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ecliSi Reisi bir tebl Mille 
mebusları 

iğ ile 
etti toplantıya davet 

Galip 
• 

prensıp 
--

katX atan çocukları iki gündür Atatürk'ün zafer destanlarına 
a:n Yeni bir siyasi ve milli zaferi kutluluy~~lar: . .. 

tunıu }afer Türk torraklarının ve o topraklar uzerınde~ı. bu· 
R'un, tam ve mutlak hakimiyetin kazanılması zaferıdır. 

Atat" k b f · . te ur kendi dehasından kopan ve ışıklanan u za er ıçın 
•azu · d 'b' _ Bn en son merhalesi içinde hep ve .. daıma ol ~u ırı ı: 
Ö u da milletimin yaratbiı eser .• 

Seti .•üyle kısalt.Jabilen sözlerinde tarihin bu muazzam hidi-
Binlerce , on binlerce ve mübaliğa11& yüzblni AfAD lıtanbulla dQ" böyle coftular ve ıehri böyle COfturdular ı .. 

~ı fÖyle ifade ediyorlar: 
•un - Milletinin yüksek seciyesine. ordusunun bükülmez bcizu. 
:flf! a .. ve medeni beşeriyetin aldatılamaz Bonsansına dayanarak 
ti guvenerek kullanılan zekô, lojik ve enerjik bütün beşeriye· 
len '!'_uhtaç olduğu sulh ve huzur bahşeden neticeler doğurabi· 
,.,~egrnin bir delili olan Montrö konferansı esfTi cidden sevin· 

Ye ve sevindirmiye değer bir tarihi hôdisetlir •• 

t ğ l'ılontrö zaferinin derin manası üzerinde büyük şefin yap· 
:

1
;, tahlil ~i!li v~ :ırsı~l~•al bakı"?d.an .. b~ !arihi hadisenin 
Bayrı butun hıivıyetını ve değerıoı gozonune koy.uyor. 

ulu u değeri Montrö'de imza anında canlandıran dığer arsı 
ıal vesikalardan yalnız iki tanesi de şu cümlelerdir. 
, •ansız Dış Bakanı ve murahhası Paul Boncour : 

nı - Bugıi"n Türkiye diinyaga en hrlyük itimat nişanesini ver· 
.,:~le k'almamış, iki kıt'anm birleştiği yerde büyük bir sulh 

lc/.esinin temel ta~ınt da koymuş bulunm-::ıktadır.,. 
Diyor. Sovyet Rusya Dıı Bakanı ve murahhası Litvinof da 

hnlar .. 1 .. ı ıoy uyor : 
•uı;"":' Atatürkün verdiği yeni 'Veçhe ile en ileriye gidM ve 

ıçin en bü!lük bir amil ulan Türkiyeyi ehrik ederim .. . 

.Jnıriliı, Japon, Rumen, Bulgar ve diğer millet delegelerinin 
eri de hep bu çerreve içindedir. 

ı;; 13 13 

. Montrö konfe-ra.naında kazandıtımız 7afer TOrk hikimiye· 
ırıe mutJak n".liana ve şümuliinü verirken KemaHst rejimin 

A.vrupara arsıulusal anlaşamamazlıkların halli bakımından da 
Yepyeni bir tez ve prensip getirmiş oluyor. 

Bu t ez köhne dip lomasi usulleri n sistemleriyle son emri 
•aH siyasaları karşısında dünyanın en niza'lı, en iht i raslı, en 
tehlikeli meselelerinden biri •anılan ve düne kadar da ger· 
\•kten öyle olan Boğazlar meselesinin nasıl tertemiz bir 
~•Hceye vasıl olduğunu en kesin bir belge halinde ortaya 

0 Ymak sır ve muvaffakıyetini fiilen kazanmı1 bulunuyor. 
Tevfik Rüştü Aras bunu lconferasta ve imza sonunda ver· 

llıi' olduğu nutukta şu cümlelerile tebarüz ~tıiriyor. 
t "- Mo~lrö muahedesi lıarp sonrası siyasetinde bir merhale 
ı°'1}il etmekle sulh davasma yeni bir istinat noktasr olmak· 
Q'-'l1' .. 

Etem izzet Benice 

Boğazlar Bölgesinde 

1 Gayriaskeri mıntakanın 
1 işgali tamamlandı 

Bu sevinçli harekata Kara, Deniz ve hava 

kuvvetlerimiz iştirak ettiler 
Çanakkakle, 21 [Hususi su· 

rette gönderdiğimiz arkada
şımızdan 1 - Sabah saat beşte 
don anına BOi'raz. .ııularına gelrli. 
Ordunun resmen girmesinden 
evveJ, kıt'alarmız Haınidiye 
ile İmroz ve Bozcaadayı işgal 
ettiler. 

ı 
r---------,-

M i ilet Meclisi 

l ı.~~!~~~A~!ıO_'Türkl-
Y• Bilyük MUlct Meclisi Reisi 
AbdUlhalik R~nda aıağ"ıdaki teb• 
lia- ile mecllsl toplantıya çatır• 
mııtır : 

Kahraman Ordumuzun kuv
veikülliyesi saat on birde 
şehre girdi. Her taraf kapan- i 
mış, çarşı ve şehir baştan ba
şa do~atılmıştı. Halk ordunun 
geçeceği yollorı kamilen Lut· 
muştu, Orduyu, donanma 
Amiralı, Vali, Belediye Reisi, 
gazeteciler, halk, atlı köylüler 
Balıkesir caddesinden üç kilo
metre ileride ,karşıladılar. 

Tüm General Hüsnü Kılkış 
atının üzerinde şehre girerken 
kumandanlar kendisine buket. 

"Hüktlmetln gösterdlfi lüzum 
Üierine, Tetkllltı Esasiye Kanu· 
nunun 19 unc:u maddesinin ver• 
diğl •tlAhlyete istinıden Türkiye 

1 
Btiyllk ?.Ullet MecHslnt otu:z. tem• 
mu:z. 19.iO pertembe günü saat 
14 de içtlmaa davet cdlyorum. 11 -

lstanbul 
Mektupları 

Devamı 2 inci •ay fada ....._ Devamı 2 nci sn!lfada _...........__ ___________________ ~------·-""----~• 
~~==============~========================= 

Osman Cemal Kay
gılı'nın ilk mektu-

\ Zafer, Memleket, Millet 

Montrö zaferi heye
canla tes'it edildi 

İstanbul dün Çanakkale hatı
rasını bir daha andı 

• I , .. 

Dünka muar:ıam tezahürat esnasında nutuk ıöyliyenler 

~~ğazl.ar mukavelesinin Mon- 1 canlılık göze çarpıyordu. 
tro de ımzalanması dolayısile Akay ve Şirket'ı 'ıH · 
d" h' .. .. . ayrıye 

Mukavelenin imzasından sonra Mübarek tehitlere hürmet 
çilenklerl 

t uo h~ ırde buyuk şeo~ık ve bire_r vapurlarını halka tahsis 
eza urat yapıldı. Ş:hnn her etmı.şlerdi. Sabah saat 9 da 
tarafı baştan başa donanmıştı. 1 bu vapurlar lstanbul halkını 

bunu yarın zevk· Sabah saat 8 de sekiz uçak meccanen Kavaklara kadar 
le okuyac k uçuyor, her köşe müstesna bir Det• 7 . ! J ,..._ ______________________________________________ ~ 

ltaıyanın son anlaşmaya ya
ltınlık göstermesi bekleniyor 

Murahhaslar l\1ontröden ayrıldılar 

So~)ntrö, 21 (Telefonla Açık 
bire :- Murahhaslar artık 
~~t t 5bırer dönüyorlar. Bon· 
te, 'ııı lanley ve Brus dün ırr.· 
~ısııı, urahhaslarc\an diğer bir 
•ltiı da bu sabah hareket 
İııtir e~ Titülesko birkaç gün 
~al~ at etmek üzere burada 

~1:k niyetindedir. 
hazırı t:hh.as heyetimiz de yol 
/ı01 1 ları!e meşguldür. 

~anın yakınltk göstermesi 
l1 bekleniyor 

Va8 ~~trö, 21 (A.A.) - Ha-
s· ıansı bildiriyor· 

ıııı,if :sı mahafilde dÜn akşam 
•sinin nan Botazlar mukave· 

Cltirif ehen:ımiyeti tebarüz 
''lfh llıektedır. Filhakika bir 
letdeıııuahede~inin meşru usul
lahakk l~dil il~ dala olarak , 
defadır\· etmış ve yine ilk 
Ceıııiyer 1 Japonya Milletler 
~a b· •nden çekildikten son- " 
ı ır be · · ' llızaıam } nelmılel mukavef· yi 

A. ıştır. , 

kay~Cndı .nıl ~ha!ılde edemıniyetle 
1 dığ· . . 

Dev •ne göre ltalyanın 
•mı 2 · , ncı sarı i f ed• 

~ k-d 
1 

'it t••aharrJnıitn : Tark ordusunun yenilmez ce 
Dun•••• • b' 1 fdh . ·ı ~ hegb•Iİ gözlerlmızde ır ae a a a canlan<ft 

erısı me. 

1111111111111ıu1111111111111111ııı11uııı1111111111111ını1111111111111 

Kısaca: 
Do•t Mııır milletloln genç1erl bir 

kaç. ıUndür yine dostları Türk 
mllletinln topraklarında bulunu• 
yorlar. lnlıulipcı Tilrklyede1 va· 
tanperver Mııır ıençliğl mümeı
ılllerlnln yaptığı bu ıe:ı.ioln blı.ce 
büyük önemi vır<hr. AtatllrkUn 
Ulkeıi yakın ur;ak bütUn t•rkı 
olduğu kadar 9lmal Afrlkaıına da 
yer yer rehberlik eden ve hattl 
btrço '< ıarp memleketlerine kendi 
hayatiyetinden örnek veren bir 
memlekettir. 

• 
Mıaırın entelektüel dellkanhla• 

l"tDa '5tanbulun müı:eleri, caml
lerl1 tıribıel ve milli eıerlerl, 
t ablatin etsiz numunelerini ver .. 
dili ıı;üzcl yerleri g .. dırlllyor. 
Gaıeteler, kendilerinin plljlara da 
rHtürüldüjllnü haber verij'oriar. 

BUtUn bunlar iyi. Her memle .. 
kette reı.ıln kafilcı:Jerlno de, tek 
gezstne de bunlar glıterlllr, an. .. 
1 Ahhr. fakat, bana öyle gellrorkJ, 
şimal Afılkaıının daha Uç ay 
evvel Kahire ıokıklanndı: 

- Yıtuıa lstlkl&l .. 
Diye haykıntan ve yine içle• 

rlnden lıtU,JAI feh;tlerl veren 
rençlerl, bu memlekette biraz da 
fU sorunun carııh \lellka ve kır
tıhğını arıyorlar: 

- Atatürkün memleketi na .. 
aal bu kudret ve ıörUnü9U alaı? 

Onları bu sualin karşıhfıaı 

hüviyetinde ve veriminde ta9ıyan 
canlı abidelerle de buluşturabll· 
sek az mı iyi olur? .. 

Hayat kı.. mesafeler lçlndo 
senit mefhumların lıtikballne 
doiru ilerliyor. 

H•tlce Hatip 

• sınız uııı1111111111111111111111111111ıııu111111ıııııı1111111111ll1111111111111111111•111111111ıuı omr ncı sag aaa 
. 11111111111111•11111111111111111111111''11111111111111 

; 

Oeferll muharrir Oıman Cc:ma1 

Gazide muharrir Osman 
Cemal, yarından başlryarak 

her Perşembe günü Açık Söz
de "/•lanbul mektuplarr,. adı 
altında yaztlar yazacaktır. 

Osman Cemal ha/km dert
lerini, /stanbul semtlerinde 
gördüklerini, eksikleri, iyilik· 
leri, kötülükleri bu mektup· 

Devamı 2 nci sahifede 

VATANDAŞ SÖYLÜYOR: • . -- --

lstanbul radyosunu 
derhal ilga etmeli! 
Bunu da yüksek Nafıa Vekili 

Çetinkayadan bekliyoruz 
Şu lstanbul radyosunnu uta

dırmak, } üzünü kızartmak , 
en sonra da yola getirmek ıçin 
ne yap3caj!'ımızı şaşırdık. 

Yola gelmezin bu türlüsü gö
rülmemiştir . Radyo denilen 
yirminci asır mucizesi, bizim 
zavallı lstanbul rı.dyosunun 
elinde öyle kepazeleşiyor ki ... 

ı;ı ı;ı 

Evvelki gece montröde yal-
. n.•z T.ürk dünyasının değil, bü

tun sıyaset cihanının en mü
h~m hadisesi cereyan ediyordu. 
Turk sıyaset tarihine b .. 1 .. d " , u un 
unyanın saygı bakışları önün-

de .reni bir zafer sayfası ek
lenıyordu. yeni Boğ-azlar mu. 
kavelesine Türk murahhas] . k arı 
ımza oyuyorlardı. 

. 1.mza merasiminin bütüıı laf. 
sıfatını saniyesi saniyesine öğ
renmek iştiyakile bekleşiyor-

duk. Radyo al:oneleri aparey• 
tefini ayar ettiler. Fakat bo
şuna ümide düştüler. Çünkü 
imza tafsilatının bütün dünya 
radyo merkezleri tarafı .ıd: n 
verildiği dakikalarda bizim 
lstanbul radyosu, abonelerine 
yayvan ağız \e bozuk saz 
keenne çifte telli ziyafeti ç e
kiyordu. 

. Tanıdıklarımızdan bir çok 
kımseler evvelki gece Montrö. 
de cereyan eden muazum ha
disenin taf.ilatını Paris, Londra 
Bükreş, Roma, Berfin radyo: 
!arından dinlemek zaruretine 

(Devamı 2 ini sahifede) 

r - ..... 
Açık Söz'ün ' 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip saklayınu 

No.94 
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Montrö' den sonra 
Türkiye ve devletler 

Boğazlar -~lesinin bir 
buçuk asırlık tarihi lr.giliz. Rus ı 
söyasi rekabetine dayanır. Ka· 
lerinanın boğazlar meselesi 
) üzünden lngiltere. az kaldı. 
1792 senesinde ikinci Kateri. 
nanın Rusyası ile harbe giri
yordu. Hiinkiir iskelesi mua· 
hedesinin imzasından telf>şa 

düşüp bu muahedeyi 1841 
senesinde boıdoran lngil!e· 
redir. Londra boğazlar kon
fransında lngiliz. Rus menafii 
çarpıştı. lngilterenin Kınm 
ınuhar~besine iştiraki boğazlar 
yüzündendir. 1871 Londra bo
ğazlar konfran<ı da bu me•ele 
etrafındaki lngiliz. Ru• mü
cadelesinin safhalarından bi
ridir. 

Meseleyi ancak bu zaviye· 
den görmiye ahşkın olan bir 
gözün bu defa fontrö'de 
olup bitenleri iyice görmemesi 
lehli ·esi vardır.Montrö'de kar
şılaşan yalnız lngiliz-Rus men· 
faatleri değildi. Bir defa şunu 
gözönünde tutmak lazımdır ki 
Boğazlar meselesinin yalnız bir 
lngiliz - Rus meselesi o.duğu 
zaman artık arkada kalmıştır. 
Montrö'yü eski Boğazlar kon
feranslarından ayıran bir hu
susiyet şu olmuştur ki burada 
Türkiyenin emniyeti meselesi 
birinci plana alınmıştır. Daha 
evvelki konferanslarda Boğaz. 
!arda geçit meselesi evvel ge
lir, can çekişen Osmanlı İm· 

paratorluğunun emniyeti me· 
selesi sonra düşünülürdü. 

kikattir ki, R119yanın en büyük 
muarızı A manyadır. Musulini 
de Hitler ile yakın müı>asebet 
tesis etmek istediğinden, ltalya 
Almanyanı dostlı:ttuDa nam
zet ise, Rusya da muarız ol· 
maya namzet demektir. 

Bu sebepledir ki Montrö 
konferansı, Akdenizde 1 giliz· 
Rus siyasi reltabetirıdtn ziyade 
bir taraftan Ru"}'a 'e Fransa, 
diğer taraftan da görüşmede 

hazır bulunmalarına rağmen 

'Almanya ve ltalya ihtilı\fını 
belirtmiştir. 

Bu ihtilaf en çok bir harp 
çıktığı ve Tiırkiye bi taraf kal
dıtı takdirde B~azların harp 
gemilerine açık mı, kapalı mı 

kalacağı noktası göriişüliırken 
tebarüz elli. lngilizler, Alman· 
ya ve ltalyarun avukatlığını 
yapmak istermiş gibi, kati ola
rak kapab kalmacında israr 
eltiler. Rusya ve Fransa ise 
kapalı kalınası esasını kabul 
etmekle beraber şu iki vaziyet 
te açılma'1nı istediler : 

1 - Milletler Cemiyetinin 
kararını tatbik etmek için. 

2 - Milletler cemiyeti misa· 
kının çerçeve!İ içinde imza· 
lanmış ve milletler cemiyeti 
umumi katipligi tarafından tes· 
cil edilmi~ mıntakav1 misak· 
farın hükümlerini tatbik etmek 
için. 

ikinci madde sarih surette 
Mayıs 1935 tarihinde imzala· 
nan ve Almanya tarafından 

endişe ile talakki edilen F ran
sız • Rus misskına ima idi. 

22 Temmuır. -AÇIK SÖZ-
-==============================================~ 

Saye: 94 Heryerde 5 kuruş Telefon No: 20827 • Telgraf adresi: lstanbul Açıl Söz 

Kan ve İhtilal Memleketinde 
• 
ispanyanın heryerinde kanlı 
çarpışmalar devam ediyor 

Cenup şehirle i asilerin elindedir. Madrit' de 
sokak muharebeleri 

oluyor. Bütün İspanyo Fasında asiler hakim! 
l'•paayadan diin ı~ •akte ka

dar ıele:ı lıı.berler, vuiyet luık
lr.ında s.arih ma.ICıı•at •eremiyor
lar. illa.afi~ Sasare rapea,. ah-
•• telsraflara balaıb:rsa, tilll 
hareketi lapaa1•••• ceau buada 
keufet peyda et•iffü. Şimal şe• 
birleriaia baulan asilerlo, but-o 
lan billıtaetı. eliade bcılunaalt· 
tad.r. Vuiyotüı ne ..,ı.ııcı.. lalıl,af 
edebilecetlnl ketdiraek içi•, diba 
ıetea ., .. habtl'krl okuyuauz.J 

Madride göre ... 

miştır. Bunların ara.,nda bir 
de gaııeral vardır. Donanma 
hiıkümete sadıklır. 

uji9011erler ltalga. toprajına 
çılr.lılar 

Paris, 21 (ıft..A) - Fa•tan 
gelen l•pınyol lcjiyo:ıcxlcri is
panya toprajtına çıkmışlardır. 

Sevil, Ganata, Malaga, Bur· 
gusasilerin elindedir. 

Bir #~hir bombardıman edildi 
Cebelüıtarık 21 (A.A) - Bir 

lsp1nyol toqıido muhribi dün 
akşam Geuta şehrini bombar- " 
dıman ediyordu. Bu bombar
dımana sonradan dört gemi 
de iştirak etmiştir. Şehrin gö
beği~e obüsler düşmektedır. 

General San• }ur ja öldü 

kümelinin nihayet isyanın hak
kından geleceği kanaatindedir. 
Fakat ondan onra ne olaca
ğını sorm•ktadırlar. Çünkü 
hükü!llet hemen bütün amel.,_ 
yi s:lahlandırmıştır. 

Madrit •ukalclarında 

mnhare~ler 

Londra 21 (A. A.) - lspan· 
ya büyük elçisi Edeni ziyaret 
etmiş. Madritte sokak muha· 
rebeleriııin devam etmekte ol-
duğunu. fakat hükümetin vazi· 
yete hakim bulunduğunu bil· 
dirmiştir. 

Hükumet asilere karşı 

kutn!el •evkelli 
Madrit, 21 (A.A.) -· Hü

kumet mükemmelen teslih' et
tiği beş kıt'a askeri asilerin 
merkezleri olan Toledo, Val· 

o D • 
1 

Ankara - memleket ve dünya 

General Ali Hikmetin 
istif ası doğru değil 

Is tan bul: 21 ( A. A.) - Dünkü lstanbul gazetelerinin baıı· 
larında Spor Kurumu Başkanı G:uiantep Saylavı General Ali 
Hıkmet'in istilasına dair b:r fıkra intişar etmiştir. 

Bu havadisin Mlı esası yoktur. Genral Ali Hikmet bilakis 
ı Heyeti Vekile kararı ile olimp:yatta bulunmak üzere Berline 

hareket tmiş ve hareketinden evvel Atatürkün çok saminıi 
takdirat ve muhabetleri as:ı.rına mazhar o' m11 tur. 

• • • 
Lokarnocular toplanıyor 

Paris, 21 (A.A.) - Resmen bildirildiğine göre lngiltere, 
Fransa ve BeJç;ka arasınd1ki müzakerelere bu ayın yirmi üçün· 
de Londra'da başlanılacaktır. 

Konlcransta Fransayı B. IJlum ve Delbos temsil edeceklerdir. 

• • • 
Çanakkalede zafer şenlikleri 

Çanakkale, 22 (Açık Söz) - Donanma bütün projektörle
rini şehre t:vcih etmiş ve şehir idell gündiiı halini almıştır. 
Yavuz zırhlımmn kuvvetli projektörleri bilhassa şehri ışıklnra 
bkğuyor. 

Belediye bütiin subaylara bir ziyafet verdi. Ziyafet gami· 
ı miyet içinde geçmiştir. Yer yer fener alayları yapıldı her kes 

fener alaylarına iştirak elti. Niyazi 

Boğazlar Bölgesinde 
r11uıtı111111tı111111111111111111•1111ııııtUHUllOUllllf'., 

(Birici sahifeden devam) 

!er verdiler. Ordu bKşta 
Yavuzun bandosu oldugu 1 Büyük Şefin 1 

1 teşekkürleri 
Lizbon, 21 ( A. A. ) - Dün 

tayyare ile ispanyaya girmek 
teşebbüsünde bulunan General 
San- Jurjo'nun bindiği tayyare 
düşerek parçalanmış ve Ge
neral ölmüştür. 

/•yan ba•tırıldıktan sonra 
ne olacak? 

l lodo'id, Sargayos ve Burgos 
üzerine sevketmiştir. 

l 
Sense-bastiyende örfi idare ı 

ili\n edilmiştir.Gelmesi beklenen 
asilere karşı sokaklara mit
ralyoz dizilmiştir. Cenubi is-

halde şehre girerken, muh
telif tayyare filolarımız da 
uçarak, orduyu selamlıyor

lardı. Bu sırada limanda bu-
luna'l bütün vapurlar düdük
lerini çalıyorlardı. 

~ 

1 
lstanbul, 21 ( A.A.) -

Cumhur başkanlığı genel 
sekreterliğinden : 

Yurdumuzun boğazlar• 

i 
panyada vaziyet gitgide hü
kü111elin aleyhine dönmek· 
tedir. 

1 
• 
Şu 

ki ı N 
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Bi Fakat aradaki fark yalınız 
buna munhasır değildir. Bu· 
günkü lngiliz-Rus münasebet· 
leri, eski lngiliz- Rus münase
betlerine benzemiyor. lngilte· 
renin Boğazlar üzerindeki ala
ka<1 Hindistan yolunun emni
yeti endişesinden ileri geli
yordu. Büyük harpten evvelki 
zamana nazaran bugün vazi· 
yet haylı degışmiştir. 

Nihayet yukariki formül ye
rine, Türkiyenin de dahil ola· 
cağı misakın ahkamını tatbik 
sözleri ikame edilerek bu nokta 
halledilmiştir. Bu suretle esasen 
R5'yaya dostluk ve Roman. 
yayada Balkan misakiyle bağlı 
olan Türkiye, Fransız Rus 
kombinezonuna bir adım daha 
yakınlaşmış · oluyor. Bundan 
böy:e Ru•yanın ve F ransanın 
nazaı larında Türk dostluğunun 
kıymet ve ehemmiyeti haylı 
artacaktır. Yani Türkiye Cüm· 

Madrid 21 (A. A.) - 21,50 
de radyo ile neşredilen bir 
tebliğde hiikümetin vaziyete 
hakim olduğ'u ve bilerin büs
bütün hezimete uğratıldığı bil
dirilmektedir. Anc1k aşağıdaki 
şehirler müstesnadır: Sevilde 

hükümete sadık kuvvetler asi
lere hücum ediyorlar. Hükir 

met asilere teslim olmak için 
24 saat mühlet vermiştir. Asi· 
ferin kumandanı General Fran
kot kaçmak lç'n tayyare iste· 
miştir. Kadiksde asilerin hü
cumlarına mukavemet edilmek· 
tedir. Valladolid ve Saragos 
şehirleri tamamile asilerin elin· 
dedir. 

Yüzlerce zabit tevkif edil-

Paris, 21 (A.A) - Madrit 
hükümeti 30 yaşından aşağı 

bütün erkeklerin seferberliğini 

ilan etmiştir. 
Siyasi maha!il lspanyol hü-

il Marn! bir faşist olan Ş ' ınal 
, şimendiferleri doak toru başı 

1 kesilmek sureti le ~dürülmü ştü~ 1 

1 

·I 

Bu güzel günün müheyyiç 
manzaraları da göze çarpı· 

yordu. ihtiyar nineler, sevinç. 
li göz yaşları akıtarak askeri 
kucaklıyorlar, köylü, şehirli 

askerin göğsüne çiçekler iliş

tıriyorlardı. Kıtalar doğruca 

Cumhuriye t meydanına gelerek 
mevk i aldıla r. 

daki emniyetin; tebyin eden 
Montrö mukavelesinin im· 
zalanması münasebetiyle 
memleketin her tarafından 
gelen ve vatandaşların coş· 
kun heyecan ve sevinçlerini 
bildiren yazılardan Atatürk 
çok mütahassis olmuşlar ve 
teşekkürlerini iletmeğe Ana· 

1 ~· 

1 - Evvela Osmanlı impa· 
ratorluğunun parçalanmasile 
lngilterenin eline geniş mem
leketler geçmiş ve bu, Ya
kın ,arkla lngilterenin vaziye· 
lıııi takviyeye yardım etmiş· 
tir. 

2 - Akdenizden Hindistan 
} olunu bir buçuk asır Rusya· 
ya karşı korumaya çalışan 

lngillere, harpten sonra bu 
yol üzerinde bir ltalya ile 
karşılaşmıştır. Bugün Hindis
tan yolu, Sovyetlerin Kara. 
denizden Akdenize geçirebi
lecekleri •Paris komünü,, gibi 
B:ıhriye müze.•ine girmeğe 
namzet e•ki Rus harp ğemi
lerinin değil, otuz beş bin ton· 
luk modern, seri ltalya zırhlı· 
larının tehlikesine maruzdur. 

3 - Yeni ltalya, Süveyş 
yolunun emniyeti noktasında 

bir dereceye kadar ,o:ski lngil
tereye benzerdi. Evvelleri in. 
gilterenin bu k3nal aşırı bir 
Hindistan imparatorluğu vardı. 
1882 senesine kadar geçitken· 
di elinde değildi. Şimdi ltal
yanın bu kanal aşırı bir Ha be· 
ıMan imparatorluğu vardır. 

'Geçit te kendi elinde değildir. 
4 - 1906 senesinden enci, 

Fransız-Rus ittifakına rağmen, 

Rusyanın en büyük rakibi ln
giltere idi. Bugün açık bir ha· 

ı huriyetinin milletlerarası haya· 
tındaki mevkii kuvvet bulmuş 
demektir. 

1 ,., .. ,,,.,.,.,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,~.!f.!.?..~.~.!""\ 
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Söz,, de yaza·_ 

ı I Diplomal,ca~~::;enin en l=====~==. · ~ salôhiyellar dış politika 
muharriridir. Bu sütunlar-

- da her gün dünyanın siyasi 
hôdiselerini Açık Söz, oku· • 
yucuları için yazacaktır. § 

Açık Söz, böyle bir Ja· ~ 
lıihiye1tin de yardımını tah- :~===. 
rir ai esine a·evamlı suret· 
le temin edebildiği için 

- § ; 

j =======_§= gün•i gününe dünya siyasi ~ i hıidiseleri11i takip etmek 
istiyen kariltrine mükem- § 
mel hizmet yolunda kuv- § 
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Mukavelenin imzasından sonra . - -
ltalyanın son anlaşmaya .. 
kınlık göstermes· be leniyor 

/ 1 inci sayfadan devam/ boğazlar meselesinin tasfi;e 
montrö konferansına iştirak edilmiş olması Atatürk Türki. 
etmemesine rağmen muahedeye yesinin harpten •onra beynel-
iltihak etmek üzere Türk'yeye milel sahadaki gayretlerınin 
yakınlık göstermesi muhte· tetevvücünü teşkil eder. Tür. 
meldir. kiye ecnebi kontrolundan te-

Haber alındığına göre Tür· mamile kurtulmuş ve kendi 
kiye böyle bir ltalyan teşeb- evinde tam ve mutlak h1kim 
büsüne anbean intizar etmek- olmuştur. 
tedir. Bu, ilk önce memleketin is-

Bu mesele ile doğrudan değ· tiklalini harp meydanlarında 
ruya en ziyade alakadar olan müdafaa ettikten sonra şim· 
iki devlet, Türkiye ve Sovyet- di de ecnebi nüfusunun son 
ler birliği mukaveleden mem- kırıntılarından anavatanı kur-
nundur. taran bugünkü Türk neslinin 
Asrımızın en güzel günlerin· hiç şüphesiz en büyük mu. 

den biri varfakiyettir.,, 
Belgrat, 21 (A.A.) - Yu- Vreme gazetesi de yine ay· 

goslav ajansı bildiriyor: nı heyecanlı bir lisanla bu 
Bütün sabah gazeteleri Mon- muvaffakiyeti kaydettikten 

trö anlaşması hakkında uzun sonra diyor ki: 
uzadıya tafsilat vermekte ve "Türkiyenin beynelmilel meş-
bütün beynelmilel mahafilin ruiyet siyasetinin kazandığı 
gözü bu konferansın netice• bu zafer aynı zamanda Balkan 
sile beynelmilel siyaselte yeni antantı ve küçük antant dev. 
bir devre açan Türkiyeye mü· !etlerinin takibettikleri siyase-
teveccih olduğunu tebarüz tin de bir zaferidir. Tadilcili· 
ettirmektedir. ğin ve emrivaki siyasetinin 

Politika diyor ki: «Boğazlar kökleşmek üzere bulunduğu 

lele r Tevfik Rü ş : ü ı\ra s'ın 

Montrö'dc Yugoslav matbua

tını yaptı ıı ı beyandlı da neş· 
redıyorlar, Aras demiştir ki : 

"Bu konferansı lugün kapa
d ktan sonra diyebilıriz kı 
beynelmilel mes1i istikametinde 
bir tarzı hal bulduk. Herke
sin nıüzahcretinden ist:fad~ 
ettik ve hepimiz dünyaya 
isbat ettik ki en vahim mese· 
leler bile uzlaşma ve umum! 
hüsnüniyet yoluyla halledile
bilir. Balkan antant; Montröde 
tam arılaşmasınııı parl•k bir 
delilini göstermiştir. Yugos
lavyanın hat:ı hareketi ken· 
dis ne çözüllT'ez dostluk hağ
lariyle merbut bulunduğumuz 

bir müttefikten bek:edıgimiz 
hallı hareket olmuştur. Büyük 
dostumuz Yugoslavyayı idare 
edenlere kardeş selamlarını 
gönderir ve Yugoslav milletine 
bütün kalbimle teşekkür ede
rim.,, 

VATANDAŞ SÖYLÜYOR: 
meselesinin Türkiye, Romanya bir anda montrö konferansı 
Sovyetler birliği ve lngiltere kmamiyeti mülkiye içinde bey. 
lehine olduğu ğibi Montrö nelmilel adaletin muslihane si· 

Yuıroslav gazeteleri gayri 
askeri mıntakanın ilgası mij. 

nasebetiyle dün gece Ankara, 
lstanbul ve Türkiyenin diğer 
şehirlerinde yapılan valanper
verane tezahürleri tebarüz et
tiriyor ve asrı hazır tarihinin 
en güzel günlerinden birini 
yaşayan Türk milletinin se
vincine yürekten iştirak edi
yorlar. 

1 inci say/adan devam 
katlandılar. Çünkü zavallı ls
tanbul radyosu işin alayında 
idi. Hazırlık bile yapmaya lü· 
zum görmemiş. •esin:n nezleli 
gıcırtısını, o büyiik gecenin 
hatırı için olsun tedavi etme· 
ınişti. Fakat bu hadisenin bi
zim için olduğu kadar lstanbul 
radyosu için de daha acıklı 
taralı var. Belgrat radyosu 
o gece Montrö mukavelesir.in 
imza merasimi münasebetile 
Türkçe neşriyat yaptı. Mera
s'min bütün safhalarını, Tev
fik Rüştü Arasın nutkunu bü
tün dünyaya Türkçe olarak 
neşretti. lstanbuldaki radyo 
abonelerinden birçoğu, mem· 
leketin bu en mühim meselesi· 
nin vardığı zafer neticesinin 
tafsilatını Belgrat radyasun· 
dan öğrendiler. 

•• Yazık ve günahtır. Modern 
bir memlekette hiç bir işe ya-

' 

1 

ı 
1 

mukavelesini imzalayan di"'er a etı'nı'n bı"r te•ahürüdür 
ramıyan bir müesseseye "Rad· 6 Y s ~ - .. .,, 
yo,, adını vererek yirminci as-
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rın fen harıkasıyle alay rtmeğe 
hakkımız yoktur. Buna mede· 
niyet nankörlüğü denir. Bun· 
dan vaz geçelim. lstanbul rad· 
yosunu hemen ilga edelim. Ka· 
pısını kapatıp üstüne (kiralık) 
levhası asalım ve derhal mü
kemmel bır radyo istasyonu 
kuralım. 

Bunu da kıymetli devlet ve 
idare adamımız Nafıa Vekili 
Çetinkayanın himmetinden bek· 
liyoruz. Ali Çetinkaya radyo 
işini de derhal etatize ederek 
lstanbula dolayısile memlekete 
mükemmel bir radyo müesse· 
sesi kazandırmak hususunda 
bütün imkanlara sahiptir. Esa· 
sen Nafıa Vekilinin yakında 
Ankarada çol. kuvvetli bir 
radyo istasyonu vücuda geti
receği haberini geçenlerde bü
vük bir sevinçle öğrenmiştik. 
lstanbul radyosunun hali pür
melalinden kurtatılmayı da Ali 
Çetinkayanın başaracağına iti· 
madımız vardır. 

• 
prensıp Galip 

1 inci sayfadan devam 

Boliazları tabkim etmek, Türk topraklarının tam emniyet 

ve güvenini kazanmak Türk varlıjiı için nasıl büyük bir 

zafer ise Montrö'de ve dünya diplomasisi aleminde bu neticeyi 

almak da Kemalist rejimin dıt politika tutumundan o niıbette 
kazandığı büyük bir zaferdir. 

Bu zaferde büyük şefin işaret bt•yurdukları gibi ıeki, 
lojik, enerji ve sulhseverliğin en ölçülmez tecellisi vardır. 

Kemalist rejimin ve onun büyük yaratıcısının giltilii yoldan 
gitmeyi bilmek ve Montrö'yü, oradaki tutumu, onu başaran 
zekayı örnek almak bundan böyle dünya milletleri ve dünya 
sulhu için hakikaten değerli bir temel ve yeni yeni hadiseleri 
içine aığdırabilen bir azamet olacak. 

Dünyanın gidişi üzerinde hakim olan galip prensibin 
Kemalist prensip ve yine tutulacak yolun o yol ve tutum 
olduliunu bize ve berkeae bir kere daha en iyi anlatan 
Montrö muahedesi oluyor. 

Etem izzet Benice 

Ya Yunan adaları? 
Atina, 21 ( Açık Söz) 

Montrö konferansında Yunan 
adalarının tahkimi hakkında 
bir şey konuşulmamasının se· 
bebini soran gazetecilere Baş
vekil Metaksas şu cevabı ver
miştir: 

- Bu adaların silahsızlan
dırılması keyfiyeti Lozan mua· 
hedesinin Boğazları silahtan 
tecrit için koyduğu madde· 
!erde vardır ve aynı mahiyeti 
haizdir. Bugün bu maddeler 
lağvedılmekle Yunanistana da 
adaları tahkim etmek hakkı 
verilmiştir. 
Murahhaslarımız merasimle 

karşılanacak 
Boğazlar konferansındaki mu

rahhaslarımızın dönüşlerinde, 

lstanbul ve Ankarada mera· 
simle karşılanmalarına karar 
verilmiştir. 

Ha'k kendilerine gazozlar, 
sigara lar ikram etti. Binlerce 
ağızdan Cümhuriyet marşı 

söylcnJi . 
~loııtröden dö~en harp filo· 

su kumandanı Fahri, general 
Hü •nii Kılkı~ın: 

Ne haberler g elirdiniz l 
su 1line karşı şu cevabı verui: 

- Bayramınız kutlu olsun. 
Bugünü görmek için geldim. 

Yapıl ın merasimde ögrcl· 
:nen Ekrem ve Nedime, hıı
ku~tan Aslan Tufan nutuklar 
söylediler. Ekrem şöyle hitap 
etti: 

i do :uajansını memur etmiş· 
= !erdir. 
~ıın ııı ıı 1 11111uıuııuıuıııııuıınıuuı111111nı111111111ııııtrl' 

Diğer küçük mekteplerde 
şiirler söyled ler. Piyade. su· 
vari, topçu, jandarma ve bah· 
riye ve motörlü kıt'alar fırka 
kum·ındarımın önünden parla~ 
bir geçit resmi yaptılar. Bunr 
dan sonra orta mektebe gidil· 
di. Müdür Ramiz misafirlerini 
sevgi ve saygı ile ağırladı. 

Saat on üç buçukta Gene· 
ral, Vali, Beled:ye reisi d<Y 
nanmayı ziyarete gittiler. ToP 
atışlarile selamlandılar. 

Şu anda bütün gayri askeri 
"- Şehit anaları!.. Evlat- mıntaka kahraman Türk or• 

larınızın dökülen kanlarını11 dusunun kudretli elinde tBJll 
he'.al ediniz. Ord.ı Çanakkale bir emniyet toprağıdır. 
de bir hilal gibi yükseliyor.,, Selim Cavit 
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lstanbul 
Mektupları 

1 inci •ayfadan dtuam 

larında kendisine hS.s ü!(/ü .. 
b;te teşrih edecektir. 

o.~un mizah gibi sayılan, 

fakat niştu gibi katı ve seri 
olan kaleminden çıkacak olan 
bu mektuplar aynı zamanda 
A>•k Söz, okuyucuları için 
en güzide bir kalemin veıdigi 
reporlajlar örneğinde de ola· 
cakiır. 

Osman Cemal, ilk mtktu· 
bunu Topkapıdan yazmak· 
tadır. 

Yann bu güzel yaz:!lı Açık 
Söz'ün beşinci •ay/asında oku· 
yacaksınız. 

ı Olimpiyat 
Meşalesi 

Atina, 21 (Açık Söz) ,.... 
Berlin olimpiyatlarına götiİ· 
rülmek üzere merasim ile 
olimpiyada bakılan ve yol• 
çıkarılan meş'ale Korent· Tri• 

poli yolunu tak;p ederek ve 
her kilometrede bir koşuc0 

değiştirerek bu akşam buraY' 

yetişm ' stir. Meş'aleyi bir k<Y 
şucu elinde tutuyor ve koı~· 
cuyu d~ bir grup takip edı• 
yordu. 

Stadyunıa da kral, veliaht. 

başveki! ile vekiller ve kof 
diplomatık meş'aleyi bekle• 

mekteydi. tllerasimden soor• 

büyük lıir geçi~ r~smi yapıl-

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neşredilecek resmi ilanl t 
için yegane merci 11 Resmi ilanlar Tür~ 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkeı• 
Ankara caddesinde Kahramanzade h11

• 

nının üçüncü katıdır. Telefon numara;• 
20960 dır. İlanların bu tıtrikle gönderıl• 
mesi rica olunur . 
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Türk ve Atatürk 
· ı Şu bir iki günden beri o kadar tatlı bir heyecan içinlde!i.m 
ı Ne kadar olsa Cenğizlerin Helagüların kanından ge mT~· 
Ubuın d ' d d ızın kahraınan ı ' 

İlı\h uz a di: nyaı a duman attıran ec a ım b' batarya 
Şorluk izleri var Bir tabur asker geçerken, ır .d k 

op · 1 d' · gı er en 
t nıanevra yaparken, bir süvari kolu do u ızgın 
Y•candan tüylerim ürperiyor. ·va 

'I ~ün Sirkeci önünde harekele hazırlanan bataryaları, su -
ı erı gördüm. Onları mukaddes bir sevgili gibi zevkle ıeyre
•n halk M ın ara11na karıştım b )arın 
l avzerler. kasaturalar ağır toplar, mitralyodar ve un 
••nda tunç yüzlü ya"ız' Türk askerleri. o·· • d'"' doyurucu, 

k unyaoın hiçbir zevki bu manzaranın ver 
1
•

1 
• 

~ndırıcı neşe kadar keyfli olamaz. Asker ocağına kgıdren 
rırıni Türk a ını 
T· kYen her Türk bunu duyar. Türk anası veM h kk k ki 

Ur • k . . t ktır u a a d r eğının duyduğu bu heyecana or a • d 

AÇIK SÖZ-

- • 

·'I · " 

Hız ve gücünü vatandatın sevgisinden alan gazetedir 

Sahibi : Etem !net BENiCE 

Maarif 

Çocuk 
Bahçeleri 
Açıldı 

s.,..: 94 Her yerde S kuru' Telefon No: 20827 - Telll'rll adreı': lstanbıl Açık Söı 

Futbolcularımız olimpi
yat imtihanında 

Belediye 

Lokantalar 
İçin 
Talimatname 
Lokantaların ve ye· 
meklerln temizliğine 

dikkat edilecek 

3 

Spor babalarımıza 
ilk sporcu kafilemiz Berline 

c:ıoaı-u yola çıktı! Hatta şu ars
lanlıkları bile fena halde tar
t~klan~n fudbolcularımızla bi
sıkletçılerimiz dahı 

Bakıyoruz: Brav~lar, aferin
ler, yaşalar yok ı 

Buyrun sporun kumkumalı 
muammasını 1 

Bizimki hayatımızda nice 
defa top attık, herkesten uzun 
atl~dık, fakat, ne .Galatasaray 
pıl~vı .Yedı~, ne hır kulüp ida
recılığıne dısk değ'il, kapak bile 
atamadık!. Rekor yerine şevkı 
kı~ılan şu fitbolcu arslanlarımızı 
mudafaa da yalnıı kalışımızdan 
utana utana gönlümüz ferah 
landı!. • 

Gönlümüzün ferahlanışında 
da yalnız olu~umuza ne bu
yurulur? Alıklaşmakta galiba 
sı~a ile • Belediye nizamlarına 
gore acaba bu •ırada daima .,,~tııarlarında Türkün asil ve kahraman kanı olan. en mo ern 

'Urk k d . . . bır kuyumcu 
't . 8 ını bile bir piyade alayının geçış•n• 
1 rıoi · ki der nın seyrinden daha üstün zev e seyre ' h J k 

•• ~z 0 büyük ırkın tvlitlarıyız ki aşkımızda bile ;ila ~~:r~z, 
~ t •hramanlık, yiğitlik vardır. Aç yatarız. taş a Y 

Sokaklarda oynıyan 
çocukların babaları 

cezalandırılacak 
Çocukları sokaklkrdan kur

tarmak için çocuk bahçeleri 
açılması kararlaştırılmıştı. Şeh· 
rin muhtelif semtlerindeki ilk 
mekteplerinde münasip görü
len 15 büyük oyun bahçesi 
dünden itibaren çocuklara 

Lokantaların pisliğ'i ve ye
meklerin lezzetsizliği hakkın· 

da vaki şikayetler üzerine 
Lokantacılar Cemiyeti Reisi 
şikılyetleri tasdik edici beya
natta bulunmuş ve bu işin Be
lediye nizamtile tanzim edile
miyeceğini ileri sürerek lo
k_antaların. sınıflara ayrılması 
luzumuna ışaret etmişti. 

ı sağdanmı bilmeyoruz • ki bu 
sefer yine biz alıklaşıyoruz. 
Bayağ'ı ferahlanmak tan bile 

ı çekinesimiz geliyor. 

'' tr k' 1 
T

- ı il nımız açık olsun. k ·ıı t"z. 
urk b bunun irin biz as er mı e ı D (r unun için silahı sever, • 

0 
u•ta eilahşoruz. k 

'4.t Türk aıkerdir. Dünyanın en çetin askeridir. _Y.e~e·~ i o:i~ ı 
lı• •türk gibi kitleleri sevk ve idare etmek hünerını 1 

enT_ k 
•rp . y d" "z yıllık son ur 

t Ve aulh dahisi idare etsın. e 1 yu d b" 

açılmıştır. 
Çocukların, gerek mahalle 

aralarında ve gerekse cadde
lerde oynamalarile ahlakları
nın bozulması ihtimalini göz 
önünde tutan birçok kimseler 
bu karardan memnun olmuş 
ve çocuklarını bu bahçelere 
göndermiye başlamışlardır. 

•rilıinde h"ı b" k d Türk askerinin cevherin en ır 
tlrih ç ır uman an . 

Yaratmak hünerini gösterenıedı. . · d" 
ı .. Atatürk 

0 
h · kadar ihtimamla işletti ve yetıştır 1 

"' bir ~·· .. cev erı o d t ya yepyeni bir vatanı 
•ı1- ~uzu tamını feda etme en or a 
• "~rdı. 
biit~Üyük Harpte üç yüz bin Türk askerine kıyanlar üstelik 

Un vatanı da vermişlerdi. d b 
Atatürk iıtillya uğramış perişan bir ülkeden bir or u, u 

Ordudan bir ıaf.-r ve bu zaferden taze bir vatan yuattı, b 
~e, Dünya tarihi bu hüneri gösteren bir kum~n~an ve u 

herde bir Başbuğ'a irişmiş millet kaydetmemıştır. • 
• .Tllrk ve Atatürk birbirini tamamlıyan akide ve iman, bır• 

\' ltınden kuvvet alan etle sinir ve birbirine kaynamış irade 
• ••kidır. 

&Urhan Cahid 
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ADLiYE 

~ir mütecaviz hakkında takibat yapılıyor 

• iki katil on beşer 
ıla mahkum oldular 

f::'akat hafifletici sebeplerden do
layı her ikisi de 

Oyun bahcelerinde çocuk
ların istifade edeceği herşey 
yapılmış olduğu gibi birçok 
beden terbiyesi aletleri de 
konmuştur. Bu suretle küçük
ler daha sıhhi :a tlar altında 
tatillerini geçirmiş olacaklar

dır. 

Oyun bahçelerinde hergün 
bir muallim çocuklara nezare
te memur edilmiştir. Aynı za
manda onlara sıhhi oyunlar da 
öğreteceklerdir. Bahçeler sa
bahları saat 9 da açılacak ve 
akşam da beşte kapanacaktır. 
Pek küçük olan çocuklar veli
leri veya babalarının tayin et

liğ'i bir zatın refakatinde bah• 
çelere bırakılacak ve akşam 
da aynı şekilde alınacaktır. 

Çocuk bahçelerinin açılma-
sından sonra mektebe gitme· 
yen çocuklar da dahil olmak 

Orıar sene hapis yatacaklardır ı üzere hiç bir çocuk sokaklar
da oynayamayacaktır. Bu mü-

Mustafa adlı dört maznun daha 
vardı. Bunlar hddi!;eyc şeha ... 
det ederlerken yalan söyledik-

' !eri için müddeiumumilik hakla
rında takibat yapılmasını ka
rarlaştır~mış\ı. Müddeiumumi 
bunların da cezalandırılmasını 
istemiştir. 

Neticede mahkeme suçlular-

/ 

nasebetle dünden itibaren sıkı 
kontrollara başlanmıştır. Ma
halle arasında ve bilhassa 
caddelerde, tramvay, tren yol

larında oynarken görülen kü
çükler derhal yakalanacak ve 
velileri teshil edilerek ceza
landırılacaktır. 

Medreseler tesbit 
ediliyor 

Btrlin olimpiyat/arına Türk sporculuğu da ~niş mikyasta işti• 
rak tdiyor demektir. Muhtelif milsabakalara iıtlraklerine karar 
verilen Türk sporcuları şu dakikada olimpiyat yolundadır. 
Geltn haderlere göre Türk futbol takımı Ağ ı&tosım dördüncü 
günü Norveç futbol takımile karşılaıacaktır. Resimde, şu da· 
kikada olimpiyat yolunda bulunan gılreşçilerimizi görüyoruz. 

Belediye uzun zamandanberi 
1 lokanta, aşçı düki.nı, birahane, 1 

bar vesaire gibi yemek ve 
içki istihlak edilen yerleri 
kontrol etmekte ise de bunun 
kafi gelmediği birçok ala
kadarlar tarafından ileri sü-

mıı1111111111111111111H111111ınııı11111111111111111111ıı111ım111uıııııı111111111ruı11111111111ıııu11111111111111tı111111111111ıı1111111u1111 rülmüştür. 

PQLIS 

ıYetmişlik bir adam 
1 kulubesile yandı 
Cibalide bir amele kolunu makine-ı 
ye kaptırarak ağır yaralandı. iki 

hırsız daha yakalandı· 
mış ve 8 yaşlarında Kamil is· 
minde bir çocuğun yaralanma
sına sebep olmuştur, Tahkikata 
başlanmıştır. 

Kolunu kaptırdı 

Evvelki gece sabaha karşı 
saat 3 de Fenerbahçede Perlo 
gazinosundaki kulübe de yan
gın çıkmıştır. Bu kulübede ya
tıp kalkan 70 yaşlarında ihti
yar Haralambo uyku arasında 
ateşten kendini kurtaramamış Cibali odun iskelesinde odun-
ve kulübe ile birlikte yanmış- cu Ômerin deposundaki bıçkı 
tır. makinesi etrafından tahş top-

ihtiyarın ölüsü sabah kulü· lamakta olan Rizeli Şakir ka
beden çıkarılmıştır. Vaka Üs- zaen kolunu destereye kaptır
küdar müddeiumumiliğ'İne bil- mış ve nğ'ır surette yaralan. 
dirilmiş ve yapılan ilk Lahki· ı mıştır. Adamcağız derhal hns
kat neticesinde yangının hasta tahaneye kaldırılmıştır. 
olan Haralambonun başucun- H 
da bıraktığı lambadan çıktığı ırsızlık yapılmamış 
anlaşılmıştır. Geçenlerde Nevrozin Celal 

Hırsızlık deposunda bir hırsızlık olduğ'u 

Galatasaray lisesinde misa- polise ihbar edilmişti. Yapılan 
fir olan talebelerden birinin tahkikat sonunda bu hırsızlığı 
Karaköyde :tramvayda para· depoda çalışanlardan hiç biri-
sını çalan sabıkalılardan Na- nin yapmadığı anlaşılmıştır. ---- -- -

Bu vaziyete göre lokanta
ları semtlere ve devam eden 
müşterilerin vaziyetlerine göre 
sınıflara ayırmak zaruret ha
lini alınış bulunmaktadır. Bu
nun için de Nr talimatname 
hazırlanması için esaslı tetki
kata başlanmıştır. 

Bu tetkikat sırasında diğer 

memleketlerdeki lokantalarda 
tatbik edilen talimatnameler 
de gözden geçirilmektedir. 
Bü~ük talimatname hazırlan
dıktan sonra şehir meclisin
den geçecek ve derhal tatbi
kine başlanacaktır. 

Karanlık sokaklara 
lamba konacak 

Belediye şehirdeki umumi 
büyük caddelerin lambalarını 
çogaltmağ'a karar vermişti. Bu 
hususta tetkikat yapılırken şe
hir içinde bir çok sokakl3rın 
da hala karanlıkta kaldığ'ı hak· 
kında vaki şikayetler nazarı 
dikkate alı6mış ve kal abalık 
mahallelerdeki lambasız so· 
kakların aydınlatılması da ka
rar allına alınmış.ır. 

Kadın üyeler 

Acaba, gönlümüz lerablan
makla, futbolcularımız olimpi
yada ııidemez kararı veren 
muhterem federasyon idareci
lerimize karşı gayrı federe 
o~arak bir gaf mı işliyoruz, 
dıye 1.. 

Sporcularımızın galiba vü
cutlarından ziyade ağızları 
yorgun ki bir zamandır ko
nuşmayorlar! Vakıa bundan 
bir kaç gün ev,·eline kadar 
sporcularımızın bu hali hikme
tinden sual olunmazdı 1 Fakat 
bugün iş öylemi ?.. ' 

Muhterem •porcu arkadaş
larım \'e muhterem Federasyon 
üyeleril Bir defacık ta Fede
rasyonca değil de, Federasion
ca, yani • cümlenizin damarla
rında şüphe yok kanınız henüz 
top oynuyorsa da - babaca 
düşünelim: Fudbolcularımııın 

Olimpiyattan mahrum edilerek 
boksorlar gibi burunları kırıl
masını ileri •Ürmek için han
gi ölçüye göre karar verdiniz? 
Ne ile ölçtünüz? Bu nasıl 
olur ki memlekette terazi buh
ranı rnr I! .. 
Korkmayın, spor babaları! 

Tiırk, diğer milletler gibi sırf 
mihaniki bir mahlük degildir, 
mıhaniki ölçulerle ôlçülmez ... 
Eğ'er böyle ölçtünüz.e.. ba
karsınız. Hiç ummadığ'ınız bir 
anda - mesela kü~ük bir misal 
alalım butün dünya üzerine 
çullandığı ve herkes ümüdi 
kestiği zaman - Türkte hiç kim
senin ummadığt bir arslanlaşma 
oJu,·erir. Türkün mağlubiye
tinden galibiyetler çıkar, 

Bu, daima böyle olagelmiş
tir. Bizi size şu arslan lıklarını 
fena halde tartakladıgınız fut. 
bolcularımızdan da böyle müj
deler \'ereceğimizi bile hesa· 
ba kalıyoruz" Bilirsiniz ki Tür
kün, belediyenın israr etıigi 
kanaati hilafına sağı solu 

Geçen ·ene Gcbzede b;r 
cinayet olmuştu. Hiidiseyi ha
ırlatalım: Must~fa adlı bir 
adanı komşusu Koca Hüscyi
nin bahçesindeki meşe ağacı
nın bir kovuğuna arıların 
Yaptığ'ı balı almak için ağacı 

kesmeye başlamıştır. Koca 
liüseyin balta sesine tarlaya 
koşınuş ,.e Mustafayı oradan 
~aklaştırmak istemi~tir. Fakat 
k'Ustafa ağ'acın yanından 5e-

dan Abdullahı on beş sene 
hapse mahküm etmiş, fakat 
suç af kanunundan evvel iş
lendiği için de beş senesini 
indirmiştir. Yalan yere şaha
det ettikleri iddia olunan diğ'er 
dört suçlu hakkında da berat 
kararı verilmiştir. 

Maarif idaresi şehrimizdeki 
uıedreseleri tetkik etmektedir. 

Bunların işe elverişlileri kira

lanacak ve depo olarak kul
lanılacaktır. Bunların arasında 
fazla viran olmıyan ve küçük 

tamirle kabili istifade olanla
rının ilk mektep olarak kulla
nılması da düşünülüyor. Buna 

sebep şehrimizde yeniden açıl
ması kararlaştırılan ilk mek
tepler için münasip binalar bu

lunamamasıdır. Medreseler tet
kik \'e teshil olunduktan son

ra bunların ne için kullanıla
cağı kal'i olarak kararlaştırı

lacaktır. 

mık yakalanmıştır. Çalınan pa
ra 500 !evi kadardır, Suçlu 
hakkında takibata başlan· 

Bozuk ekmek 

Hiınayei Hayvanat Cemiye. 
tinin kadın üyeleri şehrin en 
fazla yük taşıyan yerlerinde 
arabalara ne kadar eşya yük
letildiğini tetkike başlamışlar
dır. Fazla kazanmak maksa
dile hayvanlara eziyet eden
lerden beşer lira ceza alına-

ı olmaz! 

~ltııediğ'i gibi balta ıle Huse
~ne hücum elmiş. Bu sırada 
d 0 ca Hüseyinin kardeşi Sa
kık ta gelmiş, ve Must~fa 
.. •Çmak isterken Koca Hüse
,ın b arkasından tabancasını 

ı·~Şaltmış, Mustafayı cansız 
re sermiştir. 

b ı\~ır ceza mahkemesinde dün 
l u dava neticelendirildi mah
'~tııe heytei Koca Hüseyinin 

00 
ç;:u sabit gördü ve kendini 

ti, 1.1 ş sene hapse mahkiım et
tu Ustafanın da kendisine hü
llıam etmiş ve yaralamış bulun
ee~sı hafifletici sehrp sayılarak 

ası on · d. ·ıd· K ıleşt seneye ın ırı ı. ar-
ku Sadık ta bir seneye malı· 
ıeb'. Oldu, Ve ayni hafifletici 
i0d:Pten onun cezası da 8 aya 

'"idi R d k la0 • eis karar okun u • 
dah sonra Koca Hüseyine bir 

• a bunu anlattı : 
t.lk - On sene hapi•te yata-
\ Sın i t k" .. d eııı . • s ersen sc ız gun e 

Yız ed b·ı· · d d' k e ı ırsın e ı. ,, 
1 oca H- . ua~ useyın çok memnun 

••tdı: 

lii._ç b~daletinizden memnunum 
it .. 

l\.ııah ö •~razım diyeceğim yok. 
murler versin. 

ı:ı- llJiahkOm oldu 
ı. Ort 
"'~~m ~ene evvel Galatada 
~ırat ıtdıye caddesin istiklal 
· ane · · tsııı· sının önünde Abdullah 
d· 1nde b' ~ruıınü ~! genç kama ile öl-
llıahı· ştu. Dün Ağ'ır Ceza 
~ -em · Clcnmi c~:nde bu davada neli-

~1 ştır, 
bir adznun Abdullah isminde 
"' •likanl 'd' M-""llmi b 1 ı ı. uddeiu-
~nı iste u~u~ cezalandırımal
Çınde S '!'•ştır. Maznunnların 

Adnan 
0 

uleyman oğlu Zeki, 
11~1ı 1 Me ğlu Mustafa, Mehmet 

hmct Ali, Halil oğlu 

Tecavüz 
Polis dün müddei umumiliğe 

Raşit isminde bir delikanlı 
göndermiştir ... Raşit dav~cı~ır 
ve iddiasına gore evvelkı gun 
gece lskender isminde birisi 
bunun önüne geçmiş ve kama 
ile tehdit ettikten sonra da 
kendisine de tecavüz etmiştir. 
l\lüddei umumilik bu tecavüzü 
teshil ettirmiştir. l•kender hak
kında kanuni takibat yapıla
caktır. 

mıştır. 

Hayırlı arkadat 
Kumkapıda oturan terzi An

don arkadaşı seyyar satıcı Is. 
tavri ile gezmeğ'e çıkmış ve 
rakı içmişlerdir. Bir aralık !s
tavri Andonun serhoşluğundan 
istifade ederek 27 lira para
sıyle 26 liralık yüzüğ'ünü çal
mış, suçlu yakalanarak tahki· 
kata başlanmıştır. 

Yaralandı 
Aksarayda oturan seyyar 

balıkçı Ömer denize çıktığ'ı sı
rada merkebini başı boş bırak-

Beykozda bir fırın 
yakalandı 

lstanbul zabıtai belediye 
amirliğ'i dün Beykoz fırınların
da ve ekmek satan dükkan

larda ansızın araştırma yaptırmış 
ve ( 350)kadar ekmeğin bozuk 
ve noksan olduğunu görerek 
hepsinı müsadere etmiştir. Be

lediye Boğaziçinin bilhassa 
Anadolu yakasını temiz çeş
nili bir ekmeğe kavuşturmak 

için devamlı bir mücadeleye 
karar vermiştir. 

caktır. 'ı Her halde böyle türke has 

(
,..----"--------.., mucizelerden biri olursa o \'a-

b 
ı kit hiç olmaz•a aksi kanaati-

A one Şartları nizde istifade edeceksiniz ı 
SaQ yürüye-

TÜRKiYE İÇiN bllecekmiyiz? 
1 Senelik l 200 Kr. 1 -Bakın belediyemıze stanbut 
6 Aylık 600 • halkının uwn antreneman yap. 
3 " 325 ,. madan kaldırımların sağıa-
1 " 125 " dan yürüyemiyeceğ'ini Nihayet 

HARİÇ iÇİN kabul etti. Şımdilık yalnız köp-
1 Seııelik 2500 Kr. rünün ild başlarına belediye 
6 Aylık 1300 • memurları konacakmış. Bu me-
3 • 700 ,. murlar halka ( sağ'dan yürü!) 
ı Diye ihtarda bulunacaklar .. 

• 1 Nuruosmaniye, Şeref Sukağı De!!'il mi ya? lsianbul yolla-

L 
TllEf'ON'' 20317 rı_?~·' hep sağ yürüyelim, pe-

kala. fakat sağ yürüyebilir mi
yiz il 

Türk Ordusu, yolun daima açık olsun 
Belediye btanbul halkını ev• 

\'elJ. yeti~lirmek için yegane 
kaldırıma benzer kaldırım ola· 
rak köprüyü intihap etmekte 
cidden isabet etmiş. Demek 
eksersiz yeri 1 

( TUrk ulusu, asırlarca olduQu gibi bundan sonra da Boğazlar geçitlerini elde bulun
durdukça, sulhun nAzımı olacak. oralara yerıe,ecek TUrk ordusu, mevzilerine kavı.ı
tacak TUrk topçusu, yurdu olduğu kadar, Avrupa muvazenesini de koruyacaktır.) 

Y d her kö<esıni çınlatan, neşe ve sürur ses-
' ur un • .. ı k · ı aya saygı ve vefa gostererek a ınan ha -
lerı, ant aşın . • .. ı d be · 

'h ayımı günlerindeyız Turkun asır ar an rı 
kıncı ana Y · • h k'k · ı 'h' • 

1 
.. üne koyduğu ve diktığ'ı a ı atı arı ıye 

dıp oması on · h J'f · 'k 
d k lkamazdı Türkiyenın, mu te ı ısti amet 

orta an a • . 

1 
.d ··e Şarkı Garba bağlayan kapısı sahipsız, 

ere gı ~n • 
müdafasız kalamazdı. 

T" k Çanakkaleden;Dardanoslar, Turanilerden,Tra 
~r'kl 5 klatlılar Hititler, Lidyalılar, lranlılar-

ko Fırı· er, 1 ' ı k T' k d 
1 1 1 partalılar Danişmentler, Se çu ur • 

Sa~ a 1. at' s t'l r ş;rkın Garba açılan bu kuvvetli 
lerı gelıp geç 1 e · ı ı 'h ulhuna yararlığını asır arca evve 
kapısının cı an 5 · · T" ki 

t
-f ''le 0 geçitc dıkılen ur er yurt-

"! top ve u e6 ı 0 çen, d bile Avrupa muvazenesini göz önün 
!arını koruma a ''ki · · f"I - t 

d 1 r barış sever" erını ı en gos er. 
de bulun urmuş a ' 

rnişlerdi. Monlrö'de Bogazların yeni mu-
lştc evvelki gece 

. . ltın kalemlerle imzalayan devletler, 
kavelenamesını a • k d . -

.. .. .. terdiği cesaret \'e 1 dayanış u retıne goz 
Turkun ğ'OS . 

1 
eıı Lozan muahedesini kendi ellerile 

yumarak t~rtıp en 

yırttılar. Bu dönüş, Türk kanının, Türk devriminın, 
Türk istiklalinin hakkıdır. 

Montrö'de yükselen Türk sesi, orada incelenen 
Türk Cumhuriyetinin tezi, Ak ve Karadeniz Balkan. 
Tunalar birleşmelerine yeni ve verimli durum verecek 
derecede kuvvetli idi. O gür ve ulusal sesle, 648 y11 
evvel tarih sayfalarına geçen Türk görüşlerinin isa· 
beti, bogazları elde bulundurmak azmile muhtelif 
ırkların saldırımlarına karşı güsterilen türk ınuka\e
met ve cesaretinin manası tekrarlanıyor, tarih bi.ıtün 
açıklığıyle canlandırılıyordu. 

Hiç şüplıe yoktur ki yeni bogazlar mukavelena• 
me3ini imzalayan devletler, 20 Teşrinievvel 914 de 
Çanakkale karşısına dizilen harp gemilerinden atılan 
ilk mermi hedefinin yanlış seçildiğ'ini sezdiler. ilk O• 

!arak çıkan kara kuvvetlerinin tutunamamaları sebep
lerini bir daha anladılar, 5 Mart Deniz muharebele
rinde, 12 Nisan Seddilbahir ,·e Kumkale çıkarma 
hareketlerinde uğ'ranılan zararları, dökülen kanları 
bütün açıklığıyla hatırladılar. 

Montrö'de kazanılan zafer aynızamanda Arıburnu 
Seddilbahir muharebelerinde, kirle, 8, 9 Haziran ta
arruzla~ında görülen ve lıayretlerle karşılanan Türk 
cesarelıne karşı beslenen inancın hakiki bir ifadesidir • 

Türk ulusu, asırlarca olduğ'u hibi bundan sonra 
da Boğazlar geçıtlerıni elde buldurdukça sulhun naz
mı olacak. oralara yerleşecek Türk ordusu mevkile
rıne kavuşacak Türk topçusu yurdu olduğu kadar 
Avrupa nıuvaıenesini de koruyacaktır. 

Emin olalıınki dtindenberi bogazlarımıza ayak 
basmış olan ordumuz, Arıburnunda yatan Meh 1_ 
cikleri kucaklarken gorcceklcri yurt vazifes'ınd me ·• e on-
lardan daha ustun yararLk höstcrme'•c h k 6 er va ıt 
borçlu olduklarını anlıyacaıdardır. 

Şanlı Türk ordusu, ycrle~tığın toprakta M h \ .ğ. • . 
1 

, e met-
cı ın uzerın< en •emJya yuk5elen irade ab·d · · 

· · · d · ı esıııın 
azeınetı ıçın esııı. 

Yolun daıma açık olsun 1 
, 

M. K. 

Doktor ar için dok
!2.!:l_Orın r a p o r u ı 

Etibba odası raporunu bi
tirdi. lstanbulda 33 adet - , a
kta adet Üniyersite ilanların
da doçent i;:in kullanılır dok-
torlar için kullanılame.~sa da 
tabiri af buyurun. birinci sınıf 
dokto.:, 72 ikinci, 213 üçüncü, 
207 dorduncü sınıf doktor tes
pit edilmiş . Bu tasnif ne esas 
üzerine bilmiyoruz. Her halde 
apartıman esası üzerine ola. 
cakl.. 

Nitekim fevkalade derece 
alacak hiçbir doktor buluna
mamış. Vakıa, henüz bizde 
öyle feva!Ade denebilecek 120 
katlısını yaptıran yok doğ'• 

rusu l.. Bu itibarla- acıdır- fa
kat tababet ilmimiz Amerika-
dan geri 1.. 

Serdengeçti 
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Ankaradan bahisler 

Ankara, Devlet merkezi .. 
( Ankaranın Devlet merkezi olma
sına karşılık, lstanbul ekonomik mer• 
kez rolünü muhafaza edebilmiştir. ) 

Ankara artık 
devlet merkezi 
olmuştur. 

Bu demektir 
ki, padişahlık 

yoktur, halifelik 
yoktur, Cüm
huriyet vardır, 

C u m hu r reisi 
vardır. Yani, 
yeni bir politi
ka başlamıştır. 

Çerçeve demok
ratik, manzara 
liberaldir. 

Memleketi kur 
taran Ankara, 
Jolıng'lerl ve 
Sen ega /illeri 
kapı dışarı e· 
den Ankara, 
Büyükada w 
Beyoğlu çadde. 
sine Türkçeyi 

Yazan: BUrhan Belge 

yeniden öğre- ... _ 
ten Ankara, 
artık gerilerde Halkevinin kapısından Ankaraya bir bakıı 

kalmıştır. Babuili gazeteciliği 1 cadele durmamıştır. Ve bua-ün 
Galata sermayesi ve ticareti dahi devam etmektedir. 
kendilerine yeni bir vaziyet Arada, yalaız, lstanbul da 

imal olunan yeni Ankaralıların ve geni bir hüvigel yapmak 
pişi aıra bürokratik, Babıali, 

peşindedırler. bir parçasını kurtarmağa ve 
Aynızamanda Ankara, yeni yeni devlet merkezine taşın· 

ölçülerini getirebilmek için, mağa muvaffak olmuştur. Na
eskilerine karşı sert bir mü- sıl ki, memleketin bünyesi ica
cadeleye başlamıştır. Büyük bı, Ankaranın devlet merkezi 
çatırtılarla, her gün, bir eski olmMına karşılık, lstanbul, e
yıkılnıaktadır. Ve ossaat, Is- konomık merkez rolünü muha· 
tanbulun bir çok ~emtlerinde faza edebilmiştir. 
bir çok feryatlar yükselmek- ı;ı ı;ı 

tedir. Milli devlet mefhumu en genç 
Zaruri ve tabi! olarak bir ve en dinamik manasında tem

Ankara - lstanbul ikiliği doğ· sil eden Türkiye Cümhuriyeti de 
muştur. lstanbul, inkılabı önce Ankara- lstanbul ikiliği birgün, 
müzakere ve münakaşa ~tmek ideolijik bazlarını de kaybede· 
sevdasındadır • Ankara ise, cektir. Zaten bu ikilik, iki Türk 
millet için lazım olanı, müna- şehri olmaktan ziyade iki Türk 
kaşa etmeden yapmağa alış· zihniyeti arasında idi. Netekim, 
mıştır . Buna rağmen, lstanbul buna benzer bir mücadeleye, 
inkılapların münakaşa edile- "serbest fırka zamanında, 
bileceği gibi tuhaf olduğu ka· memleketin her tarafı, ya neş· 
dar tehlikeli bir fikre saplan- riyat sahasında yahut ağızla 

k iştirak etmiş ve davayı, bir 
mıştır. Çünkü çerçeve Demo • defasında da, Türkün nazari-
ratik, manzara ise Liberaldir. yecilik istidadından fazla rea• 
Garp demokrasilerine ait son· lizm kabiliyeti kazanmıştır. 
radan kaleme alınmış kitaplar Ankara'dan yazacağımız 
ve mütalealar, lstanbul için. mektuplara ve bu mektuplar
önceden tatbiki lazım haki· da yeni Ankarayı lstanbula 
katlar ve kanunlardır. ve bütün memlekete sade bir 

Artık lstanbul, Ankarayı yeni şehir olarak değil, Ke· 
ve onun kocaman kalpaklarını malist Türkiyenin gerçekten 
sıgaya çekmek ve liberal mu- sugötürmez bir devlet ve fi. 
haefd metodlarının kıskaçların- kir merkezi olarak tanıtma• 
da terletmek işi peşindedir. ğa başlamazdan önce. hep 
Fe•ler, d imdiktir. Püsküller "Ankara., firması altında ya-
şahlanmı,tır. yılmış olan Ankaraya dair 

Bir koldan büyük layiklik malumatı azbuçuk toplayıp 
davası yürümekte bir diğer vasıflandırmak lazımdı. 
koldan tanzimatçılık çürütül. Buraya kadarki sözlerimiz-

le bunu yapmış oldu. 
mektcdir. Her iki siperi birden 
kaybeden reaksyon, yabancı Burhan Be!,!e 
sermayenin bozgun vermiş kuv- r 
vetleri ile birlikte. bu sefer, Yarın 
demokrasi s.:ıflalığının sperine 

yerleşmiştir. B •• } d 
Bu hal, Şeyh Sait isyanına U SUfUD ar a 

kadar devam eder. 

Havacıhkta 

Askerlik 
Harbe manen 
dayanma 
kudreti 

Bu günün harpleri de
vamlı, ezici ve üzücüdür. 
Başlanan ve güdülen ha
rekatın sonucu güçlükle ve 
zamanla alınır. Bu durum 
asabı bozar, sarsar, bazen 
en doğru planların, isabetli 
kararların, düşmanın teşeb
büslerile alt üst oldukları 

görülerek yeis ve ümitsiz
lik baş gösterir. Tereddüt 
ve şüpheler etrafı sarar, 
bir tarafın düşmana yap
tığı madd! ve manevi te
sirler görülemediğinden za• 
yıf düşünceli insanlar ka
zanılacak veya kazanılmış 

bir zaferi sezemiyecek ka
dar körleşirler. Fakat, 
cesaretle tanıtmış, kahra
manlıkları tarihin şanlı sa
hifelerine geçmiş olan ulus
lar harbe giriştikten sonra 
azim ve şuurunu silahları 

gibi yerinde kullanırlar ve 
bu varlığını manevi muka
vemetile kuvvetlendirerek 
zaferi her ne pahaya olursa 
olsun kazanırlar. 

Silahların tesirleri ne de
rece artarsa artsın, insanın 
kudreti üstündür. Bu öyle 
bir varlıktır ki , meydana 
getirdiği ordunun bütün 
silah ve vasıtalarının yarı 

kıymetinden fazlasına varır. 

O halde; barış günlerinde 
yapılacak harbe hazırlık ta· 
!imlerine, manevralara faz. 
la önem verilerek orduyu 
mağlubiyeti düşmana kabul 
ettirl'nceye kadar dayanmı
ya alıştırmalı ve kumandan 
lar da kıt'a ve en buhranlı 
vaziyetlere ha.kim olacak 
kapasite.de yetiştirilmelidir. 
Bu ruhi terbiye !ürk mille
tinin kanına karışmıştır. O, 
harbin içyüzünü bilir, barış 
yıllarında mazisinden aldı

ğı derslerle karakterini kuv 
vetlendirerek gelecek za. 
mana hazırlanır. 

M. K. 
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Harici Küçük 
Haberler -

Atinadaki mevkuf komü-
nist mebus Manollos 'un kefa. 
Jetle tahliyesine karar veril
miştir. Mebusun on altı gün. 
denberi devam eden açlık 

grevi neticesinde hapishane
den çıkabilmesi kabil olama· 
dığından. hastaneye nakledil
miştir. 

• General Palastras eylül
de Yunanistana gelecek, fa. 
kat siyasetle uj!'raşmıyacaktır. 

* Moskovadan Fransova 
Jozef adalarını takiben Mumur 
nehrine doğru on bir bin ki
lometrelik duraksız bir tay· 
yare uçuşu başlamıştır. 

KaramUrselde yUzme 
havuzu 

isyan bastırıldıktan sonra, 
lstanbul • Ankara ikiliği, püb
lik politika keskinliğini kaybe. 
der. Atatürk'ün lstanbulu zi
yareti, bunu büsbütün yatıştı
rır. 

lzmit, (Açık Söz) - Kara
mürselde yüzme havuzunun 
inşasına başlanmıştır. Havuzun 
ağustos ayı içinde bitecej!'i söy· 
lenmektedir. Türkiyenin en se
çili den;zcilerini içinde saklıyan 

birincilikler 1 Karamürsel, umuluyor ki, bun-
dan sonra, Türkiye birincilik. 

Yazan: Şakir Hazım Gökmen !erini münhasıran Kocaelinde '-------------1 bırakacaktır. Fakat ideolojik saha:ia. mü-
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Aşk Oyuncakları 
y AZAN : Pi yer Luis 

( iLK iKi TEFRINANIN HÜLASASI) 
(SevUde karnaval haftasının aon pazarı .. Gönül eğlendlrme.k 
için karnavala karışan Andre Stenevol arabada geçen hır 
kadınla konfeti muharebesi yapıyor ve nihayet tanıŞmlta karar"' 
verdiği bu kadının oturduğu evi öğreniyor. Eve girmek istiyor, 
uşak kabul etmiyor. Bunun üzerine aağdan ıoldan tahkikata 
girişiyor. Kadın konakta yalnızdır, kocası Bolivyaya gitmiflir. 
laml de Konçcpçiyon Pcrezdlr.] 

Bir karar veremiyordu. Ko
canın burada olmayışı yaklaş· 
mak ihtimallerini: daha ziyade 
azaltıyordu. Belki o zaman 
bir yolunu boıup kocasil~ ta· 
nışır ve o yoldan da kadna 
yaklaşmıs olurdu. Çok bildi· , 
ğine şüphe olmayan satıcı ise 
kadının şimdi genç bir aşıkla 
yaşadığını ima eder gibi ol
muştu. Zaten uşagın takındığı ı 

vaziyet de bu şüpheyi kuv
vetlendirecek mahiyette idi. 

Andrenin Parise dönmez-

den evvel, daha Sevilde geçi
recek on beş gün vakti vardı. 

Acaba bukadarcık zaman için
de, gönlünü hiç şüphesiz baş· 
ka birisine kaptırmış bir ka
dının harimine girmeğe muvaf
fak olabilcekmiydi ? 

Bu kararsızlıkla otelin ho
lüne girmek üzere iken, kapıcı 
önüne çıktı: 

- Size bir mektup getir
diler mösyü, dedi. 

Zarfın üzerinde adres yoktu. 

- Bu mektubun bana gön
derildiğine eminmisiniz? 

- Andre Stovenoe namına 
demin girip bıraktılar mösyü. 

Andre zarfı açtı. Mavi bir kii
j!'ıda yazılı şu satırları okudu: 

•Don Andre Steveno /'den 
okadar gürültü çıkarmamasını 
ismini fJermemesini t1e benim 
ismimi sormamasını rica ede .. 
ederim. ERer yarın kendileri 
saat üçe doğru Empalme go• 
/unda gezintiye çıkarlarsa, 

oradan bir araba geçecek ve 
belki de duracaktır •• 

Andre'nin içi ferahladı: 
- Hayat amma da basit 

şeymiş! Dedi. 
Birinci katın merdivenlerini 

çıkarken, daha şimdiden ya
kın mahremiyet hulyaları göz· 
!erinde canlanıyor ve Kon
çepçiyon'a münasip daha kısa 
bir isim arayordu: Konça, 
Konçita, Çita .• 

-3-
ANDRE NiÇiN RAN· 
DEVUYA GiTMEDi? 
Andre ertesi sabah pek 

keyfli uyandı. Odanın dört 

Görüşler :1 

Kuvvet, ye
rinde kullanıl· 
diğı takdirde 
hakkın beşiği 

olur. Hak ya
ratan kuvvet ... 
Kuvvetin mu· 

kaddes tanınan şekli budur. 

Kuvvet bilekte değil, zeka
da, vicdanda ve kalptedir. Bi
lek kuvvetini Herküle verelim. 
Bize zekamızdan taşan kuvvet 
habbeleri yetişir. 

m m 
Maalesef dünya kurulalı beri 

kuvvet. hakkı ezmek yolunda 
istimal edilmiştir. Yahut suiis
timal edilmiştir. 

ı;ı ı;ı 

Hakka karşı kuvveti şaha 
kaldırmak için insanın hak· 
kından emin olmaması lazımdır. 

m m 
Küçük kuvvetlerin birleşme

sinden doğan tek kuvvefn 
saj!'lamlığı kendi başına doğan 
büyük kuvvetler de yoktur ve 
bulunamaz. 

m m 
insan zekasından fışkıran 

kuvvet, makine kuvvetini her 
zaman alta almıştır. Bu haki. 
kati inkar edenler, zekalarına 
itimatları olmıyanlardır. 

Hi\tiisat 
kuvvetleri 
yer tuttuğu 

el [!] 

arasında zararlı 
ezen hakların da 
az dej!'ildir. 

Doktorun ı 
Öğütleri 

Teşhis meselesi 
ve hastalar 

Bazı hastalar çok sabırsız 

oluyorlar. Bunlar hastalığın 
teşhisile tedavisi arasındaki 

müddetin bazan uzaması kar
şısında sinirleniyorlar, dokto
ra ve tıb alemine karşı iti

matları azalıyor. Bunda dok· 
torun da biraz kabahati yok 
değildir. Münevver hastalar 
biliyoruz. Böyleleri bile ateş. 
his müddeti uzadı diye ümit
sizleniyorlar. Halbuki buna 
hakları yoktur. Çünkü hasta
lıkların teşhisi bazan uzun sü
rebilir. Bazı hastalıklar var· 
dır ki birdenbire anlaşılamaz. 

Arazın benzerliği karşısında 
doktorun çok hassas davran
ması lazım geldiği için kat'ı 

bir teşhis koymak birdenbire 
mümkün olamaz. Doktor has
tası üzerinde günlerce uj!'rnşır, 
Laboratuvar mesaisine !üzüm 
gösterir. Bunlar tekerrür ede
bilir. Hasta üzerinde teşhisi 
kolaylaştıracak ilaç tecrübele. 
ri, gıda tecrübeleri yapar. Ve 
böylelikle bir mide hastalığı

nın kat'ı adını koymak için 
bazen uzun müddet uğraşmak 
icabeder. Hastaların bunu ta
bii görmeleri ve tehammül et· 
meleri lazımdır. 

Çünkü yarım yamalak bir 
muayeneden sonra teşhis cihe
tine gidilmesi çok zararlı ol· 
duğu için doktor bu cihete ya
naşmaz. Fakat tam ve kat'i 
teşhisten sonra başlanan te· 
davi daha zor olur. Bu sebeple 
doktor, tedaviden önce teşhise 
ehemmiyet vermej!'e mecburdur 
Doktorun bu mecburiyetini 
hastalar takdir ettikleri, tabii 
gördükleri takdirde neticedeki 
istifade kendilerine ait olur. 

penceresinden odaya bol bir 
ışık giriyor, şehrin bin bir gü
rültüsü, atların nal takırtıları 

satıcıların her perdeden ses· 
!eri, katırların çıngırakları , 
kiliselerin çanları beyaz mey· 
dandaki cıvıltılı hayata karı
şıyordu. 

Çoktandır bu kadar güzel 
bir sabah görmemişti. Gerindi, 
sonra kollarını beklenen bir 
dnraguşun hulyasile göksüne 
dol!'ru sıkti. 

- Hayat ne kadar basitleş
miş 1 dedi, daha dün burada 
yalnız, hedefsiz, Jüşüncesiz bir 
insandım. Bu sabah iki kişi 

olmak için bir gezintiye çık

mak kafi geldi . Kadınların 
hatta red cevaplarına, haka
retlerine, bekletişlerine bile 
inan olurmu? Erkek ister, ka
dın kendisini verir. Bundan 
daha tabii ne olabilir ?. 

Kalktı, pijamasını giydi, ban
yosunu hazırlatmak için zile 
bastı . Banyo hazırlanıncaya 

kadar da alnını pencerenin ca
mına dayıyarak, meyddndaki 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

L:iii-------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan : Is ken der Fahreddin 

Tefrika No. 3 

İki yüz elli zabitin hayatlnı kurtarmak, onların düt• 
man tuzağına düşmeden Anadoluya kaçm111aru111

1 
yardım etmek bizim için ne şerefli bir iş olacaktı 

iki günlük tefri· 
kamızın hulasası: 

f Umumi harpten sonra 
Çanakkaleden dönen mü· 
hendis Şefik ve doktor 
Necip .. /ki vatan sever ar· 
kadaş mütarekenin kara 
günlerinde lstanbulda Ana· 
dolu hesabına çalışıyorlar. 
Bu sırada mühendis Şefik 
(Nesrin) isminde bir ka
dınla tanışıyor ve sevişi. 
yor. Nesrin arasıra Şefi· 

ğin adasında geceliyor. Bir 
sabah Nesrin, Şefik uyur• 
ken cebindeki evrakı çalıp 
gidiyor. Bu evrakın kay· 
bolduğunu anlıgan doktor 
Necip, arkadaşını, evrakı 

düşmana sa/malcla ittiham 
ediyor. Şefiğin bu İşle 
hiçbir suçu yoktur. Fakat 
kendini müdafaa edecek 
vaziyette olmadığından çır· 
pınıp bacalamıga başlıyor .. 
Nesrin kimdir; kimin he· 
sabına çalışıyor? Bu bir 
şırdır .• Şefik bu esrar per
desini yırtmıya karar ver .. 
mişlir. Sonunu aşağıda 

okuyunuz •• / 

Şefik çok müteessirdi : 
- Ben o alçaklığı yapmam. 
Diye bağırdı. 
Zaten bu ihtimali düşünmek 

pek manasız olurdu. Şefik on· 
!arı düşmana satmakla ne ka
zanacaktı? 

Halbuki bu evrak Anadolu-
nun çok işine yarayabilirdi. 

Şefik caketini giydi : 
- Bana inan, Necip! Bu 

meselede benim katiyen suçum 
yok. Onları ya çaldılar ben
den. Yahut düşürdüm. Her iki 
ihtimali de göz önünde bu
lundurarak şimdi aramağa gi-
deceğim. 

!kisi de asabi ve telaşlı .. 
Evden çıktılar. 

Doktor Necip kapının önün
de ayrılırken arkadaşının ku· 
lağına eğildi: 

- Eğer bana ihanet ettinse, 
emin ol ki bunun cezasını gö
receksin, Şefik l Çünkü bu, 
benden ziyade vatana karşı 

irtikap edilmiş bir ihanettir. 
Düşün bir kere .. iki yüz elli za
bitin hayatını kurtarmak, on
ların düşman tuzağına düşme• 

den, lstanbuldan Anadoluya 
kaçmalarına yardım etmek bi, 
zim için ne şerefli bir iş ola
caktı 1 

Şefik, gözleri dolu cevap 
verdi: 

- Saat ikide buluşacağız. 

Sen de emin ol ki, ben her 
şey olurum, fakat bir vatan 
haini olamam.. Babam ve ba
bamın babası Türk oğlu Türk
tür. Damarlarımda taşıdığım 

kan, Türk kanıdır. işte o ka
dar ... 

Ayrıldılar. 

•• Mühendis Şefik o gün, bir 
gece önce uğradığı lokanta 

insanların, hayatın, güneşin 

kaynayışlarını seyre daldı. 
Sevilde evlerin boyaları ka

dın elbiselerine benzer. Penbe, 
hafif yeşil, mor gibi gözü yor
mayan renkler .. Ne Madrid'in 
ve Kadiz'in sokakları gibi 
burada evler esmerdir, ne de 
Jerez'de olduğu gibi göz alıcı 
çiğ · beyazlıktadır. 

Portakal ağaçlarından mey
valar sarkıyor, çeşmeler akı. 

yor, şallarını iki uçlarından 

tutan genç kızlar kahkakalar
la gülüyorlar. Sonra her ta
ra\ta katır çıngırakları .. 

Andre Sevilden başka bir 
yerde yaşayanların aklına şa
şıyordu, 

Tuvaletini bitirip, bir kü
çük fincan k•Jyu lspanyol şu· 
kulalı da içtikten sonra, şöyle 
biraz dolaşmak için sokağa 
çıktı. 

Tesadüf tuhaf şeydir. And
renin ayakları gayri ihtiyari 
Plaza del Triunfo'ya doj!'ru 
istikamet almıştı. Fakat oraya 
geldiği zaman, aldığı mektup-

ve meyhaneyi dolaştı.. Gar
sonlara cebinden bir zarf dü
şürdüğünü söyledi: 

- Buldunuzsa, bana iade 
ediniz.. size bahşış verecegim. 

Dedi. Hiç kimseden müsbet 
bir cevap alamadı. Cihangire 
koştu.. Kartal ıtpartımanına 

gitti. Nesrin bu apartımanın 
birinci katında oturuyordu. 

Şefiğin son ümidi Nesrinde 
idi, 

- Acaba Nesrin bana bir 
sürpriz mi yaptı? 

Diyerek kapının önünde dur
du. 

Şefik bu kağıtların bir genç 
kadını entrese etmiyeceğini 

düşünüyordu. 

Apartmanın önünde siy3h 
ve hususi bir otomobil duru
yordu. Şefik kapıyı çalmak is
tedi .. 

Omuzunda bir el gezindi : 
- Beyim kimi arıyorsunuz? 
Şefik başını çevirdi .. Bir şo· 

förle karşılaştı: 

- Nesrin hanımı ziyarete 
ııeldim .. Niçin sordunuz? 

Şoför kapının önüne bir tah
ta perde gibi gerilmişti... Bı
yık altında gülümsedi: 

- Maalesef kendisini şimdi 
göremiyeceksinizl 

- Miçin .. ? 
- Ben dahiliye nazırının 

şoförüyüm .. Nazır bey: (Ben 
çıkıncıya kadar içeriye kim· 
seyi bırakma l ) Diye ten bih 
etti. 

Şefik birdenbire şaşaladı .. 
Biraz geriye çekilerek hayretle 
sordu: 

- Ali Kemal bey mi var 
içeride .. ? 

- Evet-.. Çok müstacel bir 
iş için geldinizse isminizi söy· 
leyin de haber vereyim. 

- Hayır ben sonra tekrar 
gelirim ... 

Şefik başka bir şey söyle
meden apartımandan uzaklaş· 

tı. Sokağı döndüğü zaman 
delikanlının ayakları biribirine 
dolanıyordu. 

- Demek ki Nesrin Ali 
Kemal ile de tanışıyormuş .. ! 
Ben aylardanberi bir yılanlamı 
koyun koyuna yatıyordum 

acaba . .? 
Şefik kat'! bir hükum vere

memekle beraber, Nesrin hak
kındaki şüpheleri onu çıldır

tacak kadar derinleşiyordu. 

Eğer doktor Necibin getir
diği vesikaları Nesrin çaldıysa, 
hiç şüphe yok ki, bunları hemen 
sıcağı sıcağına Dahiliye Nazırı
na verecekli. Ve belli idi ki 
Ali Kemal, Nesrinin evine bu 
iş için gelmişti. 

Şefığin şüpheleri tahakkuk 
ederse, hayatı da tehlikeye 
düşecekti. Bu vaziyet karşısın
da yapılacak bir iş vardı: He
men oturduğu pansiyondan 
başka bir yere taşınmak ve 
izini kaybetmek. 

Şefiğin cebinden evrakını 
çalan kadın elbette onu ele 

taki tavsiyeleri hatırladı ve 
kapısının pek le' önünden ge
çerek "metres., ini darıltma

mak, yahut onu görmek arzu. 
sile bu kadar yanıp tutuştuğu
nu belli etmemek maksadile 
karşı kaldırıma geçti ve başı

nı sola dahi çevirmeden yü
rüdü, geçti. 

Oradan Las Delisyaya uzan
dı. Cadde, birgün evvel ya· 
pılan konfeti ve serpatin mu
harebesinden sonraki perişan 
manzarayı gösteriyordu. 

Kaldırımlar kağıt enkazın

dan adeta görünmez olmuştu. 
Birgün evvelki kalabalık yeri. 
ne, şimdi ortada kimsecikler 
yoktu. 

Andre kırlara doj!'ru açılan 
yola sapacağı sırada, karşıdan 
gelen bir yolcu ile karşılaştı 
ve tanıdı: 

- Bonjur Don Mateo, dedi, 
seni buralarda göreceğimi hiç 
aklıma getirmezdim. 

- Ne yaparsın Monşer? bir 
insan yalnız ve fadyasız ka
lır, şaşkına dönerse, işte böy-

vermekte de gecikmeyecekti: 
lstanbul itilaf devletleriPıJI 

işgali altında bulunuyordıı
Padişah .. Babıali.. Polis.. !W 
şey bir korkuluktan ibareli" 
Bir Türkün zindanlara aulm3~ 
içııı, onun hakkında: (Bu ada~ 
Anadoluya yardım ediyor 
d mck yetiyordu. d-

Şefik koşarak Beyoğlu C3 

desine çıktı .. Arkadaşını arı· 
mağa koyuldu .. Pastacı Mini 
ya gitti.. Saatlerce bekledi. 

Doktor Necib meydaPd1 

yoktu. 
Şefik o akşam derhal baş~' 

bir p3nsiyona taşındı.. Erte~ 
gün tekrar pastacıya ~il~~ 
Arkadaşının gelip gelmedığı 
sordu. Garson kendisine şöY~ 
bir mektup uzattı. 

Şefık yazıyı görünce taP• 
mış ve sevinmişti. Zarfı açtı-
Şu satırları kekeliyerek okud~ 

•Şefiki 

"'Sana, saklamak üzere et'' 
eliğim vesikaları düşmana saf 
lığın kanaati beni s•nıl~ 

' ti• uzaklaştırmrga mecbur ' · 
•I 

Yirmi senelik arkadaşlığını'~ 
böyle hainane maksat ve •"'' 
/erle yıkacağını ummıgord~~ 
Ana vatana ayak basan ıJaf 
mania çarpışmak üzere but'

1 

'ı yola çıkıyorum. Bu mes 
galculuRu seninle birlikte !fO" 
pamadığıma müteess;fim. St 
nin, dıişman tarafından bu k~ 

h•' dar kolaylıkla satın alın° 
lecek tıynette bir irısan o/ılır 
ğunu ne yazık ki ancak yir 
mi yil sonra anladım!. 

Doktor Nec1P 

Şefik o dakikada beyniod~ 
yıldırımla vurulmuş ols•l'.r 
bu kadar sarsılmıyacaktı._B'.f 
denbire dizlerinin bağı çotıl 
dü .. Garsona bir şey sezdirıP~ 
mek için kendini güçlükle 1~ 
tarak kapıdan dışarıya çıktı·~ 

Kendi ktndine söyleoer• 
dedeki kalabalığa karışlı: 

ı( 
- Ben bu iş'e masum 

günahsızım, Necip... aloıı1" 
vurduğun bu kara daroga! 
kanımla silinceye kadar uğf' 
şacağmı. 

- 2-
Doktor Nec:p Servet il' 

köylünün saman arabası içi~ 
de Anado lu yo!unu tak 
ederken çok ümitsizdi. ~C: 
dinden başka güvendiği 1 

kt~ 
dayandığı bir kuvvet yo 

C f . . kar 
ebinden not de terını çı ·~ 

dı .. Ağır başlı filozoflar gı f 
dalgın ve düşünceliydi.. pt 
terine şu satırları kaydetti .. 

"Mısır Firavunlarından ~ 
rinin • ümit, zaaftan doğJi~ 
sözü, elli asır önce keşfe , 
miş bir hakikattir. lnsanla~1K 
en kalay idare edileni ı' 
şüplıe yok ki, düşünmeden r 
çarçabuk ümide kapı/anla 
dır I. J'I 

L!!!!::P' 

'"' le olur. Sabahları )!'eziıı 11 

rum, akşamları geziniyor0
.: 

gündüz ya bir şeyler okU) t'° 
rum, yahud kağıd oynuyor0 

. .ı 
Kendimize böyle bir lı 3} 
yaptık amma, tatsız... tıl' 

- Fakat işittiklerime 11 ır 
kılırsa, gündüılerinizi unu ·rr 
ran pek tatlı geceler geÇ' 
yormuşsunuz. ~ 

- Hala öyle söyliyorlat_,. 
• ıe<· aldanıyorlar. Bugünden o eC 

ıtim güne kadar Don M~~'' 
Dıyazın evine bir tek kad: r 
dahi girdiğini kimse görJ!l~ı<' 
cektir. Fakat beni geçi 1 
daha ne kadar buralardasıP 

·~ 
Don Mateo Diyaz, 5e~< 

ilk ı;eldiği zaman. bir taV'.~r 
mektubu ile tanıştığı kırk 6~ır 
larında bir lspanyoldu. 1Jel 
muş bir adam olmakla ber~lf 
büyük serveti sayesind~. ~~eli' 
sini öyle ün'.ve.rsite~: golU po-• 
!erden değıldı. Bılakıs . ..er 

· fıry-Mateo şehirde pek m"" 1r 
ver bilinen yatak odasının 
rihile daha iyi tanınroı•tı· Ji 

Bil"'' 
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sıralarında 
Edebiyatı 

• isti kl81 Harbi 
Türk 

--------
Enver Behnan fikirlerini söylüyor 

Yemek 

22 Temmuz Çarşamba 

Fasulyeli omlet - patlıcan 
kızartması - üzüm Anketi yapan Ertuğrul Şevket 

1 
Zııif ve tıraşlı yüzüne bakan 

ar b' 
1 

ır mektep talebesi sanır· 

1
ar. Enver Behnan bugün lise
erde tarih öğretmenliği yap~r 
Ve sık sık der ki . 
i .- hım, ah ilim.' adam olmak 
Çın çok okumak lazım. Sos· 
yoloı'i pı' 'k 1 .. 't 1 .. t , Si o OJI, mı o OJI, an .. 
;opoloji. bu ilimler önümüze 
d?nmuş yassı kadayifi gibi· 
ırler. Sanki hal dilile bizi yi• 

~ecck, yutacak bir Türk deli· 
anlısı yok mu derler? 
Ye yine sık sık Anadolu· 

nun, bilhassa Ankaranın milli 
mücadele zamanındaki halini 
anlatır darur. Demek istediğim 
şu ki: Enver Behnan bizim 
Hnket ıçın tam biçilmiş kaftan. 
hcem tarihçi, hem muharrir, 

! Mrıa/lim Enuer Behnan Sapolyo I 
1 mızdır. ikinci grup hisleri coş-
' kun olan muharrir ve ediplerdi. m genç, Milli mücadele za. 

~anında Ankarada bulunmuş 
0 ması da caba ..... 

Saman pazarından dar bir 
1?k3 2'a sapınca karşıma bir 
sur· 
1 

u çocuk çıktı. Kılarnet ça• 
an b' 
1 

ır macuncuyıı ortalarına 
a mışlardı. 

Çocuklardan biri • • 
- Kalplere vur bir zımba. 

ydı çalarsan yüz paralık alırım, 
ed· ı. Eski Ankaramn ahşap 

evlerile dolu olan bu sokağın· 
da b. B ır cam tıkırdadı, genç bir 

ayan bağırdı. 
- Remzi, sakın macun ala· 

Yırn deme, kimbilir ne ile ya· 
Pılmıştır. 

Bunu duyan macuncu kılar· 
neti kesti, hışımla bağırdı. 

- Ne ile yapılacakmış sa· 
Yın Bayan, dedi, halis şekerle. 
Kadın başını ıki yana salladı. 
- Ben bilirim dedi, sizin 

kurnazlıklarınızı bilirim ben. 1 
Macuncunun hiddeti arttı . 

Kaşığını renkli macunlar içer· ı 
sine dald.rdı. iplik iplik uza. 
nan macunu ağzına soktu ve ı 
güç halle bağırdı : 1 

- Dinim rabl.ıcna hakkı için 1 
halis şakcrle. hcın sayın ba· 
yan toz şekerin <ılası yirmi 
sekize. bu ucuzluğa karşı hile 
yapan ya deli ya yine delidir. 

Ben çocuklardan birinin ba. 

şına dakundum. 
- Çocuğum, ded·m, bay 

Enver Behnan nerede oturu
yor? 

Çocuk yüzüme baktı, güzel 
kara gözlerini kırıdı : 

- Ha , bay Şapolyo mu, 
dedi. 

Güldüm: 
- Evet, dedim. 
Bana tahta bir bahçenin ka

pısını gösterdiler. Kapı kendi
lığinden açıldı sanki. Baktım 
iki katlı tahta evin en üstün
den bir ses geliyor: 

- Öksürde gir, öksürde gir. 
Behnanın se<ini tanıdım. ök· 

sürdüm ve öksürür öksürmez 
d~ olduğum yerde kaldım. iri 
hır kurt köpeği zincirini sürü
yerek üzerime atıldı. Allahlan 
olacak bahçede küçük bir kız 
Çocuğu vardı : 

- Pilatin, dur, diye bağır
dı. Yabancı değil ağabeyin o. 

Bereket ağabey!ik kırk yıl· 
~a bir işime yaradı da, köpek 

urnunu yere sürlerek benden 
uzaklaştı. 

Kahvelerimizi içerken Belı· 
nana: 

M·- Canım, kardeşim, dedim. 
. ıliı mücadele de sen burada 
ıd· b. •n, o zaman ki lstanbul ede· 
'Yalından ayrı bir milli ede· 

~iyat var mıydı, bu sözümü 
erınleşlirmek istedim, 
- Yani milli demekten mak· 

SUd ım, o zama'lki Ankaraya 
Y •kışır bir edebiyat varmıydı? 
da B~hnan yerinden kalktı, oda· 

olaşmağa başladi : 
.- Ben milli mücadelenin ilk 

R~nlc · d 1-1 ruı enberi Ankaradayım. 
b~tta .bütün safhaların canlı 

r tarıhı oldum. Gördüklerimi 
~azmak hevesi de içimde doğ· 

uMve yazıyorum. 
d •ili mücadelede lstaııbul
g~n ka_çıp Ankaraya gelen iki 

· up ınsandı . Biri iraclesile 
~atpışmak yaradılışındaki tip· 
er kı, bugünkü kahramanları· 

Memur, tüccar, '.bugünlerde 
yabancı olarak yoktu. Bugünkü 
Ankarayı dolduran yüksek me· 
mur ve tüccar sınıfları zafer 
kazanıldıkt&n, yataklı vagon 
işledikten sonra Ankaraya ge· 
!ip yerleştiler. 

Milli mücadelede Anadolu-
nun heyecan kaynağının mer• 
kezi Ankara idi. Hatta Büyük 
Millet Meclisi idi. Muharrir ve 
edipler Ankaraya üç parti ola· 
rak geldiler. Birinci grup iç 
Erenköyünden bir kafile ha· 
linde yaya olarak Kandıra, 
Boludan Ankaraya gelenlerdir. 
Bunlar (Hakimiyeti Milliye) 
gazetesini kuranlardır. Kocaeli 
ve lneboludan gelen ilk mu· 
harrirler şunlardır. Nafi Atul, 
izzet Ülvi, Kazım Nami, Mu· 
hittin, Sadri lbrahim, Mehmet 
Servet, Vala Nurettin, Nazım 
Hikmet, Nizamcttin Nazif, Nebi 
zade Hamdi, Yunus Nadi, Ru
şen Eşref, Sait Hikmet, Kud· 
dusi, Saim, Ahmet Hidayet •. 
Ziya Gevher, Yusuf Mazhar, 
Kemalettin Karni, Münir Mü
eyyet, Nüzhet Haşim,, Velit 
Çelebi, Enver Behnan .. 
ikinci p•rti Ankaraya kadar 
gelip te, Sakarya harbinden 
ürkerek tekrar lstanbula ka-
çan \'e dönenleri?, 

Üçüncü grup Maltadan dö
nenler, Aka Gündüz, Ağa oğlu 
Ahmet, Zi}a Gökalp,Ce~al Nuri 
Şükrü Kaya, Şeref vesaire 
gibi yaşlı muharrirler. Bunlar
dan mada 16 Mart hadisesile 
lstanbuldan, Biiyük Millet 
Meclisine iltihak eden Ham· 
dullah Suphi, şair Mehmet 
Emin, Mehmet Akif, şair Tu. 
nalı Hilmi, Besim Attlay, mec· 
!isin dışında yine ilk günlerde 
münferit olarak gelenler de 

alide Edip, Samih Rıfat, Hak· 
kı Baha vesaire ... Güzel Sanat
lardan musikide muallim Y ckta 
merhum lsmail Zühtü, !mimar 

da Hıkmet idi. 
Bu saydığım yazıcılar üç şe· 

kilde vazife aldılar. Bir kısmı 
(hatiplik), bir kısmı şairlik, bir 
kısmı da (muharrirlik) yaptılar. 

Kurtuluş savaşının en heye· 
canlı gönlerinde, Milli müca· 
dele edebiyatının en güzel par
çaları hatiplerin (hitabe) !eri
dir. Bunlar içinde şaheserler 
vardır. 

Bunlar cephede askerler ara-
sında, miting günleri meydan· 
!arda ve Mıllet meclisinde en 
güzel parçalarını söylemişler· 
dir. Şairler içinde Mehmet A· 
kif, Kemalettin Karni, Akagün· 
düz. Samih Rıfat, Mehmet E
min, Nazım Hikmet, lu.et Ul
vi ve bu gün adları meçhul 
otuza yakın şair, adedi yüzlere 
varan halk şairleri destanlar 
ve türküler yaı.dılar. Bunlar 
toplanıldığı gün o günün Milli 
mücadele edebiyatı meydana 
çıkacakt.r. Roman, yalnız Ha· 
!ide Edip yazmıştır. 

Muharrirlere gelince, bunlar 
en heyecanlı parçalarını imzalı 
ve imzJsız, Ankarada o za
manlar çıkan, Hakimiyet r.Iıl· 
1
• Yenigün Ôğüd, Şarkın tye, , . 
Sesi, Asya, Tan gazetelerıyle 
Anadolu duy6usd, ilim, Feıı ve 
felsefe mecmua Ana Vatan, 
Pınar mecmualarına yaz.mışlar· 
dı. Bunlardan mada Dırarbe· 

kirde (Küçük mecmua) Kon· 
yada Babalık ve Ôğüd, Kas· 
tamonuda (Açık Söze), Sivas 
da (lradei Milliye) gazeteleri· 
ne yazdılar. Milli mücadele e
debiyatının hazineleri bu gaze· 
te koleksiyonlarıdır. Bugün 
bu yazıların hiç biri toplu ola
rak naşredilmemiştir. 

Behnan talebesine ders ve· 
rir gibi konuşuyordu, az eve! 
bir sürü ilimden bahsetmişti, 

sordum: 
- Bu edebiyatın karakteri 

neydi, dedim? 
Milli mücadele edebiyatının 

karakteri, doğrudan doğruya 
milli bir edebiyat ve başka 
bir ad versek (kurtuluş ede· 
biyatı) adile edebiyat tarihi· 
mizde başlıbaşına bir safha 
idil. işte bunlar araştırıldıktan 
sonra, milli mücadelede bir 
edebiyat var mıydı? Sorula(l 
sualin cevabı kendiliğinden 

Ayşekadın fasulyesini ayık· 
!ayınız. ince ince ve halka 
halka doğrayı-
nı>. Suda haş-
layıp iyice sıkı· 
mz. Yarım kilo 
fasulyenin içine 
altı y u m u r ta 
kırarak ve bi· 
raı. tuz katarak 
yağda maydo· 
nozlu omlet gı· 
bi kızartınız. 

• Patlıcanları 

soyduktan son

' . 
• 

ra dilim dilim keserek zeytin 
yağda kızartınız. Soğuduktan 
sonra üzerine sarmısaklı yo· 
ğurt koyarak yersiniz. 

• Mevsimin en güzel mey· 
vesi üzümdür. 

m m 
Gündelik hareketler 

Bir Japon kadın mecmuası 
yazılmış olur. Edebiyatın şah okugucularına şunları ıa.,siye 
eserlerini veyahut karakterle· ediyor: 
rini edipler değil, edebiyat la· 1 - Bütün kuvvetinizle cid· 
rihini yazanlar meydana kor. di ve vicdani bir surette ça· 
Ben bir tarihci gibi (kurtuluş !ışını•. 
edebiyal)ının bir krokisini çiz- 2 - Bugün yapılabilecek bir 
dim. Bu safhayı yazacaklar, işi yarına bırakmayınız. 
buna müsbet cevabı vermiş 3 - Yevmi münasebetleri· 
olacaklardır. O acı günleri bir niz daima kalbi ve samimi ol. 
kere düşününüz. Düşman kuv- sun. Arkadaşınıza karşı taah· 
velleri lstanbulu işgal etmiş. hütlerinizi bozmayınız. Etrafı-
Milli benlik ayaklar altında. nızda bulunanları taciz etme· 
Her tarafta düşman taburları yiniz. 
trampet ve boru seslerile nü· 4 - iyilik yapmağı unut· 
mayiş yapıyorlar. Bu bir imli- mayınız. Size, dostluk göste· 
han günü idi. Burda midesile renleri ziyaret ediniz, Yahut 
değil. Yüreğile yafrlılar seçil- mektup yazınız. Ö<dükten son. 
diler. Yoksulluk içinde kaçak ra mezarlarını ziyaret ediniz. 
olarak Anadolunun içlerine 5 - Herkes için hayırah 

olunuz. 
Atatürkün yanına bir kalpten 
ve heyecandan bir çelenk ör. 6 - lztirap çekenlere karşı 
düler. Elbette bu insanlar. Is- muhabbet gösteriniz. Hastalara 

yardım ediniz. 
tanbulda kalan kaldırım kah- 7 - Mütevazi olunuz, sa-
ramanlarından daha yüksek delik gösteriniz. ihtiraslarınıza 
Türk edebiyat tarihinin kahra- galebe ediniz. Paranızı tasar-
manları idi. Bu coşgun ruhlu rufa çalışınız. 
memleket çocukları Ankarada 8 - Hayat, her işin ifa§ına 
durrr.ayorlar, heyecanlarile, his müsait olduktan sonra sıhha-
Jerile, kültürlerile, kalemlerile tinize itina ediniz. 
yeni doğan devletin kuruluşuna 9 - Zararsız idmanlar ya· 
yardım ediyorlardı. Bunların pınız. Yevmi hayatınızda me· 
dimağları durmuş muydu? .. Ha- sut olmağa çalışınız. 
yır durmamıştı. Onlar çok şey 10 ....:. Yalnız olduğunuz za-
yazdılar, edebiyatımıza çok mın nelsinızi dinleyiniz. Sabah 

akşam harekatınızı teftiş edi-
şeyler bıraktılar. O devirde 

k 
niz. 

yazı yazanlar cephede anını &I 
döken meçhul askerler gibi 
onlar da meçhul Mi illi edipler
dir? Bu günün yazılarına la
kayd kalan ancak Osmanlı e
debiyatının muakipleridir. Şu 
muhakkaktır ki, onlar bu he· 
yecanlardan uzaktılar. 

Onların edebiyat teknikleri 
ve üslüpları endron edebiya· 
tının et ve sinir hislerinden 
ayrılmazdı. Ve netekim ayrı· 
lamıyorlar, aşk ve kadın diye 
ağlamıyanlar, hayattan bıkmış 
olmıyanlar ne şairdir, ne de 
edip ... Mevzuları bu kadar dar 
olan Osmanlı şairleri, bir 
kere dönüp te Anadolunun en· 
gin ufuklarına bakmadılar. Bir 
edip için yalnız kendi aşkları
dır?. Yoksa yurdun her türlü 
bediaları mıdır? .. lçtimaileşmi
yen, ferdi kalan Osmanlı şa· 
irlerinin genç muakipleri bala 
kendi mazilerine, hallerine, 
istikballerine ağlamaktadırlar. 
Behnan yumruklarını sıka sıka 
bağırdı. Ağlayın .. ? Teker, teker 
mecmua sahifelerinde değil 
baş başa • verin sultan saray~ 
1 ırının duvarları dibinde müş
tereken ağlayın!.. Sinek ruhlu. 
Tanrı korkulu, bedbin Osmanlı 
şairleri Saadabalta, Moda koy. 
Jarında, adaların çamları di
binde ağlaya durunuz. Fakat siz 
ağlarken, haykıran, şahlanan 
yurdunun bedialarından coşan'. 

De.,amı 7 inci sayfada 
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ıi Yarın i il Bu sütunlardal 
~ ?sman Cemal'in ilk ~ 

~ lstanbul Mektubu 1 
i Edebi anketimiz 1 
~ ayrıca devam ede· ~: 

1 

ı cektir. ıj 
ı;uıı11111ııııııııı11111111111111111111111111ııuıı111ııtı1111111ııııı? 

Ço~ 

ÇO• 

Çocuk bakımında ana ve 
babanın en esaslı vazifesi 
cuğu sıhhatli ve ter
biyeli büyütmektir. 
Sıhhat ile terbiye, 
çocuk bakımında 
beraterdir, ayrıla-

ınazlar. 

Sıhhatli büyütü
len bir çocukta ter
biye kaidelerine uygun yokse, 
onun sıhhati için verilen em< k 
beş para etmez, boşuna har. 
canmış olur. 

Atalarınızdan kalma bir söz 
vardır: " çok söyleme arsız 
olur, tokatlarsan yüzsüz olur,. 
demişler dedelerimin bu sözü 
çok doğrudur. 

Fazla azarlamak veya dövmek 
çocuklarda haysiyet vekar ve 
izzeti nefis varlıklarını öldürür. 
Her hangi bir kabahatin ceza
sını nihayet iki üç tokattan 
ibaret telakki eden çocuk, bü
yüdükçe kabahatlerini şiddet
lendirir ve günün birinde azılı 
bir haydut olur. 

işte böyle çocuk istediği ka
dar sağlam ve sihhatli olsun .• 
Kaç para eder? Ne kendisine, 
ne de Cemiyete hayrı olmaz. 

Yeni tapu 
teşkilatı 

lstanbulda bir sicil 
gurupu kuruluyor 
Yeni tapu teşkilatı için ha· 

zırlanen kadronun ~ugünlerde 
gelm~si bekleniyor. Yeni teş
kilAtta lstanbulda bir tapu 
sicil grupu teşkil edilecek ve 
Zonguldak, Kocaeli, bilecik, 
Bolu vilayetleri bu grupa bağ· 
!anacaktır. Yeni teşkilatın tat
biki için tapu umum müdürü 
Cemal yakında şehrimize ge· 
lecektir. 

No:93 

- Hem aşkın ınsanlara ne
ler yaptırabildiğini görür, an. 
larsın. 

- Ben aşkı tanımak istemi. 
yorum. Tanıyacağım zaman 
olursa onun için de senin de· 

!aletine ihtiyacım yok .. 
Dedim, yürümeye başladım. 

Bu: 
- Dur, bir şey söyliyece· 

ğim. Koşma •. 

Diye bir şeyler söylendi. 
Fakat, dinlemedim. Yürüdüm. 

Fena halde sinirlerim bozul· 
muştu. Kendi kendime nedir 
bu çilem? diye söyleniyordum. 
Bu benim için ne müşkül va· 
ziyetti, böyle. Öyle bir dert 
gayyasının içine düşmüştüm ki, 
ne derdimi kimseye açabili
yordum, ne de bu adamın de
vamlı tasallıitunun önüne du
rabiliyordum. Kime gidip te 
babalığım bana rahat vermiyor, 

beni kendisine metres yapmak 
istiyor.. diyebilirdim. Bir tek 

kurtuluş çaresi vardı: evden, bu 
şehirden kaçmak, izimi ve ken

dimi unutturmak. Bunu da ya
pamıyordum. Çünkü yapacak 

vaziyette değildim. Hayatta 
tutunabilecek hiçbir mesnedim 
yoktu. Evlenmek. belliki beni 

böyle bir vaziyetten kurtara· 
bilirdi. Fakat, durupdururken 
kiminle ve nasıl evlenebilir
dim? Bir felaketten kendimi 
kurtarmaya çalışırken ömrü
mün sonuna kadar sürebile
cek daha azğın bir felakete 
kendimi nasıl atabilirdim? Kin 

ve derdimi içimde hapis ede 
ede günlerimi geçirmeye ve ha
diselerin ilerideki inkişaflarını 

beklemeye mecburdum. Hiç 
şüphe yok annemin serveti 
vardı, beni istediğim gibi. is

tediğim yerde oturtabilirdi. 
Fakat, bu herhangi bir sebeble 

olabilirdi ve ancak o zaman 
anneme derdimi söyleyebilir
dim. 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

- Ona yolda rasıadı<:ıım zaman ... 

fJe hasretle dudaklarından 
öperlm .• 

Bu mektubu okudum deh· 
şetli sinirlendim. ' 

- Alçak herif .• 
Diye yırtıp atıyordum. Fa

kat birden aklıma geldi. 

- Ben Bu mektubu sakla
yayım .. 

Dedim. günün birinde anne
me karşı elimde bir vesika 

kalmasını düşünmüştüm. Fak ıt 
ne feci tesadüftür ki anntme 

karşı sakladığım bu ves'k lyı 

bugün mahkemenize annemin 
katilini iltiham etmek için tevdi 

etmek vaziyetinde kalıyorum. 

Bu acı cir tesadüf. Fakat, ye

rinde ve bir kanı ödemeye 
yeter bir tes&düf oluyor. 

Hakim bir noktada sordu: 

- Bunu takip eden bu çeşit 
hadiseler oldu mu?. 

- Ben o gece tabii onu bek
lemedim. Yatağıma girdim, 

lambayı söndürdüm. Heyecan 
içindeydim. Fak at, evde bir 
hırsızdan farksız gürültü et-

meye cesaret edemiyeceğimi 

tahmin ettiğim için korkmıyor-

- Ferdi annemin katilidir. 

Neyse. asıl ben mahkemeye dum. Netekim de öyle oldu. 

Eğer onu öldüren eller kendi 

elleri değilse bile mutlaka ta· 
b:ıncanın teti2'in yine onun 
hesabına çeken parmaklardır. 

?: annemi öldürmekle bir taşla 
ıkı kuş vurmak istemiştir. An
nemin 100,000 liraya yakın pa

rasile beraber göz koyduğu 
genç kızım, yani beni bir ara
da ve birden almak hedefini 
gütmü,tür. Vedat meselesini 

evin içinde en çok yayan, par
mağına dolayan, bu mevzu 
etrafında daima biribirin ko
ğulayan şayialar çıkaran, teh
likeli, sinirli, korkulu bir hava 
yaratan hep odur. Anne· 
rnıo s;nirlerini bozmuş gözünde 
Bır Vedat tehlikesi yaratmış, 
bu tehlikeyi İ3tismar etmiş, en 
nıhayel onu öldürmek ve fa. 

kat cinayeti Vedadın üzerine 
yüklemek için gayet meharetli 

bir taktik kutlanmıştır. Annem 
öldürüldükten, babam da tevkif 
edildikten sonra benim yalnız 

başıma kalacağım muhakkaktı. 

O bunu biliyor, fakat, sonu
na kadar babamla birlik ol•
cağımı tahmin edemiyordum. 
O kafası içindeki plan her \ıaJ. 

;le şuydu: Bana gelecek, Gü
zin sen böyle yalnız olamaz. 
sın, mutlaka benim hinıay eme 

muhtaçsın, haydi gel, konak· 
taki yerini al.. Diyecek, ben 
de mecburiyet karşısında ve 
onun bol, zengin, vaad dolu 
sözlerine kapılarak kona~a 
döneceğim ve nasıl olsa gü
nün birinde de beni istediğı 

vaziyete ve vasfa sokabilecek. 

tevdi edeceğim vesika üzerin-
de koııuşacı,ktım. işte ona ras- Gece yarısına doğru idi, 
ladığım akşamın ertesi gecesi kapıyı tıkırdattığını duydum. 
idi. Yatak odama girerken Bir iki dala da kapıyı vurdu, 

kapının aralığından içeriye atıl- sonra çekildi gitti. Fakat er-
ınış küçük bir pusulacık bul- tesi gün beni gördüğü zaman 
dum. Bu pu<Ulada şunlar ya- surat astı, elile, görürsün sen .. 
zılıydi. Ezberimden size oku- gibilerden bir işaret verdi. 
yabilirdim. O öylece kaldı, ancak birkaç 

. "Güzin sevgilim, bu gece gün sonra yine beni salonda, 
sınema dönüşü odana gelece- yemek odasında yalnız gör· 

dükçe kaşı ile gözü ile dur
ğim. Sana çok ve uzun uzun .. 

/ 
madan bir talcım garip işaret- L!?EV A~I EDECEK] 

soy iyeceklerim var. Hırrınlık !er yapıyor hiç olmazsa bu 
rıe hiçbir terslik yapmıyarak şekilde tasallutunu devam et-
b•ni dinliyeceğini şimdiden tiriyordu. Kit k ap upon'J 
vndet. Beni sevmemek, dinle- Güzin sözünün bu nokta. 
memek ancak aramızda ze- BiR CiNAYET O.,VASI 

sında durdu, tiz ve titrek bir N 
hirli, ölılmlü, dikenli bir uçu· sesle 1 O : 93 
rum açmaktan başka bir şeye _ Hakimler.. Bu kuponlan k~•I.., birl'<t~-
garamaz. Dikkatli ol. Nasıl Diye sözlerine yeni bir mev.. renler roman gaze~aJ,, bittill 
olsa enlnde de, sonunda da vakit idarehane nlıs r3n.ieriı> be l zu ve yeni bir istikamet ver- hiç p~r:ı vermeJ,.ı klt.ı.Jı.ıı .ı.-
sen nim o acaksın. Bunu bil mek istediğini işaret ederek lacaklardlr. 

vt ona göre davran. Hararet devam elth L ..) 
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Mehmetclk 
Çanak kalede 

Kahramanlık, istiklal ıergi

sinin ne olduğunu tarihlere an
latan biricik Çanakkalemiz 
imanımızın bütün bir cihana 
karşı şahlandıgını bu kahra
manlık beldesi bugün yaman 
Mehmetciklerin, gözlerd~ se
vinç yaşları döktüren ayak 
atışlarının ahengi ile dolup 
taşıyor. 

Cihan tarihlerinde Türkün 
eşsiz zaferlerile ün alan Ça
nakkale uzun hasret yılların
dan sonra Türk Askerle· 
rine kavuşmuş bulunuyor. Bü
yük savaşta harp tekniğinin 

bütün vasıtalarile cehennemi 
harp sahnelerinin yuvası olan 
Çanakkalede vağız Mehmet· 
çiklerin imanı kadar sağlam 
benliği ve o benliğin sımsıkı 
kavradığı süngüleri bugün 
gülümsiyerek doğan güneşin 
ziyalarile parıldayor. 

Bugün onun denizinde bile 
bir coşkunluk var. 

Genç dalgalarını; sahilleri . . 
tepelen dağları tebrik için se-

er r etmış. Dalgalar, ellerin- de onunsun Tab·- b' d b b ··· ıı ır ara 
e em eyaz köpükten tebrik- evladının ve bir evlat t , 

na".'eler; yağız bir Anadolu sının olduğu gibi a an~-
delıkanlısının mertlik dolu çe- • ···· • 
vikliği ile koşuşuyorlar; Türk Yusuf Zıya Bınatlı 

k ''kl llllll as erının ırı maz süngüsünün M .. 
gölgesile öpüşen sahilleri kut- ısırlı talebeler gor• 
lula~~ğa koşuyorlar. Dün yur- dUk~erl misafirper• 
du ıçın son nefesine kadar vu- verhkten çok mem-
ruşan arslan Mehmetciğin asil nundurlar 
ruhu da, bugün buralarda kıp ~ehriı:ıiz~e bulunan Kahire 
kızıl bayrağın bembeyaz ay Ünıversıtesı talebeleri dünkü 
yıldızı altında ufuklara hakim vapur gezintisinden çok mem· 
bakan kardeşinin varlığıyle n~n olmnş.lar, şehrimizin !abii 
kucaklaşıyor. Biri dünün kalp r~ıellıklerı karşısında hayran-
lerimizde yatan arslanı, bir; il< arı~ .. muhtelif vesilelerle 
bugünün Çanakkaleye kavu- ~=~~ 111rkdarkadaşlarına tek-

·11-· . 
1 

mış ar ır. 
ş~.n..Yı,.ı~ı. .ruh arından taşıp M<safirlerimiz; Trabya To· 
butun bır c~h.ana yayılan he· katlıyan otelinde şereflerine 
Y~.c~nları ıçmd~ birbirlerini ve.rilen. ziyafet esnasında gör· 
goruyorlarmış gıbi öpüşüyor- duklerı mısafirperverlikteıı do· 
lar sana ne mutlu Türk g · layı çok mütehassis oldukla· 
ki l Dün ağabeylerinin da encı rını de sırası geldikçe beyan 

1 d 
. mar. t k arın akı kanı seve se ğ e me ten kendilerini alama· 

runda harcadı"' b ve u • mışlardır. 
"' u vatan par G M .. çasına bugün sen h k k enç ısırh talebeler dun 

' u u sa- de • 11-J k d h · · d vaşındanda muzaf! k o,. eye a ar şe rımız e 
şerefle gidiyorsun. er çı arak gezintilerine devam etmişler· 

Çanakkalenin apaçık • dir. Öğleden sonra Boğazlar 
1 

sema k 1 . • . 1 d arının, masmavi de 
1
• • • mu avc esının ımza anmast o .. 

n zının ve . -
mor dağlarının şanlı m h f l layısıle Universite konferans 
Artık Çanakk 

1 
. u a ızı salonunda yapılan büyiik top· 

a e senın ve sen lanlıda bulunmuşlardır. 



6 -AÇIK SÖZ- 22 Temmuz 

~111111111111111111UUlllflllllllllllllllUUUlllllll•lıllltll1111UllUlltlltlll!UUIMl!llllllllllllMlllUUUUtllltltllllUUUllllllUlm11~1tMllllllUlttılıt""'HU1UtltllUlll1llUlllllll .... •tUIUi 

1 T a r ,· h de E f s a n e 1 e r i 1 i 
;uuuıuı11111ıu11111111ıuıııı1111111ıtııu.ı.ıııııııı11t1ıııııııııı11111 1 ıı1111•1111111111umıuıuıuı111111ruıııuıuıııııuı11. 1111nuu11u111111ıı11"'6t11•tu1ımu111uınını11111oıuuuuuı•11.....-

l._B_U_ .. T_U_.. N __ M_E_M_L_E_K_E_T_ .. __ . 1 Radyo programı 
M.Kemalpaşa 
kazasında 

1

1Nihayet iyi işlere 
başlanıyor 

Gün. ıer ve yıllar birbirini kovalad kçcı Gazıan.te- ı 
bin bayındırllk bakımından manzarası zengın
ıeşıyor. Yurdda, Antebimizln kültür bahçesile 
hükOmet arasındaki yeni asfalt caddesini 

.1~1~1~~11~1~1~1~1~11;111uuu11111111uıııouıuııııııııııtımunıı111111111uıııu11111111111111111ı11111111111111n111111111111ı J 

Adanada garip, gü
lünç, fakat acıklı bir 

hadise oldu 
Adana, (Türk Sözü) - Kumrulu köyünde Abidin bey çift

liğinde bekçilik eden Mısırlı Hacı Mehmet isminde birisi evvelki 
gece çiftliğin bir köşesinde beklemek vazifesini yaparken 
fundalıklar arasında iki beyaz hayal görüyor ve derhal elindeki 
silahı bu beyaz hedeflere boşaltıyor. 

Silah sesini işitip koşan muhtar, azalar, köylüler çoluk çocuk 
bekçi Mehmedin yanına gelince, bekçinin çenelerinin korkudan 
birbirine vurmakta olduğunu görüyorlar. 

Muhtar bekçi Mehmedi sarsarak hadiseyi soruyor ı 
O, yalnız: 
- Te şurada diyor. iki hayalet gördüm ve silahı çektim. 
Bütün köylüler muhtarla beraber bir çok suallar Roruyorlar, 

fakat zavallı bekçi korkudan çarpan ç"nelerile daha fazla söy
lemeğe muktedir olamıyarak olduğu yere cansız yıkılıyor. 

Dün hadisenin olduğu yere giden müddeiumumi muavini 
Şeref Cökmen ve hükümet doktoru derin bir tahkikat ve otop. 
si neticesinde işin yukarıda yazdığımız gibi olduğunu anlıyarak 
dCnmüşlerdir. 

• • • 
Para • • 

ıçın öldürmüş ! • 
lzmir, (Açık Söz) - Bucanın Uzundere köyü civarında bir 

bağda 70 yaşlarında Fatma adında bir kadın öldürülmüş, fakat 
katil tutulamamıştı. Adliyece yapılan tahkikatta katilin Veli 
oğlu Savran adında biri olduğu meydana çıkarılmış ve kendisi 
tutulmuştur. 

Savranın, ihtiyar kadını, başındaki zinet altınlarını almak 
için öldürdüğü anlaşılmıştır. Tahkikata devam edıliyor. 

• • • 
Düğün evinde cinayet 

Gönen, (Özel) - Gönende yumurtacı Süleymanın düğünün• 
de birkaç arkadaş rakı içmiş ve aralarında çıkan ağız kavğası 
büyümüş, yumurtacı Ali beraber içtikleri Ramazanı sol tarafın
dan ağırca yaralamıştır. Bu suretle düğün evinin tadı. neş'esi 
kaçmıştır. Hadisede suçlu görülenler yakalanmıştır. 

Karaca beyde "Açık Söz 
" 

Kaymakam çok özlü 
işler başarıyor 

Karacabey, (Açık Söz) -
Bursanın önemli ilçelerinden 
biri olae Karacabeye Bandır
madan iki saatte bir çok zah. 
metlerle gelebildim,· Şosenin 
Bandırmaya ait olan kısmı son 
derece mükemmeldir. Fak at, 
Karacabey hududuna girince 
şose o kadar berbattır ki in
sanın içi dışına çıkıyor ve za
ten sıcaktan gevşemiş olan vü
cutlar turşu gibi oluyor. Bir 
insana fenalık yapmak isteni
lirse bu şose üzerinde iki defa 
otobüsle gidip gelme cezası 

verilmek kafidir. 
Buna ne can dayanır ve ne 

de otomobiller. Bu gibi bozuk 
şo~eler otomobillerin ezraili
dirler. Otomobil sahiplerinden 
bir çol!'u benim etrafımı aldı

lar ve (Allah aşkına şu gör
düklerinizi yazınız) diye yal
vardılar. Bu şosenin umumi 
şoselerden olmadığı ve yalnız 
Karaca beyle Bandırmayı bir
birine bağladığı cihetle tamir 
için tahsisat konulamıyacağmı 
Bursa Nafıa müdüriyeti bildir
miş imiş. Halbuki lbu şosenin 
bir ucu Yalova da ve diğ'er 
ucu da lzmirdedir. 

Yalovadan kalkan bir maki
neli araba Balıkesir üzerinden 
lzmire kadar gidiyor ve Mar
mara havzasının sahil boyları· 
nı birbirine bağlıyor. Şu hal· 
de bu yol hususi değ'il, umu· 
mi şoseler arasındadır. Her 
nalde milli servetin mahvol. 
nasına sebep olan şu otuz 
.cilometrelik bozuk şosenin 
lıer neye mal olursa olsun 

Karacabey kaymakamı 
Remzi Özkan 

behemehal tamiri milli iktisat 
noktasından çok elzemdir ve 
Bursa vilayeti bu yolun üze
rinde durmalıdır. 

Yolun bozukluğundan ma
kineli arabamız buraya çok geç 
gelebildiğinden kimseyi gör
meğe vakit bulamadan otele 
sokuldum ve petrol lambasının 
sarımtrak ziyası altında yazı 

yazmağa uğ'raşırken hiç farkın
da olmadan gözlerim kapana
rak uzandım. 

Sabahleyin etrafıma bakınca 
ortalığı pek başk türlü gör
düm. iki yıldanberi uğraya
madığım bu kasabayı bu sefer 
daha çok değişmiş buldum. 
O zaman fidan çağında bırak
tığım akasyalar haylı boy at
mışlar ve bir baştan öbür ba
şa kadar şehrin ortasını yeşil 

M. Kemalpaşa, (Açık Söz)
Bursanın zengin ve büyük il· 
çelerinden birisi de M. Kemal
paşadır. Buraya evvelce Kir· 
mastı denilirken inkilaptan 
sonra Büyük Şefimizin adı 

konmuştur. Şehrin manzarası 
ve hele içinden geçen Kirmastı 
deresinin üzerindeki köprünün 
iki başları çok can çekicidir. 
Ne yazık ki bu kadar önemli 
bir ilçenin merkezinde bayın
dırlık adına şimdiye kadar 
yalnız bu köprü yapılmıştır. 

Diğer taraflarında göze çar
pacak hiç bir şey yoktur. Da
racık sokakler, eski usul ah
şap ve köhne binalar, biçim
siz magazalar hep buradadır. 
iki yıl önce buraya Refik adın· 
da bir ilçebay gelmiş, orbayı
lığı da vekaleten kendisine 
vermişler. O, kudretli adam 
kollarını sıvamış, bütün var
lığıyle işlere sarılmış, önüne 
geçmek isteyen bir takım de
di koducuları yakalarından 

tutup atmış. ihükümetin otori
tesini tam anlamile oataya 
koymuş ve yıllardanberi bo· 
zuk düzen giden şehir işlerini 
yoluna koyarak çok güzel iş

ler başarmağa başlamışken 

kendi menfaatlarını her şey
den üstün tutan birkaç yay
garacının şürekli şikayetleri 

yüzünden Kastamoninin tatay 
ilçesine naklolunmuştur. bura· 
ya her gelişimde halk daima 
ondan sitayişle bahsederek 
hasretini çekmekte olduklarını 
görmekteyim. 

Bu ilçenin talisizliğinden 

olmalıdır ki ne ilçebay ve ne· 
de Orbaylar burada çok za
man kalamamakta ve sık sık 

değiştirilmek tedirler. işte bun· 
dan ötürüdür ki bu güzel 
yurtta, ne elektrik, ne su, ne 
rıhtım, ne halkevi, ne köy 
yolları ve ne de asri bir mek
tep yapılamamıştır. 

Burnnın Urbaylığırıa getiril
miş olan emekli binbaşılardan 
lbrahim Oray şehre biraz can
lılık vermeğe, Belediye meyda· 
nına çıkan ana caddeyi geniş
letmek için bir takım binaları 

istimlak ederek onları yıktır

mağa başlamıştır. Bundan çok 
önce ( 125) bin liraya yapıl
mış olan elektrik projesi şımdi 
( 60) bin liraya indirilmiş ve bu 
suretle elektrik tesisatı yapabil
mek imkan bulunmuştur. 

Bunun içinde bakanlıkça 

(40) bin liranın ödünç alınma
sına izin verilmiş olduğundan 

bu yıl içinde behemehal tesi
sat yapılacakmış. Su mesele· 
sine gelince: şehre (30) kilo· 
metre uzak ta derecesi bir olan 
nefis bir 'suyun getirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Fakat bunun için de 80-100 
bin liraya ihtiyaç varmış. Bu 
parayı birden harcamıya çare 
bulunamadığından yıllara ay. 
rılmak üzere S yıllık çalışma 

programına konması karerlaş
tırılmıştır. 

Buranın pek iğrenç olan Ja. 
ğım meselesi de yine beş yıl 

içinde yapılacakmış. Halkevile 
rıhtım da bu yıl başlanıp bu yıl 
bitirilecekmiş. - • • 

ve narin dallarile süslemişler. 

Yine o zaman park için ayrıl
mış olan boş bir arsa şimdi şe
hrin en güzel ve en mükemmel 
bir mesıresi olmuştur. Bu parkın 
(Hanife) deresine ve Kara bey 
ovalarına doğru öyle hayat 
verici bir manzarası vardır ki 
akşama doğru grup eden gü
neşin, ufuklarda bıraktığı altın 
rengindeki çeşit çeşit yüzlerin 
bu manzaray verdiği ihtişam 

çok büyüktür. Bu park ölen 
belediye reisi Bay lbrahimin 
Karaca beylilere ebedt bir ya· 
digarı olmuştur. 

Onun daha başka eserleri 
de vardır ki bugün hepsinden 
de istifade olunmaktadır. 

iki yıldan beri burada ilçe
bay bulunan Remzi Ôzkan 
burası için bütün varlığile ça
lışmış ve birçok müsbet işler 
görmüştür. Remzi Ôzkan, dü
rüst ve ciddi icraatile bura-

22 Temmuz Çv,amba 
ISTANBUL 

18 Senfonik musiki (plak). 
19 Haberler. 19,lS Muhtelif 
plaklar. 20 Halk musikisi (pliik) 
20,30 Stüdyo orkestraları 21,30 
Son haberler. 

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

PRAG 
20,20 Milli dans havaları. 

20,SO Skeç. 22, 10 Oda musi
kisi ( Bethoven ). 23,20 Plak. 
24 Konser nakli. 

VARŞOVA 

18,30 Şark şarkıları. 18,50 
Muhtelif. 20 Popüler orkestra 
konseri. 21 Salon plakları. 21,4S 
Haberler. 22 Şopen'in eserle
rinden konser. 22,30 Piyano • 
şarkı 23, lS Kuartet 23,45 Dans. 

BÜ KREŞ 
18 Eğlenceli musiki. 19 Ha

berler. 19,15 Konserin devamı. 
20 Konferans. 20,20 Plak (Tau
ber, Şmid, Marta Eggert). 
21,20 Piyano konseri. 22,05 
Şarkılar. 22,4S Salon orkestra• 
sı. 23,45 Fransızca ve Almanca 
haberler. 24 Konser nakli. 

BUDAPEŞTE 

20,30 Plak. 21,35 Haberler. 
22 Orkestra konseri. 24,2S 
Fransızca konferans. 

VİYANA 
20,20 Piyano musikisi. 21 

Operetlerden parçalar. 22,35 
Haftanın haber icmali, 23 Ha· 
berler. 23,10 Org ve piyano 
musikisi. 23,40 Dans plakları. 
24,30 Eğlenceli musiki. 

BELGRAT 

AFRODiT 
Yazan : Süheyla GUldlken 

Orta Asyada güneşe nur, girdiklen sonra gökyüz~nde likler allahına sahip o'muştu 
ışık veren, göklerde sevda kıyametler koparacaksın. Seni o! .. 
okşamaları yaratan, güzel türk şimdi dişi bir köpek kılığına 'ı Fakı.t dilber al'ah Venu<, 
kızlan onu göz bebeklerinden sokacağım ! güzelligine yapılan bu ihanetin 
yarattılar. Göklerin ulu tanrı· Bu tehdıt Afroditi çıl~ına intikamını allahlardan ve in-
sı, yerlerin tanrısına hükmünü döndürdü. Korktu, titredi, gö1-

1 

sanlardan çok acı \'e çok kes
gönderdi : .ı !erinden yaşlar lıüngürdedi ve kin bir edactle aldı ve bugün 

- Sana fermanım olsun ki Allahların Tanrısına yalvardı: ı de alıyor. Q, allahtan utanmış. 
en güzel türk kızlarının göz - Her iradene boyun eği- 1 artık güzel ve dişi bir şeytan 
bebeklerinden ona güzelliğin yorum. Beni o kılığa sokma. olmuştu. Kocasına ihanet edi· 
baha biçilmez değerlni vere- Rivayet ederler ki, Alrodit yor. bütün allahlara kend.n' 
ceksin. Onu yaratacaksın. tamam kırk gün kırk gece teslim ediyor. Onlara ış,·elcr 

Ve yeryüzünün Tanrısı bir Allahların Tanrısının koynuna dağıtıyor. gecelerini öteki al· 
bahar sabahının fecrinde kırk misafir oldu. Büyük Tanrı laların koynunda geçiriyordıı. 
bir güzel Türk kızını huzurun· Zeüs kırk birinci gün onu, Vülken bu ihaneti cezasız bı• 
da topladı. Onların göz be- Venü~ü yanar dağlar Al- rakmaınak istiyordu. Onu saı;· 
beklerinden taşan parlak ışık- lahı Vülken ile evlendirdi. !arından tutup bir yanardağın 
lan bir nur demeti halinde lil ı;:ı krakterinden içeriye atmak, 
avucunun içinde toplayarak Felaket 1.. Büyük ielaket orada ebediyete kadar yakmak 
Afroditi yarattı. insanların ve Allahların ·en i•tiyordu. 

Şarklılar onun yeryüzünden güzeli yaratılmış olanı, yani Fakat bunda muvaffak ola-
gökyüzüne yükselerek zühre şu en güzel Türk kız!arının madı. Çünkü bu güzel kadının 
yıldızmı temsil ettiğini söy- göz bebeklerinden, Marmara bin bir ışve saçan nefis vii
lerler. Yunanlılar ve Romalı- mn sedef renkli köpüklerinden cudü, kendisinin bütün ahıak
lar onu kendi büyük allahları yaratılmış olan Afrodit şimdi, sızlıklarına siper oluyor, bütün 
arasında sayarlar. Fakat Af- insanların ve AJlahların en tehlikeleri bir lahzalık yakı• 
rodit Türk diyarında göklerin çirkini olan yanar dağlar Al- cı ve gönül çıldırtıcı bakışla 
Tanrısının hükmü ve yeryüzü lahının koynuna girecekti ve yeniyordu. 
Tanrısının dirayeti ile yaratı!- giriyordu. Ve efsaneler diyarının göz 
mıştır. Sonraları Kaide Türk· Afrodit şimdi, dünya kör- bebeklerinden örülerek yara· 
!eri onu Zühre yıldızından lerinin en tahammül edilmez tılan bu eşsiz dişisi yer yüzü ka· 
alıp kendilerine mabut yaptılar. olanına katlanıyordu. Zavallı dınlarına ış•·eyi, ihaneti,fettanı· 

m m Venüs artık Allahlıktan ve ğı hediye bırakarak yaşadı \·e 
Yunanlılar ve Romalılar. en dişilikten nefret ediyordu. Ya bu gün de içimizde yaşıyor. 

güzel türk kızlarının gözbe- Vülken... O, şimdi Al!Ahların Onu bizim güzellerimiz kendi 
beklerinden süzülen (ışıklarla en bahtiyarı idi. Allahların göz bebeklerinde hala dipdiri 
yaratılan Afroditi kıskandılar, en güzeline tek başına ve yaşatıyorlar. 
kendileri de ona taptılar. rakıpsiz sahip olmuştu. Güzel- Süheyl6 GUldiken 

Yunen ve Roma mitolojisine ,u11111ııı111ııuuıuı111111ıı1111rıı111111uuuıııı11111111n111111111111111ııııııuııı IMfl•Hıl •1111111111111 llilllltlllllll!llllHI•'°'"' 

göre Atrodit güzelliğin, Deni· Lü/eburgazda Bayındırlık 
zin ve hayatın allahıdır. Yu· 

20,50 Karışık şarkılar. 21,20 
Keman konseri. 21,50 Plak. 
22 Mizah. 23 Haberler. 23,20 
Karışık şarkılar. 

nan mitolojisi bu dişi aydınlahı 
ikinci defa olarak şöyle ya• Lüleburgaz, ( Açık Söz) - bilhassa akşa.nları bu park-

liçe merkezinde hummalı bir lardan çok istifade etmekte, 1m11111111111ııt111ıııııuuuııııı11111111111111ııııııı111111uıııııı 

Bandırmada 
Edremit Halkevllleri 
hararetle kartılandı 
Bandırma, (Açık Söz) - Ed· 

remil Halkevi üyelerinden mü· 
rekkep kırk beş kişilik bir 
grup Bandırma Halkevini zi. 
yarete gelmişlerdir. Her iki 
Halkevliler arasında tanışma 

ve samimi tezahürata vesile 
olan bu ziyaret Bandırma La· 
rihinde unutulmaz günlerden 
olarak kaydedilecek tir. 

Akşamleyin verilen yüz ki. 
şilik bir ziyalette her iki Evin 
Başkanları samimi qutuklar 
vermişlerdir. 

ratır; 

Bir bahar sabahı idi. Mar
mara denizi hafif dalgalarla 
çırpınıyordu. Güneş, yaratıcı 

ışık !arı Marmarayı altınlayor
du. Tatlı esintilerle püfürdeyen 
sabah rüzgarı, denizi hafif 
dalgalarından köpükler uçuru
yordu. Ve biraz ıonra sahil
deki kumluğun üstüne dalga· 
!ardan uçuşan köpüklerin inci· 
!eşliği görüldü. Parlak, göz 
kamaştırıcı bir inci yığını Mar-

ı mara kıysındaki kumluğun üs
tünde (kaynaşmaya başladı. 
Orada şimdi bir hayat vardı. 
Belki de biraz sonra doğacak 
olan yeni bir hayatın ilk izleri 
güneşin yaratıcı ışıkları altında 

kıpırdanıyor, çelimsizlik ten 
kurtulmak, yer yüzüne doğ· 

mak istiyordu. 
Bir az •onra bir çift siyah 

gözün, kapkara iki bakışıo, 

insan gönlünde ürpermeler 
canlandıran zengin hayatı be
lirmeğe başladı. Sonra iki çıp

lak omuz, tomurcuklanan gö
ğüsler, billur bir endamın lıü· 

viyetini tamamlıyan dolgun 
kalçalar, mevzun iki uyluk ve 

bayındırlık çalışması göze günün yorgun!ugunu temiz 
çarpmaktadır. Son üç yıl zar· hava alarak gidermektedirler. 
fında buraya gelen göçmenle- Şimdi yapı!aca~. mühim iş· 

rin bütün ihtiyaçları da temin lerin başında iki şey gelmek· 
edilmiştir. Buranın meydana ge tedir. Bunların da biri ka,a
tirilmiş güzel bayındırlık işlerin bayı yazın toz \'e kışın da 
den biri de şarbaylık taralından çamurdan kurtarmak, digeri 
üzerinde bir bayii uğraşılmış is~ tarihi anıtların muhafaza· 

ı oian aile parklar mır. Halk sıdır. 
ı~----,~-,--~~~~ 

\ Not BORSA PiYASA 
20 Tem mu: Pa%art,ıi 

Defteri 
Etfal Hutanesi 
Gülhane Hastanesi 

Hastaneıer 

424!6 
2osıO 

H:ıydarp~şa NGmune Hastanesi 60107 
Kuduz Hnstanest, Çapa 22112 
leynrp KS.ı .. U Hastanesi, 
OıkUdar 
Emrnzı akltye ve A11abiye 

1 
Hnstaneıd Bakırköy 
Haıeld Kadınlar lia!ltanest 

Ak•aray 
1 Gureba flaılanesi, Şehremini 
1 Cerrahp:ı.şa Hutaneıl; Cer
rahpaşa 

60107 

16-60 

21693 

Telefon numaralar 
..;_;:::..:..;::..:..;:::.:,_:......;..;,;:;.;..;..-'-·-~ 

Para Borsası 

Paralar 

~ Satı~ 

Londra 625. ~'?. 
Nevyork 123. U6. 
Par is 163. 166. 
r.~ilino 190. 196. 
Braksel 80. 84. 

Ati na 21. 2}. 

Cenevre 810. 82'!. 
Sofy> ' 22. :2). 

Amsterd~ 82. 91. 
Prag 85. 91. 
Viyana 22.50 24. 
Madrit u. ıs. 

Berlln 2S. 30. 

iki gün üç gece devam eden 
bu tanışma dolayısile Edremit 
Halkevi, ve gösterit şubeleri 

Ordu evinde "Himmetin oğlu. 
piyesini temsil, etmiştir. Ve 
pek alkışlanmışlardır. Muzik ı 

kollarile çok kuvvetli gelen 
Edremit kardeşler cidden teb. 
rike değer. Bütün perde ara
ları milli gururu yükselten ve 
heyecan veren şiir ve neşide· 
!erle süslenmiş, kısa bir ta
birle söylemek lazım gelirse; 
düşünülerek tertip olunan ve 
isabet edilen bir prağramla 
sahneye çıkmışlardır. 

bacaklar... ı S1hht fmdftt otomobili 4499 
24111 

Var~ova 20. 2J 

Davet 
lstanbul ve mülhakatı umum 

Saraç san'atkiiran Cemiyetin
den : Cemiyetin yeni idare 
hey'eti seçimi 24·7-936 Cuma 
günü Fatihte cemiyet merke. 
zinde yapılacağı ve alakadar. 
ların yukarıda yazılı günde 
merkezde bulunmaları ılan 

olnnur. 

larda çok iyi bir ad kazanmış 
ve çoktan beri bozuk düzen 
giden ilçenin işlerini tam ma. 
nasile yoluna koymuştur. 

Maiyetine kendisini sevdir
mek suretile onlardan azami 
randıman alınmasının yolunu 
bilen bu çıılışkan ilçebay, halk 
tarafından da bir baba gibi 
sevilmekte ve onun her tuttu. 
ğu işlere yardım edilmektedir. 
Hükümetin nüfuz ve kudretini 
hakkile temsil eden Remzi Ôz
kan çok iyi kal pli, sağlam söz
lü, bir şahsiyettir. 

AÇIK söz 
onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

işte Alrodit yaratılmış, yer 1 ffn<ta N•klly6 otomobili: 
· b d I "Giiodüz" yüzüne yenı ir işi al ah gel· ı 

mişti. Kadın güzelliğini, gö
renleri çıldırtacak bir ihtişam
la temsil eden güzel bir 
ilahe idi bu. Ona insanlar 
Afrodit dediler . Her güzele 
tapan insanlar, buna kurban 
oldular onun güzel silueti uğ· 
runda birbirlerini bogazladılar. 

@ [!) 

Afrodit Roma mitolojisinde 
Venüs ismile canlandı. Orta 
Asyadan Akdenize geçen bu 
güzel dişi allah Akdenizin ıhk 
kıyılarında yaşayan insanların 

düşüncelerinde, hayatlarında 

asırlarca hükmünü yürüttü. Fa
kat bu en güzel allahın. gök 
yüzüne çekilip ilahlar arasın· 
da kaynaştırdığı fitne ve fesat 
bugüne kadar uzayıp gelen, 
bütün yer yüzünde hakikatle 
şen bir sonsuz maceradır. 

Venüs günahkar mı idi? •. 
Hayırl .. 
Venüs kabahatli mi idi? •• 

Hayır! .. 

• " (Gece) 
,, ,, ., 

(Ct"ce ve Gündüı;} 
Devlet Demlryolları MUraca•t 

kalemi, Haydarpaşa 

1 

Şark Demiryoll::-n MGracaat 
~alemi Sirkeci 

Deniz.yoll•rı acentest 
Akay Kad.k5y ilkeles! bot 

memurluiu 

lstanbul 
Kadıköy 
Yeşilköy, Bakırköy, Bü
yükdere, Üsküdar itlai· 

4214S 1 

23079 
42362 

43732 

itfaiye 
24222 
60002 

veleri 60625 
Paşabahçe, Kandilli, Erenköy 

1 Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te-
1 efon !antral memuruna -yangın. 
demek kAfidir. 

Tlyetroıer. Slnemeları 

HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

Venüs fettan mı idi?.. Ona 
da hayır! 1 Melek ve Muhlis Sababaddinin 

i)tirakile 
O halde bu, dişilerin en 

güzeli Kökyüzünü niçin fitne 
ve fesad ateşine verdi? 

AYŞE 

Pek yakında 
BABALIK 

Pazartesi akşamı Kadıköy 
Süreyya •inemasında 
TELLi TURNA 

Budape'h 22. 2t. 
Bükreş 13. 16. 

Bclgral 49. sz.. 
Yok.ohama 32. 31. 
Stokholm 31. JJ. 
Altan 9.;s. 969· 
8.ınknot 2U. 243. 

~ekler 

Kt1paJ!!!. 

Londr.ı 6 ıı.sı 

Nevyork 0,79>; 
Parls 17.oJ 
Milino 10.011' 

Brükıel 4,7t~J 

Allna M.oo>O 

Cenevre 2,4J,O 

Sol ya 63,39•1 

.1\nısterd, ı,t69~ 
Prag 19,198'1 
Viyana -4,ıs7S 
Madrlt s,soıs 

Bertin ı,91 ... a 
Varşova 4,2240 

Budapetto 4.Jt•O 

BGkreş 101.1190 

Belgrat 34.7111 

Yokoharna 2.6911 
Moakova 24.8'}82 

Stokholıa J.01 ııt 

istikrazlar 

Türk Borcu l 

.. .. il 

.. .. 111 

lılikrnı dahili 
Erranl 
Sı•as Erzurum f 

.. .. ll 

--

Esham 

lı Bankuı Mü. 

" .. N. 
,, ., HamlUn.a 

21.ıJ 
19.SS 

Onu bir gün Allahların Al
lahı çağırdı ve sevda ilham
ları fışkıran güzel gözlerine 
kendi sert bakışlarını dikerek 
bağırdı 

- Sen bu güzellikle aramıza l Masalarının ayırıntı: 

l'ELEFON '370! 
1 Anadolu O.'o 60 

Merke'Z Sanka•ı 

g 
sı 

ın 
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22~T~e~m~m:u~a~·===============:=;~======~=:~~~~::;~:==ı;~:;:::ı:~~~~:l::~~~~=============================-==============o============ 
== Zafer, Memleket, Millet "Açık Söz'ün,, EdebiYat ~nketi r;::-RI MEKTUPLAR! r~D-ev"!"le"!"l-:D~em-i~ry-o~l~a-_rı-,d-avr~si ~;~~:~, rı lşletm& 1 

M f h 1 1 H b
• 1 IHocapata tahsil tube··---------------------.. t 11 

• eye t• ki A l\fohammen bedeli (10875) lira olan 610 tonu safi on ro za erı - s 1 a ar 1 sıra a- si halka daha kolay- meşe 840 tonu çam, gürgen, meşe mahlütu olma\': üzere 
lık gösteremez mi? 

1 '•t d"ld" d T 11 k Ed b" t iki okuyucumuzdan şu mek· ve cem'an 1450 ton odun 3-8-1936 Pazarteşi günü sıat can a tes 1 e 1 1 rın a ur e ıya 1 tubu aldık: 15,15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında sa· 
"Her ayın on beşine kadar tın alınacaktır. 

I• t b } d. Ç - k-kale hatı• - -- verilme•i kanunen mecburi S an U Ün ana 5 inci sayfadan devem , zı da tanımak iste•inlerl,. Bir olan müstahdemin kazanç, Bu işe girmek isteyenlerin (815,62) liralık muvakkat 

d h dl 1 • k·ı· ların her yerin· ı kere buna inanmak liiıımdır. buhran, muvaıene ve hava teminat ile kl\nunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze• 

b• a a an yapı an ın ı ap B ·· k.. d- d t ak H 
ra~Jnl }f vk alan yeni u gun u unya a anının vergilerini vermek üzere O• tenin 7·5·936 G. ve 3297 numaralt nüshasında intişar ~ den ayrı, ayn ze k · d 

b. ·ı fabr.ıka ba- re lam ve propogan a mese- capaşa malı· ~e şubes·ıne gidi-
doğmuş ır nesı , 1 .d. . . b. ' .. etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 

1 d ,, u koşuyor Beh· esı ır. Her mılletın ır propo· yomz. Elimizde para tam uç, 

/ 
, ca arına oar · g d k · ı l. d Onlar hazan dört saat vergimizi ver- liflerini aynı gün saat 14, 15 e kadar Komisyon reisli· h r daman kabrmıştı. an a ve ·a e 1 var ı. 

na~n ha 'j t d ·rinde ede· tahsi.atları ve teşkilatlarıyle mek için • bir d~irede iş ğine vermeleri IAzımdır. / 

Türkün ordusu, 

1 inci sayfadan devam 
llÖlürdü. Denizdeki bütün va• 
sıtalar da bayraklarla donan
nııştı. 

Türk il'nin canı 

/stanbulun 
Saygı ve 

b
. um u~ ye ansıe:alnız inki· bu işı başarmaktadırlar. Bizde takip eder gibi • 0 odadan ° Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire• 
_ıyattahronl~~ 1 .. ' yeniliklerini bu işe onların yolundan gitme· odaya dolaşıyoruz. Saatlerce 'l' 
Iabın er uru . • d . f !;an ter içinde kaldıktan son- sinden, Haydarpaşada csellünı ve Şevk Şefliğinden, 

ı terennüm edenler başaracak- ~z laz~mdır .. Gar~ ;;e e;ıye 1 
ra hükümete olan vergi bor- Eskişehirde !IIa!:aza Şe!liğinden, Ada pazarında İstasyon 

!ardır. Yalnız ferdi zevklerini zl umresınke. 1 _gırmlel eme ·, on· cumuzu bin müşkilat içind ) 
a t t ve man Şefli"inden da"ıtılınaktadır. (4104 yazan ve "Biz edipler!,. diye rın eş ·ı a yo arını k ·f verebiliyoruz. (Emin olunuz "' 6 

1 b ·· ün edebiyat• tıklarını makaniznıalarına va ı bu uıun muamele başka şube· 
konuşan ar, ugun olm ktır. h 
Çıları olmayacaklardır. . . .. .. .. .. k !erde yoktur) llakınız er ay 

.. .. ·ıı· edebiyat ka· Bır mıllet kulturunu yapma ne çekiyoruz siz de görünüz. 
Bugunun mı 1 

• • b. k·ı•t ilk 1 d ld d " uz . d ğ dan doğruya ıçın ır propoganda teş ı" ına evve o ur u6um 
rakterı . 0 dr~. t dır Bu- malik olması lazımdır. Münfe· borduroyu şube başınemuruna 
"~n~üstrTı .. ek.e ı~ad~ n~ aşk rit ellerde bu iş olmaz. Bunun götürüp havalesini yaptırdık· 
gunun ur ıyesın · · 1 b. ( tan sonra evrak kalemine gö-
bahçeleri, ne saadabat eğlen· ;;1~) pro~ogandacı ar ır an- türüyoruz. Orada kaydı ya-

. d hu eken derviş- e açar ar. pılıyor. iki yere imza ettikten 
cclerı, ne e ç k · · Yurdun her bucağından ne-
! e de cami yaptırma ıçın . so11ra tekrar bordro doldur-
~. n . . 1 d r sir, nazım hikiye, roman, Pi• mdk üzere diğer bir odaya 

para b!rı~tırf. ~· va~ ~~kine- yes, hitabe parçaları ve halk gidiliyor. Orada nöbet bekle· 
Bugunun ur '(~sı ,.1 la ö- şairin koşmaları toplanır ve mek şarlile bordro dolduru-

leşiyor, yurd çe 1 a5 ar d bunlara mutahassıs bir heyete Juyor. Bu bordroyu aldıktan ' 
-ı· yurdun her bucaıtın a k k 1 · ·d·ı· ru uyor, . . bırakılır onlar seçerler, bu sonra evra a emıne gı ı ı-

k. se•lerı fabrıka baca- T k k d · t 
me ın_a .. · To raktan ayrı· yazılar Avrupa mecmualarında yor. e rar ay ına ışare 
!arı t.ut~y~r. P r la· raporlarda ve ayrıca antrolo- verildikten sonra gene baş-

• * • 
l\Iıılıammen bedelleri ile isimleri aşalıt la yazılı mal• 

zeme 14-8·936 Cuma günü hizal.trın la gö,;terilen s~at• 

!arda kap1h zarf uıulü ile Ankarada İdare biııasın<la 
satın alınacaktır. 

Şehitlikte 
Saat 14,30 da otomobillerle 

E:dirnekapı şehitliğine gidildi. 
:urada merasimle Çanakkale· 

e ehit düşmüş Mehmetcik· 
~erin ~ezarına çelenk konul

u. Soylevler verildi ve tekrar 
otobüslerle avdet edildi. 

Şükranı .. 
1 Boğazlar mukavelesının e~-

velki gece imzalandığı ha.ben· 
nin şehrimize bildiri! me~ı~den 
sonra vali, belediye reısı .. ve 
parti başkanı Muhiddin ~stu~İ 
dağ cumhur başkanı ama 
Atatürk'e ve başbakan ismet 
lnönüne aşadaki t lgrfları çek· 

lan bır ışcı sınıfı doğuyo.' liler halinde tabedilerek Av- memura mühürletip imzalattık-
boraluvarlar açılıyor, kı'."~~- rupaya tanıtılır. Bu zaman ken- dan sonra aşağı odada tahsil 
!aşıyor, makinele.şiyor yenı .d~r dimizi Avrupalılara tanıtmış şubesine gidiliyor. ilk evvel 

Bu işlere girmek isteyenlerin hizalarında gosterilen 
muvakkat teminatlar ile kanunun tayin ettiği vesikaları 

ve r~mi gazetenin 7-5-1936 tarih ve 3297 numaralı 

nüshasında intişar etmi~ ohn talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün hırdavat malze

mesi için saat (14 e); çink0 levhaları için saat (14,15 e); 
galvani•e kablo teller için saat(14,30 a); adi ve galvanize 
demir teller ve saire için S'.ıat (14,45 e); ve kuqun lev• 

halar için de saat (15 e) kadar Komisyon Reisliğine ver• 
mel eri Uzınıdır. Şartnameler parasız olarak An karada 

!lfalzeme dairesinde Hayd'\rpaş'\da 'l'esellüm ve sevk 

Şefliğinde dağıtılmaktadır. •4010• 

Üniversitede 
Saat 16 da Üniversitede bü

Y~k ~ir toplantı yapıld~ .. B~
tun yuksek tahsil gençlıği Unı· 
versite konferans salonunu dol
durnıuştu. lstanbul halkı da ta· 
le belerin arasında idi. Merasime 
saat 16 da istiklal marşile baş· 
llla.ndı. l:k söylevi Rektör Cemil 

ılsel verdi. Bunu Ethem Me· 
nemencinin sözleri takip etti. 
Daha sonra da Doçent Enver 
Zıya, Hukuk Fakültesinden bir 
kız ve bir de erkek talebe hı· 
ter söylev vermişlerdir. 

Beyazıtta 
Saat 17 de Beyazıt meyda· 

nında büyük bir miting yapıl
dı daha saat birden itibaren 
bütün lstanlıul ha.kı sokaklara 
dökülmüş, buyı.k günü kutlu
lamak için Bcyaz1t nıeydanına 
akına başlamı~tır. Bir saat 
sonra meydan kalabalıktan 
ğeçilmez bir hale gelmişti. Be
yazıt meydanının her köşesi 
baştan baıa sfülenmiş, havuzun 
önüne bir kürsü konmuştu. 

Saat tam 17 de merasiıtıe 
başlandı. Talebe birliği ba4· 
kanı ve ondan sonra Meliha 
Avni ve doçent Hıfzı Veldet 
kürsiye geldiler, ateşli hitabe· 
ler söyliyerek milleti kutlu
'adılar. 

Taksimde 
Söylevler bittikten sonra 

'!'aksime doğru yörüyüş baş. 
lactı. Beyoğlu kaymakamı ge
lenleri karşılıyordu. lstanbul 
belediyesi, Halk partisi'. halk· 
ev;, ticaret odası ve saıre tc· 
te~e'<kiilleıi namına cumhuriyet 
abidesine çelenkler kondu. 

Bunu müteakip itfaiye ban· 
~osunun çaldığı istiklal mar· 
Şile merasime başlandı. Bura· 
da da muallim Hasene Ilgaz 
Ve Meliha Avni tarafından bi· 
ter söylev verildi. Bu suretle 
merasim bitiril4i. 

Fener alayı 
lstanbul sokakları gecele

Yin de geçilmez b·r ?.ald~ydi. 
ı-ıalkın neş'esi denebılır kı sa
~aha kadar devam etli. Saat 
l de büyük bir fener alayı 

Yapıldı. Alay 21,30 da Bayazıttan 
kalktı ve Divan yolu, Ankara 
Caddesi Köprü Şi•hane tarı-
lt'ı • , • 

'. e Taksime çıktı, burada 
ııul!ı marşlar söylendi ve ha· 
vay; fişekler atıldı. Halk saba
~a kadar eğlendi. 

Urdun lıer tarafında şenlikler 
Ankara, 21 (A.A.) - Bo· 

~azların ordumuz tarafından 
ışga! ve tahkimini müeyyit 
?lan Montrö mukavelesinin 
;nııası suretiyle kazanılan za· 
ker Yurdun her tarafında coş· 

Unlukla ve büyük tezahürat
la tes'it edilmektedir. 
c P~rti teşekküllerinden milli 
k ~rnıyetlerden ve diğer teşek· 
te~\1.e~den Parti genel sekr~-

ığıne gelen bir çok telgı-
~a!lar bu mes'ut günü kutlu
ta~aktadır. Ulus Gazetesi bu 
'!lrafları sırasiyle neşrede· 

tektir, 

miştir. 

Kamil Atatürk 
Cumhur Reisi 

Fi orya 

lst.:ınbul 

., 13 yıldır her türlü zaferi.o 
güzel ve şen yüzünü eşsız 
dehanızın ışığından temaşa el· 
mek saadetine eren Türk ulu.u 
Montrö za!erilc bir kere daha 
büyük talibine hayran olmuş· 
tur. Bu sevinç için<.kki lstan• 
bulun tekrar, saygı ve bağlı
lığını sunmakla bahtiyarım.,. 

Beledı'ye Reisi .,. Parti 
h'aşkanı 

Muhittin Üstiinda~ 

ea,bakan i met lnönü 
Bliyük şefin yanı başında 

korkunç tehlike ınınanlarından 
kurtuluş ve yük elişin Aydın 

ve bahtiyar bugünlerine kadar 
başarmak mazheriyetinde bu
lunduğunuz büyük işlere bu 
akşam eklediğiniz Boğazlar 
mukavelesinden dolayı şehrin 
İebrik ve teşekkürlerini on· 
suz saygılarımla arzederim.,. 
Belediye Reisi ve J>.arli Baş· 

kanı Muhittin Ustündat 
MUHiDDİN ÜSTÜNDAG 
"Büyük milli muzıfferiyet

ten dolayı, lslanbul şehirlile
rlnl coşkun muhabbetle teb· 
rik ederim .• 

Baıbakn 
]SMET INÖNÜ 

Tashih 
lstanbul Dördüncü icra me

murluğundan: 8· 7-936 tarihli 
gazetenizin 7 inci sahifesinin 
son sütununda Emniyet San· 
dığında ipotek Kasımpaşada 
bulunan gayrı menkulün salış 
günü yanlışlıkla 18-8.936 ola
rak ilan edilmiş gayrı menku
lün satış gününün 10-8.936 
tarih olarak tashihen i!Anı 

isterim. 

Devredilecek 
beratı 

ihtira 

"Hidrokarbonların tahvil ve 
tasfiyesine mahsus usul ve ame- , 
1• e hakkındaki thtiraa aıt 8 
ıy " . 
Ağustos 1932 tarıh. ve 148.6No .. u 
ihtira beratının ihtıva cltığı h~· j 

, kuk bu kere baş~a•ın~ dev r 
hut icara verılmesı t< klıf veya 

d·ı kte olmakla bu hususta e ı me .. 
fazla malümat edinmek ıstıyen: 

. Galata'da Aslan han S ncı 
erın . 

kat 1-4 numaralara muracaat ey· 
!emesi ilan olunur. 

Devredilecek ihtira 
beratı 

"Ateşli silahlardaki islahat,. 
hakkındaki ihtiraa ait 20 Tem· 

1933 tarih ve 1630 numa
mul z 'ht·ra beratının ihtiva ettiği 
ra ı ı ı d . 
' k k bu kere başkaşına evır 

hu_·u hut icara verilmesi teklif 
ve~a kte olmakla bu hususta 
edılme at edinmek istiyen· 
fazla maili~ Aslan han 5 nci 
!erinGa

4
Iata d~aralara müracaat 

kal 1· nu 
eylemeleri ilan olunur. 

bir endüstri diınyasına 111 1" 1 vezneye para verilebilmek için 
. k ak o uruz. 

voruz Türkiyenın ana ·ar • . bir kopon kesiliyor. Orad.a_n 
teri ~akineleşmektedir. işte işte benim bugünkü ~d~bı- vezneye gidiliyor, para verıh-
bizim bugün beklediğimiz edip yBeatımbı~dand. an~ab~ıdğı~l b.u ~r. yor. Makbuzu aldıktan sonra 

· b · hayatının ede- n ır e ıp gı 1 e6ı ır a. yine kopon kesilen kaleme .ge-
ve şaır u yenı . ·bı 1 1 .. 1 d . nlar olacaktır. rıhçi gı an ayış arımı soy e- !iniyor. Orada da kay ına ışa-
bıyatını yapa d. y . d b. . t k 
Yoksa ne bülent serviler göl- .ım. •.nı .' ~ ıyat ~enı 8 

• ret ettikten ve tahsil menıu· 
· d at n ve hayattan tık, yenı uslup, yenı mevzu runa imzalattıktan sonra işiniz 

gesın e Y • h b k ı · kam almadım diyen ve ne de taze ve coşkun eyecan e • bitiyor, Fakat bu muame •yı 
.1. • rakı şişesile meıa· lıyor, yoksa arlık Osmanlılık yaptırmak için her bir yerd 

seygı 1
" ve s· K ı· t T.. "'b t beki k ·ı ek ter .d ·rıer de"'il makine· kalmamıştır.. ız ema ıs ur- nv e eme·, ezı ro , 

ra gı en şaı • ' · · A .. d"k k ı• d Y k a az 
T .. kiyenin endüstri kıyenın çocuklarıyız, tatur- o me azım ır. o s y • 

!eşen ur .. ki ld 'd dığım gibi oradan oraya git-
d b. t .,apanları i•tiyoruz kun açtığı ışı ı yo an gı e- I 

e e ıya ını • · . mekle iş olmıyor. şte her ay 
şair ve edip diye onları tanı- ceğızl.. bizim çektiğimiz eziyet ve sa-
yoruz ve onları dünyaya ta- Biihtanı daha ziyade dinle- atlerce ter dökmek bu kırta-
nıtacagız. işte bu edebiyat yecek vakıt yoktu, hem de siyecilik zihniyetinin kurbanı 
(inkilap edebiyatı) dır. ne yalan söyliycyim hoca gi- oluyoruz. 

Baktım Enver Behnan Şapol- bı konuşmasından içime bir " Rica ederiz yazınız, bizi 
yo dolgundu. Hani insanların korku gelmişti. Ya, her ay çektiğimiz bu işken-
bazı an!drı vardır, dokunsanız - Söylediklerimden ne an· ceden kurtarınız. ,. 
ağlarlar. Behnanın da mutlak !adın. Anlat oakalım. de e, l:.minönifnde tulıafi9eci 
böyle bir anına tesadüf etmiş- cevap hayli uzun surecekt.. Celal 
tim, Durmadan söylüyordu, Müsaade istedim. Mtydancıkta kunduracı 
bahsi değiştirmek istedim. Ertuğrul Şevkt Hamdi 

Şairlerd n kimi rı oku- o.-Ulllll!llllU•lllllllUlllllllUllllUllllllllUllllltll•llUlllllll 

dun? Devredilecek ihtira 
Yalnız Cümhuriyet devrind 1 beratı Glandokratin 

demek 
Ademi iktid rın 

yetişen, yalnız inkılap şiirleri "Kalın hidrokarbon yajtları-
yazanları okudum. Ç.ünkü <?•· 1 nın molörde kullanılmaları için 
manlı şairlerinin yenı muakıp· hafif hidrokarbona tahvili susulü,, 
!erini okumadım. Çünkü Os- ıhakkındaki ihtiraa ait 8 ağu to 
manlı devrinin daha eski za. 1931 tarih ve .1700 nu".'a.ralı ih
manlarında yetişen Füzuli, Ne- tira beratının ıhtıva ettıgı hukuk 
dim, Baki, Nef'i, Galip dede, bu kere başkasına d vir veyahut 
Ziya paşayı okuduktan ~o~r~ icara verilmesi teklif edilmekte 
~unların küçük modellerını olmakla bu hususta !uzla malıi
neden okuyayım, yeni bir zevk mat ~dinmek istiyenl rin Galata 
ve heyecan aradım, çünkü da, Aslan han .5 nci kat l-4 nu
bu günkü edebiyat salonlara maralara müracaat eyleme! ri 

devası demektir. Profesö 
Stinoch ve Brown Sequar
din me<~ileriyle elde edile 

mühim bir keşiftir. 

Her eczanede 
buluna.r. 

değil. Meydanlarda milyonlara ilan olunur. lı•••••••••••ıl 
haykıran şair yaratıyor onları 
aradım. Onlar da Behcet Ke
mal, Münü• Müeyyot. Kanıiran 
Kadri llhami Bekir, Ertuğrol 
Şevket ve Kemalel.Lin Ka~.i
dir, Diğer genç şaırler heı u: 
lise talebesidir. Çok okusun
lar, çok yazsınlar, az neşret

sinler !.. 
- Sözünü kestim. 
_ Benden de bahssediyor

sun, dedim. 
olur. 

Yazsam tuhaf 

- Benim söylediklerim mah
fi hakikattir. Ben inkillpçı şa
irleri yazıyorum. Sen de bun
lardan birisisin. Ben kimsenin 
h kkını kimseye yedirmem. 
Efendim. ba, Ne diyordum. ben 
atıldım. 

_ Romancılardan liimleri 
okudun? 

Çok roman okumadım, çünkü 
ecnebi dil bilenlerden şüphe· 
Ieniyorum. Adapte yapıyorlar. 
f(endimizindir diye okutuyor
lar. Bu bile pek az adam oku· 
dum. Yeni romancılardan en 
sevdiğim ve ııüzel eser veren 
Peyami Sefayı, Aka Gündüz 
Sadri Ethemi, Mahmut Yesariyi 
okudum. Genç romancılar da 
Cihan klasiklerini, M toloji. ve 
Türk Mitolojisini ve halk ede
biyatını iyice okusunlar, Ana
doluda çok gezsinler. Öyle 
roman yazsınlar ..• 

- Yabaucı dillere edebiya· 
tımızın henüz tercüme edilip 
tanışmamasındaki sebepleri ne
lerde buluyorsunuz?. 

Avrupalılar bizim hangi kül
türümüzü tanıyorlar va tanı
mak istiyorlar ki, edebiyatımı• 

l • l lstan bul Belediyesi ilanları 

Dönüm Muhammen bedeli Muvakkat 

Bakırköyiınde !ilah· 
mudiye nahİyes!nin 
Ayayorgi kôyunde 
347.349 No. lı tarla 
Bakırköyünde !ilah· 
mudiye nahiyesinin 

17 

teminatı 

60 4,50 K. 

Ayayorgi köyünde 
348 yeni N. tarla 3 15 1,13 

Yukarda semti muhammen bedelleri yazılı olan tarla· 

!ar ayrı ayrı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. İstekli 
olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz 

,. ınektubilc beraber 7 Al!ustos 936 Cuma güniı sut 
Ve)" 
15 de daimi encümende hulunnıalıdır. (1) (4192) 

• 
Senelik muhammen muvakkat 

K . s•ı' malıallesin le tablı:ıne Fatihte ırnıa · 
ıııe.Jresesinde dış avlu&unda bir salon ve 

bir oda ve müfrez bahçe 
Kapalı çarşıda yorgancılar sokağında 
Alipaş:ı hanının 10 N. lı. o~nı 
Eyüpte Nişanca malıallesının Sarısaıııı~r 
sokağında 36 N. lı Rami l\lthmetpaşa 

mektebi 

Kirası Teminatı -
60 4,50 

24 1,80 

42 3,15 

Yukarda semti senelik muhammen kiraları \'ı! mu• 

kk t teminatları yazılı olan mahaller 9:37 veya 908-939 
va a · ·ı k seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kır.ıys \'erı me 
üzere açık artırmaya konulmuş~ur. Şartnauıelcri levazım 
müdürlüğünde körülür istekli olanlar lıizaları.nda gö~te· 
rilen muvakkat teminat makbuz veya mektnlııle beraber 

71 Ağustos/936 cuma günü saat 15 de daimi rntiinıcn• 
de bulunmalıdır. (1) (4191) 

İsmi 

l\Iuhtelif hırda,·at 

malzemesi. 

Cem'an 33700 kilo 
muhtelif eb'ntta adi 

ve kalo pili için 
çinko le\' ha. 

Cem'an 5800 kilo 

muhtelif eb'atta gal• 
vanize kablo tel. 

Cem'an 6250 kilo 

mu1ılelit cb' atta dem.r 

tel tavhıımı5 soba te-
1, galvanize demir ve 
b ğ leli 600 rule a,. 
kenli tel, 500 nıetre 

kalbıır teli. 

Cem'an 4700 kilo muh· 

l~ksiltme 

!II uhammen l\Iııvakkat saati 

bedeli teminat 

3260,50 lira 244,5-l lira 15 

9368 > 702,60 > 15, 15 

2595 • 194,62 > 15,30 

3643,75 • 273,28 > 15,45 

1 ;ı tH > 98,70 • 16 

telif el/alta ku•şun lavha. 

lstanbul Gümrükleri Satış 

İşleri Müdürlü günden: 
118-l kilo lavha Asbes'os, 6565 k. günlük, 308 

)c, istirid •e, kabu u, 3752 k. hırdavat eşyası, 637 k. 

kola, 3455 k. d~ri mıı kav va bkliJl, 17:J 1 k. cam eşya, 

1012 k. p;r;nç çubuk, 7629 k. demir eşya, 1Sô5 k. kiğıt 

eşı•a, 836 k. yiin mensucat, 1838 k. oyun kağıdı, 2600 
k. demir dokuma makiııeşi, 1755 k. fırça makinesi 67 

k. koyun postu, 1864 k, pamuk menşncat, 1993 k. de

ğirmen taşı, 2263 k. bakır boru, 987 k. aseton, 504 
adet keçe şapka, 236 k. kadife mensucat, 2:i3 k. kend•r 

makine kayışı, 362 k. ipek eşya, 72 k. alminyüm, 357 

k, sabun tozunun satış ilanları münakasanın 1717/936 

günü mıshası ııd:ıdır. 

Satışlar İstanbul Gümrük yanında Satış Komisyonu 

salonunda yapılır. Aynı gıinlerde küçük satışlarda bulun• 

duğunu ve lı ususi .,artnanıemiz salon 

hada asılı olduğu ilAn olunur. 

Jı;apısı ndaki lav• 

(4116) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 
lıtanbııl I.~yli Tıp Talebe Yurclıı için mevcut niimıt· 

ne ve şartnamesine göre (750) çift terlik açık eksiltme 
61lrttile s:ıtın alınacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağ:ılor:lundn Sıhhat ve İçtimai !IIu• 
avcnet ~ludiırliiğü binasındaki komisyonda 29-7-936 Çar• 
şaııılıa giinü sıaat •14• te yapılacaktır. 

2 - l\Iulıamıuen fiyat : Bir çift terliğin fiyatı (90) 
kuruştur. 

3 - Muvakl<at t ~minat : (50) lira (62) kuruştur. 

4 - İstekliler nfımuneyi Çemberlitaş civarında Fuat• 
paşa türbesi karşısında Tıp Talebe Yurdu merkezinde 
gorebilirler \•e şartnameyi de parası?. rlarak alabilirler. 

5 - İsteklilerin cari eneye aid Ticaret Odası vesi• 
kıuıı ve bu işe y ter ınnvakkat teminat makbuz veya Ban• 
ka m ktublıırile birlikte vaktinden eYvel komisyona gel• 
mel ri. •3857• 
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T 1 R - AŞ -
Bütün dünyada emsaline hiçbir zaman tesadüf edilemiyecek derecede bliyük muvaffakıyet kazanan Hasan tıraş bıçakları yeni ve kat'iy&ıı 

paslanmaz nevini piyasadan musırren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş makinelerile birlikte Hasan tıraş bıçakları tıraş olduktan sonra kat'iyyen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak şartile gayet kolaylıkla ve huzuru neş'e içinde yüz defa tıraş eder. 
Dünyanın hiçbir tıraş bıçağında bu meziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan tıraş bıçağı muvaffak olmuştur. Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 
6, 1 O adedi 50 kuruştur. Hasan Tıraş sabunu - Hasan Tıraş kremi - Hasan 1 ıraş pudrası· Hasan Tıraş kolonyası da çok zevk ve neş'e veren 
yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. Hasan deposu: ISTANBUL, BEYOGLU, ANKARA. 

~~~~~~ ~~~~~ 

r 
Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 No. da 

Yeni açılan 

B 
Mağazasını ziyaret ediniz. Burada en son moda 

ÇANTALAR-ELDİVENLER ve ÇORAPLAR'ın 
~ zengin çeşitlerini pek mutedil fiyatlarla bulacaksını~ 

İstanbul Gümrükleri Satış İşleri Müdürlüğünden: 
2532 mezat kayimesi 1120 kilo 134,40 lira kesilmemiş yazı 

kağıdı, 1089 mezat K. 2278 K. 147,75 lira adi cam damacana, 
2292 ment K. 955 K. 143.25 lira gayri saf sulfat d1ıı::anyum, 

2531 mezat K. 1113 K. 200.34 lira kesilmiş çizgili yazı kağıdı. 

Yııkarıda yazılı eşı•a 27 temmuz saat 14 te açık artırma ile satı· 
lacak:ır. Arttırmaya gireceklerin yüzde yedi buçuk pey akçası mak• 
buz ve ünvan tezkere>İ aranır. (4118) 

:2 ve 20 lc .. · .~pr:ıae 1 ·k ,;:;,balajlarrla 

~:dunur. 

• • 
1 1 

:oı1111nı111ıutııt111111111111ınuı111ıııu111111uıı11111111ı111111111111111111111111111111u11111111111111111111111ıı1111111111111•1111uınııııııııı11111111t: 

1 Seri ve tam tesiri sebebile i 
i halkın elinden düşmüyor ~ 
~111111ıı1111111111111111111111uııı111111111mıınıı1111111111111111111111111111ıım111111111111111111ıııımııı1111111111111uıııı11111111111111111ıu111111111~ 

Bu bayan müthiş baş ve diş a~rılarile kıvranı

yordu. Bir kaşe Gripin aldı. Yarım saat sonra 

hiç bir şeyi kalmadı ve neş'esi avdet etti! 

loaimaGripinarayınız!I 
........................................ 

Türk Hava Kurumu 

BOYOK PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 

KUMBARA DESTEKTİR 
KUMBARA DESTEKTiR 
iş Bankasının kumbaralarını almakla, 

yalnız para biriktirmiş olmaz, 
ay ı zamanda : 

Taliinizi de· denemiş 
olursunuz! 

iş Bankası asgari 25 lira mevduat. 
bulunan bütün kumbara sahiplerine 

senede 7 defa kur'a çekerek -
Lira mükafat 

veriyor. MUkifatların 10,000 Lirası her sene 

Ambal;.j "~ lıo~primc!erin 

üzerin;lc 1-.alisıi~in flms.:;ıli 

olan EB r.-.:lrkas.nı a•;yınız. 

1 Nisan ve 1 Teşrlnlevvel tarihlerinde kur'a 
çekilerek verilmektedir. Bu iki ke,ldenin her 

Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 birinde 5000 lira, şu şekilde tevzi edilmektedir: 

Liralık ikramiyelerle ( 20.000) f!irinciy1; 1000 Lira 
·--·-1-ir.a~k bir mükafat vardır... ikinciye 250 

•-zu···hr-ev•i •ve•c•i1t••h•as•ta11•kıa•rı••ı~ ----- - - TOkişiye TOOyüzerliradanTOOO :: 1 
or. Hayri Ömer ş· k ı· H • •d • d '\ 120 ,, 50ellişer ,, 1000 ,, 

Ôjtleden sonra Beyoğlu ır e 1 ayrıye 1 aresın en: 175 ,, lOonar ,, ]750 ,, 
Atacami ~~~~,~~~~ No. 

133 
Cumartesi akşamları son postalarda ve Pazar sabahları Ceman 207 kişiye 5000 

İstanbul lcra Hakinıliğ"inden : 
Galata :a Hüdavendigfır lıwın la 
71 No. da nakliyat ve ihracat 
işlerile meşgul Kırzade Şevki 
ve şürekası şirketinin konkor
dato için mühlet verilmesi dileği 
ile vukubıılan mürrcantı Üzt-rine 
icra -'kılınan tetk"ikı,t neticesinde 
k:ın kordato talebinin nazarı iti
bara alınmasına ve icra ve iflas 
kanununun 286 <'e 287 inci 
maddeleri mucibince borçluya 
iki ay mühlet verilmesine ve 
İstanbulda Ananyadi hanında 
avukat İhsan Rüştünün komiser 
tayinine ve işbu mühletin ilA· 
nile bera her icra ve ifüıs daire
leri ve tapu sicil memurlukları• 
na bildirilmesi ne karar verilmiş 
oldu~u ilan olunur. - --------

ZA Yl - 1936 senesinde Fe. j 
'riköyünde İtalyan mektebinden 
aldığım tasdiknamemi kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan zayiin 
hükmü yoktur. 

Mahmut İsmail 

ilk postalarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edilen ı k • b • ı · 1 k 1 
YÜZDE ELLi TENZiLLi TARiFEYE karşı sayın İstanbul hal- 1 şer 1 n 1 r 8 1 8 r : 
~ımızın gösterdiği fevkalade rağbeti nazara alan şirket 
idaresi: 

TEMMUZUN 24 NCÜ CUMA Günü sabahından itibaren 
yaz tarifesinin devamı müddetince HERGÜN SABAHLARI 
KÖPRÜDEN ANADOLU VE RUMELİ cihetlerine hareket 
eden saat 6,20 ve 7,10 deki 2,8 ve 14 numarah seferlerde 
aynı YÜZDE ELLi TENZILATLI tarifeyi tatbika karar ver
miştir. Bu postalara mahsus gidip gelme biletlerin dönüş 
parçalarının aynı günde istimal edilmesi meşruttur. 

CUMARTESİ AKŞAMLARllLE PAZAR SABAHLARI tatbik 
edile gelen ve dönüş hakkı PAZARTESİ GÜNLERi SA
AT ON İKiYE KADAR muteber olan yüzde elli tenzilith 
tarifenin tatbik ve icrasına kemakin devam 

Dlöer be, keşidenln her birinde yalnız 1 
kişiye iki bin lira veriliyor. Bu keşideler 
her sene Şubat, Haziran, Temmuz, Eylül ve Bi· 
rlncl KAnun aylarının ilk günleri yapılmaktadır. 

Telefon Müdürlüğünden: 
Yer altı Kablo ve saire tesisat ve tamiratı münasebetile !stan• 

bul Vilayeti hudutları içinde bir sene ?.arfında yapılması ic•P 
edecek tahminen 500M2 adi ve 3000M2 parke kaldırım ile 5ot111 

çimento, 25M 2 asfalt, 5QM2 şose ve yaya kaldırım tamiratı bir seııe 
müddet ve 2000 lira muhammen bedelle açık eksiltmeye konulmuştıır· 

Eksiltme 3-8-936 Pazartesi günü saat 15 de lstanbııl TelefJ!I 
?>lüdürlüğü binası iç nde yapılacaktır. İlk teminat 150 liradır· 
Fenni şartmme lllal?.eme Dairesinden parasız alıuabilir. Eksiltıtle-' 
ye gireceklerin bu işleri yapabileceklerine dair İstanbul Belediye' 
s:nien verilmiş ehliyet vesikast ve teminat paralarile aynı güııde 
saat 14 e kadar müracaatlart. (4063) 

Sahibi ve Umuml neşriyatı idare eden yazı isleri müdürü 

Etem izzet Benice 

Basıldıgı yer: Matbaai Ebüzziya 
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