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Şirketi Hayriyenın Pazdr sabahları kal
dırdıı;;ıı ucuz blletıı vapurlar yolcu sayısını 
karşılamıyor, izdiham oluyor diyor ve . . 
misali ele alarak Boç:ıazın canlanması için 
bu bütün bilet ücretlerinin indirilmesini 
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Or muzu bu sabah anakkalede on 
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~ 1 Atatürk söylüyor: f 

Montrö eseri, cidden se
vinmeğe ve sevindirmeğe 
değer bir tarihi hadisedir 

= 
1 
3 
~ 

1 
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= Türk yurdunun Çanakkaleaini bir daha, fakat bu sefer ~ 
~ ıulh ve diplomasi savaşı} le kurtaran yüce şef Atatürk bütün § 
§ milletin minnet ve tebriklerini kabul etmektedir. Atatürk, ~ 
~ bu tebrik telgraflarından birine verdi§'i cevapta, Montrö § 
~ konferanaından dojtan eıerin cic{den sevinmiye ve ıevindir· ~ 
~ miye değer bir tarihi hadise olqu~unu kayıt buyuruyorlar. ~ 
§ Çoruk saylavı Asıının tebrik telgrafına Atatürkün ver· § 
~ dikleri bu yüksek cevabı, tarihi bir vesika olarak, aynen ~ 
; yazıyoruz. s 
~ " Milletinin yüksek seciyesine, ordusu- 1 

n_un ~UkUlemez bazusuna ve medeni beşe- ~ 
rıyetı_n aldatılamaz bonsansına dayanarak ~ 
ve güvenerek kullanılan zeki, lojik ve ~ 
enerjinin, bütün beşeriyetin muhtaç oldu- ~ 
ğu sulh ve huzur bahşeden neticeler do- ; 
ğurabileceğinin bir delili olan Montrö § 
Konferansı eseri cidden sevinmeğe ve § 
sevindirmeğe değer bir tarihi hadisedir. i 
Tebrikinize teşekkür eder , ben de sizi ~ 

~.:..........-. .. ,, ---""""" _ _."..,......_~- tebrik etmekle kıvanç duyarım. ,, ~ 
B" .. k H1rpte Atatürkün harikalara ilham verdiği Çanakkalede Türk topçuıu, karşıaında kendisinden = ATATÜRK ~ 

fürk harp tarihinden bir kahramanlık h~tırası' uyu ti · karş m~mleketi topunun başında sine.ile korumuş, yılmamıf, yıldırmıştı.. ~ i on kere, yirmi kere kuvvetlı dfitman kuvve erıne ı /r111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1111,~ 11111111 " 11 , 111111111111 111ıuııııııı1111111111111111111111ıu1111111111uı:.1uıı1111111mıı111111111uıuuııı111111u111111111uıu11111111uuı11111111u 11 uı11111111111umııuuıııuııııııııııuuıııııııı • ıuuı.; 

Montrö'de son gün · 1 Lozan, 1
1 Çanakkale orduya kavu_ş!u 

Dün 9ece yeni Boğazlar 1 Montrö, i 
rnu avelesini imzaladık 1 Çanakkale \ 

Ordumuz iki koldan 
yürüyerek şehre girdi 

levfik Rüştü Aras, mühim bir nutuk söyliye
rek Türkiyenin hislerini ifade etti 

Montrö, 20 (Telefonla Açık 
Söze) - Boğazlar muka veltsi 
bu gece bura saatile lam yir• 
tni ikide, müstesna merasim 
arasında bütün murahhaslar 
tarafından imzalanmak suretile 
tatbik sahasına intikal etmiş 
oldu. Merasim saueliği nisbe· 
tinde ağır başlı ve samimi 
Oldu. 

lınzayı müteakip bütün diğer 
delegeler murahhaslarımızı ayrı 
ay,, tebrik ettiler. 

l'e\rfik RüştU Arasın 
hitabesi 

d 
h1ontrö, 20 (A.A.) - Ana· 

O'u b" . · ajansının hususi muha •· 
" b'J ı diriyor: 

Bu akşam Boğazlar muka
Vclesinin imza merasimini mü
~akip Türkiye Hariciye Vekili 
· 

0 ktor Tevfik Rüştü Aras aşa· 
~tdaki nutku söylemiştir: 

Baylar 

Mühim' ve manalı bir hadise 
Vuku 
ıı· a gelmiş bulunmaktadır. 

t·~.kaç dakika evvel kaydet· 
'••ın· ,. ız mesut neticeye var· 

·"ak · · b" ı ıçın bir aya yakın ır 
,~vret sarf etmek icabetti. 
"'onı .. 
lı . ro mukavelesi müracaa

lllı· a •i ' cevap veren devletle-
iııın sıkı teşriki mesaisi içinde 

zalanmışlır .• 
ll~ndan böyte dünyayr. di· 

Yebıi· ·• " b ı.rız k~ miOetlçr .her türlii 
d •7ırnilel anlaŞrıia'ıı'jn esasın· 
l~ ulunan :!ı~snihiiy:et ve uz
Sisş'!ıa d~üriceşiyle J IJ'fıtcbas
ııı 01dukları'\ıakiC'h. müşkül 

, td~ı~eleler bae . bat' ve tesviye 
' lebiiir'. ~ .• ,. 

'Vi ..,ı.ı ,., 
ru· ~ lier birl':lııtafı ndan doğ· 

ıre d·ıS'• • · 
•dilen a '"'n~~aksatlarla sarf 

Boğazlar konferansında yüksek politika d;rab·eti gösteren ve 
memlekete yeni bir şeref eseri ka•andıran murahlıa•larımız: 
Numan Rifat, laşmurahhas Teufik Rüştü Aras ve General Asım 

İtalya susuyor ! 
Yalnız Romalı bir ga· 
zete garip ve gülünç 
bir ifade kullanıyor 

D gayr~r muvafhkiyetle 
r •tıamı 2 inci •ay/ada 1 1 

Açık Söz'ü-;;-'"\ 
llu k Sürpriz kuponu 

uponu kesip saklayınız 

No.93 ......_----=-:..-

1 b il ı binlerce kişilik kümeler halinde imza eaatiniu 
Dün aece sta~ku u adr tarda heyecanla beklediler .. Bu resim Takeim 

t blP"ini bOıyu mey an - • -
e • e danında diln geceki tnti:ıar tc:ıahurünü goıterlyor 

. nı Y ~nadolu aja~sının ne bildirildiğine göre, Montrö 
Pllr,s, 20h . . bildiriyor) _ konferansının vardığı rnuvaf-

busus! mu ıt ırı · 2 · f d ) Romadan Le Temps gazetesı· ( Dovamı ncı say a a 

J cir;;a~:ra0;:,~::nb~:a::;.~;; f Bütün halk kahraman Mehmetçiği gözyaşlarıyle 
l 1::u·::;i .;·~~i~ek80t~:~~~:: f kucakladı. İstanbul ve Ankarada miting yapıldı 
~ şerefli bir sayfa daha i/ti. ~ 
~ ve etti. ~ 
§ On üç sene evvel Boğaz· 
§ [arı açık bırakmak kadar 
§ büyük bir hüsnüniyet göste· 

I ~ rerek, barışseverliğini ispat 
~ eden Türk milleti, bugünden 

~ itibaren de Türk nöbetçisini 
~ Boğazlarda yine barışın bek· 
§ çisi olarak bırakıyor. 
§ Cümhurlget rejiminin dü- _ 
§ rüst ve sağlam politikası, § 
~ bugün de mukadder bir ne. ~ 
~tice ile karşılaşmış bulu- ~ 

~ nuyor. Enırivôkilere /.enez· ~ 
ziil etmiyerek, beynelmilel § 
teamül ve icaplara uyduk. 1 
Mevcut muahedelere kıl ka· ~ 
dar dokunmadan, millet/et = 
arası mevzu htikümlerden S 

I: uhdemize düşenlerin hepsini ~ 
~ de saydık. ~ 

/ ~ Açık alnı, temiz kalbi, 
§ pürüzsüz emelleri ile rahat. 
~ ltk, huzur, sükU.n ve barış 
§ içinde çalışmıya her millet-
§ ten üstün bir örnek teşkil 
§ eden Türk, Boğazlar mesele-
§ sinde de bütün dünya mil· : 

I
~ [etlerine bi~ dipl~masi dersi~ 
s verdi ve mılletlerrn lıokları- ~ 

ı ~ nı muahedeler çerçevesi için· ~ 
de de pek cilci saydrrabileceği,.i ~ , 
ispat etti. 1 

Artık bundan sonra ra- § 
hatlığımız, huzur ve sükii· ~ 
numyz daha sağlam olacak- ~ 

1= trr. Bu bakımdan da beyne/- §. ! milel i}lerd'!. ~ünya harita- i ı; 
= sının bu koşesınden daıma ; 
~ bir emnı"gel havajt es~cektir. ~ ı 
§ Mantrö'dt müzakereler~ 
~ başlarken de kanaatimi:, dürı ~ 
~ gece ttardığtml'z mes 'ut ne/i- ~ 
§ cıye ulaşmaktan ibarelli. ~ 

~ Türk milleti bu mes'ut hci· ~ ı 
~ diseyi, A tatürkün ağzından ~ 

~ •yüksek seciyesine, ordusu· ~ 
§ nun bükülmez hcizusuna ve § 

~ mtdeni beşeriyttin aidatı/- ~ 
' ~ maı bonsansına dayanarak ~ I 

/ ~ Devamı 2 nci sahifede ~ 1 
~ıımıuııııııııu ıu1111111 ıııııı1ııımııuı ı ıu1111rı 11 ıu11ıı111ııi I 
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Şef ve Başbui Atalllrk, bükülmc:r. TQrlıı. OJd..ı.ıunı.ı. Çanakkale hasretine k.a\ tlf uran erl,itme:ı. 
varhğ•yle mi iletin ve ordur.un dalma batında ve önünde 1 •• 

Çanakkale, 20. 21 ( Hususi 
olark gönderdiğimiz muhabi
rimizden ) - Şehirde zafer 
takları kuruldu. Rıhtım boyu 
ışıklar içinde.. Şehirli, köylü 
onbinlerce halk akşam saat 
beşten beri Cumhuriyet mey
danında toplanmış bulunu. 
yorlar. 

Mukavelenin lsviçre saatile 
onda, Türk saatile on ikide 
imzalanacağı halka bildirildi. 
Butün şehir görülmemiş bir 
bayr~m yapıyor. Bando mu
ııkalar, davul zurnalar dur
madan, dinlenmeden zafer ha· 
\aları lercnnüm ediyorlar. 

Ordunun girişi 
Saat sabahın dördü ... Kah

raman ordumuzun ökçeleri şu 
dakikada şehre girmiş bulunu
yor. On binlerce halkın tarihi 
coşturan, canlandıran tezahü· 
ratı karşısındayız. 

· Bayramıç ve Kirazlıdan iki 
kol üzerine gelen gazenfer 
askerlerimizin geçliği yollar 
zafer taklarile söslenmiştir 
Şehirli, köylü orduyu beş kilo-

Türk 1opçuıu AThk {•nakkıic.d• 
vaalfe: batında 

metre ileriden karşıladılar. 

Vali Nizameddin, Belediye 
reisi Ü•man, Halk ve köylüler 
kahraman ordayu sonsuz bir 
sevinç mestliği içinde kucak
ladılar. 

Şehre evvela albay Midha
tın kumandasında Kirazlıklan 
sonra bayramıçtan hareket 
eden kıtalar giriyor. Askerlere 
sigara, ayran, zabitlere çiçek· 
ler sunuluyor. 

Miting 
Yarın (bugün) saat on ye

dide halk büyük bir miting 
yapılacak ve büyük bayram 
kutlulanacaktır. 

• Gece belediye tarafından 
kum,ndanlar şerefine iki yüz 
elli kişilik bir ziyafet verile
cektir. 
Çarşamba günü Arı bur

nunda Mehmet çavuş abide· 
sine, Anzakta lngiliz mezarlı· 
ğına, seddülbahirde Fransız me· 
zarlığına çelenkler konacaktır. 

Devamı 2 nci sahileri• 



• 

2 -AÇIK SÖZ- 21 Temmuz 

Son ak ika 
Lozan'dan Montrö'ye 

Ankara - memleket ve dünva 

Boğazlarımız tarihi mukad
deratında kaçıncısı olduğunu 
tayinde en mutahassıs tarih
çinin bile güçlük çekeceği Bo
ğazlar moka ve lesi, dün akşam 
Montrö'de merasimle imzalan
dı. Görüşmeler daha üç gün 
devam etseydi, imza merasimi 
Lozan sulhunun yıl dönümü 
günü yapılacaktı. Montröyü 
Lozandan tam on üç yıldan 

üç gün eksik bir zaman me
safesi ayırıyor. Bu, bir milletin 
tarihinde uzun bir zaman de
ğildir. Fakat Türk milleti bu 
ıaman zarfında asırların 

içine sığamı}·acak büyük işler 
başardı. Bunun içindir ki dün 
denecek kadar yakın olan 
Lozan, bize uzak bir tarih 
gibi geliyor. 

)arın arasıyle imzalanan ilk 
Sulh mua hedesidi. Monlrö 
mukavelesi de aynı harp son· 
rası devrinde bütün alakadar
ların arasıyle imzalanmış bir 
muahede ahkamını değiştiren 

ilk anlaşmadır. 

Sayı: 93 Heryerde 5 kuruı Telefon No: 20827 • Telgraf adre.i: lstanbul Açık Söz Montrö' de son gün 

Montrö anlaşmasının şümul 

ve mahiyetine gelince; bu nok-

Milletler yeni Boğazlar Mukave
lesini memnuniyetle karşıladılar .. 

Dün gece yeni 
Boğa2~lar mukave
lesini imzaladık 

Montrö Lozanı tamamlıyor. 

ta üzerinde lıaftalardanberi 

epice durulmuştur. Boğazlar 

meselesinin iki safhası vardır: 

1 - Türkiyenin emniyeti 
meselesi, 

2 - Tecavüz ve harp ge
milerine bir geçit olması me
selesi. 

Şimdiye kadar devletler Bo
ğazlara yalnız ikinci noktai 
nazardan bakmışlardı. Türki
yenin emniyeti meselesi ikinci 
plana atılmıştı. Montrö anlaş• 
masında Türkiyenin emniyeti 
meselesi birinci plana geçiyor. 
Bundan sonra gelen geçit me
selesi de iki kısma ayrılıyor: 

Konferanstan vaziyeti 
kuvvetlenerek çıkmaktadır 

Türkiye bu 
fevkalade 

Paris, 20 (A.A.) - Anadolu 
ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyor: 

Ernuvel gezetesi, konferan
sın vardığı mesut neticeyi tah· 
lil eden yaz ısında: 

"Konfenınsın beşiğinde ol· 
duğu gibi sonunda da Türki. 
ye lehinde tezahür eden dos-

1 tane vaziyet Türkiyenin hak· 
kı olduğunu anlatıyor. Ve yeni 
rejimin Türkiye ile Sovyetler 
birliği arsında esasen mevcut 
olan sıkı dostluk bağlarını bir 
kat daha kuvvetlendireceği 

Türiye, konferanstan vaz.i· 
yeti fevkalade kuvvetlenerek 
çıkıyor. Bundan sonra Türki
yenin yardımı, büyük devlet· 
ler arasında daha ziyade ara· 
nacaktır. 

İngilizler 
Londra, 20 (A.A.) - Times 

gazetes~ Montrö konferansına 
tahsis etti~ uzun bir baş ya· 
zısında ezcümle diyor ki: 

zı hakkında dünyaya iyi bir im
tisal nümunesi vermiş olduğu· 

na dair başkan Bruce ve diğer 
zevat tarafından Cumartesi gü· 
nü yapılan takdirleri temamen 
hak etmiş bulunmaktadır, 

Türkiyenin başındaki büyük 
kumandan, dürbin bir devlet 
adamının yüksek meziyetlerini 
haiz bulunduğunu bir kerre 
daha göstermiştir, Kendisi mu
ahedelerin konferanslarla ta
dili siyasetine müzaheret etmiş 
ve bu suretle Avrupanın min
net ve şükranını kazanmıştır. 

• 1 inci sayfadan devam 

tetevvüç eder. Bizi anlamış ve 
Kemalist Türkiye siyasetine 
milletler arasında karşılıklı iti
mada, teşriki mesaiye olan 
imanını tersin etmek imkanını 

vermiş olduğunuzdan. dolayı 

sizlere Türk milleti namına 
te~ekkür ederim. 

Harp sonrası siyase
tinde yeni merhale 

Montrö muahedesi harp 
sonrası siyasetinde bir merha
le teşkil etmektedir, 

Burada tezahür eden anlaş
ma yeise düşen birçok yürek
leri kuvvetlendirmekte, dünya
ya yeni bir ümit ateşi vermek
te, Sulh davasına yeni bir is
tinat noktası temin eylemekte 

Bu, demek değildir ki Lozan 
muahedesi imza edildi~ gün 
noksan bir eser idi. On üç yıl 

evvel, ~!illetler Cemiyeti dev
letler arası münasebetlerinde 
birinci derecede müessır bir 
organ olmak i<tidad ı nı göstc
riyordıı. Kollektif barışta git
t.kçe sağlamlaımakta görünü
yordu. Bu sistem Lozan kon
feran.ını takip eden Lokarno 
devrinde en yüksek zirvesine 
çıktıktan sonra Almanya'da 
Hitler rejiminin tes:riyle zayıfla
mıya, sarsılmıya ve nihayet 
yıkılmıya başlar. 

1 - Karadenize sahilleri olan 
devletlerin geçit hakları. 

2 - Karadenizde sahili olmı· 
yan devletlerin geçit hakları. 

ikinciye nazaran birinciye 
haklı bir rüçhan verilmiştir. 

Sözün kısası, Montrö mukave• 
lesi, Türkiyenin mU:kaddes sa
yılan emniyet hakkı ile Kara· 
deniz devletlerinin ve Karade
nizli olmıyan devletlerin meşru 
olan haklarını telif eden bir 
anlaşmadır. 

ı şüphesizdir., diyor. 

Almanlar 
Paris, 20 (A. A.) - Anado· 

lu ajansının husus! muhabiri 
bildiriyor: 

"Müzakerelerin muvaffaki
yetle neticelenmiş olması key
fiyeti, başlı başına şayanı 

memnuniyet bir hadi•edir. Zira 
Versay muahedesinden sonra 
aktedilmiş en mühim muahede· 
!erden birinin anlaşma yoluyle 
tadili hakkındaki beynelmilel 
ilk konferansın muvaffakiyet· 
sizliği, büyük bir felaket ola· 
caktı. 

Montrö'de çok ehemmiyetli 
bir iş yapılmıştı. Fakat bu, 
daha geniş ve daha guç bir 
usulün ancak başlangıcıdır. 

Bu usulü, sulhu müzakereler 
yoliyle aramak ve o yolla te
min etmektir. Eğer Avrupanın 
yeniden eski rakip ittifaklar 
sistemine dönmesi istenmiyor· 
sa bu müzakerelerin yapılma
sı lazımdır. 

1 
ve bir tanzim işi çerçevesini 
taşarak beynelır.ilel anlaşma 
sahasında milletlerin önünde 
daima genişliyecek olan bir 
devreye nişanesini koymakta
dır. 

Bundan sonra Avrupacta mil
letler arası münz.sebetleri yeni 
ve Lozanda Boğazlar için ka· 
bul edilen rtjimin devamına 

hiç te müsait olmıyan bir saf
haya girer. 

Bu yeni va1.iyette Türk Cüm· 
lıuriyeti için yapar.ak iki şey 

VJ.rdJ, 
1 - Bazı Avrupa ve Uıak 

Şark devletlerınin yaptıkları 

gibi Boğazları tahkim ederek 
dünyayı bir "olup bittin karşı
sında bırakm a k. 

Boğazlar mukavelesinin im
zası Türkiye Cümhuriyeti ha
rici siyaseti için büyük bir mu
vaffakıyettir. Monrödeki gö
rüşmeler bu siyaset namına 

adeta bir tezahür mahiyetini 
aldı. Bu yüzden Türk milleti 
kutlulanmaya layıktır. Ancak 
asla unutmayız ki askeri ol
sun, siya~i ol.~un, her zaferin 
başında Ulu Önder Atatürk 
gelir. Bu defaki zafer de onun ı 
eseridir. Bu vesile ile ta
rihin büyük adı önünde say
gı ile eğilerek ona bir defa 
daha minnettarlığımızı bildir
mek bir yurt borcudur. 

2 - Vaziyetı samimiyetle a- ı 

Jakadar devletlere anlatmak 
~·e Boğazlar için yeni şart!ara 

uygun bir rej im kurulmasına 

muvafakatlerini .almak için bir 
konferansı ıçtımaa çağırmak. 

1 ("""'"'"""'" '" ....... ?..~~.~~.:~~ 1 

~ Diplomat ~ 
Cümhuriyet hükümcti, kuru

luşundan beri lakibettiği açık, 
doğru, dürü•t yoldan yürüye
rek ikinci şıkkı tercih elti. 
Davamızda haklı idik. Bu nok
tada şüphe yoktu. Hakkımızı 
elde etmek için yürüdüğümüz 
yol da doğru yoldu. Bu nokta 

1 = = = = 

Hergün, günün ve 
dünyanın s 1 yas i 
hadiselerini "Açık 

üzerinde şüphe edilemczdL ı = Söz,, de yaza-
caktır. ~' Fakat olup bittiler siyasetinin 

muvaffakıyeti göıönünde iken 
acaba o yoldan yürümek da-
ha kestirme olmaz mı idi? 
işte Montrö müzakerelerinin 
akıbeti bu suale cevap vere
cekti. 

Diplomat, Türkiyenin en 
salôhiyettar dı$ politika 
muharriridir. Bu JÜfunlar-

da her gün dünyanın siyasi ~\ 
hôdiselerini Açık Söz, oku· ~- I 
yucuları için yazacaktır. 

§ı 

Açık Söz, böyle bir sa
lôhiyelin de yardımını tah· 
rir ailesine a·evamlı suret• 
le lemin edebildiği için 
gün•i gününe dünya siyasi 
hôdiselerhıi takip etmek 
istiyen kari/erine mükem .. 
mel hizmet yolunda kuu
vetli bir adım daha allı· 

Berlinden Tan gazetesine 
haber veriliyor. Doyçe Alge· 
manya Çaytung montrö kon
fransı hakkında diyor ki: 

Türk hükümeti, Türkiyenin 
beynelmilel dürüst hareket tar-

Çanakkale orduya kavuştu 

Ordumuz 
yürüyerek 

iki koldan 
şehre girdi 

~~~~~~~~o 

( T inci say/ adan devam) 

Çanakkale, 20 (Hususi su· 
rette gönderdiğimiz muhabiri
mizden) - Ordu, sabahtan ili· 
baren gayrı askeri mıntakanın 
her tarafını peyderpey işgal 
etmektedir. 

Bugün şehir ve Boğaz ların 
üzerinden bazı keşif tayyare
lerimiz uçtu. Yarın E:skiş~hir 
ve lzmirden gelecek muhtelif 
hava filolarımız da büy ük se
svince iştirak edeceklerd ir. 

Yurın saat dokuzdan itiba
ren her yer kapanac"ktır, Ge
celeyin boğazın iki tarafı do
natılacaktır. Merasime e•ki Ça
nakkale muhari_pleri de iştirak 
edeceklerdir. (,:anakkale şo
förleri belediyeye müracaat 
ederek, zabit ve askerlerimizi 
kendi otobüs ve otomobillerile 
taşımak istediklerini bildirmiş
lerdir. 

Vali ile tema. etmek üzere 
gelmiş olan Fırka Kumandanı 
şunları söyledi: 

\ 

la donanmıştı. Hava karar. 
dıktan sonra şehir ışıklar için
de çalkanıyor, her yerde bir 
canlılık göze çarpıyordu. 

Mukavelenin gece saat 24 de 
imzalanacağını şehrin muayyen 
meydanlarında hoparlörler va
sılasıyle ilan edeceğini öğrenen 
ls tanbul ha lkı daha saat 8 den 
itibaren meydanlara doğru akın 
etmefre başlamıştı. 

Beyazıt Cümhuriyet, Taksim, 
Şehremini, Bakırköy, Biiyükada 
iskele, Kadıköy belediye, Üs
küdar doğancılar, Sarıyar, 
Beykoz, Eyüp ve Kartal mey
danlarına hoparlörler kon· 
muştu. 

Beyazıtta itfaiye bandosu, 
Taksimde Şeh;r bandosu milli 
ha valurımız çalarken bu mey
danlarda toplanan halk Boğaz. 
lar mukavelenames;nin imza· 
!anması haberini büyük bir sa
bırsızlıkla bekliyorlardı. 

Saat tam 24 le hoperlörler 
vasıtasile mukavelenin imza
landığı haberi lstanbul halkına 
yayıldı. Her tarafta umumi dü
dükler çalıyor, şehir büyük bir 
neş'e ve coşgunluk içinde çal
kalanıyordu. 

BugUnkU merasim 

- Çanakkale Türklerin pek 
eskiden hakim oldukları bir yer
dir. lstanbulun fethi üzerine Fa
tih tarafından yeniden yaptın· 
lmış olan Çanakkale ve Kildül
bahir kalesi vasıtasıyle Boğaz 
kapatılmıştır. Bu gün sabahtan itibaren 
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vesilelerle muhtelif hükhmet• l 
!er boğazlardan geçmeğe sa- § o z a n = 
v8'jmışlardır. Türkler de yurt• ~ · 9 ~ 
!arının bu kapısından isteme- = = 
diklerini geçirmemeğe uğraş- ~ M 0 n t r 0.. ; 
mışlardır. Bu suretle eski ve ' ~- 1 ;_ 

resrnf ve hususf daireler, dü"'
kanlar, bilumum kara deniz ve
saiti gündüz bayraklar, gece
de elektriklerle süslenecektir. 
Her yer, sabaha kadar açık 

kalacak gibi tramvay ve oto
büsler de sabaha kadar işli
yeceklerdir. 

Saa. 14,30 da orta kapıdaki 
Çanakkale şehitliğinda büyük 
bir tören yapılacak bu töreni 
Fa tih kaymakamı Haouk Nıhat 
idare edecektir. 

Saat 16 da üniversite kon
ferans salonunda büyük bir 
toplantı yapılacak, Rektör Ce
mil, Etem Manemenci, Enver 
Ziya ile bir kız ve bir de er
kek talebe birer söylev ve
receklerdir. 

Saat 17 de Beyazıt meyda
nında bütün lstanbulluların 
iştirakile büyük bir miting ya
pılacaktır. Mitinge, şehir ban
dosu tarahndan çalınacak is
tiklal marşile başlanacaktır. 

Bundan sonra dört kişi sı

ra ile birer söylev verecekler 
ve bunu müteakıp da Taksi· 
me yürüyüş yapılacaktır. 

Saat 21 de bütün Halkevle
rinde konferanslar verilecek 
ve büyük bir fener alayı yapı

lacaktır. Esnaf teşkilatı ve di
ğer bütün teşekküller bu ala
ya iştirak edeceklerdir. 

Dün akşam imza edilen mu
kavele yalnız Türkün Boğazlar 
üzerindeki hakkını tanımakla 

kalmıyor. Yukarıki suale dece
vap veriyor. Bu bakımdan 
Montrö konferansındaki müs
bet neticenin milletler arası 

münasebetlerinde hu~usl bir 
ehemmiyeti vardır. Lozan Mu
ahedesi harp sonrası denilen 
devir içinde galip mağlüp farkı 
gözetmeksizin bütün alakadar· 

- ğına kani bulunmaktadır. r 
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yeni tarihimizde Çanakkale 1 

~:~!~ ie~\u oT~~~~~~- için bir ı ı:~ •• _~ Çanakkale ~.-~. 
Alay 21,30 da Beyazıt mey

danından hareket ederek Tak
sim meydanına gelecek ve bu
rada mili! marşlar okunarak 
havai fişenkler atılacaktır. 

-• ispanyada ihtilal 
aldı, yürüdü 

Tanca 20 (A·A.) - Sevıl 
telsizi asilerin kumandanı olan 
General Frankonun bir felgra
fını neşretmiştir. Bu telgrafa 
göre birçok vilayetler, hatta 
K>narya ve Balear adaları 
uilere iltihak etmiştir. 

Sevilde sivil muhafızlar pat· 
)ayıcı maddeler yüklü 14 
kamyonu zaptetmişlerdir. Mü
sademede yirmi beş şoför 
ve amele ölmüştür. 

Kadiks garnizonu kuman
danı, ellerinde silah bulunan
larıı., hususi eşhasa ve umumi 
binalara suikastte bulunanla
rın idam edileceklerini ilan et
miştir. Grevler ve sendikrın 
toplantıları yasak edilmiştir. 

1 

1 

1 

Hükümel ahaliyi silôhlandırtyor 

Madrit, 20 (A.A.) - Hükı'.ı· 

wet dahil! muharebenin umu
mileşm~ğe başladığı bugünler
de halkı silahlandırmak üztl" 
redir. 

A•turiesden paytahta 6 bin 
maden amelesi gelmiştir. 

,, 

Halkın ~ilahlandırılmasına 
devam edilecektir. Amele mi· 
lisileri, rej;me sadık kalmış 

olan kuvvetlerle birlikte nizam 
ve asayişi temine uğraşmakta· 
dırlar. 

Bundan başka Barcelon ve 
Malagadaki asilerin hükümet 
memurlarına teslim olmuş ol-
dukları Öğrenilmiştir. ' 

Fransoya tiren işlemiyor 

Paris, 20 ( A.A.) - Resmen 
bildirildiğine göte ispanya ile 
<l;emiryolu münakalatı kesilmiş
tır. 

Barselon bombardıman edildi 

Marsilya, 20 (A.A.) - Fran· 
sız tayydreleri ile Fastan gel· 
miş olan yolcular lspanyol 
tayyarelerinin Barselon'u bom
bardıman ettiklerini söylemek· 
tedirler. 

Melilla asilerin elinde 

Rahat, 20 ( A.A.) - Melilla 
şehri, tamamıyle asilerin eline 
düşmüştür. 

Umumi harpte vazifesini çok 
güzel yapmış olan Çanakkale, - -
harbin sonunda muahedeyle ~ T inci sayfadan devam _ 
gayri askeri bir hale konmuş- ~ ve güvenerek kullanılan ze- § 
tur. Bu vaziyet Türk milleti § ka, lojik ve enerjik bütün § 
y~ 1:ür~ devle~ için biraz acı §beşeriyetin muhtaç olduğu~' 
ıdı.Şı~~ı montro konferansında 1 § sulh ve huzur bahseden neli- §: 
bu puruz de kaldırıldığından = / d • b'/ ğ" · b" = . d" • : ce er ogura ı ece ııun ır ::' 
yurdumuzun kapısını ıste ığı· ı: d /"/' / k t ;· 
miz gibi açıp kapayacak fır- ; e 1 1 

• o ara a~ır. _ • ; 
satı resmen kazınmış olduk. § Şef ve Baıbug Ataturkun ı: ; 
Bu kazancımız hükümetimiz , ~ şahsında yenilmez ve bükül- ~ ı 
için şanlı. ~ir muvaffakıyet sa- § mez tek kuvvet olan Türk§ / 
yıldığı gıbı, çok kan akıtmış ; milletini, kahraman orduyu ; 
o!an mill~timiz için de bir. se- § •Açık Söz. minnetle, şük- § 
vınç teşkıl eder, Bu .se~ınce § ran his/erile coşarak tebrik§ 
yalnız Çanakkale değıl, ulke- = d' = :: e ıyor. = 
nin her köşeşi karışacaktır ve ~ .. .. . . . . ~ 
karışmakta haklıdır. ~ Atatulc Turl<ıyesının dıp· ı: 

Milletin bu sevinçli gönünde § lomasisini derin bir vuzuh ~ 1 

her ferdi gibi, bizler de can e- ~ ahengile, dürbin bir kiyaset~ ! 
vimizden sevinir ve onurlanırız. § mekanizmasıyle idare eden = 

Selim Cavid ~ hükümel reisimiz lsmet lnönü-
8 ı;ı § nun şu son büyük zaferdeki 

lstanbulda dün k" § hizmetlerini ve ·hariciye si· gece ı _ . . . . 1 J k d / tezahürat n y~setımızı_ ıaareue en 1 eri-
. . § nun mesaı arkadaşı Doktor 

Boğazlar mukavelesının = T f"k R" 1 ·· A ı· "d . . : ev ı uş u rasın ıya· 
Montro e ımıalanması aolayı. : k ıı· l l T- k ·ı . _ . . . : a ı ça ı~ma arını ur mı -
sıle dun gece şehrımızın her = 1 ı· T- k t "h. _ .. _ : e ı tıe ur arı t unulmr-
tarafında buyuk tezahurat ya- = k d · · ti 
pıldı. 1§ y~ca • atma mınne e ve 

Ş h. d k" b-t.. • ı= şukranla anacaktır. e ır e ı u un resmı ve : 
hususi müesseseler bayraklar· § Açık Söz 
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Çanakkalede yapılacak tö
rene lstnnbul halkı namına iş· 
tirak etmek üıere intihap olu. 
nan bir heyet vapurla Çanak. 
kaleye gönderilecektir. 

Üsküdarda 
Dün gece Üsküdarda Do

ğancılar meydanında da mu
kavelenin imzalanması yüksek 
tezahüratla kutlulandı Meydan
da yirmi beş bin kişiyi müte
caviz bir kalabalık vardı. 

Saat tam 12 de mukavele
nin imzal:ındığı halka yayıldı. 
Gece yarısından sonra meş'a. 
lelerle Çamlıcaya doğru bir 
yürüyüş yapıldı, Üsküdar sa
baha kadar net'e ve sevinç 
içinde çalkandı. 

Ankarada 
Ankara, 20 (Açık Söz) 

Şehir baştan başa donandı. 

Gece bütün Ankara elektrik 
ışıklarile parlıyordu. imza ha

ber alınır alınmaz halk coşkun 
t~zahürat ile bu mes'ut hadi
seyi candan kutluladı. 

Baylar, bu neticeye erişmek 
için, bizlerden her birimiz ta· 
rafından mühim tavizlerde bu-

l lunmak icabetti. Her halde 
Türkiye en az tavizde bu
lunan devletlerden biri değil· 

dir. Memleketim munhasıran 
milli olabilecek ve fakat bir 
teşriki mesai neticesi olma
sını tercih ettiği tarzı halle 
erişmek içindir en mukaddes 
fedakarlıklara katlanmıştır. 

Bütün milletlerle sulh ve ya· 
kınlık siyasetimiz elde edilen 

1 net;ce ile tamamiyle tatmin 
edilmiş bulunmaktadır. Ve yi
ne bu netice sizlerden her bi· 
rinizi de tatmin ettiği içindir 
ki ehemmiyetli fevkalade bü
yük b.r mana iktisap etmek
tedir. 

Boğazların geçişini sizinle 
tanzim ettik. Fakat bu herkes 
içındir. Diğer milletlerin Je 
bazıları doğrudan doğruya ba
zıları marevl müzaheretleriyle 
l>ize iltihak edecekleri husu
sunda ümitler perverde ettik. 
Bu netice ile bizim için olduıtu 
gibi sizlar için de herkesin 
hasret çek tij!i bu eseri tahak
kuk ettirmiş olduk. 

Bu salonda vukua ge· 
len mesut hadiseden .•onra 
son umumi toplantıda mümtaz 
ve aziz reisimizin söy !ediği 
sözlere bir kerre daha avdet 
edeceğim. 

Reise teşekkUr 
Baylar, büyük harbin en 

kahraman ve aynı zamanda 
en tahripkar safhalarından bi. 
rini teşkil eden kanlı hadise 
!erin • Stanley Bruce'ü siyanet 
ederek kendisine burada Bv
ğazlar meselesinin muslihane 
muslihane bir tarzda hal ve 
tesviyesine riya.et imkanını 
vermiş olmasından dolayı mem· 
nun olmalıyız. 

Mamaileyhte yalnız beynel
milel müzakerelerin idaresinde 
calibi dikkat bir şahsiyet degil 
fakat aynı zamanda herkes 
için muhabbetkar bir dost bul
duk. Montı ö Konferansı onu" 
riyasetiyl~ şeref bulı~uştur. 
Onun ismi memleketimde her 
türkün yürüğinde yer tutmuş 
olan bir da vaya bağlı olarr.k 
kalacaktır. Kendisine samimi 
ve derin minnettarlığımızı bu
rada bir kerrc daha teyit 
ederim. 

Dostum B. PoJ:tis, ı;ıeçen 
cumartesi günü bize "Türk'
yeyi dünya karşısında yüksel
ten her şey Türkiyenin dost
ları içın bir kazançtır., dedi. 
Burada temsil edilmekte olan 
bütün devlet:er murahhas hey
et!erinin memleketime karşı 

göstermi~ oldukları samimi 
dostluk sayesinde elde edilen 
muvaffakıyetin derin sebebi, 
bundan daha iyi bir surette 
ifade olunamaz. 

Her mlllet dostluğunu 
gösterdi 

Baylar, 

Bundan daha fazla dostane 
olmasına imkan olmıyan bu 
söıler her birinizin bize ken
di memleketiniz do•tluj!unu 
bildiren müzakerelerin ı,uJasa 
etmektedir. Bu sözler ayni za
manda dostlarımız ve mütte
fiklerimize karşı bizim kendi 
hissiyatımıza da sadık surette 
tercüman olmaktadır. Muhte
rem ikinci reisimiz memleht· 

lerinizin daima teali ve muvaf· 
fakıyeti hakkındaki temenni· 
!erimle birlikte benim bizzat 
size söylemek istedikleriıni 
belagatla ifade etmiştir. 

Bizim mukavele projemiıe 
verdiği yeni şekille işimizi çok 
ziyade teshil etmiş olan lngiliı 
murahhas heyetine bilhassa te· 
şekkürlerimi bildirmezsem bir 
kadirnaşinaslık etmiş oluruaı. 

Fakat Biiyük Britanya murabba• 
heyeti tarafından bu derece 
dostane bir surette hazırlanan 
esas üzerinde bütün diğer mu
rahhas hCyetlerin Türkiye 
karşı izhar ettıkleri itimat ve 
dostlukları gördük. Burada. 
Sovyetler birliği gibi on tıeŞ 
senedenberi Türkiyeye karŞI 
dostlukları bütün sahalarda 
tecrübe edilmiş memleketler• 
le, yahut Fransa gibi kendi· 
lerine karşı çok samimi bir 
dostlukla mütehassis bulundu
ğumuz memleketlerle ve Bal
kan antantı müttefiklerirnil 
gibi sadakat tecrübe edilmiş 
müttefiklerle müzakerelerde 
bulunduk. Fakat şunu tebanil 
ettirmek isterimki bu konfa• 
rans esnasınde bu memleketlcf 
kı.dar dost Japonya ve Bul· 
garistanın bize mürüvvetli yar 
dımlarını vermek suretile 
Türkiyeye karşı dostluk 
nişaneleri ibzalde birbir!erile 
yarış edercesine hamleler gos· 
termeleri keyfiyetinden en 
meşru bir tefahür duymak• 
tayız. 

Baylar, 
Sözümü bitirmeden evvel 

müsaade edinizde kıymetdar 
ıeşriki mesailerile Montrö kon· 
feransını beynelmilel toplan 
tılar arasında imt:sal nürnU· 
nesi hıline getiren Cont~escO 
ve Possi ve Agnidese de W 
şekkür edeyim. 

Ôdeneck daha bir şükran 
borcum var. Eğer işlcrirniıe 
en mükemmel bir intizam için· 
de devanı edebildi isek, bun~ 
milletler cemiyetinin muhtereP' 
genel sekreter! Avenol'un lZ' 
lebimizi sempati ile karşılam'1 
olmasına ve montröye müıtı" 
taz memurlar göndermesine 
medyun bulunyonız. 

Kendisine Tiirkiye namın3 

teşekkür ederim ve eminim ki 
konferansta kend;sine karŞI 
minnettarlığını bildirmek için 
ban~ iltihak edecektir. . 
Konferansımwn fahri reisi 

B. Molla, lsviçrede bulun na· 
<lığından, kaplnış celsemite 
riyaset için gelmemiştir. 

Bu akşam, kendisine hiW 
nıetkar ve doslane selamlar•; 
mı bildirir ve yüksek feder3 

meclise b:itün minnettarlık 
, hissiyatımı ilaveten bear: eY' 
!erim. 

Bir ay burada, bu füsunkf,r 
·e 

memlekette vot kantonu ' 
Montro komunu makamların• 
misafirperverliği daima da'•;J: 
uyanık tekayyüdü ara••" 
çalıştık. Bu ikame•inıizi bu de' 
rece memnuniyetbahş bir bale 
getirmekle bı: makamlar• 
işlerimizi kolaylaştırmışlard:~· 
Kend.lerine minnettarlığımı b· • 
dirmış.,, --::? 

İtalya susuyor 1 
( T inci sahifeden der•arfl) 

f:ıkıyetli netice hakkında !t~1; 
yan matbuatı hiçbir tefsır 
bulunmuyor. . dt 

Yalr.ız (Avora) gazetesı~ e 
ihtiraz kaydiyle bildirildığl~ 
göre, konferansın hukukça lı~ 
kümsüzlüğüne dair bir Montr 
haberi var. Fakat d.-rin JıOt' 
nutsuzluk bilhassa lngiJter~~I~ 
karşı gö•terilmckte ve ini!~ 
terenin filosunu artırmasınd 
dolayı kızılmaktadır. 

Yunan Kralının 
doğdui:ju gUn 

. p• 
Ati na, 20 (A.A.)-Atina •J8 
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t \ Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 
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B gecesıy ı . talıarı ağır 

uz tutan Beyoğlu kaldırımlarında ağır pos d b"l" ğü 
Çantaları ve ağır •iliihlarıyle koşar adıın giden bir piya. e d 

0 
ubÖ 

Y•rıııı saat i · d s· k · htıınına iniverıniıti. Bu pıya e. • lu· • çın e ır ecı rı k ını yıyen 
ğu bi . . b k aın aravanas ibr raz evvel bmmle bera er a f .. .. _ .. . d' Bu birinci 

ın .'Yat zabit namzetleri birinci mürette~ bö~ug~ 1
• 

1
: yetiştir· 

.urettep bölük lstanbul ve Avrupa ünıversıte erının 
dıği b' - kk pti D ır avuç. münevver gençten mure e · "dd tlenmiş, 

ediler ki Çanakkalede düşman taarruzu şı e 

•ıı Yakın yerlere de takviye gönderiliyor. b't 
" ı,/l~ bir iki gün sonra kıt'alara muallim olar:~lü~e b~:u~ 
• ~ ı ı olarak gitmiye hazırlanan birinci mürettep o 
ıçııı d h 1 d'I . t ' er a Çanakkaleye sevke ı ınış ır. 

Onlar 'tt'J lı,· gı ı er. k b' sahifesini 
ı gün sonra Çanakkale tarihinin parla ır ... takip 

Yazan Bet M t Z f . . . 'tt'k Zafer haberleri birbırını 
•it' ar a erını ı,ı ı · I di Onlar, 
L ı. F •kat bu giden bölükten bir daha haber ge. "..'he · k da•· 
"tndi! . . . 1 bütün sıla ar a • 
ı_ erınden evvel orada yerlerını a an k · f en 
d~ıyle beraber ıiperlere girm•şler ve fstanbula aşma ıs ıy 
Uflllaııa göğüslerini siper etmişlerdi. . .. • ata - 1 oldu. 

A.rı~anakkale siperleri, düşman için .bırer ol~~ !n bfrer sel 
urnuııda ve Anafartalarda sıra sıperler . gu k ktı"'ı 

Y•rığ h I' ki d el yerıne an a " 
.. 1 a ınde duruyor. Bu yarı ar an 5 d' F kat bir 

:unler oldu. Kırk bin Türk askeri orada can ver ı . a 
elr diitınan neferi bu yana geçemedi. 

• l'a k • ~ • 1 i or. Türk ku"ve• 
ti • r orduıu bugün aynı 11perlere yer eş y Thşorları 

lllQ taze zaferi olan bu yürüyüşte bugüniln genç ıı a 1 
Yerlerini alırlarken dün aynı mukaddes "azife uğru.o; can:· 
:~Qı •ereQ o kırk bin fedainin ruhundan kopan ıesı uyaca • 
--•dır. 

Bu •es onlara diyecek ki : 
- Biz varken buradan düşman geçmedi 1 k kadar 
Ctııııhuriyet çocukları bunun nıaoa11nı aıılıyaca 

Q1•11tktırlar. 
&Urhan Cahid 
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Bir çocuk asansö rde sıkı•h 

Sald ırmayla zorba
l ık eden bir sabıkalı 
8eykozda yakalandı 

yaşındaki E:3ir tütün amelesi 15 
llişanıısını yaraladı. Kaçak 

mahkOm plajda tutuldu 
bir 

Belediye 

Kadıköy 

Su şirketi de 
Satın alınıyor 

istanbulun hari· 
tası da bir senede 

tamamlanacak 
Kadıköy Su şirketinde yapı· 

lan tetkikler bitmiş ve Nafıa 
Vekaletine arzedilecek olan 
rapor hazırlanmıştır. Rapor 
muhteviyatı şimdilik gizli tu
tulmakta ise de şirket hakkın
da yapılan şikayetlerin bu tet
kikat neticesinde doğru oldu· 
ğu anlaşılmıştır. 

Kadıköy su şirketinin satın 

alınması işi son safhaya girmiş 
bulunmaktadır. Şirket mahafı
!inden alınan haberlere göre 
kendileri de satışa taraftardır
lar. Bu münasebetle şirketin 
Avrupadaki merkezi buraya 
bir murahhas göndermiş ve 
alakadarlarla temasa geçil
miştir. 

Murahhas müzakere netice
sini merkeze bildirmek üzere 
şehrimizden ayrılmıştır. 

Bulunduğumuz ay içinde şir
ket mukavelesinin feshedilece
ği tatmin olunmaktadır. 

Kadıköy suyu da terkos gi· 
bi sular idaresi tarafından i<ia
re edilecektir. 

Asri mahalle 
Harbiye mektebinin yanın• 

dan Dolmab~hçeye doğru inen 

Bir Italyan kadın ressam 
şehrimizde60 tablo yapacak 

Şehrimizde bulunan lıalyan Musiki san' atluiTı Kora dine 
Mola'nın kardeJi Natali Mola da /stanbula gelmiştir. Natali 
Mola ita/yanın en büyük ressamları meyanındadır. 

Nata/i Mola /stan bula ait 60 parça tablo yapmağa karar 
'l!ermişlir. Bu 60 tabloyu Kızılay Cemiyetine hediye edtcektir. 
Cemiyette bu tabloları Kızılay Kerme•inde satılığa çıkaracaktır. 

Koradine ve Natali kardeşlerin babası ita/ya Kralının ya
flerİ Koni Moladır. 

ADLiYE 

Bir çocujun ölUsU morga götUrUlecek 

Zimmetine yedi bin 
lira geçirmiş 

Tahsildarın muhakemesine dün 
başlandı.Müddeiumumllik, kazaya 
sebep olan bir arabacıyı tevkif etti 

caddenin civarındaki bostan Dün ağırceza mahkemesin- bekisinin verilmediği söyledi. 
ve arsalarda inşaata müsaade de yedi bin dokuz lira 48 ku- Bundan sonra bahçıvan Fevzi, 
edilmemektedir. Buna sebep ruş "zimmetine geçiren Kartal Bakir, Ulvi, tahsil müfettişi 
şehir planının henüz hazırlan- maliye tahsildarı Veysinin mu- Ulvi muallim Cemile de şahit 
mamış olmasıdır. hakemesine başladı. olarak dinlendiler. Hepsi de 

lleykozda Yalı köyünde ça- ' 
;ır caddesinde oturan sabıka
ılardan Fethi dün sabah Bey

kozda bir bakkaldan tehdit 
ile bedava karpuz almak iste
llliş ve karpuzcu vermeyince 
de saldırmasını çekerek üstü
tıe hücum etmiştir. Yetişen po
lisler Fethiyi yakalamak sure· 
tiyle muhakkak bir cinayetin 
Önünü geçmişlerdir. Fethi po-
1'slere de karşı gelmiş \'e bir 
''alık ellerinden de kaçmış ve 
Abraham paşa k orluğunda 
kaybolmuştur. Bir kaç jandar
llıa ve polis ormanda Fethiyi 
''arlarken Fethi Paşabahçesi
~e kadar kaçmış oradan Bey· 

Şehir planı hazırlandıktan Mahkeme evvela ehlivuku- ayni şekilde ifade verdiler. 
Kadıköyünde oturan Murat sonra burası şehrin asri bir fun raporunu okuttu. Bu rapor- Veysi hepsini itiraf ediyordu. 

misa firliğe gitti ği Merdivenl.ö- mahallesi haline getirilecektir. da Veysinin muhtelif zaman- Yalnız: 

Oza gelen bir vapurun kah
\ ·e . 
il cı odasına saklanmıştır. Va-

l
ur lleykozdan kalkarken beş 

'tı . hi . Jandarma ve bir polis Fet-
h'Yı vapurdan almışlardır. Fet-
11 

teslim olmamık için polis-
ere d k . . F k e ınu avemet etmıştır. a-
ç at biraz sonra ellerini kelep· 
k:ie uzatmak mecburiyetinde 

ınıştır. 

il Yakalandı 
kuı ~rsa hapishanesinde mev· 
Ilı •ken her nasılsa kaçmağa 
., Uvaffak olan Agop oğlu Mı
•trdıç ar polisin yaptığı uzun 
be~·Şhrınalar neticesinde Hey
'er~~da p!ajıııda müşterilere 
l.ıı~ 18 Yaparken yakalanmıştır. 
~ek~rdıç Bursaya gönderile• 

r. 

!( Yaraladı 
~ ... al sıınpaşada oturan tütün 
"'C e . ela d' sınden Bursalı 15 yaşın-

dan ~lber nişanlısı Ali tarafın· 
Ilı l•letıe yüzünden yaralan• 

ıştır I< 
t•h · ızcağız Beyoğlu has· 
• ane · l'ak 

1 
sıne kaldırılmış, suçlu 

a anınışbr. 

Alt Boğuluyordu 
9niıre'n~umda denize giren 
t il!ahsıte talebesinden Niğde
tan ınut boğulurken etraf· 
t&.r 1 Yetişenler tarafından kur· 

1 ınıştı l'e g· r. Delikanlı hastane-
onderilmiştir. 

O t .\ya§ı kırıldı r ak· 
Varpurd oyde r~htıma bağlı bir 
Y&ıı an sahıle kömür taşı• 

aınete lh tıta0 k 
1 

san vapura uza. 
Ve a a asın kaymasile düşmüş 
lıasta:ağı kırılmıştır. Amele 

aıteye kaldırılmıştır. 

yünde kahveci Tayyar ile Arazinin ifraz muamelesi ya- tarda vergi makbuzlarının dip - Bunların hepsi doğru fa. 
kavga etmiş. Tayyar çakı ile pılmış olduğundan plan biter koçanlarına noksan ve mükel- kat ben yedi yüz lira falan 
l\ıluradı iki yerinden yaralamış· bilmez arsalar parça parça sa.. teflere verilen parçalara tam iade etınedim işin yeni bir eh· 
tır. Suçlu yakalanmıştır. tılacaktır. rakam yazmak surelile mühim li vukufa havale edilmesini 

El çabukluğu Şehrin haritası miktarda ihtilas yaptığı bu pa- isterim. Dedi. Mahkeme bu 
Küçıikr.ıustafapaşada Haşi· radan yalnız 729 lirasının ia- talebi reddetti. 

Müstakbel şehir planı için d d ld b ı d B min fırınında tezgahdar Meh- e e i iği ildiri iyor u. un- Gelmiyen şahitler de vardı 
Çalışmalara devam olunuyor. d · ı b 'd met polise müracaatla sabıka· an sonra reıs suç uya u ı - onların çağırılması için muha-

lılardan berber Aristidi tara- lstanbulun haritasını tesbit diaya karşı ne diyeceğini sor- keme talik edildi. 
fından el çabukluğu ile 50 etmek için de tayyarelerle u.. du. Veysi şunları söyledi: Tevkif edll d"ı 

1 1 kt ·ı d - Ben on bir senedenberl 
lirasının çalındığını idd•a et- çuş ar yapı ma a ,.e mu ea - Kü~ük çekmece civarında 

1 • maliye memuruyum. Şimd•ye ' 
miş. suçlu yakalanmıştır. dit irfüalardan şehrin resim erı dün bir kaza olmu•lur. Ali kadar hiç bir ihtilasım yoktur • 

Kaçtı alınmaktadır. Harita bir sene Refikam verem oldu. Hasta· oğlu Mehmet Küçükçekmece 
Tophanede oturan fındıkcı zarfında tamamlanacaktır. 40 hanelere müracaat ettim. al- yakınında kibrit fabrikasının 

Burhanettin, metresi Arşelo- bin lira sarfolunacaktır. madılar. Tedavi ettiremiyecek yanından arabasile ilerlerken 
sun kendisinden ayrı yaşamak Beykoza güzel bir bir halde idim. Elli, yüz lira arkasından gelen arabacı Re-
islemesi kararına kızarak ka· ı park yapılıyor kadar ihtilas ettim. Bu ihtiliisı cep öne geçmek istemiş ve 
dını jiletle yüzünden yarala- yaptıktan sonra bir tahsil mü- geçerken de Mehmedin bry· 

mlştlr. Suçlu kaçmıştır. Polis Beykozun iskeledeki on çeş- f 1• t 1• g•rlerini kırbaçlamıştır. Bey-
ettişi muame atımı e tış etti. 

aramaktadır. meleri çok meşhurdur. Bu B f k d girler ürkmüş ve oradan ge-u ihtilasımın ar ına varma ı. 
Yaralandı çeşmenin iri çinarların altın- Müfettişin bu işin farkına var- çen Şevketle Fahriyi duvarla 

Cadde bostanında denize daki bedii manzarasını önün- b . t · t 'k t tekerlekler arasına aıkıştırarak 
ınayışı enı eşcı ,.e eşvı e • 

başüstü atlama neticesinde loey· deki harap dükkanlar ve evler ti, Çaldım. tehlikeli bir surette yaralamış-
ninden yaralanan 17 yaşların· kapatıyordu. Beykoz kayma- Bundansonra Kartal çımento tır. Yaralılar Cerrahpaşa has-
da Mehmed hastaneya kaldı· kamı Ihsan burada büyük ve fabrikası mnhasebecisi Rilat tahane•ine kaldırılmıştır. Müd-

deiumumrlik dün Recebi tev-
rılmıştır. asri bir bahçe yapmıya ka- dinlendi. 

iki ahbap rar vermiş ,.e istihlak işleri- Rifat fabrikanın 2508 lira kil etmiştir. 
Kasımpaşada oturan Musa ni de bitirmiştir. Vilayet te kazanç \'ergisi verdiği ve Morga kaldırıldı 

ile Kazım kavga etmişler, Ka- bahçenin derhal tanzimi için makbuz da aldığı halde bunun Kemerburgazda attan düşe-
zım Musayı bıçakla muhtelif yeni bir tahsisat kabul etmiştir. ancak (400) liranın Maliye rek yaralanan Bay Melımedin 
yer lerind ~n yaralamıştır. Ya-

1 
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ralı hastahaneye kaldırılmış, 
suçlu yakalanmıştır. 

Bir kaza 
Binbirdirek mahallesinde ls

tanbul apartımanına misafir 
gelen lbrahimin 5 yaşındaki 
çocuğu merdiven k~~arında 
oynarken muvazenesını k~_Y· 
bederek asansör arasına duş
müş ve sıkışmıştır. Etraftan 
yetişenler çocuğu kurtarmış· 
larsa da muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Çocuk tedavi 
için hastaneye kaldırılmıştır. 

Sekiz ·mUnhale yirmi 
iki talip 

lstanbul Tapu idaresinde \'~ 
ağustosta .yapıla.cak olan yenı 
teşkilat içın sekız memur al~· 
nacaktır. Bu memuriyetlere Lı
se mezunlarından ikisi kız 
ve yirmisi erkek olmak .üzere 

22 genç müracaat etmış ve 
dün imtihanları yapılmıştır. 
Netice yakında belli olacaktır. 

ANK AR A ÇÖ L 
DE G İLDİR 

Mektebini birincilikle bitir
miş genç bir İsviçreli mimar, 
Türkiyeye tetkiklerde bulun• 
mağa gelmiş ve ilk olarak da 
lstanbula ayak basmıştır. 

Ankarada tanıştığımız bu 
zat, rastladıkları etrafında bi
ze çok eyi şeyler anlattı. Fa
kat söyledikleri arasında şu 
nokta, üzerinde durulacak ka
dar bir mev7.U ortaya atmak
tadır: lstanbulde mili! bir mü. 
essesemizde görüşlüğü bir 
adam, ona Ankaranın bir çöl 
olduğunu \'e görülecek bir 
şeyi bulunmadığını söylem•ştir. 
Bu mutaliialara rağmen, An. 
karaya gelen genç mimar, 
Ankaranın bilhassa mimarlık 
mesleğinden olanlar için en 

faydalı b•r ziyaret yeri oldu
ğunu anlamakta gecikmemiş 
ve -kendi ifadesi ile- çöl de
nen Ankaranın yeı>:yeşil, ma
mur bir cennet olduğunu gör
müştür. 

Bu vaziyet karşısında kendi 
kendimize şöyle düşünebiliriz: 
Ankarayı bilmiyen, Anka

rayı hala bir çöl tmımakta 
olan adam, Türkiyede madde 
olarak meydana gefüilmiş ye
nilikleri de bilmiyen adamdır. 
Ve unutmamalı ki bu cehalet, 
A\·rupada eşi az teknik mües
seseler, enstitülerle dolu An
karayı, yabancılara görülme. 
ğe değmiyen bir çöl olarak 
tarif etmekle kabahat derece
sini bulmaktadır. 

Muktedir olduğu halde, Bur
nunu lstanbuldan dışarı çıka
ramıyan bu vatandaşa sözle
rinde dikkatli olmasını ister
ken, kulakların işitmek ve ka
fanın hiç olmazsa söylemeden 
önce düşünmek için yaratılmış 
olduğunu hatırlatmak, bana 
doğru görünüyor. 

Ankaraya çöl diyen zavallı 
bir deli midir ? Bunu sanmı
yorum.. Yalnız bütün bu ve 
bugibi hadiselerden anlıyorum 
ki vatandaşa memleketi gös
termek, hiç olmazsa resimler
le ona güzel Vatanını, elde 
edilen türlü yeniliklerile bir
likte tanıtmak vazifesi önün
deyiz. 

ş. H. Ergökmen 

Maarif 

San'at · 
Mekteplerine 
ilave sınıf 

·-·-
Lise ve orta me-
zunları buradan 
muallim çıkacak 

Maarif Vekaleti san'at mek
teplerine azami ehemmiyet 
vermektedir. Bu yıl san 'at 
mekteplerinde birer ihzari sı· 

nıl açılması kararlaştırılmıştır. 

Bu sınıflara lise ve orta mek
tep mezunları devam edecek
ler ve iki sene okuyacaklar
dır. Bu müddet sonunda mu
vaffak olan talebeler ismet 
Paşa Kız En•titüsüne gönde
rilecekler ve burada ders ııör
dükten sonra muallim yetişe· 
ceklerdi. 

ilk okullar 
llkmektep çağına gelen ço

cukların tesbitine mahallelerde 
devam olunmaktadır. Bu ay 
sonuna kadar bu iş b•tirilip 
listeler Maarif müdürlüğüne 

verilmiş olacaktır. Maarif mü
dürlüğü bu lislelete göre mev
cut mekteplerin talebeyi istiap 
edip etmiyecel!'ini ve yeniden 
açılması kararlaştırılan mek
teplerden başka mevcut okul
lara ne kadar şube ilave edil
mesi liizım geldiğini tesb•t 
edecektir. 

üniversite 

İlmi kitaplar 

' 

Bunlardan yüz tanesi , 
türkçeye çevirilecek 

lstanbul Üniversitesi şimdiye 
kadar türkçeye çevrlimiş ilim 
kitaplarının noksanlığını göz 
önünde bulundurarak ecnebi 
dillerinden türkçeye yeni "eser
ler tercümesine karar vermiş
tir. Bu suretle Türk talebeleri
nin okudukları kitap ~adedi 

attırılmış olacaktır. 

Rektörlüğün başkanlığı al
tında toplanan profesörler 
meclisinde bu mesele uzun uza
dıya görüşülmüş ve türkçcye 
tercüme edilecek kitapların 

isimleri teshil edilmiştir. 

Alınan karara göre 100 ta
ne çok kıymetli klasik eserin 
tercümesi şimdilik münasip gö
rülmüştür. Ve bu eserlerin 
tercümeleri de profesör ve 
doçentere verilmiştir. Tercüme 
edilecek eserlerin bazıları bü
yük bazıları küçük olduğun
dan tercüme . de iki aydan •ki 
seneye kadar sürecektir. 

Tercümleri Üzerlerine olan 
profesör ve doçentler eserler 
.üzerinde çalışmıya başlamış
lardır. 
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kızı Şişli Etfal hastahanesine 
yatırılmıştı. imhan dün ölmüş
tür. Tabibiadil Salih Haşim 
cesette hiçbir yara ve bere 
eseri göremediği için cesedin 
morga nakline lüzum göster
miştir. 

Sukut eden bir dava 
Eski Darülbedayi artistlerin

den Nureddin Şefkati bir ok
turva suiistimalinden dolayı 

ağır ceza mahkemesinde mu
hakeme ediliyordu. Dün muha
kemesine devam edilecekti. Be
lediyenin avukatı gelmediği 

ıçın muhakeme sukut elti. 
Esasen davanın hukuku umu
miye kısmı evvelce düştüğü 
için müddeiumumiliğin takibi
ne de mahal kalmamıştır. 

Doğum 

Ankiıradaki mesai arkadaş
larımızdan Ertuğrul Şevk t' 
b
. k e ın 
ı~ ız çocuğu dünyaya gel-

mış ve yavruya lmre adı ve
rilmiştir. Arkadaşımızı ve aile
sini tebrik ederken, lmreye de 
uzun ve sıhhatli ömürler dileriz. 
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ı Günün vod.vili , · 
Sulh, &UngUlerlm iz 

altında!. 

Fecrin ilk ışıklarıyle beraber 
Türk orduları Boğazlara yü
rürken, tarihin heybetinden 
ti~rediğini dünya hissetmeli
dır.. Türk, harplerin en büyük 
şanını orada kuşanmıştı; şim
di sulhların en büyük şanını 
orada kuşanıyor 1 

Tarihi Heybetle şahlan!.. 
Boğazın garp ve şarkı bir

leştiren sularına, tekrar, eze
li nöbetçisinin tunç, yağız yüz
lü gö!gesi vurdu .. Tunç, yağız 
yüzlü o Türk nöbetçisi ki ta 
taş devirlerinden beri insan
lığın büyük medeniyetlerinin 
daima son emanet edıldiği ta
rih nöbetçisidir 1 

Boğazlardan bütün medeni
yet, tarih boyunca, şarktan 
garbe, garpten şarka hep ayni 
yağız nöbetçinin nöbeti altında · 
geçmiştir: Ta ilk tunç mede
niyetinden beri 1. 

Tunç medeniyeti, o nöbet
çinin kılıcı gölgesinde, Boğaz
lardan, şarktan garbe, ilk me
deniyet akını olarak geçti. 
Rönesans medeniyeti de, Arap 
medeniyeti de .. 

Bugünkü Avrupa medeni. 
yetini de, Şark ve Garbın ka
vuştuğu sular üstünde, aynı 
Boğazlarda, aynı yağız nö
betçi bekliyorl 

Bu sabah, fecir doğarken, 
tarih son medeniyeti ve dün
ya sulhunu, Şark ve Garbin 
kavuştuğu Boğaz sularında, 
yine, aynı yağız nöbetçiye, 
bütün dünya önünde, emanet 
etmiş bulunuyor) Sulh, sün
gülerimiz altında! .. 

Boğazlarda, sulhu, medeni
yeti, tarihi bekliyen yağız 

nöbetçi! Senin yeryüzündeki 
bu ezel!, ebedi şanını kutlu
luyoruz .. 

Kutlu olsun 1 

DehilT harp 
harp deÇjil midir! 

Günün taze eğlencelık ha
vadis piyasası da durgun değil: 
Çinde dahili harp başlamış. 
Merkez kuvvetleri üç koldan 
ileriliyorlar. Bir şehir alınmış!. 

Orada ne oluyor Allah aş
kına? Harp mi? insan kanı mı 
dökülüyor?. Nası olur? Dahili 
harplerde kan dökülür mü? 

Harp (dahili) olursa deın~k 
kimseler karışmıyor! Te\'ekkeli 
değil, şu Habeş harbi için de 
galipler (Dahili bir meseledir! 
Milletler Cemiyeti ne kamı-, 
yor?) demiyorlardı! Demek ki 
dahil! kan dökülmesine Millet. 
ler Cemiyeti karışmaz, 

Demek bu dok tor işi : nezfi 
dahili 1 A'Dma insan yine mü
teessir oluyor: zira dünyanın 
bu seferki hastası sapsarı! 
Dahili kan dökülüyor 1 

Hatırını soran yok 1 
Karaların kaderi ı 

istiklal Harbinde yararlık
larıyle meşhur Kara Fatmayı 
da, sonunda damadı yarnlamış. 
Yaralar: Kara değil mı? 1 

Keçilere ne ol~ 

Geçen ayın lstanbuldaki 
et sarfiyatı listesi neşrolunu
S<or. Bu istatistikte bin sekiz 
yüz şu kadar karaman, binler
ce dağlıç, kıvırcık, bin şu ka
dar oğlak, öküz, inek, man. 
da, dana, malak, boğa sarfo. 
lunduğu zikrolunuyor. Fakat 
hayret değil mi ki tek bir 
keçiden bahis yok! Acaba 
diyoruz, hakiki koyunun 
bulunmadığı yerde şimdi keçi 
bu isimlerle mi yiidediliyor 1 

Belediye meseleleri 

Hiç haberimiz bile yok: teş
kil edilen bir hakem heyeti 
Belediye ile Evkaf arasındaki 
meseleleri tetkik etmiş: şim
diye kadar 700 mesele çıkmış! 

Demek hiç kimsenin haberi 
yokken Belediye ile Evkaf 
boğaz boğaza girmişler 1 Yok
s~ bu (700) mesele, Belediye
nın yalnız vakfettiği mesele
ler mi? 

Odada gürültü: 

Ticaret Odasında (çok gü
rültülü) bir içtima olmuş. ih
raç edilecek elmalarımızın mu
ayyen büyüklüklerde tasnif 
edilmesi meselesine gelince bu 
gürültü olmuş 1 

Demek ki ( Oda musikisi ) 
gibi (Oda gürültüsü)de oluyor
muş! 

Serdengeçti 



4 

Her gün bir yazı 

İnönü sırtlarında 
Tarih lnönU sırtlarında Tlirk 
çocuklarının sessiz sedasız 
bir yeni muvaffakiyetlni daha 
kaydetmeye h a z ı r ı a n ı y o r 

Yazan: B. Kemal Çağlar 

Türk yurdunda, 
nın ilk piyonyeleri, 
nü'ndedirler. 

uçuş aşkı· 
şimdi inö-

Tarib, lnönü sırtlarında, Türk 
çocuklarının sessiz sedasız bir 
yeni muvaffakıyetini daha kay· 
detmeye hazırlanıyor. 

icap ettiği zaman bu başa• 
nnın kanatlı ve yıldırımlı ola
bileceğini dünyaya göstermek 
elimizdedir. 9 eylülde kendıle· 
rini imdada çağıran bir yurt 
parçasına kanatlılar gibi koşan 
Türk atlılarının çocukları. iler
deki 9 eylüllerde maddeten 
kanatlı olacakları için nasıl 
yetişecekler, kim bilir?. 

Bu büyük mucize, en büyü· 
ğümiizün, en sevgili arkadaşı
na yazdığı gibi •vatanın ma· 
küs taliini yendiğimiz. milli 
imanın mübarek kıldığı lnönii 
sırtlarında hazırlanıyor. 

Kendi geleceklerini yapmak 
ve yurdun geleceğinde yer 
almak için hazırlanan Türk 
çocukları yurda daha yararlı 
olmak yolunda ödevlerin en 
önemlisine hazır bulunmak için 
mektep tatillerini fırsat bildiler: 
bir yeni derse, bir güzel spo
ra, bir eşsiz eğlenceye koş· 
tular. 

yüklerimiz ne iyi fırsatı verdi. 
diye sevinç ve şükran keşfetti, 
ve tam zamanında bize bu 
duyacaklar. 

Türk çocukları, yurtlarının 

ve kendilerinin geleceği için 
duyageldiklcri yükselme, iler· 
leme sevinçli ve sıhhatli ol
ma duygularının henüz hak· 
kile anlatamadıkları destan
larını kanatların bestesi ile 
göklerin mavi enginlerine ka
rşı lnönü sırtlarında teren· 
nüm edecekler. Artık "bizim 
toprağımız. dediğimiz zaman 
duyduğumuz heyecanı duya
rak "bizim göklerimiz. deme
sini bilecekler. 

Yüksele yüksele, uça uça 
bir takım hasis ve haki his· 
!erin ne kadar zavallı olduğu· 

nu, ne kadar kendilerine ya· 
raşmaz olduğunu anlıyacaklar; 

olgun insan olmaları için daha 
az zaman gerekecek, dikkatleri 
artacak, disiplini tanıyacak ve 
sevecekler; aziz Türk ihtilaline 
daha çok layık vatandaşlar ol
masını bilecekler ve becere
cekler. lnönü sırtlarındaki ders
ler, sadece birkaç yüz gencin 
uçuculuğu öğrenmesi gibi as
lında emsalsiz bir kazanç olan 
bir sade netice vermekle kal-Bir geminin içinden rahat 

bir denizin bütün ufuklarını mıyacak; Türk çocuklarının 
ruh olgunluğunu, karakter kuv• 

bir anda süzer gibi, bir tay· velini, vatanseverliğini geliştir. 
yarenin içinden ana yurt top- mek bakımından da en güzel 
raklarını tam kuş bakışı ile bir tatbikat ve telkin vesilesi 
seyretmek ve ona tam insan 

teşkil edecektir. 
kalbile bağlanmak; ne bulun· Ülkülü ve inanışlı teşebbüs
maz fırsat bu. lerini bilgili ve becerikli ele. 

Kendilerini bildikleri gün· manlarla, inkılap yıllarına ve 
denberi, tertemiz ve henüz inkılap atmosferine yaraşır bir 
atsız ihtiraslarla çırpınıp du- hız ve irade ile, hakikat yapan 
ran genç kalpler, daha adını Türk Hava Kurumuna, sade 
koyup açığa vurmadıkları istek. yurtsal korunma bakımından 
!erinin gelip kendilerini bulduk· deği~ ulusal terbiye bakımın
larını görerek huzura ka~u- dan da teşekküre borçluyuz. 
şacaklar, uçmak heves ve ıd- Zihniniz ve yolunuz açık ol-
diasile ana kanatlarının altında sun sevgili Türk gençleri 
çırpınan yavru kuşlar gibi, ?.o· ı ' B. K. Çağl~r 
şuna çabalama ve avunma gun· ;ıııııı11111111111•••••••111ıııııııııı111111111111ııııı111111111111111:; 
!erinin artık geçtiğini ve ufuk· ~ B •• h ~ 
)ara açılabilecekleri günün pek 1 ~ ur an ~ 
yakın olduğunu görerek sevi- ~ B / ' • ~ 
necekler § e ge nın ~ 

Yükselmeyi ve arınmayı, so
yunun ve huyunun icabı, ta 
doğuşlarından amaç edinmiş 
genç ruhlar, bir nevi miraç Yarın bu sütunlarda, 
mucizesine kavuşacaklar; mis- değerli muharrir arkada-
tizmin hiçbir iz taşımayan ha· şımız Bürhan Belge"nin 
kiki ve sürekli bir erişile ge- ikinci yazısını okuyacak-
lişecekler; "bunu istiyorumu- • sınız. 
şu:r., bunu bekliyorumuşuz; bü.. :11111•••••1111111111111111111111111.11111111111111111111ıııııııııuııı~ 

AÇIK SÖZ- 21 Temmuz 
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ASKERLİK -
Taktik usulleri 

Her meslek adamı bilgi
sini, bir takım usullere uya· 
rak arttırır. O usuller, bir 
bulmanın (mucidin ) özlü 
çalışmasına kuvvet verir, 
bir mühendisin düşünce W! 

buluşlarını genişletir, bir 
işci el emeğinin daha ka
zançlı ve verimli olmasına 
yarar. Fakat bu usulle bağ· 
lanışta zekaya uyulacak, 
güdülecek usulleri seçer, 
Kapasite de onu tatbik 
eder. Usul, zeka ve kapa· 
siteye uygun gelen yolları 

açığa vurur, gösterir. Ohal
de, Taktikte, istenilen hedefe 
varmak için çeşitli birl"kle
rin hareketlerini tertiple
yen, düzenliyen usuldür di
yebiliriz. Yalnız, Taktik ka· 
ideleri eldeki harp vasıta· 
!arının cins, tesir ve çok
luğuna göre değiştiğinden 
diğer usullerden farklıdır. 

tesadüfi, oyalama muhare
belerile, taarruz veya mü
dafaa, çevirme ve kuşatma 
gibi hareketlerde tatbik 
edilecek usuller birbirinin 
aynı olamaz. Arazinin hal~ 

birliklerin yeri ve teknik 
kıymetlerile talim ve terbi
ye dereceleri, bilhassa sü
bayların yetişme tarzlarile 
bilgileri Taktik usullerile 
yakından alakadardır. iki 
cenahı dayalı, cenahta ve 
ya müstakil bulunan fırka
ların savaşında kumanda
nın dimağında yer bulan 
düşünce ve kararlar ve 
bunlardan doğan usuller 
hareket ve ateş gibi iki 
muharebe elemanını bekle
nilen neticeyi alacak bir 
hale getiren yönden Tak
tik her birlik kumandanın
dan, içinde bulundukları 

duruma göre usul bulma· 
!arını ister. 

Görüşler: 

Pazar günkü 
yakıcı, bunal
tıcı sıcaktan 

kurtulmak için 
Floryaya ka· 
dar uzandığını· 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

l.=_;;::;; ______ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan : Is k ender Fahreddin iiiiiiiiiiİİİ-_, 

zı zannediyorum. Tefrika No. 2 
Oraya gittiniz. inci tanelerini 

andıran kumlara uzandınız, 

lacivert denizde akşama kadar 
yıkandınız, yüzdünüz. Fakat 
yüzerken yüzüldünüz, yıkanır
ken iliklerinize kadar ıslandı· 
nız, değil mi? Ve hele akşam 
balık istifi gibi trende kan ter 
içinde evinize dönmiye çaba· 
!arken baygınlıklar geçirdiniz 
değil mi? 

Birdenbire içine bir şüPhe girdi : Sakın bu evrak• 
Nesrin çalmasın? Onun erken gidişi de Şefiğin 

bu şüphesini besliyor ve aydınlatıyordu. 

M. K. 
ın1111111111111111111111111ıınııııı1111111111ıı1111111u11111111111111 

Plajın pahalılığı, plAj bak
kallarının ihtikarı, trenin izdi
hamı insanı yalnız pişman et· 
mekle kalmıyor, harap ediyor, 
mahvediyor. 
•Değil mi sayın okuyllcul •. 
Ucuz bir plaj, soyulmadan 

ve yüzülmeden eğlenmek •• Yo· 
rulmadan, hırpalanm'\dan eve 
dönmek... Bu bahtiyarlıklar 

bize acaba ne zaman nasip 
olacak? 

Belediyeden ve diğer ala1<a
dar resmi makamlardan rica 
ediyoruz. Halkı rahat ettirmek 
için alınacak tedbirler çok az 
ve basittir. Bunları elbirliğile 
alalım ve tatbik edelim ki ra· 
hatlıkla beraber bahtiyarlığa 
da kavuşalım. 

1 
Doktorun ı 

Öğütleri 
Kanser 

Diye söylenerek arkadaşına 
yer gösterdi. 

Doktor Necip Servet .. Mü
hendis Şefik •• Bunlar milliyet· 
severliklerile tanınmış idealist 
ve birbirlerini çok iyi anlamı~, 
anlaşmış iki gençtiler. 

Dok lor Necip sigarasını yak
tı •• Yorgun bir tavırla kanape
ye oturdu. 

- Bugün pastacı Minada 
saat ikide buluşacaktık.. Üç 
gün evvel böyle sözleşmiştik. 

Fakat, ben bugün öğle trenile 
lzmite gideceğim. Seni pasta· 
cıda bekletmemek için erken· 
den geldim. 

- Hayrola_ Ne var lzmitte? 
- Merak edilecek bir şey 

yok. Babam biraz rahatsız· 

mış; onu göreceğim. Paraya 
da ihtiyacım var. işler kesat. 
Kazanç yok. 

- Hala babanın eline ba· 
kıyorsun yahu? Sende de amma 
yüz varmış hal 

- Ne _ yapayım? Parasızlık 
canıma yetti. Yüz suyu döke
ceğim adam yabancım değil 

ya.. Nihayet babamdır. Ne 
ise gevezeliği bırakalım. Vak· 
tim yok. Geçen gün sana ver· 

Üsküdardan N. Husrev im- diğim kağıtları ne yaptın? 
zasıyle mektup yazan okuyu- _ Şöyle bir göz gezdirdim. 
cuya: Anadolunun işine yarayacak 

Kanser, ağır ve mühlik bir şeyler hepsi de. Bunları ner. 
hastalıktır. Bütün beşeriyetin den buldun sen ? 
başında en büyük afetlerden _ Orasını sorma hiç .. ! Çal. 
biri olan bu hastalığın kat'! bir 

dım .. 
şifası henüz Tıp alemince meç. _ Nasıl çaldın? 
huldür. Bu sebeple kanser bu- _ B:r Ermeni dostum var· 
gün bir çok telefata sebep olu· dı. Kendisi lngilizce bildiği için 
yor. Harbiye mektebinde (G.H.Q.) 

Kanserin bulaııcı olup olma- ye tercüman olmuş. O akşam Halkevlerinde d"" ı · d ·· •ıs• mese esı e uzun muna- bir koltuk meyhanesinde be-
Konferanslar kaşalara müsaittir. Fakat ek- raber içiyorduk. Ağzından ıaı 

BEYOGLU HALKEVIN- seriyetin fikir ve kanaatnie gÖ· almak için kendisini iyice sar. 
re kanser bulaşıcı değildir. Sa. 

DEN - Boğazlar mukavele- hoş ettim. 
dece musallat olduğu kimse- _ Senden şu-phelenmedı" mı"? 

namesinin imzalanması müna- b k 1 !erle uğraşır, aş a arına sira- _ Hayır. Çünki beni anti 
sebetile bu akşam saat 21 de et etmez 

Y • malist tanır. 

madım, doktorcuğum! Şöyle - Vallahi yok işte ..• ı:ıuna 
bir göz gezdirirken, bir tanesi ben de şaştım doğrusu. Acsb~ 
dikkatime çarptı. (Ali Kemal) dün gece eve gelirken dii• 
imzalı bir mektup. lngilizlere şürdüm mü dersin ?I . 
lstanbulda bulunan iki yüz elli Şefik çok iyi hatırlıyordukı. 
kadar Türk zabitinin tevkif,ni bir beyaz zarf içinde buluna~ 
tavsiye ediyor. vesikalar dün gece cebinde 

- Sen en ehemmiyetsizini duruyordu. 
okumuşsun! Onların arasında Birdenbire içine brr şüphe 
daha neler var, neler.. Hele girdi: sakın bu evrakı Nesrin 

çalmasın? ver şunları bana da, sana bir Ş 
Onun erken gidişi de evesika okuyayım 1 

liıl"in şüphelerini uyandırmışt• Mühendis Şefik, yerinden 
Fakat, Şefik, o geceyi Ne<' 

fırladı.. Gardrobu açarak ce- a rinle geçirdiğini arkadaşın 
kelini çıkardı: 

söyliyemezdi. 
- Bunları burada taşı. Söyliyemedi.. 

mak da bomba saklamaktan Me-- Bulacağım, Necip... , 
daha tehlikeli bir iş haniya. rak etme! Öğleden sonra ııenı 
Sen bu evrakı bir an evvel An· Minada bekle. Sana muhak~a~ 
karaya göndermenin yolunu mü<pet bir cevap getireceğıfll 
bulmıya baksan fena ol mazi Dedi. 

Şefik, ilk önce ceketinin, Doktor Necip hiddetlenmişti: 
sonra pardesüsünün ceplerini - Eğer onları başkasın• 
aradı., gardrobun içine baktı verdinse, bugünden itibaren 
ve birdenbire soğuk bir ter arkadaşlığımız nihayet bulur, 
dökerek: Şefiki Eğer bunu yaptınsa, b~ 

- Tuhaf şey 1 Dün gece bir alçaklıktır.. Emniyeti 11.e 
cebimde idi .• Acaba ceketimi samimiyeti bu kadar da suiisl• 
çıkarırken diişürdüm mü? mal etmek olur mu? 

Diye mırıldandı.. yerlere - Ne desen hakkın var, ]'.je-
baktı.. kanapelerin, masanın, cip 1 Şu dakikada sana karf 
karyolanın altını araştırdı.. kendimi müdafaa edecek vaı~ 

Bulamadı. yette değilim. Yalnız düşün k'• 
Doktor Necip hayretini giz- seninle arkadaşlığımız çocuk· 

liyemedi: luktan başlar .. Ben arkadaşı111 

- Haydi, numara yapma, ve bilhassa senin gibi bir ar• 
Şefik 1 Dün gece cebinde olan kadaşım için • icap ederse· 
evrak her halde od andadır 1 canımı bile feda ederim. aun~ 

Şefik, tekrar kıyıyı, köşeyi sen de pek a'a bilirsin 1 
aradı. Dakikalar geçtikçe Şe- - Hatırıma fena şeyler ge-
lik beyninde uğultular duyu- liyor, Şefik 1 Bu evrakı ecnf"" 
yor ve arkadaşının yüzüne ba- bilere satmış olmıyasın? · / 
kamıyordu. i f Bilm•:!.;,. 

llllllllllllllllllllllllltllllllllılllllllllttlrtll/llllllllllUllllllllllllllllllllUllllllllllll/llllllllllllllllllllllflllllllllllllllllll;,..ıt 

SAN~T ~ 
KiTAP .. ~ESiM. TiVATRO,MUS-91<1 

Ahlaki prensipler 
Evimiz salonunda bir konfe- Bazı tıp üstatları ise kanse-
rans verilecektir. Konferans rin bulaşıcı, başkalarına sirayet - Güzel .. Sonra... J'"' 

K 1 · d" M h San'atkarın u k cb 1 ruf bir muharririn, An r• herkese açıktır. edici bir hastalık olduğu iddi- - o una gır 111'.. ey a- yma me u· /' 
KADIKÖY HALKEVlN- ası üzerinde ısrar ile duruyor- neden çıktık. Kendisini bir oto· riyelinde olduğu ahlaki pren• Morva 'nın bir fıkrasını /ıof 1 

DEN - Boğazlar mukavele- lar. Fakat bunların bu iddiala- mobile bindirirken, cebinden sipler üzerinde durmakla ye· harfine tercüme ederek aftın 
sinin imzalanması dolayısile rını ispat için ortaya attıkları bu kağıtlar tomarıyle yere düş- ni bir İş yapmış olduğumu kendi imzasını atan bit!~ 
bu akşam saat 21 de Evimiz deliller orijinal olmakla beraber tü. Onun gözleri kapalıydı. aklıma bile getirmiyorum. Bu, meşhur muharrir/erden biti~ 

Ş h • k d k san'at kadar eskidir. Fakat sormu<lum · salonunda konferans ve kon- tatmin edici değildır. Bununla a sı evra ı zanne ere , er- •.. · • 
·ı k · B · - .. k ·· b' • san'aıkar geçinen birtakım sa· - Usıat niçin böyle yaf1 

ser verı ece tır. ütün yurt· beraber, her ihtimale karşı tesı gunu verme uzere ce ı· j 
daşlar gelebilirler. kanserin bulaşıcı olduğunu me koydum. j yın zat/er, bu prensipleri tek. yorsunuz? •/ı 

EMl.NÖNÜ HALKEVIN. k O d dk meledikleri için bugün şurada O, çok pişkin bir eda 
1 

göz önünde tutara ona göre nu evine gön er i ten 
DEN - Montrö zaferini kut- t ~dbirli davranmak, zannedi· sonra, bir kahvehaneye otur- ben de birkaç söz söylemek cevap verdi: 
!ulamak için bu gece salt21de yorum ki makul bir hareket dum. Kağıtlara şöyle bir göz cesaretini kendimde buldum. - Vaktim yoktu. TercDrfl' 
Evimizin Cağaloğlundaki Mer- olur. atlım. Aman yarabbi! gözleri- Gazele/erde, mecmualarda etlim. Fakat imzanın üstün' 

Hava istasyonu Kermes hazırlıkları - d .. - ·· ·· ı·· · / •mütercim. kelimesini kogrfl 00 
kez salonunda bir toplantı Kanserin tedavisine gelince; me inanamıyordum .. Mademki gor uğumuz un u ımza arırı 

Geçenlerde şehrimize gelen Roma Konservatuvarı Pro- d k · / d b ı t 
havayolları mu.'du··ru·· Şe· · ket düzenlenmiştir. Programı aşa- bazı kanser tümörlerinin öldü- okudunl Bunların ehemmiye- üstün e ı yazı ar an azı a- yı unu muşum. 

• fcsörlerinden meşhur kemancı B k h - ı ı al0~ Yeşilköy hava istasyonunu şeh· Lili L'Alpini Kızılay tarafından ğıya çıkarılan bu toplantıya rücü tesirini izale etmek müm- tini elbette sen de takdir et- rının aşırma olduğunu gör. u a roman usa Y. 1• 
re uzak gördüğünden yeni bir hazırlanan Kermese iştirak e- bütün yurtdaşlarımızı ve Evi- kün oluyor . Diğer taraftan mişsindirl dükçe insanın sadece canı sı· söylüyordu. Hırsızlığını 0

' ı 
· · · t tk"k t · · d ,,.. · b"fd' · · · b 11 k 1 ki k 1 k mek İçin bu bahaneyi ;ca ıstasyon ıçın e ı a a gırış- ece,.ını ı ırmıştır. mız ağı arını çağırırız. kanser afetine karşı kat'i bir _ Ben • ne yalan söyliye· 1 mn a 0 mıyor, ızıyor, 
miştir. Tetkikat neticesinde Lili L'Alpini san'atka"r Kala 1 J t'kl"I E b h"dd ti · ' ı etmişti. - s ı a marşı: vimiz deva bulmak için ugün dün- yim. onları hala iyice okuya· ı e enıyar ve san a namı· 
M ·d· k- ·· · k Kapuçelli'nin refakatinde k~n- / "h 1 "k "b · k 0" ecı ıye oyu cıvarını ço u Koro heyeti tarafından, 2 • yanın bütün medenr memle- na ulanıyor. ntı a ve ı lı as. anun 
müsait bulmuştur. Bunun üze- ser verecektir. ı hd"d"l k 1 d • 1~1 

Söylev: Halkevi Başkanı ketlerinde hummalı faaliyet lahı bulmak için dünyanın en Meşhur bir Fransız roman- ceza e 1 1 e arşı a ·~' L rine burada bir istasyon ya- Mır 
pılmaya da karar verilmiştir. A Ç 1 K 5 Ö Z Agah Sırrı Levend tarafından, vardır. lngilterede, Almanya· meşhur doktorları ve fiziyoloji cısının eserini, bozuk dıizen ağır suçtur. Bu suçun alı f 
Bunun için de yeni bir proje- 3 • Söylev: istiklal lisesi tale- da, Fransa ve Amerikada mil- üstatları yorucu ve yıpratıcı bir ifade ve üslüpla Türkçeye ki bakımdan ağırlığı ise a 
nin tanzimine başlanmıştır. Onu seven besinden Sevim Levend tara- yonlar harcanarak Kansere mesai sarfediyorlar, yeni yeni çevirdiktrn sonra onu kendi- siyet kırıcıdır. 
Mecidiye köyünde yapılııcak okuyan fından, 4 • Söylev: Evimiz karşı mücadele müesseseleri tedavi imkanları buluyorlar. ne malederek kendi imıasıyle Çalmıyalım. Zekamıza, kt~· 
istasyon şehre çok yakın ol- yayan üyelerinden Nusret Sefa Coş- vücuda getirilmiştir. Bu mües- Ümit ve temenni edilirki ya- neşreden muharrirleri çok di kafamıza güvenip garıf 

tanıtanın k duğundan hava yolile gidip un tarafından, 5 • Koro: Evi- sese ve laboratuvarlarda kan- kında kanser afetinin kat'l göeduk. Daha geçen gün bir talım. 
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Aşk Oyuncakları 
DONKO iLK TEFRI· 
KANIN HULAsASI 
Sev ilde karnaval haftasının son 
Pazar .rünü .. Paristen on, onbe,J 
gün vakit X'CÇirmek için Sevile 
gelen Andre Sto nevol bu ateşli 
•evda diyarında, gönül eğlcn
dirlcl bir macera bulamadığına 
canı aıkıltyor.Nihayet o da kar• 
navala karışıyor.Araba llegcçen 
bir kadın fçlnl alıyor. Bir kon
feti muharebesi yapıyorlar. Ve 
Andre kadından konfeti yu. .. 

murtalarından birinin üzerine 
yazdığı tek bir kellme ile ran
devu istiyor. Kadın randevuyu 
kabul ediyor. 

O sırada bir insan dal
gası Andreyi üç araba boyu 
geriye attı. Arkadan başka 
arabalar sökün ettiler. Genç 
kadın arabası ile birlikte uzak
laştı. 

YAZAN : Piyer Luis 

Andre kalabalığı yararak, 
arka tenha sokaklardan ara
bayı önlemeğe koştu, nafile) 

Aradığı genç kadın başı orta
dan kaybolmuştu. 

Kederli kederli dönüyordu. 
Bütün karnaval alemi kalasın
da birdenbire kararıvermişti. 

Bir daha bu kadını nerede 
bulabilirdi? Acaba Sevilde'mi 
oturuyordu? O da belli değil 1 
Eğe' Sevil'de oturmuyorsa o
nu bulmak ıçın Kortobaya, 
Jereze,Malagayamı gitmeliydi? 
Ne gayrımümkün şey 1 

Şimdi genç kadının hayali 
gözlerinde daha ziyade şirin

leşiyordu. Çehresinin hatları 
inceleşiyor, gözleri derinleşi. 
yor, mana alıyordu. Ya uçları 
oyuak ince dudakları!. And 

re 1..adının hayaline dalmış, 

giderken, birdenbire arkadan 
süratle gelen bir araba sesi 
duyuldu ve kırbaç şakladı: 
Varda! 

Delikanlı dar sokakta ken
disini hemen bir kapının eşi· 
ğine attı. Arabada bir genç 
kadın vardı. Yelpazesi kırılan 

kadın! Andreyi görünce, o da 
bir gül atar gibi, elinde tut
tuğu konfeti yumurtasını ya
vaşça Andreye doğru attı. 

Yumurta düştü ve berekt ver
sin kırılmadı. Bu yeni karşılaş
madan büsbütün şaşıran Andre, 
yumurtayı havadan kapama
dığı gibi, yerJen alıncaya ka
dar araba sokağın köşesini 
dönmüştü. 

Yuvarlak yumu•tanın üze
rinde Kiyero kelimesi hilla 
okunuyordu. Fakat kelimenin 
nihayetine anlaşılan broş iğne. 
sile bir delik açılmıştı. Genç 
kadın kelimeye, ayni kelime 
ile cevap veriyor demekti: 
Kiyerol 

-2-
KONÇA. KONÇITA 
Sokağın köşesini dönen ara

ba ile atların nal sesleri du. 
yulmaz olmuştu. 

Sokakğın köşesini dönen 
araba ile atların nal sesleri 
dulmaz olmuştu. 

Andre birden kendisini top· 
!adı. ikinci bir fırsatı daha 
kaçırmamak korkusu ile ara
banın arkasından fırladı. Uzak
tan atların Plaza del Triunfo'da 
pembe bir konağın gölgeli avlu 
suna girdiklerini gördü. 

Bahçenin geniş parmaklıklı 

kapısı tekrar kapanmıştı amma; 
Andre de kadının nerde otur. 
duğunu öğrenmişti. Böyle ol. 
duğu isabet olmuştu. Körü 
körüne bir ::?aceraya girmek· 
tense, şimdi bu kadının kim 
olduğunu, ismini, ailesini, va
ziyetini, hayatını tahkik ede
bilirdi. 

Bu fikirledir ki Andre ilk 
teşebbüse müracaat etmeden 
kapının önünden ayrılamadı, 

elbisesine şöyle bir çeki düzen 
verdikten sonra, düpe düz 
kapının zilini çekti ve bekledi. 

Parmaklığın arkasından pey
da olan genç bir uşak kapıyı 
açmadan sordu: 

- Müsyü kimi istiyorlar? 
- Şu kartımı Senoraya gö-

türünüz. 
Uşak hürmette kusur etme

mekle beraber, şüpheli bir ta
vırla sordu: 

- Hangi Senoraya? 
- Bu evde oturan Senora-

ya zannederim. 
- Fakat ismi nedir? 
Andre sabırsızlandı, cevap 

vermedi. Hizmetçi tekrar sor· 
du: 

- Kartınızı hangi Senoraya 
götürmek laz ım geldiğini lüt
fen söyleyiniz. 

- insanı sabırsızlandırıyor· 
sunuz, ev sahibiniz beni bekli
yor diyorum size. 
Uşak eğildi, iki elini imkan. 

sızlık ifade eden bir şekilde 

yukarı kaldırdı. Sonra kapıyı 
açmadan, hatta kartı bile al
madan içeriye girdi. 

Hiddetten büsbütün neza
keti elden bırakan Andre, zi. 
li bir daha çaldı, bir daha çal
dı, Kendi kendine şöyle dü
şünüyordu: 

- Erkeğe bu kadar çabuk 
cevap veren bir kadın, evine 
girmekte de bu kadar ısrar 

edilirse elbette hayret etmez. 
Delisya da yalnızdı. Demek bu 
evde de yalnız oturuyor. Çı
kardığım gürültüyü de her 
halde işitmiştir. 

Fakat Andre lspanyol kar
navalının bazı geçici serbesli
lere müsamaha etmekle bera· 
ber, tabii hayatın kapısında va
ziyetin değişmesi icap ettiğini 
unutmuştu. 

Hulasa kapı açılmadı. içinde 
sanki kimseler yokmuş gibi 
pembe konaktan ses çıkmadı. 

Ne yapmalı ? Andre bir 
müddet meydanda bekledi • 

Bir çehre, belki de bir işa

ret görmek ümidile gözlerini 
pencerelerden ayırmadı. Fakat 
ne bir işaret, ne bir kadın 

gölgesi .• Nihayet dönmeğe 
mecbur oldu. 

Dönüşte, sokağın köşesi~;~ 
meyva tablalarını yaymış b 
satıcıya gözü ilişti. 

- Yahu, dedi. Bu pembe.~; 
nakta kim oturuyor, bilıY 
mısın ? 

- Bilmiyorum. J 
Andre satıcının eline on re 

tutuşturdu : 
e' - Canım söyle, söyle, s 

bilirsin. .ıl 
- Söylemek doğru des· 

amma .. Çünkü Senora hep~ 
nimle alış veriş eder, söyle 
ğimi anlarsa, benden alış '~ 
rişi keser. Zaten benirıı ~· 
çok bir şey bildiğim yok ) ~· 
Bu kadına Senora Dona J(Oo" 
çepciyon Perez derler. Dr 
Manuel Gars'yanın karısıd1 i1 

- Kocası Sevilde değıl fil 
- Kocası şimdi Bolibiyad" 
- Neresi bu Bolibiya? dJ 
- Ne bileyim, Amerik8 

bir memleketmiş. 
·ye 

Andre daha fazla öğreorııd'l' 
lüzum görmeden satıcının ~e 
!erine on real daha atU W 
oteline dönmek niyetile ı,.a 
ba ığa karışlı, Ji 1 
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Türk Edebiyatı 
• 

Ertem anlatıyor Bayan Ihsan 
Anketi yapan: Ertuğrul Şevket 

Bayan Ihsan Ertem.. ilk ya· 
tılarını Vakit gazetesinde o
kumuştum. Anadoluda bir se• 
~ahate çıkan bu bayan, ora· 

an gazetesine mektuplar ya· 
~~Yordu . Bir vakası vardır, 

1 ~ unutmam: Birgün bir köy 
~~n~e dişi ağrıyan bir küçük 

Y_lu kıza, aspirin yutturmuş, 
tabıi bünye ilaçlara alışık ol
madığından tesir kati. Kızın 

ha~ası, babası memnun. Fakat 
ık· lh aye köyde yayılmış, bayan 
•an Ertemin iyi bir doktor 

~ldujj'u şayi olmuş. Halbuki 
endisinin doktorlu"u kesiğe 

le r . a n ırdıyot, baş ve diş ağrısı· 
na da . . k "b aspırın verma ten ı a• 
rettir: Ertesi gün oturduğu \ 
eve b" k • ıt akın, bir akın. Keller, 

orler, kolu kırıklar, fregililer. 
<1· - Aman bizi de tedavi et. 

'Ye feryat ediyorlar. 
b Bu hikayeden sonra, lstan· 

ul kahvelerinde işsizlikten pi
nekliyen bir doktor ahbabıma, 
de-· ~ahu, Anadoluya çık, 

mıştım de bir dayak yeme· 
di,.. ' 6 ıın kalmıştı. 

ro m 
Ankarada olduğunu biliyor

~um. Bu genç idealist bayan· 
a görüşmek için bir vesile 
~ramaktaydım. Dayısının An· 

ara merkez postahancsi te!g
raf gişesi başmemuru olduğu· 
nu bir yerden işitmiştim. He
men şuraya kkydetmek iste· 
rım ki : Ankara telgraf me· 
murları dünyanın en çalışkan 
en terbiyeli insanlarıdır. Gece 
gündüz demezler saat m•kine· 
si kadar muntazam çalışırlar. 
Ben hiç bir yerde insanlara 
bu kadar kolayiık gösteren 
memurlar görmedim. 

ııı l!l 
- Bay Fahriyi görmek is

tiyorum. 
Gişe memuru 
- Burdadır bayım, dedi. ça

jj'ıralım mı? 
- Lütfen. 
Bay Fahri orra boylu, şiş

man, sevimli bir zat. Beni gü
leryüzle karşıladı. Maksadımı 
anlattım. Evi bilmediğimi söy
ledim. 

- Brş buçukta teşrif buyu
runuz. Beraber gidelim. 
Teşekkür ettim. 
.... Güzel döşenmiş bir ev

den içni girdik. Beyaz bir kö· 
Pek ayaklarıma dolaştı. Galiba 
biraz korkmuşum. Bayan Ihsan 
F.rtem 

' - Usludur elendim, dedi. 
lsırmaz. 

Rahat bir koltuğa oturdum. 
O da. kitap doluydu. Etajerler
de, rafarda bir parmak boş 
Yer görmek imkanı >oktu. 

- Kitaba çok meraklıyım, 
dedi. Hemen hemen hergün 
muntazaman okurum. 
. Terbiyeli bir küçük kız za· 

tıf bir şeker kutusiyle geldi, 
bayan Ihsan Ertem: 
• - Elendim, dedi. Biz kahve 
adetini kaldırdık. Dayımın 
t~nsiyoııu fazla. Kahve içme
sı · nı menettiler. Fakat dinle-
~iyor ki. Mutfağa gidip gizli 
~tıli kahve içiyor. Ben de 

ahveyi eve sokmaz oldum. 
Güldüm, 
- Ya, dedim. Sokakta kah

\>e içerse. 
Dayı da güldü: 

d 
- Yo, vallahi içmiyorum, 

ed· 1• Hem ben şeker yemiye 
alıştım s· . b" -
1
• • ıze garıp ırşey soy-
~Ycyim mi? Şeker yemek çok 

Cyfli birşey. O kadar da 
~~u, ki. Birçok evlerde kahve 

~tini kaldırmışlar. 
lad ay da esefle başını sal-

ı: yı 

- Sanki, dedi. Meret kah
ve · 
1 
yı otuz sene içtik de ne 

0 du? Sıhhatten kaybettik. 
Ben 13.fı dağıtmamak için 

sualin b" · ırıncisini ')Ordum. 
ko~ayan Ihsan hiç düşünmeden 

.. ay ve tatlı bir söyleyişle : 
d - Milli mücadele esnasın· 

a bir ed b" . Milli .. e ıyat vardı dedı. 
mucadele yalnız Kuvayı 

di unutmayın, a~ık şiiri, Cahil 
Sıtkının zaman bir Kuşak gi. 
bisi hakikaten güzel şeylerdır. 
Romancılardan M•hmut Ye. 

sarinin Bağrı yanık Ömer, ölü· 
nün gözleri, su sinekleri, sev· 
da ihtikarı, Peyami Sefanın 

sayan Ihsan Ertem 

Milliye ile, Kuvayı lnzi~a~iye 
arasında bir kavga değıldı. 

Dokuzuncu hariciye koğuşu. 
Halide Edibin Zinonun oğlu, 
kalpağrısı, dağa çıkan kurt, 
harap mabetler. Hüseyin Rah
minin şık, şıpsevdi, mürebbiye, 
kuyruklu yıldız altında izdivaç 
Yakup Kadrinin Sodom gamo
re. Sermet Muhtarın kırkından 
sonra. Aka Gündüzün iki sün· 

gü arasında, bu toprağın kız· 
ları. Yusuf Ziyanın Şeker Os· 
mnn. Reşat Nurinin Leyla Mec· 

1 
nun adındaki hikayeleri. Rel•k 
Halidin memleket hikayeleri. 
Önıer Seyfeddinin bütün hika· 

istiklal istiyenlerle esareti 
kabul edenler arasındaki harp
ti. Bu muharebe saflarında A.n· 
karanın kuvayı milliyeci şaır· 
\eri, edipleri vardı. Mukab~I 
tarafta da ümid mecmuası gı
bi padişaha hizmetler eden ve 
bu hizmetinden dolayı muhar· 
rirlerine padişahtan nişan ala~ 
bir edebiyat ve fikir hareketı 
vardı. 

Bu mecmua ile beraber Pe-
yam Sabah, Alemdar: .~yd.ede 
gibi gazeteler de Mıl.ı M.uca· 
delenin aleyhinde fıkrı.larıyle. 
makalelerile mütemadiy~n hü· 
cumlar yapıyorlardı. Bunların 
etrafında toplanmış bir edebi
yat zümresi vardı. 

Bu aazeteler ve mecmualar• 
da elbet çalışan bir takım in· 
sanlar vardı. Makinalar kendi 
kendilerine işlemiyor, kalem· 
ler kendi kend;Jerine yazılar 
yazmıyordu. Bayan, sesini bi
raz yükseltti. 

- au esnada lstanbulda iş
gali benimseyerek cenk ve ce
gane ile meşgul olan, mesela 
sadabat eğ'lcncelerin:.len bah· 
scden edebi mecmualar da 
vardı. Bu mecmuaları doldu
ran zalların kim olduklarını 
anlamak istiyenler mevcut ko· 
lcksiyonları karıştırabilirler. 
Bence düşman cephenin ede· 
biyatını yapanlar yüzrllilikler 
kadar menfurdur. 

O zaman Ankarada Hakimi· 
yetmilliye, Yeni gün, Öğüt gi· 
bi gazeteler çıkıyor, ve gaze
telerde makaleler, şiirler, hi
kayeler yazıyordu. 

istik al marşı o günlerin ya· 
dgiarıdır. Samih Rıfatın (Ay
dın Aydın gü1.el Aydın) hala 
hatırlarca kalan ihtilal edebi· 
yatının örnek'eridir. Bu ~d~
biyalın karekteri, sanatı ıhtı
lale seferber etmekti. 

lstanbulda da milli davanın 
taraftarı olan gazeteler ve mec· 
mualar vardı. Vakıt, Tasviri· 
efkar, Akşam, Vztan, ileri ga· 
zeteleri ve Dergah mecmuası 
bunların arasında sayılabilir. 

_ Peki Bayan, dedim. Şa· 
irlerden, muharrirlerden kim· 
leri ve neleri okudunuz. 

Bayan kütüphanesini ve ki· 
tap dolu raflarını gösterd'., . 

_ Eskileri, daha eskılerı, 
yenileri hep okudum. Bunların 
arasında severek okuduklarım 
Karacaoğlan, Yunusemre, Na· 
zım Hikmetin Gemici türküsü, 
denize dönmek istiy~ru".'. ~!· 
hami Bekirin herhangı bır şıır 
kitabı, yirmi dört saatı Ertoğ· 
rul Şevketin su tesisi. 

Heyecanla yerimden doğrul-
dum. . 

_ Aman, efendim, dedım. 

iltifat ediyorsunuz. . .. 
_ Estağfurullah, dedı. Sızın 

son akşam, dolap beygiri adlı 
şiirleriniz hoşça gider. 

- Lakin anketi yapan be· 
nim. Bu sözlerinizi yazarsam 

tuhaf olmaz mı? 
_ Ne münasebet. Ben be· 

ğendiklerimi söyliyorum. Sonra 

F 
k Nafizin Han duvarları, 

aru 1 . y h 
Ahmet Haşimb Piya esı, a. -

a Kemalın Akıncı, açık denız, 
~ehmet Nureddinin Muhamme· 

yeleri. Bayan Ihsan Ertem bu· 
rada güld;ü, 

- Nizamettin Nazifin roma· 
nından ziyade romanlarını na· 
sıl yazdığ"ı enteresandır dedi. 

- Nizamettini tanır mısınız? 
dedim. 

Bayan Ihsan Ertem ışıklı 
gözlerini açtı: 

- Küçükten beri hem onu 
hem karılarını tanırım, dedi. 

Ben son suali sordum : 
- Edebiyatımızın yabancı 

dillere tanınmamasının sebep· 
!erini nelerde buluyorsunuz. 

- Edebiyatımızın yabancı 
dillere tercüme edilip tanınma· 
nıasına sebep üzümlerimizi, in
c:rlerimizi şekerlerimizi yaban

cı memleketlerde tanıttığ"ımız 

kadar güzel ve değerli eser· 
!erimizi tanıtmanın yolunu bil· 
mememizdir. 

Bayan Ihsan, kuvvetli bir 
öksürükle sözünü kesti. Bay 
dayı: 

- Şeker d edinde aklıma 
geldi, bir, şerbet içelim. dedi, 
içeri doğrh seslendi : 
.. - Saime, kızım, 4erbet yap. 
Uç tane olsun. 

Ertuğrul Şevket 
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\Misafir 
Talebeler 
Şehrimizde bulun1n misafir 

Mısırlı talebeler dün de gezme· 
!erine devam etmişlerdir. Tu
ring kulubün kiraladığı Şirketi 
Hayriyenin 72 numaralı vapu
rile misafirlerimiz Türk arka
daş'arile birlikte saat ıo da 
Köprüden hareket etmişlerdir. 

Vapur saat 11 buçuğa doğ°· 
ru Trabyaya gelmiş ve To
ka'.lıyan oteline çıkan misafir 
talebeler bir müddet islirahal
tan sonra öğle yemeğini coş

gun 1:-ir samimiyet içinde neş'e 
ile yemişlerdir. 

Öğleden sonra saat üçe 
kadar istirahat edilmiş, üçte 
ayni vapurla Boğazda bir ge
zinti yapıldıktan sonra Büyük 
adaya doğru yola çıkılmıştır • 

Yolda meraklı misafirlerimi
zie genç Üniversitelilerimiz 
izahat vermişler, bu suretle 
Büyükadaya kadar gelmiştir. 
Adada bir müddet gezinti ya
pılmış ve tekrar geç va kıt şeh
rimize dönülmüştür. 

Konyada parti 
toplantlları 

Konya, (Açık Söz) - Bu 
ayın yirmi beşinci Cumartesi 
günü Vilayetimiz parti kaza 
idare heyeti başkanları şehri· 
mize gelecek ve aynı gün saat 
15 de merkez kaza heyeti ku
rağında bir toplantı yapacak
lardır. 

Bu topla'ltıda parti işleri 

görüşülecektir. 

Yalancı şahit 
Balıkesir (Açık Söz) - Dur· 

sunbeyde cereyan eden bir 
muhakeme esnasında ikisinin 
de adı Mustafa olan iki ya· 
)ancı şahit tevkif edilmiştir. 

AÇIK SÖZ-

No: 92 

Diye haykırdım. Sesimdeki 
kuvvet onu biraz geriletti ve 

5 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

· ürküttü. Zayıf bir soruşla: 

Yemek 
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Mayonezli istakoz - patlıcan 
karnıyarık - meyva ııe karpuz 

l!takozu, kuyruğunu pamuk· 
la tıkaı up haşlayınız. Haşlan· 
ma bilince istakoz soğusun. 

;~~:i:i s:o~: ~ 
ayıklayınız. @~ 

iki yumurta- ~ ,) 
nın sarl.!nnın 

içine bir tatlı kaşığı limon, bir 
parça tuz, bir parça karabiber 
koyu1uz. Sonra bunların içine 
damla damla zeytin yağı akı· 
tarak gümüş kaşıkla ve daima 
bir tarafa olarak karıştırınız. 
Birbuçuk b3rdak zeytin yağını 
bu şek ide yedire yedire ka· 
bartabilirseniz mayonez olmuş 
demektir. Eğer bozulursa ye
niden taze bir yumurtanın sa· 
rısına bu bozulmuş olan ma· 
vonezi damla damla akıtarak 
ve yine bir taraflı olarak tut
turuncaya kadar çalkalayınız. 
Mayonez tamam olunca ista· 
kozdan çıkarmış olduğumuz 
etleri bir büyük k~yık tabağı· 
na yayın ve üzerine de mayo· 
ııezi dökün. En üste de turşu, 
halka halka domates, haşlan
mış yumurta, kırmızı turup, 
maydanoz, tere olu ve halka 
halka doğranmış yumurta, fa. 
kal, hepsinden az az olarak 
koyunuz. 

• - Patlıcanları bütün ve 
tabii soyulmuş olarak yağda 
kızartınız. Tepsiye dizip bol 
soğan, bol kıyma ve bol do· 
malesle k'avurup tuzunu bibe
rini de ilave ederek tepsideki 
patlıcanların içerisine doldu· 
runuz. Patlıcanların üzerine bir 
kaç yeşil biber, halka halka 
domates ve biraz da su koyup 
pişiriniz. 

iki saat hafif ateşdc kaynı· 
yan ve iç'n için pişen karnı 
yarık pek lezzetli olur. 

s;;:ı~ 
Çocuıı-unuzu yaz günlerınin 

haşeralından muhıfaza edıniz. 
Pire, tahta 
kurusu, siv· 
risinek, ka· 
rasinek gi
bi taciz edi. 
ci, hatta ıc;tırap ver"ci böcek
lere karşı koruyunuz. 

Bu haşerat çocuı,tun islira
hat.ni Lozduktan ba~ka bün· 
yesini de tahrıp edecek vesile
ler, fırsatlar ihdas eder. 

Sıvrisinek, karasinek, tahta 
kurusu ve pire gibi haşerat 
birtakım mikropları nakleder. 
llu mikroplar çocuğun vücu· 
du.ıa girince hastalıklara yol 
açar ve yavrucuk belki ölüme 
bile gider. 

Model 

Ü•t kısmı koton emprlmed~n 
güneş banyo• ulçl'-1 bluz. Alt kıımı 
tuvalden jüp klob 

- Niçin benden bu kadar 
kaçıyorsun?. 

Dedi. Konuşmamız kapı ara• 
lığında sürdü: 

- Senden nefret ediyorum. 
- Niçin? Çirkin miyim, ih-

tiyar mıyım?. 
- Bunların hiç birisi mAna 

ifade etmez. Ruhan çirkinsin. 
Bayağısın. Yaptığın, yapmak 
istediğin şeyi yer yüzünde 
insan hüviyeti altında yaşıyan 
hiç kimse yapmaz. Eğer, ben 
senin hakiki kızın olmuş ol
saydım şüphesiz bu ahlaksız· 
lığı yapmazdın. Arada bir 
kendi kızlarına taarruz eden 
alçak babalar görülüyor. ih
timal, sen de bunlardan biri 
olurdun. Tabiatin, karakterin 
onu anlatıyor. Fakat, üvey 
çocuğun da ayrı bir husu•i· 
yeti var. llk önce annemi alır· 
ken şüphesiz beni de evlat 
diye aldın. Sonra benim sana 
bir vedia, bir emanet olduıtu· 
mu da düşünmeli, benim hak· 
kımda en küçük bir şey bile 
aklından geçerken yüreğin bu 
vazife ve vedianın mes'uliyeti 
altında sızlamalıdır. 

Yine pek laübali bir halde, 
- Bütün bunları düşünmek 

artık bana vız geliyor. Hissim 
akıl ve mantığ"ıma galip geldi. 

Benim için yapılacak başka 
tek şey yoktur .. 

Dedi, üzerime atılmak istedi, 
O vakit, bütün gücümle yü. 
züne bir şamar indirdim ve 
yaman bir çeviklikle kapıdan 

dışarıya fırladım. işte o va· 
kit lenberi Ferdiden nefret edi-

- Alçak! 

nin tavanlarında dolaşbra 

dolaştıra bir saniye düşündü. 

Sonra, yeni bir güç ve hızla: 

- Size bunun en kuvvetli 
bir vesikasını verebilirim. 

Dedi ve.. devam etti: 
- Onun bir gün bana gön

derdiği üç satırlık bir yazısı 

var. Onu saklamıştım. Bulur, 
yüksek hakimlere takdim ede· 
rim. Bu vesika Ferdinin öz 
beöz el yazısıdır ve .. size bü
tün hakikatleri ifade edecek 
kadar l..uvvetlidir. 

- Bu mektubu size ne ve
sile ile yazmıştı?. 

- Anlatayım .• 
Diyen Güzin hakimin gözle

ri içine dikkatli dikkatli baktı 
sonra bakışlarını mahkemeyf 
dolduran dinleyicilerin üzerin· 
de dolaştırdı, 

- Utanıyorum anlatmaktan. 
Diyen bir çekingenlik ifade· 

si içinde söze başladı: 
yorum. - O hadiseden sonra ya. 

daima beni rahatsız ediyordu. 
Hiy bir zaman gözlerini göz. 
lerımden ayırmıyor, daima onun 
bakışlarının hırslı ve şehvetli 
takibini oturuşumda, konuşu

şumda, yürüyüşümde benimle 
beraber buluyordum. 

Yine bir gündü. Eve geli
yordum. Sokak kapısının biraz 
ilerisinde onunla karşılaştım. 

Bana: 
- Nereye gidiyorsun? 
Dedi. Çok sert ve asabi ce-

vap verdim: 
- Eve gidiyorum. 
- Haydi dön beraber gide-

lim .. 
Diye yılıştı. Ben yine sert 

ve ciddi idım: 
- Nereye gideceğiz?. 
- Seni sinemaya götüreyim. 

"Aşk Çılgınlıkları. adlı enfes 
b:r filim oynayor.. Herkesin 
dilinde o 

Ve ilave elti: 
IEEV AM EDECEK! 

Hakim, bu bahis üzerinde tak odamın kapısını arkasından 
yeni bir soru yaptı: sıkı sıkıya kapayarak yatıyor. Kitap kUJ>Onll 
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FiKİRLER tü~ük ıararlar doğurmakta

Gençliğin vücut 
terbiyesi 

Genç Türk evladının, yarııın 
idarecisi olan yüce varlığın 

bütün ihtiyaçları, noksanları 
her zaman için Açık Söz'de 
yazılıyor ve bunlar birer birer 
gösteriliyor. 

Biz bu gün de gençlik için 
çok mühüm olan bir mesele 
üzerinde duracağız : Vücut 
terbiyesi? işte bu mesele se
nelerce hakii<aten lazım bir ih
tiyaç olarak gösterilmiş fakat 
bu yalnız bir gösteriş mahi· 
yetinde kalmıştır. Evet ı:;enç· 

liğin vücut terbiyesi noksan
dır ve bunun telafi edilmesi 
her şeyden evvel lazımdır. 

Hemen hemen bütün alaka
dar Organların zihninde yer 
alan bir me5ele hep temenni 
mahiyetinde kalmış en ufak 
bir hareket bile müspet tarafa 
yönelmemiştir.. Gençlik vücu
düne bakmıyor. 

Bedeni terbiyesi noksan -. 
Çalışmak lazım. idman yap
mak en iyi bir hallı hareket 
kaynağıdır. Bu hükümlerin so· 
nunda da (gençkre bir idman 
salonu ve s~hası açmalı, ora
da metodlu bir şekilde çalış
tırmalı ) temennisi atılıveri

yor. Nihayet sayın Rektör en 
kısa bir zamanda bu ihtiyacı 
gidereceğini vadetti. Ne yazık 
ki bu vait le mazinin kalın ka
pakları altında saklanmağa 

mahküm oldu. iki senedenberi. 
- Bugün yapılıyor. Yarın 

yapılacak! 
Teranesile daima senelerin 

arkalarına atılan bu vait bu 
gün bir iki sene daha öteye 
atılmış bulunuyor. Gençlerin 
beden terbiyesine şiddetle ih
tiyacı olduğuna kanaat getir~n 
ve bunun üzerinde vaidlerde 
buluan Organların, hiç bir 
ehemmiyeti yokmuş seneleri 
geçirmeleri bize göre gençliğe 

dır. Yüksek mektepten çıkan 
talebelerin yekünu göıönünde 
tutulsun. Eğer onlara bir sene 
evvel sporcu'uk ruhu, spor 
zevki verilm·ş o'.saydı bugün 
fakültesinden şahadetnamesini 

alan genç muhakbk ki o zev
kın verdiği hızla idmanını ya
pacak ve bedeni sağlığının art 
masına çalışacaktı. 

Gençlik moral terbiyesinin 
yüksekliklerinden fizik terbiye· 
sinin derin kara>ılıklarına ba
kınca görlerinin karardığını 

söylüyor. Biz bu derin uçuru
mun, her kötülüğü doğurabi
lecek derinliğin çabucak ay
dınlatabileceğine eminiz. Yeter 
ki en kısa yoldan ve en miis· 
bet bir hamle ile faaliyet 
geçmeli ve derhal gençlere 
fizik terbirelerinin yükselme· 
sine yardım edecek herşeyi 
var etmelidir. 

Bizce kaybedilen hergün 
gençliğe vurulan bir balta de· 
mektir. 

Yusuf Ziya Binath 

LiSELİ GENÇLERE 1 

Açık Sözün yeni 
anketi 

Açık Söz, liseli gençler ara· 
sında yeni bir anket açıyor 1 

Bu ankete cevap verecek li
seliler, birer fotoğraflarile şu 

suallere cevap göndersinler: 
1 - Liseden sonra, yüksek 

tahsilin hangi koluna ayrıla

cak.sınız? Ve bunu ne gaye 
takıp ederek yapacaksınız? 

2 - Seçtiğiniz mesleği ev
velce tayin ~tmiş ve bu yolda 
hazırlık yapmış mı idiniz?. 

3 - Yapacajj'ınız yük-.k 
tahsil devrelerinde kendinize 
gösterilmesi lazım ne kolay
lıklar iıteyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapma· 
yıp hayata atılacaksanız buna 
niçin lüzum gördünüz? Yüksek 
tahsil yapaır.amaklığınızın se-

hepleri nelerdir? Bunların lok 
edilmesini ve yüksek ıa sil 
yapmanızı isteyor musunu ? 

5 - Yüksek tahsil dınince 
hayalinizde ne canlandırıyorsu. 
nuz? Ve bunu kendhize mu· 
hakkak lazım bır ihtiyaç ola
rak alırmısınız? 

LiSAN 

Yaba,.cı diller mek· 
tebinde kurslar 
devam ediyor 

Bu sene Üniversitede yapılar 
dil imtihanlarında b'rçok talelıf 
muvaffak olamamıştı. Bunlar 
için açılan iisan lisan kurs'arı 
lise talebelerine de hayli isti
fadeli olmuştur. Bugün yaban· 
cı diller mektebinde yaz kur
larına devam eden ta le bele
rin yarısını lise mezLn·yet 
imtihanını vermiş ve bu 
sene Üniversiteye yazılacak 
talebeler teşkil etmektedir. 
Ön~müzdeki ders yılında li

san tedrisatı çok daha yüksek 
olacaktır. Gerek alınacak ted
birler ve gerekse yeni talebe
nin lisana çok daha fazla ver
diği ehemmiyet Yabancı Diller 
mektebinden istenilen rand:
manın alınacağ"ını meydana 
koymaktadır. 

Kamplar bitti 
Hukuk Fakültesi talebe'eri

nin kampları da bitmiştir. Bu
gün de Lise talebeleri kamp
tan döneceklerdir. Kamplarda 
muvalfalc olamıyanlar sınıfta 
kalacaklar ve gelecek sene 
tekrar devam edeceklerdir. 

lnkılfip dersleri 
imtihanları 

Dün Mühendis, Mülkiye ve 
Yüksek ticaret mektepleriTürk 
inkılap tarihinden imtihan ol• 
muşlardır. Bu imtihan ile de 
muhtelif mekteplerin ve fakül· 
teler•n inkılap dersleri imli· 
hanları sona ermiştir. Netice
ler birkaç güne kadar talebe
lere ilan edilecektir 
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Gaziantep, bugün cenup hududumuzun 
bekclll(;ıini yaparken onun istiklal savaşında 
gösterdl(;ıi büyük kahramanlıklarla hepimiz 
övünüyoruz. Burada Gazıantepten bir man
zara ve şehrin ayar saatını görüyorsunuz. 
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Tirede içki yüzün
den ağır bir cinayet 

işlendi 
lzmir, (Açık Söz) - E,·elki akşam Tire'de Bafralı Muslala

ya aid deri fabrikasında bir cinayet olmuştur. Ameleden iz
mir 'li çakır Hüseyin oğlu Hamid arasında çıkan kavgada Hü· 
seyin, tabaklara mahsus bıçakla Hınıidi karnından ve kolların
dan ağır suretle ve kavgaya karışan Eskişehirli Mahmud'de 
kasığından hafif aurette yaralanmıştır. 

Hüaeyin tutulmuştur. Yaralılar, lzmir memleket hastanesine 
getirilmişlerdir. Hamid'in karnından aldığı yara yüzünden bar· 
sakları yere dökülmi:iştür Hayatı tehlikededir. 

• • • 
Bir haydutluk suçlusu 

muhakeme ediliyor 
lzmir, (Açık Söz) - Deri tüccarı Davi Sidiye tehdit mek· 

tubu gönderip para istiyen ve taharri komiserini yarılıyan sa
bıkalı Hayreddinin muhakemesine ağırcezada devam edilmi~tir. 
Bu celseda iddia makamı iddiasını serdederek maznunun tehdit 
ve yaralamak suçlarından tecziye edilmesini istemiştir. 

Hayreddin, suçla hiç bir alakası olmadığını tekrar etmiş, 
müdafaa şahitleri dinlenmiştir. Bunlar hapishanede bulunan üç 
mahkümdur. 
Mahkeme önünde Hayreddinin hapishaneye geldiği zaman göz
lerinin bağlı \"C ellerinin mosmor bir halde oldugunu gördük-

lerini söylemişler ve demişlerdir ki : 
•- Kendisiae bunun sebebini sorduk, karakolda polisler ta

rafından dövüldüııün(i siiy lcdi .• 
Maznun Hayredd:n, şah'tlarin bu ifadelerinden sonra mü

dafaasını yapmış ve masum olduğuııu tekrar etmiştir. Kararın 
tefhimi için muhakeme başka bir güne bırakılmıştır. 

•• il 

Odemişte Açık Söz,, 
• 
lzmirin en zengin ilçesinden 

en yeni haberler 

Ödemi~le Hükümel Konağı 

Ôdemiş, (Açık Söz} - Milli 
mücadeleye yardımları dokunan J 

eleler diyarı Ödemiş, lzmir 
kazalarının içinde hemen he
men en zenginidir. lzmirden 
uzaklığı 150 kilometre kadar
dır. Tireden geçerek lzmire 
uzanan muntazam bir şosesi 

\"ı:rd:r. 

ihracat maddelerimizin en 
mühimlerinden biri olan inci
rin külliyetli l!'iktarı buradan 
çıkar. Bu sene geçen senelere 
nisbetle randmanın . daha ve
rimli olacağı ve ( 4,5} milyon 
kilo elde edileceği tahmin o
lunmaktadır. 
Ödemişin istihsal ettiği mal

lar meyanında ikinci safta 
tütün gelmektedir. Tütünler 
geçen sene parlak bir fiyatla 
satıldığı için bu sene de geçen 
seneye nisbetle çok tütün var
dır. Bu sene ekilmedik tek 
bir karış toprak kalmamıştır. 

Yalnız şu kadar var ki halk 
tütünlerinin geçen ;;eneye nis· 1 

betle daha parlak bir fiyatla 
satılmasını candan dilemekte· 
dir. 

Belediye son seneler zarfın· 
da çok mühim işler başarmış
br. Caddeleri genişletmiş, açıl. 

ması lazım olan caddeleri aç· 
mış, on bin metreye yakın 

kaldırım yapmıştır. Geçen se
ne peynir ve kendir hali ve 
daha evvelki senelerde et, 
sebze, urgan halleri yapılmış
tır. Faal belediye, su işlerini 

de çoktan halletmiş, halkı te
miz suya kavuşturmuştur. Bu 
sudan istifade ederek elektrik 
istihsalini de düşünmüş, halka 
ucuz fiatla elektrik teminine 
muvaffak olmuştur. Tire be
lediyesi ile uzlaşılmış Ödemiş
ten Tireye gündüzleri cereyan 
vermek kararlaştırılmıştır. 
Kazanın sağlık durumu çok 

iyidir. Yavaş yavaş tavuk cins
lerinin ıslahına çalışılmaktadır. 
En ziyade (Legorn ve Rodey. 
Jant) tavuk cinslerine önem 
verilmekladir. Kazada iki bah· 
çe ve içinde havuzları vardır. 
Bu iki havuzlu bahçenin şirin· 
!iği ve güzelliği yorgun halkı 
sinesine cezbedip serinlik için· 
de rahat bir nefes almasını 

temin etmektedir. 
Halk yazın sıcaklarda Göl. 

cük yaylasına çıkıp vaktini 
geçirmektedir. Gölcüğün ha. 
vası gayet sağlam ve serin 
bir yayladır. 

• 
lzmirde 
Bir tacirin 
Yolsuz işi 

lzmir (Açık Söz} - Şehrimiz 
Türkofis şübesile lzmir kuru 
meyva ihracatçılar birliği idare 
heyeti tarafından tesbit edilen 
fiatlardan daha eksik fiatlarle 
alivre satış yapılmamasını le
min için faaliyet göstermekte
dir. Bunun için Avrupa'da. 
ki istihlak merkezlerine bir 
tam;m gönderilmiş. tesbit 
edilen asgarr üzüm liatle
rine aykırı olarak yapıl

ması muhtemel teklifler için 
oralardaki alıcıların nazarı dik
katlerinin celbedilmesi isten
miştir. Çünkü ihracatı kontrol 
hakkındaki yeni kanun bu 
gibi satışlara ait malların ih· 
racını men için hükümete sa
lahiyet vermektedir. 

Birliğe dahil olmıyan küçük 
ihracatçılardan birinin bu fi. 
allardan aşağı teklifler yap
tığı haber alınması üzerine 
Türkofis müdür vekili Meh· 
met Ali Eten tarafından 

çağrılarak derhal birliğe gir· 
mesi ve asgari satış fiatların· 

dan aşağı fiatla teklif yapma
ması kendisine ihtar olduğun· 
dan hemen birliğe kaydedil
miş. Asgari fiatlardan aşağı 

alivre teklifleri yapanlar şid
detle takip edilecek ve kendi· 
terine ihracatçı lisansı verilmi
yecektir. 

lzmir Türkofis şubesi asga
ri fiat listesini Bertin, Londra 
ve diğer Türkofis şubelerine 

tamim ederek bunlardan aşa. 
ğı yapılacak satış tekliflerinin 
derhal tellenmesini istemiştir. 

Babasını öldü
ren katil 

Bunun deli olduğu 
tesbit edildi 

İzmir (Açık Sö7} - Kahra
monlarda babası Ahmet Hil
miyi öldüren ve kız kardeşi 

1 Fıtnatla Mustafa ve Yusuf 
adında iki yolcuyu yaralıyan 

Sabrinin muhakemesi Ağırce
zada neticelenmiştir . 

Memleket hastanesi sıhhiye 

heyetinden gelen rapor okun
muştur. Bu raporda Sabrinin 
deli olduğu tasdik edilmekte 

ve mahkum edilemiyeceği bil-
dirilmekte idi. Fakat serbest 
bırakıldığı takdirde tehlikeli 

olacağ da işaret edilerek bir 
timarhanede tedavi altında bu. 
lundurulması istenmişti. 

Mahkeme heyeti maznunun 
deli olması hasebile salıveril· 
mesine karar vermiştir. 

Sabri ağırcezadan sonra Hu

kuk mahkemesine götürülmüş 

ve hukuk mahkemesi Sabrinin 
Manisa akıl hastahanesinde 

daimi surette tedavi altına 

konulmasını kararlaştırmıştır. 

Baskın 

kız 
yapıp 

kaçırmışlar 
Tire, ( Açık Söz ) - Çini

yerli köyünden Kuruoğlu Meh· 

medin tütün çardağını Kemer
dere köyünden Hasan oğlu 

Hüseyin, Çiniyeri köyünden 
Emin oğlu Osman ve bir arka
daşı basarak Parmak Mehme

din karısı Hayriyeyi ve küçük 

kızı Nafizeyi tabanca kabze
leri ile döverek yaralamışlar 

ve büyük kızı Duduyu da döve. 
rek cebren kaçırmışlardır. 

Çıkarılan bir müfreze jan· 
darma mütecavizleri derhal 
yakalamış ve adliyeye vermi~. 
tir. 

Bir genç kazaya 
kurban gitti 

Kilis (Açık Söz} - Şar ku. 

rulu üyelerinden Hasan Naci· 
nin genç oğlu Rifat; boş san• 

dığı bir tabanca ile oynarken; 

içerisinde bir fişek bulunan 
tabanca ateş alarak çıkan mer
mi zav .. llı Rifatı cansız yere 
sermiştir. 

Montro'dedün gece imzalanan 
yeni mukavele 

Dünkü sayımızdan 
tamamlıyarak 

kalan kısmı bugün 
neşrediyoruz 

c - Sahildar olmıyan her 
hangi bir devletin Karadeniz· 
de bulundurabileceği tonilato 
mıkdarı, yukarıdaki a ve b 
iıkralarında zikredilen tonilato 
yekünunun üçte ikisini geçmi
yeceklir. 

d - Bununla beraber Kara
deniz sahildarı olan bir veya 
müteaddit devlet insani bir 
maksatla bu denize bahri kuv· 
vetler göndermek istedikleri 
takdirde mecmuu hiç bir veç· 
hile 8.000 tonu geçmiyecek 
olan bu kuvvetler, işbu muka
velenamenin on üçüncü mad
desinde zikredilen evvelden 
ihbar usulüne tabi tutulmak
sızın aşağıdaki şerait daire
sinde Türk hükümetinden mü
saade almak suretiyle Kara
denize girebileceklerdir. 

Yukurıdaki a ve b fıkrala

rında zikredilen tonilato, yek ün 
dolmadıysa ve gönderilmesi 
istenilen kuvvetlerle bu yekünu 
aşmıyor ise Türkiye Hükumeti 
kendisine arzedilen talebi al· 
dıktan sonra en kısa bir zaman· 
da bu müsaadeyi bahşedecektir. 

Şayet mezkur tonilato yek\i
nu esasen doldurulmuş ise ve 
yahut gönderilmesi istenilen 
kuvvetlerle hu yekun aşıyor ise 
Türkiye Hükumeti müsaade ta
lebinden diğer Karadeniz sahil
dar devletlerini derhal haber
dar e:lecektir ve bu -devletler 
haberdar edildiklerinden 24 
saat sonra buna itiraz etmez
lerse Türkiye Hükümeti alaka
dar devletlere nihayet 48 saat 
gibi kafi bir mühlet zarfında 

alakadar devletlerin taleplerine 
vermeğe karar verdiği netice
den haberdar edecektir. 

Sahildar olmıyan devletlerin 
bahri kuvvetlerinin Karadenize 
vaki olacak her duhulü, yu
karıdaki a ve b fıkralarında 

zikredilen tonilato yekununun 
müsait olduğu derecede yapı
labilecektir. 

e - Karadeniıde mevcudi
yetlernin maksadı ne olursa 
olsun sahildar olmıyan devlet
lerin harp gemileri Kardenizde 
21 günden fazla kalamıyacak
lardır. 

Madde 19 
Harp halinde Türkiye mu

harip olmadığı takdirde harp 
gemileri 10 ila 18 inci madde
lerde münd•riç aynı şartlar 

dairesinde Boğazlarda tam bir 
mürur ve seyriselain serb,s
tisinden istifade edeceklerdir. 

Bununlaberaber bütün mu
harip devletlerin harp sefinele
rinin Boğazlardan geçmeleri 
memnudur. Şu kadar ki işbu 
mukavelenamenin 25 inci mad
desi tatbikatına dahil olan hal

' ter ve kezalik Cemiyeti Akvam 
paktı kadrosu dahilinde akde-
dilip işbu paktın 18 inci mad
desi hükümlerine tevfikan les. 
cil ve neşredilen ve Türkiye
yide taahhüt altına koyan bir 
mütekabil müzaheret muahe
desi mucibipce taarruza uğrı
yan bir devlete yapılan mü
zaheret halleri bundan müs. 
tesnadır. 

Yukarıdaki fıkrada ittihaz 
edilen mürur memnuiyetine 
rağmen 10 ifa 18 inci madde. 
!erdeki tahdidat tatbik edilmi
miyecektir. 

Karadeniz sahildarı olan ve
ya olmıyan muharip devletle
rin harp gemileri merbut ol
dukları limanlardan ayrı bulun
dukları takdirde bu limanlara 
iltica edebileceklerdir. Muha. 
riplerin harp gemileri Boğaz. 
!arda bir güna zaptümüsadere-

ye tevessül etmiyecekler, mu
ayene ve taharri haklarını kul
lanmıyacaklar ve hiçbir has
mane harekette bulunmıya
caklardır. 

Madde 20 
Harp zamanında Türkiye mu· 

harip olduğu takdirde 10 ilA 
18 inci maddeler hükümleri tat· 
bik olunmıyacaktır. 

Harp gemilerinin geçmesi te. 
mamen Türk hükümetinin reyi. 
ne bırakılacaktır. 

Madde 21 
Türkiye kendisini pek yakın 

(Dünkü sayıdan devam ) 

bir harp tehlikesi tehdidine 
maruz hissettiği takdirde, işbu 
mukavelenamenin 20 inci mad
de•i hükümlerini tatbik elmeğe 

hakkı olacaktır. 

Yukarıdaki fıkranın Türkiye. 
ye bahşettıği hakkın Türkiye 
tarafından istimalinden evvel 
Boğazları geçmiş olup bu su
retle tabi oldukları limandan 
aynı bulunan harp gemilerinin 
bu limanlara iltihak etmelerine 
müsaade olunabilecektir. Bu
nunla beraber şurası mukarrer
dir ki Türkiye, tavır ve hare
keli işbu maddenin tatbikine 
sebep olan devletin gemilerini 
bu haktan istifade ettirmiye
bilir. 

Türkiye hükümeti yukarıda
ki birinci fıkranın kendisine 
bahşettiği salahiyeti istimal et
tiği takdirde bu hususla diğer 
akidlere ve Cemiyeti Akvam 
katibi umumisine tcbliıatta bu· 
lunacaktır. 

Eğer Cemiyeti Akvam mec
lisi Türkiye tarafından bu su
retle ittihaz edilen tedbirlerin 
haklı olmadığına üçte iki ek
seriyetle karar verirse ve eğer 
işbu mukavelenameyi imza 
eden diğer akidlerin ekseriyeti 
de kezalik bu reyde bulunur
sa Türkiye hükümeli me~·zuu 
bahis tedbirleri ve kezalik işbu 
mukavelenamenin 6 ncı mad
desi mucibince alacağı tedbir
leri kaldırmayı teahhüt eyler. 

Madde22 
içinde veba, kolera, sarıhum

ma, lekeli humma vak'aları 
veya çiçek hastalığı zuhur e
den veyahut yedi günden beri 
zuhur elmiş bulunan harp ge
mileri ve kezalik bulaşık bir 
limanı beş kere 24 saatten az 
bir müddetten beri terketmiş 
bulunan gemiler, Boğazları 
karantine altına geçmiye ve 
Boğazların bulaştırılmasına ma
hal bırakmamak için gemide 
mevcut vesait ile 15.zım gelen 
tahaffuz • tedbirlerini almıya 

mecburdurlar. 

Hava gemileri 

- Madde 23 
Akdenizle Karadeniz arasın

da sivil ha va gemilerinin mü
rurunu temin maksadıyle Tür
kiye Hükumeti, memnu mınta
ka haricinde olarak, bu müru
ra mahsus hava yollarını gös
terecektir. 

5ivil ha va gemileri Türk 
Hükumetine gayrı muutazam 
uçuşlar için üç gün evvel ha
ber vermek ve muntazam ser
visler için geçiş tarihlerini 
umumi surette evvelce haber 
vermek suretile bu Y"llardan 
istifade edebileceklerdir. 

Bundan başka, Boğazların 
yeniden askerleştirilmesine rağ· 
men, Türkiye hükümeti, Türki
yede cari hava nizamnamesi 
mucibince izin alan sivil hava 
gemilerinin tenıamen emin bir 
suretle Avrupa ile Asya arasın
daki Türk arazisi üzerinde uç. 
maları için lazım gelen teshilatı 
gösterecektir. 

Uçmak müsaadesi verildiği 
haller için Boğazlar mıntaka

sında takip olunacak yol zaman 
zaman gö.lerilecektir. 

Umumi hükümler 

Madde 24 
24 temmuz 1923 tarihli Bo

ğazlar rejimine müteallik mu· 
kaYelename mucibince teşkil 
olunan beynelmilel komisyo
nun vazife ve salrıtıiyetleri 

Türk hükümetlerine intikal et
miştir. Türk hükumeti 11, 12, 
14, 18 inci maddelerin tatbi
katına mütedair malümatı ver· 
meği ve istatistikleri toplamağı 
teahhüt eyler. 

lşlıu mukavelenin Boğazlar
dan harp gemilerinin geçme
sine tealluk eden bütün hüküm· 
terini icra etmeğe Türk lıü

kümeti itina edecektir. 
Türkiye hükümeti, Boğazlar

dan yrkında ecnebi bahri bir 
kuvvetin geçeceğinden haber
dar olunca diğer akitl~rin An- . 
karadaki mümessillerine bu 
kuvvetin teşekkülünü, tonilato· 

sunu, ve boğazlara dühul için 
derpiş edilen tarihi, ve icabın
da avdet için muhtemel tarıhi 
bildirecektir. 

Türkiye hükumeti Ceıniyeti 
Akvam Katibiumumiliğine ve 
diğer akitlere her sene birer 
rapor verecek ve bu raporda 
Boğazlarda ecnebi harp gemi
lerinin hareketini gösterecek 
ve işbu mukavelenamede der
piş edildiği üzere ticaret ve 
bahri ve havai seyrisefain 
hakkında faydalı bütün malü
matı verecektir. 

işbu muahedenamenin hiçbir 
hükmü Türkiye için veya Ce
miyeti akvam azasından bulu
nan bütün diğer akidler için 
Cemiyeti akvam paktından 
mütevellit hukuk ve vecibeleri 
ihlal etmiyecektir. 

Nlhaf hükümler 

Madde 26 
işbu mukavelename mümkün 

mertebe kısa bir zamanda 
tasdik olunacaktır. Tasdikna· 
meler Fransa Cumhuriyeti hii· 
kümetinin Paris'teki evrak ha· 
zinesine tevdi edilecektir. 

Japonya hükumeti tasdikin 
icra edildiğiııi Paris'teki dip· 
lomasi mümessili vasıtasiyle 
Fransa Cumhuriyeti hükumeti· 
ne bildirmekle iktifa etmek 
salahiyetini haiz olacaktır ve 
bu takdirde tasdiknameyi 
mümkün olduğu zaman tevdi 
edecektir. 

Türkiyenin tasdiknamesi da
hil olduğu halde altı tasdikna
me bu suretle tevdi edilince bir 
tevdi zabıtnamesi tanzim kılı. 
nacaktır. 

Bu hususta evvelki fıkrada 
derpiş edilen tebliğ, tasdikna
menin tevdıine muadil addedi. 
lecektir. 

lıbu mukavelename bu za· 
bıtname tarihinden itibaren 
meriyet mevkiine girecektir. 

Fransa hükümeti yukarıda
ki fıkrada derpiş edilen zabıt
namenin musaddak bir sureti
ni ve sonradan tevdi oluna
cak tasdiknamelerin zabıtna
melerini bütün diğer akit dev
letlere verecektir. 

Madde 27 
Meriyele girdikten itibaren. 

işbu mukavelename 24 temmuz 
1923 Lozan Muahedesini imza 
eden bütün devletlerin iltiha· 
kına açık bulunacaktır. 

Her ıltihak diplomasi tari· 
kiyle Fransa Cumhnriyeli hü
kumetine tebliğ edilecek ve 
bu hükumet de diğer akitlere 
bildirecektir. Bu iltihakın hük
mü Fransa Hükumetine tebliğ 
edildiği günden itibaren mer'i 
ve muteber olacaktır. 

Madde 28 
işbu mukavelename meriyete 

girdiği tarihten itibaren 20 
senelik bir müddet için cari 
olacaktır. 

Bununla beraber işbu mu
kavelenamenin birinci madde
sinde lemin olunan mürur ve 
seyrisefain serbestisi prensibi 
gayri mahdut bir müddet için 
caridir. 

MezkOr 20 senelik devrenin 
hitamından on sene evvel yük
sek akitlerden hiç birisi Fran
sa hükümeline mukaddem bir 
fesih ihbarnamesi vermediği 
tekdirde, işbu mukavelename 
iki sene geçinceye kadar meri 
kalacaktır. 

Fesih ihbarnamesi gönderil
dikten sonra bu ihbarname 
Fransa Hükümeti tarafından 
diğer akitlere tebliğ edile
cektir• 

işbu mukavelename bu mad
de hükümlerine tevfikan fes· 
hedilecek olursa diğer akitler 
yeni bir mukavele hükümleri
ni tayin etmek üzere bir kon
feransta kendilerini temsil et. 
tirmeyi taahhüt eylerler, 

Madde 29 
işbu mukavelenamenin mer

iyele girmesinden itibaren her 
beş senelik bir devrenin hi· 
tamında akitlerden her biri 
muka velenamenin bir veya 
muhtelif hükümlerini tadil için 
teklifte bulunmak teşebbüsün• 
de bulunabilirler. 

Kabul edilebilmek için, yük· 
sek akitlerden biri tarafından 
dermeyan olunan tadil talebı, 

14 üncü veya 18 inci madde
nin tadili mevzuubahis ise di
ğer bir akit tarafından ve baş
ka maddelerin tadili mevzuu 
bahis ise diğer iki akit tara
fından takviye edilmelidir. Bu 
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suret!e takviye edilen tadil ta
lebi, cari olan beş senelik dev
renin hitamından üç ay ev\'cl 
bütün akitlere tebliğ edilecek
tir. Bu tebliğ, teklif olunan ta
dilatı ve esbabını gösterecek· 
tir. Bu teklifler üzerine diplo· 
m3si tarikiyle netice istihsali 
mümkün olmazsa yüksek akit
ler bu hususta toplanacak bir 
konferansla kendilerini temsil 
ettireceklerdir, Bu konferans 
2ncak ittifakı ara ile karar vere• 
bilecektir, ancak 14 ve 18 incı 
maddelere müteallik ladi! me
seleleri bundan müstesnadır 
ki bunlar için yüksek akidle
rin dörtte üçünün ekseriyeti 
kafi gelecektir. Bu ekseriyet 
Türkiye dahili olarak Kara
deniz sahildarı akid devletle· 
rin dörtle üçünü ihtiva etmek 
üzere hesap edilecektir. 

Yukarıda anılan murahhas· 
)ar ifadelerini tasdik z mnmda 
i~bu mukavelenam:yi imza et
m•şlerdır. 

Montrö'de rn Temmuz 
1936 da 11 nüsha olarak ya· 
pılmıştır, Ve murahhasların 
mühürlerini havi olın birinci 
nüsh1 Fransa Cümhuı İ}elİ hü· 
kümelinin evrak ha>inesine 
tevdi edilecek ve di~erleri a• 
kid devletlere verilecektir. 

Protokol 
Bugünkü tarihli mukavele• 

namenin imzası esnasında zirde 
imzası bulunan murahhaslar, 
kendi hükumellerini teahhüt 
altına alarak alideki ahkaıııı 
kabul ettiklerini beyan ederler: 

1. - Türkiye, mezkür mu· 
kavelename mukaddime sinde 
tarif edilmiş olan boğazlar 
mınlakasını derhal yeniden 
askerileştirebilecektir. 

2. - 15 ağustos 1936 dan 
itibaren Türkiye hükümeti met• 
kur mukavelenamede musaf• 
rah rejimi muvakkatan tatbilc 
edecektir. 

3. - işbu protokol bugün
den itibaren merl ve muteber• 
dir. 
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Güreşçilerle, basketbolcular 
dün Köstence yolile gittiler 

Epe takımımız geri çevrildi, futbolcular da 
Cuma günü gidiyorlar 

d_Oçüncü Olimpyat kafilesi 
un Galata nhtımından kal· 

~a_n Romanya vapurile ve 
h ostence yolile Olimpyatlara 

1~reket elti. Giden kafilede 
urk Spor Kurumu Başkanı 

~eneral Ali Hikmet Ayerdem 
;ıe Tokat saylavı ve basketbol 
ederasyonu reisi Süreyya da 
bulunmaktadır. 

Dünkü vapurla gürşçilerle 
basketbolcular kitmiştir. 

Giden sporcuların adları 
(Unlardır: 

GÜREŞ: 56 kilo küçük 
Hüseyin (G), Ahmet Çakır· 
yıldız (S), 61 kilo Yaşar Er· 1 
ınan (S), Abbas Sakarya (G), 

66 Kilo Sadık Soganlı (S) , 
Sai'U Arıkan (G) , 

72 Kilo Hüseyin Erçetin (S) 
Nuri Boytorun (G) , 

79 Kilo Mersinli Ahmet Ki· 
reççi (S), Adnan Yurdaer (G) 

87 Kilo Mustafa Avcıoğfo 
hem seı beste, hem de greko· 
romene, Ağırda Mehmet Ço
ban keza hem grekoromene, 
hem serbeste iştirak edecektir. 
Güreş kafilesine bay Ahmet 
l"etgeri başkanlık etmekte olup 
Sadullah, Seyfi Cenap, lsmaıl 
Hakkı da bakem olarak işti· 
rak etmektedirler. 

BASKETBOLCULARA GE 
LİNCE: Antrenör Semerciyan 
ba~ta olmak üzere, Naili. Ka
mil, Rıza, Şeref, l~abip, Penso 
Sakalak, Sadri, f-~ayriden mü
teşekkildir. 

Bundan başka da Alınan 
hük ümetinin davetlisi ve misa· 
!iri olarak Gazi Beden 
Terbiyesi enstitüsünden 30 
genç başlarında maarif veka· 
leti Beden Terbiyesi Mutahassısı 
Cemal ve Yü1.başı Hüsamettin 
bulunduğu halde çok temiz 
Ve bavullarına kadar yekne· 
sak bir kıyafetle yine dünkü 
vapurla olimpiyatlara hareket 
etmiş bulunmaktadırlar. 

Bu kafile Berlindeki yüksek 
spor talebesi kampına gide· 
cek, 36 milletten iştirak eden 
Otuzar sporcile birlikte yapı· 
lacak iimnastik şenliklerine iş
tirak edecektir. 

Bundan başka bu 36 mille· 
tin otuzar sporcusu hep bera· 
berce bir aylık kamp hayatı 
lr-eçirecekler ve bu vesile ile 
olimpiyatları görerek beynel
mile Beden Terbiyesi kongre· 
sinde bulunacaklardır. Kafile· 
llıize muvaffakıyetler dileriz. 

lskrlm takımımızın 
Epe · bölUmU geri 

getirildi 
Peştede çalışarak olımpiyat· 

•ara öyle götürüimesi karar· 
l~şlırılmış olan iskrimcilerimi· 
Zın Epe kısmı, Macaristanda 
Yaptıkları müsabakada Macar 
~kibine 7 • 3 mağlup olduğu 
ıçi_~ lstanbula geri döndürül· 
ınuştür, 

Olimpiyatlara iştirak için Berline hareket eden 
güreşçilerimizden bir kısmı 

sınıfa yükselebildiklerini söyle· Futbolcu!arımızın Yugoslav· 
· t' )arla olan karşılaşmalarını mu· 

mış ır. b' · dd 
Macaristanda kılıç ve epe vaffakıyetsiz ır netıce a e-

takımlarımızın yaptığı müsa- den futbol fede~.a~y~nunun, 
bakalarda baş hakem rolünü futbol takımının goturulmeme· 
1932 Los Ancelos olimpiyadı si için evvelce yaptığı teşeb-
k ı ampiyonu Pelli idare et- büs merkezi umumice tensip 

ı_ ıçt· ş edildiğinden bu işten sarfına· 
m•~ . . ı· .. Yaptığımız müsabakaların zar edılmış ve key ıyette ıştı· 
hepsinde hazır bulunan Macar rak . edileıniyeceğ'. y~lunda 
spor teşkilatı erkanı az za- olımpıyat komıtesıne bıldırıl· 
manda büyük muvaffakiyet mişti. 
gösteren iskrimorlarımızı ve Bu menfi kararı kabul eden 
idare adamınım hararetle teb· olimpiyat komitesine , Türk 
rik etmişlerd i r. hükümetinin futbolcuların mü· 

Kılınç da kazandığımız 4 - 6 sabık olarak iştirak ettirilece· 
muvaffakı yet, Macarların 18 ği yolunda bir karar vermiş 
birinci sınıf müsabık arasında olmasından sonra ikinci bir 
yaptıkları oı:mpiyat seçmcle- dafa 19 Temmuzda ve tam 
rinde ayrılan 6 müsabıkın ha.. kur,aların çekileceg-i gün yıJ ... 
ricindc kalanlara karşı olduğ"u dırım telgrafile bu dara da iş .. 
için cidden takdire değer ına· Lirak edeceği yo:unda bir 
hiyettedir müracaat yapılmış bulunul

maktadır. 
Macaristanda iskrim takımı· 

mızla her gün iki öğretmen 
muntazaman meşgul olmakta· 

dır. 
Halen Mııcaristanda çalış· 

malarına devam eden kılınç 
takımımız, Enver, Cihad, Or· 
han, !ıhami, ve yedek olarak 
Hilmiden müteşekkildir. 

Olimpiyatlara bu takım iş
tirak edecektir. 

Olimpiyatlara götU· 
rUlen tek hakem 
Olimpiyatlara, futbolcularla 

beraber Türk hakemi olarak 
Şazi Tezcan götürülmektedir. 
Şazi Tezcan futbolcularla be· 
raber Cuma günü haraket 

edecektir. 

Cavit cav iStifa etti 
Bisiklet federasyonunun kıy

metli azalarından Cavit Cav 
- bulunduğu bisiklet fede-aza .. 
rasyonundan istif.ı etmıştır. 

eu nasıl iş? 
Alman ve Fin güreşçilerile 

yapılan müsabakalarda ağ_ır 
kiette güreşen ve herkesın 

~~kdirini kazRnan kıymetli gü
i Slmsunlu Ahmet Olim· 

reşç .. d b 
. t kafilesi harıcırı e ıra· 

pıya 

kılmıştır. . . . 
Söylemek istedığı~ız Sam· 

l Ahmedin nıçın kafıle 
sunu d ·ıd· 
d da bırakıldığı eğı ır. 
ışın .. 

Samsundan çağrılarak ışınden, 
- - den edilen bu çocuğun gucun · 

Komitenin tayin ettiği mü· 
racaat günü aşılncış olduğun· 
dan bu dileğin is'af edileceği 
oldukca şüphelidir. Bu dilek 
kabul edilmediği takdirde fut· 
bolcularımız ancak müşahid 
olarak gideceklerdir. 

2 Ağustos deniz 
bayramı 

2 Ağustos Pazar günü lktı· 
sat vekili Celal Bayarın hima· 
yesinde Moda da Deniz kulü· 
bü tarafından büyük oir deniz 
günü tertip olunmuştur. 

Meşale yola çıktı 
Atina, 20 (A.A.) - Olempi 

şehrinden haber verildiğine 
göre, bir çok Elen ve yaban· 
cı ziyaretçiler, bugün, Berline 
götürülmek üzere yola çıkacak 
olimpiyat meşalesinin hareke
ti merasiminde hazır bulunmak 
üzere buraya gelmişlerdir. 

Olempi şehri belediye mec· 
lisi, olimpiyat oyunlarını can
landıran BaMn Pierre de Cou
bertin'e fahri hemşehrilik tev· 
cih etmiştir. 
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Camiler tamir 
ediliyor 

lstanbul Evkaf başmüdürlü· 
ğü tamire muhtaç camileri 
tesbit etmiş ve işe başlamıştır. 
Bunların arasında Süleymani· 
ye, Atikalipaşa, Mesihpaşa ca
mileri de vardır. Tamire muh· 
taç cami adedi 25 tir. 

Arkadaşlardan Osman Rah· ı 
miyi hepimiz severdik, fakat 
azçok ta kendisinden çekinir· 
dik. Severdik, çünkü şendi , 
bol fıkralar anlatırdı, nekre 
bir çocuktu. Çekinirdik çünkü 
durup dururken akla gelme· 
dik muziplikler icat ederdi. 

Günlerden bir gün öğle ÜS• 

tü, Osman Rahmi bir arkada-, 
şile birlikte Sirkecinin meşhur 
ve temiz lokantalarından bi· 
rine girdi. Garsondan lokanta 
sahibini sordu. Gösterdiler. 

Osman Rahmi hiç istifini boz 
madan, bugün ciddiyetle lo
kanta sahibine dedi ki: 

- Efendim, bendeniz Bakır
köy emrazı akliye hastahane
sinde asistanım. (Yanındakini 
göstererek) Bey, sivil taharri 
memurudur. Bu sabah hasta· 
hanemizden bir deli kaçtı. 
Pek o kadar zararlı olmadığı 
için kendisini fazla serbest 
bırakmakkta mahzur gör· 
müyorduk. Fakat tedavisi ta· 
mamlanmadığı için, kendisini 
bulup hastahaneye getirıniye 
mecburduk. 

Ben hastanın baleli ruhiye· 
sini iyi bildiğim için müdüri 
beni aramağa memur elli. llu 
vakte kadar bulamamıştık. Fa· 
kat şimdi bulduk. 

- Nerde? 
- Lokantanızda, 

- Hangisidir? 
Lokanta sahili korkulu göz· 

!erle o sırada pek okadar ka· 
!abalık olmıyan müşterilerine 

göz gezdirdi. 
Osman Rahmi ise, bir ke

narde rahat rahat önündeki 
tavuğun kanadını ayıklamakla 
meşgul kısa boylu, tıknazca 
bir zatı işaret ederek, tered· 
dütsüz: 

- işte şu adam 1 Dedi. 
- Fakat pek de zara~sız gÖ· 

rünüyor. 
- Öyle görünürse de inan· 

mayınız. Gerçe tehlikeli deli 
değ ı ldır amma, sinir hastalari
bilirsiniz ya, arasıra buhranları 
tutar. Biz n1üesseseniıde bir 
rczaJet olmasın diyc,herir ye
meğini bitirinciye kadar kapı
nın dışında bekliyeceğiz. Üze
rinde parası olduğunu biliyo. 
rum. Yediği yemeğin parasını 

verir. Yalnız kapının önü~de 
kendisini yakaladığımız zaman 
hayret etmeyiniz diye sıze ev
velden haber veriyoruz. Kapı. 
dan çıkınca tuttuğumuz gibi, 
bir otomobile atacağız, doğru 
Bakırköyüne göndertceğiz. 

Lokanta sahibi, müessese· 
sine karşı gösterilen bu dik· 
katten dolayı hastahane asis· 
tanına teşekkür etti. 

Osman Rahmile arkadaşı 
çıkmak üzere iken, tekrar 
geri döndüler: 

- Ha, affedersiniz: mühim 
bir şey daha unutuyoruum. 
sakın kendisine kahve ver· 
meyiniz. 

- Yal.. Neden?. 
- Aman, sakın, sakın! kah. 

ve yerine şira, ayran veri .. 
niı , Zarar yok kahve ver· 
dinizmiydi, o zararsız gör· 
düğünüz adam birden zıvana· 
dan çıkar, kendisini bir dev 
zanned: r, eline geçeni kırar. 
Malüm ya, delilik bu, başka 
şey değil, şaka götürmez. 

Lokanta sahibi asistanla ar· 
kadaşını kapuya kadar teşyi 
etti. 

- Anladım efendim, teşek· 
kür ederim, dedi. 

Şimdi Osman Rahmi ile ar
kadaşı gözleri lokantada ne 
olacak acaba diye karşı kal· 
dırımda bir aşağı, bir yukarı 
dolaşıyorlardı. t l<ılıç kısmı ise, Macar mil_li 

akımı haricinde kalmış bır 
tak!mla yaptığı maçta 4 •. 6 

~~~~r~~l~~:ş~~~a~~~t~de:aa~: 
kafile dışında bırakıldığı za· 

. halinin hatırının sorulma· man ' . M -

onu memleketıne gotu· 
ması, . b' 

r Abone Şartları l 
Kısa boylu, tıknaz müşteri 

tavuğu bitirmişti. Arkasından 
pilav yedi, daha. a_rkasından 
da komposto getırttı. 

arı tahtı karara alınmıştır. 
. Dün kendisile görüştüğümüz 
ısk · b nm federasyonu başkanı 

ay Fuat Balkan bu malü-
ın , 
patı verdikten sonra, sade 
eştede 35 iskrim kulübü 

mevcut olduğunu, iskırimle 
tııeşgul olanların dört sınıfa 
11Yrıldığ h dör .. ını, er sporcununun 

k kadar olsun hıç ır yar· 
rece d 
dımın yapılmamış olması ır. 
Yapılan bu hareket, .~P~_ru 
yaşatmak değil, ancak oldur-

mektir. 
futbolcular cuma 

günU gidiyor 
futbol turnuvasına iştirak 

d n milletler ıs temmuz ak· 
e e ı·t 

a kadar bütün forma ı e· 
şamın . . 

rüRKIYE iÇiN 
ı Senelik l 200 Kr. 
6 Aylık 600 

3 " 325 
1 " HARiÇ 
ı Senelik 
6 Aylık 

3 " 1 
" 

125 
İÇİN 
2500 
1300 
700 

• 
• 
• 

Kr. 

" 

Adamakıllı karnını doyur· 
muştu. Eh, bu mükellef ziya· 
lelin arkasından bir de kahve 
istemez miya? 

Garsonu çağırdı; 
- Yavrum, bana orta şe• 

kerli bir kahve gelir. 
Vaziyetten haberi olan gar• 

son müşteriye yaklaştı: 
- Kahve yerine başka bir 

şey emretseniz olmaz mı efen• 
dim? . 

buı duncü sınıftan başlıyarak 
ii _unduğu sınıfta birinci, ikinci, 
sıçu~cü olduğu takdirde üstün 
l»~ı a geçebileceğini ve ancak 

oyle muvaffak ola ola birinci 

. 'kmal ederek olımpıyat ko· 
yı ı d" . 
mitesine iştirak e ı_p ~tmıye· 
ceklerini bildirmelerı lazımdı. L

Nuruoımıaniye, Şeref Sokait 
TELEFON' 20517 _) 1 

Müşteri şaşırdı: 
- Neden kahveniz yok mu? 

Yazan: SEM 

-Size dokunurda onun için 
söyledim efendim. 

- Kahve mi bana dokunur? 
Ne münasebet 1 

- Doktorların kahveyi size 
yasak elliklerini öğrendik de 
efendim. 

7 

Müşteri kızdı: 
- Benim doktorluk işim 

yok, dedi, demir gibi adamım 
hem sonra siz keyfime ne ka
rışırsınız? 

- Zaten kahvemizde kalma 

Muğla Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

dı efendim. 1 Muğla Cünılıuriyet meydanında mevcut kaide 
- Nasıl olur? Koskoca lo· • · d A k kantada kahve olm&.z mı? dı· uzerın e tatür Anıtı için bir kongar açılmıştır. 

şarıya söyle ı 2 - Bu kongura bütün heykeltraşlar girebilir. 

- isterseniz bir şıra geli· 3 - İstekliler meydanın nmunıi vaziyet planı ile 

reyim.Allah· allah, sana ne be anıt kaidesi planlarını l\Iuğla llbaylığından parasız olarak 
alabilirler. 

adam yahu! Benim canım kah-
ve istiyor vesselam. 4 - Anıt üç buçuk metre uz nnlu~unda Askeri Ünrı-

- Rica ederim, bir az ma· formalı Atatürk Heyl:eli olacaktır. 
kul olunuz. 

- Siz de bir az terbiyeli 5 - Heykelin duruş vaziyeti heykeltıra7ın düşünü· 
olunuz. şüne göre serbest bırali:ılınışıır. , 

Bu ~öz gar.ona dokundu, 6 - Aıııt Bronzdan dökülecek mrınta jı he) keltraşa 
o da ters bir cevap verince, a't olacakt ı r. 
bu sefer müşteri büsbütün 7 b kızdı. - l\lüsa ıklar teklif mektuplarıyle resim ve tabii 

Lokanta sahibinin gözü bu cesanı eliıı 1·5 küçü'düğün1e alçıdan modellerini nilı1yet 
sahneden ayrılmıyordu, galiba 1 E ylüle kadar Muğla İlbaylı ğına göndermiş bulun• 
nerdeyse ko kduğu başına o-el· 1 d ) ,, ıııa 1 ır ar. 
mck üzereydi. Münakaşa d;ğer T kJ'f müşterilerin de nazarı dikka- • e. 1 . ıne~tııplarında eserin bu şartlar içimle yap:!• 
tini celbetmişli. Müşteri kah· ması ıç ı n ıst c nılen para miktarı sarah:ıten yazılmalıdır.> 
vesinde israr ediyordu, gar. 8 - 1 E ylülden s onra g elecek teklifler kabul edil· 
son da kahveyi getirmemekte. · 
M

.. ı m ı vecektir. 
uşteri er garsonu haksız çı- ' 

kardılar. Lokanta sahibi ha· 9 - Tekl:fler Muğla İlbaylığındaki Encümence 

yapıldıktan disenin büyümek istidadı gös· birleşecek hakem lıey'etince birinci seçimi 
terdiğini görünce, tabakla-rının param parça edilmesinden sonra abideler komisyonuna gönderilecektir. 
korkarak, hemen bütün gar· 10 - Abideler komisyon unca kesbi kat'iyet edince 
sonlarına emir verdi. Zavallı eseri bevenilen san'atkiira 150 lira, ikincive ,.· • • 
k b 1 k 

, , , uz, uçıı n· 
ısa oyu, tı naz müşteriyi cüye yetmiş beş lira mükafat verilecektir. 

yaka paça ettikleri gibi, baş· 
ka türlü ne>.aket kaidelerine 11 - F.seri birinci derecede beyenilen san'atkarla 
hiç lüzum görmeden, kapının 2490 s1yılı kanunun Jırıkümlerine g öre mukaveleye 
önünde yaya kaldırımına bı· girişilecek, ikinci ve üçüncünün eserleri alıkonularak 
rakıverdiler. d' 1 1 ı ); er eri isterlerse sahip erine iade edilecekt ir. (4174) 

Müşteri başına gelen bu ha· -
<lisenin sebebini bir türlü an
layamamıştı. Bir Hasbinallah 
çekti, yürüdü, gitti. 

Osman Rahmi ile arkadaşı 1 
biraz ileride gülmekten ka l ılı· 

\ 

yorlardı. 
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= Tarihten = 

Beyoğlu Sulh Hukuk 

l\ l alıkemel e ri Baş Yazgan• 

l ·~ n dan : Niyazi ile Re

cebin miişterek en mutas:ır• 

r :f bulundukları T oplnne· 

de Delterda• yokuşnnd~ 
EIJ.".lfazıl ıuahalks i ıı de 

Efsaneler 5 

•~ 1 l\fektep çıkmazı snka~ında 
= (9) nuıırnralı ve 1860 lira 

~ Yarın bu sütunlarda J ııııılı:mııııen kıymetli arsaııın 
:_~ ~ , laıııamı şuyuun izalesi için açık 
. Afrodit § arlırnııya konuıaur-:·ınd 1 11: 
=: .. _ Yazan: 1 10 Ey lı'.ıl 9:l6 Perşembe 

SüheyUl GUldiken ~ giınii saat 15 den 16 ya 
f111111111111111111111ıuıııııııı11111111111111ııııııuıııurnuıııııı~ kadar Beyoğlu sulh malı• 

RADYO PROGRAM! 
21 Temmuz Salı 

ISTANBUL 
18; Taksim bahçesinden na

kil, 20: Halk mu_si~isi (plak), 
20.30: Bayan Lıvıo Fieretti 
(Seprano) ve Stüdyo orkes. 
traları, 21.30: Son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu 
Ajansının gazetelere mahsus 
havadis servisi verilecektir. 

PRAG 

20.10: Nedbal'in "Ander
derson adlı operetinin radyo 
montajı, 21: Linz'den nakil: 
Bı ukner festivali (senfoni) , 
22.40: Plak, 23: Haberler 
23.20: Plak, 24: Konser nakli'. 

VARŞOVA 

20: Şarkılar (Şubert, Şuman), 
20,25: Hafı! Drkeslra musikisi 
21.30 Edebiyat, 22: Orkestra!; 
" Köylü Düğünü " adlı neşri· 
yat, 22.30: Keman konseri 
(Bethovee), 23.20: Dans. 

BÜ KREŞ 
18.ı5: Plak, 19: Konuşma

lar, 19.15: Plak (hafif musiki), 
20: Konferans, 20.20: Keman 
konseri, 20.55: Romen halk 
şarkıları, 21.30 Plak, 22.45: 
Senfonik plaklar, 23.20: Kon· 
ser nakli, 23.45: Yabancı dil
lerle haberler. 

BUDAPEŞTE 

20: "Müsrif. adlı piyes, 
22.20: Çigan musikisi, 23: Ha· 
herler, 23.20: Piyano konseri, 
24: lngilizce konferans, 24.20: 
Caz. 

ViYANA 

21: filarmonik konser (Bruk· 
ner'in eserlerinden), 22.40: Eğ. 
lenceli neşriyat, 23: Haberler, 
23.10: Kanada caz bandosu 
(şarkılı), 1: Gece musikis~ 

BELGRAT 

21: Viyanadan nakil (Bruk· 
ner senfonisi), 22.30: Halk 
şarkıları, 23: Haberler, 23.20: 
Konser nakli, 

kemesi baş yaıgan lığın· 

ca müzayede ile açık artır• 

mıya konulmuştur. Artırma 

bedeli oranlanan bedelin 

yüzde 75 ini bulursa o 

giin ihale ed ilecektir. Bu. 

lamadığı takdirde on be• 

şinci g1ınünc gelen 25 Ey· 

li'ıl 936 cuma günü sıat 

15 ten 16 ya kadar icra 
olunacak ve en çok artıra• 

na ihale edilecektir. 

1 - Arsanın evs1fı 

mahkeme baş yazganı nez· 

dindeki 936· 18 N o. it dos· 

yada yazılı olduğundan an• 

l:ımak istiyeııler orada o
kuyabilirler. 

2 - İhaleye kadar bi· 

rikıııiş l\faliye, Belediye, 

Vakıf icaresi; tellaliye müş· 

teriye aittir. 20 senelik 

taviz bedeli de müşteriye 

aittir. 
3 - Artırmaya girmek 

istiyenler oranlanmış bedelin 

%7,5 u nisbetinde teminat 

akçesi veya ulusal bir ban. 

kanın teminat mektubunu 

getirmeleri şarattır. 

4 - Artırma bedeli iha· 

leden beş go.n İçinde malı· 

keme kasasına yatırıla· 
lacaktır. Aksi takdirde iha· 

le bozularak farkı fiyat, 

zarar ve ziyan, faiz bila 

hüküm kendisinden alına• 
caktır. 

5 - 204 No. lı icra · ve 

iflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan gayri 

menkul üzerindeki ipotek 

is•anbul Beşinci İcra Me~ 
murlnğundan : M ahcuz olup 

paraya çe vrilmesine karar 

ver ilen ayna, sandalya, 

masa 2817/936 salı günü 

s1at 12 den 14 e k ada r 

birinci açık arttırma snre• 
tile Trılıtaknlede Rüstem• 

Uzunçarşı paşa mahallesi 
caddesinde 300 ıınıııaralı 

diikktı nda paraya çevrile• 

ceğindeıı tnlip obıılarm 

mahallinde hazır bulunacak 

memuruna 36/882 numara

lı dosya ile müracaatları 

ilan olunur (24488) 

İstanbul Yedinci İcra 
l\Iemıırluğuııdan: Bir borç. 

tan dolayı mahçuz ve pa

raya çevrilm, sine karar 

verilen bir o~omatik torna 

makinesi, büyük pres, elek• 

trik motoru, çekme ruaki

nası, ateş ocağı ve demir• 

ciliğe ait allt ve e1evat 

tophanede İskele caddeein• 

de 14 no; da ve Galatada 

, Mum hane caddrsinde 124 
no: da 22·7·936 tarihine 

rastlayan Çarşamba goinü 

sıat 12 den 13 çe kadar 

birinci açık nrıurıııa sııte

tiyle satılacağından ilteo 

yenlerin o gün mahallin• 

de bul uııacak memuruna 

würncantları ilan oh~nur. 

sahibi alacaklarla diğer al5.· 

kad:ırlar gayri menkul üze• 

rindeki haklarını hususiyle 

faiz ve masrafa dair olan 

iddialarını ispat için il:in 

gününden itibaren 20 gün 

içinde evrakı müsbiteleri 

ile birlikte satış memuruna 

müracaat etmelidirler aksi 

takdirden hakları tapo kü· 

tüğü ile sabit olmayanlar 

satış parasının paylaşma• 

sından hariç lı.alırlar. 

6 - Şartname mahke

me divanhanesinde herkesin 

görebilecer;i yere asılmıştır. 

Fazla malumat almak isti• 

yenler 936-18 sayısı ile 

baş yazganlığa müracaatları 
iHln olunur. 
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Şampanya gibi lezzetli ve nefis 

Şekerli limonlu 

A N Gazoz ozO 
Meyvalardan ve meyvalarm özünden yapılmıştır.Bir çorba kaşığından bir b~r: 
dak suya, gayet lezzetli ve nefasetine doyum olmıyan ıı:••o~lu. şam~an~a gıb 
limonata yapılu.Ve bu yemeklerden sonra alınırsa mıdevıdır. Mıdeyı bo. ı 
zan ferbet ve dondurma yerine HASAN Gazoz Özile yapılmış buzlu 
imonatalar içiniz. Dünyanın ber tarafında 4ampanya yerice kullanılan 
bu güzel tertibin yerini tutacak biç birşey yoktur. Harareti teıkin ec.er. 
Şişe 30. büyük 50kuruştur. 

HASAN deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOGLU 

. ' ...... .,, . -..· , 

p Bayanlar; mübayaatansz: ya=~·l8'j 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 No. da 

, 
Yeni açllan 

7 

Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR'ın 

1 

En zeng!n çeşitlerini pek mutedil fiyatlarla bulacaksını;lj 

a ., , 
O a ima 

RADYOLIN 

Çünkü 
Her gün Redyolinle fırça

!anan ağza mikrob, diş 
ağrısı ve hastalık girmez! 

1 Fakat 
Günde iki defa Radyolin •ıe 
dişleri fırçalamak şarttır 

AD OLIN 
Sıhhat, güzellik, 1 
cazibe demektir 

;. ............... ~---
İstanbul Beşinbi İcra Me· 

murl uğundan: Mahcuz olup pa• 
raya çevrilmesine karar verile n 
Alman markalı Piyano 23-7-936 
tarihine tesadi:ıt eden perşembe 
günü saat 12-14 de kadar bi· 
rinci açık arttırma suretile para· 
ya çevrileceğinden ralfp olanla· 
nn Beyoğlunda Feruzağa Gü
neşli S)k ak No- 24 apartmanın 
2 No:lu daires'nde 36°1013 nu· 
maralı dosya ile hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan 
olunur. 

Haşaratı öldürmekden emin 
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Dr .Hafız Cemal oı pineci,asıtno.:ı, Dr. Cafer Tayyar Kan kat _şi;i;~~~_en_ 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 Paris Tıp fakültesi Prof. GOSSET'in genel cerrahı servısı 

den 6) ya İstanbul Divanyolu ve DE-MARTEL'in dimağ cerrahisi enstitüsü slbık 
(104) yeni numaralı hususi ka• muvazzaf asistanı 
inesinde hastalara bakar. Salı, Dimağ ve nuhal şevki cerra~isi ve gen.el cerrahi: (Göğüs, 
cumartesi sabah (9 1,2 • 12) karın rahim ve idrar yolu amelıyatları) mutehassısı. 
saatleri hakiki fukaraya malı• Mua;ene: Öğleden sonradır. Beyoğlu Ağacamii Rumeli han 
sustur. Herkesin haline göre ,,J,!;iiiiiiiiii;;i;;;iiiiiiiiiiİİİİİiiiiiiiiiiiim N o. ı. Tel 44086 
muamele oluur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

Zührevi ve cilt hastalıkları 

or. Hayri Ömer 
Ôlt 1 eden sonra 

Ağacami karşısında 

Tel. 43586 

Beyoğlu 
No. 133 
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olmak için yalnız ve yegane olan 

lsteyınız. Ve taklidlerlnl reddediniz. 
FLiT " +- • 

TÜRKiYE 
y,o.,LNIZ BU 

TRA ~ eıÇA.G Nl 

KULLANIYOR 

·-----=--------:...• 

En hoş meyva usare· 
]erile hazırlanmıştır. Hazmi 
kolaylaştırır. lnkıbaıı izale 
eder. Kanı lerııizliyerek vü
cuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

Fena "'O tesırslz haşprat öldürücu mayıleı 
alınakıa paranızı be;ih'ude yere israf etmeyi ... 
nız ve FLIT'ın sahtelerinden sakınınız. Al-' 
danmamak için yalnız bir FLiT olduğunu ve 
sıyah kusakıı asker resımll sarı tenekeler 
içerisinde satıldığını hatırınızda tutunuz. Bu 
tenekeler mühi.Jrlü olduğundan her türlü hiy 
leden Arldlrler. Hakiki FLiT kullanıldıkda 
bütün haşaratı oldürebilırsiniz . 

Dtltkl"e ve yanklara FLiT ıozu lıoyunuı fla
şarat, to:.u ltınas l.'Jer etıne:. dn-ha/ blurler. 

Ul'l'ııml ı1eposu : ı CRESP'IN ı,ıarıbııl, G•laıa. Yır•od• Han ı. 

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

Basıldığı yer: Matbaai Ebüzziya 
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Sultanalımet Üçüncü Sulh Sultınnhmet 3 üncü Sulb 
Hukuk Mahkemesinden: Dava• Hukuk tlfolıkemesinden: Dava• 
cı Gümrük idaresi namına haz:. cı Milli !lliıdafaa Vekaleti na· 
ne vekili Avukat Yusuf Nuri nıına h~iue Avukatı Yusuf 
Taraf n ian Karaköyde Kurtuluş Nuri tarafından IIilmi çanış ve 
caddesinde 40 numaralı hanede Hasan Hüseyin onbaşı ve Alı• 
mukim müteveffa Zara Pap"lyan met ve Halil ve A<lil aleyh ine 
veresesinden karısı An jel ve kı· açılan arpa bedelinden dolayı 
ıı Melina aleyhine noksan isti. yirmi sek:z lira doksan iki kıt• 
fa oJcnan iki yüz iki lira alt· ru~ alacak davasının cari dıırıış· 
mış dokuz kuruş resimle ücre• nı~sında nlıırkapıda 3 iıncü Ko· 
tin maa faiz ve ıııas1riH tahsili lordu nakliye taburunda gedikli 
hakkında nçılan alacak davası• çavuş ile Gemlikte tllolez Illüs• 
nın cari duruşmasından müidei- !im kariyestnden Hüseyin oğlıl 
aleyhlerin Romanya ya gitmiş Ahmet ve Balıkcsirde ikinci ko-
oldukları ve lı:ilen ikamr'gahla· lordu nakliye ıabu•ıında Fazlı 
rının meçhul bulunması hasebi· o~lu Halilin halen ikametgah• 
le ilanen tebligat icrasına ve ı;'rı meçhul bulundu~undan ilii· 
muhakemenin 2·10-936 tarihine 

b nen tebliğat icı as~na ve mu• 
müsadil giıniı saat 'n uçuğa lukemenin 3019/936 tar h;ne 
talikine mahkemece karar veril· 
miş olduğundan yövm ve vakit müs:ıdif gunu sJat en~ t 1

: 

mezkurda bizzat gelinmediği lik"ne mahkemece karar veri!oııŞ 
veyahut nıusaddak bir vekil olduğundan yövnı \"e vaktinıez• 
gönderilmediği takdirde gıyaben kurda bizzat gelmediği veyali\ıt. 

musıddak bir vekil gönderi:medil!'' nıulukenıeye devam olunacağı 
ilanen tebliğ olunur. (12'3) takdirde giyaben mnhakenıe)1:~ 

İstanbul Asliye 6 ncı Hukuk 
Mahkemesinden: 11· eylüfN tara• 
lından Jandarma mütekaidi yüz. 

başısı iken istiklal Harbinde dör· 
düncü fırka aı;ırlık karargahın· 
da ve B'rinci İnönü muharebe 
sinde cephaneyi terk ile Es
kişehire firar cürmünden do
layı on beş sene kürek cezasına 
mahkum edilip Konyaya sevk 
edilirken firar eden İsmail oğlu 
Illustala Nesiminin gaipliğine 
karar verilmesi için açılan da• 
vanın icra kılınan muhakeme
sinde merkumun tcgayyüp etti• 

devam olunacağı iianerı teb ı,, 
o.untır• (1401) _;.....__....,,... __ 
ğİ h~yat ve ıneuıatından ha• 
ber alınmadığı dinlenen kiıJl• 
sel~rin şahadetleriyle sabit ol• 
duğundan Türk kanununıede
nisinın 32 nci maddesi gere
ğince bilgisi olanların bilgi• 
!erini iltın t3rihinden itibareıt 
bir sene içinde 935/ 1259 d( s)'il 
n11marasıyle İstanbul Asliye 
Mahkemesi Altıncı Hukuk dai• 
resine bildirmeleri mahkeme k~· 
rarı uyarınca tebliğ yerinde O• 

mak üzere ilan olunur. 
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