
ÖZ 
Söz İstiyoruz: 
Halkın eQlence ihtiyacını karşılaya

cak vasıtalar üzerinde ihtikirı andıran 
müthit bir pahalılık var diyor ••• ve bu 
biçimsiz vaziyetin ortadan kaldırılması

I' Ağustos 
10 

Pazartesi 
1936 nı, ucuz eQlencenin devlet alile temin ... 

edllmeainl istiyoruz. ~-----

Sahibi: Etem izzet ..'iter yerde uy••• 5 kuruş Teleloo No, 20827 Mektup adresi: Ca(alo}I•, Şeref aokak Telııral a<lreıl • lataob•I• Acık Sö Z 

Güreş · ~dünya • 
şampıyonu olduk 

ManevıraDaır 
Kırmızı taraf mavilerin önüh· 

de mağlup vaziyette 
Kahraman ordumuz verilen vazifeyi yüksek 

gayretle başarıyor bir bilgi, disiplin ve 

Manevraya iıtirak eclen •Ü<Jari ku<J<Jol/nr{mfzclen bir kılff kolu 
Babaeski, 8 (Açık Söz)- Bü 

Yük Erkllnıharbiye Reisimiı 
Mareşal Fevzi Çakmağın yük
sek nezaretleri altında kahra• 
illan ordıımnzun yapmakta ol
duğu manevra büyük bir mu
vaff akıyel eseri olmakta
dır. Kahraman askerlerimizin 
bu manevralarda gösterdikleri 
bilgi ve kabiliyet çok üstün
dür. Manevralara motörlü kuv· 
vetlerimiz ve bir çok tayyare· 
lerimiz iştira! etmiş bulunuyor. 
Harp harekatının takibi büyük 
bir gurur ve heyecan uyandır· 
ınaktadır. Mavi, kırmızı kuvvd· 
ler, kendilerine verilmiş olan 
vaıifeyi başamak husu!unda yük· 
tek hayretler göstermektedirler. 

Akır hücum ianklarımızdan bir kaçı 

lar. Çarpışma bütün şiddetile Mlllf MUdalaa Veklll 
devam ediyor. 

Manevralarda vazife alan 
büıün sınıflar, kendilerine ve
rılen ,,azifeyi yüksek bir bilgi 
göstererek başarmıya çalışı· 
yarlar Mareşal Fevzi Çakmak 
büıün harekatı inceden ine.eye 
takip ediyor. 

Milli Müdafaa Vekili Kllzım 

Ôzalp dün sabah 8,30 lrenile 
Sirkeciden Alpulluya hareket 

etmiştir. Manevralar bugün bi

tecektir. Kırklarelinde yapıla

cak büyük geçit resmi çok 
muazzam olacaktır. 

Yaşar 
Hepsin; 
Yendi 

Türk güreşçisinin 
Dünya şampiyonlu
ğunu kazanmasını 
binlerce seyirci 
çılgınca alkışladı 
Berlin, 8 (Olimpiyattaki mu

habirimiz bildiriyor) - Aslan 
güreşçimiz Yaşar, en son ola· 
rak bugün (dün) yaptığı mü· 
sabakalaı da rakiplerini tama· 
mile yenerek kendi sıkletinde 
dünya güreş şampiyonu oldu. 

Yaşar, binlerce seyircinin 
önünde çok güzel güreşli ve 
tatbik ettiği oyunlar büyük bir 
heyecanla seyredildi • Yaşar 
dünya güreş şampiyonu ilan 
edilince çılğınca aşkışlandı. 

Son maçtan evvvel 
yapılan maçlir 

Berlin,9 (Olimpiyatlarda bu
lunen spor muharririmiz bildi· 
riyor ) - Bugün güreşlerde 

ilk karşılaşmayı ağır sıklette 

Çoban yaptı. 
Rakibi, serbest güreşlerde 

dünya şampiyonu olan Eston· 
yalı meşhur güreşçi idi. 

Çoban bu ç~tin rakiı>-karşı· 
ımıda i bi c~ aplı, -so. 
nuna kadar vaziyet lehine idi 
Lakin burada guruplara ayrı· 
!arak tarafgirlik yapan hakem 
ler bu güreşçimizin hakkını 
yediler. Çobanı sayı hesabile 
mağlup ettiler. 

Haksızlık o kadar barizdi ki 
seyirciler bile buna illraz et• 
tiler. lslıklar, gürültülerle mağ· 
lubiyet hükmünü protesto et· 
tiler. 

Çoban bu suretle tasfiye edil· 
miş oldu. 

ikinci maçı Yaşar Letonyalı 
ile yaptı. Rakibine karşı çok 

( De<Jamı 2 nci say facia) 

Dı1n Mocla koguncla lkUsacl Vıklll Celal Bagarrn himag•sinde büyük Deni% müsabakaları geprldı 
ve muvaffakigetli n•ticelu alınclı. Şefimiz; Atatürk ele müsabakalara şeref 'IJererık clikkatlo 
takip elliler. Başvekil ismet lnönü ve Dahiliya Vekill Şükrü Kaya ela seyirciler araııncla 

yer nlmışlaaclı. Tafsilat 6 ncı sagfacladır. 
llllllU41Ulllllllillllllllllllllllllllll l llllll111111tll l lllllltll lllll llllilllllUllHlllllllllllllllll1111111UllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlıtlllllllllllllllllll!ll\llllll1ııır 

i~panyadaki kanlı boğuşma 
.Hükümet kuvvetleri isyancı
ları birkaç yerde bozdular, 

karargahlarını yaktılar 

Sinyor Musolini'nin bir dostu isyancılarla 
esrarengiz mülakatlara girişmiş, Fransa 

bitaraflıkta ısrar ediyor\ 
yaralanmıştır. 

M. Muoslinin şahsi bir C10st~ 
dün lıalyadan ispanyadaki 
asilerin elinde bulunan Burgos 
şehrine gelmiştir. Mumaileyhin 
muvkkat hükumet zimamdar
ları ile mühim görşmelerde bu
lunacağı zannolunmaktadır. 

Manevra sahası bir harp man. 
:arası gösteriyor. Tankların uğul
tuları ve topların !arakaları ku
laklarımızda harp akisleri tevlit 
ediyor. Kırmızı taraf Lopçu ale· 
~inin himayesinde ilerlerken 
ınavilerden kendilerini korumak 
İçin uğraşıyorlar. Saa t onda 
llıuharebe kesildi ve kuvveUer 
ınenilerine çclüldiler. 

Akclenizcle, bilhassa ispanya su/.:ırıncla clolaşması siyasi heye· 

G •• ı h 1 1 ı ld canlar uyandıran Almanların modern Dogçlancl cap kruvazörü ur eş er eyecan 1 gu"" ru"" tu"" u"" o u lDoyçland, 931 de yapılmıt J0.000 tonluk methur cep gemilerinden ithal elmiye karar vermiştir. 
biridir. 26 mil aUr'att vardır. 6 adet 28 ilk, 1 adet IS il• ve 3 adet te 
8,8 lik tayyare topuy\o ve 8 adet bUyUk torpil koğoalfe müsellahhr. BU karar dün akşam Reisi-

Fransanın kararı 
Paris, 9 ( A.A.) - Fransa 

hükumeti ispanya! işlerine 
müdahale edilmemesi mesele
sinde bir itilllf vücude getiril· 
mesini kolaylaştırmak makS3· 
dile ticaret Layyarelerini de 
ispanyaya ihracı memnu olan 
esliha ve mühimmat listesine 

Üç saat süren bu muharebe
de Babaeski maviler tarafın· 
dan alındı. Kırmızıların şidd~Lli 
lllukavemetine rağmen vaziyet 
d.eğişmiyor. Saat 16 da mavi 
•uvariler Kuleliköyü civarında 
ilerliyerek kırmızıları geri sür
düler, bu esnada kırmızı tay· 
Yareler Babaeski üzerine yıldı· 
rıınlar yağdırıyorlar Mavi kuv
Vetler kırmızıları sarmak i~ın 
bütün ll'ayretlerile uğraşıyor· 

Bil&heR 8 d•ne 3,7 lik tayyar. topu daha i.IAvc e.dilmiftir, S40l>O b~y· cumhuruA riyasetinde top1an-c i m Lo n do s' Rus pe h 1 iv a- Ngla~v:a:ri·ı.se~ .. d~eık;ı;b.:ı.nr.)~anze;;t:el:nmmyu:h~a:_·· m;~:~~r;::ıs~::;:e~i;:~e;;i:r·!ö ~~i~a~l:~il~~~~~'.ar meclisinde 

0 Rivera satı ve salımdir. Yalnız Hariciye nazın harici vazi· 

n 1 Kva • • • t 1 d • birinin verdiği bir habere gö· Komünistler larafınday haf ilce Devamı 2 nci sahi/ıclo 
rıyanıyı uş a yen 1,.~ ..... ~ ........... ~ .......... ~ ........... ~ .......... ~ .......... ~ ..... '"'~1 ~~~~~::::.:~~1 ii Yeni romanımız E G A Z ET E - Ş E H İ R 

Mülayim pehlivan Yunanlı güreşçiyi yendiği 1 ba,1ıyor: J HADİSELER 
halde hakem göz göre göre hakkını yedi i · Sen benim f 1 

I° ~ Ne diyorlar ? •1ıı1111ı'l11111111111•11111111u1111m111111111ımım11111111111ı 

Kısaca 
ihmal hastalığı 

Kırk gün lr.ırk gece şen!ılcler · 
münasebellle tertip edilen ser• 
best güre~ müsabakalarına dün 
ô~leden ıonra Taksim stad
yumunda başlandı 

E'.•klden ecne!>llerin elinde ıdt Güreılerln saal 4,30 de yapı· 
Şıındı lıtanbuluo en belli b••'• lacaj!'ı önce ilan edilmiş olduğu 1 
ıı halde halk erkenden stadyumu • 

•elerlndeo biri b• binaya yerle, doldurmu• ve kalabalı"ın bir . ı 
tl:ılt bulunuyor. Ben o bJnanın eı... " ~ 
ı. kısmı da stadın önünü ve cad· 1 halini de pek iyi bilirim Koo 
~oca binanın damında, dötemeıln· deyi geçilmez bir hale getir• 
de, boyuında, bıdıoallndo ~Q mi,ıı. Atlı polisler inzıbatı 
kUçük bir kua•• rörlllmudı. Hat. güçlükle idare ediyorlardı. 
bukı buru• lise olduktan ıoora Bun• rağmen stadyoma 
tertarahnda oakatlıklar görmeye sılremiyen halk maçın neticesini 
•tladık, Geçenkl lırlınodao da· b!r an evvel öğrenmek için 

tQın1n çinkoları uçmuş, derfıl rü• 
•uıu tıvutı benıemı,. Bir ki 11 • daha güreşler başlamadan c&d• 
laıet, harp; lktiut. endliılrl, ut· delerde beklemekte .$rU ed:. 
1'• uhalarında ecnebiler• blfe yorlardı. 
Patınak mrtacık hirikalu yuıt· Stadyomc;la boş yer kalma. 
~lı, Bir damın damını ıımlr etmelr mışlı. Birçok kiınselerde mÜ!a• 
""•dar ııUç bir ı, mi? bak&ları ayakta~~ey'*~ hazır· 

birHayır., Sad.ece ihmal ... O b!nı lan"mışlardı. GüPirıı.~··y/e lnhi· 
da ııun yıkılacak bir hale gelecek ·' . -sarlar Vekili Ali~anada üre 
t Blıtıdan bodurumum• •ular 11 ~· ~ . , , , . • • g Ş 
•c:ak, ondan aonra da "gayr• ' seyır.cıler,ı arasında 1dı. 

§ Babam .; Ne d . ? 
ıgoruz . .. 

1 

' 
Değilsin! 

YAZAN: 

Suat Dervif 

Bütün romanları Türk ecle- i ı 
bigatmcla birer abicle olan ~ 

kıymetli muharrir •Suat Der. ~I 
'IJİş. in "Açık Söz. için yaz. ~ 
dığı iki geni eserini şıı birkaç ~ 
gün içinde tefrika etmeğe ~ 
başlıgacakız. ~ 

il Bundan 
8b:şka: 1 

'I Altı El Ateş f 

Tahlilleri yapan: KARA DAVUT 
Yunus Nadi I ' belüttarike bağlı ve kimi büs-

dün, lspany~ ispanya, bütün müstakil bir sürü dünya 
hadisesinin öz 7aş_ızm ve meselelerini ya halledecek va 
~ana )arından ngııtere nihai safhalara sokacaktır. Bu 
b~rkaçı~ı vazıh şekıllerle teba- meselelerden şöyle gelişi güzel 
ruz eıtırmeğe çalışmış, ispanya halırlayabildıklerinıizi sıralaya-
" hadise • sinin ispanyada Is- hm: 

- Göben ile Bireslav'm Ça
nakkaleye sığındıkları günden 
l;ıeri Akdenizden izi silinmiş 

olan Almanyanın tekrar Ak· 
denizde belirip belirmemesi. 

2 - Fransa da ispanyada. 

1 kinden belle bir kardeş muha· 
I Detoamı 2 nci sagfacla 

~Ilı !amir• damgao••• vur . ·,MUllyı~· Mak&OS 
~•itala ç k " t. •· r araca•" • Saat !1,5 ,pehlivanlar hal· 

Hatic.e -~· ı~ üncü sayfada 

ı ====~ Çok h•y•canlı bir zabıta 
romanı ela bir iki gün İçinde 

--~~----_.. ..... ._. _____ -'-_____ ..,_.._.... ~ sir. okuyucularımtza sütun-

Cim Londos ile Rus pehlivanı arasında clün yapılan boğıışm a = larımızcla sunulacaktır. = 

panyol vatandaşlarile ve fakat 
yabancı ve biribirine zıt men
faatlerin inisiyativ'lerile oynan
makta olan kanlı bir dama 
olduğu meydandadır. ispanya, 
bugün Moskova • Paris muh
telit takımı ile Berfin • Roma 
Muhtelit takımın Londranın iıa
keınligi altında giriştikleri ce
hennemi maç için • hiç de le· 
sadüfen seçilmişe benzenı~yen 
bir stalyum olmuştur. Bununla 
beraber bu maçın neticesi yal
nız Cebelütariki değil, kimi ce. 

r Aç k s·· ,.. 1 
ı oz un 1 
Sürpriz kuponu 

Bu kuponu kesip saklayınız 

No. 113 J 
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Gazete - Şehir 

HADİSELER 
Ne diyorlar? 

ı~:Sa;g~ı=~,=~,=,~3=~=}{,;.~r=g~e=r.~d=e:5:k;u~r=u~ı======r.:e~le==;f;,;;o=n:JN:o=:=;;2~0;;;'8:L=7;===-:=r.~.:ıa:raJı:a=d'i::r=•5·=i~: !'s=l~a~n~~b'Su=ı=,;,,A~ç=ı~k2S~ö%~ ita 1 ya Ve 1 i ah d 1 Av u S· 

İspanyada kanlı boğuşma turya seyahatinde 
1 inci sayfadan det'om 

rebesinin başlayıp başlama-
rı1ası .. 

3 - ltalvan çizmesinin to
puğu il~ Danzig arasında çe• 
kilecek bir hallın sol tarafın
da Holanda. Belçika ve lsviç
re'yi yutuverecek bir faşist 
devletler blokunun te1SÜS ede
bilip edemiyeceti. 

4 - Beynelmilel münasebet
leri idare eden muahedelerden 
kıymet ve manalarını henüz 
muhafaza edebilenlerin de bir 
çırpıda yırtılıp yırtılmıyacağı. 

S - Avrupanın garbında 
faşist bir Par is - Roma-

Ne diyoruz? .. 
Küçük kavuncu yanına geldi-

ği zaman ona: 
- Çocuk, diyorum. Hayvan 1 

dururken koskoca arabayı ne
den sen çekiyorsun. Sıcaktan 
harap olmuşsun, yorgunluktan 
öleceksin. 

Çocuk duruyor. 
- Eşek te arabayı çekecek 

kuvvet kalmadı. Demin düştü, 
bayıldı. 

Neden? 
- Neden olacaka açlıktan?. 
O kadar yemle bu araba 

çekilir mi? 

Hükumet kuvvetleri isyancıları hararetle karşılandı 
bozdular karargahlarını yaktılar 

dostu isyancılarla 
• • • 

Sinyor Mossulini'nin bir 
esrarengiz mülakatlara 

bitaraflıkta ısrar 

gırışmış, Fransa 

1 inci sayfadan devam 

yet ve bilhassa ispanya vekayii 
hakkında malümat ve izahat 
vermiştir. 

ediyor 
tizaren kardinal serkurayı is
panya naibi tayin etmek niye• 
tinde olduğu şekl!nde bulunan 
haberi tekzip etmektedir. 

Viyana 9 ( A. A.) - ltalya Veliahdi Salzburg şehri festiva
linde hazır bulunmak üzere mezkur şehre gitmiştir. Prens, Salz· 
burg istasyonunda Vali ile bir çok Avusturyalı zevat tarafından 
karşılanmıştır. 

Viyana siyasi mahafili Prensin Salzburg'a bir nezaket ziya· 
reli yapmak Vf! Avusturya başvekilinin sıksık Romaya yapmış 
olduğu ziyaretleri iade etmek üzere gelmiş olduğunu beyan 
etmektedir. 

ltalya Veliahdinin ziyareti, her türlü siyasi mahiyetten aridir. 

• • • 
Yunan Kralı Kor/oda 

Madrid - Berlin anlaşması 
tahakkuk ettiti anda bu 
tet.didin Avrupanın şarkı· 
na saldlrmak için 24 saat dü
şünmeğe lüzum görüp görmi
ycceği, velhasıl dünyanın 928 
denberi bir türlü içinden çıka
madığı iktisadi buhranın taz
yikı ile ortada belirmiş olan 
bütün siyasi zıdlıkların umumi 
bir nıuhasebesine yaklaş·p yak
laşmadığımızı ispanyadaki da. 
hili harbin takip edeceği seyr 
gösterecektir. 

- Eğer arabayı sen çek
mekte devam edersem on da
kika sonra sen düşüp bayıla· 
cak'!n. 

- Bana birşey olmaz birşey 
olmaz. Ben daha dayanırım. 

- Nasıl dayanırsın? 

Hatırlardadır ki Fransız hü· 
kümeti, bütün devletlere lspan
yol işlerinde bitaraf kalması 
için tekliflerde bulunmuştur. 

Şimdiye kadar alınmış olan 
1 h . 
cevapların hemen hemen epsı 

lum olduğu veçhile Versay 
muahedenamesi Alman harp 
gemilerinin Tunca limanında 
demir atmalarını menetmekte
dir. 

Harp vaziyeti 
Madrid, 9 (A.I'.) - Harbiye 

Nazırı, hükumetin elindeki 
harp gemilerinin dün Larache 
Ceuta, Tariffa ve Algesiras 
limanlarını muvaffakıyetle bom 
bardıman etmiş olduğunu bil
dirmiştir. 

Ümitsizlik 
Madrit, 9 (A.A.) - Vittoria

dan bir askeri otomobille ka
çarak kükunıelçilere iltica eden 
iki asker, kükumetçi kuvvet 
hatlarına geldikleri zaman, ce· 
birle toplanarak Vıttoria'da 
tabşit edilmiş olan askerler 
arasında tam bir cesaretsizlik 
ve nevmidi hüki:m sür.r.ekte 
oldu~unu bildirmişlerdir. 

Atina 9 ( Hususi) - Kral dün Korfoya varmış, Hükumet 
memurları ve ahali tarafından hürmetle karşılanmıştır. Kral 
Kor'loda Eylulün on beşine kadar istirahat edecektir. Kral ta· 
rufından misafir edilecek olan lngiltere ticaret nazırı bugünlerde 
Ad 1da beklenilmektedir. 

Kralın Korfoda bulunduğu müddet zarfında Başvekil, Başve· 
kil muavini ve Harbiye müsteşarı icabettikce Adaye gidip ken. 
disile temas edeceklerdir. 

• • • 

Mevcut şartlar zayıf veya 
kararsız bir lngilterenin dünya 
m~Jvazenesındc zaman zaman 
nasıl müsbet ve menfi netice- ' 
ler doğurduğunu bir defa gö
ze vurmaktır. 

914 de lngilterenin son da
kikaya kadar sarih olmaması, 
Londranın devamlı leredclü· 
dü ve kendisini mütemadi
yen kararsızlık içinde göster
nıiye çalışması ikinci Vil
htlm Almanyasının kendi kuv
vetlerine bilapervaz bir şe
kilde itimat etmesine sebep 
olmuş ve cihan ateşe atılmıştı. 
Bu sefer yine ortada bir 
lngiltere var ki beynelmilel si· 
yasada bir rüc'ati setretmekle 
ve mütemadiyen zikzaklar res
metmekle meşgul gibi gözük
mektedir. 

Acaba lngilterenin hakiki 
çehresi bugün herkesin gör
düğünü sandığı şu mütereddit 
ve endişeli çehre midir 7 Yok
sa bu maskenin altında, Umumi 
harp sonu muvazenesini bozan 
şu veya bu Hegemonya'ya 
dehşetli bir inhidam hazırla
mak için ezeli Albiyon'un de
hası mı çalışıyor'?. 

1 
Eşek ve \ Suat Der-

çı rak viş'in insanlı-

ğımızı büyük dikkatlere sürük
leyen pek enteresan bir müşa
hedesini dün Tan gazetesinde 
okudum. Kavun dolu bir ara
bayı çeken cılız ve aç bir eşek
le "vücudünün üst kısmı çır· 
çıplak, yana yana bakırlaşmış 
derisinin altından bütün ka
burgaları sayılabilen. bir çı· 
raktan arkadaşım şöyle bahse
diyor: 

Sıcak bir rüzgar bir lav seli 
ğibi şehri yakıp kavuruyor. 

Bütün insanlar denizden çık· 
mış balıklar gibi bu havanın 
içinde çırpınıp dururlarken, a· 
ceba bu çocuk neden hayvanı 
arabadan çıkarıp yerine ken
dini koşmuş. 

- Onunla ben bir miyim, 
hayvan kaç senedir aç biliyor 
musun? O benim ustamın üç 
senelik eşeği .. Ben ustaya da
ha üç haftadır çıraklık ediyo• 
rum. Daha küvvetim var. 

Sual Derviı 

Suat Dervişin çizdiği bu tab
lo beni çok düşündürdü. Bu 
eşekleşen çırak tipinin çoğal
masından korkalım. Eşeği ara
baya, çırağı insanlığa bir an 
evvel kazandırmamız lazım. 

1 

Si r se rgı 1 R~ssam Elif 
ve bir Naci "onlar., 
ressam ın sergisini 

kendisile birlikle gezmek iste· 
yen bir arkadaşını kıramadığı 
için gitmiş görmüş. "Onlar., 
her halde dört buçuk yarım 
yamalak ressamı mızın ayrılmış 

bulundukları elli yedi bin cep
heden birinin taraftarlarına ve
rilmiş olan isim olacak her 
halde. 

Ve Elif Naci aynalı bir sa• 
!onda eline nasılsa bir çekiç 
geçirmiş zekası hiddetinden 
hiddeti zekasından taşkın ya
ramaz bir çocuk şirretliğile 
etrafı şöylece kırıp döküyor: 

Bu resimlerde desen, form, 
ahenk ve her hangi bir san'at 
endişesi, teknigi yoktur. 

Bütün bu resimlerde resim· 
den anlamıyanları avlamak 
gayretkeşliğinin tekrarını gör
düm. MeselA beğenmediğim. 
için imzasına bakmadığım bir 
yeşil entarili kadın resmi var 
ki, yalnız o, bir daha bu sa
lonlara adım atmamağa insanı 

tövbe ettirmek için kııfi gele
bilir. Beri tarafta çocuk çıkart
malarını andıran manzaralar, 
natürmortlar. hepsi insanın si· 
nirleri üstünden bir silindir 
gibi geçiyorlar. 

Elif Naci en çok sevdiA'im 
üç beş dosttan biridir. Ve bu
nun içindir ki kendisine bir 
dost teklifsizliiile soruyorum : 

- Peki be canım ..• Bu adam
ların ellerinden gelebilen bu 
işte. Bundan fazlasını yapamı
yorlarsa bunları asmamız mı 

lazım 7 
Behey heybetlu 1 Bu ne deh

şet 1 Bu ne şiddet 1 
Karadavut 

esas itibarile lbu tekliflerin 
kabulü lehindedir ve yakında 
bir bitaraflık itilafnamesi ak
dedileceği tahmin olunm~kta· 
dır. 

Fransa hükumeti bir veya 
birkaç devlet yapılmak isteni
len itilafı kabulden imtina et
tikleri takdirde, harekatında 
serbes olacaktır. 

Bitaraflık 
Paris, 9 (A. A.) - Dün na

zırlar meclisinin yapmış olduğu 
toplantının sonunda bitüraflık 

hakkında neşredilmiş olan teb
liğ dolayısile sağ cenah gaze
teleri bitaraflığın şarta muallak 
bırakılmasından ve diğer dev· 
letlerin dürüst h ıreketlerine 
tabi tutulmasınean şikayet et
etmekle, fakat Fransanın ver
miş olduğu karar dolayısile 

memnuniyetlerini izhar eyle· 
mek tedirler. 

Ami dü Popl gazetesi diyor 

ki' 
"Nihayet makul tez muvaf

fakiyet kazanmıştır ... 
Sol cenah gazeteleri memnun 

değildirler. 

lnglltereye göre 
Londra 9 ( A. A. ) - Si)'asi 

mahafil bugün dahıt nikbin gö
rünmektedir. Çünkü Almanya
nın lspanyol işlerine müdahale 
edilmemesine dair olan itilafı 
kabul edeceğine ve Barslonda 
dört Almanın idam edilmesi do
layı siyle yapmış olduğu teşeb
büs üzerine Madrid hükumetinin 
Alman metalibabnı tatmin ede 
bilecek bir hale gelmesine in. 
tizar eyliyeceğine kani bulun
maktadır. 

Almanyanın vakayii tacil et
meğe kalkışmasına pek az ih· 
timal verilmektedir. 

Harp gemileri 
Londra, 9 ( A.A. ) - lngil

lere ve Fransa hükumetleri, 
lspanyol harp gemilerinin Tan
cadan geri ça~ırılmaları için 
Madrid hükumeti nezdinde ye
niden bir teşebbüste bulun
mağa karar vermişlerdir. 

Her iki hüktimet Almanya. 
halka yardım etmekten ibaret 
olan insan! bir maksatla Tun
caya herp gemileri gönderme
sine müsade edilmesi talebini 
isafa karar vermişierdir. Ma-

Geceleyin donanma, Fastaki 
asi kuvvetlerin yeniden lspan 
yaya geçmelerine mani olmak 
için Cebelüttarık boğazını ta· 
rassut altında bulundurmuştur. 

Radyo ile neşrolunan bir 
tebliğde, Fas asilerini naklet
mekte olan bir vapurun batmış 
olduğu bildirilmektedir, 

Harbiye Nazırı, halihazırda 

Orduba şehrinin teslim olmJş 
olma$! muhtemel bulunduğuuu 
beyan eylemiştir. 

Guaddamarra cephesinde hü
kumet kuvvetleri, taarruza ha
zırlandakla olup asilerin mev· 
zilerini bombardıman etmişler
dir, Asilerden mürekkep bir 
kuvvet Navarrede mağlüp edil
miş ve asiler ll'uharebe meyda
nır.da 200 maktul bırakmışlar· 
dır. 

Grenadadan gelen mülteciler 
bu şehirdeki amele mahallesi
nin asilerin eline geçmemiş 

olduğu:lU ve bu mahallede he
nüz şiddetıı çarpışmaların de
vam etmekte bulunduğunu söy. 
lemektedirler. 

Bombardımanla" 
Barselon, 9 (A.A.)-Gazete

ler Formenlera adasının hüku
met kuvvetlerinin eline geçmiş 
ve hükümet tayyarelerinin 
Vicayı bombarduınan etmiş ol
duğunu haber vermektedirler. 

Dün asiler Huesca yakinin. 
de bir kasaba olan Alkaladel 
Obispoyu bombardıman etmış
lcrse de Hueska üzerine yürü
mekte bulunan hükumet kuvvet
lerinin ileri hareketlerine mani 
olamamışlardır. 

Asilere gelince 
Lizbon, 9 (A.A.) - A,ilerin 

kumandanı General Frankonun 
kumandası altında bulunan 
asilerden marekkep bir kuv
vet, dün Lara del Rio Pena'yı 
zabletmiştir. 

l•panyol Fasındaki Lejyon 
Etranjer teşkilatını yapmış 

olan General Astray, Boenos 
Ayresten buraya gelmiştir. 

Raddio Klup bir Amerika 
gazetesi tarafından verilen ve 
Burgos hükumetini lstanyanın 
yeni rjimini teshil edecek olan 
Plebistin vereceği neticeye in-

A tina Elçimizin bir mülakatı 
Atina, 9 (Hususi) - Türkiye Elçisi Ruşen Eşref dün Başve

kil Metaksası ziyaret ederek iki memleketi eliıkadar eden mulı 
telif meseleler hakkında görüşmüştür. Asilerin karargAhı 
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Bayonne. 9 (A.A.) - Asile
rin Oyarzun yakinindeki umu
mi karargahları hükümet kuv
vetleri tarafından yapılan bom
bardıman neticesinde alevler 
içinde yanmaktadır. Çünkü si
lah ve muhimmat deposunda 
bir infilak vukua gelmiştir. 

Ecnebi gönUllUler 
Brüksel 9 ( A.A. ) - Le Pe

uple gazetesinin bildirdiğine 
göre Anti Faşist Sosyalist bir
liğinden 12 kişi, lspanyol işçi 
milisleri ile birl'.'.,le çarpışmak 
üzere gönüllü yazılmışlar ve 
Briikselden hareket etmişler· 

dir. 

YUNANiSTAN 

Makedonya' da 
Vaziyet 
Karışık mı? ----

Şayialar tekzip edili
yor yeni bir Kanunu 

Esasi hazırlanacak 
Atina, 9 (Hususi) - Hari~te 

Makedonyada ahvalin vı..him 
olduğu hakkında çıkan şayıa
lar tekzip edilmektedir. Baş
vekil General Metaksassın Ma
kedonya umum valisile dün 
akşam yaptığı telefon muha
veresinde bütün Makedonya 
ahalisinin iş ve güclerile uğraş
makta ve yeni kükümet şeklinin 
kendilerinin refahı için bir temi· 
nat olduğu hislerini izhar et
mekte bulunduklarını bildir
miştir. Keza Kavala valisi de 
işçilerin pek sakin bir halde 
işi erile meşgul olduklarını bil
dirmektedir. 

/şçinin 'Vaziyeti 

İngiltere kralı- I Yahudi kong-
nın seyahati resi toplandı 

Yugoslavyaya gltti§I 
haber verildi, fakat 

tekzip edildi 
Salzbug, 9 ( A. A.) - Dük 

dö Lankaster ismi ile seyahat 
etmekte olan lngiltere Kralı 
sekizinci Eduard, bu gün Or
yant ekspresle saat 10,30 da 
buraya gelmiştir. Müşarunileyh 
ltalya Veliahdinin ikamet et
mekte olduğu otele yaya olarak 
gitmiştir. Kıra! saat 12,30 da 
trenle Sibenike hareket etmiş. 
tlr. • 

Sibenik. ufak bir Yugoslav 
kasabasıdır. Kıra!. Nahilin ya• 
tına binecektir. 

Londra, 9 ( A. A. ) - Kral 
Fransa tarikile bir deniz ge· 
zinti<i için, Dalmaçyaya hare
ket etmiştir. 

Garip şeg I 
Londra, 9 (A.A.) - Verilen 

bir takım haberler hilafına ola 
rak Kral sekizinci Edvardın 
dün akşam lngiltereyi terket· 
memiş olduğu resmen bildiril· 
mektedir. 

Yunan odalarında 

Atina 9 ( Hususi ) - in gil
tere Kralının Akdeniz seya· 
hatini yaparken bazı Yunan 
adalarına uğrayacağı tahak
kuk elmektedir. 

Çaldt ve kaçtı 
Topanede Salıpazı yoku

şunda oturan Fatmanın evine 
anahtar uydurulmak sureti le hır
sız girmiştir. Hırsız birçok eşya 
çalmış ve kaçmıştır.Fatma polis
te verdiği ifadesinde bu eşyanın 
kapıcılık yapan Safiye tarafın· 
dan çalındığını iddia ettiğinden 
kadın aranmaktadır. 

Cenevre 9 (A.A) - Dün 
akşam, Sovyet Rusya ile Al· 
manya cemaatları müstesna 
olmak şartiyle, bütün milletler 
Yahudilerinin ikiyüz elli mü· 
ll'essili huzurunda, ilk dünya 
Yahedi kongresi açılmıştır. 

Yunan 
Komünistleri 
HUkQmeti şiddetli bir· 

protesto ettiler 
Atina 9 (Açık Söz) - Dün 

bir komünist delegasyonu Baş· 
baken müsteşarı Yorgakopu
losu ziyaret ederek, amelenin, 
hükumetçe kararlaştırılmış olan 
mecburi hakemliği hiçbir za· 
man kabul etmiyeceğini, ve 
buna, yalnız 24 saatlık de· 
ğil, icabında 248 saatlık bir 
grevle mukabele edileceğini, 
icabında sokak muharebelerine 
bile girişeceklerini kendilerine 
bildirmiştir. 

DUnya sulh bayramı 
kutlulandı 

Paris 9 (A.A) - Dün, Saint• 
Cloud'da parlak ve güneşli bit 
hava altında, ve binlerce halk 
huzurunda dünya sulh toplan• 
!ısının büyük bayramı kutlan• 
mıştır. 

Su 

-~~~~~~~~ 

Aydında 
meselesi şimdilik 

halledildi 
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birincili~·i Finla;,diyalı lsoholl;;
dokuz dakikada kazandı. lkin
ciliA'ide bir Finlandiya aldı. 
üçüncülük Almanyada kaldı. 
Dekatlon'da Amerikalı Moris 
7900 puvan kazandı. 

Atina, 9 (Hususi) - Başvekil 
Metaksas bugün öğleden sonra 
radyoda hükumetin işçilerin 
vaziyetini düzeltmek için takip 

YARALADI - Kasım paşa 
da oturan 19 yaşlarında lbra
him ile Kurtuluşta oturan 17 
yaşında Nuri kavgaya tutuş• 
muş Nuri çakı ile lbrahimi 
ağır surette yaralamıştır. Ya
ralı hastahaneye kaldırılm19, 
suçlu yakalanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Aydın (Açık söz) - Aydın 
çocuk esirgeme kurumu, ilımi• 
zin en iyi sularından ve mik• 
yası ma derecesi 6 bulunan 
koçarlı suyunu getirerek şe
hirde sattırmağa başlamıştır. 

Su buraya 25 kilometre uzak• 
tan getirilmesine rağmen te
nekesi on kuruştan ve depoda 
9 kuruştan satılmaktadır. Ay· 
rıca kapsülü şişelerde de kır
kar paraya satılıyor. Aydın: 
lılar şimdiye kadar tenekesı 

5 kuruşa pınar suyu getirdi• 
ler, onu içerlerdi, Bu suda ki· 
reç nisbeti 18 dir. Bu itibarla 
çocuk esirgeme kurumu hem 
Aydınlılara iyi bir su içirmiş, 
ve hemde kuruma bir gelir 
kaynağı temin etmiş oluyor. 

Güreşte dünya şampiyonu olduk 

Y aşra hepsini yendi 
Türk güreşçisinin dünya şam

piyonluğunu kazanmasını 
binlerce seyirci alkışladı 

1 inci sayfadan detJam 
üstün göreşen bu aslan, 
tuş yapmadı ise de bü
bü tün hücumları o yaptığı ve 
rakibini mütemadiyen ezdiği için 
hakemlerin ittifakile galip ilan 
edildi. 

Şimdiki halde takımımızdan 
tasfiye edilmemiş yalnız Yaşar 
vardır. Fena puvanı, bugünkü 
maçı tuşla değil de sayı hesa
bile kazandıA"ı için, ancak 1 
tanedir. Yaşarın sıkletinde tas-

tiye edilmemiş şimdi tasfiyeye 
uğramamış 4 güreşçi (Yaşar 
dahi) vardır. 

Bu vaziyette Yaşar bundan 
sonraki güreşinde hatta tuşla 
bile mağlup olsa şimdiden dün
ya üçüncülüğünü kazanmış bu
lunmaktadır. Mamaafih kendi
sinin dünya birincisi olması da 
muhtemeldir. 

Basketbol takımımız 
Mısırlılara yenildi 
Berlin, 8 (Olimpayadlara gi-

den arkadaşımızdan) - Bas
ketbol takımımız ikinci karşı
laşmasını Mısırlılarla yaptı. Ta
kımımız ilk devreyi 14-19 mağ
lup vaziyette bitirdi. 

ikinci devresinin yarısında 
hakem beş oyuncumuzu favul 
yapıyorlar diye çıkarttı ve 
oyuna bu suretle devam edildi. 

Neticede tııkımımız 23-33 
mağlüp oldu ve bu suretle 
Türk takımı tasfiyeye uğradı. 

Diöer mUsabakalar 
Berlin. 8 (Olimpiyattaki hu

susi muhabirimizden) - Olim· 
piyatlardan atletizme ait mü
sabakalar bugün çok teferru
atlı idi. Bu arada olimpiyat 
yüzme müsapakaları da devam 
ediyor. Bunda Japon atletleri 
büyük muvaffakıyet:er kazanı. 
yorlar. Üç Japon yüzücü 100 
metrede olimpiyat rekorunu 
kırmışlardır. 

3000 metre manialı koşuda 
çok heyecanlı oldu. Finalda 

Eskrim-Epe müsabakasında 
ise birinciliği ltalya, ikinciliği 
lsveç, üçüncülüğü Fransa al
dılar. Bütün müsabakalar ne
ticesinde Amerika 14, Almanya 
12, Finlandiya ile ltalya dör
der, Fransa, Avusturya ve ls
veç te üçer altın madalya ka
zandılar-

Olimpiyat muhabiri· 
mizln mektupları 

--·-
Güreş/.,• tJe diğer müsabaka
/ora ait muhabiriml%in lafsi· 

tatlı mektupları yedinci 
sayfamızdadtr 

edeceği programı tafsilatile 
izah etmiştir. 

Kanunuuasl 
Atina, 9 ( Hususi ) - Bazı 

gazeteler memleketin milli is
tirahatini temin edecek yeni bir 
kanuunu esas! hazırlanmakta 

olduğanu yazmaktadırlar. 

Yeni bir parti 

Atina, 9 ( Husnsi) - Eski 
Kültür Vekillerinden ve Kon
dilis partisi şeflerinden Turko
vasilis memleketin siyasetinde 
husule gelen değişikliği alkış· 
lamakta ve hükumetin tatbi· 
kine başladığı yeni formüle 
uygun bir parti konacağını 

söylemektedir. 

Yunan 
laırna 

meb'us
bir teklif 

Alina, 9 ( Hususi ) - Baş
vekil Muavini ve Maliye Vekili 
Zaviçyanos tahsisatlarını peşin 

alan meb'uslardan aldıkları 

DÜŞTÜ - Beyoğlu Sutera

zisi sokağında hamamcılık 

eden Durmuş hamamda düşe· 

rek ağır surette yaralanmış, 

hastaneye kaldırılmıştır. 

KAVGA - Feriköyde fu
runculuk yapan Andon furun
cu lsml!.ille kavgaya tutuşmuş
lardır. Bu sırada lsmail biçak
la Andonu muhtelif yerlerinden 
tehlikeli surette yaralamıştır. 

Suçlu biçağlle yakalanmış, ya
ralı hastahaneye kvldırılmıştır. 

miktarı memleketin sosyal 

yardımlarına tahsis etmek 
üzere iade etmelerini hükume
tin istemiye karar verdiğini 
bildirmiştir. 

480 koyun ve 
keçiye a,ı 

lzmit (Açık Söz) - Kandıra• 
nın Davutlar köyündeki hay• 
vanlarda dalak hastalıA'ı çık• 
mıştır. Bu sebeple lzmit baytar 
müdzrlüğü 480 koyun ve ke• 
çiye dalak aşısı yapmış, has• 
talığın önü alınmıştır. . 

Diğer taraftan haber verıl• 
diğine göre 4 ay içinde vilA• 
yetin muhtelif mıntakalarınd~ 
23530 h~yvana şarbon aşısı 
yapılmıştır. 
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Yazmadılar. Bari okusunlar t Hız ve gücünü vatandaşın alan gazetedir _ı 
Bir guetede okudum: Ame· 

rika hükümeli, harpte oğulla· 
rını kaybeden anneleri her se· 
ne Fransa ve Belçikadaki şe• 
hitlıkleri ziyarete gönderirmiş. 
Geçenlerde de, geçmiş harple
re iştirak eden askerlere ikra
miye Yerilmesi için bir kanun 
çıkmış. Hatta, birkaç gün üni· 
forma taşıyıpta Amerika şe-

Genç ve değerli idarecilerimizden yeni Çankaya kay'."~· 
karnı Bay Halük Nihadın bir eserini dostum Kemal Salıhın 
•linde gördüm. 

Sahibi: Etem lnet BENiCE Sayı: 113 Her yerde S kuruı Telefon Na: 20827 • Tetıın! adreıl: fstınbıl Açık S5ı 

"Çanakkale adını ta•ıyan bu eserin üzerinde bir idareci· 
" • v · tr b:aizin imzasını görünce hayret ettim. e rıca e ım: 

- Müsaade eder misiniz. Bir ğÖz gezdireyim. 
Şu dakikada bu az sahifeli fakat çok özlü eseri okumanın 

terdiği zevk ve lezzetle bu satırla~•. yazıyor~m. 
Gözle-rimin önünde genç idarecının hayalı var. 
Öyle tahmin ediyorum ki "Halük Nihad,, bizim mülkiyen'.n 

Yetiştirdiği Ömer Bedreddin, Feyzullah Sacid gibi şair ve edıp 
idarecilerimizden biridir. • 

Trıva efsanelerinden destanlar çıkaran, kahramanlar yara: 
lan edebiyatın Çanakkale gibi bir realiteyi inkar etmesı 
inıki.ni yoktur. Fakat bugüne kadar Çanakkale için gördü: 
lümüz eserler birkaç askerin tabiye tenkidinden ve şahsı 
batıral11rdan ibaret kaldı. 

Büyük Harpte hükumetin İstanbuldan derleyip toplıyarak 

1 

1
Kermes 
Devam 
Ediyor 

Kızılay --

Yarın da fotograf ser
gisi ve tiyatro festivali 

yapılacak 

Polis 

,17 yaşında 
\Bir kız 
ıKayboldu 
1 
Bir otobüsle tramvay 
çarpı,tı, birçok kim· 

seler yaralandı 
Son günlerde kaybolma va

kaları yine çoğalmıştır. Polise 
yapılan bir müracaata göre 

t'!.:!ft:::i:i;;fiiii!i~::!.:!~:E! ı genç bir kız da ha sırra k a· 

hirlerinde dolaşt ktan son· 
ra, harbın bilmesile, harp 

Çanakkaleye gönderdiği bir kafile şair ve edip bize ba~ma 
Iİ.alıp birer lüğat ve kafiyeden başka birşey vermedıle~. 
Türk mütefekkirleri ve şairleri için bu, yüz kıza~ıcı b~r 
duygusuzluktu. Orada ölenler bize bir vat a~ı verd~ler. ~ız 
Onlara dünkü ve bugünkü edebiyatımızdan bır mısra hedıye 
•demedik. 

Piyasa sazendelerine güfte yetiştirmek için san'atlarının 
bütün hünerini döken genç ve )aşlı şairlerimiz Çanakkale 
iibi bir haileden iki satırlık edebiyat çıkaramadılar. 

Genç idreci Halük Nihad, sanki bu milli ve edebi vazifeyi 
de devletçi el ile yapmış olmak için tatillerind.~n- a~ırdığı 
•amanlarında çalışarak bize his ve heyecandan orulmuş bir 
"Çanakkale. destanı hediye ediyor. 

Kırk gün kırk gece Şenlik
leri bütün coşkunluğile devam 
ediliyor. Evvelki gün yapılan 
ve çok rağbet gören Kermes 
eğlenceleri dün de yapılmış ve 
sabaha kadar eğlenilmiştir. 

Taksim bahçesinde spor, 
dans Ye musiki müsabakaları 
yapılmış, sinema yıldızları şar
kılar söylemişlerdir • Gecede 
biiyük bir balo verilmiştir. 

Fotogrıaf sergisi ve 
tiyatro festivali 

Kızılay Kurumunun t<rtİp elliği Kermes eğlenceleri Taksim 
bahçe•inde devam ediyor. Viin yapılan müsabakalar arasında 
boks maçları da vardır. Kadınlar arasında yapılan bu maçlar 
çok zevkli olmuştur. Resimde görduğünüz her iki bayan maç· 
ta berabere kalmışlardır. Dün Taksim bahçesinde gürbüz çocuk 
müsabakası da yapılmıştır: 

dem basmıştır. Henüz 17 yaş· 
larında olan bu kızın adı Naz
miycdir ve Feriköyünde olu· 
ran Ali adlı bir zatn kızıdır. 
Nazmiye bundan üç gün ev· 
vel gezmek üzere evden çık
mış ve bir daha dönmemiştir. 
Ailesi genç kız merak ederek 
polise başvurmuştur. 

meydanında boy göstermiye 
bile vakit kalmadan soyunan 
birçok kimseler dahi tümen 
tümen ikramiye almışlar. Bunun 
üzerinede, Üniversite talebe· 
teri, bu suiistimali protesto 
etmek üzere, yarı ciddi, yarı 

şaka bir cemiyet kurmuşlar: 
" Gelecek harplerin muharip· 
teri cemiyeti,, Şim dibu cemiyet 
mensupları, gittikçe çoğal

maktaymış. Cemiyeti kuran 
delikanlılar diyorlarmışki:"Şim· 
diden hükumet her gence bın 
dolarlık bir ikramiye versin. 

Öldükten veya kol ve baca· 
gımızı kaybettikten sonra pa· 
rayı ne yapalım? Şimdi verilse, 
hiç olmazsa, faydası olur . ., Bu 
cemiyete ve bu cemiyetin iste
ğine, büyük devlet adamların· 
dan bazıları kızıyor, bazıları 
da gülüyor 'armış . 

Eserin tahliline girişmiyorum. Bunu Ü•tün ve salahiyettar 
kalemlere bırakmak daha do~ru olur. Zaten bir çırpıda oku· 
dutum "Çanakkale" beni o kadar mütehassis etti ki, üzerinde 
durmama imkan yok. Yalnız şiir ve debiyat aleminde iddialaı· 
Piirüten arkadaşları idareci "Halük Nihad,, ın bu eserinde~ 
b•berdar etmek isterim, onlar yazmadılar, yazamadılar. Barı 
latanları okuıunlar, 

Eğlence programına göre 
yarın Taksim meydanında fo. 
tograf sergisi açılacak ve ay. 
nı gün tiyatro festivali de saat 
21 de Tepebaşı bahçesinde 
Meddah - Karagözle başlıya
caktır. 12, 13, 14, 15 ve 16 
eylül günleri zengin program. 

Burhan Cahid Morkaya la tiyatro festivali devam ede. 

Güreşler heyecanlı gürültülü olduj (;;~etelere' 

Cl·m Londos Rus pehlı"· NB~k?ri'~~~!yor: ·ısıan. I buldan hergun muntazaman 
postaya verdiğim gazeteniz 

t 1 d • Söğüte gitmemektedir. Oradan va n 1 uş a yen l aldığım ~~ktupta gazetelerin 
hır çok nushalarmın noksan 

IVIUIAyim pehlivan Yunanlı gUreşçiyi yendiği 
halde hakem göz göre göre hakkını yedi 

T inci sayfadan devam 
kın alkışları arasında ringe 
çıktılar. ilk maç Mülayim peh· 
livanla serbest Yunan güreş
çisi Maksos arasında yapıla· 
Caktı. 

Her iki güreşçi de halka 
taktım edildikten sonra Dinarlı 
Melıınet pe hlivanın babası Hü· 
seyin Yusuf pehlivanın hakem
liği altında maça başlandı. 

ilk hücumu Mülayim yaptı 

ve rakibine daima faik güreş-

r 

, ıneğe başladı. Yunanlı ınüte. 
ınadiyen kaçak oynıyordu. 
l:ı;r aralık nasılsa Mülayımın 
kafasını ve bir oyunla yere 
atınak istedi. Fakat muvaffak 
olamadı. Mülayım daha atik 
davranarak Yunanlıyı sıkıŞ· 
tırmaıı-a başladı. Biraz sonrada 
Yere ,·urdu ve bir omzunu 
Yere getirdi. Yunanlı mağlüp 
Oblnıaktan kendini güç kurla· 

•idi. 

1 
l:faksos yorgunluk alamet· 

erı göstermeğe başlamıştı. 
t.lütemadiyen ring kenarına 
kaçıyor, iplere tutunarak ken
~.ni kurtarmaya çalışıyordu. 
k ıngin kenarına gelince de lıa
'reın düdük çalıyor, bu suretle 
t unanlı her an mağlüp olmak. 
an kurtuluyordu. 

Şiddetli yağmur 

Bu sırada yağmakda olan 
~aıtmur şiddetlendi ve bar-

akdan boşanırca yağmağa 
başladı. Mülayim aynı suretle 
lı:ureşmeğe ve Yunanlıda rin· 
ilin iplerine tutunarak kaçma· 
ta devam ediyorlardı. 

layim de bu kararı kabul et
mediğini hareketleriyle anlallı. 
Ve halk tarafından şiddetle 
alkışlar.dı. Bu suretle manen 
galip ilan edilmiş oldu. Birçok 
kimseler ringin etrafını dol· 
durdular. Hakemle münakaşa· 
ya başladılar. Dinarlının ha· 
bası ikide birde : 
•- Ben, diyordu, ringin ke· 

narındaki galibiyeti galibiyet 
il,n edemem. Güreş ortada 
olur.,. 

Münakaşalar uzun zaman sür
dü ve nihayet ikinci maçın baş. 
layacağı ilan edilerek halk 
ringin kenarından dagıtıldı. 

Cim Londos va 
Kvarianl 

Yağmur devam ediyordu. 
Cim Londosla Rus güreşcisi 
Kvariani alkışlar arasında rin· 
ge çıktılar. Maçı yine Dinarlı
nın babası Hüseyin Yusuf peh· 
ikan idare edecek ti. 
Güreşe başlamadan evvel 

Cim Londo~. burada memur· 
!ardan ve halktan görllüğü 
samimi duygulara teşekkürle· 
rini bildirdi. Her iki pehlivan 
da halka tanıtıldıktan sonra 
güreşe başlandı. Maç bir saat 
devam edecek ve sırt yere 
gelmediği takdirde puvan he· 
sabile de galibiyet sayılacaktı. 

Kola hUcumda 
ilk hücumu Rus güreşçisi 

yaptı ve bu bir kaç dakika de
vam etti. Cim Londos kaçıık 
oynuyordu. Maksadının raki
bini yormak olduğ'u kolayca 
anlaşılıyordu. 

olduğu bildiriliyor. Kendi elim· 
le hergün postaya verdiğim 

gazete gönderdiğim yere git· 
mediğine göre postada kay
boluyor demektir. Alakadar 
makamın nazarı dikkatini cel
betmenizi saygılarımla dilerim . ., 

fena vaziyete düşmüştü." Bu 
vaziyette sırlı yere gelmezdi. 

Fakat bacaklarının kırılma· 

sına tahammül edemiyeceği 

için mağlübiyeti kabul etmek 
mecburiyetinde kalacaktı. Ha
kem soruyor, fakat Kola dişini 
sıkarak acıya tahammül edi
yor, mağlübiyeti kabul etmi· 
yordu. Bu hal bir dakikadan 
fazla sürdü. 

Kula bütü kuvvetini toplıya
rak bu fena vaziyetten kendini 
kurtardı. Her ikisi de bütün 
şiddetlerile güreşiyorlardı. 

Cim Londos müteaddit oyun· 
tarla rakibini müşkül vaziye
lere s~kuyor. Kolada ondan 
aşağı kalmıy arak Londosu 
yerden yere vuruyordu. Cim 
Londos da aynı şekilde çok 
fena bir vaziyete düştü. Kola 
rakibini sırt üstü yatırmış, bir 
ayağına basmış öbir ayağını· 

da yukarıya doğru kırarcasına 
bükmeğe başlamıştı. Cim Lon· 
dosu inim inim inletiyordu. 

Güç halle ayağını kaldırarak 
kendini kıutarabildi. Şimdi 

biri bacağını biri kolunu oğuş
turuyor. bir taraftan da güreş
meğe devam ediyorlardı. Ara 
sıra da yumruk tokat vurmala
rına tesadüf olunuyordu. Otuz 
üçüncü dakikada Rus Londosu 
bir kaç defa şiddetle yere vur
du. Yunanlı bu hale kızarak 

EKONOMi: 

Dünya piyasalarında 
•• kuru 

•• uzum 
Bu seneki istihsalatın geçen vıı
dan. vasati bir hesapla. yüzde 15 

az olacağı tahmin ediliyor 

Bu sene, bütün dünya piya• 
salarında kuru üzumün geçen 
seneye nazaran bir parça da· 
ha az olacağı şimdiden kesti· 
rilebilir. Zira, kışın havaların 
yağışsız gitmesi, kış sonlarına 

doğru da birdenbire soğukla· 
rın bastırması ve bir müddet 
devam etmesi, bütün dünya 
istihsal merkezlerinde, bütün 
mahsullere kötü tesir yaptığı 

ayni hareketleri Rusa mukabele 
etti ve 35 inci dakikada esasen 
kendini yormuş olan Kola'nın 
bu vaziyetten istifade ederek 
tayyare usulünü tatbik etti , 
Yani Kolayı k'Aldırrtak ha
vada bir kaç defa döndürdü, 
sonra şiddetle arkası üstü yere 
vurdu, sonrada omuzlarından 
bastırarak sırtını yere gelir· 
meğe çalıştı. 

Rus bütün kuvvetini sarfe· 
derek hayret verici bir muka· 
vemet gösteriyordu. Fakat çok 
fena vaziyete düşmüştü. Bu 
sırada hakem üç defa saydı 

ve sonra Cim Londos galip 
ilan edildi. Tayyare oyununa 
gelinceye kadar daima raki· 
bine faik güreşen Kvariani 
bu suretle hiç ümit edilmedi~i 
halde mağlüp olmuştu. 

Cim Londosla kim 
güreşecek? 

Kara Ali, Mlayim, Dinarlı 

ve Tekirdağlı Hüseyin pehli· 
vanlar Cim Londosa şiddetle 
meydan okumaktadırlar. Bun
ların her birinin ayrı ayrı Yu
nanlı ile güreşmesine imkan 
olmadığından önümüzdeki çar· 
şamba günü Türk güreşçileri 
arasında bir seçme müsabaka
sı yapılacak ve kazanan Cim 
Londosla güreşecektir. Müsa
bakalarn gelecek hafta pazar 
günü devam edilecektir. 

gibi, kurutulacak üzüm istihsa
lalı üzerinde de bu menli te
sirini göstermiştir. Bu yüzden 
mühim kuru iızüm istihsal ve 
ihraç merkezlerinin, bu sene 
geçen seneye nazaran daha 
az ihracat yapacaklarını şim· 
diden kestirmek, pek müşkül 
olmaz. 

Bu hususta nisbelen vazıh 
ve sarih bir fikir verebilmek 
içın, bazı mühim ve sayılı 
merkezlerin geçen ve bu se· 
neki rekolteleri hakkında, Tür
kofisi ekonomik Enformasyon 
bülteninden edindiğimiz malıi
mata istinaden ve mukayeseye 
esas tutulmak üzere rakam 
verme)li faydalı buluyoruz. 

Türkiye - Türkiyenin geçen 
seneki kuru üzüm rekoltesi 
80000 tondu. 

Bu seneki umumi istihsalse, 
77000 ton kadar tahmin olun
maktadır. Maamafih, bu miktar 
tahmini olduğu için, üç aşağı, 

beş yukarı ~olması ihtimali de 
hatırdan çıkarılmamalıdır. Fa· 
kat kemiyetçe görülen bu 
kii<;ük azlığa rağmen, keyfi· 
yetçe, bu seneki üzümlerin 
gerek tane iriliti, gerekse 
iyilik vasıfları itibarile, geçen 
seneye nazaran müsbet olarak 
bir !ark arzelmekte olduğu 
memnuniyetle görülmektedir. 

Bütün dünya piyasalarında 
bu sene üzüm bilnisbe az ola
cağı için fiyatlarda küçük bir 
fazlalık görüleceğini, bu itibar
la da, bu sene mahsulatının pa· 
raca geçen seneden fazla tu· 
tacağını tahmin etmekse, pek 
güç olmasa gerektir. 

Kaliforinya - Yine Ekono
mik Enformasyon Bülteninden 
edindiğimiz malümata göre, 
KaHforinyanın bu sene üzüm re-

Bu cemiyetin kurulduğunu 

duyan mektepli ıenç kızlar da 
onlardan geri kalmayı isterler 

ÇARPIŞTILAR - Dün sa· 
bah lstanbuldan Edirneye gi
den 3377 numaralı otobüs Di· 
van)lolundan geçerken seyyar 
sebzeci Niğdeli Mustafaya 
çarpmış ve yaralamıştır. Bu 
sırada otobüsün arkasından 
gelen 153 numaralı tramvay 
arabası sür'atini kesemedigin· 
den o da otobüse çarpmıştır. 
Bu çarpışmada otobüs yolcu
larından Ali kollarından ve 
birkaç yolcu da hafif suretle 
yüzünden yaralanmıştır. Yara
lılar hastaneye kaldırılmış, ha
dise etrafında tahkikata baş· 
lanmıştır. 

ı mi va? Onlar da "müstakbel 
harplerin dul ve anneleri cemi
yeti., diye bir cemiyet kurmuş· 
lar,. Onlar da, ileride evlat ve
ya koca acısile ciğerleri yana· 
rak yapacakları seyah~tin zev· 
ki olmayacağı için, Fran•a ve 
Belçikaya şimdiden gönderilme· 
!erini istemektelermiş. 

HIRSIZLIK - Galatada Fer 
menecilcr caddesinde çalışan 
ameleden Şerif polise müra
caat ederek beraber yattıkları 
Nazifin kendi çekmecesinde 
bulunan elli lirasını çaldığını 
iddia etmişdir. Suçlu Nazif 
yak.,lanmış, tahkikata başlan· 

ı 
mıştır. 
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koltesi 150000 tondur. Bu mik-
1 dar, geçen yıl 180000 ton ola· 

rak teshil edilmiştir. 
% 20 ye yakın olan bu istihsal 

azlığının sebepleri arasında, 
havaların müsaadesizliğinden 
başka, son zamanlarda, Ka!i. 
forniyada, şaraplık üzüm yetiş· 
tirilmesine, kurutulacak üzüm 
yetiştirilmesinden çok ehemmi
yet verildiği de zikredilmek
tedir. 

Amerika dahili !<uru üzüm 
istihlaki, senede vasatı olarak 
120-130 bin tondur. llu kemi
yeti, bu yıl tahmini istih•ali 
olan 150 bin tonluk rakamla 
karşılaştırırsak, bu sene Ame
rikanın kuru üzüm ihracatının 
pek az olacağını kolaylıkla 
kestirebiliriz. 

Avusturalya - Avusturalya 
Sultana rekoltesi, geçen sene· 
ye nazaran bu sene 6 • 7 bin 
ton kadar azdır. Geçen sene 
rekoltesi 38000 di bu sene 32 
bin olarak tahmin olunuyor ki, 
şu hale göre, Avusturalyada 
noksan ihracat yapacak de
mektir. Bu vaziyet Londradaki 
Avusturalya kuru meyvacılar 
cemiyeti umumi katipliğince de 
tevsik ve teyit edilmektedir, 

Gara betler diyarının bu garip 
cemiyetlerinin, garip istekleri
nin tedaisile, merhum Kemal 
Ahmede ait bir hikaye ve bir 
hali hatırladım: 

Galiba dGşkün muharrirler-
lerden birinin cenazesi kaldı
rıldığı gece olacak, o zamanki 
Vakit gazetesi idarehanesinde. 
zannederim Salalıadrlin Enis, 
Ercümend Behzat ve daha baş• 
kalan otururlarken, cenazeye 
Matbuat cemiyetinin yolladığı 
çelenk mevzubahs olmuş. Ke
mal Ahmd te demiş ki: 

- Öldükten sonra yollaya
cakları çelenğin parasını sağ· 
lığında kendisine verseydi belki 
bir işine yarar, belki biraz da
ha yaşardı. Öldükten sonraki 
çelenk neye yarar?., Ben ken
di hesabıma, öldükten sonra 
çelenk istemem. Şu sıkıntılı 
günlerimde çelenğin parasını 

verseler ... Bilmem siz ne der· 
siniz? .. 

Gülüşmüşler ... 

•• 
Kemal Ahmedin cenazesi 

kalkacakdı. Cerrahp1şa has
tahanesinin avlusunda bekli· 
yorduk. Peyami Safa, Kemal 
Hayyam ve ben bir kenara 
çekilınişdik. O aralık, mllbuat 
cemiyetini temsil etmek üzere 
iki arkadaş geldi : Kollarını 
sallıya sallıya ..• Bunlardan biri 
Mekki Saitdi, herkese, her 
ölen cemiyet mensubuna çe
lenk gönderilmesi adetdi. 

Bu arkadaşların kollarını sal
laya sallaya gelmeleri, dikka
timizi çekti. Peyami sordu : 

- Çelenk yollamamışlar mı? 
- Bilmem 1 Dedim. 

Mülayim artık kendini yor
llıamağa başlamıştı. lkidebirde 
rıngin kenarına kaçan rakibini 

. Nezaket ve mülayemetle rin· 
~n ortasına davet ediyor ve 

Bir aralık Rus kafa kaptı, 
Yunanlı tehlikeli bir vaziyette 
iplere düştü. Londos köşeden 
köşeye kaçıyor, Rwsta müte· 
madiyen kendini yorarak hü· 
cum ediyordu. Rus Yunanlıyı 
yine sıkıştırmağa başladı, maç 
mütemadiyen Rusun hakimiye· 
ti altında devam ediyor, puvan 
kazanıyordu. 
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Yunanistan - Kış vaziyeti 
Yunanistanda da kendisini gös• 
lermiş, Girit bağlarında bu 
sene mahsulün az olacağı şim. 
diden anlaşılmıçtır. Yalnız Gi
rit değil, bütün Yunanistan için 
de ayni hal varit ve vakidir . 
Ayrıca Yunanistanda, son za
manlarda üzümlere bazı hasta
lıklarda ariz olmuşturki, bu yüz

den bir buçuk, iki ay kadar evet 1 
25 bin ton olarak tahmin edi
len üzüm rekoltasının, şimdi, 
21 bin tonu geçemiyeceği an· 
]aşılmaktadır. Yunanistanda 
kuru iızüm rekoltası, geçen 
sene, 27 bin tondu. 

Hastahanenin merdivenlerini 
çıkan Meki Saidin arkasından 
seğirttim .. Seslendim: 

• unanlının oralı olmadığını gö
run~e ensesinden tulup ortaya 
ll~tıriyor ve güreşmeğ'e devam r •yor. Fakat ne çare Yunan· 
.:.~ı ıplerden kurtarmak müm-
un olmuyordu. 

k Müsabakanın sonuncu daki
t~arına dogru Mülayimin sabrı 
aut endi ve tuttuğu gibi yere 

tııtı Yunanlının sırtını 
~ere getirmek ve 3 saniye yer· 
ttıe tutmak için şiddetle güreş
l~Ye başladı. Maks?s altta 
y cta inliyordu. Bir omuzu 
er.de idi. Zaten bu vaziyete 

ftlınciye kadar on defadan 
~azıa Yunanlının omuzu yere 
ik~lınişu. Bu seferde Yunanlı 
tak elile ringın iplerine tutuna· 
,,

0 
kendini kurtarmıya çalışı· 

' rdu 
bit~akem düdük çaldı ve maçın 
ııa ;ıı:ıni ilan etti. Güreş yarım 
haa devam edecekti. Halbuki 
~S keın belki yanlışlikla oyunu 
luh da_kikada bitirdi. Ve çok 
ttt· alkı bu maçı berabere ilan 

ı. 

8
Nlii1Ayim galiptir? 

hakr karar seyircilerin hepisini 
1 olarak sinirlendirdi. Mü-

• 

ilk 15 dakika bu suretle 
devam etti, sonra Cimlondos· 
da hücuma başladı Kolayı 
kendi oyunile alta almağa mu
vaffak oluyor ve müşkül va
ziyetlere sokuyordu. Rusda 
bacak \·ekol bükmelerile Yu· 
nanlıyı inletiyordu. Londos bir 
çok defalar bir omzu uzun 
Zomon yerde olduğu halde 
mağlubiyet tehlikeleri atlatdı. 

Kola her kol büküşünde Yu
nanlının bir omuzunu yere ge· 
tiriyor, fakat her iki omuzunu 
birden 3 saniye yerde tulmağa 
kolay kolay muvaffak olamı
yordu. Bununla bernber birçok 
defalar Cim Londosun sırtını 
yere getirdi. 

Kola altla 
Yirmi üçüncü dakikade Rus 

fena bir vaziyete düştü. Lon
dos rakibini yüzü koyon ye
re yatırmıya ve üzerine otura. 
rak iki bacakları diz kapak. 
larından kırarcasına hükmiye 
başlamıştı. Kola inliyordu. Çok 

EKSİK 
TARAFIMIZ 

Cahillerle memıeketlerin ida
re edildiği devirler gibi, oku· 
yup yazma bilmeden kolayca 
yaşanılan eski günlerden de 
çok uzaktayız. Artık, hayatta 
muvaffak olmak için, mümkün 
oldu~u kadar eksiksiz, müm. 
kün olduğu kadar bilgili olmak 
lazım geliyor. 

Bundan dolayıdır ki, yaşadı· 
ğımız bu devirde, küçük bü· 
yük bütün vatandaşların her 
gün bir kaç dakikalarını, nok
sanlarını, olduğu gibi görmek 
yoluna harcamaları muvaffaka· 
yet şartı olmuştur, d~nebilir. 

Acaba bu münasebetle, ilk 
bakışta göze çarpan ve çok 
mühim olan, topluca hepimiz· 
de görünen eksik bir tarafımı· 
z..ı dokunmak, yersiz midir ? 

Bu şumullü eksik taraf, her 

hangi bir işe başlarken duydu· 
ğumuz heyecanla aldığımız ça
lışma hızını pek çobuk kaybet· 
memizle tarif edilebilir. işe, 
daima lüzumundan fazla bir 
hız ve ateşle atılır, fakat pek 
az zaman sonra bu hız ve a. 
teşi kaybederek gevşer ve ka
lırız. Bu hali, esefle söylemeli, 
en büyük işlerimizde bile fark 
etmek güç değildir. Bu, mu
nffakiyetsizlik değilse bile, 
geri ve geç muvaffakiyetlerın 

başlıca sebeb ve amil olarak gi
derilmek lazımgelen karakte· 
ristik bir zayif tarafımızdır. 

başlangıçta rastlanan v~ ba
rut gibi parlayıverdiği için işin 

sonuna kadar devam etlirilmesi 
imkansız bir hız ve heyecan, 
bence, durgunluk kadar, ba· 
zan durgunluktan çok zararlı 

sayılmak ne yersiz, ne yanlıştır. 
Yavaş ta olsa bir makine in
tizamı ile ve program altında 
belli bir gayeye normal bir 
tempo ile yürümek yeriue, her 
kesi şaşırtan bir hızla işe alı· 

lıp sonra yarıyolda tıkanıp 

kalmak hiçbir zaman lavsiye 
edilecek bir hareket tarzı ola. 
mamı~tır. 

Bilinen bir noksanı gidermek 
daima mümkündür; elverir ki 
eksiği görüp giderecek ve 
tehlikeye kuvvetle parmak ba· 
sacak kadar içte mertlik bu· 
Junsun. 

Atalarımız "ki~i nonksanını 
bılmek gibi irfan olmaz., der· 
lermiş. Bu söz, okuma yazma 
bilmeden kolayca yaşanıldığı 
eski devirlerden daha çok, 
bugünlere yaraşmıyor mu? 

ş. H. Ergökmen 

Diğer memleketlerde· diğer 
müstahsil memleketlerde de bu 
sene kuru üzüm istihsali az ola
caktır. Henüz kat'i bir haber 
ulınmış değilse de, lran, cenu
bi Afrika ve ispanyanın da 
diğer memleketler nisbetinde 
az istiheal yapacağına muhak· 
kak nazarıyle bakılabilir. 
Şu dış piyasalar vaziyetleri 

bize anlatıyor ki, eğer, bu se
ne, fırsattan istifade edebilir· 
sek, üzüm müstahsilleriınizin 

biraz yüzlerinin gülmesi müm· 
kün olabilir. 

- Çelenk nerede .. Sonra aıı 
gelecek? 

- Hayır, dedi •. Gelmiyecek. 
- Neden?. 
- Kemal, bilirsin, hayatında 

alayıştan, debdebe ve tantana 
dan tnızetmezdi. Ben ölürsem 
çelenk istemem!,. Diye, sağken. 
kaç keı eler •Öylemişti. Onun 
için yaptırmadık. 

- Allah Allah .•• 
- Ya .. 
Kemalin çelenk istememe.;[ 

de, tıpkı Amerikalı talebenin 
kurdukları cemiyetin protesto
su gibi, matbuat cemiyetinin ala 
kasının zafını protesto etmek 
için, yarı ciddi, yarı şaka söylen
miş bir sözdü.Fakat, sağlığında 
çel~ngio parası verilmediği gibi 
öldükten senra da çelenk gön· 
derilmedi. 

Amerikalı delikanlılar da 
Dimyata pirince giderken, ev· 
deki bulgurdan olabilirler. 

Temenni ,edelim ki, onların 
akıbetleri de, Kemal Ahmedin. 
çelenk hikayesinde olduğu gibi 
olmasın 1 

Hüseyin Behçet 
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'ı Askerlik: 1
1 

Nehir manilerinin 
kıymeti 

1 
' 

Düşünceler: 

Kitap, bir bakıma göre, sey· 
yar gevezeliktir. Allame adın· 
daki geveze bütün boşboğazlık 
!arını kağıt sayfalarına kom
prime etmiştir. 

10 Ağustos 

BEN KİMiN ' 
Her gün bir yazı 

Ekonomik dünyanın Valorizasyon ha
raketlerine verdiği ehemmiyet 

--------
Bir maniden faydalanarak 

tertiplenen müdafaa hattında 
ilk düşünülecek esas, maniin 
kıymetini ölçmektir. Mesela, 
bir nehrin genişliği, derinliği• 
akma sür ati, yamaçların meyli. 
dikliği, yatak ve sahillerinin 
hali incelenir ... Fakat, bu gibi 
düşünceler manilerin hakiki 
kıymetlerini göstermezler. 
Bunların tabii vaziyetlerini 
göz önünde bulundurmak da· 
ha doğru olur. 

0 m 
Bazen sıkıntılı zamanlarımız· 

da kitap bize hayli teselli ve· 
re bilir. 

METRESiYitiJ 
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lktısadi bir• formülden başka bir 
şey olmayan Valorizas_yon kana_li_le 
ekseriyetle mustahsil hımaye edılır. 
ÇUnkü: Köylü; memleketin müdafaa 
gücünün esası ve ictimai hayattaki 
istikrarın nazımıdır. 

1
Millet ckonomis'nin inkişa· 

tında Valörizasyon (kıymetlen· 
dirme) işi başlıca mühim Fak
törler arasına girmiştir. 

Valörizasyon istihsalin cihan 
istihlakatından daha geniş bir 
hacim işgal ettiği zamanlarda 
müracaat edilen ekonomik bir 
usuldür 1. 

Dünya istihlakatından daha 
fazla bir miktara baliğ olan 
istihsale ekseriya devlet mü· 
dahale eder. Bu araya giriş 
müstahsil unsurunun himaye
sine matufdur. Yani istihsal 
erbabının bol istihsal yüzün· 
den zarar görmemesi için is· 
t ihsalin bir kısmını devlet mü
bayaa ederek imha veya mü· 
teakip senelerde cihan istih
salinin noksan olacağı müla· 
hazasına dayanar~k muhafaza 
eder. 

Yazan: Sait Bilal Akkan 

eder ve bütün bunların ifade 
ettiği manayı toplu olarak 
birkaç kelime delaletile izah 
etmek icap ederse deni-
lebilir ki : müstahsil, yani 
köylü ; memleketin müdafaa 
gücünün esası temeli olduğu 
gibi aynı zamanda içtimai ha
yatın istikrarını tamamlayan 
en mühim amildir. Bilhassa bi· 
zim gibi nüfusunun dörtte üçü· 
nü teşkil eden uluslarda bu sı
nıfın mümtaz bir mevkii var· 
dır. 

işte bu haklı endişenin do
ğurduğu neticedir ki şimdi 
her memlekette müstehlikten 
daha ziyade müstahsilinin; köy· 
lünün hak ve menfaatleri dev· 
letin dikkat gözile takip olun· 
makta ve fiatlerin müstehlikin 
menfaatine uygun olması için 
düşmesine değil istihsal erbabı 
köylünün lehine olarak çıkma
sına çalışılmaktadır.. Bugün 
dünyanın ekonomik çehresine 
göz gezdirdiğimiz zaman bu 
iktisadi yolun bilhassa dış pi
yasalara ihraç edilen maddeler 
üzerinde daha şiddet ve ısrar
la takip edildiğini müşahede 

etmek o kadar güç olmasa 
gerektir!. 

Şöyle düşünelim: 

1-Her yurdda yüzmeksi· 
zin geçilen bir çek nehirler 
vardır. Bunların hiç bir kıy· 
meli yoktur. Muharebede ha
kiki bir mani tesirini göster. 
mezler. 

2 - Piyadelerin dar ve 
zırhlı arabaların kundak ki:\p
rülerile geçebilecekleri nehir
ler vesaiti olan birliklerin geç 
melerine engel olamazlar. 

3 - Pek geniş ve akma 
sürati fazla olan nehirler ise, 
harekata tesiri olacak mani· 
lerdendir. Bu gibi nehirlerden; 
piyade, hususi vesaitle; zırhlı 
arabalarla topçu ancak köp
rülerle geçerler. 

Dar köprüler, piyadelerin 
kolaylık ve süratle geçişlerine 
pek elverişlidir. Nehir sahille
rinde bindirme ve çıkarma 
için plajlar bulunması fayda
lıdır. Tabiatin yarattığı bu 
manilerdeki köprüler ve ge
çitler tahrip edilmedikce ge
çiş harekatı önemlenemez ve 
taarruz eden taraf bütün ve
saitini kullanarak her halde 
bu manilerı aşmağa çalışır. 

Geçme vasıtalarını düşü· 

nür ve hazırlarken piyadenin 
otomatik silahlarını, havanla
rını, molörlü silahlara karşı 
taşıdığı toplarını düşünmek ; 
ağırlıkları 23 : 20 tona varan 
zırhlı silahları, atış mesafele
ri gittikçe artan ağır topları 
hesaba katmak gerektir. 

M. Ersu 

El m 
Kim ne derse desin ; kitap 

hodkamlıktan ve menfaat ihti
raslarından uzak samimi bir 
arkadaştır. 

ın m 
Pencereden dışarı bakmasını 

seven adam elbette ki kitap 
okumasını da sever. (D'Arras) 

(!) l!1 
Kitabı okumaktansa sayfala

rını karıştırmak daha faydalıdır. 
[!) (!) 

Eğer kitapların dilleri ve 
hançereleri de olsaydı, o za· 
man onların gürültüsüne nasıl 
tahammül edebilirdik ? 

Çok kitap okuyanın başka
larına karşı sevgisi az olur. Bu, 
tecrübe ile sabit olmuş bir ha
kikattir. 

El 111 

Kitap, cahilin sahte zineti, 
süsüdür. Alimin elinde kitap, 
yeni bir kitabı doğuran hayırlı 
bir gebedir. 

r -"' 

1 
Doktorun ı 

i O~ütleri 
1 Eve kapanan 

insanlar 
Aramızda öyle insanlar var

dırdırki yaz, kış ev:erinden 
çıkmazlar, kimse ile temas 
etmezler, tabiattan korkarlar, 
çekinirler. Bunlardan öylelerini 
biliriz ki tabiattan iğrendikle
rini açıkça söylerler. Böyleleri 
sabahleyin işlerine gider, 
akşam doğruca eve dönerler. 
Ev:erine misafir kabul etmek
ten hoşlanmazlar. Böyle insan· 
lara çokluk tesadüf ederiz. 

Yirminci yüz yılın çeşitli 
ekonomi hadiseleri içinde 
bu kıymetlendirme acelesine 
sık, sık tesadüf ediyoruz. 
Mesela: Brezilya hükümeti 
dünyanın kahve istihlak vo
lumuni aşan bir istihsale 
kat'iyyen tolerans göstermez. 
Bu hadiseye meydan verme
mek için icap eden tedbirleri 
almakla beraber yine fazla 
istihsal karşısında valörizasyon 
ameliyesine müracacaatta te· 
reddüt etmez. Yalnız bu usul 
lOn yıllar içinde daha çok tat
bik edilmiye başlanmış ve 
rıuvaffakiyet elde edilm'ştir. 

!rezilyadan sonra Amerika ve 
(anada'da buğday, Almanya'da 
;avdar olmak üzere zirai mad
delerin valörize edildiği görül
mektedir. Memleketimizde bir
kaç seneden beri buğday için 
alıMn tedbirlerde bu tipte bir 
valörizasyondurl .. 

Bizde on milyonu aşan eli 
nasırlaşmış ordunun gücü, yur· 
dun bekcisi olan köylüyü buğ· 
day işinde devletin bazı eko
nomik formüller bularak hima
ye ettiği malumumuzdur. Bunu 
bidayette ziraat bankası vası
tasile yapdırıyordu. Bankanın 

bir milyon lira kadar zararını 

devlet ödemeği taahhüt etmişti. 
Fakat sonradan undan yapılan 
maddeler (üzerine vazedilen ııı~============:i 

Hiç şüphe etmeyelim ki bu, 
bir hastalıktır. Öyle bir has
talık ki sonunda insanı akıl 
hastahanesine düşürür, timar
hanelık eder. Bir zat tanıyo
ruz. Yazın eft güzel günlerin .. 

de kendini evin dört duvarı 

arasına hapse\mişti. Kıra, de· 
nize çıkmaz, plajdan hoşlan

maz. Gübre kokulu bir so
kağın kenarındaki evinde ha
yatını kör eder, öyle geçirir
di. Bu adam günün birinde 
korkak, pısırık bir hal aldı. 

Fazla sinirlendi. Herkesle kav
ga etmeğe, şuurunun muva
zenesi bozulmaya yüz tuttu. 
Doktor bu zata tabiatıle sık 
sık temas etmesini; deniz, ha
vası almasını tavsiye etti. Fa
kat hasta bu tavsiyelerin hiç 
birini tutmadı. Sonunda da 
akli muvazenesi ve sinirleri 
biısbütün tozularak akıl has
tahanesine düştü. Bu zat 
el'an orada tedavi altında bu· 
lunuyordu • 

Ezcümle büyük savaştan beri 
hemen her devlet zirai madde 
fiatlarının düşerek köylünün 
pek fazla mutazarrır olmasına 

mani olmak için bu gibi 
istihsal maddeleri üzerinde 
valörizasyon usulünü tatbik 
etmektedirler. 

Burada l:ir sual sorulabilir: 

Müstahsil bu kadar himaye 
edilmeğe layık bir unsur mu
dur? 

Bu suale evet cevabını ver· 
mekte tereddüt etmeyeceğiz. 

Çünkü: ıiraat erbabının istihsal 
etti~i maddeler insanların en 
zaruri ve hayati ihtiyaçlarına 

cevap verirler. Bu itibarla 
ziraat, dünyanın her köşesinde 
en çok insan besleyen şerefli 

bir çalışma sahasıdır. Bilhassa 
bizim gibi· faaliyetini daha 
ziyade zirnat işleri üzerinde 
teksif eden uluslarda nüfus 
kesafetini en çok bu sınıf çev
resi içinde çalışan insanlar 
teşkil eder. Bu itibarla ziraat 
milli nüfus tezayüdünün kay
nağı ve dolayısile devlet nüfus 
siyasetinin mihverini teşkil 
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vergi ile yani müstehlikten ala
rak müstahsili himaye ediyor. 
Bu, doğru ve yerindedir. Köy
lünün iştira kabiliyetini düşür· 
memek devletin en mühim va
zifeleri sırasındadır. iştira ka
biliyetini yükseltmek de müs
tahsilin ,istihsal maddelerini 
değerli bir fiyetle satabilmesini 
temin ile olur. Bugün her mem. 
lekette bu işi devlet organize 
etmektedir. 

Bugün Türk piyasasında ge
çen 9eneden müdevver 8 • 10 
1'in çuval istok fındık vardır. 

Yeni fındık mahsulünün fiyat 
teşekkülünde amil olursa yani 
istok var diye fındık fiyatları 

bugün düşükse bu ziraat mad
desinin de milli veya devlet 
müesseseleri tarafından valö
rize edilmesi şayanı arzudan 
dan daha büyük bir şeydir. 

Zira gayemiz müstahsil köylü 
nün alım kabiliyetini yükselt
mek ve onu yurdun müdafaa
sına en güçlü bir şekilde ih
zar etmektir. 

Yeni iktisadi cereyanların 

akıntısında valörizasyon rea
liteye uygun olarak aktif işler 

başarmaktadır!. 

BiUlıl Akken 

Aşk Oyuncakları 
' 

Konça bunu görmez mi? Kı
zın üzerine bir saldırışı saldırdı 
ki tarif edemem. 

Ağıza alınmıyacak küfürlerle 
bağırdı. Daha geçen ay da 
bizim eve gelmiş. Maksadı se. 
pet satmak değil de, bilmem 
neymiş .. Yalın ayak gezişinden 
maksadı baldırlarını göster
mekmiş. Böyle kapı kapı do
laşıp aşık kandırmağa çalışı • • 
yormuş. Dıha burıun gibi ne 
sözler?. 

Sank.i bütün bu hakaret ye· ı 
ti miyormuş gibi, bu seferde, 
kızın elindeki bütün şeyleri a
yaklarının altında parçalama· 
sın mı? 

Zavallı kızın nasıl korka 
korka, titreye titreye ağlama. 
ğa başladığını tasavvur eder· 
ıiniı. Tabii yavrucağa parça
lanan seoetlerin oarasını öde-

YAZAN : Piyer Luis 
dim. Senmisin ödeyen ? Bu 
seferde benimle kavgaya baş. 
ladı. 

O günkü kavgamız, diger 
günkü kavgalarımızdan çok 
farklı olmadı, fakat bereket 
versin ki 30n kavgamız oldu. 
Hatta nıçın son kavgamız 

olduğunu hala bilmeyorum. 
- Bir çingene piçi için be

ni bırakıyorsun. Öyle mi? 
- Hayır yavrum! artık dinç 

olayım diye seni bırakıyorum. 

Üç gün sonra Tancadaydım. 
Arkamdan yetişti. Bir kervana 
katışarak çöle açıldım. Artık 

beni bulamaz diyordum. Ay· 
larca ispanyadan habersiz 
kaldım. 

Tancaya döndüğüm zaman, 
postada Konçanın üstüste bi· 

F ransada silah 
fabrikaları 

Paris 9 (A. A.) - Ayan mec

lisi silah imalatının millileştiril· 

mesine ait olan projeyi ufak 
bazı tadilat ile kabul etmiştir. 

Hava nazırı projenin hava iş

lerine müteallik olan kısımla

rını müdafaa etmiş, yapılacak 

yeni teşkilatın Fransanın fab

rikalar randımanını islah etme

sine medar olacağını söyle
miştir. 

Jr Abone Şartları 
TÜRKiYE iÇiN 

1 Senelik l200 Kr. 
6 Aylık 600 • 
3 • 325 • 
l • 125 • 

HARiÇ iÇİN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 • 
3 • 700 • 
1 • 

Nu.ruoımanlye, Şeref .Soka}ı 
Tl::LEFON ı ,OJll 

l 
1 

rikmiş on dört mektubunu 
buldum. 

Tehlikenin daha geçmediğini 
anlayınca, bir vapura binerek 
ltalyaya geçtim, Hayrettir, ar
kamdan sekiz mektup daha 
yetişti. Ondan sonra ses ke
sildi. 

Bir sene seyahati kafi gö. 
rerek, Sevile döndüm. Konça· 
nın on beş gün evvel genç bir 
çılgınla evlendiğini haber al
dım. iyi aileden bir çocukmuş. 
Fakat Konça zavallıyı daha 
ilk kalemde, kim bilir hangi 
sebeplerle, Bolivyaya gönde· 
rerek uzaklaştırmış. 

Son mektubunda bana şöyle 
diyordu: "Mateo, ben seninim, 
daima senin olacağım, ne za
man istersen, ne zaman em
redersen .. 11 

Görüyorsunuzki, ikinci va. 
dinide nasıl tutuyor. 

işte bu, aziz dostum, size 
hepsini söyledim. Şimdi Kon· 
çepciyon Perez'in kim oldu
ğunu anladınızmı? 

Ne yazıkki, tesadüf bu kızı 

Şuna inanmak lazımdır ki ta • 
biattan kaçan, tatil günlerini 
gezmeye ve eğlenceye verme
yen insanlar kırk yaşlarından 
sonra sinir hastalığına yaka
lanırlar. Bu yaştan sonra has
talığın tedav:si de müşküldür. 
ve hazan imkansızdır. Tatil 
günlerimizi, yaz ve kış evin dı-

benim yoluma çıkardıda, ha· 
yatım ve gençliğim böyle pe
rişan oldu gitti. Artık ondan bir 
şey beklemiyorum. Sadece unut· 
mak istiyorum. Fakat hayatda 
öyle bir ders aldım ki, böyle 
bir ders acaba kim alır da bü
tün ömrünce unutabilir?. 

Artık karn-ıval dün bitli. 
Hakiki hayal şimdi başlayor. 
Size işte bugün fırsat verdi
nizde, tanımadığınll bir kadı
nın maskesini açmış bulundum. 

Andre dostunun iki elini 
sıktı : 

- Çok teşekkür ederim, de
di. Gözleri, kafası, kulakları 

bir kadının bazen ne olabile· 
ceğini görmeğe, düşünmeıte ve 

duyırıaya çalışarak arkadaşının 
evinden ayrıldı. 
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LITESİ 
Andre yavaş yııvaş şehre 

doğru yürüyordu. Saat akşa· 
mın yedisi vardı. Ay ışığı or-

Tefrika No. 22 

Benim için .. Anadolu ıçın çok mühim bir adamdır. 
İstanbul silah depolarını 

harikulade bir zeka ve meharetle boşaltan adam ... 
Bir İngiliz zırhlısında 

danslı çay .• 

Şefik, Vamık .• 
iki arkadaş elele vererek 

lstanbulda çalışmıya başlamış· 
!ardı. 

Ş~fik, Vamık biribirlerile o 
kadır iyi anlaşmıştı ki.. Şefik 
artık eski arkadaşı doktor 
Necibi aramıyordu. 

Çer kes Mehmet vak 'ası üze
rinden iki ay geçmişti. 

Nesrin, belliydi ki, Şefiğe en 
büyük himayeyi göstermiş, bu 
suretle ona karşı beslediği 

sevgiyi tazelemek fırsatını bul
muştu. 

Şefik artık hemen haftanın 
iki üç gecesini Nesrinin apar
tımanında geçiriyor, Diğer ge
celeri de Beykozda teyzesinin 
evinde kalıyordu. 

Şefik, günün birinde Anado· 
luya geçmek için Beykozdan 
kendisine gizli bir yol ve va· 
sıta temin etmişti. Bundan ötü· 
rü o ayağını Beykozdan ke· 
semi yordu. 

Bir akşam Nesrine lngilizler 
mühim bir vade verdiler. Bazı 
şehzade ve sultanların ve mü• 
him adamların davetli bulun
duğu bir lngiliz gemisinde 
çaylı dans verilecekti. 

Mister Tomson Sıraservilere 
gelerek Nesrine gizlice talimat 
ver mişti. 

Nesrin, Tomsona ilk söz ola
rak şunu teklif etti : 

- lngiliz zırhlısına akrabam
dan bir erkekle gitmeme mani 
varmıdır ?. 

- Hayır. Bilakis bu şekilde 
giderseniz biz daha çok mem
nun oluruz. 

- Yalnız bir kadının gitme· 
si zaten göze çarpar, değil mı? 

- Çok muvafık . Fakat ora
ya gelecek erkeğe itimadın 

var mı? 
- Aman Mister Tomson, 

ne tuhııfsın sen de. Dayı zadem 
çok asri bir gençtir. Tam ma· 
nasile anti Kemalisttir. Eğer 
ufak bir şüphem olsa kendısi
ni öyle bir ziyafete götürmek 
cesaretini gösterebilir miyim? 

- Hakkın var. Pekala .. Sa
na itimadımız var. 

Nesrin o gün ikindi vaktine 
kadar evde mühendis Şefıği 

bekledi. 
- Ah, o bu fırsatı kaçırırsa 

kimbilir nrkadar acınacak. 
Diye söylenirken kapı ça

lındı. 

- işte Şe fik .. 
Ta kendisi. Şe fik kanler 

içinde içeriye giriyordu. 

- -
şında geçirmeğe alışmalıyız. 

Ev hayatı sıkıcıdır, nankördür. 
Siz bütün muhabbetinizi evi
mize verdiğiniz halde güniin 
birinde bu müfrit muhabbet 
aksi tesir yaparak size hasta
lık fe:aketi getirir. Tabiata alı
şınız. Plaja, kıra, ormana çıkı· 
nız. Sandal gezintileri yapınız. 

talığa her zamankine benze
miyen daha esrarengiz bir ışık 
serpiyordu. 

Andre, kimbilir hangi dü· 
şünceyle, kırlarda bir hayli 

dolaştıkdan sonra, yine Elpal· 
me yolundan şehre döndü. 

Akş3mın ılık rüzgarı lspan
yonl ıklıminin doyulmaz raha
veti ve bayğınlığı iç:nde irn;a
nı büsbütün kendinden geçi
riyordu. 

Andre, gözleri kapalı, bu 
bayğınlığı tada tada yavaş ya
vaı yürürken, birdenbi~e kar

şı taraftan gelen bir arabanın 
tekerlek sesini duyunca doğ· 
ruldu, durdu, bütün vücudun
dan bir ürperme geçti. 

Fakat gene yürüdU. Bir ses 
işitiyordu: 

- Affedersiniz, geç kaldım. 
Fakat siz büyük bir kibarlık 

ettiniz, beklediniz. Beni bir· 
denbire kendine bağlıyan mec· 

hul güzel adam! Şu tenha ve 
kimsesiz yolda size itimat ede
yimmi ? Bakınız, bu güzel ge· 

iki gün<:lür nerede idin, Şe- muvaffak olursak, bir ülkeY1 

fik ? Sana verilecek müjdele· fethetmiş kadar mühim bir il 
rim var. görmüş oluruz. 

Şef.k bu sözlere kulak ver· Nesrin büfeden likör şişesi· 
memiş gibi göründü.. Başını ni çıkardı : 
sallıyarak kederli ve düşünceli - Hele birer kuvantro içeliııı 
her zamanki oturduğu koltuğa de bu işi sonra görüşürüı. 
çöktü. Kadeh!eri doldurduktan son• 

- Nen var, Şefik? Neden ra ilave etti: 
kederlisin böyle .. ? - Bu gece seninle birlikte 

Şefik terini silerek anlattı: Dolmabahçe sarayı önünde 
- Riza bey isminde bir demirlemiş olan bir lngiliı 

arkadaşım vardı. lngilizler onu zırhlısına gideceğiz. . • Haydi 
tevkif etmişler. Nereye götür- hazırol bakalım ! 
dükler;ni bir türlü anlayama- - Ne diyorsun, Nesrin?. 
dım. Bunu muhakkak surette Benimle alay mı ediyorsun? 
anlamalıyım, Nesrin. - Neden alay edeyim se-

- Mühim adam mı bu Riza ninle ... Bu gece lngilizler Şeh· 
bey? zade ve Sultanlara danslı bit 

- Benim için .. Anadolu için çay ziyafeti veriyorlar. Bir 
çok mühim bir adamdır. Is- dostum beni de davet etti bU 
tanbul silah depolarını hari· çaya. Fakat ben teyze zademle 
kulade bir zeka ve meharetle birlikte geleceğimi söyliyere~ 
boşaltan adam. iki kişilik davetiye aldım •. Sen 

- Doğru. Çok mühim. in- seversin böyle yerlerde bulun• 
gilizler böyle bir adamı ele mayi 1. 
geçirmişlerse, O'IU görmek Şefik birdenbire peki veya 
çok güçtür. hayır diyemedi .• Düşündü. Dii-

- Acaba lstanbuldan sürdü- şündü ... 
ler mi dersin? - Ne düşünüyorsun, Şefik? 

- Zannetmem .. Yaptığı iş. Sen her zaman böyle fırsatlat 
lerin hesabını vermeden bir aramaz mıydın ? Seninle il<İ 
yere gidemez. kardeş çocuğu gibi gidecekiı 

- Şimdi nerededir acaba .. ? oraya. 
- Harbiye mektebi bod. - Kardeş çocuğu dedin de 

rumlarına atılmış olsa gerek- hatırıma geldi .. Vamık da biıİ 
tir, Oradaki divan harpte bu- böyle tanıyor hala. Artık bU 
günlerde çok mühim ve mah- komedyaya nihayet verelim. 
rem davalara bakıyorlar. - Vamığın bizi böyle tanı• 

- Onu kurtarmak imkanı m asında bir mahzur mu var 1 
yok mudur, Nesrin? eğer buna [Bitmedi] 
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ÇanBkkale Destanı 
/dareci/4.k hayatında başar· Eserdeki bütün ıiirler lıiç ak• 

rlığı işlerle k•iltıirünün olgun· 
luğunu ispat elmiş olan şair 

Haluk N'hat Pepeyi, yeni yaz• 
dığı (Çanakkale destanı) isim· 
li eserile, şiir vadisine Jıüksek 
bir abide dikmiş oluyor 79 sa
hifelik kitapla Çanakkalenin 
tarihte ebedipete kadar hep şe· 

refle anılacak eşsiz kahraman· 
lığım kucaklamış. Şairin, 
cömert bir ilham coşkunluğıle 
yarallı[lı bu eserde, her Tür
J..ün göğsünü kabartan Çanak· 
kale· zaferlerinin en canlı akis
lerini görüyoruz. 

Seddülbahirde, Anafartalar
rfa, Conk/>ayırında yağız Melı
metciğin kahramanlığı, Haluk 
Nihadın didaktik mısraları 

arasında, tarihin bağrını ya .. 
rarak canlan;yor. 

Çanakkale için bugüne kadar 
yazılan eserlerin azlığı ve hasis
liği gözününde bulundurulursa 

Haluk Niha.din bu kitabı, susuz· 
/uktan çatlamış dudaklar sunu· 

lan tertemiz bir hoynağın berrak 
kaireleri kadar can vericidir. 

ce, insana ne kadar yaşamak 
iştiy < kı veriyor. 

Andre arabıya baktı. Kon
feti yumurta ile cenkleştiğl 
kadını tanıclı. Ve sanki bütün 
mukadderatını gözlerinin önün· 
de görüyormu~ gibi, birden
bire sarardı. Fakat arabada, 
kadının yanındaki boş yerede 
geçip oturdu. 

Araba bir müddet kır yol
larında yürüdü ve en nihayet 
üç zeytin ağacının gölgesine 
sığınmış yeşil boyalı küçük 
bir evin önünde durdu. 

Atları bir kenara çektiler. 
Onlarda gecenin sükünundan 
istifade ederek uykularına dal
dılar. Ertesi sabah saat üçte 
de atlar yine koşuldu, ve 
araba Sevilin "yolunu tuttu. 

Trimfo meydınındaki 22 
numaralı konağın önünde 
durdu. 

Evvela Konça arabadan aşa
ğıya indi. Andre'de arkasın
dan takip etti. Birlikte konağa 
girdiler. 

Genç kadın hizmetçilerin• 

somadan ayni zevki, aynı he
yecanı veriyor. 

Biz şairin sekiz şiirindctı 

bil.'ıassa sonuncusunu en kut.
vetli bulduk. Bunun birkaÇ 
mısraınt bernber okuyalını: 

Cc•ctlerin ehramı kaybolurkeO 
göklerde, 

Arzın kurtarıcısı doğuvor k n11 

yerde 
Heybetli ordulara mez:ır oldu bil 

toprak• 
Artık Ç'lnıkkaleye kimse saldıt"' 

mıyacalı• 
Bu gazilerle arzın öğünmeY" 

kakkı varı 

Tarihler bundaa sonra bilmem otı 
yazaca -1.Jar? 

Şarkın güneşi doğdu yurdu'l bit 
gcceıirı::le 

Çağları aydınlatan bir ışık v ıt 
•esinde 

Ardında her koç yiğit vatanıd 
bir dağıdır• 

Atamız önlerinde kurtulut bayrı' 
ğıd•'' 

Haluk Nihatlı bütün hissi• 

mız ve şuurumuzla tebrik ede' 
riz. 

S. G. 

den biriııe bağırdı : 
- Rozalya, hemen bavullt' 

rımı hazırla 1 Bu akşam P Jrise 
gidiyoruz. 

Hizmetçi kadın: 

- Madam, dedi, bu sabi'~ 
bir müsyü sizi görmeğe ge!d

1 

ve çok israr etti. Hiç tanım'' 
dığım bir adam... Fakat siıin 
kendisini çok iyi tanıdığınıt 1 

söyledi. Kabul etmenizi bilha5' 

sa rica etli. 
- Bir kart filan bıraktı ıııı? 
- Hayır Mad 1m 1 
Fakat ayni zamanda başk8 

bir erkek hizmetçi elinde bİf 
mektupla geldi ve mektub~ 
Konçaya uzattı. 

Andrenin sonradan okuduğıl 
bu kısa mektup şudur : 

• Konçitacığım, seni afftJİ' 
diyorum, senin bulunmadıl1 ; 
yerde yaşıyamıyacağımı arlı I 
anladım. Ne olursun yine 1~ 
banal Şimdi bunu huzuru~ 
diz çökerek yalvarıyorum· 

MATEV 

( BiTTi] 
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• istiklal Harbi sıralarında · 

Edebiyatı Türk 
Şair Behçet Kemal'e 

ismet Paşa mahallesinde bir 
sünnet düğünündeyim. Defler 
çalınıyor, zurnalar çalınıyor, 

ud, keman, cümbüş çalınıyor. 
Gazeller, şarkılar çocuk feryat· 
!arı arasında ayyuka çıkmak
ta. Lüpçü oğlu diye bir hok· 
kabaz, bahçenin ortasındaki 
masa önünde ustasile beraber 
icra! Jubiyat ve hüner eyle
mektedir: 

- Evvvet ustacim. Yaparım 
uslacim. 

- Yap bakalım köftehorr. 
Uzun bir nefir sesi duyuldu. 
Lüpcü oğlu elindeki yumur· 

tayı kaybetmek üzere iken 
milli şair Behcet Kemal Çağ
lar kolumdan tuttu. 

- Nasılsın? dedi. 
Sesi birgün evvel ~montrö. 

zaferi dolayısile halka söy !ev 
vermekten kısılmıştı. 

- iyiyim, dedim. Hem seni 
gördüğüm isabet oldu. Bizim 
ankete cevap ver. 

Biz, Behcet Kemalle bera
ber bahçenin tenha bir köşe
sine çekilirken hokkabazın Ne
firi üç defa uzun uzun öttü. 

Birer iskemleye oturmuşluk. 
Behçet Kemal cebinden küçük 
bir kutu çıkardı. içinde envai 
renk şeker ve şekerlemeler 
vardı. Ben itiraz edecek oldum. 
Soğuk bir şey içmek i,tiyor
dum. O, maksadımı anladı: 

- Hayır monşer, dedi, şu 

vanilyalı şekerlemeden bir tane 
al, hararetin hemen geçer. 

Sonra şeker kutnsunu bir 
süzdü, 

- Hele şu akide şekerleri
nin güzelliğine bak, dedi. Bun
lardan her hangi birini bir yü
züğe taş olarak geçirsek her 
kes pırlanta zanneder. 

Yüzüme dikkatli dikkatli 
baktı, 

- Sen sarhoş bir adamsın, 

dedi. Mideni düzeltmek için 
işkembe çorbası içeceğine na· 
ne şekeri ye. Hem bu sıcak 
günlerde serinlersin, hem de 
mideni tasfiye etmiş olursun. 

- Peki cancağızım, dedim. 
Sen hele cevap ver, Milli mü
cadele sıralarında, bu müca
deleye yakışır bir edebiyat 
var mıvdi? 

Behçet Kemal Çağlar, tef 
seslerinin geldiği noktaya göz
lerini dikti, ağzındaki şekeri 

kılır kılır yiyerek: 
- Türk milletinin hamlesi 

okadar ileri, atılgan ve hızlı 
oldu ki, dedi.. Hamlenin ve 
heyecanm rehperi olan san'at 
ve hayal bile geriye kaldı. 

Lüpçü oğlunun sesi bahçeyi 
çınçın çınlattı : 

- Amman Katakulli 1. 
Behçet Kemal devam elli : 
- Ha.'a ona yetişmek için 

aoluk soluğa koşuyor, kalı kal
bi kah kafası g,ride kalıyor, 

bir türlü yetişmek fırsatına ka
vuşamadı. Onun için, istiklal 
Harbinin bütün yazıları, geri
den seslerdir ; kıyamet gürül
tüleri arasında güzel su şırıl· 
tıları gibi. istiklal Harbini tüy
lerimizi ürperterek gözlerimizin 
önünde canlandıran n3'.lir mıs
ralar, nesirler ve hikayeler bile 
bu katagorinin içindedirler. 

Şuurunu ve heyecanını se
ferbN ederek bu uğurda ya
zanlardan birçoğu, bugün tu
tunan, şöhret bulan, 0 biz varız,, 
d:ye tepinmelerine hiç lüzum 
kalmadan başımızda ve kalbi
mizde yeri olan kimselerdir. 
Hamdullah Suplıi gibi, Aka 
Gündüz gibi, Falih Rıfkı gibi, 
Mehmet Emin gibi, Mehmet 
Akif gibi, Kemalettin Karni 
gibi, Halide Edip gibi, Yakup 
Kadri gibi.. Bu devrin içinde 
en genç, en istidatlı, en verimli 
zamanlarını yaşarken susanlar 

.ve başka, çarpık ve fani şeyler 
kekeleyenler, bunu sonradan 
ezbere yazmıya çalıştılarsa da 
ınuvaffak olamadılar. 

Def sesleri, şarkılar ve ga. 
zeller kulaklarımı yırtarken 
Behçet Kemale sordum: 

Anketi vazan 

Be/ıcel Kemal Çak/ar 

- Sen ezbere yazmıyor mu
sun? 

O, hokkabazın uzun uzun 
çaldığı roefri dinledi, yüzüme 
tokat atar gibi baktı ve : 

- Eğer bizler, dedi, şimdiki 
şuurumuz ve melekemizle o za
man o davanın saflarına katı
lacak yaşta olsaydık muhak
kak ki eserlerimizin en güzeli· 
ni verirdik O günün havasın
da yaşayıpta o günün havası· 
nı eserine koyamadıktan, koy· 
mayı akla getirmedikten sonra 
şimdi o günleri yazmaya kal
kışan ve hadiselerin üzerlerin
deki aksülamelleri yıllarca son
ra tezahür edecek kadar uyu
şuk ve vurdum duymaz olanları 
hiç biı- sanat tezahuru hiç bir 
suretle hesaba katmıyacaktır. 

Behcet Kemalin açıkca "Demir 
ağlarla ördük ana yurdu dört 
baştan" manzumesini beraber 
yazdığı zata yüklendiğini an
ladım. O, bir wya he>,. in ara
sında sözüne devam etti. 

istiklal harbinin örsünde bir 
çok sanat kabiliyetlerimiz dö
ğülınüşler, çelikleşmişler, kı
lıçlaşmışlardır. Erenlerin ba
ğından Yakup Kadrisi, yabanın 
ve Ankaranın Yakup Kadrisi 
olmuştur. Nizameddin Nazifizin 
üs:fıbundan o günkü savaş 

meydanlarının şakırtıları gelir, 
Sadri Ethem, fikirlerini hala 
o günlerin ateşinde eriterek 
bu günlerin kalıbına döker; 
Selami izzeti Akbabacıların 
havai ve avare şiirciklerinden 
yüz çevirtip milletin gönlün
den kopan seslere yönelten 
o günlerin duygulu ve görğülü 
insanlara, bir gelince bir daha 
gitmeyan o mutlu günler 
heyecanıdır. 

Birden hokkabazın nefiri yine 
duyuldu. Ve o, Beçel Kemalin 
dediği günlerde " Aydede .. 
gazetesine yazı yazan • hem 
nasıl yazılar. Selami izzeti 
düşündüm. O devam etti: 

Yahya Kemali Cem küpünün 
dibinden ve Sadabat kap'.um
bağalarının sedirinden Duml
pınar tepelerine ve akıncı 

günlerine çeviren yine istiklal 
savaşıdır. Yeni san'atın örsü 
lnönü ve Çaknıaktcpe sırtla
rındadır. 

Yanımıza bir genç yaklaştı, 
Elindeki iki kadehten birini 
Behçet Kemale verdi ve öte
kini havaya kaldırdı, 

- Serefine 1 
- Şerefine! 

Behcel Kemal, bulut genç 
uzaklaşırken cebinden şekerle
meleri çıkardı, bir tane ağzına 
attı; 

- Bu kişniş şekeridir, dedi. 
Hem yemesi güzel, hem de 
sarhoşluğa mani olur. 

Ben sualimi sordum : 
- Lozandan sonra bir yeni 

edebiyat var mıdır? 
- Lozand.ın sonra bir ede

biyat vardır. Bu edebiyat, bu 
asrın Türkiycdeki en kuvvetli 
en kültürlü, en maksatlı ede
biyatıdır. Yeni yetişenler, bir 
kaç türedi, bir kaç şımarık 
müstesna adamakıllı kıymetli. 
dır. 

Güzel bir ses, bir gazelin 
son mısramı okudu : 

Ayinel pürtabı mücellad3 nlhanım 

Behçet Kemal birden habr-

•• gore ... 
Ertuğrul Şevket 

lamış gibi devam etti : 
- Galiba Nefinin "itikadımca 

kelp tahirdir,. hicvine rahmet 
okutturacak bir şekilde konuş· 
mıya insanı sürükliyen ve ye
gane matbu eseri bir anket 
cevabı olan kimselerin yavele
rine bakmayınız, 

Birkaç sarhoş 

meşhur Türküyü 
dı: 

bir ağızdan 

tutturmuşlar-

"At martini Debreli Haıan,. 

O, devam elli: 
- Yetişenler, meydanı tu· 

tanlar ve edebiyatta nesillere 
adını bırakacak olanlar vardır. 
Tafsilata geçmeden, son ayla
rın birkaç kitabını zikrtmek 
kafidir: 

" Kağnı .. , " Anne, yurt ve 
toprak kokusu,,. Sait Faik'ın 
hikayeleri ... 

Ne yapalım ki: bizi bir yeni 
mecmua etrafında toplayacak 
bir Ziya Gökalpımız, hatta bır 
Ahmet lhsanımız yok .. Yoksa 
Ali Ekremlerimiz, H. Nazımları
mız, hatta şair Cenablarımız 

adım başında bir tane. Orhan 
Seyfilerimize, Halit Fahrileri
lerimizr. her vila)'elte büz tane 
rasgelebilirsiniz. Evlenmek ça
ğına girip de komşu kızlarına 

mektup yazmak isleyen her 
mektepliye biraz kafiye ve ve
zin öğretiniz, hemen bunlardan 
birine rakib yetiştirmiş sayı
lırsınız ... istiklal savaşının, Türk 
inkilabının heyecanı daha yıl
larca Türk edebiyatını besle
meye yeler ve besleyecektir. 
Kulaklarımda ondan, daha beş 
on gün evci kopan sesler var: 

Enver Behnan. Mecdi Sad
reddini, Mekki S>idi, doktor 
Ragıbı, Kamıran Bozkırı hala 
dinleyor gibiyim. 

Lüpçü oğlu iki elile birden 
temennalar ediyor ve: 

- Lubiyatımız hitam buldu. 
Her ne kadar surci lisan et
tikse veli nimetimiz efendimiz
ler kusura bakmasınlar. Gide
lim, şimdi orta oyununu seyre
delim. 

Diyordu. 
Ben de Behcel Kemalin ko

luna girdim ve bahçenin bir 
köşesinde başbyan orta oyu· 
nunu seyretmek için yürüdük. 

Ertuğrul Şevket 

···F;;·~·~;·~i';···ı;~ğ: 

day siyaseti 
Paris, 9 (A. A.) - Saylav

Iar kurulu, buğday mil:i ofisi 
h1kk~ndaki kanun projesini, 
ıkincı kıraat e ufak bir takım 

tadillerle ve 196 raye karşı 
300 reyle bbul etmiştir. 

Saylavlar kurulu büyük na
fia işleri hakkındak: kanun 
projesinı de tasvip etmiştir. 

Hollanda kra
liçesi İsviçrede 

Bern 9 (A. A.) - Hollanda 

kraliçesi, yanında kızı Veliaht 

prenses Juliana ile daha 20 

kişi olduğu halde, 15 günden 

beri bulunmakta olduğu Vos· 

ges mıntakasından Bern Ober

land'ında kain Meissembourg'a 
gelmiştir. 

~~~~o~~~~ 

öıum 
Anadolu Ajansı baş muhar

riri Bay Sabri Baysug'un ba

bası Ankara avukatlarından 

ve eski hakimlerden Bay Is. 

mail Hakkı Baysug bir müd

dettir çektiği hastalık sonunda 

evelki gece irtihal etmiştir. 

Cenazesi dün kaldırılarak Ba

kırköy kabristanına defnedil

miştir. Ailesine baş sagısı ve 

kendilerine hakkın rahmetini 
dileriz. 

- AÇ 1 K 5 öz 

Yemek 

10 Ağustos pazaı lesi 

Patatesli kuzu kızartması, 

Patlıcan imam bayıldı, 

karpuz. kavun 

Bir kilo kuzuyu kasaba pa
lamut dilimi gibi kestiriniz . 
Tencereye bir 

kaşık yağ ko- ~ 
yup etlerin iki i· .. '· 
tarafını k11.ar· r--~J 
tınız. Geriye~ 
kalan yağın içine iki adet so
ğan doğrayıp kavurunuz. Bir
az karabiber, tuz ve salça 
ilave edip etleri evvela tence
reye diziniz. Üzerlerine de 
salçayı dökerek azar, azar sıra 
ile hafif ateşte pişiriniz. indi· 
receğiniz zaman biraz dereotu 
biraz da soğan koyarsanız ye
meği daha süs'.emiş olursu
nuz. Pataserleri de ayrıca bir 
yerde kızarttıktan sonra etin 
üstüne dökersiniz ; iki tabak 
çıkarırsınız, birini öğleye, bi· 
rini akşama yersiniz. 

imam bayıldı : patlıcanları 
soyup temizled kten sonra 
içersine sarımsak maydanoz 
koyar bol zeytinyağında hafıf 
ateşle pişirdikten sonra patlı· 
canların iyice olğunlaşmasını 

temin için bira:t' da su ilave 
ederek bir taşım daha kayna· 
brsınız. Mevsimin sıcak olması 
ve sineklerin çok bulunması 

hasabile serin bir yerde so· 
ğutursunuz, 

Mevsimin en mebzul ve ucuz 
soğukluğu olan karpuz veya 
kavun yemeğe ilaveyi unut
mazsınız. 

Dudak boyasının ıta
rarı var mı? 

Bir lngiliz gazetesındc oku
duğumuza göre, bazı fena ve 
muzur maddelerden yapılan 

dudak boyaları kadınlarda du
dak hasta:.!<. arıaa sebep ol
maktadır. Bu boyalar dudak
ların derilerinde bir t 1kım tu
feyli mikropların yerleşmesine 

sebep olmakta, neticede du'.lak 
derileri hastalanmaktadır. Son 
zamanlarda lngiliz kadınları 
arasında dudak hastalıklarına 

sık sık tesadüf edilmektedir, 
Doktorlar tetkikleri neticesin
de bu hasta'ığın bazı dudak 
boyalarından ileri geldiğini an
lamışlardır. Bizde bayanlarımı
za hatırlatmak istiyoruz ki 
dudak boyası alacakları zaman 
intihab etlikleri markanın fena 
ve muzur maddeleri ihtiva et
memesine dikkat etmelidirler. 

Elleri beyazlatmak 
Elleri beyazlatmak için pa

tatesten de istifade edebilirsi
niz. Bir iki tane gayet beyaz 
ve unlu patates alarak pişiri

niz. Güzelce soyduktan sonra 
iyice eziniz. Biraz su ile karış· 
lırarak ellerinize sürünüz. Bir 
müddet uğuştıırduktan sonra 
yıkayınız. 

BiR ANKET 

Amerikada en meşhur ka
dın mecmualarından biri olan 
Lodies' Home }ournal mec
muası yaptığı bir anket neti. 
cesinde muhtelif yaşlardaki 
kadınların arzu ettikleri şeyleri 
şu şekilde tespit etmiştir. On 
dört yaşına kadar olan kızla
rın istedikleri şey sıhhat ve 
iyi ana babadır. On dört ile 
kırk arasında olan kadınlar 

güzellik; kırk ile altmış ara'. 
sındaki kadınlar tahakküm 
etmek ve daha ziyade yaşlı 
olan kadınlar da para istemek-
tedirler. 

ÖClRENELIM 

Son zamanlarda Amerikada 
göz kapakları altına konan 
gözlükler çok rağbet bulmak
tadır. Bu yen gö, ikler gayet 
kolaylıkla ve bir kaç saniye 
içinde takılıp çıkarılmakta ve 
gözde iken insanı hiç rahatsız 
etmemektedirler. Zira bunların 
kalınlıkları yarım milimetreden 
daha azdır ve kırılmak ihtimali 
yoktur. Fakat bu camların ma
liyet fiyatları biraz fazladır ve 
en aşağı altmış, yetmiş liraya 

-

No: 111 

Hakim Ferdinin bu tarzda 
konuşmasının manasızlığını ve 
faydasızlığını ihsas eden bir 
durum içinde: 

- Sizden muayyen birkaç 
nokta üzerinde sorular yapa
cağım, en doğruyu bana söy
leyiniz .• 

Dedi ve .. ilk sorusunu yaptı: 
- Güzin kendisine öveyi de 

ols:ı bir babaya yakışmayacak 
bir gözle bakdığınızı söyledi, 
mahkememize de bir vesika 
tevdi elti. Buna ne diyorsunuz? 

Ferdi ilk önce başını önüne 
egdi, bir iki saniyesi böyle 
geçli. Sonra ağır ağır gözle· 
rini yerden ayırmayarak başını 
kaldırdı ve kelimeleri ağzının 

boşluğu içinde kaybeden bir 
söylenişle: 

- Bu iftiraya cevap ver
mekten kendimi tenzih ediyo
rum. Çok çirkin, çirkin oldu
ğu kadar da ağza alınmaz, ta
savvura sığmaz, ifadesinden 
utanılır bir yalan. 

Dedi ve .. biraz canlanan sesi 
ile devam etti : 

- Gü1in babasını kurtarmak 

Ceyhan da 
iki senede çok işler 

yapıldı 

Ceyhan (Açık Söz) - Cey
han, Çukurovanın verimli ve 
bereketli toprakları üzerine 
kurulmuş 10 bin küsur nüfusu 
bir kasabadır. Buranın nüfuslu 
gün geçd kçe artmak tadır. 

Kasabanın kazancının fazla 
ve bereketli olması dolayısiyle 
tacir ve büyük iş sahiplerinin 
ekserisini Anadolunun Kayseri 
ve Darende gibi kaza ve vi
layetlerinden gelip yerleşen 
kimseler teşkil eyler. 

Burası şimdi ye kadar bakım
sızlık ve ihm•I karlık yüzünden 
çok geride kalmış ve halkın 
istirahat etmesi ve yorulan ka
fasını d.nlendirmesi için gide
cek ve oturacak hiçbir yeri 
yoktu. Şu bir iki sene zarfı;ı
da kasabada görülmemiş bir 
bayındırlık ve kalkınma yapıl
mıştır. 

Ferdi şaşkın Qibiydi. 

için kendi şöhret ve namusunu 
tehlikeye düşürecek kadar ile
riye gitmiştir. Bu onun için ve 
onun hakkında ancak bir cinnet 
nöbeti.. diye tavsif ve ifade 
olunabilir. Hiç bir aklı başında, 
bilhassa Güzin kadar okumuş 
ve kafası terbiye görmüş genç 
kız onun söylediği ve üzerine 
alındığı sözlere durup durur
ken temas edemez. Hele bu 
tamamile tasni mahiyetinde 
olursa. 

Eğer, bu genç kız deli degil 
ise mutlaka benim delirdiğime 
hükmeylemek ve hatta o söz
lerin ve o teşebbüslerin sahibi 
olarak şu dakikada dahi deli 
bulunduğumu kayıtsız ve şart· 
sız kabul etmek lazımdır. 

Güzinle aramızda hiç bir 
cinsi ve şehvl muhavere, halta 
mülah:.za geçmediğini yüksek 
heyeti hakimenizi lemin ede
rek söylerim. 

Ferdi sustu. Hakim : 

- Bu bahis ü1erinde söyli-
yecekleriniz bu kadar mı ?. 

Dedi. Ferdi : 

- Evet. 
Cevabını vererek önüne 

baktı. Hakim, bundan sonra 
zabıt katibine dönerek: 

- Şahit Güzin tarafından 

mahkemeye verilen ve Ferdiye 
ait olduğu iddia edilen mek
tup hakkındaki ehlihibre ra
poru geldi mi? 

Dedi. Zabıt katib:: 
- Geldi .. okuyalım mı? 
Diyerek hakimin diyeceğinf 

bekledi. Hakim: 

- Okuyunuz .. 
Emrini verdi ve.. bir an 

sonra bütün dinleyicilerin 
uğultuları salonu kapladı. 

Ehlihibre raporu el yazısının 

Ferdiye ait olduğunu ittifakla 
tasdik ediyordu. 

Bu rapor okununca Ferdi al 
bir kılıf giyinmiş gibi kıpkır

mızı olJu. Başını önünden ayı· 
rmıyordu. Raporun okunması
nı Güzin de heyecan ve alaka 
ile takip ediyordu. Okunma 
bitince genç kız geniş bir ne
fes aldı. 

O Ferdinin tamamile ters 
olarak gülüyor, başını göklere 
dikiyor, gözlerinin içi sevinç
ten ışıl ışıl yanıyordu. 

Hakime: 
- Görüyorsunuz ya, rapor 

aleyhinizde .. Bu vaziyet karşt
sında ne söyliyeceksiniz?. 

[ Dev -.m ed ·c~k ] 

Kitap kuJJDl'l\I 
BiR CiNAYET D.,VASI 
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Daima 
hakikat 

Onu uyuşturmak için uzanan 
avuç dolusu para, onu sustur
mak ıçın beynine indirilen 
yumruklar, onun için hiçtir. 

Ne aldatıcı okşayışlar, göz 
kamaştırıcı rüşvetle, ve ne de 
korkutucu tehditler hiç bir za
man onu hakikattan ayıramaz. 

Bugünkü genç ülkü yolunda
dır, bunlara dönüp bakmaz 

bile. 
Yalnız bir şey var ki genci 

bütün haşyetile titretir ; bütün 
gayzile nefret ettirir: Arkadan 
hücüm ve arkadan kuyu kaz
mak. 

Bundan korkar: alçakca de
siselerle hakikat bir an olsun 
susturulacak deye 1 

Nefret eder : Bütün mukad
desat ve ahlak mefhumu çiğ

neniyor deye. 
Alçaklığın bir an olsun ga

lebesi ona çok ağır gelir. O 
razıdır ölsün fakat bunu gör
mesin. 

Dedikodu, iftira, yalan, isnat 
ve kendisini kurtarmak için 
başkasını yakmak hep böy
ledir : hakikatin düşmanı ve 
kakikatin pususudur. 

Bunlar belki dün için mu• 
vaffak olabilirdi, fakat bugün 
hakikat hepsinin yüzüne tü
kürüyor. 

N. Kut Kan 

mal olmaktadır. Bu yeni göz
lüklerin ehemmiyeti, bilhassa 
şimdiki gözlüklerin kullanılma. 
sının tehlikeli olduğu yerlerde, 
mesela: tenis, futbol oynarken 
veya yüzerken meydana çık
maktadır. Bilhassa kaptanların 

işine çok yaramaktadırlar. Zira 
sisli havalarda bugulanmalarıııa 
imkan yoktur. 

\ 

Ankete gelen Yukse~ tahsi!in en masraflı. 
cevaplar s~ mımarı şubesı olduğunu söy-

H . . luyorlar ve.. Tabiidir ki bu 
aydarpaşa lı~esınden A. masrafı karşılama:< için ha " • 

Deyyan cevap verıyor: t 1 • rıç 
Tercih ettiıtim yüksek tah- e ça ışmak lazım. Arzu ediyo· 

sil Güzel sanatların mimari kıs- rum kı mektep bize bu husus-
mıdır._ ta. azami. kolaylık gösterir 

Benı bu şubeye çeken kuv· Şuphesız kı talebelik zevki 

vet akrabalarımızdan bir mi
marın saatlerce plan ve ced
veller arasında kalması yap· 
tığı bir binayı gururla ~eyret
mesidir. Bunuula beraber mem
leketimizin mimara haddinden 
fazl ihtiyacı vardır. 

Fakat, niçin ?J ek.eri genç
ler bu şubeyi hor görüyorlar. 
Niçin bir Yansen ve... yetiş
mek istemiyorlar? Neden bir 
şehir pilanını yapacak uzman 
olmasını arzu etmiyorlar. işte 
gayem bu boşluğu doldur
maktır. 

Evet iki sene evel orta mek
tcpden mezun olduktan sonra 
bılhassa hendese ve resmi hat
tıya fazla ehemmiyet verdim. 
B?ş zamanlarımı yeni yapılan 
bınaları gezmek ve onların 
kaba taslak cizmek şimdiden 
hazırlanmaktır. 

En başta mektebe girdiğim 
zaman sevmiş olduğum meslek 
ten soğutmamaları. işitiyorum 
3 ncü sınıftan sonra talebeler 
devam etmiyormuş. Sebebi dı
~a~ıda çalışmak mecburiyeti 
ımış. 

a~cak yüksek tahsil devresidir. 
Bılmem, ben bu kanaatteyim. 

Bir insan yüksek tahsilini 
b!tir.mekle talebelik bitmiş del ğıldır. Hayat devam ettikçe, 

ı 1 her gelen gün'ün sabahı tale-

1 

beliğin başl~ngıcı~ır. Me•leği-
nın her yenı neşrıyatile alaka
dar olmalı, okumalı ve tetebbu 

1 
e~mişlerdir. Bunu yapmıyanlar 
yuksek tahsilini yapmamıştır. 
Amma .• mezundur .. o başka ı. 

A. Deyyan Bulgulu 
El ı;ı 

LiSELi GENÇLERE! 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara
sında yeni bir anket açıyor! 

Bu ankete cevap verecek li
seliler, birer fotoğraflariyle şu 
suallere cevap göndersinler : 

1 - Liseden sonra, yüksek 
tahsilin hangi koluna ayrıla
caksınız? Ve bunu ne gaye 
takip ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev. 
velce tayin etmiş vebu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz ? 

3 - Yapacağınız yüksek 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolaylık
lar istiyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma
yıp hayata atılacaksanız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapmamaklığınızın se
bepleri .n~Ierdir? Bunların yok 
edılmesını ve yüİ<sek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne canlandırıyor
sunuz? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyaç ola
rak alır mısınız? 
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HökSıy~1 ı • 
Bartın'da 
Yapılan 

Atatürk'ün huzurlarile • ıl 
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çok heyecanlı oldu ·ı .. d d·ı ' ı e o e ı er ... Sevğiyi 

.., . 
sevgı 

işler 
Bartın, (Açık Söz) - Bartın 

son çağlarda geniş ve feyizli 
bir kalkınma alanına girmiş 
bulunmak tadır. Bu husustaki 
çalışmaları ancak şöyle hu\iha 
edebiliriz : 

Yarışlardan iyi neticeler alındı, 1 
Başvekil İsmet İnönü ve Dahi-

1 

liey vekili de yarışları takip etti , 

İtalyancadan çeviren: S. O. 
Uzun boylu, simsıyah keçi 

sakallı, ağzında piposu olan 
ihtiyar sıra ile dizilmiş olan 
hurma ağaçları arasından ge
çen suyun kenarındaki dvara 
dayanmış bana anlatıyordu. 

Samoadan ayrılmak istemişti. 
Fakat, hasta idi. Hay .. linde ta
savvur ettiıti geniş denizleri 
dolaşmak için iyileşmesini bek
lem 'şti. Hatta son gideceği za
man genç bir kız bir buket çı
çek hazırlamıştı. Bunu vak ur 
enl(İn denizlere açılırken ala
oaktı... Çabuk d önmesi için ... 
Gidemedi ... 

Karaaeniz kıyımızın güzel kasabalarından 
biri olan Bartın. son bir kaç sene içinde şehir
cilik bakımından bir çok yeniliklere kavuşmuş
tur. Ehemmiyetli bir kereste ihracat rnerl<ezi 
oıan Bartından tJurada bir manzara <;;ıörüyoruz: 

Şehrin eleklrikleşmesi işi, 

26 haziran 1936 da ihale edil-
' mişti~. Bu iş nihayet sekiz ay 

içinde ikmal edilecek ve Bar
tın elektril!'e kavuşacaktır. Şeh
rin lağım tesisatı ikmal edilmiş 
sayılabilir. 

Ekonomi Bakanı Celal Ba
yarın himayesi altında Kadıköy 
Moda deniz kulübü tarafından 
tertip edilen büyük deniz ya
rışları dün Moda koyunda ya• 
pıldı. 

iştirak etti. Bu yarışta bazı 
ihtilaflar oldu. Neticede De· 
nizyolları işletmesi de, Li· 
man işletme idaresi de birinci 
sayıldılar. 

- Ben Tusıtalayı tanıdım. O 
her zaman buradan geçerdi 
Zayıf ve hastalıklı idi. Fakat 
onun öyle canlı gözleri var· 
dıki ilk görüşte insanı çeki
yordu. Hele öyle güzel bir 
sesi vardiki konuştugu zaman 
okşadığını zannederdiniz. Çok 
iyi bir adamdı. 

Bu Stevenso'n ın evi idi. Bi
tişiğinde pek se vdiği bahçesi 
yanında da g üzel bir şelalesi 
vardı. 

İhraç edilecek keresteler iskelede yığılmış 
bulunuyor. 
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Müthiş bir fırtına 
Vakfıkebirde evleri 
temelinden söktü 
Vakf kebir (Açık Söz) - Birkaç gün önce burada çok 

ırnrkunç bir fırtına, ortalığı altüst etli. Fırtına uzunca bir müd
det gök gürültüleri ve şimşek ç~kışları arasında devam ettik
ten sonra birdenbire, şimdiye kadar mi•li az görülmüş çok 
şiddetli bir yağmur yaıtmıya başladı. Bardaktan boşanırcasına 
ve fasılalarla inen bu yaıtmur dört gün devam elli. Bu yüz
den Fol deresi taşlı. tarlalardan birçoğunun ekinlerini seller 
6Ürüp götürdü. Fırtına ve yağmurun Bcşikduzu nahiyesinde 
yaptığı tahribat çok fazladır. Seller orada da tarlaları, değir
menleri sürüp götürmüş, evleri, dükkanları sular kaplamış bu 
yüzden halk birçok zarara girmiştir. Halk bir aralık yag-mu
run ve sellerin şiddetinden telaşa düştükleri için başka yerlere 
kaçmayı bile tasarlamışlardır. Bu ara.da ,bazı evler temellerin-

.~~ 

den sökülüp harap olmuştur. 

• • • 
Ege mıntakasında sıtmalı 
hastaların sayısı azalıyor 
Aydın ( Açık Söz ) - Aydın, Denizli, Muıtla illcrile lzmir 

ilınin beş ilçe \'e bir çok köylerini çevresine alan Aydın sıtma 
mıicadelc bölgesinde son bahar muayeneleri bifailmişlir. 

(139,556) kişi muayene olunmnş, 70 binden fazla kan mua
yenesi yapılmıştır. Kanlarında sıtma görülen 23,655 kişi tedavi 
altına alınmı ş tır. Muayene neticesi hastalıklı nisbeti ' ' ıı 16,09 dur. 
Geçen yıl 0, .ı 82,2 idi. Bu suretle o, .ı 11 ,3 salalı görülmüştür. 
Mücadele bölgesinde ölüme nazaran doğum nisbeti n•0 73 !az· 
ladır. 

Bir yıl içinde yeniden 40 bin küsur metre murabba batak
lık kurudu\muş, 1414 metre yeniden kanal a ; ılmış, e•kiden, 
açılan kanal ve arıklar tamamiyle yeniden temizlettirilmiştir. 
Osmanbükü kanalının açılmasına kazı makinesiyle devam olun· 
maktadır. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Yalovadan Bursaya ... 

Köy çocukları gazeteyi 
para gibi kapışıyor 

Bursa (Açık Söz) - Yalo
vaya kadar gelmişken iki yıl
danberi s;örmedil!'im Yeşil Bur
sayı da ziyaret hevesine düş
tcm ve lstanbulan gelen yol
cular arasına karışarak bir 
otobüse yerleştim. Cehennem 
gibi sıcak bir havada otobüs 
seyahati o kadar hoş deltilse 
de otobüsün hızından hasıl 
olan hava cereyanları bu sı
caklığı bir dereceye kadar 
azaltmaktadır. 

Bursaya Riden şose, pek az 
1erleri bir tarafa bırakılacak 
olursa, Çok düzgün ve son 
derece rahattır. 

Orhangaziye yaklaştıkça yol 
kenarlarında birçok köylü ço
cuklarının bağrışarak otobüs
lere doğru koştuklarını gör
düm. Acaba bunlar ne istiyor· 
!ar derken arkadaki yolcular-
4an birisi onların gazete isle. 
diklerini söyledi. 

!almaktadır, Loknta güzeldir 
ve yemekleri de çok iyidir. 

Bu tesisat her ne kadar 
modern sayılamazsa da, Bartın 
için başlıca ihtiyaç lardan biri
sini telafi edecek bir şekilde 
yaptırılmıştır. Bundan başka 

belediye büdcesine asri helalar 
için 3500 lira tahsisat koymuş
tur. Yakında işe başlanacaktır. 

Şehrin ağaçlama, çiçekleme 
işi için belediye muhtelif ted
birler almaktadır. Kasabanın 

iki tarafından geçmekte olan 
ırmak kenarlarına son zaman
larda bir çok aıtaç dikilmiş; 

ve bu aıtaçların etrafı çeşitli 

çiçeklerle süslenmiştir. Ayrıca 

belediye fidanlığında yetiştirilen 
fantezi çiçekler ve süb ağa~ları 
belediye bahçesine ve Kırtepe 
parkına dikilmektedir. Buralar
da akasya da yetiştırilmeğe 

başlanmıştır. 

Bugün mevcut şehir ve ka
nalizasyon planlarından başka 
şehrin gelecekte esaslı bir 
planı da yapılacaktır. 

Barlın esasen sulak bir mem· 
lekeltir. Şehrin muhtelif yer
lerinde ve halkın azami ihti· 
yacını telafi edecek surette 
su vardır. Ancak bu suların 
!{eliş yerlerindeki arızalar son 
zamanlarda belediyenin çalış
malarile ortadan kaldırılmış 

ve sulardan tam bit; islıfade için 
imkanlar h asıl olmuştur. Yalnız 

bütün bu suların fevkinde iç
meğe elverişli su (Asker suyu) 
dur. Bu su fıçılarla fehre ge
tirilerek tenekesini beş kuruşa 
satılmaktadır ve böyle sulak 
bir memlekette suyun teneke
sinin beş kuruşa olması bahalı 
görülmektedir. 

itfaiyemiz çok iyıdir; teşkila

tı Barıına yetecek derecede
dir. Bir de yeraltı su deposu 
tesis edilmiş olup yangın vu
kuunda bütiın çeşmelerin su. 
!arının bir arada toplanması 

temin edilmiştir. 
lktısadi vaziyete gelince; 

Barlının başlıca ticaret eşyası 
arasında keresteler vardır. Bu 
sene 35 - 40 bin metre mik'abı 
kadar kereste ihracatının ya
pılabileceği hesaplanmaktadır. 
Fakat son zamanlarda çokça 
yağan yağmurlardan ötürü, 
ormanlardan labrikalara ve 
labrikalardan iskeleye sevkıyat 
güçleşmiş ve daha hızını ala
mamıştır. 

Bartın, maden bakımından 

da zengindır. Demir, kömür, 
çimento, alçı. boya ve ateş 

tuğlası madenleri çoktur. Bun
lardan alçı madeninin işletıl

mesıne başlanmış ve ilk ihracat 
yapılmıştır. 

K. K. 

mizdendir. Vakur ve temkinli 
harekatile her işte kendisini 
gösteren yeni ilbay Yüzbaşı· 
lıktan mütekaittir ve Hukukta 
tahsilini ikmal ederek diplo
masını almıştır. 

Daha sabahleyin saat 9,30 da, 
koyda saha olarak tesbit ve 
etrafı tahta ve kalaslarla tah· 
liit edilmiş olan yarış sahasının 
etrafını vapurlar, çatanalar, 
motörler, kayıklar ve her türlü 
deniz vasıtaları çevrelemişlerdi. 
Modanın yarış sahasını görebi
lecek kıyılarında büyük bir ka· 
!abalık göze çarpıyordu. 

Moda iskelesile Fener burnu 
arasındaki hat üzerinde, Mo· 
da isi<.elesine 500 metre mesa· 
fedeki kulübün yüzme dubası 
hakem heyetine tahsis olun• 
muştu. Yarış sahasının başlan• 
gıç ve münteha tarafları, nu• 
maralanmış şamandıralar üze
rine konmuş !ilamalarla göste-
rilmişti. 

Yarışlar, tam saat onda baş-
ladı. lktısat Vekil Celal Bayar, 
sabahtan orada hakem heye
tinin yanında idi. On buçukta 
Başbakan ismet lnönü ile içiş
leri Bakanı Şukrü Kaya da gel
diler. 

Yarışı teknık komite ve ha
kem heyeti gayet iyi idare e
diyor. En küçük bir aksaklık 
bile olmayordu. Yalnız idari 
ufak tefek bazı noksanlar var
dı. Bunlar arasında bilhassa 
gazetecilerin hiç hesaba ka
tılmamış olmasını, yer ayrıl
madığı gibi, vesaitten de 
asgari istifade ettiklerini zik
retmeden geçemiyeceğiz 

Hakem heyeti dubasından 

itibaren, yarış saha sının Kata. 
mış iskelesi hatlı üzerind e, 
Eğe, Aksu, Kocaeli vapurları 
vardı. Balıkçılık enstitüsünün 
balık vapuru da orada idi. 
Saal 13,S dan sonra ge!en 
Akay ın Gözlepc vapuru. Şir- 1 

ketihayriyenin 58 n umaralı 
vapuru, araba vapuru, Söğütlü 
yalıda, hattı; Kala mış sahiline 
doğru biraz daha uzatdılar . 

Öğleden evvel yapılan yarış
larda şu teknik neticeler alındı: 

10 kadem şarp i yarışında 
Galatasaraydan Orhan birinci, 
Burhan ikinci geldi. 

15 metro murabbaı şarpiler 
yarışında Turgut hirinci geldi. 

Padilbot yarışında Faham 
birindiği kazandı. 

Kadınlar arasında 4 lük lıta
lar yarışında Fenerbahçe _ekipi 
birinci. Galatasaray ıkıncı 
oldu. 

20 metre mur"bbaı şarpiler 
yarışında Şahap biıinci. Sili 
ikinci; bir çifte fıla yarışında 
Fenerbahçe birinci, Galtasaray 
ikinci; 1. S. K. üçüncü; iki 
çiftede Güneş bi rincı: Galata
saray ikinci, Beykoz üçüncü; 
4 lük lıtalarda Beykoz birinci, 
Galatasaray ikinci, Anadolu 
üçüncü oldular. 

Öğleyin, bir buçuk saat ka
dar bir fasıla verildi. Bu fa
sıla esnasında, ismet lnönü, 
Dahiliye ve iktisat Vekl:eri, 
Bükreş sefiri Hamdullah Sııbhi 
ve bazı saylavlar, öğle yeme· 
ğini, Moda deniz kulübünde 
yidiler, 

Saat 16 da, uzaktan, Ertuğ
rul yatı göründü. Yat yarış 

s~. lıası etrafında bir kalabalık 
teşkil eden denız vasıtalarına 
yaklaşırken, buharla işleyen 
bütün vesait, düdük çalarak 
selamladılar: Atatürk gelmişti. 
Yat, hakem heyeti dubasının 
az ilerisinde durdu. 

Atatürk, oradan yarışlar\ ta
kip etti. Başbakanla Bakanlar, 
hakem heyeti yanında, yata 
geçtiler. 

Bir aralık, yatın arka tara· 
fından şamandıraya atılmış O• 

lan çıma halatı üzerine, küçük 
bir çocuk tırmanmaya başladı. 
Çıkamadı, düştü.: 

Yatın güvertesinde, kıçta 

bulunan Başbakan ismet lnönü 
çocuğu teşvik eti. Çocuk, bir 
iki daha gayret etti. 

Nihayet, yata çıkmaıta mu
vaffak oldu. ismet lnönü'de 
yukarda elinden tutarak içeri
ye aldı. Çocuk evvela ismet 
lnönü'nün ondan sonra Ata
türk'ün ellerini öptü. 

Atatürk, çocuğa ismini, ya
şını, mektebini sormak sure· 
tile iltifat etliler. Çocuk, Sat. 
ye elektrik tesisatı şirketi me
murlarınclan Nevzadın Kadı
köyünde 11 inci ilk mektebi 
dördüncü sınıf talebesinden 
on iki yaşındaki oğlu Esaltı. 
Esat, tekrar denize atlayıp 
yüzerek kayığına çıktı. 

Küçük kotralar arasında 
yapılan yarışa iki kotra girdi. 
Eyvallah birinci oldu. 

Küçük orta kotralar ya
rışında Ceylan birincilıg"i, 
Ak bulut ikinciliği; blıyük 

or ta kolralardan Reli Celal 
birinciliği, Testa ikinciliği; bü
yük kolralardan da Rüya bi. 
rinciliği, lpar ikinciliği kazan
dılar. 

Akua plan denilen deniz ka
yag-ı yarışı da çok zevkli oldu. 
Yalnız Üzerlerinde birer de· 
nizciyi götüren deniz kayaıtını 
çeken motörler ayrı ayrı kuv
vetler de olduğundan bunda 
derece tespit edilmedi. Bir 
gösteriş müsabakası mahiye
tinde kaldı. Kayak üzerindeki 
sporculardan biri de, d enize 
düşerek halkı hayli güldürdü. 

Tahlisiye idaresinin Anadolu 
ve Rumeli yakaları kayıkları 

arasınna yapılan yarışla, büyük 
kayıklardan Anadolu, küçük
lerden Rumeli yakası ekipleri 
kazandı. 

Tahlisiye idaresi kürekçile
rinin yaptıkları gemi batırma 

tecrübeleri de, zevkle seyre· 
dildi. 

Yelkenli deniz kikleri müsa· 
bakasında, Heybeli Deniz Lisesi 
3 üncü sınıfı birinci, ikinci sınıfı 
ikinci oldular. 

Altı çiftelerde Deniz Harp 
Okulu birinci, Deniz Lisesi ikin· 
ci geldiler. 

Öğleden sonra, saat 14 Ü 
geçerek, yarışlar tekrar baş
ladı. Öğleden sar.ra alınan tek
nik neticelerde şunlardır: 

l Çifte klasik: Bu ya•~. iki 
parti üzerine tertip edilmişti. 
Birinci partide Güneş, Fener, 
Beykoz 1. S. K. kul~b_ler_i var. 
dı. Birinci Fener, ıkıncı Bey
koz oldu. 

Klasik dört tek kıdemliler 

müsabakasında, Galatasaray ve 
Anedolu kulübleri arasında it· 
laf çıktı. Anadolu kulübü reisi 
haklı olarak ihkakı hak lale· 
binde bulundise de, galıba, sö
zünü dinletemedi ve birinci 
olamadı ve birincilik Galata• 
sarayda kaldı. 

Altı çiftede Deniz lisesi bi
rinci, Harp okulu ikınci oldu· 
lar. 

Tusitala: hikayeci, masalcı 
daha doğrusu bir rapsodi de· 1 

mekti. Yerliler kendi araların
da bu ismi vermişlerdi. Bu 
cenup denizlerinin şairi Robert 
Laus Stevenson idL 

Kırk senedenberi bu dag-a 
yatar \'e her zaman için çıkıp 
mezarını ziyaret etmek isterim. 

Size arkadaşlık edeyim. 
- O 1... Bu gördüğünüz yo

kuş benim için şimdi çok kÜ• 
çüklür. Bir zamanlar ben bu· 
raları bir tazı gibi tırmanırdım. 
Çok defalar Tusitalaya çiçek 
götürmüştüm. Çocuklarım sizi 
götürsünler. Yakınlarda oyna
yan iki erkek bir kız çocu· 
ğunu çaıtırdı eıtilerek yabani 
çiçeklerden bir demet yaptı, 

kızına : Bunuda benim için 
götürünüz dedi. 

(!] Gl 

Yokuşu cidden yorucu, mü
temadiyen sel yarıntıları atlı· 
yarak ve yolları kaplamış di
kenleri ellerimizle iterek iler· 
liyoruz. Güneş çıkalı bir saat 
olmuş fakat, müthiş bir sıcak 
var. Çocuklardan biris. bir dal 
kopararak çakısı ile ucunu 
sivriltikten sonra: tehlikeli nok· 
lalarda baston yaparsınız, de
di. Kız da geniş yapraklarla 
yelpaze yaparak yelleniyor, 
bana da veriyordu. Teşekkür 
ederim, Fakat! yolumuz daha 
çoktu. Sıksık indiğimiz çukur
lardan tepeciklere çıkıyoruz. 

Bulunmaz bir manzara! Dağ 

g illikçe denize hakim oluyor
du. Sahile doğru uzanan dar 
bir saha, sonra bir orman ve 
oradan daha öteye kırmızı ki
remitli bir ev. 

(!] (!] 

O bütün bu çeşit eşitç tabi
atlı insanların haleti ruhıyelc
rine vakıf olmuştu. Onlarla 
çok iyi g · çinirdi. Bugün gör· 
düıtüm ihtiyar dedi ki: 

- O çok vakit bu yerlileri 
başına toplar, onlar gibi giyi· 
nir onlarla çocuk gibi oynar· 
dı. Kendisi ne;;eli del!'ildi fa
kat, şen insanları çok severdi. 
Sıkıntılı dakikalarında bir kah
kaha ona yeni bir hayat bah
şederdi. Bilhassa Pirogelerin 
içerisinde şu açık ve engin 
denizlere gece mehtabın gü
müş gibi yayılan şuaları ile 
aydınlanan sularda s öylenen 
yerli şarkılara bayılırdı. 

Bir gün uzunca bir yarış 

kayığı ile enginlere açılmış 
kaplumbağa avcılarını tak ip 
ederken sulara kapılarak gidi
yordu. 

Samoa çocukları gayetle de· 
nizci, yüzücü ve balıkçıdırlar. 

Bu hadise 5-6 sene evvel ol
muştu. Tasitulanın bu vaziye
tini gören çocuklar atladılar 

yetiştiler onu muhakkak bir 
ölümden kurtararak getirdiler. 

l!l {!] 

işte ge ldik': Ç imentodan b ir 
mezar, tam sık aıtaçlığın orta
sında, etrafında pirinçten d ört 
kat hir çenber, yeşil bir du var 
mezarı içine alm ış manzara 
kayboluyordu. Btı manzarayı 
tekrar görebilmek icin 200 
metre yürümek lazım. Oh sanki 
bzi taraçadayız; işte Bahrimtı· 
hitin engin sahilleri işle Yungla. 

Mezarın başındayım; Steven· 
son buraya gömülmesini ken· 
disi istemiş . O, benim meza. 
rıma bu cümleleri yazınız de
miş : 

• - Geniş seınaya nur sa
çan bu yıldızların altında be
nim mezarımı kazınız, bırakın 
dinleneyim. Çünkü mesut ya
şadım mesut ölüyorum ve bu
rada rahat rahat dinlenece
ğim.,, ve son nefsini vermiş. 

Heyhat!.. . Denizcinin evi 
denizden uzakda, ' avcının ku
lübesi daıtdan uzakda .. 

ClJ ClJ 
•Mes'ut yaşadım., diyen za. 

vallı Stavenwn biıtün Avru· 
payı, Haway, Markeze ve Ka· 
hiti adalarını dolaştıktan sonra 
Samoa'ya yani buraya gelmiş, 
evini kurmuştıı. Bu adacıklar 
hoşuna çok gitmiş olduğundan 
ileride hayalinde kurduıtu uzun 
deniz sergüzeştlerinin merkezi 
oıa·caktı. Fakat, o bir daha 
buradan kımıldnamadı. Bugün 
dinlenmekte oldug-u Vaea dağı 
onun ebedi ikametkahı oldu, 
Vahmayı bile unuttu. O rastge
lcnc kendisini maceralara sÜ· 
r iikleyen hayattan ve şiirden 

bahsediyordu. Polonesia ve Ha· 
vay'ya dair on senede tükenmez 
aşkla yazdııtı kitabı bir kenara 
bırakmıştı. Ölmesile bırakmış 
olduğu boşluıtu burada kimse 
dolduramamıştı. Onu çok ara
mışlardı. 

Vailima'dayım. Şairin evini 
geziyorum. Geniş bir ev, lngi
lizin memleket hasretini ifade 
ediyor. Halbuki o, lngilizleri 
sevmiyordu. Bu ev o kadar 
ince ve o kadaı zevkle yapıl· 
mıştı ki adeta 18 inci asrın 

şatolarına benziyordu. Bugün 
vilayet konaıtı. Tusitalayı genç 
ihtiyar, cocuklar ve herkes 
severdi. Onun ev hizmetlerıne 
bunlar koşHlardı. Şair gü 1-
mtzdi, severdi. 

(!) El 
1894 senesinin kanun evve-

linde öğle vakti Vaihina villa
sında veranda üzerinde konu
şurken birdenbire yüzü koyun 
yıkıldı. Ve o gece öldü. He
nüz kırk sekiz yaşında idi. 
Bütün yerliler kapısına koşuş
tular, ağlaştılar ve sabahladı· 
lar. Ertesi günü 60 Samoa'li 
atlet Robert Lauis Ste\'ensonu 
Tusitalayı, cenup denizlerinin 
ş1irini, eski Romalı yiğitler 
gibi omuzlarında taşıyarak 

Vaea'deki ebedi meskenine 
götürdüler. O böyle istemiş 
yerlilerde isteğini yerine getir
mişlerdır. 

Onun adalar için yazdığı şi
irlere adalarda böyle bir na· 
zire yaptılar : " se,·giyi sevgi 
ile ., ödediler. 

Derhal yanımdaki gazeteleri 
pencereden fırlatmıya başla
dım. Bir defasında öyle oldu
ki gazeteyi kapmak için bir 
çocuk az kaldı makinenin al
tına düşüyordu. Bereket ver· 
sin ki şoförün atik davranması 
böyle bir felaketin önünü aldı 
ve ben de artık gazete daıtıt
maktan vaz geçtim. Otobüsü· 
müz on dakika kadar Orhan
gazide bir mola verdikten sonra 
Gemlik yolunu tuttu, yarım saat 
sonra da oraya girdi. Burada şo· 
förler öıtle(yemeği için 20 dakika· 
lık bir mola vermektedir. Durak 
yerindeki çığırtkan bir garso
nun otobüslerin önünü keser· 
cesine ileri fırlıyarak yolcula
ra karşı (buyrun yemeğe 20 
dakikanız var) diye bağırması 
herkese yemek vaktini hatır· 

Köprü başında bir man~alın 
üzerinde kızartılan ve üç da
nesi beş kuruşa satılan sütlü 
mısırları aldıktan ve bir de 
dondurma yedikten sonra şo
förün çaldıgı korne sesine ko
şarak tekrar Bursaya doıtru 
yollandık. Gemlik tersanesi 
içinde yapılmakta olan sun'i 
ipek fabrikasını saıtımızda bı

rakarak yokuşları tırmanıyo

ruz. vadilere iniyoruz, tekrar 
tepelere çıkıyoruz ve Boyun 
noktasındaki karakoldan son
ra Ulu daıtın tepelerindeki kar
ları ve eteklerindeki Bursa 
şehrinin beyaz minarelerini gö
rüyoruz. Karların görünmesile 
gözlerimizden giren hayali se
rinlik damarlarımızdaki kan
ların alevini söndürmeıte yar
dım etmedi desem yalan söy
lemiş olurum Bir saat bir çey· 
rek sonra Bursanın sokakların
dan korna çalarak kalabalığın 
içinde kendimize yol aça aça 
pastahanenin karşısındaki mer· 
kezde durduk. Bir anda herkes 
otobüsü lerkelti. 

Günden gıine yenilikler gös· 
teren Bursayı bu sefer daha 
başka türlü gördüm ve içimi 
gıcıklayan tatlı bir sevincin 
arkasına düşerek Hükümet ka. 
pısından içeri girdim, doğruca 
ilbay Şefiıtin odasına gidüp 
onunla bir müddei konuştum. 
Bu değerli il bayı Y J.lova Kay. 
makamlığından tanırım. Ken· 
disine has incelikler ve arka· 
daş severlikle beni okşadıktan 
sonra akşama doğru kendi· 
sinden ayrıldım, Bay Şefik 
memleketimizin tanınmış sima· 
larından ve en genç valileri. 

Kendisi az söyler, daima ya
vaş sesle konuşur ve nadiren 
bıyık altından tebessüm eder. 
Düşüncelerinde mantık ve ka· 
rarlarında isabetler vardır. 
Yüksek terbiyesi, ciddi hare· 
katı ve temiz ahlakıyle herkesi 
kendisine baıtlamıştır. Verdiği 

emirlerde katiyct ve her hare. 
katında azami ciddiyet vardır. 
Herşeyi önceden görmek, ma
iyetine karşı çok şefik davran• 
mak, düşkünlere yardım etmek, 
çalışanların kollarından tutmak 
ve proıtramsız bir iş yapma
mak, azim ve iradesinden dön
memek gibi bir çok kıymetli 

meziyetler sahibi olan bu de
ğerli ilbay sayesinde Bursa ili 
taliinin şimdikinden birkaç misli 
daha fazla parlayacaıtına her· 
kesin sarsılmaz bir imanı var· 
dır, 

ikinci partide, Allınordu, 
Galatasaray, Beylerbeyi vardı. 
Netice alınamadı. Final sonra
ya bırakıldı. 

2 çifte klasik (profesyonel): 
Bu yarışta Güneş birinci, Bey
koz ikinci, Galatasaray üçncü 
oldu. 

Yedi çifte alamanalar arasın· 
da yapılan son yarışta Anado· 
lu kulübu birinciliği kazandı. 
ve yarışlar bitti. 

Orman onun istediği gibi, 
bin bin renk çiçeklerle bezen
miş, yelpazeye be~zeyen hur
ma yaprakları birer gelin gibi 
süzülüyor. Meltem rüzgarı on
ları sallıyor; aralarındaki sal
kım salkım hurmalar insanın 
iştihasını açıyor. Tostoparlak 
kulııbelerde sade bir hayal ya· 
şayan insanlara bizim gibi ha. 
yalla didişmekten usanmış İn· 
sanları gıpte ettiriyor. 

S. D. 
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' ~Radyo programı! 
Balıkçı sandalları yarışına 

beş sandal iştirak etli. Kum. 
kapı birinci, Karadenizliler ikin. 
ci oldular. 

Yüksek deniz ticareti tale
besi arasında 6 çifte filika ya· 
rışında ikinci sınıf birinci, bi· 
rinci sınır ,ikinci geldi. 

Gemi cankurtaranl botları 
arasında yapılan yarışa Deniz
yolları, Tahlisiye idaresi, Şir· 
keti Hayriye ve Liman filikaları 

Her yarıştan sonra, birinci 
ve ikincilere kuva ve bayrak· 
lar verildi. 

Geceki balolar 
Gece de, Moda deniz kulübü 

tarafından Ankarapalas orkes
trasının da iştirakiler biri Ku· 
lüp binasında, biri Ege vapu· 
runda iki balo verildi. Suareler 
çok zevkli geçti. Kulüpte, Ku· 
lübün dört yüzden fazla davet· 
!isi bulundular. Çok parlak ve 
eğlenceli bir gece geçirildi, 

- O günde dört saat çalı· 
şırdı. Bu zamanlarda onu ra
hatsız etmek ona yapılan en 
büyük fenalıktı. Onu sık sık 

yerli düğünlerine çağırırlar· 

dı. Fakat, ona bu daveti 
yapmak için ilk önce bir zarar 
gelemiyeceg"ini temin etmek la. 
zımdır. 

Timovidi oyunlarına fazla 
alaka gösterirdi. Çok defalar 

10 Ağu>tos 936 Pazartesi 

ISTANBUL 
18 Oda musikisi (plak) , 19 

Haberler, 19,15 Muhtelif plak· 
!ar, '..!O Solo (plak), 20,30 Stüd
yo orkestraları, 21,30 Son ha· 
berlcr. Saat 22 den sonra Ana· 
dolu Ajansının gazetelere mah• 
sus havadis servisi varilecek• 

tir. 

l 



10 A§ustos 

- -- il 
t 

~ -
Olimpiyad' dan " Açık Söz "e 

AÇIK SÖZ-

Not 
Defteri 

Hestaneıer 

• 
lzmit'te 

Ruam hastahğı 
lzmitin Suadiye köyünde bir 

hayvanda ruam hastalığı gö
rülmüş ve bu hastalığa yaka
lanan hayvanlar derhal öldü· 

Etral Hastanesi 42426 1 rülmüştür. Ayrıca köyün diğer 
GU!hane Haıtaneıl ~s10 h1yvRnları da muayene edile· 
Haydarpaşa Nümune H11taneal 60107 rek aşılanmıştır. 
Kuduz Hutaneıl, Çapa 22142 .----------;--ı 
Zeynep Klmll Hastane•!, L L o y D 
OıkOd., 60107 

Emrazı •kllye ve Aaablye J 

Haotanesl Bakırköy 16-60 J TRI.ESTI"NO 
Haıekl Kadınlar Hastanesi 
Aksaray 2455 

Beri inde Greko- Romen güreş- ~a~;;:~·~=~·t;;:;ı;n~~tre~:~ ::::: , Albano · 
Perş.13 Ağustos, saat 17 

Burgaz, Varna, Köstence, 
Novorosisk, Batum, Trab. 
zon, Samsun, Varna, Burgaz 

lerin ilk günü nasıl geçti? Sıhhl~=~:f~~mo~~merala:4~9 
Hula Nakliye otoırıoblll: 20tı \ 

Futbolda Çin milli takımı, İngiliz milli takımını 
çetin bir oyunla fena halde sıkıştırdı 

Bertin, 6 (Açık Söz muhabi
rinılen)- Bugün greko romen 
güreşler başlıyor. Çekilen kur· 
rada küçük Hüseyin Finland· 
yalıya, Yaşar Danimarkalıya, • 
Saim lstonyahya, Nuri Çekos• 
Jovaka, Adnan Mısırlıya, Mus· 
şala Macar a, Çoban da lalya· 
na düştü. 

KUçUk HUseyin 
Perttunen 56 kilo 
Küçük Hüscyinin rakibini 

tanırsınız. lstanbula gelen Fin· 
lahdyalı iki rakibde biribirini 
çok yakından tanıdığı için 
biribirlerini çok iyi biliyorlar. 
Onun için ikisininde beklediği 
yegane şey hasminin gafil bir 
Anını yakalamaktır. ilk 10 da
kika kimse oyun alamadan -
beraberlikle bildi. Üçer da· 

1 

0/impigad müsabakalarına iştirak •d•n beynelmilel atletlerden 
kikalık tecrübe maçlarında bir kaçı 

"'Gilndüs,, 

• • (Gece) 
.. ,, " (Gece ve GUndUx) 

QUIRINALE 
Cuma 14 Ağustos, saat 9 ı 

Galata rıhtımından 
Pire, Brindisi, Venedik, 

Devlet Demlryoltan Müracaat 
kalemi, Haydarpaıa 
Şark Demlryolları MOracaat 
kalemi Sirkeci 

42145 
I 

1 

_____ T_r_ie_s_te __ _ 

Bolsena 
23079 1 

Denl&yollan acente•\ 42362 1 , Cumart. 15Aaustos, saat 17 

· Selanik, Midilli, lzmir, Pire, 
43732 , Patras, Brindisi, Venedik, 

Akay Kadıkfiy lskeleıl baş 

itfaiye 1 Trieste _____ ...;.;;,;... __ __ memurlul1& 

lstanbul 
Kadıköy 
Y eşilköy, Bakırköy, Bü· 

24222 
60002 

yükdere, Üsküdar iUal· 'ı 
yel eri 60625 

Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için le· 

1 
efon santral memuruna •yangın. 
demek kAfidir. 

- -·-- 1 
Tiyatrolar. Sinemalar 

HALK OPERETi 'ı 
Kadıköy Süreyya bahçesinde 

Bu akşam 21,45 de 
FLOPYA 

, .. 
Aventino 

Cumart. lS Ağustos,saat 17 
Burgaz, Varna, Kö,tence, 

· Sulina, Kala•, lbrail, Sulina, 
Köstence, Varna, Burgaz 

Abbazia 
Çarş. 19 AQ'ustoı, saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 

Sulina, Galatz, lbrail 

CAMPIDOGLIO 
Perş. 20 Ağustoı, saat 17 

Galata rıhtımından 
Pire, Napoli, Marsilya, 

Gcnova 

Assirla 
Perş. 20 Ağustoı, saat 17 

7 

1 lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları ,_ 1 
İzmit için 50500, Adapazarı için 34-150, Bolu iç:n 

34450, '1\ızla ıçın 20400, Gebze için 25500 ki cemnn 
183300 kilo sığır eti kapalı zarfla 17 • Ağı;stos , 936 
saat 16 da eksiltmesi yapıl:ıcaktır. Kapalı zırflnr aynı gün 
Slat 15 de makbuz karşılığı İzmitte Tümen Ko. na veri• 
leccktir. Tutarı 32994 liradır. İlk teminatı 2474 lira 55 
kuruştur. Şartnamesi her gim Ko. da görülebilir. istekli• 
leri!1 kanuni vesaiklerile belli günde Ko. na gelmeler. 

(129) (4300) 

•*• 
Erzincan Garnizonunda bulunan kıt1at ihtiyacı olan 

22200 kilo Sadeyağ kapalı zarfla eksilt01~ye kon01uştur. 
l\luham01en bedeli 15G40 liradır. İlk teminatı 1165 lira 
50 kuruş'ur. Şartnamesini görmek isteyenler her gün 

i
l Tümen Satınulma komisyonunda göre bilirler. Kapalı 

zarfla ih1lesi 27 Ağustos 936 Perşembe günü saat 9 da 
Tiimen Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. Şartna· 

1 menin dördüncü maddesi mucibince istekliler teklif mek• 

1 

tnplarını 2490 sayılı kanuna tevfikan tanıim ederek ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Tiimen Satınalma Komis• 
yonuna \'ereceklerdir- (140) (4365) 

----- -----~ 

\ Siyasal Bilgiler Okulu 
! Direktörlüğünden: 

Siyasal Bilgiler Okuluna girme 
şartları 

Okula namzet kaydına 17 Ağu.tosta başlanacaktır. 

! G,jrmek için liseyi bitirmiş ve olgunluk imtahanını 
v•rm ş olmak lazımdır. BLı ş1rtı h:ıiz olanlardan yapıla• 

1 cak nınsabaka iıııtilı:ınında muvaffak olanlar pırasız ya· 
tılı olarak alınacaktır. Namzet kaydı İst:ınbul\la Yıldız• 

1 ıh Siyas1l Bilgiler Okulunda An'.rnradı Siyasal Bilgiler 
Okulu için müracaat edildiği tasrih e:lilrnek suretile Dil· 

l 
T.ır:lı Fakültes·nde yapılır. l\lıisıb:ıka imtihanı aynı za• 
uıand.1 hem İstanbuld1 hem Ankar:ıda yapılac;ıktır. Ka• 
yıt olunmak ve fızla ıııalıiınat alınık için 17 A;;ustostan 
itibaren her P.ızartesi ve Perşembe günleri saat on beş 

buçıı~a kadar lstanbıılda okula Ankarada Dil· Tarih 

Fakültesine miiıaca:ıt edilmesi. (231) 

evvela Finlandyalı alta düştü 
lngiliz takımı, Çin takımına lar, bir ateş kadar yakıcı bir 

Büyük operet 3 perde 
Yarın akşam Taksim bahçesinde 

FLORYA 
1

, Kavala, Selanik, Golos, Pi-
re, Patras, Aysarandı, Brin- • • 
disi, Ankona, Venedik, Tri-

1 1 
lstanbul ili Baytar 

· Hüseyin üstte gayretli çalıştı 8-10 dane gol atacaktır Gör kudretdelcr. "Çinde futbol var,, 
ise de bir şey yapamadı. meğe ne lüzum var. Bunu her diye bana söyleselerdi, bir 

Şimdi Finlandiyalı üstte ça- kes böyle kabul ediyor. haylı gülerdim. 
)ışıyor. Hüsayin iki defa has· 
mının altından kalkarak üste Ne yalan söyliycyim ben de fakat bu adamları gördükden 
geçti. Bu devrede Finlandiya. ayni kanatte olarak maça git· sonra kanaatim değişti. 

tim. Benim fazla olarak düşün- lngiliz sağ içi 20 inci da· 

11111111111111111111111111111111ıt11111uııııuıııııııı1111111111ııt1ııı 

BORSA ~ PIY ASA 
8 8 '936 

Para Borsası 

l ı este 

I: CELIO 
Cuma 21 AQ'ustos, aaat 9 

Galata rıhtımından 
1 Pire, Brindisi, Venedık, 

ı Direktörlüğünden: 

lının üstte çalışışı daha gay-
retli oldu. Ayakta güreştikleri cem şu idi. kikada güzel bir inişle topu 
zaman Finlandıyalı vaziyete Bir lngiliz • Çin maçı, belki santerforlerine aşırtma geçir. 

Paralar 
Alış -

l ı Trieste 

Satış I Fenicla 

Ziraat Vekaleti ; l\lerinos ylliştirme merkez teşkilatı 

için balın nlınacak bir tane Respira,yon aleti bir tane 
Deforden ciha1.ı ve bir tane de hayvan yemlerini un ya• 
pacak küçük laboratuvar değirmeni açık eksiltmeye çıka· 
rılm•ştır. Bu işin muvakkat teminatı 214 lira olarak t1h· 
min ediluıi1tir. Bu işin ihalesi 26/Ağustos/936 Çırş1mba 
günü saat 15 de. İstanbul Vilayeti Muhasebeciliğinde 
toplanacık komisyonda yapılacaktır. İstekli olanlar şırt· 

hakim oldu. Hüseyini altına hazreti Ademden beri oynan- di. Senterforda güzel bir şutla Londra 
Nevyork 
Parla 
MilSno 
Brüksel 

628. 
124. 
163. 
190. 
80. 

634. · Perş. 27 Ağustoa, saa'• 17 

12&. Burgaz, Varna, Köstence, mamıştır. Hatta bundan sonra birinci golü yaptı. 
alarak 3-4 defa çift kle tak- k El Çinliler bu golden kırıldı· bile oynanac1ğı yo tur. e 6 . Odesa, Batum, Trabzon, 

16 • . s amsun, Varna, Burgaz maya muvaffak oldu. Bu kle- d lar, oyunları bozuldu. Mu""da-geçen bu fırsatı daha ziya e 
!erden müşkülatla kurtularak faanın iyi oynamasına ra"'men 196. ~--·--~-----
H- bu bakımdan kaçırmak olmazdı. " useyin sayile ve ıttifakla lorvedleri pek beceriksizleşti. lngilizler, beyaz gömlek, si. 
mağlup oldu. Bunun neticesi de yük müda. 

yalı don. beyaz, siyah çorap 
Yaşar - Nielaen: giymişlerdi göğüslerinde de in· faaya bindi, bu yük altında 

61 k"ılo bunalan çin müdafaası bir müd-
giliz bayrağı var. det •onra lnıriliz sol açığının 

Rakip Danimarkalıdır. Birinci Çinlilere gelince: Arkaları bir inişini karşılayamadı. Sol 
10 dakika baştan başa bir itiş. numaralı mavi forma, beyaz açık şahsi bir gayretle tobu 
nıe içinde geçti. don, kırmızı çorap giymişler, ikinci defıı çin ağlarına taktı. 

Kur'a Danimarkalıyı alta dü· böylece de mili! renklerini mey· Oyun bundan sonra yine be
fürdü. Yaşarın 5. 6 dakika dana getirmişlerdi. raberlik içinde geçti. Çin sağ 
üstüste yerde yaptığı bel kün- Hakem, bizde yan hakem halının 30 metreden çetiği bir 
deleri hasmı çok zorladı. Bir duran bir Almdndı. Çinliler şüt İngilizleri pek korkuttu. Ani 
kaç defa köprüye gelen Dani· oyuna büyük bir enerji ile ve fakat pek güzel çekilen bu 
markalı tuşla yenilmekten an· başladılar. Çok sert başlayan şütü, lngiliz kalecisi büyük bir 
cak abandöce etmekle kurtul- oyun, ayni sertlik içinde sonu· meharetle kurtardı. 
d na kadar devam etti. Bu korku lngilizlere tesir u. 

Yaşar galip sayıldı. Şöhretleri dünyaya yayılan etti. Canlandılar, gol atamadı. 
Grek o- Romenlerde ümit· lngiliz futbolü bilhassa birinci !arsada gol de yemeden oyu. 

varız. Güreşler devam ediyor. devrede Çinlilerin çok ahenk· nu 2-0 galip bitirdiler. 
dar ve bilgili oyunu karşısında Alman hakem oyunu iyi ida. 

.Serbest gUreşlerln daima neticesiz kaldı. re etti. Buradaki hakemler 
umumi netlcel9rl : lngilizlerin yerden, ve seri sert oyuna mü~aade ediyorlar. 
56 kilo : oyunlarına aynı sürat ve ka· Bu tatlı sert oyunu bizde ka-
1 - Zambori {Macar) biliyetle bilhassa soğuk kan- bul ederiz. Fakat oyuncuları-
2 - Flot (Amerika) !ılıkla mukabele eden Çinliler mız haddi aşıp da tekme, to-
3 - Hırlıst (Alman) kada başlamasalar .. havadan oynamaları yüzünden 
6! kilo: kale önünde netice almaktan Ahmet Adem 
1 - Pihlıyamaki (Finlandiya) uzak kaldılar. Bununla bera- • • 
2 - Milatz (Amerika) ber güzel paslaşmaları, birin- BugUnkU atletizm 
3 - Gösste {lsveç) ci devrede de müsavi bir o- neticeleri 
66 hilo: yunla hiç ı;ol yememeleri, gü. Bertin, (Açık Söz muhabir. 
1 - Karpati ( Macar) zel çalım yapmaları her taraf. !erinden) - Atletizm müsaba. 

Ati.na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 

Praı 
Viyana 
Madrld 
Bertin 
Varşova 

Budapeşte 

BUkre1 
Belgrat 
Yokoham• 
Stokholııı 
Altın 
Banknot 

Londra 

Nevyo:rlt 
Pari• 
MilAno 
Brüksel 
Atına 

Cenevre 
Sofy• 
Am11terd~ 

Pnı 
Viyana 
Madrlt 
Bertin 
Varşova 

Budapeftl 
Bülı.ret 

Belzrat 
Yokoham• 
Moskova 
Stokholm 

2ı. 

sı5. 

22. 
82. 

85. 
2'.!. 
14. 
28. 
21. 
22. 
13. 
49. 
32. 
31. 
910. 
242. 

Çek'. er 

84. 
23. 

820. 
25. 
84. 
9~. 

24. 
16. 
30. 
23 
23. 
16. 
53. 
34. 
33. 
971. 
243. 

Kapanıt 

635.00 

0,7910 
12.03 
10.6ı8 

4,705 
83.9675 
2,c3ı5 

63,1582 
1,167~ 

19,1767 
~4,14 
6,12 
J,9713 
uı 
4.30 

107.32~6 
34.S65 
2.6875 

24.92S 
3.0611 2 - Ehrl { Alman ) kalarına bugün Olimpik stadda 

ta takdirle karşılandı. devam edildi. 
3 - Pihlazamaki ( Finlan- ç· d f bbl 'h ı d"I lstrkrazı ı,sr 

Uya ) ın e ut ün ı ma e ı • Üç adım : 
, 72 kilo: miyecek bir kuvvet haline gel· 1 _ Tajima (Japon) 16.-

TUrk Borcu 1 Peşlo 
1 Vadel 

il Peşin 
il Vado 

22.60 
22.42~ 

00.00 
20.65 

1 L . {A "k ) diğini bu maçla öğrenmiş, hat- (yeni dünya rekoru). - uıss merı a 
2 _ Andersnn { lsveç) ta daha fazlasile bizim Milli 2 _ Harada (Japon) 15.66 

4 S hl . ( K d ) takımı dahı 3 ·O, 4-0 yenecek 3 - Metkolf (Avusturalya) - e eımer ana a bir kudretle olduğunu anlamış 15.5. 
79 Kilo : oldum. Güzel müselleslerle ha· Cirit alma: 
1 - Puelxe (Fransız) sım kalesine inişleri, müdafaa. 1 - Ştök {Alman) 71 • 24 
2 - Vilben (Amerika) 

sının fevkal;lde canlı oyunu 2 - Nikanen (Finlandiya) 
3 - Ahmet Kireçci (Türk) 70 77 

lngiliıleri birinci devrede şaş· • 
87 Kilo: kına döndürdü. 3 - Toyvonen (Finlandiya) 
1 - Fridel (lsveç) EA-er bu devrede lngilizler 7o • 72 
2 - Neo (lstonya) E k" d'" · gol yemedilerse, bunu kendi . s ı unya şamtıyonu Jer-
3 - Ziber {Alman) d vınen ancak 69 • 18 ıle beşinci 
Agır sıklet , tekuiklerin en ziyade Çinli- olabildi. 

.. .. .. .. 
" u Erzanl 
SıvasErıuruml 

.. .. D 
lıt11<ru1 dahili 

Esham 
it Banlı.uı MU. ' 
" ,, N. 
" ,, Hı miline 
Anadolu OIO 60 
Merkez Bankaıı 

Tahvilat 

1 _ Palusalu (lstonya) lerin kale önünde havadan 
2 _ Klapüks (Çek) paslaşmalarına ve birazda şan-

Açılıt 

710 mıtre manialı: Anadolu Vadell 1 --
1 - Touns (Amerika) 14 2 '10 

3 _ Mistrum (Finland) sızlıklarına medyun olmalı 1 
,, ,,il 

2 - Fldnley ( ngiltere) 14 4 '10 • • 111 

-.-
00.00 
oo.oo 

-.-
26.20 
00.00 

Kapan aş --46.25 
46.25 

dırlar. 
Ahmet Adem Birinci devre bu şerait altın• 3- Pokard (Amerika) 14 4/ 10 .. mlime11ll 47.60 

Birinci gelen Touns dömi· 3- - - Bekoll (ltalyaf3· 43. 2 e e da ve iki tarafın stadın mühim 

lngiliz. Çin millt bir kısmını dolduran taraftar-
larınin teşci avazeleri arasında 

finalde 14 1/10 yapmakla ye- 80 metre manialı kadınlar: 
ni bir dünya rekoru yapmıştı. 1 _ Vala (ltalyan) ıı 7/10 
Maalesef bu defa aynı rekoru 2 _ Ştoyer (Alman) 11 7/10 

ı takımları o-o berabere bitti. 
1 Berfin, (i ( Açık Söz muha
birlerinden ) - Yine Mumzen 
stadındayız. Bizim mili! takı· 
mm maç yaptığı sahadır. Maç 
baılamadan evvel kanaatimiz 
fudur • 

İKİNCi DEVRE : Çinliler 
ikinci devreye birinci devre
deki kadar güzel başladılar. 

Santerforları, santerhafları 

çok güzel oyuncular. Doğrusu 
uyuşuk zannettiğimiz bu insan• 

egale edemedi. Maamafih 1 
salise farkla yetişti. 3 - Teylor(Kanada) 11 7 /10 

/ !JOO metre: Vala göğüs far kile birinci 
1 - Lovelok (yeni Zeland) çıkmıştır. Bu karışık netice 

3-47 8/10 (Yeni dünya rekoru) ancak film görüldükten sonra 
2 - Koninga ( Amerika ) belli oldu, 

3. 48. 4 Çiftçioğlu 

QUIRINALE 
Cuma 28 Ağustos, saat 9 

Galata rıhtımından 
1 mmeleri parasız olarak İstanbul Vilayeti Baytar işleri 

Direktörlüğıiııclen alabilirler. (130) 
l ı Pire, Brindisi, Vencdik, J 

Trieste 
1

" l • l l_s_ta_n_b_u_ı_B_e_ıe_d_iy_e_s_i,_i_ıa_n_ıa_r_ı-=(-•~( 
Albano . • 

1 

Cumart 29 Ağuotoı, saat 17 ' 
Selanik, Midilli, lzmir, Pire, · 
Patras, Brindisi, Venedik, 

Trieste . 

Meran o 
Cumart. 29 Ağustoı saat 17 
Burgaz, Varna, Köstence, 
Sulina, Kalas, lbrail, Su!ina, 
Köstence, Varna, Burgaz 1 

1

. Mezkur vapurlar mahalli j 

maksutlarının başlıcası için 
ltalya'da Kara ve Deniz \ 
servislerile telaki ederler. 
Tadilıit veya teahhürattan 

1 Kumpanya hiç bir suretle 
mes'ul tutulamaz. : 

Fa%1a malOı:nat alınak için 

Galatada Merkez Rıhhm ha
nında "Lloyd Trlestino11 Umu-

i ml Acentahğına (Tel. 44877·8·9) 
ve Beyoğlunda Galatasaray 
çivarında Yolcu Dairesine (Tel. 
44685) müracaat olunur, 

l\Iel ro 

31000 
4.500 

gaz idrofil 
tarlatan 

Cerrahpaşa hastanesi için lazım olan ga:1 
idrofil ile tarlatan açık eksiltmeye kon muştur. Bunların 
hepsine 3755 lira fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi 

levazım müdürlüğünde görülür. İstekli olanlar kanunun 

ı 
tayin ettiği vesika ve 282 liralık muvakkat teminat 
makbuz veya me'k-tubile beraber 20 Ağustos 936 Per• 

• şenıbe günü uat 14 te daimi encümende bulunma• 
lıdır. B (180) 

\ 

* *. ' Senelik muhammen kirası 180 lira olan Üsküdar 
vapur ıskelesi mahallesin ie iskele meydanı sokağındaki 
arsa teslim tarilıin:!en itibaren 1 ine! kanun sonuna ka• 

1 dar kiraya verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. 
Şartnamesi Levazım müJürlüğünde görülür. İstekli olan• 
lar 13 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat makbuz veya 
mektubile beraber 14 Ağustos 936 Cuma günü saat 14 -=:=:===-~I lstanbul Levazım ı de daimi encümende bulunmalıdır. (B.) (4336) 

-------
Amirliği satınalma 

Komisyonu lıaoları Bakırköy Malmüdürlüğünden 
İstanbul Süel konağı için 

250 aılet altlı üstlü karyola 17 Semti Köyü Cinsi 
senelik 

icarı icar müddeti 
Ağustos/936 Pazartesi günü 
saat 14,30da Tophaned Satın Bakırköy Şamlar Baruthane bendin- 500 lira 3 .sene 

deki suların çekil· 
mesi le meydana çı· 
kan arazi. 

alma Komisyonunda açık 
Eksitlme ile alınacaktır Ta• 
hmin bedeli 4125 liradır,İlk , 
teminatı 309 lirıı 37 kuruş-
tur. Şartname ve nümuncsi Şerait: 
Komisyonda görülebilir. İs• 

tcklilerin kanuni vesikalarile 
belli saatte Komisyona gel• 
meleri. (62) (4362) 

• .. . 
Harp Akademisi eratı için 

4000 kilo sade yağı 17 / Ağus• 
tos/936 Pazartesi günü saat 
15,30 da Tophanede Satın• 
alma Komisyonunda açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

Tahmin bedeli 3120 lira
dır.İlk teminatı 234 liradır. 
Şartnamesi komisyonda gö· 
rülebi!ir. İsteklilerin kanuni 
vesikarile belli saatte Komis
yona gelmeleri (61) (4363) 

1 
2 

3 

4-

İcar müddeti 3 senedir. 

Kiraya verilen arazi bent dahilindeki su• 

!arın çekilmesile meydana çıkan toprak 
mesahası ehvali tabiiyeye bağlı ve muay• 
yen değildir. 

Suların çoğalmasile tahassul edecek zarar• 
!ardan hiç bir mes'uliyet kabul olunmaz. 
Köylüye ve araziye bir zarar verilmemek 
şartile bendin kapağını açmak ve kapamak 
hakkı müstecirindir-

Yukarıda şeraiti ve evsafı yazılı gayri menkulun 

icarının artırması 29/8/936 Cumartesi günü saat 10 da 
pazarlıkla yapılacağındıın isteklilerin % de yedibuçuk 
pey akçeleriyle ınezgur gün ve saatde malmüdürlüğünde 
müteşekkil komisyona milracaatları (243) 



8 -AÇIK SÖZ 
10 Ağustos 

Medeni memleketlerde daima birinciliği 
kazanan ve diplomalarla tasdik olunan 

ve dünyada misli olmayan 

·-----, ..... 1 ........................... .-ııaı:s--•ı 

PASLANMAZ YENİ 

HASAN 
TIRAŞ BIÇAGI 

.' keskin, çok hassas olup neşe ve tatlılıkta100 defa tıraş eder. 
senelerce su içinde kalsa makinesile birlikte kat'iyyen paslanmaz. 

Taklitlerinden sakınınız. Hasan ismine ve markasına dikkat. 

Adedi 6 1 10 adedi 50 kuruşa 

Hasan deposu: ISTANBUL, ANKARA, BEYoGLU 

Eczacı Hasan'ın 1000 aded müstahzarı 
ne Avrupada ne de dünya tarihinde 
misline tesadüf edilemiyen ve akla dur· 
gunluk getiren muazzam bir varhktır. 
Türkiye Hasan müstahzaratile !ftihareder 

lstanbul Gümrükleri ----~- 1 "lı 
.- d" ı · v . T h ·r .. 

Başmüdürlüğünden: Sına i Kimya Mühen ıs ıgı a sı ı ıçın 

İstanbul gümriıkleri için 16 lira aylıklı memur namzetleri Almanya'ya Talebe Gönderilecektir 
ve yine aym maaşlı daktilolar alınacaktır. 

Aranan ş:ırtları istekliler Başmüdürlük sicil servisinden öğre• 

nebilirıer. Türkiye Şeker Fabrikaları 

2 ve 20 komprımelik ~;;:;-bala~arda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimele rin 

üzerinde halisl igin timsali 

olan El) markası nı arayınız. 

A. ş. inden 
Fahrikalarımızda bir sene staj yaptıktan ve bu müdiet 

zarfında lisan ve leıı der~ leri için lüzumlu olan hazırlıidarın 
ikmalinden sonra si h hat teri la brika işlerinde çalış maya müsait 
iki ilii üç lise mezunu her sene sınai kimya mühendisliği 
tahsili için Almanya'ya gönderilecektir. 

Staja kabulde fen dersleri noktaları en eyi ve Almanya'ya 

gönderilmeden fahrikadada bir senelik stajda muvallak olanlar 

i ntihabedilecektir. 

İsteklilerin 1. Eylül - 936 tarihine kadar aşağıdaki vesi· 
kalerı Eskişehirde Tiırkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel 
Direktörlüğüne göndermeleri lazımdır. 

•• • 
Istanbul Universitesı 

Rektörlüğünden 
1stan bul Ü ni vers•tesi Fakültelerinde 15 Doçentlık açıktır. İ mti• 

ban 29!Eyl0.l/936 tarihinde yapılacaktır. Doçent olmak ~artlarını 
dolduran isteklilerin açık doçentliklere ve imtihan şutlarını öğren• 

___ mek iı?.ere şimdiden mü racaatları. ~(4;4~9;8;);;_;;;;;;;;~;.;~ 

Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4. cU Keşide 11/ Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000. 12 000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mük~Hat vardır 

Sıhhi Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhi Müesseselerin kapalı zarfla eksiltmeye konulan yoğurdu 
arasında Tıp Ta le be yurdunun 5 kuruş mnlıanımen bedelli 6000 
adet kase yoğurduna istekli çıkmamasına binaen yeniden pazar• 
\ıkla eks:ttmcye konulmuştur. 

1 - istekliler şa:tnameyi komisyonda gösterebilirler. 
2 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 

sayılı kanunda yazılı belgeler ve 22 lira 50 kuruşluk muvakkat 
garanti makbuz veya banka mektuplarile birlikte 12-8°936 giınü 
saat 16 da komisyona gelmeleri. (4281) 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA TJESTEKTIR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
aynı zamanda : 

Taliinizi de denemiş 
olursunuz! 

Hayvan Sağlığı küçük sıhhiye memurları ve Nalbant 1 M odern S til ı 
mektebi sa~~~:lma ko~h~~:'~~e~ndan ilk teminat ~!~ıı-~~~i!~:" ~k~~~ ı 

Çoğu K. S. Lira K. BAY AS ve PSAL TY 

iş Bankası asgari 25 lira mevduatı 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek Nev'i 

Ekmek (Birinci) 
Koyun eti:(dağlıç, 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Sade yağı (1 inci Urfa) 
Zeytinyağı 

Sabun 
K uru fasulye (çalı) 

• " (Barbunya} 
Nohut 
Yeşil nıercimek 

Pir:nç (Bursa) 
Bulgur 
Pat ate~ 
Soğan 

Toz şeker 
Un 
Zeytin 
Beyaz pe~·nir 
Yumurta 
Linıon 

Makarna ve şehriyeler 

Azı 

8000 
1500 

400 
200 
700 
300 
300 
600 
250 
350 
150 
800 
200 
700 
900 
700 
600 
300 
300 

7500 
1200 

750 

10000 kilo il 75 88 12 
1700 • 43 00 54 82 

500 • 43 00 16 12 
300 • 30 00 6 75 
~ • 82 ~ 49 35 
350 Litrı 57 00 14 96 
350 Ki!o 35 00 9 19 
700 • 15 00 7 87 
300 • 11 50 2 59 
400 • 11 00 • 3 30 
200 • 13 25 1 99 
900 • 24 00 16 20 
~00 • 11 7 5 2 6 ı 
soo • 5 75 3 45 
ıOOO • G 00 3 75 
llOO , • 26 Oo 15 60 
650 • 17 00 8 29 
350 • 24 25 6 37 
400 • 32 25 9 67 

8000 Ade 1 60 9 60 
1500 .. 4 .~o 4 68 
850 Kilo 23 25 14 82 

Selimiyede Hayvan Sağlığı Küçük Sıhh iye Memurlar ve Nalhaat Mektebinin 937. Mayıs 
(936 mali yılı) sonuna kadar yukarda miktar ve cinsleri yazlı yiyecekleri şartnamelerinde yazılı 

evsaf ve şerait altında Açık Eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 21/8. 9 36 Cuma günü saat 13,5 da 
Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğindeki satın alma komisyonunda yapılacaktır. Eksiltmeye 
girectklerin belli saatten evvel teminatlarını vezneye yatırmaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı bel• 
gelerle ticaret odasının 936 yılı vesaik lni yanlarında budurmaları şarttır. Bu alımlara ait şa rt• 
nameler be~ gün çalışma natleri içinde Selimiyede mektebde görülebilir. (4431) 

Tıcarethanesinde bulursunuz 
Ttl , 41424 

............... İılİİİiiıiıii 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mUtehassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
( 104) yeni numaralı hususi ka· 
l:ıinesinde hastalara bakar. 

Salı cumartesi sabah (9/12 J ·2 
saatleri hakiki fukaraya mah· 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele olunur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

Dr. Hayri Ömer 
Ô ğ 1 eden sonra Beyoğlu 

Ağacami karşısında No. 313 

Tel. 43586 -Sahibi ve Umuml neşriyatı idare 
eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet BENİCE 
Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 

Lira mükafat 
veriyor. Mükafatların 10,000 Lirası her sene 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel tarihlerinde kur'a ı 
çekilerek verilmektedir. Bu iki keşldenln her 
birinde 5000 lirtı, tU şekilde tevzi edilmektedir: 

Birinciye 1000 Lira 
• 

i kinciye 250 
10kişiye 100 yüzer liradanlOOO ,, 
20 ,, 50ellişer ,, 1000 
175 ,, 10onar ,, 1750 
Ceman 207 kişiye 5000 

1 k.i şer bin liralıklar: 
Diğer beş ketldenin her birinde 
ik lflye iki bin lira veriliyor. Bu ketideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, EylOI ve BI· 
rlncl Kilınun aylarının ilk gUnlerl yapılmaktadır. 

1 

1 

1 

= 
= 

1 

• 


