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)(.ı.,. . _ ~ekkale i>Gyle fireli .,. böyle kartılandı. Botu ıularının kıyılarından ... prilerlnclen her kolda ilerliyen kıt'alarımız. eıki •ayriaıkerl mıntakaıua her noktuıaı ı al etıail •aıan Türk ordu• evnlki ~-- "'s . yel r Türk orduıunoa Botularda aldıtı yeoi •• kendi öz •asifeainl canlandırmak itibuiyle hepimiz için kıymetli bir batıra oluak kalacaktır ff 
bulunuyor,_. u re11m e , 

Bir sırnaşığa cevap 
Açık Söz'ün açık alınlılığından kuşku· 
!ananlar kendi yüzkızartılarını dalma 
boyunlarını önüne iğerek ödeyecekler!· 
ni daha önceden hesaba katmalıydılar. 
Eğer bugün içinden çıkılmaz bir hicap 
ve endişe çukuruna düşmUş bulunu
yorlarsa bunun suçunu bizim açık 
neşriyatımızda değil, kendi mes'uli· 
yetlerinde ve menfaate esir verdik• 
leri şahsiyetlerinde aramalıdırlar ••• 

Açık Söz, üç .şey için çıktı: 
•• l - Ankara caddesinde, a.lında asil fakat çığırtkanlarının 
;"'de aefil olan sermayeyi bir fikir ve vicdan tahakkümüne 
-.ıtalık tınek en kurtarmak i~n.. 

,,, ~ -:- Yaşları ve politika tarihleri Atatürkün bu memlekete 
!lit:tırdıği tarihle ya,ıt olanların r.attte•i olmak için .. 

3 - iyiye iyi, kötüye kötü demek, ve .. rejimin, parti pren• 
İplerinin, inan ve iman bütünlüj"ümüzün aleyhinde olan her· 

•eyle mücadele etmek için .. 
Bu öz hüviyet ve düzgün yol içinde üç aydır neşriyatımı%8 

d:".am ediyoruz. Hatta, peşinen şunu söylemek yerinde olur, 
bırınci hedefimizi yüzde altmış tahakkuk ettirmiş bulunuyo· 
~Uz. Sermaye, tell3llığı ile geçinenlerden bir ikisi günlerdir 
ltıücadelesini yaptığımız Ankaralı Ankara caddesinden reımen 
~~ fiilen çekilmiş bulunuyorlar. Bu, sermaye sahipleri için 
ır kazanç ve hayır esası olduğu kadar tellalları için de bu 

!ııldaki akıbetlerin daima ne olnbil.c•ğioi ölçen bir den ve 
"•nektir. 

Dördüncü bir prensipimiz de tuf•yli, menfaat düşkünü, iki 
lGıJu, riyakar olanlarla mücadele etm•k ve Türk vatandaşı
~~tt ta.hıında idealizmj ve samimi benligi tek istisnasız hikim 
~"'"'ektir. Ü\ aydır sürüp giden yımlarımıı, gazetemizin 
h:~•ti umumiye•ine hakim neşriyat, koyu inkılapçı ve dinamik 
"~itet de bu yolda birçok örnekierini v.,miş bulunmaktadır. 

l'akot, nedense ikide bir karşımıza tkseri i menfaatten ko· 
~n bazı engeller dikiliyor. Bunlar kah •Özle kah kalemle ve çok 
/\.''• de mahkemeye koşmakla kendilerini ortaya veriyorlar • 
. "'rna, bütün bu hareketlerin lı•psini bir araya toplasanız tn: ,bir incir ~e!urd•ği dclduracak kadar bile ehemmiyette 
~•l 1 erd· · ır. 

b' Ya bizi suıturmıya yahut da dokunduğumuz menfaatlerini 
'""' • ki . , •lnıiye deum edebılmek için harcanan bu "me "rın 
~Un· 1 ° d • , Un birinde aleyh imize çıkabilec.,ğine asa ınanma ığımız 
;Çın labıi •u ve bu vesaıti kendilerine ••ğoak gibi kullanan-
•rın b ' . d " tııi U tanı hareketlerine hiçbir ehemmıyet ve e 5 er ver-

Yaruz. 

i 
Bunla d b · d · e bir ,,azımızdan ve onun •r r an ir tanesı e yın , 

~, 1lıdaf ettiği netietden kuşkulanarak bize sırnaşıkça bir 
ı.,~•p vermiş. Ancak. ne yazık ki, bu. c~va~ baştan. sona 
., .. ıi~t biçare muharrörinin aleyh~nde yeni bır ıtbam vesıle ve 

ası olmaktan ileriye geçemıyor. 
L Fakat ne yap ı m ki Açık Söı'ün açık alınlılığıodan kuşku• 
"'na 1 a ı ' b 1 .. -i~e n ar kendi yüz kızartılarını daima oyun arını onune 
hu ':k Ödeyeceklerini daha önceden hesaba katma~ıydılar. Eğer 
du ~un bunlar içinden çıkılmaz bir hicap ve endışe çukuruna 

d 
Ştııii• bul I b 

0 
su•unu açık neşriyatımızda 'l' .,. unuyor arsa unu ı. • • 

• ıl, kendi , ı· ti · de ve menfaate esir verdıklerı 
"'~h · meı u ıye erın 
l.u ''Yellerinde aramalıdırlar. Onun içindir ki, bu 11rnaşığın 
L .ıtuda . b b k dan bu kadarla mu-
~lb n gelen o neşrıyatına u a ım 

•le t 1( e mek yeter. . . 
"• t •ildi düşenler, kendi düştükleri çukurdan bızı basamak 
te utanıak bilerek çıkmıya hazırlanmamalıdırlar. Onları tek 
h

8
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kurtarabilir. 0 da: İlk önce kapılıp yapıştıkları menfaat 

c arından .. • ı 1 "d" B .. Çozu me erı ır. . • 
la,

111 
u Çozgü olmadıkça 0 körolası menfaat yumağı Y'?e 
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~iki ~eyh.ine olarak büyüyüp büyüyüp gidecek ve bır gu 
e bır mes'uliyet dağı olacaktır. 

"-- Etem izzet Senice 
...... -

l . "-' 
(Bu re•lm Montrö konferaneının en hcyccanh dakl• tllrk Türklyeainc karı• tevcih edilen yOksek hayran .. 
kaaını teabit ~tmektcdir. Rela Bruc• konvanalyon lıklara Atatlirk TUrklyeal namına muhatap oldutu 
metninin kabul edlldlfinl bildirdikten •onra ı lçfn Araa'ın heyecanı beter! tahammGllerln dere· 

- Söı lstiyen var mı ? t'eılnl •tm•tllr. 
Deyince kısa bir ıükQttan •onza Lord Stan1e1'in tşte bu rcılm, o muhtctem mitil heyecanı takip 

ayağa kalktığı i'örüldü ve bir an için hiç kimıenln eden kısa bir ıükGUan aonra Türk delereıi Araı'ın 
nutuk söylemek iıteınlveceğl tahmin edilirken genç ' ayağa kalkışını ve cevabi nutkunu verltlnl te•bit 
lngiHz murahhaıının ıöı.leri murahhaılar araıında etmektedlt'. AtatUrk TUrklycılnin, diplomıılyo 
bir hitabet yarışına veıile oldu. Telgrafların da iadcl hayıiyet cltlrltintn bir 6bideıi aayılııcak olan 
haber verdikleri veçhile Stanley'i Litvlnuf v~ o~u da l Mon.lr~ ko_nreranaının ~u reılml~i Tü.rk murabbaı 
bütün murahhasların Türhiye hakkındaki ııtayışk6r 1 heyetınlo ımzal rı ile •ı.ıılll olara< vetıyoruı.] 
•özleri takip etti. Heyecanımız bil.yüktü. Hele Ata .. ı /Yazısı 2 inci sayfada/ 

Çanakkalede dünkü merasim 
İngilizve Fransız mezarlık.ları
. na da çelenkler konuldu 
Yeniden 

ve 

gelen kıt' alarımızı da halk sevinçli 
coşkun tezahüratla karşıladı 

heyet de Cesaret tepesindeki 
Mahmetcik abides'ne gittiler. 
Heyetle beraber, altı saat mesa
feden gelen köylüler ellerinde ge
tirdikleri çiçeklerle anıtı çevir
mişlordi. Mısırlı üniversitelifer 
de çelenkler koydular. 

Ayinde vilayet namına çe
lenk koyan öğretmen Hulki 
ateşli bir hitabede bulunndu, 

Dediki: 
Mehmetcij!'in burada nasıl 

tek başına savaş yaparak şehit 
d~ştü~üoü dünyaya anlatınız. 
Bız Turk şehameli için bu a
bideyi kafi görmüyoruz. Bü
yük ruha şu küçük çıkıntı ya
kışmıyar. istiyoruz ki dünyaya 
yayılan bu kahramanlıklar. ana. 
farta üzerinde mermerleşsin. 

fngiliz mezarlığında 

Umum! harpte maktul düşen 
lngiliz mezarlıj!'ında yapılan 
Çelenk koyma merasimi pek 
heyecanlı oldu.• 

Ordunun Çanakkaleye girişinden iki görünüş 

lngiliz mezarlıkları komiseri 
Maliogtoo gösterilen tezahÜ· 
rata karşı, cümleleri heyecan
dan kesin teşekkürle mukabe
lede bulundu. Türklerin alice
naplığından bahsetti ve hazır· 
lamış olduj!'u çelengi Mehmet 
çavuş anıdına koydu. 

Vilayet belediye ve matbuattan 
mürekkep yüz kişilik bir heyet 
bu sabah ırotörlerle Kil ya lima· 
nına, otobüslerle de, dijer bir Devamı 2 nci sahifede 

Merasim g;nü Boğaz ağııncla lop/anan filomuza sahiiden !ıir lakı 

Boğazda Yavuz ve yiğit balıriye/ı/erimiz 

Olimpiyatlarda 
" Açık Söz" 

Okuyucularımız olim· 
piyatları sütunlarımız
da her gazeteden daha 
iyi takia.ı edebilecekler 

Spor ınu~arrirlerimizden 
Ahmet Adem Göfıdün 

Okuyucularımızın, olimpi-

Kısaca 
Aç meb'us! 

Komünist Yunan mcb'uıların• 
dan blrl açlık ırevl yapıyor. f.. 
tanbul gaıetelerine varıncıya ka• 
dar hepsi tel!lf ve endl9e için· 
deler: 

- Komü.,iıt meb'uı açlık l're"i 
)•ilzUnden ölmek üzere bulunuyor .• 

Dlyorlar. Bu J{•yretleri nereden 
.l'eliyor ?. Bl '. miyorum. Onu ölüm· 
den 1.urtarmak için ml, bağışl<lt
ma için mi, mazur &Östermek 
için mi, neden? •• 

Fakat, ra.zeteler yaıa, mebtu• 
da greve devam ede dursun mu .. 
hakkak olan tek şey \I .._ r ise 0 

da : Bu devirde ıağ göıden sol 
ı~ze dahi medet relmediiidir. 
Bır m.eb'uıun açlığı deg" il ıürü.-
' - . . 
~rın a~lığı bite şimdt toklara ••z 
geliyor. Ne diye k•fa şişirip göz 
yumuyoruz?. 

Hem bunun daha iyiılni : 
- Tok açın hallnden ne anlar?. 
Diye önceden söylememişler mi!. 

Hatice Hatip 

yatların her safhasını •Açık 
Söz,, sütunlarıacla her gazete
den claha :iyi takip etlebilmele
ri11i temin etmiş bulunuyoruz. 

Berlinden bize yazılarını "" 
mühim spor hadiselerinde tel· 

• (Devamı 2 ini sahifede) 
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Bugünkü Londra 
Görüşmeleri 

Lokarno muahedesini imza ı meselesini görüşmek için bir 
eden beş • lngiltere, Fransa, araya gelememişlerdir. 
Almanya, halya, Belçika • Habeşistanda açtığı harpten 
devletten üçü. lngiltere, Fran. sonra lngiltere lıalyaya küstü. 
sa, Belçika- bir zamanlar Garbi Ren mıntakasının işgalinden 
Avrupa sulhunun en sağlam sonra Fran•a Almanyaya küs-

tü. Bir araya gelemiyorlar. Al· direği sayılan bu anlaşmanın 
k manya Rende yaptığı "olup 

mukadderatını görüşme iizere bitti. nin hesabını vermek is-
bugün Loodrada toplanıyorlar. temediği için görüşmek iste-

On sene kadar evvel, imza miyor. ltalya da, Habeşistan· 
edilen Lokarno muahedesi I da yaptığı emri vakii kabul 
Avrupada belli başlı bir devir ettirinceye kadar uzakta kal· 
açmıştı , Harp sonundanberi mak istiyor. 
Fransa tarafından takip edilen Beş Lokarno devletinin bir 
askeri tazyik siyasetini niha· türlü bir araya gelemiyeceği~i 
yetlendirerek onun yerine bir anlıyan üç Lokarno devletı, 
uzlaşma ve anlaşma devri açan vaziyeti tetkik etmek içindir 
Lokarno mukavelesi, Alman- ki bugün Londrada toplanı-

. yorlar. yada Hitler iktidara geçınceye 
1 ., kadar hükmünü muhafaza etti. Bugiinkü müzakerelerin i e-

ride toplanacak olan beş ta-
Hitler iktidara geçergeçmez raflı Lokarno devletleri kon· 

bozulmamakla beraber, Lokar· feransına hı.zırlık mahiyetinde 
no gittikçe zayıfladı ve niha· olduğu bildirilmektedir. Aca-
yet geçen martta Ren g-ayri ba hala J 926 Lokarno cep· 
askeri mıntakasının Almanya hesinin ihya edıleceği hakkın-
taralından işgali ile suya düş- da ümitler besleniyor mu? 
tü. F ransanın bu noktada ha-

A vrupa devletleri arasında· yale kapılmadığı anlaşılmakta· 
ki münasebetlerin mihveri olan dır. Hatta Fransa beş taraflı 
Fransa. Almanya münasebet- içtimadan ümidini bile kes-
lerinin on beş senelik tarihi miştir. Fransanın ilk söylen-
şu safhalara ayrılır. diiri gibi, Brüksel'de olsun, 

1 - Versay salhunun imza. bugün toplanacağı gibi, Lon-
sından sonra Lokarno muahe- drada olsun, lngiltere ile bir 
desinin imzası tarihine kadar konferans masası etrafında 
geçen altı yedi senelik zaman görüşmek istemesine sebep, 
ki bu müddet zarfında Fransa geçen Martta lngiltere tara-
Almanyaya karşı askeri taz- fından verilen teahhüdün meri 
yik siyaseti takip etmişti. olduğnnu lngiltereye tekrar 

2 - Lokarno muahede,inin ettirmekten ibarettir. Malüm-
imzasından sonra Almanya da dur ki lngiltere, Renin Alman-
Hitlerin bir kuvvet halinde ya tarafından işgali üzerine, 
belirmesi ve nihayet iktidara 19 Mart tarihli bir mektup ile 
geçmesile nihayetlenen Lokar· Fransa ve Belçikayı Alman 
no devri ki bu müddet zarfın- taarruzuna karşı müdafaaya 
da garbi Avrupa devletleri hazır olduğunu bildirmişti. 
arasında bir teşriki mesai si- Fransa bunun bir de ra 
yaseti takip edilmişti. Almanya daha teyidini istiyor. Yoksa 
Fransanın ve Belçikanın top- 1926 anlaşmasının çerçivesi 
raklarında gö:ı.ü olmadığını içinde yeni bir Lokarno mu. 
bildirmiş ve garp hudutlarını kavelesinin akdi mümkün ol-
kat'i ve nihai olarak kabul et· matlığı meydandadır. Böyle bir 
miş. Fransa da Almanyaya te· mukavele imzalanmak için 
cavüz etmemeği taahhüt etmiş. Fransanın Sovyet "Rusya ile 
lngiltere ve ltalya da bu hu· imzaladığı misakı yırtması la. 
dutları garanti etmişlerdL zımdır ki Montrö'de bu kadar 

3 - Hitler iktidara geçtik- kuvvetle müdafaa edilen ve 
ten sonra Lokarno derhal bo- Fransanın en ehemmiyetli em· 
zulmamıştı. Fakat Hitlerden • niyet istinadgahı sayılan bu an· 
evvelki Streseman, Brüning hü· !aşmayı Fransanın yırtmak İs· 
kümetleri de Fransa ya Lokarno teyeceğine asla ihtimal ve. 
ile garple müsaadekarlıkta ri'.emez. Şark emniyetini garp 
bulunurken, şarkta kendileri- emniyetinden ayıran bir Le-
ne mü•aadekarlıkta bulunula- kRrno bugünkü vaziyette akla 
cağını ümit etmişlerdi. ı sığan iş değildir. Olsa olsa, 

Fraosanın şark müttefiki Rusyayı da içine alan bütün 
olan Lehistanı Almanyaya Avrupayı şamil bir Lokarno 
karşı korumak istemesi, tami- yapılabilir ki buna da Alman. 
rat borçları ve silahsızlanma yanın muvafakat edeceği şüp-
meselelerinde de Alman nok. helidir. 
tıi nazarına mümaşat göster- Sözün kısası, Londradaki 
memesi Almanyayı lokarnoya Lokarno görüşmelerine rağ-
karşı soğutuyor. Ve nihayet men, Avrupada vaziyetin ar-
Rusya ile misakı imzalaması tık 1926 anlaşmasının ruhu ve 
üzerine Almanya Lokarno mua- çerçe1esi içinde bir Lokarno 
hedesini yırtıyor. akdine hiç de müsait olmadığı 

Lokarno misakı yırtılalı mil- anlaşılıyor. 1926 Lokarnosu-
lellcr arası münasebetleri bir nun yırtılmasıyle Avrupa dev. 
anarşi içindedir, Japonyanın Jetleri münasebetlerinin tarihin-
Mançuryayı işgalinden sonra de yeni bir devir kapanıyor. Ve 
zayıflı yan, !tal yanın da Ha be- kapandığı için de yeni bir devir 
şistanı işgali üzerine büs~ütü_n açılıyor. Bu devrin karakteri 
sarsılan Milletler Cemıyetı, henüz tebarüz etmemekle be-
dcvletler arası münasebetle- raber, harpten evvelki şekilde 
rinde bir amil olmaktan çıkmış- bir muvazeneye doğru yürün-
tır. Lokarno ortadan kalkmış- mekte olduğuna delalet eden 
lır. Altı aydanberi lngiltere, vaziyetleri hergün daha büyük 
Fran'a Almanya ve ltalya, kuvvetle nazara carpmaktadır. 
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İhtilal nereye varacak? 
İspanyada ihtilalciler gittikçe 

vaziyete hekim oluyorlar 
Son haberlere göre asiler Üç koldan 

yürümektedirler Madrit •• • 
uzerıne 

i spanyadaki ihtilal vaziyeti 
gittikçe ehemmiyet kesbelmek· 
tedir. Gelen habetlere bakılırsa 
asiler üç ordu halinde üç kol
dan Madrit üztrine yürümek
tedirler. Şu dakika hemen bü· 
tün ispanya şehirlerinde sokak 
muharebeleri olmakta, gürler· 
ce insan ölmekte, binlerce in
san yaralanmaktadır. Askeri 
ihtilalin hükümet beyanname
sinde zikredildiği gibi baslı· 
rılmak şöyle dursun. asilerin 
bir çok vilayetleri ele geçirdik
leri anlaşılmaktadır. Dün de 
şu haberler gelmiştir: J 

Asilerin planı 
Madrit. 22 (A.A.) - Asilerin 

uzun zamandanberi hazırladık· 
ları planın ne olduğu şimdi 

anlaşılmaktadır. Bu plan payı. 
tahta bir yürüyüş yapmaktan 
ibaretti. Fakat asiler hava 
kuvvetlerinden ve sivil muha· 
fızların müzaheretinden mah
rum kalınca, plan kısmen suya 
düşmüştür. Mücadele bütün 
şiddetile devam etmektedır. 
isyanın vereceği neticelerin, 
şimdiki rejimi ellerinde tutan· 
!arın tahminlerinin çok fevkin
de olacağı zannedilmektedir. 

Malaga yanıyor 
Cebelüttarık, 22 (A. A.) -

Shamrock harp gemisinden 
karaya çıkan lngiliı'lerle, A
merikalılar ve Fransızlar, gör· 
düklerini şu suretle hikaye e· 
diyorlar : 

Malaga'dan ayrıldığımız za· 
man şehir, ateş içinde idi. 

Sokaklarda kanlar akıyor 

ve yerlerde bir takım cesetler 
yatıyordu. 

Bu faciaya şahit olmuş olan· 
!ar, bir çok dehşetler irtikap 
edilmiş, yüzlerce kişinin ölmüş 
ve binlerce adamın yaralanmış 
olduğunu ve bunların arasında 
bir çok da kadın bulunduğunu 
ilave ediyorlar. 

Filo asilere karşı 

birşey yapamadı 

Sevil, 22 (A.A.) - Filo hü. 
k\ımete sadık kalmakla bera
ber kömürü tükenmiş olduğu 

için Tancadan bir yere ayrı· 
Jamamaktadır. 

Centadaki asiler karargahı 
bu limandtki bitaraf gemilerin 
uzaklaşmalarını istemiştir. 

Çünkü asiler limanda bağlı 
kalmış olan harp gemilerim 
havadan bombardıman ede-
cek lerdir. Mama fi asilerin bi
taraf mıntakayı işgal tehditleri 
üzerine lspanyol gemilerinin 

1 
Tancadan ayrıldıkları da bil
dirilmektedir. 

1 Asiler şimalde de kuvvetlendiler 
Paris. 22 (A.A.) - Asiler, şi· 

mal mıntakasının büyük bir ı 
kısmında da vaziyeti ele geç;r. 
mişlerdir.Dün Sen Sebestien şid
detli bir çarpışmadan sonra 
z3.ptedilmiştir. 

Sefarethane/er boşalıyor 

Bay ut 25 [ A. A.] - Mad· 
ritdeki lngiltere, Fransa ve 
Felemenk sefarethaneleri me
murları Fransaya gitmek ü:ı.ere 
dün ayrılmışlardır. Bunların 
üzerine komünistlerin hududda 
ateş açtıkları bildiriliyor. 

flıtilal ?ortekiıe sirayet eder mi? 
Loııdra, 22 (A.A.) - Diplo

masi mahafil~ ispanya vekayi-
' ini büyük bir dikkatle takip 

etmekte ve bu vakayiin Por
tekiz de akisler hasıl etmesin· 
den endişe eylemektedir. 

Filhakika bu mahafil, l•pan
yol halkcılar cephesinin asile
lere karşı kazanacakları bir 
muvaffakıyetin Portekiz sol 
cenah mensuplarını Carmoua 
Salazar hükümeti aleyhine fa. 
ali,vete girişmeji'e teşvik et
mesi muhtemel olduğu mutale
asında bulnomnktadırlar. 

Çanakkalede dünkü • 
merasım 

( 7 inci salıifeden devam) 

Komisere cevap veren hatip 
burada siyasi nezaket kaid: 
!erinden ziyade, Türk asaletı. 
nin icablarının daha üstün gö
ründüğünü ve Türkün her za· 
man dostu dost tanıdığını le· 
barüz ettirdi. 

Fransız mezarlığında 

Heye/ bundan sonra Fransız 
m•zarlığına gitti ve oraya da 
çelenkler kondu, samimi nu
tuklar söylendi. 

Selim Cavid 
(!l Gl 

Bügün de büy.tk tezahürat 
yapılacak 

Çanakkale, 22 (Hususi suret· 
te giden muharririmizden) -
yarın Mehmet çavu~ abidesin
de büyük tezahürat yapılacak 
nutuklar söylenecektir. Coş· 
kunluğu gittikçe artan halk bu 
güzel bayramın bitmesine · bir 
türlü razı olmıyor. 

Fevzi Çakmak 
Çanakkalede 

Çanakkale, 22 (Hususi su
rette giden muhabirimizden)
Büyük Erkanharbiye reisimiz 
Fevzi Çakmak'ın yarın buraya 
gelmesi beklenmektedir. 

Yavuzu ziyaretler 

r•ıııııuuııııu11••••••·•""''''"" .. "111111111111•••'"' d k. R h lk d · · 
1 a ı um a ı a zıyaret ettı-

i B~yÜk Şefin i l~:hilige Vekilinin teşekkü•ii - J b J · Ankara, 22 (A. A.)- Dahili· i Sfan U a i ye Veki i ve parti genel sek-
- · releri Şükrü Kaya bogazların 

ı_:: teşekkürleri i::_ emniyet ve hakimiyetini temin 
: _ ede~ montrö mukavelesinin 
~ Boğazlar muklvelesinin ~ imzası dolayısıyle il parti baş. 

imzalanması dolayı<ıyle Vali § kanlarına aşağıdaki telgrafı 
· ~azmıştır: 

ve Belediye Reisi ve Parti ; ••Bogazların emniyet ve ha-
~ Başkanı Muhittin Üstünda- ~ kimiyetini temin eden Montrö 

ğın Cumhur Başkanı Ata. ~ mukavelesinin imzası dolayısıy
türke çektiği lstanbulun ~ le tebrike candan teşekkürle
tebriklelgrafına Büyük Şef, § rimi arzederken yurdun büyük 
şu cevabı gönderı~işlerdir: ~ ve u!nsal ışlerinde daima ön 

Muhitlin Ustündat ~ olmuş olan Partiıaizin kıymetli 
Vali. Belediye Reisi mensuplarına aynı heyecanla 

tebriklerimi sunarım.,, ve Halk Partisi lı. 
Hariciye Vekaletinin teşekkürü 

yön Kurul Başkanı Ankara : 22 (A. A. ) _ Ha-

" Yurdumuzun Boğazlar- riciye Vekaletinden: 
daki emniyeti"i tevsik Boğazlar konferansının mu-
eden Montrö mukauelesi vaflakıyetle neticelenmesinden 
münasebetile muhterem Is- dolayı memleketimizin her kö-
tanbul halkının coşkun hf!oo şesin'.len ve memleket dışından 
yecan ve sevinçlerini bi/. Hariciye Vekaletine gönderi. 
diren telgrafınıza samimi len ve yüce milletimizin sevinç 
teşekkürlerimi bildiririm.. duygularını gösteren binlerce 

: K. ATATÜRK ; telgraflara ayrı ayrı cevap ver-

l ~ • •Rmıu"'m""ı'a""r' '"H'u'a"'m'"'ı'.'d"ı'.'y"'•"y"'ı·'''g'",","1".'y'"o"ru11•~ mek maddeten imkansız oldt:
f ğundan hariciye vekil vtkili 

Çakakkale 22 (_Hus~si suret- Şükrü Saraçoğlu, teşekkürle-
te giden muhabırımızden) - rinin iblağına Anadolu ajansını 
lmroza giden Hamidiyeyi ora- tavsit eylemiştir. 

her ha~gi bir milletler arası Diplomat 

··1~"ğ'ii/;;·;;~···········ı····K5;1;·;"d;····· .............. . 
Borçlarımız Radyo sinema 

Çanakkale, 29 (Hususi su· 
rette giden muharririmizden)
Halk kafile kafile yavuzu zi· 
yaret ediyor. Sokaklar asker
lerle dolu .. Ş!hrin şenliği her 
saat bir kat daha artıyor. 

Bugün de yeni kıtalar gel
diler. Eski gayri askeri mm. 
takanın şu dakika her tarafı 
işgalimiz altındadır. Karaca
ören civarına büyük bir telsız 
kurulacağını haber aldım. 
Üniversitelilere verilen ziyafet 

Olimpiyatlar
ı da" Açık Söz,, 

(Birinci sahifeden devam) 
graf ve telefon haberlerini ve
recek olan nMhiyel sahibi spor 
muharrirlerimizdan ve güres 
federasyonunun kıyme!li e~ka. 
nından Sadullah, gureşcı ve 
basketcilerimizle yola çılimış 
bulunuyor. 

Askere çağ
rılan kızlar 

Beşinci Hukuk Mahkemesi 
hazan çok meraklı hukuk dava
larıle karşılaşmaktadır. Bunlar 
arasında askere çağrıldıkları 
için nufus kağıtlarının değişti
rilmesini istiyen genç kızlar da 
vardır. Sene başından beri 
mahkeme bu çeşit on beş dava
ya bakmış ve neticelendirmiş
tir. En son müracaat edenler 
arasında bir rum kızı da vardır. 

Londra, 22 (A.A.) . - Rey· 
ter ajansı bildiriyor: 

Avam kamarasında Türk • 
lngiliz torçlar anlaşması hak
kındaki suallere cevap veren 
B. Runciman ezcümle demiş· 
tırki: 

• 11 Temmuzda lngiliz ban
kasına yatırılan mebalijtin ye
kunu takriben 550 bin ister
lind idi. ou tarihe kadar ya. 
pılan tediyat da takrib~n 345 
bin isterlingtir. 30 Hazıranda 
tahvili beklenen mıktar ise 
915 bin lngiliz lirası idi. Türk 
hükumeti, anlaşmanın tatbikini 
iyileştirecek tedbirleri müza. 
kere etmek üzere yakında 
Londraya mümessiller gön
dermek hakkında lngilterenin 
yaptığı da ve ti kabul etmiştir. 

I 

Edirne, 22 (A.A) - Trakya 
köylüleri için Berlinden geti· 
rilmiş olan sinema ve projek
siyon makinelerinin ilk tecrü· 
heleri çok muvaffak olmuştur. 
Bunlar hem alır ve hem verir 
makinelerdir. 

Türk kültür hareketlerini 
yaymak için bir yerden bir 
yere taş•mak, köylüleri 
toplıyarak göstermek kolay 
olacaktır. C. H. Partisinin te-

melli kültür işlerinde kullanı
lacak olan akümlalörlu rad
yolardan elli tanesi de büyük 
köyler içiu ısmarlanmıştır. Bu 
radyo akümlatörleri enaz 15 
gün idare edecek ve boşalın
ca en yakın elektrik merke
:ıinden doldurulacaktır. 

Çanakkale, 22 (Husu•i su· 
rette giden muharririmizden) 
- Milli Türk Talebe birliğin
Jen yüz otuz kişi, dört Do
çent, lstanbul Cumhuriyet 
Halk Partisinden altı kişi bu
raya geldiler. Belediye. şeref
lerine bir ziyafet verdı. 

Üniversitelilere verilen ziya· 
fet pek samimi oldu. Vali, 
belediye reisi, fırka kuman

danı Hüsnü Kılkış ziyafette 
ha zır bulunu yor lar dı. s, • 
baylar, Üniversiteli kızlarla 
dansediyorlar, ziyafeti büsbü
tün canlandırıyorlardı. Bütün 
şehir ışık içinde yanıyor. 

Diğu yazın rkadaşı'Tlız Ah
met Adem Gö.tdün de 24 Tem· 
muz Cuma g.tn.t Köstence yo
lıyle Berline hare_ket edecektir. 

Bu iki kıymeilı yazı arkada
şımızın spor fa~liyeli et.rafın: 
da her gün bildıreceklerı lafsı· 
/allı yazılar ve haberler, oku
yucu tarı mızın zevkle takip ede
cekleri bir seri teşkil edecektir. 

'Futbolcular da Cuma 
gUnü gidiyor 

Olimpiyat yolcularının son 
kafilesini teşkil eden futbolcu
larımız, Cuma günü konvansi· 
vonelle hareket edeceklerdir. 
llk maçlarını 4 Ajtustosta Nor
veçlilerle yapacak olan futbol-

1 

Askerlik şubesi kızı askere 
çajtırmış ve itirazını dinlemiye
rek mahkemeye göndermiştir. 

Genç kızların askerliğe ça
ğırılmaları vaktile nufus daire
lerince yapılan yanlışlıklardan 
doirmaktadır.Memurlar kütüjte 
nufus yazarlarken, "kızı,, ya
zacakken yanlışlıkla " oğlu .. 
kaydını koymaktadırlar. As
kerLk şululeri Kütüklere göre 
bunları askerlik listesine id· 
hal etmektedirler. 

cularımıza muvaffakiyetler di
leriz. Kafileye genel sekreter 
Nizamettin Kırşan başkanlık 
edecektir. 

Son Dakik 
Ankara - memleket ve dünya 

Üçlerin toplantısı 
----

İtalya ve Almanya müza
kerelerin saf ha/arından 

haberdar tutulacaklar 
Londra, 22 (A. A.) - Dış işleri bakanlııl;ı, almanya ve ltalya 

maslahatgüzarlarını perşembe günü Londrada toplanacak ol~n 
üçler konferansından haberdar etmiş ve kendilerine teblığıD 

metnini vermiştir. Bu hadise, Ro~a. v~ Be~linin, müzak~reler 
salahatından haberdar tutulacağı hıssını teyıt eylemektedır. 

Hariciye nazırı Delbos bugün Londraya gidecektir. Blum, de 
yarın hareket edecektir. 

Öğrenildiğine göre. Fransa Renin işgalini kab.ul .etmemekte, 
lngiltere ise bu noktada israrın realizme uymadıgı fıknnde bµlun· 
maktadır. Müzakereler bilhassa bu nokta etrafında cereyan 
edecektir. 

• • • 
lV/oskovadan uzak doğuya 

Moskova, 22 (A. A.) - Mo_skova saati. ile saat ?3! 1~ da a~~ 
25 den gelen bir radyo haberı, tayyarenın gayet ıyı hır vazı 

yette olduğunu ve Petropavlosk 'a doğru uçmakta bulunduğunu 
bildirmektedir. . • 

BB. Stalin, molotof, Orconikidze ve dimıtrov, tayyare murel· 
tebatına bir radyogram çekerek tebrik ve temennilerde bulun· 
muşlardır. 

Ankara kazalarında Belediye bankası 
yazı işleri heyeti umumiyesl 

Ankara, 22 ( Açık Söz ) - Ankara, 22 ( Açık söz ) -
Vilayet kaza kaymakamlarını 3 eylülde Ankarada Belediye· 

ı bankası heyeti umnmiyıosi~in 
Ankaraya çağırarak kaza ar· toplantısı yapılacaktır. Bu top· 
daki yazı işleri hakkında kay- Jantıya resmi daireler müme•~ 
makamlarla uzun bir görüşme sillerinden başka. kanundaki 
yaptı. Bundan birkaç gün Ön· sarahate binaen 10 belediye· 
ce de kazalardaki parti baş- nin de mümessili iştirak ed: 
kanları Ankarada toplanmış cektir. iştirak edecek beledı-
ve Vilayetle yine yazı işleri yelerin adları henüz tesbit 
hakkında görüşmüşlerdi. edilmemiştir. ,, 
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MONTRODEN DONUŞ 

Türk heyeti diin 
hareket etti 

Bütün dünya gazeteleri siya' 
si zaferimizi tebrik ediyorlar 

Montrö, 22 - (A.A.) Tü rk j tröde imzala.nan Boğazlar m1~: heytli Montrö'den hareket 1 kavelenamesı Romanya bas. 
· l' tarafından geniş surette tefsır elınış ır. . . 

Yugoslav başvekilinin telgrafı edılmektedır, • 
Montrö, 22 (A.A.) - Bo- Dimineatza ga7.etesi ezcumle 

ğazlar mukavelesinin imzası diyor ki: . . . . i· 
münasebetile Yugoslavya baş· Beynelm'.lel vazıyetin ı.nk e 

k·1· B Stoyad noviç'ten ha- ş1fı ve bılhassa Akdenızd ve 1 1 • • • • • r·r· 
· vekilimize çok hararetli muvazenenın değişmesı u 

rıcıye k" . B 1 ·• • d de-
tebrık telgrafı gelmiş ve Dr. ·ıyeyı oğaz ar reıımın e ·ı 

A dost memlckelın başve· ğişiklik talep etmiye ve bı' 
ras Ç 1 • "d n 

kıline aynı hararetle samimi hassa anakka eyı _yenı _e 
teşekkürlerini telgrafla bildir- teslih et~ıe.k hak.kı~ı ıstemıy~ 

· t' scvketmıştır. Turkıye Boğaz 
mış ır. Jarı tek taraflı olarak teslih' 

Fransız gazeteleri fikrini dıima redderek bütün 
Paris, 22 IA. A.)- Yeni Bo- hareketinde Milletler Cemiyet; 

jtazlar mukavelesini mevzuu usulüne hürmet göstermiştir. 
bahis eden Temps gazetesi, Yeni mukavelename ile ka· 
bu mukavelenin Milletler arası bul edilen prensip kollektif 
teşriki mesai ve anlaşma siya- emniyetin daha iyi bir surette 
setinde bir merhale teşkil elti- işlemesini teshildir. Meseli 
gine dair başlıca murahhasların Romanya bir tecavüze mnruı 
sözlerini hatırlatarak bunun kalırsa Fransa Bojtazl~r va!I• 
ehemmiyetini tebarüz ettirdik· tasile yardıma gelebi'.eceı..tir· 

len sonra diyor ki : Sovyeller Fransa ve Balkan 
Harici siyaseti Tevfk Rüştü Anta~tı tarafından ileri sürü· 

Aras tarafından idare edilmiş leri metnin lngi:tere tarafından 
olan Ankara hükümeti. Boğaz· kabul edilmiş olması keyfiyeti, 
lar meselesini ortaya atmakla Fan•a ile Sovyetler Birliğini bır 
gösterdiği iyi niyetin mükafa- birine bağhyan mütekatil yar• 
tını görmüştür. Anbra hükü- dım paktı esası dahilinde Fran• 
meti, muahedelerin ruh ve sız Sovyet iş birliği bakımında~ 
manasını bozar bir tarz· çok büyük bir ehcmmiyell 
da devletleri emrivaki kar- haiz bulunmaktadır .• 
şısında bırakmaktan ictinab Rıişd•i Arasın bir hafidi do§tfa 
etmiştir. Türkiyenin gösierdiği Montrö, 22 ( A. A.) - Dı~ 
dürüstlük muhalif tezlere rağ- işleri Bakanı Doktor Ara,'ıo 
men anlaşmayı çok kolaylaştır· bu gec~ bir kız hafidi doğd11 ' 
mıştır. Çocu1!un ismi " ~evin." 

Romen gazeteleri kondu. Çocuk ve validesi afı• 
Bükreş, 22 (A. A.) - Men- yeltedirler 

• ... 1.~-) ·'·-t.· ,:: ...• -.-·_.";_--.1,, .. ' ... · -
devairin Resmi 

nazarı katine: 
Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlar 

için yegane merci " Resmi ilanlar Tür~ 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkeıı 
Ankara caddesinde Kahramanzade ha
nının üçüncü katıdır. T elefor~ numara_sı 
20960 dır. İlanların bu tarikle gönderıl· 
mesi rica olunur. 
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23 Temmuz 

iki Çocuk ta boğ~lurken kurtarıldı. 
E3ir otomobil bir garsonun ayağını 
kırdı, bir diğeri de bir çocuğa çarptı 

Dün şehirde üç kişi deniz· 1 ~edi yaşlarında Kemal adlı 1 
de boğulmuş, iki çocuk da bir çocuğa meçhul bir otomo
botuıurk~n güçlükle kurla· ı bil çarparak ağır surette yara. 
111tıııştır. lamıştır, soför kaçmış, otomo. 

1 - Taksimde Sazlıdere bilin numarası da alınamamış· 
~ddesinde oturan 14 yaşla· tır. Çocuk c.,rrahpaşaya kal. 
tında paçavracı Salih oğlu dırılmıştır. Şofor aranmaktadır. 
A.li dün öğleden sonra ban· EŞRARKEŞ ~ Galatada 
Yo yapmak için Dolmabahçe· Karabaş caddesınde Konyalı 
d.e clenize girmiş, fakat yüz· Abdullahın yanında çalışan 
llıe bilmediği için boğulmuş· Torı?s oğlu Petro kahvede es. 
lu C d . d k 1 rar ıçerken yakalanmıştır. Es· r. eset enız en çı arı· . 
llıı t rar satan sabıkalı Rasım de tu· 

ş ır. . tulmuş ve tahkikata başlan· 
h 2 - Çengelköyüude denız mıştır. 
aınamı sokağında bir eve KAVGA - Galatada Bo-

ltlıdm hava için taşınan Sov· ğazkesende Sefer Bey apar· 
~t Bankası memurlarından tımanında oturan 50 yaşların
n· Yaşlarında Rehan dün de· da Ali ile Sabit arasında kav· 
kilde banyo yaparken ayağı ga çıkmış ve Sabit tabanca 
v ayınış ve derine doğru yu• ile Aliyi tehdit elliği için ya· 
~ arıanmıştır. Adamın feryadı· kalanmıştır. 
; Yetişenler denizden çıkar- CAMLARI KIRMlŞLAR -
~larsa da Banka memuru Üsküdarda · oturan kahveci 
q lahaneye götürülürken yol. Feyzullah polise müracaat ede-
a Ölmü t·· rek ısabıkalılardan Osman ile 
3 

ş ur. 
r - Kumkapıda oturan He· lsmailin kahve camlarını kır· 
,•nt ile akrabasından Nobar dıklarını iddia etmiştir. 
11'ndal gezintisine çıkmışlar- - -·-
1111· !lir aralık Nobar sandal· Mektep 
v 8 

soyunarak denize atlamış 
,:1 bir daha çıkmamıştır. Ce. kitapları 

aranmaktadır. 
Si~'""': Unkapanı iskelesinden 
la ecıye kayıkla demir boru 
v8ş

1Yan balıkçı Ahmet araba 
d.aPuru iskelesine geldiği sıra· 
lın boruların kayığın bir tara· 
\e ~kay~~sıyle kayık de~ril~iş 
ıu endısı de denize duşmuş· 
d.ir~traftan yetişenler Ahme
llır. ğulmaktan kurtarmışlar· 

ile~· - Yenikapıda banyo için 
l.ıehze giren Mustafa oğlu 
lıo~ illet yüzme bilmediği için 

A. ~!urken kurtarılmıştır. 
bah YACı KIRILDI - Taksim 
laııı~esi .garsonlarından Hara· 
lled 0 sıgara almak için cad· 
lı 0~~ ge~~rken 2311 numara· 
raııı mobılın sademesine uğ· 
Ş01 ~ş ve sol ayağı kırılmıştır. 

Or k 
neye k açmış, yaralı hastaha· 

ZE aldırılmıştır. 
9alıi liiR.LENDI - Kurtuluşta 
kin ~ sokağında oturan Kara
~erııe~' Eliza yediği patlıcan 
v; i . nden zehirlenmiş, teda· 
"' çın h t h ~•ıştır. as a aneye kaldırıl· 

~ 
ta~A.R.Ptı VE KAÇTI - Sa· 

aneb 
aşından gelmekte olan 

Maarif Vekaleti müte· 
ahhitle olan muka· 

veleyi bozdu 
Kültür Bakanlığı Devlet 

Matbaasında basılan kitap
larla mektep kitaplarının s.atı: 
şını bir müteahhıde vermıştı. 
B kitepları bu müteahhitten 
b~ ka hiçbir kitapç~ sata!Dı· 

şdu Vekalet muteahhıtle 
yor · · · b ve olan mukaveiesını ozmuş 
bu kitapların her. kitapçıy.a 
satıla bileceğini gbstere!1 .bır 
de talimatname neşret!,'lıştır. 

Bu talimatnameye gore her 

Kitapçıya yüzde onbeş nisbe· 
f d iskonto yapılacak \'e 
~i~a~çılar alacakları kitapların 
arasını lş bankasına. yatırdık· 

P a makbuzlarıle Devlet 
tan sonr .. d k 
matbaasına muracaat e erı; 
kitaplarını alabileceklerdır. 
Kitapçılar bu karardan çok 
memnuı: olmuşlardır. Yalnız 
paraların iş bankasına yatır~-

sı ve makbuz alınması, te • 
ır.a d"J 

matbaaya müracaat e ı • rar 
1 

• 
. b'r çok zaman sar ı ıcap 

mesı ı k'l tt'ği için Kitapçılar Ve a ete 
~ü~acaat etmişle~ ve .para!a: 
rın matbaada tahsıl edılmesını 

istemişlerdir. 

imtihanlar 
Eyliil ayı içinde bütün orta 

mekteplerde engel, bütünleme 
ve olgunluk imtihanlarına baş. 
!anacaktır. Bu cihet dün Maarif 
müdürlüğüne bildirilmiş ve di
rektörlüğün de mekteplere ta· 
mim etmiştir. Birinci teşrinin 
birinci günü de bütün mektep 
!erde derslere başlanacaktır. 

Maarif MUsteşarı 
Maarif Vekaleti Müsteşarı 

Rıdvan Naziz Ege mıntaka· 

sında yaptığı tetkiklerden dün 

şehrimize dönmüş ve akşam 
trenile Ankarya gitmiştir. 

Rıdvan Nafiz lzmir ve An· 
talyada mekteplerinde esaslı 

tetkiklerde bul un muş ve tale

be ve sınıflarını da gözden 

geçirmiştir. Tetkikatını Maarif 
Vekaletine arzedecektir. 

Yardım Cemiyeti 
Ölen öğretmen aılelerine 

yardım için Maarif idaresinde 
kurulan cemiyet çalışmalara 

başlamıştır. 29 ağustosla bü
tün muallimlerin iştirakile bü

yük bir toplantı yapılacak ve 

bu husıısta müzakerelerde bu
lunularak bazı kararlar alına. 
caktır. 

Şehrimizde yapılacak olan 
kırk gün, kırk gece şenlikleri 
programını bazırlıyan komite 
çalışmalarına devam ediyor. 
Çamlıcayı güzelleştirme ce· 

mi yeti festival komitesine mü
racaat ederek !stanbul ~en\ik
leri için bir de "Çamlıca gunü. 
ayrılmasını istemiştir. 

Çamlıcayı güzelleştirme cc
yeti festival için güzel bir 
program hazırlamıştır . Bu 
prgram komite tarafından tet
kik edilmektedir. lstanbul şen· 
likleri için hazırlanan büyük 
programda Çamlıcaya da bir 
gün tahsis edilecektir. 

O gün Çamlıca şenlikleri 

saat H de Çamlıcada başlıya· 
cak gece yarısına kadar de
vam edecektir. Kırlara ve 
çamlıklara baştan başa ampul
ler konacaktır. 

Balkan festivali münasebe
tile gelecek olan milli heyet

i !erden gruplar seçilecek Ye 
bunlar Çamlıcada milli oyun
larını halka gösterecekler. 

Oyunların halk tarafından 
kolayca görülebilmesi için her 
türlü tertibat alınacaktır. Çam· 
lıcada bunlardan başka halk 
arasında su içme ve garson
lar arasında da kah\·e taşıma 
müsabakaları yapılacaktır. 

Su içme müsabakasına Kii· 
çük Çamlıca, Büyük Çamlıca, 

Tomruk Kısıklı suları da dahil 
edilecek ve bu suları içtikten 

sonra nev'ini tayin edebilen
lere hediyeler verilecektir. 

Kahve taşıma müsabakasına 
civardaki kır kahvelerinde ça
lışan garsonlar da iştirak ede
bileceklerdir. Bu müsabakaya 
göre bir tepsi içine iki fincan 
kahve konacak ve Kısıklıdan 

Çamlıcaya kadar bu kahve
leri dökmeden en çabuk ge
tiren garson birinciliği kazan
mış olacaktır. Festivali gör

mek için gelen halk tarafından 
seyredilecek olan bu müsaba
kanın çok neşeli geçeceği 

umulmaktadır. 

Çamlıca şenliklerinin prog
ramına güreş müsabakası da 
dahil edi!mişlir. Bundan baş
ka sabaha kadar devam et
mek üzere güzel ve buyuk bır 

kır balosu yapılacaktır. 

Kamp 
l:lalediyenin kimsesizler yur

du talebeleri Ağustosun birin
de Heybeli adada kampa çı

kacaklardır. Bu kamp hır ay 
devam edecektir. 

Fenni bakım, yemişçiliğimizin 
• • • cenaze merasımıne mı 

Bir şeye dikkat olunuyor
mu?lstanbul, hemen memleke
timizin her tarafında yetişen 
en güzel mahsulün toplandığı 

bir piyasadır. Yemişlerimiz 
için dahi lstanbulun böyle 
yüksek bir mahreç o!mak mev· 
kii vardır. Yemiş yiyor musu. 
nuz? Şüphesiz ateş bahasın
dan ürke ürke Allah nasip 
ettikçe .. Fakat sade bahalı şe· 
yin tadı her halde azaldığın
dan değil de yemişlerimizde 

umumi bir tereddi olduğundan 
şüphelenmemek imkansızdır ! 
bizi oldukça kıdemli bir ayyaş 
sever olarak eğer yanılmıyor
sak bunu az çok kaliyelle söy
liyebileceğiz. Burada milli bir 
ihmalimizin varlığına değilcce. 
ğini zannediyoruz. 

Bir zaman hay,·anlarmızın 

bakımsızlıktan ve teknik ye
tiştirilmemelerinden dolayı te
reddi ettikleri hakkında muh-

buyuracak? 
tasar raporları verilmiş ve 
devlet buna karşı tedbirlerini 
almıştı. 

Korkuyoruz ki yemişlerimiz 
de aynı akıbete sürüklenmiş· 
tir. Muhakkak olan cihet şudur 
ki hemen her çeşitleri dünyada 
şöhretli yemişlerimiz yüksek 
kalitelerini feci bir surette kay
betmektedirler. Hayır, kaybet· 
mişlerclirl 

Bu, milli ziraat mahsulleri. 
ınizin bir kolunun teknik buh-
ranı içinde olduğuna bir işa. 
rettir diyebiliriz. Esasen ye
mişlerimizin hemen hiç bir 
yerde fenni ve modren bir tek· 
nik bir bakım ile yetiştirilme. 

dikleri acı ve çok müzmin bir 

hakikat bulunuyor. Bulgaris
tanın geçen ve bu sene yalnız 

yemiş mahsulünden milyonlar 
kazandığını bilmiyen yoktur, 
zannediyoruz. Binaenaleyh ye· 
mişlerimizdeki bu kalite düş

künlüğünü asla mali iktisadı-

mızdan ayrı bir mesele olarak 
göremeyiz. 

Alakalı makamların umumi 
bır keşif yapmakta ve şu haki· 
kati milli ziraatimizin bu en 
verimli ,.e en kabiliyetli koluna 
da hakim kılmakta geç kaldı

ğından bile korkuyoruz: 
Yemişlerimizi fenni bir ba

kım ve moddern yetiştirme 

tekniğine mazhar eylemekten 1 
zira, bu ihmalimizin arkasın· 

da milli servetimizin büyük 
bir kısmı tehlikede yatmakta· 
dır gibi görünüyor! 

Korkuyoruz' :ki bugün Türki· 
ye müstahsilliğin hakim olan 
fenni bakım ve tetkik, yemiş
çiliğimizin ancak cenaze me
rasimine yetişmiş olmasın ... 
Zahiren gösterişli, fakat bozuk 
bir yemiş yerken, bu mülaha· 
zalardan, yemiş ağzımıza daha 
acı gelmektedir ... 

s. s. 

Mısırlı 
Talebeleı 
Bugün belediyeye 
ziyafet veriyorlar 
Şchrımizde bulunan Kahire 

üni ·:crsitesi talebeleri gezme
lerine devam ediyorlar. Misa
fir talebelerden bir grup dün 
müzeleri gezmişlerdir. Kahire 
üniversitesinin tıp fakültesi ta
lebelerinden bir grup Cerrah
paşa hastanesine giderek pro
fesör Niescnin bir ameliyatında 
bulunmuşlardır. 

Misafırlcr bu akşam saat 
sekiı buçukla park otelde bele
diye şerefine bir ziyafet vere
ceklerdir. Yarın sabahta gez. 
melerine başka memleketlerde 
devam etmek üzere şehrimiz
den ayrılacak ve evvela Ro
manyaya gideceklerdir. 
~~~~o,~~~~ 

Lozan günü 
Hukuk cemiyeti 

programı hazırladı 
24 Temmuz Lozan gunu 

için hukuk talebe cemiyeti ça
lı~malarını bitirmiş ve güzel 
hı.~ program hazırlamıştır. o 
gun konferanslar verilecek 
nutuklar söylenecek ve Cum: 
huriyet abidesine çelenkler 
konacaktır. 

Gençler Lozan günü yapı· 
lacak olan merasimde Baş Ba
kanımız ismet lnönü'nünde bu
lunması için dün telgraf çek
mişlerdir. 

Tramvay deQıl 
Nuhun gemisı ı 

Yalnız bu haziran ayı içinde 
tramvaylarda bulunmuş eşya 

ilanını okudunuz mu? Ne acaip 
şeyler bulunmuş. Mesela: 49 
baston ve şemsıye. Haziranda 
da şemsiyeyi de kim taşımış? 
Habeş Hükümdarı Negüs 

mü lstanbuldan geçti? 
72 kadın ve erkek çantası 1 

ne hazini En çok unutulan çan. 
ta olduğuna göre, demek, kim· 
selerde çanta kaygısı kalma
mış! .. 

27 hıyar 1 acaip? hıyar ·ol
makla öğünen bazı mizah mu
harrirleri tramvaylarda ken
dilerinden geçrn'ş olacak J 

14 K u"lanılmış tek kadın ve 
erkek ayakkıı bısı. Demek tram
vaylarda ayağına basılanların 
çoğu, ayakkabısını terke razı 
olarak çıkıp gidiyor!. 

En garibi: 
45 kadın ve erkek kullanıl

mış iç çamaşırı bulunmuş! .. 
Allah allah 1 Bunu anlı yan biri 
gel~in _I Tramvaylarda çamaşır 
değıştırenler de mi var? 

Bir açıkgöz 
arttırma ı 

Satılığa çıkarılan Yakacık 
ve Fener bahçe vapurlarına is
tenilen parayı verecek kimse 
çıkmamış 1 Hurdacılar, fiat 
\·ermişler, gördünüz mü? iki 
gemiye birden götürü olarak 
350 liral 

insan pu fiatlan kapı açan 
bu hu,dacıların derhal hangi 
mılletten olabileceğine hükme· 
debiliyor 1 Eğer hakikat bu 
mubarek hurdacılar bazirgdn 
bulunuyorlarsa, Allahü a'lem, 
Kudüs isyanına donanma alı
yorlar !! 

Serdengeçti 
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Her gün bir yazı 

Havacılıkta birinciler 
ilk defa bir tayyareci yaralıyan ve 
ilk defa bir dü,man tayyaresini 
tayyareci&i ile birlikte esir alan ordu 
Türk ordusudur. 

Yazan: Şakir Hazım Ergökmen 

fayyarecilikte muhtelif ba- j 
kımlardan ve muhtelif safha
larda ilk olmak sılatile adları 
tarihe karışanları bir yazıda 
toplamak bana faydalı gö
ründü. 

Makina kuvvetiyle ilk uçan 
adam Fransız Ader'dir. Ader 
9 Birinciteşrin 1890 tarihinde 
uçmuştur. Fakat bugünkü 
tayyareciliğe mükemmel bir 
örnek olarak uçan ilk adam 
Orvil Rayt'tır ve bu uçan 17 
Birincikanun 1903 de yapıl
mıştır. 

Tayyarenin düşüşünden ölen 
ilk adam bir Amerikalı sübay
dır. Bu sübayın adı Tomas 
Tilfriç'Lir. Ve bu hadise 18 
Eylül 1908 günü olmuştur. 

ilk defa düşüp ölen tayya
reci Ojen Löferber adındaki 
bir Fransızdır. Ve 7 Eylül 1909 
da ölmüştür. Öjen Lö!erber 
tayyareci mesleğinin ilk kay
bıdır. 

Bir tayyare yapıcısı almak 
vasfını taşımakta olduğu hal
de düşüp ölen ilk tayyareci 
yüzbaşı Ferber'dir. Bu değerli 
yü1başı 22 Eylül 1909 da düş
müştür. 

ilk süel tayyare kıtası Fran
sada 1909 yılında kuruldu. Ve 
dünyada ilk defa süel tayya
reci şahadetnamesini Kamer
man adındaki Fransız sübayı 

aldı. 
Tayyare kıtalarında ilk defa 

düşerek ölen süel tayyareci 
Fransız yüzbaşısı Madyö'dır. 

Bu zat 25 birinci Teşrin 1910 
da düşmüştür. 

Türkiyede süel tayyarecilik 
kurulması hakkındaki kanun 
layıhasının altında 12 Mart 
1912 tarihi yazılıdır. Ve 
gene TürJ<iyede tayyarecilik 
tahsi :i için Avrupaya tahsile 
gönderilen iik sübay, istihkam 
sübayı olarak siperlerde şehit 

düşen yüzbaşı Kenan'dır. 

Harple uçan ilk uçan tay
yareci bir ltalyan yüzbaşısı
dır : Yüzbaşı Piaz2a. Harpte 
gece uçuş yapmış olan tayya
reci de gene bu yüzbaşıdır. 

Harpte ilk defa yaralanmak 
şerefi ltalyan yüzbaşm Kano
niere'nindir. Fakat ilk defa bir 
tayyareciyi havada uçarken 
yaralamak şerefi de Türk or
dusunundur. 

Harpte ilk defa vazife es
nasında ölen tayyarecinin adı, 
Paparkçiyel'tir. Bu Bulgar 
sübabı 19 birinci teşrin 1912 
ölmüştür. 

ilk defa bir düşman tayya
resini tayyaresi ile birlikte 
esir alan ordu Türk Ordusu
dur. E•ir edilen tayyare bir 
Bulgar tayyaresidir. 

ilk defa düşüp ölen Türk 
tayyarecisi Yüzbaşı Fethidir. 
( 14 şubat 1914) Onunla bir
likte ölen sübay da Asteğmen 

Sadıktır. lık defa hava har
bında bir düşman tayyare•i 
düşürenler Fransız Frantz ile 
Kens'dur. ( 5. X. 1914 ). Harp 
devrinde vazife uçuşu esnasın-

Roman: 4 

da düşüp ölen ilk Türk tay
yarecileri çok sevgili arkadaş
larım Yüzbaşı Feyzi ile Teğ
men Samidir, (20 nisan 1915). 

Yüzbaşı Feyzi Türkiyenin 
ilk kabiligevk balon kuman
danı idi. Balon uçmaz olduk. 
tan ;;onra Feyzi tayyareci ol
muştu. 

Harpta düşman ateşi ile 13 
Temmuz 1333 de düşüp ölen 
ilk Türk tayyarecisi Teğmen 

Orhandır. Orhanla beraber, 
havada parçalanan tayyare 
ile düştüğü halde ölüm'den 
kurtulan rasıdı Yüzbaşı Hüsnü
dür. (Hüsnü şimdi Kurmay 
Yarbayıdır) Bizde, ilk defa 
bir düşman tayyaresi düşü
renler Teğmen Orhan'la yüz
başı Ali Rıza'dır; fakat 
tayyare düşman tarafında 

kaldığı ve hndise tespit edile
mediği için bu muvaflaki
yet kabul edilmemiştir. Res
men kabul edilen ilk muvaffa. 
kiyet, Teğmen Basri (şimdi 

binbaşı ve tayyareci) ile kü
çük zabit Cemal tarafından 
1333 yılı birinci teşrininde 
elde edilmiştir. 

Cemal, kurtuluş •avaşında 
büyük taarruzdan 10 gün önce 
Afyonda yüzbaşı Bahattinle 
birlikte üç düşman tayyaresi 
ile yaptıkları bir harpte şehit 
düşmüştür. 

Bütün buraya kadar verilen 
malümattan anlaşılıyorki ilk 
defa bir tayyareci yaralamak 
gibi, bir düşman tayyare•ini 
tayyareci•i ile beraber e•ir al
mak şerefi Türk ordusunundur. 
Yarınki harplerde en çok düş
man tayyarecisi düşürecek or
dunun da Türk Ordusu olaca
ğını, tuttuğumuz çalışma yolu 
açıkça göstermektedir. Bununla 
da şimdiden övünebiliriz. 

ş. H. Ergökmen r, _____ _ 

Yarın 
Bu sütunlarda 

Ankara • Lozan • 
Montrö 

Yazan: 
Münir Müeyyet Bekman 

-------------------· 
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Harici Küçük 
Haberler 

• Danzigte yahudi akalliye-
yetin naşiri efkarı olan Dan

çiger Eko on ay müddetle 
tatil edilmiştir. 

• Fransız Meclisi nafıa iş

leri programının müzakeresine 

başlamıştır. ilk kısmının sene 

sonuna kadar ikmali için dört 
milyarlık bir istikraz mezuni
yeti i•tenmektedir. 

• Pöjo fabrikası amelesi 
grev ilan etmiş ve fabrikayı 

işgal etmişlerdir. 

• Bir Yunan gazetesi evvel
ki gece Drama civarında iki 
casugun yakalandığını yazıyor. 

Aşk Oyuncakları 
y AZAN : Piyer Lui& 

( iLK ÜÇ TEFRiKANIN HULASASI ) 
(Sevil'de karnaval haftasının ıon pazarı .. Andre Stenevol iıminde 
bir Franaiz gönül eğlendirmek iç.in karnavala karı9ıyor ve ara .. 
bada geçen bir kadınla konfeti muharebesi yapıyof. Nihayet 

\bir tesadüfle bu kadının oturduiu yeri ve iımint öğreniyor. Otele 
d<SndUğü zaman eline bir mektup tutu9duruyorlar. Hayret, mck .. 
tup kadından gellyor ve Andreye erteıl rün ıaat üçe doğru 
Empalme yolunda randevu veriyor. Erteıi ıabah hava almak için 
dolaşdığı bir ıırada 1 eakl doıtlarınd9n Mateo Diyaz lımindc bir 
lspanyolla karşılaşıyor,] 

Bir müddet nehir boyunca 
dolaştılar. Don Mateo dediki: 

- Ben yirmi seneden beri 
iyi seyahat ettim. Ganjeri, Nili, 
Atratoyı, başka, daha geniş, 
birbirinden farklı ve daha can
lı ışıklar altında seyrettim. 
Fakat şu bizim nehrin akışın
daki azameti ve güzelliği hiç 
birinde görmedim. Hele rengi! 
Şu köprünün ayaklarına baki 
Sular nasıl altın izler bıraka
rak akıyor değil mi? 

Ondan sonra politikadan 

bahsettiler. Don Mateo koyu 
bir Ruvayyali•ltİ. Bütün memle
ketin zayıf, fakat cesur Krali
çenin etrafında toplanması la
zımgeldiği bir sırada, muhale
fetin durup dinlenmeden orta
lığı körüklemesine kızıyordu : 

- Ne •ukut, ne sefalet 1 
Diyordu. Bütün Avrupayı ele 
geçirmişiz. Yeni dünyayı keş
federek, eskisine geniş iş sa
haları açmışız. Napolyonunuzu 
yenmişiz. En sonunda bir avuç 
haydutun sopaları altında can 

AÇIK SÖZ- 23 Temmu• 

ASKERLiK -
Coğrafi ve Ekono· 

mik durumun 
harbe tesirleri 

Geneli Kurmay başkan-
lıklarının, ma•a başlarında 
hazırladıkları harp planları 
yıllarca süren düşünce ve 
denemelere dayanarak tek 
başına veya bağlaşık (müt
tefik) devletlerle düşmana 
saldırılmış olsa bile, Coğ· 
rafi ve Ekonomik durumla
rın tesirlerinden kurtulamaz. 
Son büyük harpte, Avrupa

nın Garp cephe•inde yan
yana yerleşen Fransız, lngi
liz, Belçika, Amerika, Al
manya ve Avusturya ordu
ları Genel kurmay başkan
lıklo.rının karşılaştıkları zor
luklar buna parlak bir ör
nek olmuştu. Büyük ordu
lar. dar çephelerin toprak
larına saplanıp kaldılar ve 
kat'i netiçeyi bulmak için 
gerekli olan harekatı yapa
maz, başaramaz oldular. 
Garp cephesinin vereceği 

sonuç, Avrupanın Şark cep
hesine, Sırbistan ve Türk 
cephelerine bağlandı. Masa 
başı kritikleri tatbik saha!! 
bulamıyarak harp, şarkta 

bir oyalama savaşına 

döndü. H~tta Alman, 
Avusturya ve Macaristan 
genel kormayları ordularını 
Rus topraklarına gÜrmeğe 

ve ilk anda tutmağa mec
bur oldukları !600 kilo 
metrelik geniş cebheyi bu 
suretle daraltmağa yelten
diler, coğrafi durumun te
sirile verilen bu kararla 
Galiçya ve şarki Prusyanın 
uzun zaman elde bulunma
sı da sağl~mlandı. 

Kuvvetlerinden bir kıs
mını Sırbistan cephesine 
mıhlıyan Avu•turya ordusu 
nihayet yenildi ve bir da
ha tutunamadı. Bu alt oluş 
Avusturya genel kurmay 
başkanlığının yanlış düşü

nüş ve görüşündendi. 10 
12 bin kilometrelik bir hu
dudu olan Osmanlı lmpe
ratorluğu da lngiltere, Rus· 
ya, Bulgaristan, Yunanis
tan ve ltalya ile kuşatıl
mıştı. Şarkda Kafkasyaya, 
garpta Süveyş kanalına 

karşı yapılan harekata coğ
rafi ve ekonomik durum
ların tesirleri pek büyük 
olmuş ve umumi harpte 
güdülecek maksaddan uzak
laşıldığından kuvvetler lü
zumsuz yere dağıtılmış ve 
kat'! neticeye varılamamıştır. 

M. K. 
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Küçük 
Haberler 

• Bir doğum meselesinden

dolayı Leondiyadis adında bir 
doktorun mahkemeye verildiği 

yazılmıştı. Gedikpaşada oturan 

doktor Stavraki Leondiyadis 
bize müracaat ederek kendisi
nin bu suçla alakadar olmadı
ğını bildirmiştir. 

• lstanbul defterdarlığına 

maliye mür akibi Kazım tayin 
edilmiştir. 

• içki aleyhtarı gençler ku
rumu genel sekreterliğinden : 
Kurumumuz üyelerile aile ve 
konuklarına güzel bir gün ge
çirtmek için 26 temmuz pazar 

vermişiz. ispanya için ne hazin 
talih değil mi? 

Ben memleketimi severim. 
Dağlarını, ovalarını $everim, 
dilini, kostümünü ve milleti
min ince hislerini severim. Ir
kımızın özü sağlam meziyet
leri vardır. ispanya, Avrupa
nın tek başına bir asalet diya
rıdır. Bizde Arap kanı karış
mamış ailelere Hidalgos der
ler, bilirsiniz. 

Fakat bu insanlar yedi asır 

hüküm sürmüş olan lslamiye
tin l•panya topraklarında kök 
bıraktığını bir türlü kabul et
mek istemiyorlar. Halbuki 
bence ceddini inkar eden in
san nankördür. Tarihe mazi
mizin yüksek çehresini çizen 
fevkalade hasletlerimiz, bize 
hep Araplardan kaldı. Paraya 
bor bakmağı, yalandan tik
•inmeği, ölümü hiçe saymağı 
bize hep onlar öğrettiler. Bü 
külmeyen gururumuz da onla· 
rın mirasıdır. 

Hula•a biz onların çocuğu

yuz. Hala da arapların şark 

Düşünceler : 
Zengin kesesinin ağzını aça

madıktan sonra banka kapı 

cısından, sarraf çırağından 

daha fakir demektir. 

BEN KİMiN 
METRESİYİM 

EJ 13 

Ayaklarımız olmuaydı, aca
ba ellerimizle mi yürüyecektik? 
Belki de takma ayak kullana
caktık. Sürünmek ihtimali de 
akla gelebilir. 

L:iiii-------iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Yazan : 1 s k ender Fahreddin ? 

Tefrika No. 4 

[!] liJı 

Tayyarenin vapurla farkı ne
dir ? Bu suali meşhur fransız 

devlet adamı Briyana sorduk· 
!arı zaman üstad şu cevabı 
vermiş: 

Musul mıntakasında da lngilizler şimale doğru yürii 
yerek halkı tahrike başladılar. Aynı zamanda dS 

Şarktan Ermenileri ayaklandırmağa kalkıştllar 
bu kalileye karışan bir takı~ 
kozmopolit şahsiyetleri al~1r 
lıyorlardı. 

- Kanat ve baca farkı 1 
l!J 13 

insanların en çabuk yola ge
leni, daha doğrusu en kolay 
idare edileni: düşünmeden ümi
de kapılanlardır. 

Mısır firavinlerinden biri
nin: (Ümit, zaaftan doğar 1 ) 
sözü, elli asır önce keşfedil
miş bir hakikattir. 

m m 
insanların çehresi, ekgeriya, 

hüviyetlerinin ifadesidir. 
[!) 0 

Para : en büyük mabut ve 
bankalar: mabet olarak kldık
ça, insanları bu kuvvetin önün
de iğilmekten kim kurtarabi
lir? 

1 
Doktorun ı 

Oğütleri 
Hava banyosu 
Yaz ve kış sık sık açık ha

vaya çıkmanın, açık hava ban
yosu yapmanın sayısız fayda
ları vardır. Hava, hayal için 
en lüzumlu bir varlık olmakla 
beraber onlardan yalnız tene!
f üs tarikile istifade etmek, ha
vanın kıymetini bilmemektir. 

Bütün deniz banyosu, güneş 
banyosu gibi açık hava ban
yoları da yapılmaktadır. Bu 
suretle hayat veren hava bü
tün vücudümüzü sararak de
rimizin en gizli köşelerini yı

kar. Bütün mesamelerimiz nü
fuz eden bu saf ve temiz ha
va sayesinde sağlamlığımız 
artar, mukavemetimiz tezayüt 
eder ve hastalıklara karşı ye
ni bir sigorta kazanmış oluruz. 

Açık havada çıplak olarak, 
günde bir saat kadar dolaş

mak sayesinde birçok şeyleri 
kazanırız. Her şeyden önce 
iştehamız acılır. Üzerimizdeki 
ağırlık gider, kaybolur. Kan 
deveranındaki faaliyet dere
cesi artar ve hulasa viicut 
yıkanmış olur. 

Açık hava banyosunun en 
mühim faydası yorgunluğu gi
dermesidir. Ne kadar yorgun 
olursak olalım, açık havada, 
serin ve gölgelik bir yerde 
bir gaat kadar çıplak dolaşma 
sayesinde yeni bir hayat, 
enerji kazanırız. 

Açık hava banyosuna ken
dinizi mutlaka alıştırınız. 

günü Çamlıcaya bir gezinti ya
pacaktır. Bu gezintiye iştirak 

etmek isteyen üyelerimizle ko
nuklarının 25 temmuz cumar
tesi günü akşamına kadar her 
gün öğleden sonra Çağaloğlu 
Himayeietfal binası ikinci ka
tındaki büromuza uğramaları 
rica olunur. 

danslarını oynayıp duruşumu
zun sebebi vardır. 

Güneş, geniş ve mavi bir 
semanın ortasında yavaş ya
vaş yükseliyordu. Arasıra esen 
ılık bir hava, kış mevsiminin 
hemen hiç konaklıyamadığı 
bu memleket sabahına başka 
bir füsun veriyordu. 

Mateo: 
- Ôğle yemeği ne bana gel

senize, dedi, evim şuracıkda, 
Elpalme yoluna yakın. Yarım 
saat sonra oradayız. Eğer is
terseniz akşama da kalırsınız, 
size haralarımı ve yeni hay• 
vanlarımı gö•teririm. 

Andre itizar etti. 
- Yemeğe gelirim, dedi, 

fakat hara ziyaretini başka 
bir güne bırakırız. Çünkü bu 
akşam hiç kaçırılmıyacak bir 
randevum var. 

- Kadın mı? Eğer kadınsa 
korkmayınız, sıkacak sualler 
sormam. Zaten öğle yemeği ile 
akşam randevusu arasında dün
ya kadar vakit var. Ben sizin 
başınızda iken, öyle esrarengiz 
günlerimde yanımda kimse-

Anadolunun eşiğinde kanını 
dökmeğe ve istiklalini kurtar
mağa giden bu ateşli Türk 
genci lstanbuldan ayrılırken, 
vatan, itilaf devletleri paza
rında ipekli bir kumaş parçagı 
gibi satılığo. çıkarılmıştı. 
Romanımızın diğer kahra

manlarını sahneye çıkarmadan 
önce, lstan bulun, o kara gün
lerindeki durumunu kısaca göz
den geçirelim: itila! devletleri 
çok iyi biliyorlardı ki, bir mil· 
leti inkıraza uğratmak ve onun 
cazip varlıklarına tevarüs ey
lemek için, o vatanda her 
şeyden önce zaafa uğratılacak 
iki kuvvet vo.rdı: 1) :?>illetin 
ruhu, 2) ordunun ruhu. Müstev· 
li devletler ilk önce bu iki 
unsurun mukavemetini kırmak 
fikrile işe giriştıler. 

Zahiren Rusyaya yapılacak 
bir askeri hareketi ileri süre
rek, lüzumlu gördükleri sev
kulceyş noktalarını işgal ba
hanesiyle ve daha bazı de•ise
lerle bir taraftan fstanbuldan 
itibaren tekmil Karade~iz sa
hillerindeki iskeleleri ve dahıl
de bazı mühim merkezleri is
tila eylediler. ltalyanlar Söke 
ve Antalya havalisini işgal e
derek Konyaya kadar; Fran
sızlar Adana ve Gaziantep 
mıntakasında yerleşerek Po
zanti, Maraş ve Urlaya kadar 
yürüdüler. 

Musul mıntıkasında da ln
giliıler şimale dogru yürüye· 
rek halkı tahrike başladılar. 
Aynı zamanda da Şarktan 

Ermenileri ayaklandırmağa 

kalkıştılar Bunları yaptıktan 

, sonra, kuvvetlerinin hakim ol· 
duğu yerlerde namuslu ve 

Kitaplar 

Çanakkale 
Destanı 

Şair Halük Nihat Çanakkale 
hakkındaki ihtisaslerini birara
ya toplıyan güzel bir destan vü
cuda getirmiştir. Türkün ora
da yarattığı emsalsız harikayı, 
gözlerimizde bütün heybetile 
bir kere daha canlandıran ve 
okudukca da zevkimizi arttıran 
bu güzel destandan şimdilik 
şu parçayı alıyoruz: 

Çanakkale destanından: 

Heybetli ordulara mezar oldu 
bu toprak, 

Artık Çanakkaleye kimse sal
dırmıyacak. 

Burdan kurtulanlarla Arı öğün
se hakkı var, 

Tarihler bundan sonra bilmem 
ne yazacaklar ? 

Türkün güneşi doğdu Yurdun 
bir gecesınde, 

Çağları aydınlatan bir ışık 
var sesinde. 

Ardında her koç yiğit vatanın 
bir dağıdır, 

ATATÜRK önlerinde kurtuluş 
bayrağıdır. 

nin bulunduğunu istemezdim. 
Sofrayı odamda hazırlatırdım. 
Uyandığım zamandan itibaren, 
ilk konuştuğum insan, bekle
diğim kadın olurdu: 

Sustu. Sonra nasihat verir 
gibi: 

- Ah Mügyü, dedi, kadın
lara dikkat ediniz. Onlardan 
kaçınız demem. Çünkü ben 
hayatımı onlarla harap ettim. 
Aman kadınlardan sakınınız, 
sakınınız! 

Sanki fikrini iyice ifade 
edecek bir cümle bulmuş gibi 
ilave etti: 

- insanlar her ne pahasına 
olurga olsun, iki türlü ka
dınla tanışmamalıdırlar. Evvela 
sizi sevmiyen kadınla, sonra 
sizi seven kadınla! Bu iki kut
bun arasında binlerce kadın 

var ki, maalesef biz kıymetle
rini takdir edemiyoruz. 

Don Mateo'nun canlılığı ve 
kuvvetli çene•i olmasa, yemek 
pek sıkı geçecekti. Çünki zih
nen hep randevusu ile meşgul 
olan Andre dostunun anlattık-

değerli kumandanlarımızı bi
rer birer gÜrgüne göndererek; 
rütbesi ne olursa o'sun, her 
Türk zabitini her itilaf zabitine 
selam ve ihtirama mecbur et
mek kadar ileriye vardılar. 

Oıdunun ruhunu karartmağa 
ve onu maddi silahiyle beraber 
manevi silahından da tecride 
çalıştılar. Bu arada milletin 
ruhunda ayrılıklar hu•ule ge. 
tirmek için ( Hürriye ve itilaf) 
fırkası azalarını da körükle
meğe başladılar. 

Memlekelin bir çok namus• 
lu adamlarını - tehcir ve tak
tii ile alakadar diye - takip 
ve tazyik ediyorlar, bu suretle 
milleti tefrikaya düşürdük

leri gibi, bütün nıanasıyle ümit
sizliğe de uğratmak istiyor
lardı. 

Türkün izzetinefsini ve mili! 

1 
O sırad~ ls;anbulda kurdu~· 

brı (istihbarat şebekeleri) il 
Türklük aleyhinde öyle ııı~ 
vaffakıyetli çalışmalar yaP'' 
yorlardı ki .• Bu felaket tul• 
karşısında herhangi bir vata; 
daşl~ serbestce dertleşııı 
imkanı kalmamıştı. 

O derece muvaffak olın°t 
lardı ki, herş eyin nihayet bU 
duğunu zanneden, vatan ı~ 
milleti ile kalbi ve riyasız ir• 

. ' 
tibatı olması icabeden Padış3 

vaıırettin bile, kendiıi ve hY 
n da,ını sık:nt,ya düşmeme~· 
t ·n ıbaret olan bir gaye 
zilletten zillete koştu.. M,Ur 
tin mukaddes mücahcdcS', 
doğmadan öldürmek için du. 
manlarla beraber, hatta o 
lardan ziyade çalıştı. st' 

gururunu kırmak için, kadın Vahdettin; bir selam rne 
1 

erkek, büyük küçük her !erde lesinden ötürü Harbiye ıııe 
her türlü tahkir ve tecavüzü tebi bodrumlarında inliyen 1" 
yapmaktan çekinmiyorlardı. Türk zabitinin feryadına: 

Muhtelif ve cazip vesilelerle " - ln~ilizler mademki~ 
ahlakımızı ifsade ve kadınla- Türk zabltinin her itilaf zal 
rımızın bekaret ve isınelini bitine selam vermesini ti 
bozmağa, cemiyetin sağlam ve retmiş/erdir. Bu emre mııhO 
nezih bünyesini yıkmağa ve le- /el eden elbette cezasını çekr 

kelemeğe kadar kalkışmışlardı. ce~~v:bını verecek kad3 r ~ 
Diğer taraftan bu tedhiş si- çüklük göstermişti. 

yaseli karşısında memleketin Bu suretle itilaf devletle~ 
münevver görünen zavallıla- nin gözüne gireceği kanaat• 
rını da, derece derece Manda de bulunan duygusuz ve b~ 
ve himaye gibi kendi kendi- in Padişah her gün biraz d• 
miıi aldatan ve göz göre göre küçüldüıj"ünün !arkında der 
esarete razı kılan propaganda- di. ) 
lan yapmağa sevkcdiyorlar ve \ ( Bitmed!_.,.. 

u1111111111111111111111111111111ıııııııııııuı111111ııııııı111111111111111ıııı111u111111111111111111111111111111111111111n11111ıı111ıı 1t1 

SA.N~T 
KiTAP~ REfiM. TiV.bı.TROıMUS"i9'i 

San'atkiiır ve cemiyet 
S<ın 'atkar cemiyeti görmeğe \ 

ilhamını cemiyeli alakadar 
eden hadiselerden alm•ya, 
mevzu unu bu hadiselerden ser
miye mecburdur. San'aikôr 
bu mecburiyeli ıınultuğu lak
dirde cemiyelin adamı olma .. 
dığını, cemiqete karşı ltikayl 
olduğunu göstermiş olur. 

Plcilonik aşk hikayelerini, 
mehtabın güzelliklerini teren· 
nüm elmeğe çalışan san'atkôr 
geri lip, geri adam olduğunu 
bilmelidir. Bilha;sa edebiyatla 
realizim bu günün san'at tar
zıdır. Cemiyet hadiseleri bugün 
dünyanın birçok yerhrinde 
san'atkdrın kaleminde, fırça. 
sında, pormaklarındadtr. Fa. 
kal aramızda bu hcikikali he
nuz idrak etmemiş olan san'al
ktir taslak/art görüyorııt. Bun• 
/ar hala divan edebiyatının 

gül ve ·mahbup akisli örnek
lerine tan vermek için -rırpı· 

nrgorlar. Boş ve nevmid bir 
çırpınma! ... 

Dünya dönüyor, hadiseler 
biribirini kovalıyor. Her gelen 
gün, geride bıraklığı ğüne kar
şı müstehzi gülüşler atıyor. 

!arını yarım kulakla dinliyordu. 
Randevu saati yaklaştıkça, 

bir gün evvel duyduğu heye
canın kal bini burkacak Kadar 
kuvvetlendiğini hissediyordu. 
gözleri dıvardaki saatten ay
rılmıyordu. Yelkovanın elli da
kika daha yürümesi için, o 
dakika neler feda etmeğe hazır 

değildi. Fakat yelkovan kadranın 
üzerinde sabitleşmiş giriydi • 
Dakikalar, saatler kadar uza. 
yordu. 

Andere bir aralık kendisini 
tutamadı ve sordu: 

- Don Mateo, siz benden 
hiç bir zaman iyi nasihallcrinizi 
eksik etmeyen büyük bir ar
kadaşımsınız. Size bir sır söy
lemek ve fıkrinizi öğrenmek 
istiyorum . . 

Don M~teo: 
- Emredersiniz, dedi. Sof

radan kalktılar, fümüara geç
tiler. 

Andre kekeledi : 
- Şey ... Dedi, işte ... Bu da 

bir mesele değil ya 1 Hakika
ten sizin yerin zde b'r b:ışbsı 

-

J:Jiz bun/art bildikçe 11• f 
dükçe his etmeliyiz ki cJoİ 
ileıi ve daima yeni, iferi..f 
rüş, yeni buluşla:- san·~ 
şrırllır. Ecdadın, o c.'euir/ef •; 
gtizel ve emsalsiz olan ese'.,. 
bizde ancak gurur ve i/tı· 
hissi uyandırmalıdır. ()ııl 
o janrda taklide yellen 
faydasızdır ve belki do :tO' 
lıd·r. 

labiat ve remİy•I bilf 
san'atkôrın kafasında eff 
niş yeri tutmalıdır. MeY. 
Snki edebiyatı, belki dün 11 

revaçta idi. O zanıan es6! 
san 'at bir avuç aristokrat ;1 

ayakta durııyordu. Halk 
lelerine hayal hakkı ver 
yen o devir için lunu tabii 
rı1p geçelim. Fabl ya bugt 
evet bugün. şiir geçmiş ot 
arkada kalmış olan ofl' 
bam başka bir devirdir. 

ilk cümlemizi bir daha 
rar odiyoruz: San'atkar et 
yeli görmeğe, ilhamını ~t 
yeti alakadar eden haclı Ji, 
üzerinde işletmeğ• mecbuf /. 

SüheyU!ı Güldi" 

ols&ydı, sormazdım bile. 5' 
de Dona Konçepçiyon Gaf~ 
isminde bir kadın tanıyor 
sunuz? 

Mateo yerinden sıçrad\ 
-Konçepçiyon Garsiy•• 

çepçiyon Garsiya, amma. h'1 
si? ispanyada yirmi bın 
Konçepçiyon Garsiya var: 
ederim, genç kızlık ismın• 
leyiniz. Perez mi, çekinıııtl 
söyleyiniz . Konça Per• 

·ş\l 
Andre muhatabının dı• 

heyecandan şa51rdı ve d0
., 

sunu söylememek daha ye'' 
b'r şey olacağını düşii~ 
Lakın yine kendisini tut1er 

- Evet, dedi, Konça 
O zaman Mateo '. 

'bl bir yarayı neşterler gı 
kelimeye basarak devaııı 

- Konçepçiyon Per•:ı 
Garsiya, del Trunfo nı · 
nında 22 numarada, 18 'i 
da, saçları hemen heıııen 
yah ... Ya ağzı, ya ağzı .. 

- Evet. e•' 
- iyi ki bu ka~ıdı . b,ar 

sordunuz dostum, ıyı k• · 
nuı. 



23 Temmuz 
-AÇIK SÖZ-

[IŞJ AN BUL MEKTUPLAR! 
• • 

1 

lstanbulun en kalın ve en ınce 
sesli iki adamı ile karşı karşıya 
Topkapı dışı, sayfiye yerleri ile at başı 
beraber giden bir rağbet arzetmeye baş-

Yemek 

ladı. Şirketlerin kulakları çınlasın! .. 
vazan Osman Cemal Kaycıılı 

23 Temmuz Perşembe 

Zeytin yağlı türlü - Patlı• 
canlı tava pırzolası - Doma• 
tuli pilav- Taze kaysı hoşafı 

Bir kilo iyi 

stanbulun en kalın, en boru 
sesli adamı kimdir biiir misiniz? 

Kim olacak: Topkapılı de
ınirci Horen 1. 

lnanmıyan, bir akşam, Top
kapı dışındaki Zenobun ha
vuzlu kahvesine gider, Bay 
Hor~nin duble kontr bastan 
beş perde daha kalın aranag
ınelerini dinler. 

_Bay Haren çok yaman de
tnırci ustası o!duğu gibi çok 
ta yahşi bir domina şampiyo
llUdur. Hele aznifi o kadar 
sever ki -bayan aznifi değil 
amma. karşısında oyuncu bu
lamazsa taşları yalnız başına 
karşısına alıp sağ elile kendi 
hesalıına, sol elile de muhay
Yel rakibi hesabına oynar. Ve 
bazı nkşanılar donıina da ol
sun, rıznifte olsun biraz kızıp 
ta o bpkalın sesi ile bir ba
~ırnıaya başladımıydı, biraz 
ilerideki Nümune asfalt yolda 
çalışnıakt:ı olan amele: 

- Saat beş buçuk olmuş 
Yahu, Feshane paydosu çalı
Yor. 

Diye işleri manya ederler. 
. Fakat yine lstanbulun en 
ınce sesli adamı kimdir ve ne
rededir bilir misii"liz? 

Aksi gibi o da aynı yerde, 
Topkapı dışıııdoki Zenobun 
havuzlu kahvesindedir ve de
mirci Bay Harenin sesi bir 
fabrika ötüyor zannile yol ame
lesine işlerini paydos ettire
cek kadar kalınsa berikinin de 
inadına 0 kadar incedir. 

O konuşurken sanırsıııız ki 
yanıbaşınızda zait, nahif bir 
hatuncağız konuşuyor. Bunun 
da adı meşhur Nasıçlı Kösedir. 
Horen nasıl bir dama ve az
nif tiryakisi ise, Köse de kedi, 
köpek, ördek, kırlangıç sonra 
biraz da anzarot meraklısıdır. 
Fakat ne yapsın ki, bütçesi 
ıygun olmadığı için zavallının 
·;opkapı dışında ne bir kedi 
n. andırası, ne bir köpek agılı, 
ne bir ördek çiftliği, nede bir 
kır . angİç sergisi vardır. 

Cnun içindir ki, her akşam 
Zem•bun havuzlu bahçesini 

'dolduran iki düzüneden fazla 
irili ufaklı, dişili erkekli, renk 
renk kedileri Nasıçli köse 
Salit kuru kuruya sever ve o 
civarın biricik kedıler hamisi 
olan bayan Filorikte bu kap
lan yavrularına haftada bi~ 
(kara dutlu pilliv) zıyafetı 
Çeker. 
Ko~a !stanbuiun en kalın ve 

en ince sesli adamlarını her 
akşam karşı karşıya kucağında 
Oturtan bu havuzlu bağçede 
acaba daha kimler yoktur? 
dersiniz. 

Kimler olmaz ki 1 Orası şim
di demokratlar yatağıdır. Vay 
diyeceksiniz, Topkapının aris
tokratları da var mı? 

Demokrat aristokrat de· 
bmckten m;ksadım, bir latife
dir. Yani demek istediğim şu: 
buradan biraz daha ilerideki 
biraz dahıı ş~talatlı, çalgı~ı 
llıalgılı yerlere gidipte bı
raz daha masrafa girmek
ten çekinenler yaz akşamları 
burada demir atar daha ile-. . 
rılere açılamazlar. 

Fakat, Topkapının gerisi de, 
ilerisi de, demokratlığı da, 

aristokratlığı da diğer yazlık 
l'crlere nisbetle hep sudan u
cuz yerin. Zaten bir kac yıl
dır gitcdikçe alıp yürümekte 
olan Topkapı dışarısı, bağ 
llıevsim'ne daha iki ay olduğu 
~~l~e bu yıl, lstanbulun büs-

b~ılun en şenlikli yerlerinden 
ırı l . .. o nıuş .. Hele florya şosesı 

uzc · k Tindeki bağceler pazarları 
um Ribi insan kaynıyor. Edir

nck1· apı dışı da öyle ya.. Gel· 
Re elım B ,,, . . . 1,, . · n· • Ogaztcının, vıogazıçı-

)~~ te~ 1ıalığından, son zaman
fik akı ışleksi7.liğindcn sıksık 

ayet edilirken buraları ne için 

pirzola yapb- a 
rılır. Yağda_k_ı· ~;., ~ 
zaracağı ıçın ıı .) 
etlerin iyi ol· 
masına dikkat 
etmeli. Kırmızı biber, çentilmiş 
soğan ve bir az da yoğurtla 
karıştırılarak yapılacak bol 

salçanın içine, tuzlanmış ola
rak pirzolalar konur. 

iki saat kadar böylece bıra
kılır. Patlıcanlar yanlamasına 
olarak kalın kalın kesilir. Te· 

reyağı içinde ilk önce salça
dan çıkartılan pirzolalar kızar
tılarak bir kaba ayrılır; ardın

dan hafifce patlıcanlar kızar
tılır, en son tavada kalan ya
ğın içinde kabukları soyulmnş, 

Topkapı dışarısındaki haklardan bir görünüş çekirdekleri ayıklanmış doma-
teslerden bir miktar dökülerek 

Yazrnın muharriri: Osman 
Cemal Kaygılı 

git gide böyle rağbet buluyor? 
Sebebi geyet basit: 

Once buralara gidip gelmek 
ötelere gidip gelmek gayet 
kolay ... Sonra yine buralara 
gidip gelme ötelere gidip gel
meden çok ucuz... Adam Sir
keciyle, Sultanahmctten. Be
yazıttan tramvaya, •ıtobüse at
layıp ta biletçiye altı- yedi ku
ruşu tosladınııydı, yirmi daki
ka sonra kendisini Kale dışa
rısına atıyor ve oralarda öte
ki yerlerde harcıyacağı para
nın yarısı ile bal gibi eğleni
yor. 

Maksad yeşillikse, ağaçsa 

buralarda da var, hava ise ke
za •.. Manzaranın ise buralarda 
danıskası insanı bekliyor. 

Sonra saz, caz, dans, hok
kabaz can baz, prendebaz l 

- Onlar da gırla... Üstelik 
temiz temiz spor sahaları ki 
en meşhur spor alanlarının 
tozuna, sıcağına karşı burala
rın serince çimen, yahut Kızıl
toprak alanlarına bal dökün 
de yalayın ... Daha üstelik ma~
ların seyri de sebilüilah sebıl 
tarafından bedava ... 

Daha ne istersiniz. Hele şu 
bir türlü bitip tükenmek bil
miyen kale boyundaki nümu
nelik asfalt da bir biterse ta
mamdır buraların keyfi artık ... 
Yalnız buraların bir eksiği var, 
deniz... Denizlerin, hele, bu 
mevsimde, hele t•m tugün· 

lerde canlara can katan eriyinceye kaciar kavru:ur. Bi-
güzelliklerinden bir parça ela raz kırmızı biber lıafifce de 
buralarda olsa idi ... 

kekik do""küldükten sonra Fakat, buralardaki deniz 
ve su hasretini bir dereceye ocaktan alınır, pirzolalar 
kadar bostan dolapları telafi altta patlıcanlar üstle olmak 
ediyor. Ah ne olurdu, müm. üzere hepsi bir kaba istif 
kün olsa idi de şu marmara, edilir, patlıcanları az bu. 

0 canım atlas yüzünü Bakır- çuk örtünceye kadar ılık su 

köy, Yedikule kenarlarında doldurularak ocağa tekrar ko-
değô!, Topkapı sahillerinde nur. Yemek kağı bitinceye ka-

karaya dayasa idi. "' dar kaynatılır biteceği zaman 
8 8 taksim tabağına intizamla alı-

Evvelki pazar boğazın son- narak üstüne bolca maydanoz 
Jarına yakın bir yere giden doğranır. 
bir karı koca anlattılar. • Bir kilo kadar domatesin 

Samatyadan iki kişi Bayazı- kabukları ve çekirdekleri ayık-
da tramvayla gitme: on ki bu- lanır. Süzgeçle, baskı makine-
çuk ... 8ayazıttan ikinci bula- sile güzelce sıkılır. Pirinç ayık-
madıkları için birinci mevkile !anır yıkanır. 
Taksim on sikiz... Tencerede yağ yakıldıktan 
Taksimden gidecekleri yere sonra bir pirince iki su olmak 
kadar otobüs altmış... Ora- üzere suya karıştırılan salça 
dan bir su başına bir araba tencereye dökerler. Tuzu atı-
kırk ... ki bu mesafeyi Topkapı lır kaynar çıkınca pirinci dö-
ve Edirnekapı arabacıları on kerler. 
kuruşa göbek atarak gider- Tencere ocaktan indikten 
Jer .. sonra girdikleri su ba· sonra sıcak kül üstüne konur. 
Şlnda bir masa bir dcstı" su k Kapafrına da l:ıo'.ca ateş onur. 
elli... Birer kahve özden yir- Bu ateş pilavın demlenmesini 
mi •.• Daha sonra akşama doğ- kolaylaştırır. 
ru karınları acığınca bir ta- • Bir kilo tatlı kaysıyı yı-
bak köfte, bir salata, biraz kadıktan sonra çekirdeklerini 

r ekmek, biraz peynir doksan... ayıklamadan bol suyıı karıştı-
Ettimi iki yüz seksen ... Buna rılmış yarım kilo şekere atarak 
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dönüş otobüs ve tıramvay kaynatmalı kaysiler ezilmeğe 
parasını da ekledinizmi eder üç yüz tutarken indirerek soğu-
yüz seksen... Yirmi de şöyle mağa bırakmalı, hoşaf olaca-
böyle oldu dört yüz ... Ôğle- ~ına göre suyu bol olmalıdır. 
den sonra yola çıkıldığı ve 0 0 
zamanın yarısı yolda geçtiği 
için demek lbir desti iyi su 
ile iki saatlik bir ağaçlık al
tında vakıt geçirmek için dört 
papele yahey! 

Şimdi halk nasıl gitmez, 
akın akın Topkapı, Edirne
kapı dışarısına ..• 

Osman Cemal 
Kaygılı 
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~ Yarın ~ 

, 1 Bu sütunlarda! 
~ Edebiyat Anketi se- ~ i risinde;8:~~dUncU \ 
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Çocuk bü
yütmeni ı, ço
cuğu istikb>le 
hazırlama mes• 
elesile çok sıkı 

Ço~ 

alakası vardır. Bugünün anası 

ve babası, çocuğunun ilk ho
casıdır. Aile terbiyesile mek
tep terbiyesinin birleştirilmesi 
cercyanlarında hakim olan na
zariyenin ifadesi, ana ve baba
nın mürebbi olmasıdır. 

G azi Antepten ·
1 

Camiler tamir 

Çocuğa meme vermek, biraz 
serpilince mama vermek, daha 
sonra ağzına kaşığıyle yemek 
götürmek... Bunlar çok basit 
şeylerdir. Asıl mühim olan me
sele çocuğa ev ve ha yat ter
biyesi vermek işidir. Biz ana
ları bu yolda hazırlamaya mec
buruz. Burada Devlete, Hükü
metin alakadar mekanizmasına 
çok mühim bir vazife düştü
ğünü hatırlıyoruz: Anaları mü
rebbi olarak hazırlamak va

zifesi. haberler ediliyor 

Gazi Antep, ( Açık Söz >. -:
vr et hususi muhasebesını.n 

1 ay 1 bütçesi yüksek tasdı-
936 Y1 1d.l ·ştir I·· lıleri Ba-
k arzc ı mı . ~ t 

a b .. t e üzerınde yapı-
kanlığı, u ç . d 

t dkikat neticesınde; ka ro
ğı e ·"den dahil edilen me
ya yenı 
ınurlarla maaşlara. y~pılan zam• 

kabul etmemış\lr. . 
]ar~ Kavaklıkta kurulan lıse as-

.. ..n sonra 
kert kampları uç gu k • ta

. G nçlcr as erı 
bitcce~tırİı_ ~k bi; muvaffakı· 
!imler .. eterZkte ve Lise Drek
yrt __ l[os d Niyazi kamp ma· 
töru öay ar 
halinden biç ayrılmamaktadır. 

lstanbul Evkaf başmüdürlüğü 

şehrimizdeki camileri tamir için 

98 bin lira sarfedecektir. Şim

diye kadar tamire muhtaç ol

duğu tesbit edilen Çenberli

taşla Atik . Ali, Çarşıka

pıda Çorlulu Ali, Fatihte 

Mesih, Azapkapıda Sokullu 

Mehmed, Tophanede Kılıç Ali

paşa camileridir. Bu camilerden 

bir kısmının tamirine başlan

mıştır. 
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Abone Şartları 

TÜRKiYE iÇiN 

ı Senelik 1200 Kr. 

6 Aylık 600 
" 

3 " 
·ı25 

" 
ı " . 125 • 

HARiÇ lÇİN 

1 Senelik 2500 Kr. 

6 Aylık 1300 
" 

3 " 
700 

" 
l 

" Nuruoamaoiye, Şeref Sokait J 
TELEFON' 20817 

B 

No ı94 YAZAN: Etem izzet BENICI! 

Halbuki, hakikat hiç de ken• 
disinin tahmin ettiği gibi ol
madı. O benim nazarımda bü· 
tün foyası ile meydana vurul
muş, bayağı, ırz düşmanı, men
faatini cibilliyetsiz bir sevkte 
arayan, maskesi indirilmiş bir 
katildir. 

Profesör Cemil, bu sözleri 
işitir işitmez yine derhal ye
rinden hopladı : 

- Protesto ederim... Pro
testo ederim. Ferdi hakkında 
söylenen bütün bu sözler ya
lan ve iftiradır ve.. hiç bir 
kıymet ifade edemiyeceği gibi 
muhakemenin seyrini değiştir· 

meye de yarar değildir. 
Fakat, hakim ona: 
- Susunuz.. 
Dedi ve .. Güzine sordu: 
- Ferdi ile Şükriye arasın

da ortada bilinen herhangi 
bir dargınlık, kırgınlık var 
mıydı? .. 

- Hayır yoktu. Çünkü, Fer
di tilki gibi bir adamdır. An
nemi güzelliği kadar çok kom
pliman yapan ve .. daima bül
bül gibi şaklıyan dili ve güler 
yüzü ile kandırırdı. Annem de 
ona o kadar bağlı idi ki, sanki 
canını istese hemen kendi elile 
çıkarıp verecek gibi idi. tlu 
itibarla ben evden ayrılınca
ya kadar aralarında görünür
de bir kavga, bir dargınlık 

yoktu. Hem, Ferdi bôyle bir 
dargınlığa asla meydan vere
mezdı. Çünkii, bütün işleri 

altüst olurdu. 

- Kapımı vurdu. 

- Hayır konuşmadım. 

- Annenizle niçin konuş-
madınız? 

- Ona da canım sıkılmıştı. 
Hem sinirliliğim mani oldu, 
hem de ... 

Güzin hunda sözünü kesti 
ve titrek bir sesle ilave etti: 

- Biraz da tabiatin sevkct
tiği bir şey olacak, nazlanmlk 
isledim. • 

- Tekrar sizi aramadılar 
mı?. 

- Aramalarına fırsat kal
madı, çünkü pansiyonu değiş
tirdik. 

- Yeni adresinizi bilmiyor
lardı, dcmt k. 

- Bi:miyorlardı. 
- Siz de annenizi !(Örmek 

ihtiyac ı nı duymadınız mı?. 

- Zaten aradan pek uzun 
bir zaman geçmedi. Annem 
öldürüldü. 

Mahkemenin aldığı son isti
kamet seyri hakimi daha ge-
niş ölçüler ve biribirini kon- - Ferdi ile anneniz arasın-
trol eden iki taraflı sual sah- da son günlerde mütcbar;z 

bir anl aşamamazl.k var mıydı? 
nelerine sevkediyordu. Bunun - Ne gibi?. 
içindir ki, ilk şahitlerinkine gö- - Mesela, Vedadı kı.kan-
re Güzinin şehadeti uzun sü- mak, eve almamak gibi me-
rüyor ve ortaya da sarih it- selcler üzerinde. 
hamlar atılıyordu. - Vedat daima annemin zih-

nin•. hakim bir vehim haline 
Hakim, yeni bir .<ual sordu: 

sokulmuştu. Bunun sebebi de 
- Siz babanıza iltihak et· birinci derecede Ferdi idi. 

tikten sonra Şükriye veya Fer- C inayet olduktan sonra an-
di ile hiç görüşdünüz mü? !adım ki, Ferdi mütemadiyen 

- Hayır görüşmedim, onun vehmi üzerinde müessir 
- Sizi aramadılar mı?.. o:mıya çalışmakla onu bir ta-
- Aradılar. Fakat, görüş- r a!dan hissen ma'ül bir hale 

meyi kabul etmedim. getirmeğe muvaffak olmuş, 

- Bunu söylemek için neye 
istinat ediyorsunuz?. 

- Ferdi muhakkak ki annem 
ile sırf onun servetinden isti
fade etmek için yaşıyordu . 

Bu servetin temamını ele al
mak için Vedadı, benim ona 
gitmemi eline en büyük ve 
en müessir silah olarak kul
lanmıştır. 

Bu hadiseleri her gün bir 
az daha muhayyelesinin kuv
vetile şişirerek annemin sinir
lerini bozmuş, konağın içinde 
Vedat korkusu .. diye bir kor
ku yaratmış. bu korkuvu her 
ssniye büyütmüş, yeni yeni 
bu:uşlarla takviye etmiştir. 

Guzin bir s.miye sustu. Son
ra, dah> mü cs~ir, daha ahenk
li Lır sesle devam etti : 

- Ferdinin planını sanki 
ben yapmışım gıbi biliyorum. 
Ferdi, annemi Vedat tehlıkesi 

ne iyice inandırdıktan sonrn 
,muhakkak ki onu hay .1tını krn
dısine bağışlaınlk gibi en son 
bir tedbirle !:arşı karşıya ge
tirmiş ve bu ağır şart, fakat 
ku r tarıcı ve ba(pşlayıcı ted
birle annemi bankadan para
larını almıya se vke tmiştir. Ve .. 

[EEV A \1 ED3CS'<j 

Kitaı> ku;>on'J 
BiR CiNAYET D'l.VAS: 

No: 94 _ En önce hangisi aradı?. bir taraf dan da elindeki para
ları çekmiştir. 

- Hk önce polis aradı, ad- Ru lıuponlan k~•1'> blrl1<H· - Annenizin Bank:>.dan çe- 1 resi lesbit etti, bu adres ile ren er romaıı gazct~J, bit tl {l 
kilen servetinin Ferd: tara- k" ld h Ferdi beni aradı. va ıl are ana nt.ı., g)-ıl~ti,> 
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fından çekilrliğ"ini zannediyor· l.lç p:ıra ver.neıJ~ ı klt.ı.>ı u .ıa 
- Ferdı ile konuşmadınız sunuz?.. ıac>khrJır. 

demek?. - Her halde. L------ ---. ...) 

r"": """f "~"fk©·ırn"©""im"'Dl""·'~""'""l 
~1111111111111111111111111111ıfi1111111111111111111111uı11111111111111111111111111111111111111•111111ıııııuıı .. 11111111111111111111111111 · 1111111111111111101 ;: ~ • . 1111111111111111111•11111•1111111111111111111111111 ... 

İhraç maddelerimizden: üzüm 

Türkiye çekirdeksiz kuru •• •• uzum 
ihracatında diğer memleketlere 

nazaran birinci 
Ege mıntakasında istihsal 

edilen kuru üzümlerimizin iıer 

s~ne % 90 dan fazlası yalnız 
lzmir limanından ihraç edil
mektedir. Kırmızı kuru üzüm 
istihsal eden başka mıntıkala
rın ihracatı ise hemen hemen 
Mersin limanından yapılmakta
dır. Fakat bu ihracat pek 
cüz'i olup bunlar daha 1.iya
de dahili istihlake hasredil
mekte ve alkol istihsalinde 
kullanılmaktadır. 

ihracatımız 
1930-1935 senelerinde mev

sim yılına göre ihracatımızın 

miktar ve değeri şöyledir: 
lıllhsalat 

Seneler Ton 
Kıymet 

1000 lira 

1930-31 35 000 10 213 
1931-32 26000 9 465 
1932-33 65 000 10 273 
1933-34 62 000 7 630 
1934-35 50 000 7176 
1935-36 80 000 (6 aylık) 8 366 

Bu tablonun tetkikinden de 
anlaşılacağı veçhile, 19 35-36 
mahsul yılının ihracatı 6 aylık 
olduğu halde bu miktar diğer 
senelere nazaran yine çok 
yüksektir. Bu yıl mahsolünden 
şımdiye kadar yapılan ihra
cat, bize, gelecek mahsul yı
lına stok devredilmiyeceği ka
naatini kuvvetle vermektedir. 

TUrkiye ve cihan 
rekoltesi 

1927-28 yılında Türkiye re
koltesinin noksan olmasına 
raj!'men cihan rekoltesinin fev
kalade yüksek oluşu ihracatı
mızın düşük bir seyir jgöster
mesine sebep olmuştur. Bu su
retle o mevsime ait istihsalden 
oldukça mühim bir stok 1928-
29 yılına devrolunmuştur. 

1928-29 yılında gerek Türk ve 
gerek cihan !rekoltesi düşmüş 
ve bunun neticesi olarak ta ih
racatımız artmıştır. 

1929-30 yılı Türkiye rekol
tesinin pek yüksek oluşu, ci
han rekoltesinin noksan olma
sına rağmen ihracat üzerine 
tes:rini göstermiş ve 1930-31 
yılına stok devredilmiştir. An
cak bu mevsimde gerek cihan 
ve gerek Türk isli~salatının 

düşük olması bu stoklarla be
raber bütün rekoltenin ilıra
cıııı mümkün kılmıştır. 1931-32 
yılı Tür~ :eko!tesi büyük bir 
sukut gos,ermıştir. Bunun nı·
ticesi olar.1k dahilde istihli\k 
olunan ufJk hır miktar hariç 
olmak üzere reko:te tamamıy
le ihraç olunmuştur. 1933-34 
ve 1934-35 mevsimlerinde de 
"h 1 ı racatımız rekoltelerle müte-
nasip bir şekilde cereyan et. 
mıştir. 

T ürkiye kuru UzUm ih
racatında birincidir 
Türkiye 1930-32 yıllarında 

kuru üzüm ihrncatında ikinci 
\'e üçüncü mevkii işgal eder• 
ken son i!ç sene içinde birinci 
yeri kazanmıştır. Bu suretle 
Türkiyenin kuru üzüm ihracatı 
umunı cihan ihracatının 1933 
de% 30,7 1934 de % 33,4 ve 
1935 de % 41 i derecesinde 
yükselmiştir. 

Türkiyenin memleketler iti
barile ihracatına gelince; kuru 
üznm ihracatımız en ziyade 
Almanya ve lngiltere'ye yapıl
mıştır. Bunlardan sonra Ho
landa ve Belçika gelir. Bilhassa 
1935- 36 yılında Almanyaya 
vaki . olan ihracatımız diğer 
senelere nazaran oldukça yük
selmiştir. 

Trakya paviyonu 
Arsıulusal lzmir fu,rında 

modern tarzda yapılacak olan 
Trakya paviyonunun hazırlık· 
!arma başlanmıştır. Paviyonun 
in~ası için ham olan para iz. 
mire gönderilmiştir. 

Avrupada TUrk kavunu 
Bu yıl Uzunköprü kavunla

rının Avaupaya sevki Ekono
mi Bakanlığınca kabul edil
miştir. 



-AÇIK SÖZ-

1 BÜTÜN MEMLEKET ... l i Not 
---------=----~-~Bandırmadan Defteri 

• 

Açık Söze 
Mektup/ar 

1 Bandırma (Açık Söz) - Ar· 
tık Marmara kıyılarını terk 
ederek lstanbula dönmeğe ka· 
rar veriyordum. Fakat, tam 
sıcak bir zamanda çok serin 
meltemler esen ve her akşam 
adeta bir panayır yerini andı· 
ran Bandırmadan ayrılmağı bir 
türlü canım istemiyor. Gündü· 
zün bdşk a ve gecesinde daha 
başka bir sefa ve bir neşe dal· 
gası geçen bu sevimli diyarda 
insanın oturdukça oturacağı 

geliyor. Sabahleyin iş başı. 
Bandırma Halkevl köycülük şubesinin başınuu öıtleye doğru bir deniz ban• 
<öy ve kövıu için çok faydalı işler gören ve hiz- yosu, ikindiye doğru rıhtım· 
netler başaran Mehmet Noter ve eşi Fatma 

Hastaneıer 

Etfol HHton .. ı 42416 
Ctilhane Hutaneal 20510 
Haydarpata Nümune Haıtanes1 60107 
Kuduz Hutaneıf, Çapa 2'2142 
Zeynep Klmil Haataneıt. 
OokUdar 
Emrazı akllye ve Asabiye 
Hastaneıl Bakırköy 
Huekl Kadınlar Haıtanes1 

1 

Akıaray 
Gureba Haıtane•1, Şehremlnl 
Cerrahpqa RutanClii; Cet .. 
rahpafa 

60107 1 

2455 
23017 

21693
1 

Telefon numar~ 

Sıhhi fmdat otomobill 
Haıta t:akliye otomobllh 

"GündUz,, 

" .. 
(Gece) 

t· ,, ti 

(Gece ve Gündüz) 
De.vlet Demlryolları Müracaat 

ka1eml, Haydarpa,a 

4499 
2041 

4499 

6086 

42145 
•oter piyasası, gün batarken tekrar 

b 
Şark Demlryolları Müracaat 
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42362 Kalpsiz bir ana 
çocuğunun kafasını 
bükerek öldürmüş! 

lzmir (Açık söz) Torbalı kazasının merkezi olan Tepeköy'de 
oturan lzmir'li Hayriye adında bir kadın, hakkında tutulan tah
kikat evr&kile şehrimiz Ağırcezasında muhakeme edilmek üzere 
hmir hadisanesiııe getirilmiştir. Hayriye, Türk Adliye tarihinde 
vukuu görülmemiş bir hadisenin faili olmakla maznundur. Gebe 
bulunduğu sırada müddeti dolmuş ve bir gün doğum esnasında 
başı meydana çıkan çocuğunun ellerile başını bükmek suretilc 
ölümüne sebebiyet vermiştir. Torbalı müstantikliği, Hayriye 
hakkında Türk ceza kanununun 48 inci maddesine göre Ağır
ceza 'da lüzumu muhakeme kararı vermiştir. Bu madde, on 
sene hapis cezasını istilzam etmektedir. 

• • • 
bir 

sonra da gece yarılarına kadar Denlzyollan aoenteal 
sinema ve radyo sefası. işte Akay Kodık~y lokeleol 

Bandırmanın hayat bilançosu memurluğu 
ba, 

43732 

ltıaıye J 
?.4222 
60002 

böyledır. 

Bandırmada yüz paraya ve 
arzu edil irse bedavaya deniz 
banyoları vardır. Deniz, her 
kese ve her kes denize pek 
yakındır. Denizi bulmak için 

1 
paraya ve külfete hacet yok
tur. lstanbulda ise bir deniz 
banyosunun ne kadar büyük 
bir mesele olduğunu biliriz. 
Her tarafı denizle çevrilmiş 

olduğu halde kimse denize gi
remez. Banyo için ya Boğaz
içlerine, ya Modaya veyahutta 
Florya kıyılarına kadar gitme
lidir. Buralarda ise öyle şeyler 
ve kayıtlar yoktur. 

lstanbul 
Kadıköy 
Yeşilköy, Bakırköy, Bü· 
yükdere, Üsküdar itfai· 
veleri 60625 

Paşabahçe. Kandilli, Erenköy 

1 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· 
gaz ve Kınalı mıntakalan için te
lefon santral memuruna Myangın. 
demek kafidir. 

Tiyatrolar. Sinemaları 

HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

Melek ve Muhlis Sabahaddinin 

• 

Kerim Sadi, yeni gittikleri 
sayfiyenin yabancısı değildi. 

Fakat buraların kırlarına do
yamamıştı. Binbir çeşit renkli 
çiçeklerle süslenen ~kırlar onu 
daima kendine çekiyordu. Sarı 
renkli katır tırnakları, yeşil 

lepeltri o kadar güzel süslü
yordu ki Kerim bu güzellikler 
içinden ayrılmak istemiyordu. 
O kır çiçeklerinden mavi kır ı 

dikenlerinden aldıjtı zevki hiç 
bir şeyde bulamıyordu. Cad
denin giirültüsü, insanların ko
nuşuşu onu sıkıyordu. Hep 
yalnız dolaşmak, sakin ve ta
bii dekor içinde kendi heye
canıyle yalnız kalmak ona en 
büyük saadeti veriyordu. Hele 
kır nanelerinin sert kokuları 

ona en güzel parfümlerden 
daha fazla tesir ediyordu. 

(!J ın 

Bugün yine dağ yolunu tut
tu. Kendi yalnızlığı içinde o 
kadar dalmıştı ki hiç bir şey 
duymuyor, hatta uzaktan kah
kahalarla etrafı çınlatarak ge
lenleri görmemiş hatta sesleri
ni duymamıştı. Uzaktakiler yak 
!aştılar.O yine kendi sessizliği 
içinde ilerledi. 

Gelenler beş genç kızdı. Be
şi de şen, ııöııülleri daima ba
har ve birbirlerinden güzeldi
ler. Bu semtin neşesi, süsü iş. 
le bu beş kızdı. Gönüllerinde 
hiç bir iz ve acı taşımıyan beş 

genç kızKerimi görünce muzip 
lik,için kahkaha faslını oan ha
zırladılar. Tam Kerim Sadiııin Bir tokat güzünden 

cinayet işlendi 
lzmir, (Açık Söz) - Burada, Kemerde Sürmeli sokağında 

Zebranın umum! evinde bir vak'a olmuştur. Limandaki kum ka
yıklarında çalışan Oflu Recep bıçakla umumhane sermayelerin
den Mustafa kızı Fidan Ayşeyi ·karnından ağır surette yarala. 
mıştır. Vak'anın sebebi Recebin umumhane sermayelerinden 
diğer birini tokatlamasıdır. 

Bandırmada demiryolu depo 
şefi (Ahmet Çeliker) adında 

iyi ad almış bir vatandaş ta· 
nırdım. Bu sefer )(Öremeyince 
sordum. Vücuduna inme indi
ğinden dolayı tekaüde çıka· 
rıldığını söylediler ve sonra da 
(42) yıllık bir işyarımız olduğu 
halde kendisine ikramiye ola
rak hiç bir şey verilmediğini 
teessüfle anlattılar. Bu zatın 

yarım asırlık bir hizmetten 

iştirakile 

AYŞE 

Büyük Operet 

!' yanından geçerlerken içlerinden 
biri başı önünde mahcup Keri
me doğru dikkatle bakarken: 

Bartında "Açık Söz,, 1 sonra başına gelen felaketin 
bir mükafatla hafiflendirilmesi 
mensup olduğu dairenin şanın· 
dan olurdu. Onun karısı da 

F • •• d J t kil,. f f belediye ebeliğinde oldukça 
rengı muca e e eş a 1 a-, hizmet etmiş bayanlardan idi. 

Ôyle umarım ki bu yazılarım 

mamlandJ. haytrlıişlergörülüyor , sayın Ali Çetinkayanın gözle-

Barlının umumt görünü,ii 

BARTIN - (Açık Söz) Şeb- 1 taklık kurutma işlerinde ehem
rimizin elektrik tesisatını yap- miyetle ça fış maktadır. Bu cüm· 
mayı üzerine alan fabrikanın leden olmak üzere Kemer 
mümessilleri şehrimize geldi· köprü mahallesinde bir bah
ler ve belediye ile temasa ge- çeden çıkan sularla teşekkül 
çerek mukaveleyi imzaladılar. eden bataklık bir kanalla ır
Bu mukaveleye göre sekiz mağa rabtedilmiş bu şekilde 
ay sonra tesisat ikmal edilmiş gayri sıhhi vaziyetin önüne 
olacektır. tamamen geçilmişlir. Bundan 

FRENGi - Düzceden şeh- başka birçok yerlerde açıktan 
rimiıe nakledilen frengi mü. geçen kirli sular için munta
cadele teşkilatı ikmal edil- zam bir lağım inşa edilmiştir. 

Ayrıca Belediyeye ait bulu
miştir. Köylerde yapılan tara. nan ve ''Çirkin kuyusu,, ismi 
ma faaliyeti de devam etmek- verilen umum! su kuyusu te-
tedir. mizletilmiş, bir tulumba konu. 

BUCDA Y !arak ıslah edilmiştir. Bu kuyu 

Buğday lann biçilmesine bir 
çok ytrlerde başlanmıştır. 

Bu sene çok yağan yağmur· 
!ar buğday ekinlerine yarama· 
dığıiçin başaklar çelimsiz ve ve
rimleri azdır. Birçok çiftciler 
buğday mahsulünün ihtiyacın
dan artırılıp tohumluğa ayrıla
cak kadar çok olmadığını söy
lemektedirler. Zıraat bankası 

veresiye tohum tevziine devam 
etmektedir. Buğdayın vazi
yetine mukabil mısır ekini ümit 
vericidir tabi! bir arıza olma
dığı takdirde mahsül epey 
bereketli olabaktır. 

BELEDiYE 

Belediye bilhassa su ve ba-

aynı zamanda da yangınlar 

için tabi! bir su deposu vazi
fesi görecektir. 

lzmitte 
Sokaklarda temizlik 

ihtiyacı arttı 

lzmit, (Açık Söz) - Son za. 
manlarda lzmit sokaklarında 
ve bilhassa mahallelerde göze 
çarpan bir pislik \'ardır. Bu 
yüzden halkın haklı olarak 
şikayetleri görülmektedir. So. 
kaklarda yosunlaşmış birikinti 
sulara rastlandığı gibi. çöp· 
lükler de görülmektedir. Bu 
çirkin hallere bir nihayet \'e· 
ril- ·eğini umarız. 

rine ilişir de zavallı adam şu 

ı halinde sevindirilmiş olur. 
Halkevinde - Buranın Hal-

lı evi Köycülük şubesi durmadan 
çalışmaktadır. Bu şubenin baş
kanı olan Mehmed Noterle de
ğerli karısı Fatma Noter bu 
ujturda ellerinden geleni esir
gememektedirler. Bu vatanse
ver karı koca, yurd işlerini 
kendi işlerinin üstünde tutmağı 
bir zevk edinmişlerdir ve fır

sat buldukça köylülerin ara· 
sından eksik olmamaktadırlar. 
Mehmet Noter, kendi komite
sinde iiye bulunan doktor, zira· 
at memuru ve baytarlarla köy
lere çıkarak her çeşit hastalık-
lara beda\·adan muayeneler 
yaptırmakla ve yoksullara ilaç 
verdirmektedir. Bundan başka 
saj!'lık, ziraat ve soysal kon. 
feranslari le de köylülerin bil
gileri arttırılmaktadır. 

Köycülük şubesinin kovala
dığı amaçlar, insan, hayvan 1 

\'e nebat hastalıklarına bak- ı 
mak, bir örnekköyü yapmak, 

1 köylerde birer örnek evi kur
mak, ve bu suretle B~ndırma 
bölgesindeki bütün evleri bu 
örnek edere çevirmektir. • • 

Aydında 
Elektrik santralı için 

mühim tetkikler 
yapıldı 

Aydın, (Açık Söz) - Bundan 
bir kaç gün önce Bozdoğan 

ilçesine Ekonomi Bakanlığı ta
rafındad getirilen bir Rus ve 
bir de Türk Uzmanı gelerek 
Akçayın çıktığı Amasya bo
ğazında Arapapıştı ve Hızıril
yas mevkilerinde etüd ve ince
leme yaptılar. Burada su çok 
bol ve gayet yüksekten dü. 
şer. Uzmanlardan şunları öğ· 

1 rendim : 
• Eğe bölııesinde yapılacak 

genel elektrik santral yerini 
tesbit etmek üzere, Ege böl
gesinin her yerini gezdik. Esas 

Pek yakında: BABALIK 
Pazartesi Kadıköy Süreyya 

ainemasında 

TELLi TURNA 
Masalarınazt ayırınız 

TELEFON 43703 

RADYO PROGRAM! 
23 Temmuz Perşembe 

ISTANBUL 
18 Dans musikisi (plak) 19 

Haberler; 19, 15 Muhtelif p1ak
lar, 20 Sıhhi konferans: Dr. 
lbrahim Zati Oı:et ( içtimai 
hastalıklar serisi); 20,30 Stüd· 
yo orkestraları; 21,45 Son ha
berler; Saat 22 den sonra A
nadolu Ajansının gazetelere 
mahsus havadis servisi veri-
lecektir. 

PRAG 
20, 10 Eski şarkılar; 20,30 

Dans havdlarından mürekkep 1 

radyo popurisi: 21,45 Leo Fall'
in 11 Dol:ır Prensesi,, opereti; 
23,20 Sı\lon orkestrası; 24 Kon
ser nakli. 

VARŞOVA 
20 Piyes; 20,40 Piyano kon

seri; 21, 10 Eski şarkılar; 22,30 
Kentet Re • Majör piyano kon
seri; 23,15 Dans musikisi. 

BÜ KREŞ 
18 Milli musiki; 19 Borsa; 

19, 15 Konserin devamı; 20 
konferans; 20,20 Viyolonsel 
konseri; 21, 10 Radyo salon 
orkestrası; 22,30 Haberler; 22, 
45 Bayan Aida Helta şarkı 
söylüyor; 23, 10 Orkestra; 23, 
45 Ecnebilere haber servisi. 

BUDAPEŞTE 

20,30 Piyano. şarkı; 21 Skeç 
22,40 Haberler; 24 Kigan mu
sikisi: 24 Cazbant. 

VİYANA 

20,30 Piyano. şarkı; 21 "Py. 
gmalion,. adlı Bernhard Shav
un piyesi; 23 Haberler; 23,10 
Eğlenceli musiki; 24,05 Kon
serin devamı; 24,45 Dans mu. 
sikisi. 

BELGRAT 
21 Radyo orkestrası; 22 Ko

nuşmalar; 22,30 Halk şarkıla. 
rı; 23 Haberler; 23,20 Halk 
şarkıları. 

ödevimiz Türkiyenizin yüksek 
irtifadan düşen sularını ölçmek 
ve etüd yapmaktır. Gezdiğim 
yerler arasında en iyi ve uy
gun burasını buld11k. ikinci 
derecede Çal ilçesinin Mende
res havalisidir. Fakat burada 
bir yıl hiç yağmur yağmasa 

bile yetecek su bulunacağın

dan \'e bu sudan iki türlü is
tifade mümkün olacajtından 

burası tercih edilmek lazımdır. 

- O ... Bizim semte yaban
cılar gelmiş. Her halde ziraat 
merr.uru olacak, kırlarda tet
kikata çıkıyor. Ve arkasından 
beş genç kızın neş'enin, sıh

hatin verdiği en temiz ve kuv
vetli misali olan kahkahaları 

Kerimi serseme çevirmişti. Ne 
oluyordu sanki! Bu uzak bir 
neşe sürperizinden başka bir 
şey değildi ki. 

Fakat Kerim o dadar utan
mıştıki toprak açılsa hiç tered
dütsüz bir daha insanlara gö
rünmemek üzere kendıni bu 
karanlık aleme atacaktı. O an 
içınde rengi solmuş kuvveti 
kesilmişti. Başını kaldırmadan 

etrafına bakmadan yürüdü. Bol 
çiçekli kıra geldi. içindeki bir 
şüphe onu eziyordu, hala u· 
tanıyor üzülüyordu. 

Niçin kendisine lakırdı söy
led:klerini tahlil edemiyordu. 
Aklına çeş't çeşiş ihtimaller 
geliyordu. Kendi kendine dü-
şünüyordu: Acaba halinde bir 
tuhaflık mı vardı. Uzun zaman 
bu tesirden kurtulamadı. Hep 
aynı kelimeleri dü~ünüyor, ra. 
kat bir türlü tahlil edemiyor
du. Yalnız bu kelimeleri söy
li} en ses daima kulağında ih
tizaz ediyordu. 

Ne güzel bir sesti. Kerim 
Sadi, bu sesi daima duyabil
mek için zaman zaman hare
ketsiz kalıyor, gürültil yap. 
nıal..tan korkuyordu. Bu günün 
diğer günlerden farkı çok bü
yüktü. L O ses Kerim Sadinin 
yaşayışı üzerinde mühim bir 
tesiı yapmıştı. 

Hergün o sesi, duyab'lmek 
için o günkü yoldan kırlara 

çıktı. 

Çok dolaştı fakat o sesi bir 
daha duyamadı. Artık Kerim 
Sadi, o sesi duyamadıkça o 
kayati ihtiıazı işitmedikçe has· 
haline giriyordu. 

O günden sonra ayları do
ğuran günler geçti.Artık o se. 
sin ihtizazları silinmeye başlı

yordu. Kerim Sadinin bütün 
neşesi kaçıyordu. 

Bir gece arkadaşlarile bir 
düğüne gitti. Onun durgunlu
ğunu gören arkadaşları hayret 
ediyorlardı. Ne vardı ve ne 
olabilirdi. Hasta değildi, gö· 
nü! işlerile alakadar görünmez· 
di. Bu durgunluk kendisini çok
tan beri görmiyen arkadaş

ları üzerinde çok iyi tesir bı· 

rakmadı. 

iç salona geçtikleri vakit 
K~rim Sadinin gözleri bir nok· 
taya takıldı. Onun böyle dal-

23 Temmuz 
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Yazan · Murat Kılıyahan 
gın dalgın baktığı gençliğin 

en heyecanlı çağında bir genç 
kızdı. Kerim Sadi daha ilk 
görüşte canlı venüsle karşı

laştığını hissetmişti. Mavi bir 
tuvalet içinde ne güzel görü
nüyordu. 

Saçları tabiatın itina ile ha
zırladıjtı sarı papatyalardan 
daha tatlı idi. Kerim kendisi
ne bakaıı mavi gözlerin tesi
rile dejtil de Kızılpınarın bol 
okları kalbine harp açmıştı 

sanki ve bunun tesirile majt
lüp kalbi kurtulmaya çırpını. 

yordu. Zaman zaman vücudu 
tatlı ürperişlerin geçidi oldu. 
Kerimin bu kadar çabuk bağ
landığı genç kız tabiatin en 
muhteşem şaheserlerinden biri
dir. 

Onların ayrılışı seyyaha! 
bahanesile olmuştu. Kerim 
Cahideyi bekledi fakat 
o dönmeyince Kerime de ha•· 
tahane yolu gözüktü halbuki 
yenideı; başladığı bir aşk o
yununu tamamlamak için Ke· 
rinıden ayrılmıştı. 

l!J [!] 

Tatlı bir yaz gecesi Kerim 
Venüsten ğüzel papatya saçlı 
Cahideyle geniş ve çiçekli bir 
bahçenin tenha bir köşesinde 
yalnızdılar. Bütün coşgunluğıle 
etrafa neşe saçan cazın sesi >ıu· 
arlara kadar geliyordu. 

Herkes dansediyordu. Caz. 
bant okadar coşmuştu ki bü
tün çalgıcılar dansedenlerle be 1 
raber hareket ediyorlardı. 

Papatya renkli Venüsten 
güzel kızda dansediyordu. 

Herkes gülüyor, eğleniyor· 
du. Belki neşesiz kimse yoktl'. 
Nihayet son emellerine eren 
Cahide Kerimle bu coşkun 
gürültüden uzak köşede bu 
günün en büyük heyecanile 
birbirlerine dayanmıyorlardı. 

eJ C3 

Asistan muayene saatinde 

Onun her hareketini gözle
rinden kaçırmıyan Keriı;ne ara
da bir bakıyordu. Bu bakışlar 
belki en ağır nefret oklarını 

hamına bütün kudretile fırla· 
tan bir tesirin ·semeresi idi. 
Fakat Kerim daha başka dü· 
şünüyordu. Artık onun her ha· 
reketi muntazam kliteler ha
linde Kerimin dımağınr yığı

lıyordu. 

O gecenin neticesi bu oldu. 
Kerim ilk gördüğü ve baglandığı 
papatyada sarı saçlı venüsten 
güzel kıza kalbinde çok de
rin bir yer vermişti. Ona da
ima yakın olmak istiyordu. 

ID !il 

O gecenin üzerinden bir çok 
geceler geçti. Geçen geceler 
belki birbirinden daha muhte· 
şemdi. Bu güzel gecelerde Ke
rim papatyadan sarı saçlı Ve
nüsten güzel Cahidenin haya
lile yaşadı. Bu güzel fgecelerin 
değişmiyen dekoru içinde yal
nız Kerimin yaşayışı değişi

yordu. 
Bir gün hayalile yaşadığı, 

kalbinde aşkın bütün yükünü 
taşıdığı papatyadan güzel Ve
nüsten cazip Cahideyle tanıştı. 
Bu tanışış onun bütün idealini 
çok evvelden yürüten hayali 
hakikat yaptı. 

hastaların vaziyetini tetkik 
ediyordu. Kerim vak tın çok geç 
olmasına rağmen uyanmamı,tı. 

Asistan usulca Kerimi uyandır· 
mak istedi. Kerim gözlerini 
açtı ve büyük bir dehşet için
de kalmış gibi ellerini yüzüne 
kapadı ve yüzünü yastığın en 
altına soktu. Son ruyanın bit· 
mesini istemiyordu. Aradan 
bir kaç saat geçmişti doktor 
Kerimin elini tutunca başını 
önüne iğdi. Kerim ölmüştü. 

Yazan: 
Murat Kayahan 
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Para Borsası 
Paralar 

~ Satıı 
Londra 625. 632. 
Ne•york 123. 126. 
Parla 166. 166. 
Mlllno 190. 1'6. 
Brükıel 80. H. 
Atlna 21. 23; 

Cene•Te 810. 820. 
Sof ya 22. 2s. 
Amıterd. 82. 84. 
Prai' as. 94. 

1 Viyana 22. 24. 
Madrlt H. ıs. 

Berlin 28. so. 
ı Vortova 20. 23 
Budapeştt 22. 24. 
Bükreş 13. 16. 
Belgral 49. 52. 
Yokohama 32. 34. 

. Stokholm 31. 33-

Çünkü o gün ilk duyup 
ihtizazlarile yaşadığı sesin sa
hibini bulmuştu. Kendisini en 
mesut insanlar arasında say. 
mağa hak kazandığına inana
bilirdi. 

1 Altın 
Banknot 

9&8. 970. 
242. 243. 

Artık Gahide ve Kerim ha
yalın en tatlı anlarını beraber 
yaşıyorlardı. 

Londra 
Nevyork 
Par is 

ı Mflino 
ı 8?"ükıel 

Atina 
Cenevre 

~ekler 
Kapan at 

630.7S 
0,7965 

l:Z.06 
ıo.ııı; 

4,7275 
84.2138 

2,4418 

Kerim Cahideyle kaldığı en 
kısa anları bile hayatına saa
det veren bugünlerin çok ya· 
kında daha fazla kendisini 
mesut idealine kavuşturacak 
nıüjde dakikaları saydı. Kalbi 
ve bütün benliği artık Cahi
deyle dolmuştu ve Kerim Cahi
denin olmuştu. Bu aşkın ta
mamlanabilmesi için Cahidenin 
Kerime bağlanması ve Keri
min olması lazımdı. En güzel 
gecelerde kıriarın temiz ve 

1 

Sufya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 

63,S\75 
1,1710 

19,2469 
4,167S 

saf havasını ciğerlerine 

dolduran bu çift tabiatın 
en güzel dekoru ıçınae 

aşkııı manasını tam olarak ve· 
rebilecek bir tip meydana ge. 
tirebilmişlerdi. 

l!l (!J 

ilk tanıştıkları ve aşklarının 
kutsiyetini birbirlerine andık· 

lan günden bu güne kadar 
bir yılı dolduran günler geçti. 
Şimki Cahit adanın çamlıklar 
arasında sanataryomun geniş 

taraçasında yatıyordu. Her 
şeyi unutmuştu, hatta anasını 
babasını bile yalınız bu halin
de bile düşünebildiği hem de 
bütün canlılığıyle düşünebil
diği Cahide ve bozulmıyan 
kirlenmiyen aşk vardı, 

Ne yazıkk ki Cahide onu 
çoktan unutmuş ve yeni temiz 1 

sai mesut bir yuva kurmuştu. 
!(erim bunu bilmiyordu. Öyle 
zannediyorduki kendisi için 
hasta olup sar.atoryoma düşen 
zavallı varlığını Cahide bir an 
düşiinü yor. 

r.tadrit 
Bertin 
Varşova 

Buda peşte 
Bilkre' 
Belgral 
Yokohama 
Moakova 
Stokholm 

istikrazlar 

Türk Borcu 1 

.. .. f 

.. .. n 
lıttkrazı dahlll 
Ergani 
Sıvaı Erzurun:ı 1 

.. .. il 

Estıarn 

it Bank~ıı Mil. 
.. N. 

" ., Hamiline 
Anadolu 0/0 60 
Merkez Bankaıı 

TahvillH 

Açılıt --Ana<' olu Vadeli 1 45.10 

.. " il 46,9.S 

.. ,, ~il 

S,8?.10 
1,9820 
4.234> 
4.33 

ı0~.0480 
31.7175 

2.7050 
24.8162 
3.os:ıJ 

21.475 
19.90 
19.90 

Kapanıf ----45.05 
4&.U 

A ÇIK SÖZ 
Onu seven 

okuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

, 



-AÇIK SÖZ- 7 
23 Temmuz -

lHADiSELER ARASINDA 
Harp havası Almangadan esiyor 

,Almanlar, bir günÇekoslovak
Yayı ortad·an kaldıracaklarmış 
8 . . te göre muharebe mahalli 
erıınde kı kanaa _ b. · e Çekosıovakyanın 
kalacak Avrupa bu har 1 v 

taksimini kabule mecbur olacakmış~= 

Toprak altındaki servetlerimiz .. 
i il 

Seyit Omer., deki 
Linyit havzası 

----·-----
Buradan alınacak bir kalorinin gelir fiatı 

diğer kömür mıntakalarındaki fiatlerinden 
çok daha ucuza mal olacaktır 

Üçüncü zamanın büyük göl 
teşekkülünün dağınık bakiye· 
!eri içinde yatak teşekkülün-
deki intizam ve istihsal kolay· 
lığı bakımından en müsait je· 
olojik .. şerait gösteren kısım 
Seyit Omer civarında uzanan 
havzadır. Tektonik arızalar ve 
erozyonlar Kütahya linyit -ya· 
tağı diye anılan bu mıntaka 
kömürlerinin birçok yerlerde 
mostralar vermesine amil ol· 
muş ve buradaki araştırma iş· 
!erimiz, l birinciteşrin 1934 te 
başlamıştıri. 

!anan tebeşir ve hydrosilikat' 
!arın tufların tahallülünden ileri 
geldiğini mikroskobik ve mak
roskopik etütlerde tesbit ellik. 
Silisifye olup sert sileks halini 
alan tabakat dioritlerin ser
pantinleşme hadisesinde ser
best kalan Si 02 den ve vol
kanik indifaatının getirdiği me
nabii harreden ileri gelmekte
dir. Bu sebepledir ki, bu nevi 
sililikasyonlar volkanik zuhur 
ve serpantinler civarında da
ha kuvvetlidir. Bilhassa Seyit 
Ômerin cenubunda Seydi Köy
de tersiyerin kenar partilerin· 
deki dolomitler şekilsiz bir su
rette gayet kuvvetli opalizas· 
yona maruz kalmıştır. Mükem
mel ve geniş mikyasla mela
somatose vaziyeti gösteren bu 
kayaların nereden silisifye ol
duğunu görmek ve takip el· 
mek kolaylıkla mümkündür. 

Kimsasizler 
Yurdu 

Belediyenin Galatadaki kim· 
ıesizler yurdunun tevsii karar
laştırılmıştı. Belediye bütcesiy
le bu işin başarılmasına imkan 
bulunamadığından Evkafın mu
avenet faslından yardım talebi 
etrafında alakadarla temasa 
başlanmıştır. Bu hususta esas 
itibariyle her iki tarafta mu· 
tabık kalmak üzeredirler. Bir 
aya kadar yurdun tevsii için 
çalışmalara başlanacağı umul
maktadır. 

lar şöylece huldsa .edilebi"ıir : 
1) Kömürün mevcudunuıı ve 

tabakasının büyuk kalınlığı. 
2 ) Kilometrelerce uzanan 

muaızam ve yekpare tabaka
larla örtülü pek muntazam bir 
yatak, bunun da böyle oluşu 
ihzari çalışmaların masrafları
nı hiçe indirip mekanik işlet
me metotlarının geniş bir tarz
da latbikını kolaylaştırır. 

3 ) Kömür tabakasının bazı 
yerlerde sathı arza yakın bu
lunu1u ;erüstü işletme imka
nını verir. 

4) Arazinin direkleme mas
raflarını asgari derecede indi
rebilecek, bir kesafet ve sert
likte bulunması ve kömürün 
salabeti : 

Bu şartlar sayesinde kömür 
çok aşalfı !iatlarla elde edile
bilecek ve bu suretle Seyit 
Ömerde bir kalorinin gelir fiatı 
diğer kömür müstahsi!i mınta-· 
kalardaki fiatlan çok aşağı 
olacaktır. 

Batı gençleri 
doğu illerinde 

Erzurum, 22 (A. A.) -Üçün 
cü umumi müfettiş B. Tahsin 
Uzer, muhabirimize şu beya
natta bulunmuştur : 

- Muhtelif meslek ve sana
ta mensup Batı genç münevver
lerini Doğu diyarını ziyarete 
davet ettim. Memleket için 
bilhassa genç evlatlarımız 
için çok hayırlı, laideli ve 
isabelli ol.n bu seyahata her 
meslekten muayyen bir nisbet 
dahilinde yüzer kişilik irfan 
kafilelerinin birer ay fasıla 
ile gelmelerini alakadarlardan 
rica ettim. Seyahatın kolay
lıkla, şenlikle, istifadeli olarak 
geçmesi için Ankarada, Is· 
tanbulda bir komitenin teş
kilini ve bu komite ile müfet· 
!işlik arasında zaman ve me· 
kan tayin ederek bilmuha
bere bir program tesbitini hü· 
k umeli merkeziden diledim. 

l\üllürel teşekküllerden ayrı 
ayrı müracaatlar, telgraflar 
geliyor. Bu yolda münferit te
şebbüslerin vu hedefe göre 
uygun bir netice vermiyeceği 

düşüncesile doğuya gelecek 
gençlerimizin bu komite ve 
partiye müracaatlarını isabetli 
gördüğümü Anadolu ajansının 
tavassutiyle alakadarlar~ arz. 
ederim. 

I • \ İstanbul Belediyesi ilanları 

25 X 50 km.2 bir saha üze· 
rinde yaptığımız jeolojik tel· 
kikler bu havzanın paleozoı· 
que billuri kayalar ve rusubi 
tabaka! Diorit ve Dioritler· 
den mütehassıl serpantin sil· 
sileleri arasında sayısız birçok 
tatlı su gölleri içinde teşekkül 
ettiğini göstermiştir. Muazzam 
bir saha üzerinde teşekkül 
etmiş olan tersiyer'in bugünkü 
bakiyelerinden kömür taşıma• 
ğa elverişli ve jeolojik ve tek· 
nik bakımdan en müsait şerait 
gösteren mıntakalar SeyitÔm~r 
civarı ve bu köy un 15 km. şı· 
mali şarkisindeki Avdan şimal 

' havzasıdır. Bu iki havzadan 

Seyit Ömer mıntakasında 
sistamatik aramalarla 872 hek
tar:ık bir saha üzerinde 84 
milyon ton kömürü:> rasyolcn 
kabili imal şekilde bulunduğu 
tesbit olunmuştur. Bu stoktan 
gayri Seyit Ömer mıntakasının 
cenubu garbisinde ve Avdan 
şimal mıntakasında dahi büyük 
rezervelerin (probable rezerve) 
bulunması kuvvetle muhtemel
dir. Bu mıntakadaki etütleri
mizde kömür taşımağa elveriş
li ve sükünet içinde kalmış 
yani parçalanmamış büyük sa· 
haların bulunduğu da tesbit 
olunmuştur. 

Beher metre murabbaı 2 lira kıymet tahmin olunan 
Aksaray yangın yerinde Balanağa mahallesinin Büyük 
Reşitplşa s>kağında 6 ıncı adada 107132 sıntiııı mı;rab
baı arsa alakadarlar arasında satılmak üzere açık artırıııa• 

ya konulıııuştur. Şartnamesi levazım ıııüdürlüğüııde gö
rülür. İs'.ekli olanlar 16 lira 10 kuruşluk ıııuvakkat 

teminat makbuz veya mektubile beraber 24 Temmuz 
936 Cuma giinü saat 15 de daimi encüıııende bul!!nma• 
lıdır. (B.) (3885) 

en iyi ceog_rafik vaziyet arze· 
den Seyit Ömerdir. Bu sebep· 
le bu alanda 1 teşrinievvel 

.....J 935 ten 1 mayıs 936 tarihine 
"-~------ kadar aşağıda sayılı aramala

1 R d olduğu gibi böyle karşılanacaklarını umuyorlarmış 
Almanlar, Bohemyada aa en e • . .. 

. "kl"k apıldığını söylemiştik. Lehistan erka_!lı harbıyesını~ 
[Bir Fransız teknisiyeni Al- ğışı 1 Y k ·ı Alman harp planından haberı 

ınanyanın günün birinde Çe- Bir defa Alman ırkının esı olduğunu zannetmiyoruz. Fakat 
k d d bulundu><u eski Bohemya ta- Lehı"stan diplomasisi bu işin 
oslovakyayı işgale şim i en 5 k t 

h rafından pek fazla mu avem.? politika planını biliyor. Eğer 
ıa.zırlandı,.,nı, halta. taa.rru.z (B d 5 ' 1 beklenmemektedir. ura a uç aldığımız haberler doğru ise, P anlarının bile tesbıt edı mış Al 

olduğunu ifşa eden heyecanlı milyon Alman var). manya- Lehistan hükumeti. evvelce Ma-
hir yazı neşretmiştir. Harbın nın son seneler zarfında inşa- car toprağı olan ve şimdi Yu-

. ettirdiği otomobil yolları Bo- goslavyaya ilhak edilmiş bu-ne zaman patlak vereceğı su- d 
alinin daima dillerde dolaşb- hemya hudutlarına kadar a- lunan Banal arazisine Maca-
R"ını •u son seneler içinde bu yanmaktadır. Artık Alman or- ris~anın dokunmasına Alman-

• d dusunun bir huduttan öbür !arın müsaada etmiyeceği hak-
Yaiıyı dikkate değer bul uğu· k d · d"d · · 

] hududa geçmesini kolaylaştı- ın a şım ı en temınat vermış 
ınuz için aynen alıyoruz. b l kt d rmak cenuptaki Almanlara dü· u unma a ır. 

Yeni bir harp ne zaman 
patlak verecek? Bu suali son 
Sf>:ne içinde sormıyan kalmadı. 

j\.Jınanya mütemadiyen ba
rış severliğinden bahsediyor, 
Hitler ise Avrupada hiç bir 
memleketde gözü olmadığını 
şatafatla ilan elli. Fakat cenubu
şarki hududunda, merkezi Av· 
rupanın Tuna ile Balkanlara 
civar olduğu noktada bu defa 
bir Çekoslovakya bulunuyor 
bu memlekette Nazilerin tah· 
rikalı her gün biraz daha in· 
kişal ediyor. Almanya bu mın· 
takada "barışın takarrur et· 
ınesini; nasıl anhyoı? Alman 
Erkanıharbiyesi uzun müddet
teııberi bu mesele ile meşgul 
0Irnaktadır. 

1932 ye kadar, 1866 da Prus• 
Yanın Avtısturyaya karşı kul
landığı usulün tatbikine taraf· 
tar olanlar çoklu. O zaman, 
İiç kolordu Silizyadan gelerek 
birleşmişler ve Avnsturya or
dusunu perişan etmişlerdi. Bir 
kaç hafta içinde her şey hal
ledilmişti, Küçük Prusya o za. 
llıan koskoca Avusturyaya sal· 
dırınış bulunuyordu. Halbuki 
bugün Çekoslovakya koskoca 
Almanyanın karşısında bulu
nuyor. 

Diğer taraftan zabitlerin ve 
teknisiyenlerin askeri ve siyasi 
taP<ırlarından anlaşıldığına gö
re, Çekoslovakyanın garbın
daki ahali Macarlara karşı 
•eınpali taşımaktadırlar. De· 
llıek oluyorki bir muhasama 
haı· • 1nde Macarlarla birleşme.: 
lazııngeliyor. 

Macar • Alman pilc1nı 
Yeni harp planı bu şekilde 

lesbit edilmiş gibidir: Bu pla
nı? hazırlığı Macaristenla bir 
ınısaka ve Lehistanla diplo
~atik bir antanta dayanıyor. 
b· aınafi planda son günlerde 
ır değişiklik yapılmıştır. 
Bu harp planını ihzar eden 

ınerkez Dersl'te bulunmaktadır. 
.. Çekoslovakyayı işgal etmek 
lızere k rck şar tan ve garpten ha· 
k et edecek kıtaalın tali mer· 

ezl · il erı olan Norenberg ve 
_.'t3lav ise asıl büyük merke· 
~ııı e . 
lıı ınır ve idaresi albnda bu-
nrııaktadır. Fakat planda de· 

şüyor. 
Aynı zamanda da ikinci bir 

hareket başlıyacaktır . Yani 
bir Alman ordusu da Avus
turyaya, Silizyaya ve Morav
yaya girecektir. Yukarı Siliz· 
yadan baş\ıyacak olan bu ha· 
reketin ilk hedefi Moravya 
dağlarını tutmaktır. Moravya 
şehilrerinin de, başlıca nüfusu 
Alman olduğuna göre, fazla 
mukavemet gösterecekleri zan
pedilmektedir • Geriye temiz 
kan Çeklerin oturduğu asıl 
Bohemya kalıyor. Bunların da 
ordusu, 1866 da olduğu gibi 
aşağı Silizyadan gelecek kı· 
taatın hücumu ile tutulacak 
ve Alman kuvayı külliyesi de 
bu kısmı Çekoslovakyadan ke· 
serek ayıracakbr. 
Şu halde Prağ etrafında 200 

kilometre murabbaı kadar ara· 
zi teşkil eden ~u ~ısım Alınan 
kıtaab ile çevrılmış olaca~ de
mektir. Eğer bütün tahmınler 
hilafına, bir mukavemetle kar· 
şılanılsa bile, Alman hesapları• 
na bu mukavemeti siir'atle kır
mak mümkün olacaktır. 

Bir taraftan Alman ordusu 
Bohemya ve Moravyayı bu 
suretle sararlarken diğer ta· 
raftan Macar ordusu da Çe· 
koslovakyaya saldıracaktır. Bu 
taarruz bütün nehir boyunca 
yani takriben 600 kilo.metrelık 

1. müstahkem bır cebhe gayr . . 
üzerinde icra edılecektır. 

Papa g•lince ... 
Bu harpten maksat, Çekos

lovakyayı büsbütün ortadan 
kaldırmaktır. Almanya B°-: 
hemyayı, Moravyayı ve eskı 
Avusturya Silizyasını. Te~en 

. . müs•esna • kendısıne ar azısı t . 
alacaktır. Meselenın asıl hay· 
rete değer noktası şudur.: 

arazisi Lehistana verı· 
Ti eçeknt·r Çünkü lehistan bu ece ı. 11 .. 

uharebe esnasında muza
~retkar bir bitaraflık;, m~ha. 
faza edecektir. Fiili hır muda
halede bu)unmıyacaktır. 

Zir>< Almanyanın Avrupanın 
harbi ve Çekoslo~ak~anın 

~uksimini kabul edeceğıne ınan· 
a kt Berlindeki kanaat~ ma an, . k 
.. bu muharebe mahlı a· 

gore, . t 1 laca.k ve Avrupaya sıraye e • 
miyecektir. 

Almanyanın Çekoslovakya· 
ya karşı olan bu "mahalli, 
muharebesi, hakikaten mahalli 
kalabilir mi? 

Hatta, büyük Avrupa dev
letleri işler daha kötülemesin 
diye Almanyayı harekatında 

serbest bıraksalar bile, bir 
dünya harbinin s~ratle Y.al!ı· 
Jacağına şüphe edılmemelıdır. 

Salahiyetlerinden şüphe et
mediğimiz Rayhover'in ileri 
gelenlerinden iki şahsiyet, Prağ 
üzerine yapılacak yürüyüşün 
muahhar daha geniş harp ha· 
zırlıklarına başlangıc teşkil 
edeceğini saklamamışlardır. 

Romanyaya galince ... 

Diğer taraftan General Gö· 
ring ~mahremane,, olarak de
miş ki: Almanyanın Romanya. 
ya elkoymak Perağ, ve Buda· 
peşte yoluna ihtiyacı vardır. 

Yine ayrıca şunları söyle
mış: . 

- Önümüzdeki harpte pet-
rolları ve belki de buğday 
için bizim Romanyaya ihtiya
cımız vardır. Romanya elimiz. 
de olmadıkça biz hiç bir mu· 
barebeye girişemeyiz. Göring 
in bu sözünden bahseden bir 
Alman Erkanıharbiye zabiti 
de şunları söylüyor: 

- Evet, Romanyaya ihti· 
yacımız vardır. .Faka~ bunlar 
bugünün meselesı değıldır, 

- Ya ne zamanın meselesi 
olabilir? 

- Eh, iki sene sonra belki.., 

lzmitte su saatleri işi 
lzmitte deıniryolunda su sa. 

atleri müteahhidi Nalbur Meh· 
met imzasile aldığımız bir 
mektupta, bundan dört gün 
evvel gazetemizde çıkan "fz. 
mitte su saatleri ve halk,, lev
halı yazıya temas edilmekte
dir. Bu mektuba göre, lzmit 
belediyesinin şehre akıttığı 
suyun .adı Cumhuriyet suyu
dur. 

Belediye su abonelerine ve
rilmek üzere müteahhit nalbur 
Mehmede 600 saat getirtmiş 
ve halka taksitle verilmek 
üzere mutabık kalmıştır. Fakat 
bilahare abonemanların adedi 
arttığı için üçyüz kadar saate 
ihtiyaç his edilmiştir. 

Fakat müteahhit ne yeni su 
saatleri getirtmiş ne de evvelce 
yazıldığı gibi 18 liraya satmış 
değildir. 

rımızı teksif ettik. 
1 - 40 adet kuyu derinlik 

496 metre, en derini 26 mel· 
redir. 

2 - 14 adet galeri. mecmu 
tul 773 metre, en uzunu 152 
metredir. 

3 - 22 adet büyük yarma 
mecmu tul 1.005 metre en U• 

zunu 230 metredir. 
4 - 110 adet muhtelif küçük 

hendek ekseriyetle 2 metre 
tul ve İ,50 metre derinliktir .. 

5 - 49 metre şakuli sondaı. 
mecmu derinlik 2.561 metre 
en derini 130 metredir, 

6 - 15 adet ulki sondaj 
mecmuu tul 250 metred.r. 

Tersiye bünyenin kaidesi 
bünye kenarlarında gördüğü· 
müz ve ynkarda saydığımız 
kayalardan müteşekkildir. 

Sathı çok arızalı olan bu 
kayalar yine ayni kayaların 
elemanlarından mürekkep kon· 
glomerat ile tesviye edilmiştir 
ve bu sebeple konglomerat· 
]arın kallnlığı çok tahavvül 
eder. Bunu takiben yukarıya 
doğru bir transgresyon mah. 
sulü olan yeşil kumlar ve kil. 
!er başlar ki 40 metreye ka· 
dar kalınlaşan bu teressübat 
birinci ana kömür yatağının 

kaidesinde bulun'!'akt~dır ... 24 
metreye kadar şışkınlık gos-
teren kömür ya~a.ğ~nın üstü 
50.150 cm. lik sılısıfıye olmuş 
çok sert bir marnla örtülüdür. 
Bunun üzerinde 10 - 20 metre 
kalınlığında bitümlü şistler 
mütenavip safhalar halinde 
yer almaktadır. 

Uzun mesafeler üzerinde Ni· 
vosunu muhafaza eden bu su
hur bazı yerlerde yüksek bi
tüm ihtiva ediyors~ da. maat
teessüf iktisadi bır ıstıfade 
vadetmektedir. Bu tabaka yer
yüzüne yakın yerlerde çok 
eski zamanlarda kendiliğinden 
yanmış olup bu suretle vücu
de gelen tabii curuf ve yan. 
mış killer arazinin bazı kısı~· 
larında koyu kırmızı rengıle 
uzaktan göze çrrpar. Ana da· 
mardan 60-100 metre yüksek 
bir horizond_a ~-6 ~et~e ka· 
lınlıkta ikincı bır komur da
marı teşekkül etmişse de m~h· 
teviyatı saf olmadığından ık
tisadt bir değeri haiz değil· 
dir. Bu üst damarın 40 • 50 
metre üstünde bariz ~orizon· 
!ar teşkil eden açık grı ve sa· 
rımtrak tul ve tul kumları ile 
tersiyer bünye yukarıya doğ"
ru kapanır. Mika, kuvartz ve 
feldspat enkazından mürekkep 
olan bu kayalar gayet iyi iş
lenebileceğinden Kütahya ha
valisinde eskidenberi inşaatla 
kullanılmakta ve halk arasında 
"kevkep ismile tanınmaktadır. 

Yuka;da sayılı tabaka! seri
si bunların evsaf ve kompo· 
zi~yonu ve ihti':'a ettikl_eri Pla
norbis, Lamellıbranchıa. yap
raklar gibi hayyani .ve nebati 
tahaccürat bu sıstemın ) kolber 
in Alp teşekkülü taksimatına 
göre) Miosen'in en yüksek sı· 
nıfı olan Sarmatien tatlı su le· 
ressübabna tasnifini muvafık 
görürüz. Tuflar arasında rast· 

Damar gayet hafif dalgalı 
ve umumiyet itibarile 5 dere
celik bir meyille cenuba ya· 
tar. Bazı mevzit küçük basa· 
maklardan gayri bu kütle mü
him arızalardan tamamen ma· 
sun kalmıştır. 

Linyitleki umumi kaide hi
lafına bu kömürün ihtiva et
ti~i kükürt miktarı çok yük
sek değildir. Filhakika made
nin ham kömüründeki kükürt 
miktarı % 1,9 olup bunun da 
% 1,12 si kabili ihr:ıktır ve 
% 0,8 i de küllerde kalır. 

Bu gibi aşağı vasıfta olan 
ve Kütahyada olduğu gibi, 
büyük mıktarda bulunan kö
mürlerjn en iyi kullanış tarz
ları istihsal edildıkleri saha
larda elektrik elde etmektir ; 
bu bakımdan da Kütahya hav
zasının mükemmel şeraitte bu
lunduğunu söylemek kabildir. 
f.sasen bu mükemmel teknik 
şartlarıdır ki, kömürün aşağı 
vasıflarına rağmen, Enstitünün 
bu havzayı tetkik etmesine 
amil olmuştur, Bu müsait şart-

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 1 ::...------,·--
Kıymet muh:ım. 

minesi 

Lira K. 

67 10 

283 60 

327 10 

ll!twakkat 
tcminatt 

Lira K. --5 

21 

24 

04 

27 

ÜsküdarJa derbalı mahal· 
lesin~c tekke S. 4·50/l·sa
bahçeli ahşaP evin taıııamı 
Üsküdarda Selami Ali 
Ef. mahallesinde karakol. 
lıane So.82 sayılı bahçeli 
e\"İn t:ıınamı 

54 Üsküdarda Selami Ali 
El. mahallesin le karakol 
So.82 sayılL evin tamamı 

Yukarda bulund•ıkları yerlerle numaraları ve cinsleri 
ve kıymet tcın:nat mikdar!arı yazılı vakıf yerlerin bir 
ay içinde pa7.arlıkla satılacağından isteklilerin her gürı 
Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne mürac~athrı. (4202) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Artırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Azı Çoğu 'l'ahmini Fi at llI u vakkat garanti 
Sanatoryom Sut 14500 18700 11 1 
Ebe yurdu Kase yoğurdu 2700 4000 5 

1 
211,28 

Kilo yoğurdu 2700 4000 14 

Akliye, Çocuk, 
1stiliiiye hasta· 
nelerile Tıp Ta· lliutbak yumurtası 177000-234000 1,5 

788,25 le be Yurdu ve Günliık yumurta 101000-140000 5 
Kuduz tedavi 
ll!üessesesine. 

Yukarda adları yazılı Sıhhi Müesseselerin kap;ı.lı zarfla eksiltmeye konulan 1936 
Mali yılı siıt, kilo yoğurdu, kase yoğurdu ile nıu~bak ve giınlük yumllrtaların-ı teklif 
edilen fiyatlar fazla görülmüş olmasına binaen yeniden pazarlıkla eksiltmeye konul• 
muştur. 

1 - Pazarlık 24· 7-936 giiııü saat 14 buçukta Sıhhat lliüdürliığü binasındaki ko
misyonda yapılacaktır. 

2 - Süt ve yoğllrda aid şartnameler 
şartnameler parasız olarak komisyondan 
ayrı pazarlığa girebilirler. 

138 kuruş mukabilinde ve yumurtaya aid 
alınabilir. İstekliler lıer müessese için ayrı 

3 - 1stekliler cari seneye aid Ticar"t Odası vesikasile 2490 sayılı kanımda yazılı 
ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuzu veya banka nıektuplarile birlikte belli 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. •3817• 

Genel Gümrük Mulıafaza 
İstanbul Satınalma 

Eşyaııın el nsi Mik.hrı Tu:urları 

Erat için çizme 527 ı;!ft 4216 lira 
Deniz vasıtaları 6 kalem 5780 > 

için maki ne yağları 

İlk tcıııinat 

317 llra 
435 

Komutanlığı 
Komisyonundan: 

Eksi:tme Tarihi Güııii Saati 
nev'i 

Açık eksilim~ 7-8-936 Cuma 14 
Kapalı zarf 8-8-936 Cumartesill 

1 - Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı içil• yukarıda yazılı eşyanın eksiltme• 
!eri yapılacaktır. 

2 - Şartname ve cvsafları Komisyondadır. 

3 - lsteklilerinı ~çık ı;ksi!ıuı.~ için ilk teminatlarilc "Banka mektubu veya vezne 
ıı:ıakbuzıı olarak. tayın edılen gun ve saatte komisyonda hazır bulunmaları ve ka• 
palı zarf için tayin edilen gün ve saatten bir saat evvel teklif mektublarını koıııis-
yon:ı vermiş olmaları. M420ô" 
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H 1 a 
ve Losyonları 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden 
yapılmış misli ve minendine dünyada tesadüf edilemiyen 
ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan bir şaheser
dir. Hasan Yasemin, Leylak, Menekşe, milflör ve sair 
çiçeklerden yapılmış kokuları insanı zevk ve cennet bah
çelerinde yaşatır. Nesrin kolonyası Hasan kolonyasının 
yavrusudur. Limon çiçeklerinden yapılmış 75 derecede 
çok ucuz olması itibarile harcı alemdir. Losyonları dahi 
piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve 
Losyon Nesrinin güzel ve nefis kokusile ve ucuzlugif P 

rekabet edemez. 

1- A AN VAN AL ARI 
Türkiye ılriyatında büyük inkılap yapmıştır. 

Şimdiye kadar çıkan: Yakında çıkacak olan: 
lale, Şipr, Divinia 
Neagis, Viyolet, 
Milflör, leylak 
Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroli, 
Suar dö Paris, Pompadur, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri 

-

Bahar çiçekleri 
Zambak, Pupi, 
Kukarca, Amber, 
Nadya, Şanal, 
Rumba, Karyoka 
Kadın eli, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri. 
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- Türk Hava Kurumu 

Büyü Piyangos 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

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

Büyük ikramiye 35,000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20.000) liralık bir mük5fat vardır 

Sevgilt zevcim ve iki 
çocuğumun babası Nihat, 
bir nıüddettenberi ben· 
den soğumağa ve geceleri dışarıda 
geçirmeğe başladı. Evde kaldığı ge· 
celer bile, bana karşı bigane ve 
adeta dargın gibi duruyor. Nıhayet, 
bir akşam, diğer bi~ zevcesi oldu· 
ğundan bahsedince k~lbim büsbütün 
kırılacak sandım. Ertesi sabah hem
şirem bana ziyarete geldi ve on~ 
bütün olanı, çektiğim ıztırapları an· 
latbm. O, bana pek muhik bir na· 
sihatla bulundu : "Annelik h2.yatı ve 
ev işleri, yüzünü çirkinleştirdi. Hiç 
bir erkek, evde yorgun ve buruşuk 
yüzlü bir kadın görmek sevmez, 
Sakın cesaretini kırmayasm, çünkil 
ben, yüzündeki buruşuklukları seri 
ve emin bir surette izale ve taze, 
yumuşak ve gençleşmiş bir cild te
min edecek bir usul bilirim, dedi ve 
her akşam yatmazdan evvel penbe 
renrindeki Tokalon kremini kullan· 
mamı tavsiye etti,,. Hemen tecrübe 
ettim. Derhal cildimin üzerindeki 
müsmir tesire şaştım. Bir kaç hafta 
zarfında bütün burutukluklarım zail 

oldu. Ve bir genç kız yüzünün man· 
zarasını aldım. Şimdi, zevcim, beni 
evvelkinden daha fazla seviyor ve 
artık evden çıkmıyor . ş;mdi cildin 
unsuru penbe rengindeki Tokalon 
kreminde Biocel tabir edilen cildi 
besliyen ve gençleştiren kıymettar 
bir cçvher vardır, Her bcşerede 
bulunan bu Biocel cevheri kaybol· 
duğu vakit cildde buruşukluklar 

zuhur eder. Fakat tekrar verilince 
ouruşuklukiar zail olur. Genç hay· 
vanlardan istihsal edilen bu Biocel 
cevheri Vıyana Üniversitesi profe. 
sörü Doktor K. Stejskal usulü dai· 
re sinde penbe rengindeki Tokalon 
kremlnin terkibinde 
mevcuttur. Her akşam ~~..> 
yatmazdan evvel kul
lanıldıkta az zaman 
zarfında bütün buru. 

şukluklardan kurtulur. 
Solmuş ihtiyarlamış bir 
cildi gençleştirir. Ve 
laakal ıo, 20 yaş daha 
küçül: gösterir, 

AÇIK SÖZ- 23 Temmuz 

Istanbul Yedinci icra Me
murlu;tundan : Şerifin uhdei ta• 
sarrufunda olup Emniyet sandı· 
ğına 1000 liraya birinci derece
de ipotekli olup Rifatın alaca• 
ğından dolayı ipotek far.lasına 
şamil olmak üzere tahtı hacze 

alınan Beyoğlunda Feriköyünde 
yeni küşadiye (halen Keşli efen• 
di sokağında) eski 3 yeni 5 N • 
lı zemin katı kagir diğer katlar 
ah~ab kablamalı haricen boyalı 
ve birinci katta şahnişi olan 

bir hah hanenin tamamı açık 
arttırmaya vazedilmiştir. Tama• 
mına üç elıli vukuf tarafından 
2235 lira kıymet takdir ediım:ş· 
tir. Hududu: tapu kaydına na• 
zaran üç tarafı borçlunun ulıde· 
sinde olan diğer arsalar ve ta• 
rafı rabii müceddeden küş:ıd 
alunan tarik ile mahduttur. Sırf 
mftlkdür. Mesahası 57 metre 
murabbaı olup b!r buçuk metre 
murabbaı olan mahal aralıktır. 

Zemin kat, zemini renkli çi• 
nl bir artireden sofaya girilir. 
Bir oda, alafıranga ocaklı bir 
mutbah, bir hala ve bir kilar 
vardır. 

Birinci kat: bir sofa üstünde 
iki oda. 

lkinci kat: iki od:ı bir sofa, 
bir hala ve sofada bir dolap. 

Bodrum katı: Zcnıi ni toprak 
olan odunluk ve kömürlük ve 
natamam sahrınç hane denı· 
nünde elektirik tesisatı olup 

cephede üst katta bir tarasa 
vardır. 

Zemin ve bodrum pencerele· 
ri demir p1rmaklıklıdır. ü.t 

katın pencereleri kısmen pancor· 
ludur. 

Arttırma peşinjir. Arttırmaya 

iştirak edecek müşterilerin mu· 
haoııuen kıymetin yüzde 75 şi 
nisbetin:le pey akçası veya mil• 
li bir bankanın teminat mekttt• 
bunu hamil olmaları İcab eder. 

Müterakim vergi, tanzifat, 
tenviriye ve icarei vakfiye borç• 
ları borçluya aidJir. 20 senelik 
vakıf icaresi taviz b~deli müş· 
teriye aiddir. Arttırma şartna· 
mesi 3·8·936 tarihine müsadif 
Pa•artesi günü dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. 

Birinci arttırması 27· 8· 936 
tarihine müsadif Perşembe gü· 
nü dairede saat 14 dan 16 ya 
kadar icra edilecektir. Bir:nci 

arttırmada bedel ipotek bedelini 
tecavüz etmek üzere muham• 
men kıymetin yüzde 75 ni bul. 
dugu takdirde üstünde bırakılır· 
Aksi takdirde en son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırmaya 15 gün müddetle 

daha temdid edilerek 11-9·936 
tarihine müsadif Cuma günü 

saat 14 den 16 ya kafar 
dairede yapılacak ikinci art• 
tırma birinci derecede ipotek 
matlubunu tecavllz etmek ıizere 
en çok arttınnın üstünde bıra• 

kılacakdır. 2004 No. 1ı icra 
ve iflas kanununun 126 ıncı 
maddesine tevfikan hakları ta• 
pu sicillerile sabit olmayan ipo• 
tekli alacaklarla diii!;er allkada· 

... Bayanlar; 

ÇANTA, ELDİVEN ve ÇORAPLARINIZI 
Satın ıılmazdan evvel; her halde: Yeni aç :lan 

1 mağazalarını ziyaret ediniz. En son moda ve zengin çeşitleri 
arasında aradığınız modelleri bulacaksınız. 

Dr .Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
(104) yen[ numaralı hususi ka• 
inesinde hastalara bakar. Salı, 
cumartesi sabah (9 l , 2 • 12) 
saatleri hakiki fukaraya mah· 
sustur. Herkesin haline göre 
m namele olu ur. 

Yazlık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 ----

raııın ve irtılak ha~kı sahiple
rin n bu hal.::larını ve hususile 
fa:z ve masarıfa dair olan iddi· 
alarını ilôn tarihinden itibaren 
20 gün zarhnda evrakı müsbi• 
telerile birlikde dairemize bil· 
dirıııeleri lazım iır. Aksi tak· 
dirde hakları taı,:nı sicillerile sa• 

1. Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 

Zührevi ve cilt hastalıkları 
•• 

Dr. Hayri Omer 
Ô ğ 1 eden ııonra 

Ağacami karşısında 
Tel. 43586 

Beyoğlu 

No. 133 

İstanbul Üçüncü İcra Me· 

murl uğundan : Mahcuz olup 

Sultan:ıhmet 5 inci Sulh Htı· 

kuk Hakimliğin len: Bayezit 

Sovanağ.a .~ahal!esi Camiikebir 

sokağında 15 numaralı e\•de 

oturmakta iken kendisine gön• 

derilen arzuhal üzerine verilen 

meşruhat ile ikametgahının 

meçhuliyeti anl:ışılan Hasan 

paraya çevrilmesine karar veri· Hayrı'ya: 
len 11 kalem Ayna, koltuk, Karınız Saffet tarafınlan 

nleylıini,,c aç:bn nafaka davasın

dan dolayı muh1keıııe günü ol.ırak 

tayin edilen 20·8·936 Perşem• 

be saat 10 da İstanbul Ewin· 

önü Kaymakamlığındaki malı• 

kememizde bilasıle olmadığı 

takdirde bilvekale hazır bulun• 

sandalya, komedin, lavman dibi 

ve saire berber mobilyası açık 

arttırma suretile ikinci satışı 

27·7·936 tarih:ne müsadif pazar. 

tesi günü saat 14 den itibaren 

Galatada Mumhane caddesinde 
Yaldız hanı önün:le satılacağın• 

dan isteklilerin o gün ve saatte 
memurine müracaatları ilan manız lüzumu kamırı icabı ilıin 
olunur. olunur • 

o 

BIRE, 
1000 
VEREN 

TARLADIR 

2 ve 20 komprimelik ambalajlarda 
bulunur. 
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. bit olmayanlar satış' bedelinin 
payJaşıııas:ndıın · hariç kalırlar 
müterakim vergi ten viriye ve 
tanzifiyeden ibaret olan beledi· 
ye rüsumu ve vakıf icaresi be· 
deli müzayideden tenzil olunur 
fazla malumat almak isteyenle· 
rin 935·3908 No. lı dosyada 
mevcut evralı: ve mahallen haciz 
ve takdiri kıymet raporunu gö• 
rüp anlayacakları ilan olunur. 

(24524) 1 ~~~alaj•e .... ~omprimelerin 
=========="""""" iheri n de ha lisliği n timsali 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare ..., • • ...... , - • : 
eden yazı işleri müdürü olan ffi markasını arayınız. 

Etem izzet BENİCE 
Bnsıldılı yer: Matbaai Ebüuiya 
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