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2 -AÇIK SÖZ- 6 Temmuz-

Siyasa Dünyasından Haberler . 
r 

Son Dakika 
Rady .o Telefon · Telgraf 

-========================L Ankara - memleket ve dünva_J 
Mütecavize karşı kuvvet ve Sagı: 18 Hergerde 5 kuruı Telefon_ No: 20827 • Telgraf adre•i: lstanbul Açık Söz B. k d 

========·============== ır a ın, şampigon1.1 
Avrupanın emniyeti meselesi ç t• b• ı kaçırdı 

Zecri tedbirler meselesinin Milletler Cemiyeti tarafından e 1 n 1 r m ese e Atina, 5 (Açık Söz) - Kavaladan gazetelere gelen telgra!-
Milletler Cemiyetinde tekrar askeri zecri tedbirler tatbikine farda milyoner Amerikalı Mis Stamfort Yunanistanm yüzücülük 
müzakere mevzuu olması yeni karar verilmesi imkansızdır. -------------10------------- şampiyonu Zumpulidis'i kaçırmıştır. 

bir tezin ortaya atılmasına Bu imkansızlığı doğuran bir Mı· ı ı eti c . ı· t hı· k ı · . . . 
vesile oldu; Milleller Cemiye- k 1 b 1 a dr er emıye 1 e 1 e 1 B k 1 ? 
tini takviye etmek. büşüne:~: k~e ~fıı:~ıer v c:~i-· ay ram mı, mu ateıe mi . 

Fransız Başvekili Leon Blum yetine dahil olan devletlerden b • 1 V d h d •• t •• Nevyork 5 (A.A.) - Amerikada istiklal bayramı münase· 
tarafından çok sarih bir ifade birisi, Cemiyet misakına muha- 1 r zor uga a a UŞ u betiyle yapılan nümayişler esnasında 123 kişi ölmüştür. 
ile ve çok şiddetle söylenen lif olarak mütecavüz vaziyetine Geçen yıl ayni günde ölenlerin sayısı 214 e baliğ olmuştu. 
sözlerin henüz akisleri kulak- girmiştir. Buna karşı diğer dev- • • e 
larımızda çınlamaktadır. M. Jetler birlik olarak askeri zec- --------o--------
Blum şöyle demişti: ri tedbirler tatbik edecekler-

" - Mütecavizin kuvvetine dir. Yani her devlet bir mik-
karşı kuvvetle mukabele et- tar kuvvet ayırarak Milletler 
mek lazımdır. Umum! emniyeti Cemiyeti emrine verecek ve 
korumak için bundan başka bu kuvvet mütecavüz devlete 
çare yoktur.. karşı kullanılacak. 

Sovyet Rusya namına Mil- ilk bakışta görülüyor ki bu 
Jetler Cemiyeti kürsüsünde iş çok karışık ve halli pek müş-
söz söyleyen M. Litvinof da kül bir meseledir. Çünkü ortada 
şöyle bağırmıştı: her şeyden önce devletlerin 

• - lktısadi zecri tedbirler hususi menfaatleri meselesi 
değil, fakat askeri zecri ted- mevzuu bahstir. Mesela; Mil-
birlerdir ki dünya emniyetinin letler Cemiyeti azası arasında 
kurtarılmasında müessir ola· öyle devletler vardır ki müteca-
caktır. • vizin galip gelmesini kendi 

Ve M. Litvinof bu arada 
eski bir sözü de tekrarladı: menfaatlerine uygun bulur. Ya-

"_ Umumi bir terki tesli.. hut mütecavizin mağlup olma-
hatdır ki sulhu kurtaracaktır. masını kendi menfaatleri icabın-

Ancak umum! terki tesliha- dan sayar. Habeş-ltalya mace-
tın bugün için bir hayal ve rasında buna yakından ve açık
yahut faraziye olmaktan ileri ça şahit olduk. Fransanın bu 
geçemiyeceği sabit olmuştur.,, maceradaki mütereddit vazi-

Sovyet Rusya Hariciye yetini bir misal olarak ileriye 
sürmek mümkündür. 

Komiserinin ileri sürmüş ol-
1 Şu halde askeri zecri ted-

duğu "Askeri zecri tedbir er,, 
meselesi, M. Leon Blum un birlerin bugün için tatbik 

kabiliyetinden uzak olduğuna 
söylediği "mütecavize karşı, 

inanmaktan başka çare kal
dünya emniyetini bozana kar-
şı kuvvetle mukabele etmek,, mıyor. 
sözünden başka bir şey de- Bize kalırsa, gerek askeri, 
ğildir. gerek iktısadi zecrl tedbirler-

! 
den önce, umumi emniyeti 

Habeş- talya macerasında 
elli iki devlet tarafından tatbik temin etmek meselesi ele alın-

malıdır. Bu nasıl temin edilir? 
ediLn İ<lısadi zecri tedbirlerin 
hiç fayda vermediğini söyle- Herhalde pek güç temin edilir. 
meğe bile lüzum yoktur. Bu, Fakat Sovyet Rusya hariciye 
niçin böyle oldıı, süalini de komiseri M. Litvinof'un dediği 
burada tahlil etmeğe kalkış- gibi "umumi teslihat,, ile ola-
mak boşuna bir zahmet olur. maz. Bunun için herşeyden 
Yalnız şu kadar söyliye- önce Milletler Cemiyeti pak· 

tının, daha müessir bir hale 
lim ki bugün harbetmek 
isteyen bir Devlet bütün getirilmesi lazımdır. 
iktısadi zaruretleri vaktile Bundan başka, devletler 
hesap etmiş olacağı için arasında Milletler Cemiyeti 
ona karşı tatbik edilecek olan paktına istinaden hususi blok-
iktısadi zecri tedbirlerin, arzu !ar yapmak ta akla gelebilir. 

Nitekim umumi emniyet işin-
edilen neticeyi vermesi için de Fransız politikası öteden-
aradan pek uzun zaman geç- beri bu prensip üzerinde dur-
mesi lazımdır. Halbuki harp maktadır. Ancak bize öyle 
eden b'r devlet, kat'i neticeye geliyor ki bazı devletlerin hu-
varmak için en kısa yolu susi arzu ve gayeleri de böyle 
takip edecektir. Bu suretle de müessir mantıkları anlaşmalar 
onun aleyhinde ıatbik edile- yapılmasına birer engeldir. 
cek olan zecri tedbirlerden Ve öyle tahmin ediyoruz ki 
beklenen netice elde edilme- mütekabil bir Avrupa harbi· 
den harp bitmiş, o d~vlet mak- nin pek büyük felaketlere se-
sadına kavuşmuş bulunacaktır. bep olacağını bazı büyük 

Sözün burasında denilebi- devletler anlayacaklsr ve bu 
lir ki: O devlet mağlüb olduğu devletler ozaman şahsi ilıti-
taktirde maksadına erememiş, raslardan fedakarlıklar yapa-
hatta mevcudiyetini de tehli- rak Avrupa haritası üzerinde 
keye koymuş olur. Burası çok müşterek bir hegemonya vü-
doğrudur. Ve o zaman da cude getireceklerdir. işte böy-
mesele kendiliğinden halledil- le bir hegemonya -yalnız sulh 
miş olur ki mevzuumuz bu için vücude getirildiği tak-
değildir. Biz burada iktısadi dirde • Avrupanın emniyeti 
zecri tedbirlerin tesiri dere- uzunca bir müddet temin e-
cesinden bahsediyoruz. dilmiş olur. Fakat bu takdirde 

Askeri zecri tedbirlere ge- de Milletler Cemiyeti bu he-
lince, yani mütecavizin kuvve- gemonyanın tesiri altında ka-
tine karşı kuvvetle mukabele rak bu günkü vaziyet değiş-
etmek meselesi düşünülünce? miş olacaktıır. 
Öyle görüyoruz ki bugün için S. M. A. 

Habeş derdi bitirilmeden Dançig 
meselesi patlak verdi .. 

1 inci sayfadan devam 

deki mürakabesi aleyhinde şid

detli bir dil kullandı. Greiser 

Daçingdeki Mılletler Cemiyeti 
komiserinin değiştirilmesini, 

daha doğrusu oraya komser 

göndermeğe hiç lüzum olma
dığını ileriye sürdü, bunu an

latırken, oturduğu rahlenin 
kapağını şiddetle vurarak: "Ar

tık ben bu işlen bıktım, usan
dım,, diye bağırdı. 

Dançığ Ayan reisinin kul

landığı ağır tabirler Asamb

lede asabiyet uyandırdı. 

Dançiği Almangadan neden 
ayırdınız? 

Greiser, serbest şehre ka

bul ettirilen hususi rejim me-

selesini mevzuu bahsederek 

demiştir ki: "Danzigi Alman 

vatanından ne diye ayırdılar? 
Ben burada, mukadderatını 

ilanihaye Milletler cemiyetine 

bağlı görmekten usanmış bin
lerle Alman namına söz söy. 
lüyorum. Danzig Avrupada 

daimi bir hastalık vesilesi ol

muştur. Eğer Danzig meselesi 
halledilmemiş ise 1-liller ile ma

reşal Pilsudski'nin, Almanlar

la Polonyalıların, fevkalade 
komiserin müdahalesi olmak
sızın, doğrudan doğruya an· 
!aşmaları sayesindedir.,, 

Greiser , bundan başka 

Lesser'in harekatı hakkında 

halkın ne düşündüğünü anla

mak için umumi araya müra
caat etmeğe hazır bulunduğunu 

ilave etmiş, fakat, demiştir, 

en eyisi, Milletler Cemiyetinin 
Danzig üzerindeki kontrol 

hakkını, bir fevkalade komser, 

tavditine lüzum görmeksizin 

doğrudan doğruya kullanma
sıdır. 
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VATANDAŞ SÖYLÜYOR 

Cebimizden çalınan, 
aşırılan paralar 

\ 

Vatandaşı müşteri olmak zorlu-1 

ğundan kurtarmak lazım geliyor 
( 1 nci sahifeden devam) 

Jile el ele yürürken vatandaşı dertlere sokan acılıklana karşı
laşmak çok elemli oluyor. 

Raporıı Lehistan hazırlıyacak 
Cenevre, 5 (A, A) _ Kon

sey, Danzig hadiselerini tah
kik ile gelecek içtimada buna 
dair bir rapor vermek vazife
sini Polonya hükümetine tah
mil eylemiştir. 

Yardımcı/ar da hazırlandı 

Cenevre, 5 (A.A) - Konsey 
gizli bir toplantıda, bir Fran
sız, lngiliz ve bir Portekizli 

azadan mürekkep üç kişilik 
bır komitenin Danzig hadisele

rini inceleme işinde Polonya 
hükümetine yardım etmesini 
karar laştırmıştr. 

Dançiğin arkasında 67 milyon 

Berlin, 5 (A.A) - B. Grei

ser'in Milletler Cemiyetind~ki 

dünkü beyanatı Nazi mahafi

linde derin akisler yapmıştır. 

. Matbuat. milletler cemiyeti
nın lavru hareketinden son de
rece münfaildir. 

Lokal Anzeiger gazetesi di
yor ki: "Kendi iflaslarını ört
mek mak•adiyle, bir takım sı
kılmaz diplomatların feda et
mek istedikleri danzig,in arka. 
sında 67 mılyon Alınan du
ruyor.,, 

Londra, 5 (A.A) - !yi ha
ber alan mahafilden söylendi
ğine göre, Cenevre anlaşması
nın tadili hakkında gelecek 
haftalar zarfında lngiltere hü

kümeti dominyonları ile taali 
efkar edecektir. 

Sunday Tirr.es'in d;p!oma .. 
tik muharriri bu hususta : 

. . "fngiltere, asamblenin eylül 
ıçtımaında her türlü münakaşa 

imkanını selbeden, çok kat'i 
bir karari y le öcceden bağlı 

Moskovada pilot 
bitiren Türk 

derslerini 
gençleri 

Moskova, 5 (A.A) - Merkez t•yyare klübü pilot derslerinin 
muvaffakiyetle bitiren Türk sporcuları şerefine bir ziy afet \"Cr· 
miş ve bu ziyafette Assoaviakhim erkanı, Türkiye büyük elçisi, 
Dış Komiserlik mümessili, Türk elçiliği ve komiserlik ileri 
gelenleri, türk tayyarecileri ve tanınmış Sovyet pilotları ve pa
raşütçüleri hazır bulunmuştur. Türkiye elçisi ile Eidemann sa• 
minıi nutuklar taati etmişlerdir. . . ~ 
Yunanislanda Grevler 

Tekrar başlıyor 
Dün Kavaladakanh çarpışmalar oldu 

Atina, 5 (Açık söz) - Dün ı 
Kavalada kanlı gırev hadise
leri olmuştur. Gündeliklerinin 
tekrar artırılmasını isteyen on 
bir bin tütün işçisi fabrikator
Jarla uılaşamadıklarından girev 

ilan etmişlerdir. Bir takım iş-

bulunmak arzusunda değildir. 
diyor. 

Aynı muharririn yazdı~ına 

göre, lngilterede, Habeşistanın 

ltalya tarafından ilhakını tanı

mak hm usunda temayül baş 
göstermektedir. 

Mulnrrir, misal olarak Man

çuriyi zikretmekte ve bu yeni 

devletin tanınmamış olmasın

dan yalnız J aponyanın istifa
de eylediğini söylemektedir. 

Cenevre, 5 (A.A)- Asamble
din dünkü toplantısınde, Dan .. 

zig senato reisi Greiser millet

ler cemiyetinin Danzig fevka

lade komiseri Lesaerin şiddetle 

aleyhinde bulunarak, o'un ye
rine serbest şehrin dahili işle

rine karışmayacak başka biri

sinin tayin edılmesini yahut 

ki oraya artık bu fiatla hiç 
kimsenin gönderilmemesini is
temiştir. 

çiler de grevi kırmak için fab· 

rikalarda çalışmağa başladık· 

!arından grevcilerle bunlar 
arasında musadeıneler başla

mış ve müdahale eden jandar
ma silah kullanmağa mecbur 

oldugundan altı kişi yaralan-

miştır. Grevin umumileşece· 
~inden korkulmaktadır. 

• * • 
Atina, 5 ( Açıksöz) - Dün 

Pirede kire mit ve tuğla,;ı işçi· 
!er gırev ilan etmişlerdir. 

Grevciler gündelikler inin arttı· 

rılması ve saatlerin azaltılma· 
sını istemektedirler. 

• •• 
Atina, 5 ( Açıksöz ) - On 

beş gün evvel Piredeki grev 
esnasında zuhur eden -kanlı 

hadisatın mes'ulü olarak aran• 
makta bulunan komünist say

lav Moroleos nün saklı olduğ~ 
yerde yakalanmıştır. 

Yunan Kralının kız 
kardeşleri 

Atina, 5 (Açıksöz) - Kralın 

kız kardeşleri Prenses irini 

ve Katerini bugünlerde buraya 

gelecekler ve bundan sonra 
Ati nada oturacak! ardı. 

Bize şu kısa satırları yazdıran vesile, bir vatandz:~., elimize 
verdiği, göz yaşlı satırlar oldu. Bu sayın vatanda4: " Dilek
lerimi yazınız da alakadar makamlar harekele gelsin ,, temen
nisile başladığı mektubunda, • Açık Söz ,, ün birkaç gün evvel 
dokunduğu bir yarayı neşterliyor ve o yaranın cerahatlerini 
ayıklamak, pıhtılarını temizlemek isliyor. işte bu vatandaşın 
sözleri ve dilekleri : 
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"Açık Söz'de geçen gün bir yazı okumuştum. Bunda, lstan
bul lokantalarının pisliğinden hahsediliyordu. Vaziyet yalnız 
pislik meselesinden ibaret değildir. Ben bu meseleden ilham 
alarak daha başka dertleri de ele almak ve biraz da yüksek 
)<.onuşmak isli yorum. Lütfen şu maddelere göz gezdiriniz: 

1 - Bugün lstanbulda bazı maddeler üzerinde bariz paha
lılıklar vardır. 

2 - Halk lüzumsuz yere ve hak sız yere birçok masraflar 
ödemek mecburiyetindedir. 

3 - Birçok yerlerde parasını verdiği halde rahatsızlıklar, 
sıkıntılar çekmektedir. 

işte şu üç maddeyi bir cümle ile hulasa etmek lazımgelirse 
diye biliriz ki :"Bütün fstanbulluların ceplerindn meşrü damgası 
altında para çalınıyor!,, Bunu şu misallerle tahlil ve izah edelim: 

dir, Bilhassa bizim memleket
te, yani hükürııet yurdun her 
bakımdan kalkınması için bir 
çok işler yapmaya mecbur ol
duğu bu memlekette havacılık 
meselesi bir millet işi olmuştur. 
Başbakan ismet !nönü Türk 
vatandaşlarını hava tehlikesine 
yardıma çağıralı senesi oldu 
ve geçti. Fakat bugüne kadar 
hava tehlikesini bilen üye ola-

mak, her halde ahlaki sukuta 
delalet eder. Şu son seneler 
içinde çok itibarlı tacirlerin 
bile kaçakçılık yaptıklarını, 

bu yüzden mahküm oldukla
rını gördük. Doğrusu içimiz 
sızladı. 

111111111111ı1111u111ıınııııuııuı11111111111111ııııı11n1111111111111ııııuıııın1111111111ııuuu1111ııııııııı1111111nııı1111ıııııııı1ıııııı111 

1 - Bütün lokantalarda daha sofraya oturur oturmaz lo
kantacıya en aşağı yirmi kuruş borçlu oluyorsunuz. Halbuki 
daha ağzınıza bir lokma ekmek bile atmamışsınızdır. Çünkü 

bir çok lokantalarda kuver parası alırlar k! bıı, beş kuruştur. 
Mesela biı· çorba içtiniz ve kalkacaksınız. Önünüze gelen he
sap pusulasında şu rakamları okursunuz : 5 kuruş kuver, 

5 kuruş su, 5 kuruş ekmek lOkuruş çorba ve 5 kuru,ta gar· 
son hakkı.İşte on kuruşluk bir Çorba için otuz kuruş ödemek 
mecburiyetindesiniz. Ve bu para sizden bir hak olarak istenir. 
Halbuki kuver lokantacının üzerine yüklenme•i tabii olan bir 
mecburiyettir. Ekmekten beş kuruş alınmuı düpedüz ihti

kardır. 

rak yazılanlarımıztn sayısı, nü
fusumuza nisbetle çok azdır. 
Ôy le zengin ve işi tıkırında 
vatandaşlar biliyoruz ki henüz 
hava tehlikesini bilen üye ya
zılmamıştır. Bu lakaydiden 
çabuk silkinmemizi hadisat
şiddstle emrediyor. Hükü
mete bu işde azam! teza-

Kaçakçılığı her şeyden ön• 
ce rüşvet ve irtikabdan daha 
ağır bir suç, doğrudan doğru 
millet hazinesinden para çal• 
mak gibi görmeğe mecburuı.. 

Gerçi hükümet müstesna hü
kümler koyan kanunlarla bu 
ahlaksızlığın önünü al:naya ça
lışıyor. Fjikat görüyoruz ki 
bu şiddetli tedbirleri isteııilen 

ezici tesirini göstermiyor. 
AÇIK SOZ'UN 
YENİ TEFRİKASI -

Ben kimin 
Metresiyim? 

Yazan~ 
iskender Fahreddin 

Açık Söz, siz okuyucularına 1936 yılının en 
güzel, heyecanlı eserini pek yakında suna
caktır. Değerli gazı arkadaşımız lskender Fah
reddinin kaleminden çıkan bu geni tefrikamız 
sizde unutulmaz hatıralar bırakacak, başından 
sonuna kadar sizi derin bir heyecan ve eşsiz 

bir zevk içine sürükliyecektir. 

1 B ir kaç güne kadar " Açık Söz ,, 
sUtunlarında zevkle okuyacaksınız.] 

2 - lstanbulda su hilekarlığının ve su ihtikarının dehşeti 
karşısında ağız açmak bir cesaret işi olmuştur. Bir bardak 
yağmur suyuna verilen kırk para ve bir şişe suya verilen beş 
kuruş ... işte bu, ihtikardan daha ağır bir şeydir. 

3 - Gıda maddeleri v<>ya diğer maddelerin semtlere göre 
değişme•i de hnlkın cebinden fazla para çıkartıp başkalarını 
zengin eden bir aykırılıktır. Balıkpazarında aldığınız fasuiyayı 
Fatihten veya Beyoğlundan almak isteraeniz yüzde yirmi ka
dar fazla bir para vereceksiniz. Eğer esnafa soracak olursa
nız bu fazlalık !:ıakkında ıize hiç bir makul ıebep göstere
mezler. 

Bu misalleri Çoğaltmak mümkündür ve yüzlercesini göste
rebilirim. Ne yapayımki "söylesem tesiri yok ... ,, fehvasına uya• 
r ak ancak bu kadar yazabildim. 

O kuyucu vatandaşın mektubu burada bitiyor. 
Biz buna bir şey ilave etmeyi lüıumsuı buluyoruz. 

tir. 

3 - Fransa hava nezareti 
sivil halkın tayyarecilikten is· 
tifadesi için havacılık kursları 
ihdasına karar vermiştir. 

4 - Amerikada milli müda
faa organizmasını takviye için 
yeniden milyarlarca lira tahsis 
edilecek, bunun mühim bir kıs
mı hava kuvvetlerini çoğalt
mak için harcanacak. 

Bu haber henüz çok yeni
dir. iki gün içinde öğrenilmiş
tir. Biz havacıiık bakımından 
ne yapıyoruz. Hiç şüphesiz 

Hükümet Türkiyenin milli mü
dafaası için ehemmiyetle ça
lışmaktadır. Bizzat Başbakan 
ismet !nönü Türk Hava kuv
vetine büyük bir ehemmiyet 
vermektedir. 

Fakat bize kalırsa mesele, 
sadece bi r hükümet işi değil 

ı hüratı göstermiyenlerin yurt 
sevgisinden şüphe edilirse 
bu~u mübalağa gibi görme
mek lazımdır. 

Kaçakçı 
lstanbul gümrük idaresinin 

yeni bir kaçakçılığa el koydu
ğunu, bir takım cüretkarları 

yakalıyarak mahkemeye ver
diğini öğreniyoruz. Kaçakçılık 

şark ve cenup hudutlarımız 

civarında yüklü bir kazanç 
temin ettiği için orada bazı 
şirketlerin bu uygunsuz yolda 
bela aramaları tabii görü
lebilir. Fakat, şehir içinde, 
bir çok meşrü kazanç yol
ları varken kaçakçılık yap-

Daha açık söyley~lim, bu
gün kaçakçılığa karşı konulan 
cezaya müessir bir ibret ola· 
mıyor. O halde, bilhassa bü
yük gümrEk kaçakçılıkları için 
daha esaslı ve tam manasil 
ezici tedbirler almak mecburi· 
yetindeyiz. kaçakçılık doğru
dan doğruya mil!eti soymak 

demek olduğuna göre, çok 
ezici cezalar koymak şarttır. 

Bu ağır cezalardan aklımıza 

gelen bir tanesini şura ye ili\ ve 
ediyoruz: 

Kaçakçılık yapan adam tüc
car sınıfına mensup ise, onu 
gerek bizzat, gerek muvazaalı 
bir şekilde ticaret yapmak 
hakkından ebediyen mahrum 
etmelidir. 

Tahir ŞUkrU 
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Şiddetli yağmurlar ·'1 '· 
. Yıldırım dün bir 

adamı öldürdü 
-----·---· 

Dereye düşen bir kadın denize 
kadar sürüklendi; kurtarlldı 

Hız ve gücünü vatandaşın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi: Etem lzıet BENiCE s.,.,: 78 Her yerde S kuruş Telefon No: 20827 • Tela-rıı! adresi: lstanbal Açık Söz 

-·----
Tuhaf tesadüf, belki on, on 

iki hafta var ki,!stanbulda 
tam her kesin gezmeğe gidip 
eğleneceği pazar günleri yağ
mur yağmaktadır. 

!erinden yaralanmışlar ve Cer· 
rah paşaya kaldırılmışlardır. 

1 Köylerde 
Cümhuriyet 
Meydanları 

lüsküdarda dört köye; 
daha Atatürkün büatU 

Gümrükler, 

Motorin 1 

Yerine petrol 
Çıkarmış 

Gerçi yaz yağmuru geçici 
oluyor amma, şiddetli oluyor. 
Dün de sabahtan birdenbire 
patlıyan bir fırtına erkenden 
gezmeğe gidenlerin keyfini 
kaçırdı. 

• Kasımpaşada ikinci bir kaza 
olmuştur. Bir kadın Kasımpaşa 
deresi hizasından geçerken 
şiddetli yağmurlardan dereye 
düşmüş ve suların cereyanile 
denize kadar sürüklenmiştir. 

Kayıkçılar tarafından görülen 
kadın baygın bir halde deniz
den çıkarılarak hastaneye gön· 

Bunlardan aynı zamanda da derilmiştir. 
avlanmak isteyen Şemseddin · · i 
Kemal, Yorgi, lstrato adların- Yerli Mallar Sergısın 

1 dikilecek 
Üsküdar köylerinde birer 

birer Cümhuriyet meydanları 
açılıyor ve bu meydanlar Ata. 
türkün bir büstü ile süsleniyor. 
Alemdağ, Umraniye, Çekme 
köylerinden sonra da yukarı 
ve aşağı Dudullu. Reşadiye 
ve Sultan çiftliğinde de Cüm
huriyet meydanlarına Atatür· 
kün büstleri konacaktır. Mey. 
danlar tanzim edilmektedir. 
Büstlerin kaideleri bitirilmiştir. 
Yakında açılma merasimi ya
pılacaktır. ı 

Mühim bir kaçak· 
çıhğın tahkikat. 

yapıhyor 

da dört avcı arkadaş Alibey su basdı 
k • ·· Dünkü yağmurdan Taksim· DW. ıehir üzeriııd~ uçuşlar yapan J•tanbul f('1ZOl•cil•ri layyarode ·oyune gitmişlerdir. Orada ha· 
vuz başında kavak ağacı di· deki Yerli mallar sergisi de 
binde y k 1 çok zarara uğramıştır. Gazeteciler dün uçtular . eme yer erken, fırtına 
Y.ıne birden baş göstermiş, Burada yağmur bütün pav-
şımşekler birbiri arkasına çak- yonları basmış mühim zarar 

1 
Büyük şehirlerimiz mış, aynı zamanda da ağaçlar· husule getirmiştir. 

dan birine bir yıldırım isabet Serglde hazır bulunan komi· 
etmiştir. Yıldırım, avcılardan te derhal faaliye geçerek, pav· 

O gün köy mahsullerini ve 
kadınların el işlerini gösteren 
sergiler de açılacıtktır. 1 tayyare ile __ bağlanıyor 1 

Kadıköy~~:;~e~r- 1 Yakında onikişer kişilik on 

Balatta oturan 29 yaşlarında yon sahiplerine yardım etmiş 
Yorgiyi öldürmüştür. Diğerle· ve eşyaların taşınması için 
ri de vücutlarının muhtelif yer· azami kolaylıklar göstermiştir. 
tıı111ıı111111111111111111111111ıııttıı1111111111111111tııııın111111111111111111111ıu11111111ıı•u11111ııır111111111111111111ıuoıı11111111•1ııu 

POLiSTE · 

Sinema kapısında 
bir perdelik film 

paşa rıhtımı iki Tayyare ısmarlanacak 
Geçen yıl şiddetli fırtınalar 

yüzünden hasara uğrıyan Ka· 
dıköy ile Haydarpaşa arasın
daki rıhtım tamir edilmektedir. 

Daha dün denebilecek ka· 
dar yakın bir günde teşekkül 
etmiş olan Devlet hava yolları 
işletmesi her gün biraz daha 
ehemmiyet kesbetmeğe başla· 
rnıştır. 

Bız lstanbul seferlerinden 
çok iyi bir netice ~lınca bu 
işi daha ziyade genişletmek 
istedik. lzmire bir haftaya ka
dar seferler yapmağa başlı· 

yacağız. 

Mektepli gençler rakip aşık yerine' 
arkadaşını iyice dövdüler 

Tamirin bir haftaya kadar 
biteceği muhtemeldir. 

Taksim-Yenimahalle 
otobüsleri Öyle ki 25 mayıstan bugü· 

ne kadar işletmeye ait bulu· 
nan hava postaları ile Anka· 
radan lstanbula \'e lstanbul-

lzmire bir hey'etle beraber 
gitmiş Vali ve Belediye reisi 
ile temas etmiştim. Bize evvela 
vaktile Yunanlıların tayyare 
meydanı yaptıkları (Hacılar 

kabrini ) gösterdiler. Burasını 
şehre uzak olması dolayısile 
uygun bulmadık. Burada ken· 
dilerine teşekkür etmeği bir 
vazife bildim. Gerek vali, ge. 
rek Belediye reisi bizimle uzun 
uzadıya meşgul oldular. Ve 
lzmirin meydana müsait bu· 

Sanatler Mektebi talebesin
den Erol Mehmet ile arkadaşı 
Ömer bir kız meselesinden 
Alemdar siııema•ında çalışan 
makinist Mustafa ile dargın 
bulunuyor !armış. Mehmet ile 
Ömer mektep arkadaşlarından 
on beş kişiyı yanlarına alarak 
evvelki gece saat 24 de sine
manın kapısına gitmişler, kapı· 
cıyı sıkıştırarak m~kinist Mus 
talanın dışarıya çıkarılmasını 
istemişlerdir. 

O sırada Mustafanın arka· 
daşlarından Aziz kapıya ge· 
lberek ne istediklerini sormuş, 

u sefer husumet Azize tevec
cüh elmiş ve gençler Azizi 
ortalarına alarak do·· _ 1 d' S vmuş er ır. 

uçlulardan Erol Mehmet ve 
arkadaşı Ömer yakalanmıştır. 
~iğerleri kaçtıkları için tahki

at yapılmaktadır. 

DİKKATSİZLİK - Kasım
Paşatla Bedrettin mahallesinde 
?turan Ali pencereden sopa 
ıle halı silkmekle iken eliııde
ki sopa o sırada ;okaktan 
geçmekte olan 10 yaşındaki 
Azm" · b ı nın aşına düşmüş ve 
çocuk baygın bir halde hasta
haneye kaldırılmıştır. 

BALTAYI KAPINCA-Be
şiktaş Hattat Tahsin sokağın
da oturan Mehmet ile kiracısı 
Şakir arasında ev kirası yü
tünden gavga çıkmış Mehmet 
balta ile Şakiri başından ve 
ıağ omuzundan yaralamıştır. 

AY AGI KIRILAN BEY
GiR - Şişlide Etfal hastanesi 
&okağından çıkmakta olan bir 
•u arabasının beygirine Har-

Ekonomi 

fumurta 
ihracatında 
Bir rekor 
mu~~a Y.11 Haziran ayında yu. 
leb·ı ıhracatımız rekor deni. 
Ge~=~ek 

1 
kadar yük~elmiştir. 

Ya 
2 

yı Haziranda ispanya· 
iken ~OO sandık ihraç edilmiş 
18 b' u yıl aynı ay zarfında 

Bu'" sandık ihraç edilmiştir. 
!arım' gerek ispanyanın mal
gere~:: gösterdiği rağbetin, 
trol ista kurulan yumurta kon· 
güzel b' syonı.arının hasıl ettiği 

ır netıcedir. 

l<l<AHVE MUKA YELESi -
ahve 'dh . 

cut bul 1 alı hakkında mev· 
lüzum ~na~ mukavele görülen 
zatılm uzerıne altı ay daha u· 
güm _ı~ .ve keyfiyet bütün 
mişt;'r~ ıdarelerine bildiri!· 

RE~Ucos~AVY A iLE TICA· 
ret a 1 Turk ·Yugoslav tica· 
te n aşmasının müddeti 17 
hiik~Uzda sona erecektir. Bu 
Yapıl mektle yeni bir mukavele 
ira ma uzere yakında Bel-

kdda müzakerelere başlana
ca lır. Müzakerelere iştirak 

biye istikametinden gelmekte 
olan vatman Ahmedin idare· 
sinde 260 numaralı tramvay 
çarpmış, beygirin arka sol ba· 
cağından birini kırmıştır. 

SAAT HIRSIZI - Haydar· 
paşa yel değirmeninde oturan 
Ziyanın evde bulunmadııtı bir 
sırada 28 lira kıymetindeki 
kol saatini çalan Muzaffer 
yakalanmış ve saat meydana 
çıkarılmıştır. 

MASLAKDA BiR ÇAR
PIŞMA - Evvelki gece saat 
ikide Maslakda bir d önemeç 
yerinde bir motosikletle bir 
otomobil çarpışmış, her iki 
makine hasara uğradığı gibi 
motosikleti kullanan Rasih is-
min<leki genç yüzünden yara
lanarak hastahaneye kaldırıl· 

mıştır. 

P A TLIY AN MADDE - Kü. 

Geçen pazar günÜ Maslak 
yolunda bir otobüs kazası 
olduğu yazılmışlı. Bu kazayı 
yapan otobüs ayrı bir mües· 
seseye ait ve içindekilerin de 
yine sahipleri ve kendi arka
daşları olduğu yapılan tahki· 
kattan anlaşılmıştır. Halbuki 
bu kazayı Taksim-Yeni mahal
le arasında işleyen otobüsler
den birisinin yaptığı ve bu 
suretle halkta otobüslere karşı 
itimatsızlık hasıl olduğunu 
gazetmize vaki . olan müra
caatlardan anlaşılmıştır. Müra. 
caatçılar diyorlarki: 

" Taksim ile Yeni mahalle 
arasında işleyen otobüslar 
böyle bir kaza yaomamala1: 
için Seyrisefer idaresi tarafın· 
dan! çok sıkı bir kontrol 
altında bulundurulmaktadır

dan Ankaraya olmak üzere 
500 den fazla yolcu taşınmış 
bulunmaktadır. Buna tnezzüh 
uçuşları dahil değildir. Tenez· 
züh için yapılan uçuşlara 1000 
den fazla kişi iştirak etmiştir. 

Bu rakkamlar, ha lkın pek az 
bir zamanda gösterdiği alaka· 
yı çok güıel anlatmaktadır. 

Devlet hava yolları işlet· 1 
lunan bütün yerlerini gezdir-

mesi dün de hususi olarak iki diler. Nihayet biz ( Halkapı. 
şehir uçuşu ter tip etmi5 ve narı ) nı çok muvafık bulduk. 
buna bütün lstanbul gaze eci. Burası belediye tarafından 
!erini davet etmiştir. düz bir meydan haline getiril· 
Yağmura raıtmen, dünkü şe· rnektedir. Bir haftaya kadar 

hir uçoşuna iştirak eden ga. behemehal bitmiyeceğini tah. 

Otobu""s şofo·· rle· zeteciler 20 dakikadan fazla min ediyorum. Bu suretle hem 
lstanbul üzerinde dolaşmış- biz bir tayyare meydanı ka-

lar." 

rinin şikayetle· !ardır. ~anmış hem lzmir bir batak· 
çükpazarda hurdacı Kohenin rine karşı Uçuştan sonra kendisi ile lıktan kurtulmuş olacaktır. 
mağazasında Vasil hurdalar konuşan muharririmize Devlet Vekalet 11 vilayet için bir 

Bir akşam gazetesi otobüs 
arasında çalışırken, henüz ne şoförlerinin günde on dokuz Hava yolları işletmesi umum proğram hazırlamıştır. Buna 
olduğu anlaşılmıyan bir mad- saat çalış_tırdıklarını yazıyor- müdürü Şevket Arı şu izahatı göre bu vilayetler arasında 
de infilak etmiş, Vasi! sol a- du. Otobus sahıpleri bu neş· vermiştir: çalışmak üzere dört motörlü 
yağından ve sol kolundan riyala şu cevabı vermektedirler· ' - Hava yolları işletmesi, \'e 12 kişilik olmak üzere 12 
yaralanmıştır. Kohenin yarası Taksim· Yenimahelle arasında . bir kaç yıl sonra çok geniş tayyare ısmarlanacaktır. 
hafiftir. Her ikisi de hastane• !şl_iyen otobüsler adi günde bir şekilde çalışmağa başlıya. Bundan başka 4 taksi, 4 ta· 

ıkı sefer, pazar günleri de 
ye kaldırılmışlardır. dört beş sefer yaparlar. Gi- caklır. Vekalet meydanların nede sıhhiye tayyarasi alına. 

VAPURDAN DENiZE- Ya· ı dip gelme birer saat oldu- temini için 11 Vilayete müra· caktır ki, bunlar vilayetler ara· 
(ovadan kalkan Burgaz vapuru ğuna göre, şoförler bört aaat caat etmiştir. Bu Vilayetlerin sındaki §cil hadiselere koşmak 

_ .. . . faal bir halde bulunuyorlar hemen hensi tetkikat yaptılar ı ·çın kullan lacakt B t 
15,20 de Buyukada ıskelesıne demektir. Esasen bunların va- r 

1 1 ır. u ayya. 
yanaşırken, vapur iskeleye faz. zifelerinin dokuz saatten fazla ve bize muvafık bir ce\'ap relerde bütün tıbbt vesait ha-
laca çarptığı için sarsıntıdan 

1 
olmaması da encümeni ema. verdiler. Bu Vilayetler şunlar- zır bulundurulacaktır. Program 

kıç tarafta oturan yolculardan ve!~f ı·şkakraar altına .. alınmıştı. dır: lstanbul, Ankara, lzmir, üç yıl içinde ikmal edilecektir. 
S 1 k 

11 
• d nununa gore yapıla- Adana, Erzurum, Diyarbekir, lzmir seferlerinden sonra Ada-

araç_ sa maha e~ın e otu- cak talimatnamede bütün şika- Kayseri, Samsun, Antalya, naya, ondan sonra Diyarıbekir. 
ran 3J yaşlarında N ı met mu va- _,_Y_e_tl_er_i_or..,t,,,a_d...,a,,,n,..k_a..,ld;ı;r;a;ca:;,:k.:.:t:;,:ı.~,__:E;::d::;i.:,r:::ne:;• . ..:S:i v::a:;:s::;··;,.· ------~_:V_::a~".:.· _:v:_e ~sı~r~a .•• .'i: ı::;e_h~ı'.!:i t~ü~n~•::·i~la'.,:-_ 
zenesini kaybederek denize - --
düşmüşse de kurtarılmıştır. 

BOGAZDA: 

Beykoz 
Köylülerinin 
Bir isteği 

Beykozdaki Akbaba ve De· 
reseki köylüleri Beykoz kay
makamlığına müracaat ederek 
Akbabaya otobüs işletilmesi
nin yasak edilmesini istemiş
lerdi. Köylüler Ziraat banka
sına otuz bin lira borçları ol
duğunu, otobüslerin bozuk yol
lardan kaldırdığı tozlarla bü· 
tün sebzelerinin basra hastalı· 
ğına tutularak çürüdüğünü ileri ~ 
sürmüşlerdir. 1 
Kaymakamlık köylülerin bu 

talebini reddetmiştir. Fakat 
köylüler şimdi vilayete müra
caate karar vermişlerdir. Oto· 
büsler yasak edilmediği tak
dirde Akbabaya yüz paraya 
adam taşımak suretile otobüs· 
leri kendi kendine muattal 
bırakacaklarını da Beykoz be· 
lediyesine bildirmişlerdir. 

etmek üzere Belgrada gidecek 
mümessilimiz Türkofis ikinci 
reisi Bürhan Zihni, eHelki gün 
şehrimize gelmiştir. Bürhaıı 
Zihni buradan Belgrada hare
ket edecektir. 

• inanan adam 

insanın, özüne, insanlıl!'ına 
ve bu sıfatındaki enerjiye 
inanışı, topluca hamlelerin ta• 
katini yaratır. 

Fert yoktur, cemiyet vardır!. 
vecizesindeki ifadenin sırrına 
erebilmek için, evvela fert 
olarak insanın kendi sırrına 

ermesi ve kendisine inanması 

lazımdır. 

Daha kendisine inanma.dan, 
sırf akordu bozmamak ıçın 

bu teraneyi tutturanların kar. 
şısında hakiki insan, bir pa
pağanla yüzyüze duruyor, 

Fert \•ardır! Mutlaka fert var. 
dır! Ve bu fert ne kadar 
insansa bu fert kendisine ne 
kadar inanıyorsa, cemiyeti de 
o kadar vardır, o kadar in
sandır ve o kadar kendisine 
inanır. 

Cemiyet içinde, muazzam 
bir top kumaştan kesilmiş 
mosturalık parçalar kadar 
cılız ve manasız gibi görünen 
tek insanların birleşmesidir ki 

topu yaratır. Ve bu toplan 
kopan her nesiç o kumaşın 
değerinden bir santim alır 

hiç olmazsa? .. 
17, 000, 000 = 17, 000, 000 Xf 
milyondur. Fert sıfıra mü. 
savi de sıfırdır. Ve bunun 
içindir ki hüviyeti de sıfır olan 
fertler bizden değillerdi, ve 
bizden olamazlar. 

Mensup oldukları cemiyet· 
!erin saadetlerini omuzlarında 
taşıyarak onları asırlardan 

asırlara ulaştırmanın sırrını 

bilenler, cemiyeti ebedileştir· 
menin mukaddes zevkini ta
danlar, evvela insanlıklarına 
inanan fertlerdir. 

Cemiyet deniz gibidir, için· 
deki manasızlıkları sahillerine 
atari derler. Cemiyet bir 
meyva ağacı gibidir, kurut· 
muş meyvaları kendiliğinden 
dökülür! derler. 

Bu sözler belki süslü fakat 
mutlaka yalandır. insan , kendi 
cemiyeti içinde nadiren bir 
leş halini alır, \'C nadiren ar-

mutlaşarak kendiliğinden dü
şer. Her milletin bünyesind~. 
hapishanelerdeki düşmüşlere 
nazaran, !eşleşmiş ve armut
laşmışlara nazaran çok daha 
tehlikeli insanlar vardır ki 
bunlar cemiyet içinde olarak 
dolaşır, başıboş laf ederler. 

Tara \'etleri yerinde, sıhhatleri 
yerinde akılları başlarında o
lan bu adamlar milletlerinin 
\'arlığına inanmıyan, her şeyi 
kara görenlerdir. llkönce ken
dilerine inanmasını bilmedik
lerin~en c~mi~ete inanmamağı 1 
haydı haydı, bılmczler. Bu yüz 
den:Fert yoktur,'cemiyet vardır! 
diye senden ve benden çok 
daha hızlı bağıran bu insanlar. 
kendi muhitlerinde: Fertte 
yok, cemiyet le yok biraderl 
Hikmetini Yırt edinen şom 
ağızlardır. 

Bunların cezalandırılmasını 
kanun deıtil, insanlıklarına 
inanmış olan insanlar temin 
edebilir. 

Sezai Attila 

Is tan bul 
gümrük baş r 
mü dür lü ğü 
mühım bir 
yolsuzluğa 
el koy muş 
bulunmakta. 
dır. Büyük 
bir gaz kum· 
pan yasının, 
gümrük ten ";ümrük ba$mütfiri 
motorin na- Mustafa !Vuri 
mı altın dı petrol çıkar· 

dığı haber alınmış. Gümrük 
Başmüdürlüğü derhal tahkika· 
ta girişmiştir. Bunun için ev· 
vclfı alakalı müesseselerin mal
ları muhafaza altına alınmış 

ve gaz nümuneleri zabıt tutu
larak mühürlenmiş ve gümrük 
kimyahanesine gönderılmiştir. 

Bundan evvel kimyahane 
bunların nümunelerine bakmış 
ve motorin olduğuna dair ra· 
por vermişti. 

Bunun için tahkikatın vere· 
ceği netice çok ehemmiyetli 
görülmektedir. Motorinin güm
rük resmi 1 kuruştur. 

Halbu ki gaz resmi 12 ku· 
ruştur. Farktan istifade et
mek için ne kadar petrol ka
çırıldıği ancak tahlil netice
sinde anlaşılacaktır, 
Şimd iye kadar yedi numu

ne gözden geçirilmiştir. Tah
kikat daha bir hafta sürecek 
ve bu müddet zarfında beş 
altı numuneye dalıa miıracaat 
edilecektir, 

• 
lnönü 
Kampı 

lstanbuldan yir· 
mi beş talebe 
iştirak ediyor 
Türk Ku~u Okulu kurslarının 

nihayet bulma" üzerine 8 
temmuzun lnönünde kurulacı.k 
olan kampa iştirak etmek 
üzere şehrimizden 2.J ü erkek 
ve biri kadın olmak üzere 25 
talebe hareket edecektir. 

Türk Kuşu mektebi müdürü 
Sa\'mi lnönü kampına iştirak 
etmek üzere üç planörü bugün 
götürecektir. 
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yellere seferler ihdas edile
cektir. 

Bu llyyarelerden başka ay
rıca bir de bu tayyareierde ça. 
lışacak pilutları yetişlirmek 
üzere bazı tayyareler alına
caktır. 

Şimdi bulunduğumuz Yeşil

köy meydanını pek yakında 
terk ederek Mecidiye köyünde 
h,ir meydan tesis edecel!'iz. 
Uç dört aya kadar da burası 

hazırlanmış olacaktır. 

Halka kolaylık olmak üzere, 
bilet alabilmeleri için Galata 
da bir acente tesis etmek 
üzereyiz. Bu çarşambaya ka
dar bu da ikmal edilecektir .• 
Arkadaşımızdan intibalarını 

sorduk, !stanbulun güzellikleri 
üzerinde geçen yirmi dakika· 
lık uçuşun zevkini anlata anlata 
bitiremedi. Bilhassa tayyarc
lerdeki emniyet ve konfor 
tertibatından ehemmiyetle bah· 
setti: 

- Vatandaşlara tavsiye, 
dedi, bundan sonra seyahat
lerini mümkün olduğu kadar 
tayyare ile yapsınlar. 

AÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 
dır. 
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.Günün .vodvili: 
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O da bir şey mi? 
Ajanslar bildiriyor: Rusyada 

bir kadın asırlardanberi bunca 
erkek doktorların bulamadığı 
veba aşısını keşfetmiş. Evvela 
kendisine tatbik elmiş. Muvaf
fakıyetli neticeler almış. 

Yine ajanslar bildiriyor: Ko
penhag'da bir kadın Bel! bo
ıtazını 7 saat 55 dakikada yü
zerek geçip rekor kırmış. 

Diğer memleketler, kadınla
rının bu mu,·affakıyetlerile Ö· 

ğiinüyorlar. O da bir şey mi? 
Bizde Konyada, bir kadın 

ötekini bir tokatta öldürdiil 

İn hisarlarda 

Meğer L.1im inhisarlar ida· 
resi memleketteki ihtiyarları· 
mızı inhisar altına almış 1 Bak
sanıza: 

lnlıisarlardan 60 yaşını dol
durmuş 70 memur daha. çıka
rılmış 1. 

Tuhaf 1. 
Ayan meclis fesih mi olu

nuyor? 

~r şey dillerinde 

olunca 
Milletler Cemiydi l..o~ 

yinde olanı okudunuz mu? 
( Danzig ) in ayan reisi, kon
seyden, Milletler Cemiyetinin 
Danzigdeki komiserinin değiş
tirilmesini istemiş. Şiddetli 

münakaşalar olmuş. Nihayet 
ayan reisi dışarı çıkarken 
birdenbire konsey rei•i(Eden)e 
dönmüş, elile bir Hiller 
selamı verip üstelik reise de 
dilini çıkarmış! 

Diplomatlar arasında şimdi
ye \..adar böyle bir nezaket 
adabı bulunmadığı için hadise 
diplomatik izah olunamıyor. 

Neden? 
Anlaşılıyor ki ayan reisi ga

rip ta biatli bir diplomat! Son 
zamanlarda tekrar gizli diploma· 
sinin başlaması üzerine mesela 
kol saatini bile bileğinde mey
danda taşımayı istemez. 

Bugünkü diplomatların esa
sen her şey dillerinde 1 

Acaba, diyoruz, ' diplomat 
dilini çıkarıp o anda saatine 
bakmış olmasın I! 

Yeni bir hastalık! 
Cenubi Amerikadaki Rio 

dö janeyro hüküınetinin poli• 
müdürü SO\•yet Rusyanın Rio 
dö janeyro'yu ilhak edeceğini 

söylemişf Olacak iş mi? Sovyet 
gaıetelcri buna hayretle (po· 
!is miidiirü sayıklıyor!) diyor• 
lar. 

Muhakkak yeni bir hastalık, 

Habeşistan hastalığı! 
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Murahhaslar 
karşı karşıya 
(Birinci salıi/ed•n devam) 

müzakere safhaları açıldığı 

için içtima uzadı. Bunun için 
de Eoğazlar konferansının 
toplantısı pazartesiye kaldı. 
Konferansın heyeti umumi

yesinin bir haftaya kadar mu
vaffakıyetle biteceği umulmak· 
tadır. 

ltalyanın da konferansa İş· 
tirak etmesi hala ümit oiunu
yo·. Maamafih iştirak etmese 
de müzakereler yapılacak ve 
netice mutlaka alınacaktır. 

Dünya matbuatı 
Montrö konferansında Bo. 

ğazlar meselesi en mühim bey
nelmiiel mesele olarak görü. 
şülürken dünya matbuatı da 
bu meseleye karşı çok ehem. 
miyetli olarak zengin bir ala
ka gösteriyor. Biz A \'rupa 
gazetelerinde Boğazlar kon
feransı ınünasebetile görülen 
makaleleri iktibas ve hülase 
ettik. "Açık Söz,. okuyucuları 
bunları bugün beşinci sryfa. 
da bulacaklar ve okuyacak
lardır. 

Küçük 
Haberler 

• DIŞ HEKİMLERi CE
MİYETi - Etıbba odasında 
dün saat 10 da senelik kon
grelerini yapacaktı. Ekseriyet 
olmadığı için kongre 15 gün 
sonraya bırakılmıştır. 

TÜTÜN EKSPERLERi 
Rir temmuzda başlamış olan 
tütün eksperlerinin imtihanla· 
rına bugün de devam edile· 
cektir. 
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Her gün bir yazı 

Tenkit edilen taraf 
Askerlik: 

Çete harbine 
karşı koymak 

Yazan: Zahir Sıtkı 
Abdülhak Şinasi Hisar "Ağa

ç. da edebi fikirleri sırasında 
tenkit ve münekkit, bunların 
bizde görülen tipi hakkında 
düşündüklerini yazdı; nasihat 
kılıklı güzel sözler de var içle 
rinde. 

Bu mevzu etrafında çok 
şey yazıldığı muhakkak ol
makla beraber, şimdiye kadar 
pek de dikkati çekmemiş olan 
bir noktayı Abdulbak Şinasi 

Hisarın fikirlerine zeyil olarak 
burada araştıracağım. Bu nok
ta tenkit edilen tarafın, tenkit 
karşısında almağa borçlu ol
duğu vaziyetle, biz de almakta 
olageldiği vaziyettir. 

itiraf etmek lazımdırki - ve 
hemen herkes tarafından mü
teaddit kerreler itiraf edilmiş
tirki - alemi matbuatımız da 
bitaraf menkit, bir tafrali mün
akkidin bitaraf tenkit tek taraflı 
meth veya zemmedici yazıdan 
kıyas imkanı \ermiyecek 
kadar azdır. 

Bu, riyazi bir hakikat olunca 
mütearife haline gelen böyle 
bir vaziyet karşısında biraz da 
tenkit edilen tarafın ne gibi 
bir tavır takınJığını gözden 
ğeçirmek, üzerinde çok ş~ 
söylenmiş olan mevzu hakkın· 
da yapılacak son araştırma 

mecrası olacak sanıyorum. 
Recai zade -Naci münakaşa

larından biri, bani bizde len· 
kit namına küfür edilmiye 
başlandığı ilk devirlerden iti
baren eseri tenkit edilen şah
sın bu tenkidi edebi hüviye. 
tine yapılmış bir hakaret say
ması traditionel mahiyet ala
cak kadar yerleşmiştir. Hüse
yin Rahminin "cadı çarpıyor,,u 
Şahabettin Süleymanın tama
men şahsi ve ğarezi saikasile 
yaptığı neşriyata zaruri muka
bele idi. O günden bugüne 
kadar açılan her münakaşanın 
ayni •şahsiyat ,, vadisine dö
külüşü tenkit edenle edilen 
arasına aşılması imkansız bir 
soğuk:uğun girmesını intaç 
eder. Hatamızı söyliyen insanı 
takdir fazileti arlık bir hayali 
mahaldir. 

Tenkit edenle edilen arasın
daki münasebeti iki esastan ha
reket ettir ile biliriz: tenkit ya 
hakikaten şahsidir, o zaman 
muhatabın susması veya bil

mukabele sövmesi terbiyesine 
bağlıdır; yahut gayri şahsi ve 
bitaraftır. Bu takdirde tenkit 
edilen ya susar, ya teşekkür 
eder, yahut. .. 

Yahut, bizde en çok görü
len şekilde olduğu gibi, ken
dine karşı yapılan tenkidi ese
rine veya rşahsiyetine tecavüz 
addederek bunu derhal, ahlaki 
şahsi cepheden mütalea eder. 

Bu haletiruhiyenin, bana 
kalırsa, bir tek sebebi vardır. 
Llyuhtiliğine inanmış bulunmak. 

Yani şair veya muharrir 
kendisinde bir değer veh. 
meder, bu yapılan ahbapça 
medihlerin neticesidir. Binaen
aleyh, alıştığı şekilde bir med
hiye bulamayınca, tabiri diğerle 
yazılan yazı kaside olmayınca 
küplere biner, tamamen gayri 
şahsi kalması icap eden me
seleyi dostluk rabıtalarile halle 

Rornan: 73 

uğraşır, telif edemeyince kızar. 
Veya, ahbapları şair veya 
muharriri kendi kendisine -o 
kadar inandırmıştır ki, günün 
birinde eserinin bitarafane 
muhasebesinin yapılacağına, 

veya karşısındaki adamın bu 
işi başarabileceğine, hiç değilse 
eserinin kusurlu taraflarını gö· 
rebileceğine inanamaz, bunu 
havsalası almaz. Eğer münek
kid ahbabı ise ve şair veya 
muharrir de münekkitten o ya
zıyı beklemiyorsa bunu bir 
cüret sayar. Tezyif ile hiddet el 
ele verir, mesele yine şahsi 

mecraya dökülür. 
Bu haleti ruhiyeyi taşıyan 

tiplerin ortasında tenkid de· 
ğil, bitaraf ve sade bir tel· 
kik yapmıya teşebbüs etmek 
bile dost kaybetmek yekünu 
noktasından hakikaten cesaret· 
tir. Hiç ummadığınız insanlar
da bu ruhi hastalığın mevcut 
olduğunu anlamak sizi hayre
te düşürür ve ne yapasnız ten
kit edilen tarafı memnun ede
mezsiniz. Çünkü o kendi kud
retine ve sizin aczinize oka
dar inanmıştır ki nasıl olsa 
yazınıza bir kulp takar ve en 
basit hakikatleri bile inkar et
mekten çekinmez. 

Münakkit yokluğunun bir 
sebebi de, ruhlarımızın mega
lomanie ve egocentrisme hal
lerinden kurtulamam•ş olması
dır. Şahsın eserle rabıtası in
kar edilemez; fakat eser için 
söylenen sözleri şahsın kabul
lenmesi şüphesiz çok yanlış 
bir telakki tarzını doğurur. 

Zahir Sıdkı 
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KIZILAY 

Son harplerde, çete teş. 
kilatının ordulara yararlık
ları açıktır. Bunu, 17-6-936 
günlü yazımızda anlatmış

tık. Bugün de iyi tertiplen
miş düşman çetelerine kar
şı nasıl hareket edileceğini 
kısaca yazalım: 

Çetelerin hareket saha
ları geniş ve bellisiz oldu-

1 ğundan her birlik kendi 
bölgesi ( mıntakası ) içinde 
karşı koyma çarelerini göz
den kaçırmamalıdır. Cephe 
gerilerinde çetelere karşı 

bulundurulacak toplu ve 
özel kuvvetlerde seçilen 
yerlerde derhal silah başı
edecek durumda bulundu
rulur. 

Düşman çetelerinin mev
kilerini ve yapacakları bas· 
kınları ve istikametlerini 
vakıt ve zamanında haber 
almak için iyi bir muhabe
re şebekesine ve yazılacak 
raporları ulaştırmağa elve
rişli tedbirler alınmasına 

kat'i ihtiyaç vardır. Bunun 
için, iyi bir keşif yapılarak 
çetelerin bulundukları yer
lerin meydana çıkarılması 

ve sarılarak yok edilmele
rine çalışılmalıdır. 

Düşman çetelerine karşı il 
derhal otomobil ve trenle
rin kullanılması çok tesirli
dir. lngiliz ve Fransızlar, 
aşiretlerin taarruzlarına kar 
şı zırhlı otomobil kullanı

yorlar. 
Düşmanın çele faaliyeti 

artarsa, hareket sahaları 

tespit edilir ve kuşatılır. 
Plana göre bölge bölge ta
ramalar yapılarak ceteler 
yer yer yok edilir. Çete 
yatakları ile klavuzlarının 

ele geçirilmeleri işin başı

dır. 

M. K. 

Kermes için I 
Yapılan zengin J 

Hazırlıklar :::.~_-=. ---,,.== ===,,:_=_~ 
Kızılay Kurumu bu sene ge

niş bir ehemmiyetle hazırla

makta olduğu Kermes'in mü
kemmel olması için çok uğra
şıyor. Bu seneki Kermes'in 
programı çok zengin olduğu 
anlaşılıyor. Kermes Ağustosun 
8 nci günü beynelmilel eğlen
ce hadisesi olarak açılacaktır. 
O gün beynelmilel bir bebek 
müsabakasının da mütebessim 
seyircileri arasına katılacağız. 

Şehrimizde bulunan beyne!. 
milel şöhreti haiz meşhur Kla
vasonist Bayan Koradina Mo
la ve uzun müddet Rusya ve 
bütün Avrupada alkışlar top
lamış ve beynelmilel şchreti 

haiz sabık Rus Devlet Tiyat
rosu san'atkarlarından Bayan 
Arzumanova, Kermes için ya
rım saat devam edecek müş
terek bir program hazırlama
ğa karar vermişlerdir. 

Program için Feerik, Estetik 
danslar ve tanınmış büyük 
bestekarların eserlerinden par
çalar intihap edilmiştir. 

Bayan Koradina Mola bu 
vesile ile memleketine avdeti
ni Kermes sonuna kadar te
hir etmiş ve şimdiden Bayan 
Arzumanova ile müştereken 
ekzersiz ve provalara başla
mışlardır. 

ikramiyeli bebek 
sergisi 

Bebek sergısı konkuruna 
iştirak edeceklerin bebekleri-

ni 28 Temmuz 936 akşamına 

kadar sergi tertip heyetine 

göndermeleri kararlaştırılmış 

ve ilan edilmişti. 

Şimdiden, Ankara, lzmir, 

Mersin, Trabzon ve saire gibi 

birçok vilayetlerden ve şehri. 

mizdeki birçok meraklılar yap
tıklılar bebekleri sergi tertip 

heyetine göndermeğe başla

mışlardır. 
Gelen bebeklerin çokluğunu 

göz önünde tutan tertip he
yeti sergi yerinin tevsiini ve 
yapılacak tezyinin ona göre 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Bayan Mola 
lstanbulda bulunan meşhur 

musiki sanatkarlarından Ko· 

radina Mola'nın, Roma Güzel 
sanatlar akademisi profesörle
rinden hemşireleri Bayan Mo
la şehrimizin güzel manzara
larını ve tanınmış eşhasın yağlı 
boya ile portrelerini yaparak 
Kermes vesilesile satılmak üze 
re Kızılay cemiyetine teberrü 
edeceklerini bildirmişlerdir. 

Volkolk Ç©ıır<dl©ılk. 
Turgudla buluştuğum za

man, soruyordum : 
- Evden nehaber? Nevin 

abla ne yapıyor? 
Turgut umuzlarını silkiyor: 
Mühim bir şey yok... Yal

nız dün babam, lstanbl'a in
mişti. Nevin abla'da sokağa, 

gczmeğe çıktı. 
Cemil amcanın lstanbula in

diği günler, Nevin abla; ev
de durmıyor sokağa çıkıyor; 
ve bir tesadüf eserimi, artık 
bilmiyorum; hep o günlerde 
babam, yürüyüş yapıyordu. 

Bunun bir tesadüf olmadığı 
muhakkaktı 

Nevin abla, mektubu gön
deren gizli düşmanlarını düşü
nerek, çok ihtiyatlı hareket 
ettiği halde kontrolumuzdan 
kurtulamıyordu. 

- Mahmut Yesari -
Genç kız, susmuştu; düşü· 

nüyordu. Daha çok söyliye
cekleri var gibiydi. 

Karım, sordu: 
- Kuzum, Sezen, Turgutla 

nişan olmuş muydunuz? 
Genç kız güdlü: 
- iyi ki bunu sordun 1 Ben

de, sözlerimin sırasını gayıp 
etmiş düşünüyordum. Tur. 
gutla nişan olduk. Hem de 
Amerikanvari bir nişan değil. 
Ailelerimizin izni, müsaadele
rile, bizim köşkte, güzel me
rasim yaparak ... 

Karım, sezenin sözünü kes
mişti: 

- Ôyle merak ediyorum ki 
Sezen; nasıl oldu? Nasıl bo
zuldu? Seni dinlerken, günde· 
lik gazetelerin birinde bir tef
rika roman okuyor gibi olu-

yorum. Hem senin romanını 
dinlemek, gazetede okumak
tan çok zevkli ... Çünkü, sesinin 
ahengi, yüzünün değişen mana
ları, anlattıklarını, tamamile 
gözlerimde canlandırıyor. 

Genç kız, gülümsedi: 
- Koltuklarımı kabartıyor

sun? 
- Hayırl Meth değil... ha

kiki duyguları söylüyorum. 
Karım, bana dönerek sordu: 
- Sezen, güzel ve tatlı 

anlatmıyor mu? 
- Karımın hakkı var ... Ben 

de, çok zevkle dinliyorum. 
Genç kız, başını eğerek te • 

şekkür etti : 
Bundan sonra, hiç sıkılma

dan anlatacağım... Mademki 
sizi sıkmıyorum, üstelik hoşu

nuza gidiyor, artık korkma
dan gevezelik edebilirim. 

AÇIK SÖZ-

DOŞONCELER: 

Beni taşıyan eşeği, yere alan 
beygire tercih ederim. 

El El 

Gözü, güneşi gormiyecek ka
dar bakar kör olanlara, haki
katten yani muhilimizdeki eş
yanın güzelliğinden veya çir
kinliğinden bahsetmek gülünç 
olur. 

liJ • 

Her vaka bir ihtirastan, ve 
her ihtiras bir vakadan doğar. 
Sevgilerimiz bile ihtirasla baş· 
/ar ve ihtirasla söner I 

(!) l!J 

Yaptığımız hatalardan do
layı . cemiyetin vereceği ceza· 
dan Önce .. kendi kendimizi 
cezalandırmalıyız. Bu suretle 
hareket edersek, hem az hata 
işlemiş, hem de nefsimizi ter· 
biye etmiş oluruz. 

lskender Fahreddin 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri ---Yemek meselesi 
Alafranga mı, alaturka mı? 

Yemek meselesinde alafranga
lık ve alaturkalık münakaşası 

ara sıra kendini gösterir. Mü
tahassıs geçinenlerin veya laf 
söylemek merakında bulunan
larımız bu münakaşayı sık sık 
tazeliyorlar. 

Bizim dilımiz ve midemiz 
Türk mutbağının yemeklerine 
alışmıştır. Fakat itiraf etmek 
lazımdır ki garp mutbaklarının 
bilhassa Fransız mutbaklarının 
yemekleri her bakımdan çok 
nefistir. Ancak alafranga ye
meklerin de bir çoğu sıhhat 
bakımından ağır ve zararhdır. 
Bilhassa Fransız mutbağında 

pişen bazı et yemekleri kurşun 
gibi ağır tesir yapar. 

Alafranga yemeklerde seb
zeleri tercih etmek isabetli 
bir hareket olur. Çünki biz 
sebzeleri bol yağda adeta 
eritir gibi kızartıyoruz. Bu 
sebeple sebzelerin vitaminleri 
kaybolduğ"u gibi çok ta yağlı, 

bazen cıvık cıvık yağlı oluyor. 
Halbuki haşlama sebzelerle 
vitamin bollu~u inkar edile
mez. Haşlama sebzeler tere
yağile yenilecek olursa sıhhat 
bakımından kazanç daha faz. 
ladır. Alaturka sebzelerde 
fazla ve yanmış yağfar ekse
riyetle midelerimizi bozmak
tadır. 

Birde dikkat edilecek başka 

bir nokta vardır: Lezzet. Bu 
nokta üzerinde biraz durmak 
lazımdır. Lezzet meselesinin 
sıhhat b3kımından da ehemmi
yeti haiz olduğunu unutmama
lıyız. Çünkü lezzetli bir yemek 
iyi pişmiş yemektir. lyi ve gü
zel pişmemiş yemeğin lezzeti 
eksik olur. O halde iyi pişme
miş yemeklerden midemizi ko
rumak için lezzete ve çeşniye 
dikkat etmeliyiz. 

Abone Şartları l 
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik 1200 Kr. 
6 Aylık 600 

" 3 
" 

325 • 
1 • 125 • 

HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 • 
3 • 70J 

" 1 • 
Nuruosmanlye, Şeref Sokaiı 

JL 
TELEFON: 203l7 

Size nişan oluşumuzu, sonra 
da başımıza gelenleri anlata
yım. 

Bir dakika sustu; düşünü
yormuş gibi gözlerini kapadı, 

açtı, alnı kırıştı; sonra, kırık 
bir sesle: 

- Nişanını için, açık mavi 
tafta bir elbise yapmıştım, 

dedi. Kolları kabarık, omuz
ları açık, etekleri uzundu. Onu 
giydiğim zaman, saçlarımın 

bukleleri üzerine bir sıra penbe 
gül takdım... Ayna karşısında 
kendimi görünce, çılgın bir 
sevince kapılmıştım. Turgut 
bana aşık olacaktı .. güzeldim .• 
güzelleşmiştim... En duygusuz 
insanların yüreğini oynatacak, 
kendime aşık edecek kadar 
güzelleşmiş tim. 

Genç kız kahkahalarla gü
lerek, ellerini yüzüne kapamış· 
tı; güldü, güldü; ellerini yü
zünden indirdi: 

- Görüyor musunuz? Ne 
utanmaz kızım 1 Ne çal:ıuk şı
marıverdim 1 Kendi kendimi 
medhediyorum. Fakat biliyor 
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No: 78 Yazan: Retat Ekrem Koçu 

Kaptan Paşaya gönderilen 100 kese akçeyi irtikap 
ettiği yayılan Sofu Mehmet Paşa azledildi. Yeniçeri 

ağası Kara Murat Ağa, Sadrazam oldu .. 
lizaktan top muharebesi 

bütün gün devam etti. Kale 
topları, Türk gemileri mani 
olduğundan düşmana ateş aça
mıyordu. Venedikliler gecede 
sabaha kadar, yanan gemilerin 
ışığından istifade ederek Türk 
amiral gemisini topa tuttular. 
Paşanın maiyetindeki iç oğ
lanlarından ve leventlerden, ve 
paşa gemisindeki kürekçiler
den beşyüz kişi şehit olmuştu. 
Kaptan Paşa bu müşkül vazi
yetten kurtulabilmek için Foça 
tlimanından çıkmak teşebbü-

sünde bu!undu. Ertesi gün 
Midilliye gitmiş olan Bey ge
mileri de harp yerine geldi. 
Ahmet Paşa şiddetli bir top 
muharebesi yaparak Venedik 
gemileri arasından geçti ve Bey 
gemilerini de alarak Rodos 
yolunu tuttu. Türk donanma
sını çok müşkül bir vaziyette 
yakalamış olan Venedik Ami
ralı Giacomo Riva, bu fırsat
tan istifade edememiş, kat'i 
bir zafer kazanamamışdı. 

Yeniçeril~rin cebaneti ile 
kendi hatalarının doğuracağı 

bir Foça felaketini, Vnynuk 
Ahmed Paşa, şahsi cesareti, 
kahramanlığı ile önlemişti. 
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Voynuk Ahmed Paşa
nın şahadet! 

Sadırazam Sofu Mehmet Pa
şa, daha donanma Akdenize 
hareket etmeden, hazinenin 
müzayakasına rağmen Seyyah 
Gemici Ali Reis ile Trablus, 
Tunus ve Cezayir ocaklarına 
75 bin " halisül'ayar ,. altın 

göndererek Garp ocaklarını 

donanmaya çağırmıştı. Aynı 
suretle Mısır valisi Emir Meh
med P,aşayı da davet ile "bir 
hil'ati !ahire,. ve " bir şimşir. 
göndermişti. lzmire de kapıcı 
başı Mustafa ağayı yollayarak 
eğer muvafakat ederlerse iz. 
mirde bulunan lngiliz barton
larını kiralamağa memur et· 
mışti_ [1] 

Tunusdan gelen 10 çekd:ri 
ve 10 kalyon, Mısırdan gelen 
18 gemi ve lzmirden ücretle 
tutulan lngiliz bortonları Foça 
deniz muharebesini müteakip 
Rodos'da Türk donanmasına 
iltihak etmişti. Voynuk Ahmet 
Paşa Giride doğru hareket 
etti. 

Sipahi ihtilalinden sonra 
tagallüp etmiş olan Yeniçeri 
ocağı ağaları ile Veziriazamın 

arası açılmıştı. Foça deniz mu
harebesi, Sadrazamı düşürmek 
için bir sebep oldu. Kaptanın 
istediği kadar gemi yaptırama
makla, ve sonra da Kaptan pa
şaya gönderilen 100 kese ak
çeyi irtikap etmiş olmakla it
ham olunan Sofu Mehmet Pa
şa azledildi. Yeniçeri ağası 
Kara Murat ağa SadrAzam ol
du. 

Rodostan Ciride hareket 
etmiş olan donanma Kandiye 
önlerine gelmişti. Her gün göz-

[t] Ravı.atül Ebrar .zeyli 

musunuz? Sizi, okadar ken
dimden sayıyorum ki 1 Aynaya 
bakarken, insan, kendini beğe 
nirse, utanır mı ? Ben de, size, 
ayna karşısında gibi söylüyo· 
rum. 

Karım, elleri çenesinde, dal· 
gın bir gülümseyişle, sezene 
bakıyordu: 

- Hiç çekinme, içinden gel. 
diği gibi söyle .. Böyle samimi 
olmak, sana çok yaraşıyor ! 

- Teşekkür ederim. Demek 
ki kendi kendimi mcdhettiğim 
için, bana kızmıyor, benimle 
alay etmiyor, ne utanmaz şey 
demiyorsunuz? 

Karı koca, ikimiz birden ce-
vap vermiştik: 

- Ne minasebet 1 
- Şu halde, sözüme devam 

edebilirim. Büyük salonda, bir 
aile kalabalığı toplanmıştı. Ma
vi tafta elbisemin uzun elek
lerini sürüyerek salona girince, 
bir alkış tufanı koptu. Bütün 
akrabalarım, beni öpüyor, ko
caklıynr, güzel olduğumu söy
liyorlardr. Nevin abla, siyah 
bir tuvalet giymiş, çok taze 

Serdar Hüseyin paşa, Kaplan paşanın ccvabmı getiren 
ye;.içeriga kızm:ştı. 

!erini ufuklara dikerek imdat, 
erzak ve mühimmat getirecek 
olan donanmayı bekliyen Ser
dar ile Girit gazileri, Kaptan 
Voynuk Ahmet Paşanın çok 
garip bir hareketi ile karşılaş
tılar. Deli Hüseyin Paşa top, 
mühimmat ve asker isteyince 
Kaptan Paşa kendisinin derya 
seferine memur olduğunu, do
nanmadaki mühimmatın ancak 
donanmaya kifayet edebilece
ğini bildirdi. 

Bunun üzerine Giritde bu
lunan Ümera ile Beyler Ser
darın huzuruna çıktılar; lstan
bul hükümetini ellerine almış 
olan Ocak ağalarına ve lstan
buldan kafi miktarda lağamcı 
ile 2000 Yeniçeri gönderilmesi, 
Yeniçeri ağası ile altı bö:ük 

iştirak etmeleri yazıldığı halde 
ancak bir miktar hizmetkar 
ile Cebeli'nin gönderilmiş ol· 
duğunu ileri sürerek şikayet 
ettiler. 

Serdar şikayetlerinin önüne 
geçmek istedi. Sadrazamın 
kah miktarda asker ve lağam• 
cı göndereceğini, ayrıca do
nanma askerinin de karaya 
çıkarak Metrise gireceğini 
söyledi. Ve vaziyetini bildire• 
rek Kaptan Paşaya tekrar mü• 
racaat etli. Ahmed Paşa do· 
nanma askerinin karaya çıka· 

rak Metrise girmesi şöyle dur
sun, top ve saire vererek yar
dım etmesinin bile kabil ola• 
mıyacağını bildirdi. 

Katanın bu inadı üzerine 
Serdar Deli Hüseyin Paşa fev
kalade müteessir oldu. 

halkının Ciride gelerek harbe • Bitmedi· 
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SAN~T 
KiTAP~ REfiM.TiVATROıMU.fiKf 

Bir bayrak altına 

Sanatin, kafadan coşan kar
makarışık düşünce mahsulleri
nin elinde esir ve oyuncak 
olmayacak kadar kuvvetli ve 
ağır başlı olduıtunu biliyoruz. 
Ve bu, her yerde, her muhitte 
böyledir. Bana tuhaf gelen bir 

isim altında küçücük bir kitap 
çıkmış. Okudum. Bu ufak te
fek k;tapçığı bedden önce 

başkaları da okumuş. Hüseyin 
Cahit Yalçın da bu kitapçık

taki satırlar için bir kaç cüm

le vermiş. Hüseyin Cahil di
yor ki: 

•Bu zorla, bir ye.oilik ve 
garabet olsun, göze çarpsın 

diye yapılmış bir şey değil. 

Şairin aldığı intıbaın kuvve· 
tinden ve o intıbaı hakkile 
ifade edebilmesinden ileri gel
miş bir muvaffakıyellir. şairin 
kaleminden ıideta farkında ol
mıyor gibi çıkmıştır. Çünkü 
tasvir etmek istediği sahnede 
onun iı;in insanlar ela, çıkrık· 
/ar da aynı şeydir, hep aynı 
hayal seli içinde arkadaştır/ar. 
Sonrtı, mısraların taklidi ahen· 

görünüyor, kocasının yanında, 
masum bir tavırla uturuyordu. 

O gece, kendi saadetimi 
tnmamile duyabilmek ıçın, 

babamın, annemi aldatışını 

unutmak istiyordum. 
Turgut, bir çocuk heyecanı 

ile seviniyordu. ikide bir ku
lağıma fısıldıyor: 

- Sezencik, ne güzelsin 
bilsen! Seninle iftihar ediyo

rum, koltuklarım kabarıyor. 

Sevincimi, sanana anlatamam ... 
içimi bilmiyorsun ... diyordu. 

Güzelliğime, o günkü k~dar 
sevindiğimi bilmiyorum. güzel
liğimle, gençliğimle, sevğilimi 
ve yakınlarımı mes'ut edebil
diğim için, duyduğum gurur
dan utanmıyordum. Etrafımın 

sevinci, beni mes'ut ediyordu. 

Yüzüklerimizi babalarımız 

taktı. Sonra, iki eski arkadaş, 
kucaklaşıp öpüştüler. Turgut 
un babası, bu kucaklaşmadan 
öpüşmeden memnun, gözleri 
yaşarmıştı. 

Babama bakmak islPmiyor
dum. 

gi kır/akla ne güzel bir hava, 
ruhta edebi bir haz için ne 
miisait bir muhit hazırlıyor: 

Kırık kafesten çıktı sokağa 

bir hıçkırık 

Cümlesini okurken hıç çıkrığı 
bizde işi diyoruz. Bu hıçkırmak 
sade sokağa çıkmıyor, san' atin 

füsuni/e bu mısraa da geçiyor 
ve oradan tıi kalbimize kadar 
süzüldüğünü hissediyoruz. 

Mengüç Beyin şimdiye kadar 
ne ismi gözüme ilişmişti, nt 
bir gazısı1tı okumuştum. Çok 
temenni ederim ki başka eser• 
/erinde de bu kadar muvaffak 
olmuş olsun .• 

Ben de kendi hesabıma bu 
çocuğun .. Deniz. inden bir kı• 
tayı alıp buraya koyuyorum: 

•Deniz tabiatin aşkıdır sanki; 
Kabına sığamaz dört yana taşar. 
Deniz bir bilinmez saklı sır, s~nk 
Bunu bulmak için gemici, yaşar .. • 

Bu dört mısra arasında gü· 
lümseyen kelimelerin doğurdu· 
ğıı çerçeve.. hoş değil mi ? 

SUheyli GUldikeıt 

Genç kil, durdu, yüzüm• 
dikkatli dikkatli baktı: 

- Halbuki, çok dikkat el• 
meli, bakmalıydım, degil mi? 

Birden anlamıyarak sordum: 
- Neden? 
- Ôyleya ... bu noktalar, ro· 

manda zail kalacak ..• Bakmalı 
ve tahlil etmeliydim. 

Ne yazık 1 Bunu, hiç akıl 
etmedim. 

Karım, dayanamadı, güldü: 

- Ne çocuksun, Sezeni Ne· 
reden aklına gelecekti? 

Genç kız, boynunu büktü: 
- Doğru ... Artık, buralan, 

siz şişirirsiniz 
Başımı salladım: 
- Olur, olur ... Siz, o taraf· 

!arı hiç merak etmeyiniz. 
f Bitmedi] 
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BOGAZLAR MESELESi 1 

Dünya gazetelerine göre 

İtalyan matbuatı aleyhde 
tahlillerine devam ediyor 

" La Tribuna,, şöyle diyor : " italya bulunmadıkça 
Montrö konferansının ne değeri olabilir? Hiçi,, Fakat 
Türk tezine dayanan yeni mukavele imza edilecek 

Montrö konferansı bügün
den itibaren umumi müzake
relere Lekrar başlamış bulu
yor. Türk projesi üzerindeki 
görüş farklarının telif edilmiş 
olduğlınu son gelen haberler •. 
den anlaşılmakladır. Ve yine 
en yeni haberlere göre, yüzde 
yüz Türk tezine dayanan yeni 
Boğazlar mukavelenamesi şu 
birkaç gün içinde imzalanacak 
ve mer'i yet mevkiine girmiş 
olacakbr. 

Günün en mühim beynelmilel 
siyasi meselesi olmak itibari
le, Boğazldr meselesi bütün 
dünya matbuabnda ehemmi
yetli bir yer tutmaktadır. Bu 
arada ltalyan matbuatı da 
Montrö konferansına sütunlar 
tahsis etmekte, tahliller yap. · 
maktadır. Fakat ltalyan gaze
teleri, ltalyanın bu husustaki 
noktai nazarını anlatırken 
aleyhde bir cephe tutmuş ol
makta devam ediyorlar. 

ltalya gazeteleri 
"La Tribuna. gazetesi Mon

trö konferansı hakkında ay
rıca bir makale neşretmekte
dir. Bu makalede deniliyor ki: 

"ltalya bulunmadıkça Mon
trö konferansının kararlarının 
ne değeri olabilir? Hiç. Bunun 
için bütün devletler teahhü
data girmeden evvel ltalyanın 
bu husustaki düşüncesini öğ

renmek istiyorlar. 
Tevfik Rüştü demiştir ki: 

"ltalyan delegelerinin hemen 
bu konferansa iştirakini çok 
arzu ederim .• Tevfik Rüştüye 
cevabımız şudur: ltaly a, ancak 
Milletler Cemiyetinin ona kar
şı a'acağı vaziyete göre, bir 
karar verecektir. ş· mdi ltalya 
Montrö konferansına gitmiye
~ek ve Avrupa iş birliğine 
ıştırak etmiyecektir. 

_ Konforansın ilk günü bü
yuk oplimizm'le karşılanmış
t r. B r gemi açık denizlerde 
dolaştıkça rastgeleceği mani· 
alan göremez. Ancak limana 
yaklaştıkça bu maniaların far
kına varır. 

Sovyet Rusyanın bu me
seledeki görüşü, Büyük Bri
tanyanın görüş t "zına ben
zememektedir. Eğer Cografi
yanın bir manası varsa Kara
denizin kapısı da "Bosfor,, ol
mak lazımdır. Sovyet Rusya 
filosunun serbestçe hareket et
mesile, Fransa alakadardır. 
Çünkü Moskova ile Paris bi
ribirlerine icap edince karşı
lıklı yardım etmeği teahhüt 
etmişlerdir. 

lngiltere ile Sovyet Rusya 
arasında ise kuvvetli bir gö
rüş ihtilafı vardır. Şu halde 
her memleketin kendine göre 
bir kaydı ihtirazisi vardır. 

Beynelmilel ticari menfaat
lerin muhafazası keyfiyeti Tür
kiye emniyetinin temini çerçi
vesi içinde mevzuııbahs olmak
tadır. Halbuki lazım olan 
Akdeniz devletleri emniyetinin 
dikkat nazarında bulundurul
ınası keyfiyetidir. 

Asıl mesele budur. ltalya; 
kendi emniyetini düşünmek 
hakkını haizdir. Bunun da 
Montrö'de pek açık anlaşılma
sı lazımdır 

lı Korri~;e della Sera gaze
tesi, harp gemilerinin Boğaz-
lardan . . . d geçmesını tatmın e en 
maddeyi tahlil etmekte ve bu 
maddenin lngiltere ile Sovyet 
Rusya arasında esaslı bir ihti
laf tahrik ettiğini iddia eyle
mektedir. 

lı Korriere della Sera di
Y~r ki: "Bu tezat, Türkiyeyi 
ınuşküt bir vaziyete sokmak
tadır. Türkiye, neye mal O· 
!ursa olsun, Boğazlar üzerin
d.ekı hakimiyetini teyid etmek 
nıyetindedir. Türkiye, Sovyet 
rıısyanın müttefiki sıfatile ve 
ngıltcrcden ilk safhada aldığı 

Montrö konferansında murahhaslarımız Tevfik Rüştü Ara• 
ve Numan Ri/at Menemencioğlu 

lik teminat dolayısile Mos- den biri de lağvedilmiş ola-
kova ile Londra arasında sal- ca ktır. 
!anmaktadır. Fakat lngiltere Kadimdenberi Boğazların 
bugün yeni bir vaziyet almış ehemmiyeti büyüktür. Argo-
bulunuyor.. notlar, Akaylılar, Truvalılar 

il Giornale d'ltalia, Fransız, ve Romalılar Boğazlar için 
Sovyet Rusya ve lngiltere dele- harp etmişlerdir. 
!erinin Türk projesine yürüt- lstanbul Türklerin eline 
tükleri mütalea ve yaptıkları geçtikten sonra, Türkler bu 
ihtiraz kayıtlarını telhis ettik- kapıyı kapamışlar ve bundan 
ten sonra şöyle demektedir: sonra muhtelif muahedelerle 

"Boğazlar rejiminde Türki- Boğazla statükosu tadil edil-
ye tarafından teklif edilen ta- miştir. Büyük harp başlarken, 
dilat bütün devletler tarafın-
dan kolaylıkla kabul edilmi- iki Alman zırhlısı Türkiyeye 

iltica etmiş, bunun üzerine, 
yecek derecede esaslı bi de- Boğazlar kapanmış ve itila! 
ğişikliği istihdaf ediyor. Me-
sela beynelmilel kontrolün kal- devletlerinin kara ve denizden 
dırılması ve Boğazlar komis· yaptıkları taarruzlar, neticesiz 

kalmıştır. 
yonunun ilgası, muhalefeti tev-
lit eden bir meseledir Çünkü Sulhten sonra Lozanda yapılan 
böyle bir ilga neticesinde Bo- uzlaşma, Boğazlara yeni bir 
ğazların anahtarı, ve Türkiye statüko koymtştur. Türkler 
ile siyasi ve bahri ittifaklar Lozdnda bu hususta bazı mu-
aktetmiş olan devletler'n elle- vaffakiyetler elde etmişlerdi, 
rinde kalmış olur. ,, Monlrö'de bütün tahditlerin 

"La Stampa" ya göre lngil- lağvine muvaffak olacaklardır. 
tere, Boğazlar meselesinde Bu gün Türkiye ile Yuna. 
sertleşmektedir. Bu gaıete nıstan samimi dosturlar; daha 
başka bir ya1.ıda diyorki: Türk ilk günden Türklere muva!a
hükümeti farkında olmksızın kat cevabı verdik, Bizim için 
lngilız - Rus münasebetlerinin Montrö konferansı Bulgaristan 
teşkil elliği tehi keli meseleyi bakımından ehemmiyetlidir. Bu 
tekrar meydana attı ve Alman devlet, mahreç meselesini or
aleyhtarı bir lngiliz-Fransız-Rus taya atacak mıdır. Sof ya bizzat 
illi fakı taraftarları ile Rus aleyh- bunu tekzip ediyor. 
tarı bir lngiliz - Fransız - Alman Aneksartitos gazetesi de 
anlaşması taraftarlarının görüş şöyle söyıüyor : 
noktaları arasındaki zıddiyeti "Şark meselesi Boğazlarda 
tekrar canlandırdı. ,, temerküz etmektedir. Ôleden-

Yanı~ıyorlar beri bu mesele ile uğraşan 
AÇIK SÖZ - Konferansın lngiltere ve Rusya devletleri, 

bu güne kadar bir anlaşma bu noktayı kendilerine sadık 
havası içinde yürümesi, ltalyan bir bekçiye teslim elmek ga
gazetelerinin şu mütaleaların- yesindedirler. Böyle bir bekçi 
daki isabetsizliği ortaya koy- de bizzat kendi kuvvetleridir. 
maktadır. ltalyan meslekdaş- Fakat buna imkan görmedik
larımızın yanıldıkları noktalar- leri zaman, beş asırdanberi 
dan biri de Türk projesinin burasının bekçisi olan Türki
bazı maddeleri üzerinde şid- yeyi takviye etmektedirler. 
detli ihtilaf baş göstermiş ol- Rusya ile lngiltere arasın-
duğudur. itiraf edelim ki bo- da bulunan bu rekabet, şark 
ğazlar projemiz Montrö'de bir meselesinin en mühim elema
takım ihtirazi kayitleri'l orta- mdır. Venediklilerle Cenevizli. 
ya atılmasına vesile teşkil et- ler arasındaki rekabetin mih-
miştir. Fakat ikinci plandaki 
noktalar üzerinde ileri sürü- veri de Boğazlar meselesi idi. 

Boğazlar komisyonunun 935 te 
len bu ihtirazi kayitler etra-
fında da anlaşmalar elde edil- neşrettiği raporunda bile, Bo

ğazlardan geçen vapurlar ara
miştir. Türk projesinin ortaya 

tt 
"' e . 
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• b sında birincilik ltalyadadır. 
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1 esas pr nsıp er ıse u-
dipdiri ayakta durmakta ve Yunanlılar, Romenler, Sırplar, 

1 yeni boğazlar mukavelesinin ve Bulgarlar yani Balkan dev
bu esaslara dayanacaıı-ı ol- Jetleri için olmasa bile, Avru· 
duğu anlaşılmaktadır. Şu hal- palılar için şark meselesi Bo
de ILalyan mesl!'kdaşlarımızın ğazlar meselesidir. Boğazlaı 
yanılmakta olduklarını bir da· uğrunda yedi asırdanberi mü· 
ha söyliyebiliriz. cadele edilmektedir. 1914 dı 

Yunan gazeteleri Boğazların kapanması, Ruı 
• Atinaiki Nea ., ismindeki buğdaycılığını iflas ettirmiş vı 

itilaf devletlerinin menfa:ılla· 
Yunan gazetesi yazıyor: 

"Arsıulusal siyasayı eskiden 
beri meşgul eden bir mesele, 
yeniden müzakere ediliyor. 
Türk diplomasisi Boğazlar 
meselesini muva!!akiyetle ida
re etmiş ve Almanyanın yap. 
tığı tarzda hareket etmekten 
çekinmiştir. 

Montröde Türkiyenin iste
diklerinin kabul edileceği, 
şimdiden iddia olunabilir. Bu 
suretle itilaf devletlerinin uğ
runda harp eltıkleri gayeler-

rını altüst etmiştir. 

Bugün lngilterenin Boğazla· 
rın tahkimine muvafakat et
mesi, bazı kimselerin hayreti
ni mucip olmaktadır. Lakin 
tarihi vakıalar bu hayreti iza
leye kafidir. lngiltere hissiya
ta kapılarak kadim siyasasını 
değiştirecek devlet değildir. 
Londra Hükumeti ltalyanın 
Radosa yerleştiğim görerek, 
kadim siyasasına devam et
mektedir .• 

Temmuz - Pa1arteıl 

Yemek' 

Patlıcan kebap. Bamya - Meyua 

Kuzunun but tarafından ke
miksiz tas kebabı alınız. Bir 
iki soğan, bir kaç'.domates, bir 
az tuz biraz bi
ber ile eti ka. 
rıştırıp tence
reye koyunuz. 
Hafif ateşte 
kendi SU} u ile 
pişiriniz. Suyu
nu çekince bir 
az su koyup in· 
diriniz. Patlı

canları lokma 
lokma doğrayıp 
yağda kızar

: 

tıp et tenceresinin üstüne dö
künüz. En üstüne biraz may
danoz doğrayıp indiriniz. 

• • • 
Kıyma ile soğanı domates 

kavurup iki bardak su koyup 
kaynatınız. Bir limon sıkıp 
ayıklanmış bamyaları, kaynar 
suyun içine atıp pişiriniz. Böyle 
pişen bamya hem sarı, hem de 
salyasız olur. 

Çocuk 

ÇOCUK BAKiMi 
Çocuğun en çok dikkat edi

lecek yerlerinden biri de tır
naklarıdır. Çocukta tırnak, 

°' 
büyük adamdakinden 
daha zararlıdır. Bu se-

. beple çocuğun ve ya v-
runun tırnaklarını hiç 
uzatmamalı, sık sık kes
meli. Kesilmiyecek ve 

No:78 

Diyerek yerinden fırladı : 
- Garip bir vaziyet için

deyiz. Yüksek heyeti h~ki
menizin hüsnüniyeti ve müsaa
desi suiistimal ediliyor. Burası 
istintak dairesine çevrildi. Bir 
avukatın bir sorgu hakimi 
gibi huzurunuzda isticvabat 
(yapmasına ne kanun, ne de 
usul müsait değildir. 

Dedi ve .. cümlesini sürdür
dü : 

- Eğer mevzuatı kanunt
yemiz böyle bir şekli kabul 
etmiş olsaydı isticvap da, is
tintak da, hazırlık tahkikatı da 
bütün herşey ve hepsi de 
doğrudan doğruya mahkeme 
huzurunda cereyan ederdi. 

Bir nevi feodalite mah
kemeleri şeklini andıran· bu 
tarza asla kanunlarımızın mü-

1 saadesi yoktur. Avukat ar-
kadaşımız burada bir sorgu 

h akimi rolü oynamak ve ha
zırlık tahkikatı yapmak vazi
yetine girmektense şahitlere 

usulü dairesinde sorulacak bir 
kaç şeysi varsa "tenviri haki
kate medar olmak üzere. on
ları sormalı ve muhakemenin 
seyrini, tarzı inkişafını işkal 

etmemelidir. 
Bu sözleri avukat Şekibin 

beyanatı takip etti: 
- Arkadaşım haklı söylüyor 
Diye söze başlıyan Şekip 

şiddetli bir tonla sesine ve 
sözlerine ahenk vere vere de. 
vam etti: 

- Usul hiçbir zaman Türk 
mahkemelerinde bu tarzda ha
rakete müsait değildir. Bir 
avukat mahkemede kendisini 
Sorgu hakimi yerine koyup 
isticvabat yapamaz. 

Suçlu vekili salahiyet hudut
larını tecavüz ve eğer ifademi 
mazur görürseniz sizin doğru
dan doğruya hakkınız olan 
sorgu salahiyetini kendi şah
sında istimal ediyor. 

Şekip belki daha çok söyli
yecekti. Fakat, hakim: 

tırnaklar büyüyecek 
olursa fena neticeler 

doğar. Çünkü çocuk, elleri 
serbest kalınca yüzüne sürer 
veya burnunu karıştırır. Büyük 
tırnaklar ise çocuğun narin 
ve nazik cild!ni derhal tahriş 
eder. Halbukı çocuğun deri-
sinde ince bir çizgi bir kaç ı 
gün içinde tehlikeli bir yara 
şeklini alabilir. Fakat dikkat 1 
edilecek bir nokta vardır bu 
işte: Çocuğun tırnaklarını ke
serken tırnak diplerini acıt
mamaya çok ehemmiyet ver• 
mek lazımdır. 

- Ne demek istediğinizi 
anladım. Maks:ıt anlaşılıyor. 

kafi .. 
De-ii, Şekib'in lakırdıyı daha 

çok uzatmasına fırsat vermedi. 
Bu sırada Muzaffer söz istedi. 

- Kendimi ve noktai na
zarımı n1üdafaaya mecburum .. 

Dedi ve hakimden söz hak
kı kopararak devam etti: 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Mehmet akşamcıdır 

zı izahları burada, huzurunuz. 
da tesbit edebilmeye yarar 
bazı suallerdir. Tarzı hareke
timi menedecek hiçbir kaydi 
kanuni yoktur. Bu tamamile 
yüksek heyeti hakimenin tak
dirine ait bir iş ve bir sala
hiyettir. Hakimler müsaade 
ederler ise avukat da, :;uçlu 
da, davacı da muhakemede 
her istediklerini söyliyebilirler 
ve her dileklerini tahakkuk 
ettirebilirler. 

Ben iç yüzü tamamile mec
hul olan bir cinayeti aydın
latmağa ve huzurunuza ka
til .• diye çıkarılan bir masumu 
kurtarmıya çalışıyorum. Kanun 
ve beşeriyet müdafaa hakkını 

ve buna aid vesaitin her hu
susta, her şekil ve her yerde 
istimalini en mukaddes hak 
olarak tanır. Ben de müek
kilim namına bu mukaddes 
hakkımı kullanıyorum. Hiç 
kimsenin bir vesile ile bu hak
kıma tecavüzüne yüksek he
yetiniz müsaade edemez. 

Muıa!!er bundan sonra doğ
rudan doğruya Cemil ve Şe
kib'in şahıslarına ve sözlerin-
de ki hedeflere geçti : 

1 
-Avukat ve profesör Cemil 

muhakemenin aldığı cereyandan 
ve seyir şeklinden adeta mem
nun görünmüyorlar. Belki hak-

cani karşılarına dikilecek. Hem 
adli tahkikatta yanlışlık de
ğilse bile noksanlık varsa bu 
noksanlığın tashih edilmemesi 
mi iktiza eder?. Hazırlık tah
kikatı şu veya bu şekildedir •• 
diye hiçbir suç ve günahı 

ohıııyan bir adamın katil dam
gası altında cemiyet içine ka
rışmasına göz mü yummalıdır. 

Avukatlar yüksek heyeti 
hakimenizden ve bizden bunu 
mu istiyorlar?.. Hakimler bir 
masumu kurtarmak ve perde 
arkasında yaşıyan caniyi bu
lup çıkKrmak hepimizin vazi
fesidir. Hatta, ben umarım ki 
kendileri de benimle birlik 
olacak, katili aramıya yardım 
edecekler. Fakat, bundan mü
temadiyen çekiniyorlar. Niçin? 

Bunu zihnimde olduğu gibi 
mantığımda da halledemiyo
rum. Kendilerinin davayı Ve
dat aleyhine kazanmakta belki 
menfaatleri vardır. Fakat, hiç 
bir zaman avukat kazancının 
adamı değildir. Nasıl hakim 
bütün . h!s ve var!ığndı kendi 
kendısının adamı degilse a
vukat da öyl~dir. Adalet, 
kendi terazisini ellerine ver
diği elemanlardan her şey-

den önce kendisine s'tdakat 
ister. Profesör Cemil ve Şekip 
esefle söylemiye mecburum ki, 

(Dev.m E lecok) 

ları var. Çünkü muiıakeme Kitap k 
istedikleri ve umdukları gibi uponıı 
bitmiyecek. Karanlıkta kalan BiR CiNAYET DAVAS! 

hakikat aydınlanacak. Bu tak. No : 78 
dirde bütün planlar alt ıist Bu kuponlar. keılo blrl1<tl· 
olacak, mahkemeden almak Tenler roman ıaz.ete:l~ bitti t1 
istedikleri kararın şekil ve ma- vakit idareh:ın!!: niz~ giSncl!rl1 
biyeli de"işecek, Vedadın ma- hiç pan vermeJo~ kibbı" ,·. 

iS lacaklar.:lır. 

Çocuğunuzun büyüdüğü za
man güzel olmasını istiyorsanız 
şu bir kaç kaideye riayet et
menizi tavsiye ederiz: 

1 - Yavruyu kat'iyen aç 
ve gıdasız bırakmayınız. 

- Yaptığım isticvap değil
dir. Hadise safahatının aydın
lanmasına yardım edecek ba- sum .'.>lduğ'u anlaşı!acak, asıl L 
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1 = ! ~ e fiil Çiü ... k ...... _ .. r .. ···;·· .... ı 2 - Midesinin ve barsak
larının bozulmasına sakın mey
dan vermeyiniz. 

3 - Nezle olmamasına bil. 
hassa dikkat ediniz. 

4 - Vücudunda yaralar ha
sıl olmamasını temin ediniz. 

5 - lştihası kesildiği zaman 
hemen bir doktora müracaat 
ediniz. 

6 - Yürüme çağında çocu
ğu kendi haline bırakmayınız. 

Model : 

2 - Eflatun renkte maro
kenden bir tuvalet. Ceketin 
altı ile kollar burleler ile 
bitmektedir. 
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Son günlerde matbuat sa
hasında Üniversiteyi alakadar 
eden bir çok yazılar çıkb.Ben 
bu meselelerden bir kaçını 

ele alat ak Üniversite erkanın
dan bir şahsın mütalealarını 

almak istedim ve Üniversite 
tedris işleri Direktörü Bay 
Cemal Hakkı serek ile bir 
konuşma yaptım. 

Bay Serek her zamanki 
mütebessim çehresile beni 
karşıladı. Kendisine, mesele
le_rin küçük bir şemasını çiz
dıkten sonra ilk sualimi sor
dum: 

Üniversitenin paralı mı 
parasızmı olması 'taraftarısınız? 
Bu meseleyi ha~gi bakımlar
dan mütalea edersiniz? 

Bay Cemal Hakkı tezini 
iyice hazırlamış bir hatip gibi 
cevap vermeğe başladı: 

- Sosylist rejimi tatlJik et
mekta olan Büyük Şimal kom
~umuz hariç, dünyanın bütün 
memleketlerinde Üniversite tah
sili paralıdır. Hemde diğer 

memleketlerde her yıl talebe
den alınan tahsil harcı bizde 
alınanın bir kaç mislidir. 

Üniversite memleketimize her 
yıl milyonlarca liraya mal olu

yor. Yapılan masrafların kü
çük bir kısmının olsun Üniver
siteye devam eden hali vakti 
yerinde talebelerden alınacak 
harçlarla kapatılmasında ben 
isabetten ~aşka birşey görmi· 
yorum. Universite tahsilini 
pırasızlaştırmak, Devlet hazi
nesini zenginler lehine her ylı 

on binlerce liradan mahrum et
mek olur. Asıl uygunsuzluk 
bence işte buradadır. 

- Üniversitede parasız 0 _ 

kumak için lazım olan maz
batanın alınmasında müşkülat 
çekiliyor. Bu yüzden de yok
sul talebeler paralı okumağa 
mecbur oluyorlar. Bu husus
taki fikirleriniz? 

- Bunun böyle olduğunu 

zannetmiyorum. Çünki üniver
sitede okuyanların üçte iki
sınden fazlası fakruhal mazo 
batası getirerek harç vermek 
mutlakıyetinden kurtulmuşlar-
dır. Dediğiniz varit olsa 
bile bu üniversite tahsi-
linin parasızlaştırılmasını değil 
yoksulların fakruhal mazba
tası tanzim ettirmekte uğra

dıkları zorlukların kaldırılma
sını icap ettirir. 

.- Fakru hal mazbatasını 
lakırlerle beraber zenginler de 
alabiliyor. 

- Bu hakikaten böyle ise 
fakru hal mazbatası vermekle 
mükellef daireler vazifele · . 
1• k'l rını 
ayı ı e yapmıyorlar demektir. 

- Bu mazbatayı almanın 
gençlik için haysiyet k old r. .. 1• ırıcı 

Ugun.u. soy ıyenler var siz 
ne dersınız? 

.- Bu mütaleaya iştirak et
~ıyorum. Yoksul olduğunu 
s?ylemekte ve bunu kağıt üze
rıne tesbit ettirmekte haysiyet 
kırı.et bir şey olmadığı düşün
cesındeyim. 

Memleketinde zengin !aka
ra tahsile geldiği lstanbulda 
fakir sayılabilecek talebeler-

deıi para almak doğru mudur? 
- Bu hususta tatbik edil

mesi icabeden prensik ha•ç 
alma~aktır. Yoksul talakki 
edılebıleceklerin harç vermi
yreek üniversite tahsili yapa
bılmeleridir. 

- Sakatların yüksek tahsili 
yatılı olarak yapamamaları 
hakkında müetalanız nedir? 
Onların bu şekilde mahrum 
edilmeleri doğru mudur? 

- Lise olgunluk imtihanım 
v~ren her genç, ••kat ta olsa 
yuksek tahsil yapabilir. Yük-
sek tahsilin yatılaştırılmış şu
belerine girebilmek ise lise 
olgunluk imtihanını vermiş bu
lunmaktan başka bazı şartla· 
rın doldurulmasına bağlıdır. 
( sağlam olmak, girme imtiha• 
nını başarmış gibi) yatılı yük· 
sek tahsil için yapılan feda
karlık l ardan, beklenilen karşı
lı~ . garanti edilmek istenil
dığı içindir ki bu yolda 
tahsil imkanı_. isteklilerinin sağ
lam. vı: .kabılıyetli olanlarına 
verılmıştır. 

Bunun aksini yapmak, yani. 
sağlam ve kabiliyetliler durur• 
ken yüksek tahsil veren yat:b 
mekteplere çürük ve sakatlan 
almak; yapılan fedakarlıklar· 

dan beklenilen karşılığı lehli· 
keye sokmak ve sonunda da 
memleketin enerjisini israf et• 
mek olur. Suallerimi bitirmiş
tim. Kendisine teşekkür edip 
ayrılırken, zenginlerin para 
vermesine ben de müfrit bit' 
taraftar olmuştum. 

Y. z. Blnatll 
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(Pendik. Haydarpaşa hat boyunda sıralanan 
14 istasyonun en sonuncusu ve en şirlnldir. 
Baştanbaşa yeşilliklerle örtülü o lan bu köyde ı 
mübadillerin geldiği 1340 senesinde 541 bina 
vardı. Şimdi ise günden güne güzelleşen Pen
diÇJin 972 binası vardır. Resimde Pendik Gazi 

1 
paşa caddesi görülüyor. 
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1 Komşuya iftra için 
garip bir suç uydur

muşlar 
Adana (Özel) - Pamuk Pazarında Eskihamam mahallesinde 

Sabit oğlu Lütfi ve karısı Emine, geceleyin evlerinin duvarları 
delinmek ve kilidli dolapları kırılmak suretile bir çok 
eşyalarının çalındığını polise ihbar etmişlerdir. 

Bu ihbar üzerine derhal faaliyete geçen zabıta, yaptığı de
rin tahkikatta, bu işin şikayetçilerin kendileri tarafından tertip 
\e tasnif edildiğini tesbit etmiş ve çalındığı iddia o lunan eşyalar 
kendi evleri içinde saklanılan yerlerden çık arı l mıştır. 

Lütfi ve karısının maksadları, araları iyi olmıyan komşuları 
Hacı Einin'e iftira etmek olduğu an laşılmış tır. 

Lütfi ve Emine hakkında zabıta kanuni takibat yapmıştır. 

• • •• 
Türk-Hitit tarihini aydınla-

tan çok kıymetlı eserler 
bulundu 

Tarsusun gôzlü kule mevkiinde Amerika lı bir heyet tara
nndan iki yıldanberi yapılan bu yıla ait faa liyet de\'resi bil
nıiştir. 

Heyet azası hafriyatta meydana çıkarı la!\ eserleri yapıştırıp 
temizledikten sonra Amerikaya dônecekler ve şubatta tekrar 
gelerek hafriyatı tamamlayacaklardır. 

Hafriyattan bilhBssa bu sene çok mühim neticeler alınmıştır. 
Bu meyanda Tarsusun tunç devrini yaşayan bir şehir olduğu 
ve muhtelif zamanlarda medeniyetlere nı rkezlik yaptığı anla
şılmıştır. 

Eurada bulunan Hitit hükümdarı Tahsu- lspue ait mühürle 
Kilikyamn merkezi olan Tarsusun eski adının Kızvatna olduğu 
da öğrenilmiştir. Mühürün orta kısmı Hitit hiyeroglifi, kenarı 

da Hitit mıhı yazısıyle yazılmıştır. Hafriyatın aşağı kısımlarında 
da Hitit yapısı kerpiç ve enkazlarına Hititlerin l\liladdan üç 
bin sene ev\'eline ait eserlerine rastlanmıştır. 

Önümüzdeki yıl devam edilecek hafriyatla tarihin bir çok 
karanlık safhaları aydınlanacak ve Cenup Anadoluda muhtelif 
samanlarda yaşayan insanların kimler olduğu öğrenilecektir. 

Egenin kahramanı Gökçen 
köyünden Açık Söze 

Tire (Açık Söz) - Tirenin -------------
17 kilometre doğusunda 95 
haneli ve 500 den fazla nufus-

1 
lu Gökçen kamunun ilçenin 
en güzel kamunlarından biri· 
dir. Son zamanlada bayındır
lıQ"ı artarak ideal köylerimiz- .,. 
den biri olmuştur. 

Bu Kamunda kendine bağlı 
köylere örnek olabilecek bü. 
tün yenilik ve canlılıklar ilk 
bakışta göze çarpmaktadır. 

13 Sene evvel muazzam ve 
son sistem harp vasıtalariyle 
mücehhez bir düşman taburu 
Gökçen önlerinde bir avuç 
Türk efeleri tarafından püs
kürtülmüştür. Düşman ordusc 
lzmir ili ve ilçelerini işga 
edip Gökcen önlerine kada 
geldikleri zaman düşmana kar. 
fi ilk kurşunu efelerimizden 
arkadaşlariyle birlikte Gökcen 
efe atmış ve düşmana karşı· 
gelmişlerdir. Bundan sonra 
Ankarada toplanan Mili! kah
raman ordumuz y:alnız buralar. 
dakl düşmanı değil güzel yur· 
domuzun her yerinden koğ· 
muş ve denize dôkmü~tür. U
zun süren müdafaa esnasında 

şehit düşen kahramanlarımı
zın hatırasına saygı için istik
ili savaşı anıdı dikilmiştir. Ge· 
çen sene büyük bir törenle 
açılan bu anıd yurtları uğrun
da ölenlerin büyük şeref ve 
şanlarına yakışacak ve bu 
aziz hatırayı göklerde daima 
heyecan ve hürmetle andıra
cak kadar güzeldir. 

Köy çocukları Kahratla Gö
cen arasında yapılan tam ted
risatlı ilk okula devam etmek
tedirler. ilçede bir Orta oku
lun bulunması yüzünden bura
dan çıkan köy çocukları zaru
ri olarak ilk tahsille hayata 
atılmak mecburiyetindedirler. 

Geceleri Kamun kurulu üye-

Gökçenıl kahramanlık andacı 

!eri bir araya toplanarak köy
lerinin hergün biraz daha gü
zelleşmesi ve bayındır olması 
için konuşmalarda bulunmak
tadırlar. 

Son zamanlarda çok önem 
verilen ağaç yetiştirme faali
yetleri en ziyade burada görül
mektedir. Kamunun yakınında
ki fidanlıkta her cins ağaç ye
tiştir.il~ekte en ziyade zeytin 
ve ıncır fıdanlıklarma önem 
verilmektedir. 

Bu sene değerli bir fiatla 
satılan tutünlerimiz oldukça 
köylümüzün yüzünü güldür. 
müş. köylümüz borçlarını ka
padığı gibi elinde tekrar 
tütün işine dört elle sarıl
mıştır. 

Bu küçük görümden anlıyo
ruzki devfetçilik sayesinde 
buhranı da kolayca atlatmış 
memleket ekonomisinde önemli 
faaliyetler elde etmiş bulunu
yor~, 

Bir bardak 
Meselesi 

Adanada çıkan " Tı1rk 
Sözü ., arkadaşımızda oku
duk: 

• Şehrimizde satılmakla 

olan memba sularının bele
diye encümeni karariyle 
bardağının kırk paradan 
o/uz paraya indirildiğini 

yazmıştık. 

Bazı su satıcıları, her 
nedense belediye encümeni
nin bu kararından memnun 
kalmamışlar fakat cezaya 
çarpılmamak için de büyük 
bardakların yuine küçük 
bardaklar kullanmağa baş· 
lamı şiardır. 

Dün bir arkadaşımız, bir 
su satıcısının, bir müşteri .. 
nin itirazına karşı şu ga~ 

rlp ve tuhaf cer•abı verdi
ğini işitmiştir: 

- Ne yapalım. Belediye 
sııyun bardağını olıız para· 
ya indirdi. Ben de idare 
etmediği için küçük bardak
la salıyorum. istersen kırk 
para t.'er, sana biiy;ik bar .. 
dakia vereyim. istemezsen 
canın isterse iç ... 

Belediyenin nazarı 

katini celbediyoruz .• 
dik-

Bir kız çocuğu 
kayıp 

lzmit de inhisar memur-
larından Cemilin 6 yaşında 
Hayriy'! adlı manevi evladı 
birdenbire kaybolmuştur. Çok 
şirin ve cana yakın bir çocuk 
olan Hayriyenin başka şahıs· 
lar tarafından kaçırıldığı sa· 
nılmaktadır. 

Zabıta küçük Hayriyeyi ara
maktadır. 

lzmit postasında 
lzmit (Açık Söz) - Bura 

postahanesinde memur azlığın
dan şikayet edilerek posta 
işlerinin intizama konması is
tenilmiştir. Memnuniyetle ôğ· 
renildi ki lstanbul posta ve 
telgaraf baş müdürlüğü bu şi
kayetlerle candan alakadar 
olarak lazımgelen intizamı le· 
min ettirmiştir. 

o----
Adana da 

Zabıta vukuatı git· 
tikçe azalıyor 

Adana (Açık Söz) - Geçen 
935 senesinin ayni ayına nisbet
le bu yılın haziranı ayında 
şehrimizdeki küçük ve büyük 
zabıta vukuatı yüzde 77 nis
betinde azalmıştır. 

Bunu göstereceğimiz hakiki 
rakamlar çok iyi bir şekilde 
ifade etmektedir. 

925 senesi bu ay içinde şeh
rimizde 10-1 vukuat olmuş \'e 
132 kişi hakkında kanun! mu. 
amele yadılmıştır. 

936 senesinde ise 25 vuku
at olmuş 39 suçlu hakkında 
muamele yapılmıştır. 

•• 2-1 saat içinde şehirde en 
küçük bir hadise bile olma
mıştır. 

Sivasta 
At koşuları 
Sivas (Açık Söz) - lıkba

har at koşularının sonuncusu 
da yapıldı. Birinci koşuyu 

Ahmet Cemilin Doğanı, ikinci 

koşuyu Kayserili Hakkının 
Uçarı ve üçüncü koşuyu da 
Manisalı Şe\•kinin Sedası ka. 
zandı. 

Dördüncü ve son koşu dôrt 
yaşındaki Arap atları arasın
da idi, birinciliği yüzbaşı Emi
nin atı kazandı. Bu suretle ya. 
rışlar bitti. 

Sivasta mezbaha 
Si\'8s (Açık Söz) - Bu yıl 

Sivasta büyük bir mezbaha 
kurulacaktır. Bunun için bele

diye bütçesinde 15 bin lira 
ayrılmıştır. Yapılan tetkikler 
neticesinde mezbahanın ancak 
30 bin liraya çıkacağı anlaşıl
dığından belediye, Belediyeler 
Bankasından 15 bin lira istik
raz yapacaktır. 

Bir okuyucuya göre 
vaziyet nasıldır? 

Birkaç gün evvel Pendikte 
bir hadise olmuş, dinamitle 
balık avlıyan bir balıkçı öldü· 
rülmüştü. Biz bu hadise hak· 
kında alakadar resmi makam· 
dan malumat almış ve o ma
kamın verdiği malümala isti
naden hadiseyi yazmıştık. 

Bize verilen malümatta, öl
ı dürülen balıkçı Hasanın sabı
kalı olduğu, dinamitle balık 

avlarken zabıtanın mümanaati· 

1 
ne karşı zabıtaya dinamit kul
landığı, bunun üzerine de za· 
bıtanın mukabelesi icap ettiği 
ve ölümün bu suretle vuku 
bulmuş olduğu bildirilmişti. 

Pendikte oturan imzası mah· 
fuz bir zattan aldığımız bir 
mektupta, hadisenin bu şekil· 
de cereyan etmediği bildiril
dikten sonra ölen genç hak· 
kında şu malumat verilmek
tedir : 

•Sabıkalı olarak bildirilen 
Hasan lii.f söylenince kız gibi 
baştan aşağıya kadar kızarır, 

kimse ile görüşmez, içki kul
lanmaz, şimdiye kadar mahke· 
me yüzü görmediği gibi her 
hangi bir meseleden karakola 
bile davet edilmemiş, bomba 
kullanmaz yalnız ağ sererek 
balık ve istakoz tutar ve bôy
lece beş niifuslu aile efradı 

geçindiren bir gençti. 

Esasen aldığı yaranın şek
line nazaran ve şahitlerin söy
lediklerine gôre de bu biçare 
karadan vaki davete icabet 
ederken yaralandığı anlaşılı· 
yor. 

Bu hususta Cümhuriyet 
Baş Müddeiumumiliğine icap 

eden müracaatlar yapılmıştır. 
Her halde hakikat az zamanda 
meydana çıkacaktır.,. 

Parktaki havuz 
Bir kaç kairmizden aldığı· 

mız mektupta deniliyor ki: 
''Ôğle vakti biraz hava al

mak üzere Gülhane parkına 

gidiyoruz. Fakat öyle \'akitle

ri h~r nedense havuzdaki !is. 
kiye açılmıyor. Memurlarına 

söylüyoruz. "Akşamları açılır .. 
diyorlar. Öğle "'cağında da 
açılsa fena mı olur?,. 

Ak,am olmadan ka· 
panan parklar 

Sultanahmet de oturan bir 
okuyucumuzun mektubundan: 
Bizler Sultanahmetde oturuyo
ruz. Ve burada üç büyük park 
vardır. Bu üç park da akşam 
saat 17 olunca kapanıyor. Hal
buki yazın hava çok sıcaktır. 

Ve buradaki civar evler bu 
parktan istifade edemiyorlar. 
Hiç olmazsa Ticaret mektebi 
tarafındaki iki parka geceleri 
açık bırakılmalı ve halkın ha
va almasına müsade etmelidir. 
Ve bu iki parkda bol ziya 
me\'cut olduğu gibi f'lrafı da 
açık olduğu için uygunsuz hal
lere de meydan verilmiş olmaz. 
Alakadarların nazarı dikkatini 
celbetmenizi dileriz. 

iki Cinayetin 
Muhakemesi 
Adana {Açık Söz) - Çınar

lı kôyünde lbrahimi öldürmek
ten suçlu Durmuş oğlu Hacı 
hakkındaki duruşmıya Ağır 

Cezada devam edilmiş, şahit 
olarak jandarma kumandanı 
Ziya dinlenmiş, diğer şahit Is. 
mailin bulunduğu yere talimat 
yazılması için muhakeme baş
ka güne kalmıştır. 

Deveci llyası öldürmekten 
suçlu ve mevkuf kunduracı 

Arap ihsanın duruşmasına da 
yine Ağır cezada devam edil-

miş, suçlunun gösterdiği mü
dafaa şahitleri dinlenmiş, suç
lulardan lsa ile Nurinin yaşla
rının tesbiti ve Trabzon mah
kemesine yazılan talimatın te
kidi için muhakeme başka gü. 
ne bırakılmıştır. 

Hafik'de imar 
Hafik, ( Açık Söz) - Gün

den güne kazayı güzelleştir· 
mek için yeni dükkanlar ve 
binalar yapılmaktadır Yangın 
tehlikesine karşı da büyük bir 
ha\•uz yapılmaktadır. 

Not 
Defteri 

Etfaf Hastanesi 

Hastaneler 
42429 

1 

Gülhane Hastane.si 20510 
ffaydarpaıa Nümune HaaJ:ane!lll 60107 

1 
Kuduı: Hastanesi. Çapa 22142 
Zeynep KA.mil Hastanesi, , 
O•klldar 6017' 
Emra'!\ akliye ve Asabiye 
Haıtaneıt Bakırköy 

Haıekl Kadınlar Hutanesl 

16-60 

!
Aksaray 24551 
Gureba Haıtaneıt, Şehremtnl 2301! 
Cerrahpqa Hastanesi; Cer· 1 

rahpaıa 21693 

1 r eıefon numaraları 
Sıhhi imdat otomobili 
Hatta Nakltye otomobll 

"Gündüz:,, 

" " " (Geee) 
,, ,, " 

44993 
2<Ml3 

44998 

(Gece Ye Cündü.z) 
Devlet Demiryollarl MUracaat 

kaleml, Haydarpat• 

6069 

42145 

Şark DemlryoHan Milracaat 
kalemi Strked 
Denlzyollan acenteıl 

23079 
42362 

Akay Kad•k3y lakeı .. ı bıı 

menıurluit1 43732 

itfaiye 
24222 
60002 

lsıanbul 
Kadıkôy 

Y eşilköy, Bakırköy, Bü
yükderc, Üsküdar itlai· 
yeleri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy, 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
efon santral memuruna "yangınn 
demek kAfidir. 

Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 
Taksim bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
HALiME 
Pek yakında ~ ı· 

' RAHMET EFENDi 
fı.1asalarınıı.ı ayırınız 

TELEFON 43703 
111111111mıııııııtııııııımııı111111111111111111111111111111111111111 

BORSA - PİYASA 
4 Temmuz Cumartesi 

Para Borsası 

~ 
Sterlin 628. 
1 Dolar 123. 

20 Fransız frangı 165. 
Liret •e•ikah 190. 
20 Beltlka frans• 80. 
20 Dra ıul 21. 
Cenevre 810. 
20 Çek kur~a 22. 
20 Ley 82. 
20 Dinar M. 
Florla 22.-
Avusturya flfl 14. 
Mark 28. 
ZloU 19, 
Pengq 22. 
Leva 45. 
Yen 32. 
1aveç kurORLI 31. 
Altın 96&. 
Banknot 243. 

Çekler 
lngtliz Üzerine 
Dolar 
Paris üzerlneıı 
Liret 
Brüksel 
Ati na 
Cenevr 
Leva 
Florin 
Çekoelova\ 
Avusturya 
ispanya pe~,.ta 
Mark 
Vartova 
Buda peste 
Blikreş 

Belgrat 
Moskova 
Sıokholm 

Satış 
628. 

126. 
165. 
196. 
84. 
23.SO 

818. 
24. 
84. 
88. 
24 
16. 
30. 
22. 
24. 
52. 
34. 
33. 

970. 
244. 

629.50 
0,7977 

12.03 
10.1270 
4,717S 

84.S790 
2,4360 

63, 
1, 1695 

19,1168 
4, 1832 
5,8075 
1,9745 
4.1832 
4.2920 

107.4167 
34.9655 
24,9865 
3.0sıo 

istikrazlar 
Türk Borcu l .. .. 
il ,, 

il 
ili 

lıtikra~ı dahill 
Erganl 
Sıvaı Erzurum ( 

.. " 
il 

Esham 

it Bankas• Mil. 

" " 
N. 

,, ,, Hamllln• 
Anadolu 0/0 60 
Merkez Bankası 

21.325 
19.825 
~a. 

95.25 

68.25 

==~ıııı==--

Açık te,ekkUr 
iki yaşındaki biricik oğlum 

Çetin Yılmaz'ın hastalığını bü
yük bir hazakatle teşhis ve 
tedavi ederek, onu hayata 
iade eden Üsküdar Dispanseri 
doktoru Bay Sezai ile, Şişli 
çocuk hastanesi doktorların· 
dan Bayan Süreyyaya açık le· 
şekkürü borç bilirim. 

En ufak bir menfaat dü
şüncesi gütmeden, sırf insan
lıklarının ve mesleklerinin te
mizliği ile bir insan hayalı 
kurtaran değerli doktorları-

mıza, şükranlarımın ulaştırıl
masını saygı değer gazeteniz
den rica ederim. 

Selimiye kışlasında 

Yüzbaşı 

Kamil Kurtulut 

6 Temmuz 

Bir komiğin hayatı 
YAZAN : Ertuğrul Şevket 

Manyaçi, renkli gözliikleriyle 
şehre uzaktan baktı. Çok es· 
ki günlerin süküt dolu, emni
yet dolu haşmetini sezdi. Hal
buki o, buradan kaçarken bom· 
ba sesleri, kurşun sesleri, fer. 
yatlar dolu bir şehir brakmıştı 
geriye. Manyaçi çok eskiden 
dört beş defa buraya gelmişti. 
Ve ihtilaldeki son gelişi de 
kaçıncıye kadar bu şehri iyi 
tanımasına \'esile olmuştu. 

Eğlence yerlerini, esrarhane
lerini, polis kulübelerini iyi 
tanırdı. O cenup memleketle
rinde doğmuştu amma, yıllar
dır Çinin şimalinde yaşamış, 

ihtilal komitelerinin belli başlı 
bir siması olmuştu. Şimal Çi
ninin bir manası varsa O'lca 
Manyaçi ismi şimal memleket. 
]erinde bir mabud gibi anılı· 

yordu. Muhtelif teşkilatlar vü
cude getirmişti, amma yüzünü 
gören az kimse vardı. 

O, kat'i zaferden sonra ihti
lal marşı çalınırken şimal! Çin 
memleketlerinin caddelerinden 
geçmeıti ve halka yüzünü o 
zaman göstermeği istiyordu. 
Manyaçi, ihtilal çocuklarile 
beraber barikada girdi. Cephe 
bozuluncaya kadar bir gözünü 
kaybetli ve kaçarken de omu
zunda derin bir kurşun yarası 
vardı; bumu, dudakları par· 
çalanmıştı. Şehirden çok uzak
lara gitmişti. Bir nehir kena· 
rında~ kamış kulübesi olan 
dostlarından birinin evine sı· 

ğınmıştı. Tedavisi aylarca ıür· 
dü. iyi olunca bu ağdalanmış 
gibi ağır ağır akan nehir ve 
kamış kulübe onun canını sık
mağa başladı. Eski ve günü 
geçmiş gazeteler bazen eline 
geçiyordu. Ne ihtilalden, ne 
vaziyet karışıklığından bir ha· 
ber alabiliyordu. Eski yevmi 
havadisler sütunları dolduru• 
yordu. 

Aynada yüzüne baktığı ilk 
an hayret eıtti. Bu tek gözlü 
adam, bu dudağı ve burnu 
parçalanmış adam kendisi 
miydi? O, htilale yüzünü feda 
etmişlL 

Dostu, balıkçı idi. Ona ma
budlara ettiği hürmeti ediyor
du .. 

Manyçı ihtilal hareketinin 
her tarafta bastırılmış oldu
ğunu anlıyordu. Fakat bu mu
vaffakıyetsizliğin yeni bir mu
vaffakıyet peşinde koşmasına 

mani olması için sebep yoklu. 
Bilakis gayrı memnunların art
tığını ve yeni yeni komitala
rın el altından çalşmağa baş

ladığını bile kesdiriyordu. i
çinde onların arasına karış
mak arzusu kabardı. Kim bi
lir, Manyaçinin ölümüne ağlı
yorlardı belki. Belki ufak ve
sika resimleri büyütiilmüş ve 
düşman gözlerden saklı dıvar
lara asılmıştı. Yeni yeni 
programlar hazırlamak, ha
tiblere nuluk yetiştirmek ve 
barikatlara damarlarındaki son 
kanı bırakmak azmile balıkçı 

dostuna bir gün: 
- Gidiyorum, dedi. 
Balıkçının gözleri yaşlıydı, 

- Gitmesen, daha iyi olur, 
dedi. Daha yüzündeki yara be
releri bile kıpkırmızı duruyor. 

Balkçı, Manyaçi birşey söy
lemediği halde onun maksa
dını biliyordu. inandığı ve 
sevdiği bu büyük insanın 

vakitsiz ölmesini istemiyordu. 

- Daha teşkilatın bile yok 
dedi. ' 

Manyaçi eliyle ağzını ka
padı. Gülmek isti yordu. Hal
buki dudakları parçalanmıştı. 
Ön dişleri kırılmıştı. Tabii bir 
haldeyken bile ağzı bir ma
ğara kadar korkunç gözükü
yordu. Epeydeberi gülmek 
isterken ağzını kapatıyor ve 
gülen bir insanın gözlerindeki 
manayle karşısındakine bakı

yordu. Gene öyle yaptı. Ba
lıkçıya baktı: 

- Teşkilat insanın oturdu
ğu yerde yapılmaz. Gidip 
dolaşmak lazım. 

Balıkçı Manyaçiye bütün ser
veti olan bir kaç kuruşunu 

verdi. Onu evinden iki yüz 
metre uzağa kadar bir şey söy
lemeden geçirdi. Ve Manyaçi
nin yanından ayrılırken titreyen 
dudaklarile ellerin öptü~. 

Manyaçi ihtilal arkadaşla
rile beraber barikadlard çar· 
pıştığı bu sükün dolu şehrin 
içten nasıl kaynaştığını bildirdi. 
Şimdi arkadaşlarını bulacak ve 
neler yaptıklarını ôğrenecekti. 

Şehir ihtilalden evvelki gi
biydi. iki tekerlekli kamış ara
baları ter ve taze delikanlılar 
çekiyorlardı. Beygir gibi çeki
yorlardı arabaları. Araba iç. 
!erinde temiz giyinmiş bir ya
bancı Havana sigarasını tüttü· 
rüyordu. 

Halbuki Manyaçi gayet iyi 
hatırlıyordu ki; bu arabanın 
geçtiği yerde, topladıkları yüz· 
!erce müstevli bayrağını yak· 
mışlar ve ilk kurşunu patlat· 
mışlardı. Manyaçi bu manzara 
karşısında dişlerini sıkmak is· 
tedi. Halbuki dudakları par
çalandığı zaman dişleri de kı
rılmıştı. 

Yolda ihtilal arkadaşlann

dan iki adama rastladı, onlar 
Manyaçiyi tanımadılar. Man
yaçi ağzını kapatarak güldü: 

- Zavallılar, dedi. Beni ta
nımadılar. Demek polis de res
mımi eline geçirdiyse beni ta
nımıyacak. 

Bir büyük mağazanın önün
den geçerken duraladı. ihtilal 
kolunun birine kumanda etmek 
vazifesini üzerine almış olan 
bir arkadaşı büyük bir mağa
zanın ortasına iskemle atmış 
oturuyordu. Yüreği hopladı. 

Eğer muvaffak olsaydıbr, bü
tün bu, büyük mağazaların 

ortasına ihtilalciler birer is
kemle atarak oturacaklardı. 
Arkadaşını süzdü, içinden: 

- Eğer Muvaffak olsaydık, 
dedi. Büyük mağazaların orta· 
sına iskemle atarak oturmak 
bize yakışacakmış. 

Arkadaşına dalgın dalgın 
baktı: 

- ihtimal, dedi, uşaklık 
yapıyor. 

içeriye girdi. Arkadaşı onun 
hırpani kıyafetine bakarak bir 
dilenci olduğuna hükmetti : 

- Defol, diye bağırdı. 

Bu ne demekti? Arkadaş
larının bir dilenciye bile böy
le ınuamele elmiş olmaları tu .. 
haftı. Ve kafasında şimşek 

gibi bir fikir çaktı : 
- Beni kovmayınız, ded~ 

ben size Manyaçiden haber 
gelirdim. 

Ne Manyaçisi. 
- Meşhur ihtılalci Manyaçi 
- Defol kaltaban. defol. 
Arkadaşının sesini işiten bir, 

iki hizmetkar Manyaçiye hü
cum ettiler ve onu tokatlıya· 
rak sokağa attılar. Arkadaşı 
içeriden bağırıyordu. 

- Vay şantajcı vay. Şimdi 
seni polise teslim ederim ha. 
Ulan, bana bu dükkanı devlet 
verdi. O, senin adım söyledi
ğin herifin başı ezildiğı için 
bana verdi. Defol. 

Manyaçi defoldu. Demek 
arkadaşı bozgun hazırlayan· 

lardanmış... Bir, iki ı.rkadaşı
nı daha; üstleri, ba\ !arı te
miz, kollarında kadınlar oldu
ğu halde caddelerden geçer· 
ken gördü. ihaneti anladı. Bir 
arkadaşı da yük.ek rütbeli 
bir polis elbisesi giymişti. 
Manyaçi bir dükkanın ônün
den geçerken \'itrine konmJş 
bir aynaya gözleri ilişti, yü
zünü gördü. 

• • • 
Akşam cebindeki birkaç 

kuruşla bir bara girdi. Az iç· 
mişti. Kızlar numara yapıyor
lardı. Birden çekik gözlü bir 
kız ortaya geldi. Manyçi tek 
gözüne inanamadı. Bu kız ken
dilerile beraber çalışmıştı. Ko
mik harektelerle ihtilal marşı· 
nı söylüyor ve ihtilal sahnele
rini canlandırıyordu. Manyaci 
dışarı fırladı. 

• • • 
Maynaçi üç gün düşündü. 

Okumuş, yazmış bir adamdı. 
Kafası işliyordu. Arlık, tek 
gözünü fikrine ve imanlarına 
feda etmek niyetinde değildi. 

Üç gün sonra Çamkati adıy
le sahneye çıktı ve ihtilalci 
Manyaçinin fikirleri!'j tehzil 
edici sahneler tertip etti. Halk 
gülmekten kırılıyordu. Tek 
gözlü, dişsiz ve dudaksız bu 
komik onları gülmekten kırı
yordu. 

• • * 
Dört ay sonra Manyaçi sa-

tın aldığı villasının kapısına 

gelen dilencileri kovmağa baş-
1 adı. 

Ertuğrul Şevket 

• 



8 Temmuz -AÇIK SÖZ-

! Bulgaristan __!lleyvacılığı 

Komşumuz bu işte 
çok esaslı çalışıyor 

Dibi takviye eden çitaların 
kesilme, eğriltme ve mıhlanma 
işlerinde eb'adlarının tamlığı· 
na dikkat etmek. 

Merakla beklenen dünkü maçta 
Fener Galatasaraya 3- 2 yenildi 

Konkur ipikler yağmura rağmen çok 
muntazam ve muvaffakıyetli oldu 

Fenerbahçe kulübünün 28inci 
yıl dönümü münasebetile ya
pılan heyecanlı ve güzel maç 
neticesinde Galatasaray ener
jik ve az·mli oyunu sayesinde 
ezeli rakibi Fenerbahçeyi ikiye 
karşı üç sayı ile yendi. 

Fener takımı Fikretten 
mahrumdu 

Feneabahçe dün ku
ruluşunun 28 inci yıl
dönümünü kutıuıadı 
28 yıll ... Asırlar müvacehe

sinde bu 28 yıl pek kısa bir 
zaman parçası gibi gözükür. 
Fakat Türkiye spor tarihinde 
bu 28 yıl inkıtaa uğramaksızın 
mahrumiyetlere katlanarak, 
manialarla mücadele ederek 
spor aşkı ve kulüp sevgisi 
ile geçen şu seneler yalnız 
Fenerlilerin değil bütün Türk 
· porcularının iftiharla kutlula
dıkları bir muzaffteriyettir. 

Tribünlerde sabırsızlıktan 
tempo ile tepinmeler .. Nihayet 
Fener ve Galatasaray takımla
rı koşarak çıkıyorlar. 

Takımlar: Fenerbalıçe 

Bedii 
Yaşar Fazıl 

Cevat Ali Rıza Mehmet Reşat 
Niyazi Şaban Esat Naci 

Angelidis 

Galatasaray : 

Avni 
Latif Faruk 

Kadri Rıza lbrahim 
Necdet Bülent Günrlüz Haşim 

Dan yel 
Hakem: 

Ahmet Adem 

Fencrbahçeden Fikretin yok· 
~~zluğu:takımda mühim değişik
/ yapılmasına, Esadın, santr
vorlu~a alınmasına sebebiyet 

b~rmış. Galatasaraydan da Re
ıı noksan ... 

Maç 5,30 da başladı .. Baş-
lama vu G ruşunu alatasaray 
~~ptı. Fener kalesine doğru 
ınıv d"l er 1 erse de Fenerliler mu-
kabele etmekte gecikmediler 
v_e uzaktan Galatasaray kale
sı~e bir şüt çektiler. Oyun 
mutevazin devam ediyor. Fe
nere korner oldu, avutla neti
celendi. 

Oyuncular her iki tarafta 
da hırçın ve seri... Topu iyi 
kontrol edemiyorlar. Bu ilk 
dakikalarda oyun Galatasara
yın nisbi bir hakimiyeti altında 
geçiyor. Galatasaraylılar bil
hassa açıkların uzun ortalarıyle 
ilerliyor. Müdafileri ise müte
reddit.. Kadri çok çırpınıyor. 
Bütün gayretini sariediyor. 
Galatasaray kalesine olan bir 
korneri Naci avuta atarak ka
çırıyor. 

i <;;alatasarayın sağ taraftan 
nkışaf eden, birakınını seyre· 

diyoruz. Fener sol hafı akını fa
vülle durduruyor. Çekilen fa
vlden Gündüz iyi istifade 
ederek kısa ve güzel bir vu
ruşla 9 uncu dakikada Galata
sarayın ilk golünü atıyor. 

llk golün bu kadar seri ve 
ani oluşu Fenerlileri epey sar
~ıyor. Oyun tekrar hızla baş
ıyor.. Fırsat yakalamak isti
•en D anval ofsayda düşüyor. 

Geçil rermi 

Fenerliler de hücuma geçiyor
lar. Oyun mütevazin bir şekil 
alıyor. Fener kalesi önünde 
Galatasaray sağ içi bir favl 
yaparak güzel bir fırsat kaçı
rıyor. 

Sağdan sür'atle ilerliyen bir 
akında Niyazi ofsayde düşü
yor. Oyun sertleşmiye başlıyor. 
Hakem Ahmet Adem oyunun 
şirazesinin bozulmaması için 
favllere hiç müsamaha etmi
yor. Fenerbahçenin hakimiyeti 
aldığını görüyoruz, fakat gol 
çıkartamıyor, Gala tasar ayın 
bekleri kendilerinden beklenen 
güzel oyunu gösteremiyorlar, 
Fener akınlarını güçlükle defe
diyorlar. 

Galatasaray aleyhine olan 
bir korneri Niyazi avuta atı

yor. Uzaktan Galatasaraya çe· 
kilen bir şut da avut oluyor. 
Top Fener kalesi önünde do· 
laşmağa başlıyor, korner olu
yor. Korneri Necdet güzel 
atıyorsa da kale önünde faul 
yapıldığından bir netice ver· 
mi yor. 

Oyun başlıyalı 25 dakika 
oldu, soldan ilerliyen bir hü· 
cumda Danyal Galatasarayın 

ikinci golünü yapıyor. 
Fenerliler harekete geçi

yorlar, Galatasaray kalesi sı
kışıyor: bir kafa vuruşunu ka
leci kurtarıyor. 

Fener kalesinden otuz metre 
uzaklıktan lbrahimin bir şutu 
Gündüzün ayağına , değerek 
falsolu bir şekilde 30 uncu 
dakikada Fener kalesine giri
yor. 

Oyun heyecanla başlıyor. 
Fakat Fenerliler mağlübiyeti 
kabul elmiş gibi oynuyorlar 
neticesiz bir iki hücum yapı

yor. Haftayim böylece O - 3 
Galatasaray galibiye ile yeni
yor. 

ikinci haftaym 
Galatasaraylıların soldan bir. 

akınile başla.dı, Fener çok seri 
hücumla buna cevap verdi. 20 
metreden çekilen bir favul 
avuta gitti. Oyun mütevazin 
cereyan ediyor, Fenerlilerin 
daha canlı ve azimli oynadık
larını görüyoruz. Avni güzel 
ve tehlikeli bir şut tutuyor .. 

Danyal ise karşısındakileri 

atlattıktan sonra topu Fenerli 
bekin ayağına bırakarak güzel 
bir fırsatı heba ediyor. ikinci 
haftayımın 15 inci dakikasında 
Galatasaray kalesine 30 met
reden Esadın çektiği favul, 
Avninin hatası yüzünden F e-

nerin ilk golü yapılıyor. 
Taraftarlarının coşgun teza

hüratile karşılaşıyor. 
Fenerliler canlanıyor, ve 

Galatasarayı sıkıştırmıya baş

lıyorlar.. Sağdan bir Fener 
akınını sol haf elile topu tu
tar ak devir duruyor. 

ikinci haftaymın 30 uncu 
dakikasında sağından gelen bir 
şandeli Esat güzel bir kafa 
ile geriye verdi ve Naci de 
yakından kaleye çekerek Fene
rin ikinci golünü yaptı. 

Fenerliler beraberliği temin 
için bütün gayretlerile hücu
ma geçiyorlar, Galatasaray 
kalesi tehlikeler geçırıyor .. 
Oyun tekrar sertleşmiye baş
lıyor. Hakem Galatasaray ve 
Fenerden birkaç oyuncu çıkar
mağa mecbur oluyor. 

Daniyal topu sürüyor, fakat 
kaleci ve bekle karşılaşarak 
çarpışıyor ve yere yaygın bir 
vaziyette düşüyor. 

Oyun aynı sertlik ve asabi
yetle devam ediyor. Fener
bahçe takımından değişiklik

ler oluyor. Angelidis santra 
hafa geçiyor. Fakat netice 
üzerine müessir olamadan 
oyun 3-2 Galatasarayın gali
biyetile bitiyor. 

Maçın BIU!ınçosu 

Gala/asara!/: Gol : 3 
Faul ve 
endbol 25 
Ofsayid 3 
Korner 5 

Fener bahçe: Gol : 2 
Faul ve 
endbol 11 
Ofsayid 2 
Korner 6 

Sadi Abaç 

• • 
Dünkü Konkur 

lpikler 
Sipahi Ocağının llkbehar 

Konkur lpikleri dün havanın 
yağışlı olmasına rağmen bir 
çok seyirci huzurunda yapıldı. 

Birinci müsabaka Marmafa 
mükafatı : Bu yarış 1 Mayis 
36 tarihine kadar hiç cir mü· 

sabakaya girmemiş olan sivil
lere mahsustu. Müsabaka ad
dedi 12, azamı yükseklik 1,10 
metre netice : Birinci Danyal, 
ikinci Calip kılıça, ücüncü 
Alber. 

ikinci müsabaka düşür çık 
mükafatı: her nevi ata binmiş 
bütün binicilere mahsustu. 
maniaların yüksekliği 1,25 
metre. 

Sivil, subay ve bir bayan 
olmak üzere 26 kişi iştirak 

etti. Teymen birinci ve beşin
ci Saimi Bulatkan, ikinc üçün
cü Teymen Cevat Gürkan, 
dördüncü Saip, altıncı Tey
men Sadi Erokal, yedinci tey
men Eyüp öncü 

Üçüncü müsabaka Ankara 
mükafatı: bu müsabakaya her 
türlü atlara fıinmiş subayla
ra mrhsustu. mania adedi 14, 
azami yükseklik 1.40,genişli· 
ğin 4,5 metre ve müsabakaya 
11 subay iştirak etli. 

Bayrak merasime Bir dakika, 7 saniyede tey-

Bulgaristana meyvacılığın milyonlar kaz.an· 
dırması hiç sebepsiz değildir, biz de onun 

gibi çalışırsak ihya oluruz 

Sandıkların matlüba muva· 
fık olmaları : Bir sandığın ku
ru olarak 103 kilodan ağır 

olmaması lazımdır. Sandıkla
rıdan içeriden, dışarıdan ren
deli olması ve kirli bulunma
ması lazımdır. 

Çamdan ve ıhlamurdan Ho
landa sandıkları da aynı ev. 
safta yapılırlar. 
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1 TAZE ERiK 
ihracat için yalnız Mor Kös

tendil nevinden olan eriklere 
miısaade edilir. Bu eriklerin 
haiz bulundukları şerait: 

a) Tamamile kemale gelme
brinden 4-8 gün evvel henüz 
sert bulundukları ve fakat 
kafi derecede şekerlenmiş ol
dukları zamanda toplanmış 

bulunmaları. 

Bulgaristanda başlıca üzı1m ihracat yerlerini gösteren kroki 

b) Sağlam olmaları, yani 
zedelenmiş bulunmamaları, 

hastalıktan, kurtlanmaktan ve 
mihaniki sebeplerle yaralan
makt.in beri buluumaları. 

Türkiye meyve ve sebze 
memleketi olmak bakımından 
tabiatin bahşettiği rşsiz bir 1 

bahtiyarlığı elinde tutmakta
dır. Fakat biz bu bahtiyarlık
tan ihracat ticareti bakımın
dan hiç istifade edemiyoruz 
ve bin!erce kilo meyve ve 
sebze her sene oldukları yer
de çürüyüp gitmektedir. Kaç 
yıldır yaş meyve ihracatı için 
uğraşıldığı halde, ihracatımız 

henüz devede kulak kabilin
den bile değildir. Halbuki 
komşumuz Bulgaristan her yıl 
diğer memleketlere sattığı 
milyonlarca kilo yaş meyve 
ve sebze sayesinde kasalar 
dolusu altın kazanıyor. 

Bulgaristanı bu kazanç 
bahtiyarlığına erdiren sebep, 
sadece sistemli ve planlı bir 
çalışmadan ibarettir. 

Bulgaristanda Fili be baş kon
solosumuz lsmail Hakkı Tevfik 
Bulgaristanın meyve ve sebze 
ihracatçılığında muvaffak olu
şunun sebeplerini araştırarak 
bir risale vücude getirmiştir. 
Biz bu risaleden Bulgar mey
ve ve sebze ihracatçılığını ni
zam altına alan ihracat tali
matnamesinden bazı kısımları 
alıyoruz. Münhasıran meyve 
ve sebze ihracatçıhğını tanzim 
ve organize için vücude geti
rilen bu talimainamede, ihraç 
edilecek meyve ve sebzeler 
için şu vasıflar ve mecburiyet ... 
)er konulmuş bulunmaktadır: 

üZOM 

ihracat için yalnız şu nevi 
üzümlere müsaade olunur: 

Hafız Ali, Dimyat, Çavuş, 
Razakı, Hamburg Misketi, ls
kenderiye Misketi, Kınalı ve 
sair erken yetişen üzümler. 

Yukarıda yazılı bulunan 
nev ilerde üzümler: 

a) iyi olmuş bulunmaları 
ve nevilerine mahsus renk, 
tane ve salkım itibarile büyük· 
lük ve şekli kesbetmiş bulun
maları. 

b) Kuru ve dumansız bir 
havada toplanmış bulunmaları, 
yağmurdan en az 48 saat sonra 
rutubetli veya buharlı olma
maları. 

c) Sağlam olmak, yani has-
talıktan, hasardan ve zede
lenmekten salim bulunmak ~e 
mümkün mertebe her danenın 
tozu üzerinde durmak. 

men Sadi Arukay birinci, tey. 
men Saim bir dakika 38 sani
yede ikinci. teyme_~ .EY(iP Ön
cü 40 saniyede uçuncu. 

Dördüncü müsabaka zingal 
mükafatı: Zati atlara binmiş 
kadın erkek, sivil binicilere 
mahsustu. Maniadan 12, azami 
yükseklik 1,25, genişlik 3,5 
metre idi. O zaman Aziz bu 
müsabakanın bir. iki ve üçün
cülüğünü, Çankaya Melli olga 
ile kazanmıştır. 

Müsabakalardan sonra fik. 
rini soran bir arkadaşıma 
General Safiyüddin şunları 

söyledi: 
_ Müsabakalar tam bir 

ınuva!fakiyetle. neti<;.elendi. Bil
hassa üçüncu musa"bakanın 
neticesi bize olimpiyatlar için 
en büyük ümitler vermiştir. 

Mükfatlar ocak salonunda 
tevzi edildikten sonra davet
lilere büfeden izaz ve ikram 
olundular. Sipahi Ocağı ter
tip idare heyetini müsabaka
larda gösterilen intizamdan 
dolayı bilhassa tebrik ederiz. 

K. A. 

ç) Temiz olmak, topraklı 
ve saire olmamak. 

d) Bir şekilde, yeni ve ku
ru malzemeden yapılmış şu ev
safta sandıklara yerleştirilmiş 
bulunmak: 
Kayın tahtasından Holanda 

Sandığı, uzunluğu dışarı ta
raftan 52, genişliği 32 santi
metre ve derirliği 8 santi
metredir. 

Bu sandıklar şu teferruat. 
tan teşekkül etmiştir: 

10 milimetre kalınlığına iki 
kısa tahta ki bunlara dip ve 
yan tahtaları mıhlanır, kısa 
tahtalar yan tahtalara en aşağı 
4 der çivi ile mıhlanır. iki 
yan tahtaları 4 - 5 milimetre 
kalınlıkta, uzunluğuna mıhlan

mış ve asgari 50 milimetre ge
nişlik ve 4-5 milimetre ka
lınlıkta olup her yandan 2 şer 
çivi ile mıhlanmış bir dip, dip 
çitalarının arası 5-6 milimet
reden fazla açık olmamalıdır. 

Sandıkların dibleri zaviyei 
kaime şeklinde iki kenarla ve 
teneke köşebendlerle takviye 

ı edilmiştir. Dört köşe irtibat
ların uzunluğu 130 milimetre, 
müselles şeklinde, düz kesil. 
miş, zaviyei kaime şeklinde 

ve istinadgahına ufki bir va
ziyettedir. 

ihracatçının arzusu üzerine 
bu yerleşdiriciler iki yandan 
üstüvane şeklinde bir buçuk 
santimetre kuturda ve gene 
bir buçuk santimetre derinli
ğinde delikleri havi buluna
bilirler ki bunlar sandıkların 
vagonlara üst üste yığıldıkla
rı takdirde onları biribirine 
bağlamağa yarar. 

Sandıkların yan tahtaları 
yukarı kısımlarında 15 mili
metre genişliğinde ve 4-5 mi-

c) Sapları ile ve Üzerlerin
deki toz mümkün olduğu ka
dar silinmeden toplanmış bu
lunmak. 
HAMiŞ - Beher sandık içe

risinde en fazla yüzde 30 
nisbetinde sapsız eriğe müsa
ade edilebilir. 

ç) Küçükler toplanıb ihraç 
malından ayrılmak suretile 
eriklerin büyüklükçe aynı ol-
ması. 

Hendek Asl iye ~lahke· 

ınesindcn: 

Karar : 78 
Esas : 20 

Adli Müzaherete nailiye· 

tine karar verilen ve Hen• 

degin başpınar malıalles:n• 

de sakine Safınaz tarafın· 

dan Hendek nuhıs idare-
sine izafetle memuru ve 
İstanbul Cevizlik Cafer ağa 

mahallesinde sakine iken 

halen ikametgahı meçhul 

bulunan ölü Hasan Ferit 

kızı Hikmet aleyhine ika• 

me edilen evlilik tescili 

da\•asının görülen mulıa· 

kemesi sonunda: Davacının 

ölü matbaayı amire ıma· 

ltıt memurluğundan müte• 
kait Hasan Feridin karısı 
olduğu ve 334 senesinde 
evlendikleri ve beyinlerin· 

de zevciyeti meşrua mev• 
cut bulunduğu sırada Ha· 
san Feridin vefat etmiş 

bulunduğu sabit olduğun• 
dan evliliklerinin tescili 
lüzumuna temyizi kabil 
olmak üzere 24-6- 936 ta• 

limetre kalınlıkta çıtalarla tak- rihinde karar verilmiş ol· 
viye edilirler. dugu ilanen tebliğ olunur. 
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lstanbul Sıhhi Müesseseler 
artırma ve eksiltme 

komisyonundan : 
~stanbul Çocuk Hastanesi ve Ebe talebe yurdu için 

ol baptaki şartname ve evsafına göre 1250 metre pal iska 

ve 4500 metre Amerikan bezi açık eksiltmeye konmuştur. 
1 - Eksiltme: Cağaloğlıında Sıhhat ve İçtimai mun• 

venet Müdürlüğü binasındaki Komisyonda 20171936 
Pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminat: 339 lira 37 kuruştur. 
4 - İstekliler Şişlide Çocuk Hastanısinden şartna

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

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

, 

1 LLOYD 
TRİESTİNO 

Fenicia 
Çar9. 8 Temmuz, ıaat 17. 

, Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galas lbrail - . 
Campidoglio 

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

silya, Cenova 

Assiria 
Perş. 9 Temmuz, saat 17. 
Kavala, Selanik, Golo•, 
Pire, Patras, Aysaranda, 
Brindisö, Ankona, Venedik, 

Trieste 

CELIO 
Cuma 10 Temmuz, ıaat 9 

Galata rıhtımından 
Pi "e, Briııd :si, Vened;k, 

Triste 

Bolse na 
Perş. 16 Temmuz, s•at 17. 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trab. 
zon, Samsun, Varna, Burg.ız 

QUIRINALE 
Cuma 17 Temmuz, saat 9 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Vencdik, 

Tricste 

Al bono 
Cumart. 18 Temmuz, saat 17. 
Selfınik, Midilli, lzmir, Pire 
Patras. Brindisi, Venedik, 

Trieste 

Merano 
Cum~rt. 18 Temmuz, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Galatı lbrail, Suli
na, Köstence, Varna, Burgaz 

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

Sulina, Galatı, lbrail 

Aventino 
Perş. 23 Temmuz, saat 17. 
Pire, (Patras,) Napoli, Mar

silya, Cenova 

Fenicia 
Perf. 23 Temmuz, ıaat 17 
Kavala, Selanik, Golos, Pi
re, Patras, Aysaranda, Brin
disi, Ankona, Venedik, Tri-

este 

CELIO 
Cuma 24 Temmuz, saat 9. 

Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trie•te 

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

Samsun, Varna, Burgaz 

QUIRINALE 
Cuma 31 Temmuz saat 9 

Galata rıhtımından 

Pire, Brindisi, Venedik, 
Trieste 

Mezkür vapurlar mahalli 
maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz 
servislcrile telaki ederler. 

Tadilat veya teahhürattan 
Kumpanya hiç !>ir suretle 
mes'ul tutulamaz. 

Fazla maHlmat almak iti• 
1 

Galatada Merkez Rıhtım ha· 
nında "Lloyd Trlestino" Umu
mi Acentahğına (Tel. 44877-8-9) 
ve Beyoğlunda Galatasaray 
civarında Yolcu Daireaine (Tel. 
44685) milracaat olunur, 

Dr .Hafız Cemal · 
Dahiliye Mutahassısı 

' Pazardan 

de (2 den 6) 
başka günler• ı. 

ya İstanbul Di· 

vanyohı (104) yeni nuıııarnlı 

hususi kabinesinde hastalarıı 

bakar. Salı, cumartesi sabah 
. (9 1 2 • 12) saatleri hakiki 

fukaraya ıııahsustur. Herke• 

sin haline göre ıııuamele olu• 

nur. 1!uayenehane ve ev t 
lefonu: 

Yazlık telefon Kandilli 38 

Beylerbeyi 48 
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Hastalık, ölüm ve pislik 
getiren fareleri öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi Fa
releri,Sıçanları derhal öldürür.Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz 

I LAN 
Tasfiyesine karar verilmiş 

olan Galata'da Karaköy' de Top· 
çular caddes:nde 28 numarada 
vaki EKSELSYOR K. Pla• 
kas ve J. Herşkoviçi ve Şki 
Kollektif Şirketi, İktisat Veka· 
letince müseccel ve müstakil 
ünvanı olan 

EKSELSYOR 
unvanı ticarisi açtk arttırma 
ile satılacaktır. Satış 9 Temmuz 
1936 saat 10 da Şirketin yu· 
karıda yazılı ikametgahında ic· 
ra kılınacaktır. 

1 Taliplerin yevmi mezkiırda 
hazır bulunacak tasfiye me
murlarına müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Hali ta<fiyede EKSELSYOR 
Kollektif Şirketi K. Plakas ve J. 
Herşkoviçi veŞki tasfiye memurları 

1 Avukat · 
i. Agah Akkao 

Avukat 
Siılevman 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve herhangi bir 
gıdaya [sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. Kutusu 25 er, ikisi bir arada 

40 kuruştur. Hasan Deposu: !STANBUL, BEYOCLU, ANKARA. 1 1 
-..----------------------------------------------·ı 
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Tebdili havaya giden 
ve 

Elektrik aleti kullananların 
dikkatine: 

Yazı köyde geçirmeğe giden mü,terilerinln 
kolaylığı için SATIE, bedava olarak elektrik alet· 
lerinin voltajını 110 dan 220 volta tebdil edece
ğini bildirir. 

Müşteriler bu aletleri Salıpazar, Nacati Bey 
caddesindeki Sosyetenin idare merkezine, veya 

1 :~er fUbelerine getirsinler. Sayfiyeden dönüşte, 
Lı.;;;;syete aynı şsraitle voltajı tekrar değiştirir. 

Cevlet Demiryolları ve limanları lşletm& ı 
U. idaresi ilanları 

'----------------------------------~--......... ...; 
Muhammen Bedeli 29700 lira olan 1350 ton sun'i portland 

çimentosu 22-7-936 Çarşamba günü saat 15,30da kapalı zari usu• 

liyle Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iste)'enlerin 2227,50 liralık muvakkat teminat 

İle kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün 

3297 No. !u nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 

alrnmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komis· 

... . ~ '(".,_ 

- .. A- - . 1 
'• ı .IJU ..... (,, 
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Dikkat 1 1 
a ıe~,~~.:.!a !~~a~~ı ~~.a1 

1 

fesi tatbik ediliyor. Sayın 
lstanbul halkının plajımızı tercih 
~tmeleri için Şirketi Hayriye ile 
mutabık kalarak Salacağa gidiş 

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

H k 1 
Saat 24 e 

er a şa m ~:!a~e~~~ 
Salacaktan son vapur 24,15 te 

' 1 ı.ıırobh 
yanıklıJdarındın • 

. ~ 
; 

~bunun Jçin vOcudu
nuıun gOn••• ma.-uz: 
lc•l•n aksamına 
BARONIA 

gOzellik yağı sDrOnOz. 
Bu suretle dOz vı 
esmer b!r cilde 
malik olacak· 
sınız. 

Banyolar o 

sporlar lçlnı 

elzemdir 

GOne~ yıınıkltklarının panzelılrl 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Vaki Teahhüdün yapılamamasından pazarlıkla alınacak olan 
20,000 adet üç boy dikişsiz torbanın 15-7-936 saat On dörtte açık 
eksiltmesi yapılacaktır. .Muvakkat teminat 422 liradır. Şartname 

lıergün öğleden sonra l\lüdiiriyetimiz l\luhasebesinden alınabilir. 
•8522• 

yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 145 er ku-ruşa Ankara ve HaydarpJşa veznelerin• 

de satılmaktadır. •3749• 

6 remmuz 

KUMBARA DESTEKTİR 
BARA DESTE/tı TIR 

iş Bankasının kumbaralarını almakla, 
yalnız para biriktirmiş olmaz, 

aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek 

20,000 Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Tetrinievvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek veril d"r, 1 i ·n 

birinde 5000 lira, fU şekilde tevzi edilmektedir: 

Birinciyf; 
• 
ikinciye 

'1000Lira 
250 

10kişiye 100yüzerliradan1000 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
17 5 ,, TOonar ,, 17 50 ,, 

207 kişiye 5000 

ikişer bin liralıklar: 
Diğer bet keşidenin her birinde yalnız 

klfiye iki bin lira veriliyor. Bu ketideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylUI ve Bi· 
rinci Kanun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan~ 

Leyli T.p Talebe Yurdu talebesi için olbap-laki nümuneleri ve 
şartnamesine göre 1850 metre Lacivert elbiselik kumaş ile 630 
metre paltoluk kumaş kapalı zarf suretiyle eksiltmeye konmuştur. 

1 - Eksiltme : CağaloJlun::la Sıhhat ve İçtima! .Muavenet Mü· 
düdüğü binasındaki Komisyonda 20·7-936 Pazartesi giıııü saat 15 
de yapılacaktır. 

2 - Tahmini fiat : Elbiselik Kıımaşııı bir ıu~tresi 52·5 ve 
Paltoluk kumaşın bir . metresi 425 kuruştur. 

. 3 - .Muvakkat teminat: 929 lira 25 kurrnjtur. 
4 - istekliler nümuneleri Ç~nberlitaş civarında Fuatpaşa 

Tıirbesi karşısında Leyli tıp Talebe Yurdu Merkezinde görebilirler. 
ve Şartnameyi de parasız olarak a!ab!lirler. 

5 - İsteklilerin car! seneye aid Ticaret odası vesikasını gös
termeleri; Bu işe yeter Ulltvakkat teminat makbuz vaya Banka 
ve teklif mektnplarını ve 1492 sayılı kanunda yazılı vesikaları 
eksiltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. •3683• 

.Sahibi ve Umumi neşriyatı idare eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet Benice 
Basıldıgı yer: Matbaai Ebüzziya 
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