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katının iki Uç gUn içinde neticelenece§fni 
söylemlttl• Neticenin ne ofdufiunu me
rak ediyor ve .. bu itin bir an evvel kesin 
teklini bulmasını istiyoruz. 
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Mektup adresi: Caialotl•, Şeref sokak Telgraf adresi • lstanbul: Açık Sö:z 

italyan 'Boğazlar mukavelesine ilti
hakını Türkiye memnuniyetle karşılar! 
Bir jurnal karşısında f 

Bizi anlamamış olanların bizi jurnal et· 
meferi de yine bir anlayışsızlıktan başka 
şey değildir. Jurnalcılığı yine topukları· 
mızın altında bıraktığımız bir devrin 
içinde kaynamış bilirken meğer hafa 
onu yaşatmak istiyenler de 
bulunabiliyormuf. Hayret ve teessüf! 
=·~~~~~~==,===== 

Dün bir sırnaşığa verdiğim cevabı okuya~ ~ir dos~u~:. 

TevfikRüştüAras'ın yeni beyanatı 
1 Hariciye Vekilimizle Bulgar 
, Başvekili arasında Sofya'da 

samimi görüşmeler oldu 
1
Türkiye ve Rusya mukaveleyi aynı günde tasdik 

ha - Senin için Kurun'da bir yazı var 1 dedı. Da_r d~şu_nüş,: 
h şL~ını taşıyan bu adsız ve hüviyetsiz yazı benım Muıavı 
ak ıstiyoruz I ... adlı yazıma güya bir karşılık. . . . . 

b Bunu kendi duyulmamazlığı ve görünmemezlığı ıçınde 
ı ıraknıak belki benim için daha doğru olacaktı. Çünkü, boş• 
Uğuna ve loşlu~una hem ~ldüm, hem acıdım. 

) edecekler, heyetimiz bugün geliyor 

D - Ben ne diyorum, tan burum ne çahyor ?. 
t 0 Y4in ta kendi•i olan lıu yazı bizi anlamamış olanların yine 
anı bir anlıyamamışlıklarının çetrefil ifadesidir. . 

y k Biz, nıüsavi hak istiyoruz .. derken şahsi haysiyet ve şeref ı 
1 ıcılığına matbuat kanununun asla müsaade etmediğini işaret 

iijliYor, kanunun en güvenilir ~sası bu olduğunu s?~· 
Yor, ancak bir noktanın üzerinde duruyorduk. O da şu idı: 

- Gazete sıltununda gapclan hakaretlerde nascl o hakareti 
t•Pan muharrir, Neşriyat Direktörü, imtiyaz Sahibi hemen mah· 
/meye çıkarılabiligorlar ise gaz•lesinde hakaret yapan meb'us 
a hakaret gören tarafından Java edildiği takdirde mahkeme. 

!Je çıkmalıdır. 
ve Ç~i~kü gazele sütununda hakaret etmek, hagsig~t. ıkmak 

1 

butun bunları yapa~ken de bir takım menfaat mulahazala· 
'

1'"n hrikimiyel ve tesıri altında kalmak mil/el kürsüsünde ve• 
Yahut da meb'us sıfalıgle her hangi bir sahada vazife ifa el• 
'>ıek değildir. Tamamiyle şahsidir. 

~Öyle lamamıylo şahsi ve menfaate istinat eden hridiselerde 
';'-eb us gaze/eclnin gazetesinin sütunlarında her hangi bir va
•ndan söğüp sayması takipsiz kalabilirken bu taarruz ve le• 

catJüzün kurban ve zebunu olan oatandaş eğer kendini koru· 
"1ak İçin en küçük bir mukabelede bulunmuş olursa derhal 
'>ıahkemeye ••eriliyor ve adelet kapılarında dolaştırılabiliyor. 

Çanakkale işgalinden bir görünüş daha 

1 
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j İsmet İnönü Ankarada 

Başvekil kabine top
lantısına riyaset etti 

Tevfik Rüştü 
Ecnebi gazete
lere şöyle dedi: 
ltalyanın yeni muka
veleyi imza etmesine 
çalışmak vazifemdir. 

( Montriide Boğazlar ıaferint 
kazanan Türk murabbaı heyeti 
buglln şehrlmlte gelmektedir. He• 
yetimiz Slrkecfde coıkun mera• 
ıimlc:ı karıılan•eaktır. Bu huau.1• 
takt telgraflar •t•(ıdadır.J 

/' 

Kurun, meb'uı Hakkı Tarık ve Asım Uı birade.-lerin ıraıe
}••~dir. Bizim bu yolda yazdığımız yazıya niçin kendi ırazete
trınde cevap vermf!yİ JüzumJu bulduklarını tayin edememİf 
bufunmaklıfımız• rağmen anlıyoruz ki, bazı neıriyat bidise· 
Jeriyle kendilerini al.3.kalı buluyorlar. Neyse, itin bu tarafı 
Uıerinde durmayarak noktai nazarımızı bir kere da.ha: 

Yeni Boğazlar mukavelesinin tasdiki 
hakkındaki layıha hazırlanıyor 

Budapeşte, 23 (A.A.) - Tev· 
fik Rü~tü Aras "Nemzeti Ujugw 
gazetesinin Montrö muhabırine 
yaptıkı beyanatta demiştir ki: 

"- ltalyanın Montrö anlaş
masına iltihakını temin etmeyi 
kendime birinci derecede bir 
vazife telakki ederim. 

Kahraman ordunun ÇanoKKaıe aogazını 
lşgall hareketine dair canlı ıntıbalar 

11111111111111111111111111ıııııııu1111111uuııı111111111111ıııu11111111uıu111111111u11111111ıu111111111ıııuıııııııuııııımııııııı . ıutun 
- Meb'us menfaalin değil, milletinin adamtdlf. Kendi şah<i 

işlerini yürütmek ve üretmek İçin değil milletin hndine tevdi 
•iliği vazife ve mes'uliyeli hakkıyle başarmak için n:eb'us se
çi/miı ve namzet gösterilmiştir •• 

tarzında tebllJ'üz ettirdikten sonra yine Kurun refikimizin 
••tırlarına geçelim. 
. Kurun'un ad ve hüviyetini ıaklıyan yazıcısı .. - Üılüp ayoıyle 
~naandır .. ıözünü tasdik ettiren ifadesile kim olduğunu anla· 
~Yor amma, biz yine anlamamazlıktan gelelim• beyhude yere 
•rala.dıtı sütunlarda funları söylüyor: 

"Gözünüz bir ıazetenln ilk sayfasında ilk sütununda iri bir bathk 
•ltuyor: "Müsavi hak il:t:yoruz!,, 

Boğazlar davamızın teref.ıi bir zafere erdiği günün heyecanıyle çır .. 
:lraan yüreiimlzde gh:U bir "acaba?,, uyanıyor. Öyle ya milletin 
a~)'~~larına terc'imanlık iddia eden gaıete milletin •evJnç gününde 

1•• olarak nedeo bahoedebillr? 

Etem izzet Benice 

Ankara, 23 (Açık söz) - ı Vekilimizin ve yahut Hariciye 
Baş Vekil ismet lnönü bugün Vekilinin mühim bir nutuk 

söylemesi muhtemeldir. 
fstanbuldan şehrimize döndü- , Beyanname 
ler, istasyonda hararetle kar• i Millet Meclisinin fevkalade 
şılandılar. Baş Vekil bir müd- j too!~n~ıga davetine ait f1ec1!s 
det istirahat ettikden sonra · Reısının şu begannamesı dun 
Vekiller heyetinin toplantısına 1 Dahiliye Vekrilelinden <Jilri-

gete tebliğ edilmiştir: 
riyaset etti, Toplantı uzun Hükümetin gösterdiği lüzul'1 
müddet devam etti. Hükümet üzerine teşkilatı esasiye kanu
Montrö muvalrakiyeti üzerine nun~n 19 uncu maddesine 
yeni boğazlar mukavelesinin verdiği selahiyete istinaden 
ıasdikına dair olan kanun la· Türkiye Büyük Millet Medi. 
yihasını hazırlamaktadır. Mil- ı sini 30 temmuz 936 perşenbe 
Jet meclisinin bu ayın otuzun• günü saat 14 de ictimaa davet 
da yapacağı fevkalade toplan· ediyorum. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

.....___ Devamı 2 nci sa.g/ada tıda bu layiha müzakere edi· 1 -------------..;;;.=;...;;...;;;...;_..;....;""-'--- lecektir. Bu münasebetle Baş 
~'='==================================~==========~======= !;=================== 

İspanyadaki kanlı ihtilal 

Dahili muharebe 
Şiddetile devam 

bütün 
ediyor 

liükiimet Tayyareleri, asilere bomba yağdı
rıyorlar, ihtilalciler bazı kasabaları terkettiler 

d f/•pangada kanlı ilıtilcil, 
t;~hi/i muharebe bütün şidde• 
ih ~ devam ·ediyor. Hühumet 

111rilc'l ı k'l · · • ı er ten ı ıçın ugraş• 
'>lakı 
~ ıı bera her asilerin de kuv 
veıı· 
l.:oı 1 oldukları ve isyanın 

beyan etmiştir. 

Yunanistanda 
Siyasi buhran 
.Başhyacak 

Konferans esnasında Türki
yenin temennilerine karşı gös
terilen anlayıştan memnunum. 
Konferansın neticeleri tamami
le memnuniyeti muciptir. Tür
kiye kendi topraklarından bir 
kısmı üzerinde hareket serbes. 

DerJamı 2 nci sahifede 

Ali Çetinkaya 
Filyosta 

Çankırı, 23 (A.A.) - Nafıa 
vekili Ali Çetinkaya Filyos 
hattında ve Karabükde yapı
lacak fabrikalar hakkında tet
kikaıta bulunmak üzere bugün 
Çankırıya geldiler. Yarım saat 
kadar istasyonda kaldıktan 
sonra Filyosa doğru hareket 
ettiler. 

• • 
Filyos, 23 (Açık Söz) - Na

fıa vekili buraya geldi. 

Kısaca 
Deniz kazaları 

Şu c~mleleri olduğu gibi Cum .. 
huriyel ten ahyorum: 

• Halkın bir çoj!u masraf 
olmaması için plrijlara gitme
mekte, açıkta denize girmek
tedir. Denize girenlerin bir ço. 
ğu da yüzme bilmedikleri hal
de derinlerde tftnize girmekte 

·h 
11!/ kolay önüne geçı'lemi

u-tce ,_ · 
•o ifl anlaplmaktodır. En 
119" haberleri buraya sıra• 

Oruz./ 

M B~tvekile göre 

Mumaileyh, ge
neral Frankonun 
halihazırda Me· 
lilla'da bulun
:::!akta olduğunu 
ilave etmiştir. 

Kıral Jorj 

' ve açılmaktadırlar. Bu yüzden 
kaza geçirenler, boğulanlar 
çoktur. Dün de şehrimizde üç 
kişi daha boj!ulmuştur •• 

Bu cümleler bu aGtunl1rda 
· halk plAjları aç.almalıdır.. dem~

mixe hak verdirmiyor mu?., 

Almanyaya karşı "Üçler,, 

lngilfere, Fransa, Belçi
ka görüşmeleri başladı 
Yeni bir Lokarno rejimi vücude 

getirilmek için çahşıhyor 

Dogçland Alman ceb kruvazöründe bir askeri merasım 

Londra, 23(Radyo)-Alman
yanın Lokarno Paktını yırtması 
üzerine meydana çıkan vaziyeti 
öğrenmek üzere lngiliz, Fransız 
ve Belçika ııiurahhasluı bugün 
burada toplanarak müzakere 
başladılar. 

Bu konferansın gayesi üç 
devlet arasında yeni bir Lo
karno sistemi vücuda getiril. 
mesine çalışmaktır. Fakat im
diden ~azı güçlüklerle kar!ııa. 
şıldığı ıleri •ürülmektcdir. 

Londra, 23 (A.A) - Fransız 
Hariciye Nazırı lvon delbos 
dün . akşam buraya gelmiştir •• 
Belçıka Delegasyonu bu sabah 
bekleniyor. Lokarnocuların ilk 
toplantısı saat 10,30 da \'Uku
bulacaktır. Fransız başvck' Ji 
Blum öğleyin gelecek ve an
cak öğleden sonraki toplantı
ya iştiralc edebil~cektir. 

ll. G~drıt, 23 (A. A.)-Başvekil 
birin~raJ Havas ajansı muha
"az· . beyanatta bulunarak, 
fehiıYetın git gide hiikjimetin 
nu ~~ s, ala.h .bulmakta oldu~u-

Val ansia 'dan 
hareket etmiş 
olan hükümet ku
. vvetleri Alman· 
ya'yı işgal et• 
miş olup Alba
cete üzerine yü
rümektedir. Bil
bao'dan hareket 
etmiş ol.an. kuv· 
vetler de Bur
hos'a doğru iler 
!emektedir. 
(De•-' Jkinclde) 

Yunanistanda siyasi fırka· 
far hükümete karşı şiddetli 
bir muaarız veziyet almı~lar

dır. Buna sebep, bugünkü 
Ceneral Metaksas kabinesinin 
diktatörlüğe doğru gittiğini 

Hele, 11halkın birçoğu masraf 
olmaması için plljlara gitmemek .. 
t~." climlesl çok manalıdır. Bu 
cumlenln açık ffadeti herhalde: f - ..... 

l Açık Söz'ün 1 

Brük•el; 23 - (A. A.) Belçi
ka başvekili Vanzeeland ve Ha
riciye Nazırı Spaak, Üçler kon· 
feransında bulunmak üzere 
Londraya hareket etmitlerdir. B Y eınıştır. 

bu aşvbekif A'İderete şehrinin 
sa ah . . 

ıı~ca~, asilerden geri alı.-
tan ;• ve donanmanın bu

etuanı topa tiıtacatını 
Bir komite teıkil •den M. Azana w arkadaıla ·r 

· zannettirecek bir takım hare
ketlerdir. Bu hususda en son 
haberler yedinci S&) !adadır. 

- Halk maıraf edemedlil lçiıı •• 
Ol•a gerektir. Maıraf edemiyen 

halka da bedava halk plljı yap
mak en b•tta gelen vazifedir. 

H•tlce Hatip 

Sürpriz kuponu 
Bu kuponu kesip sak!ayınıı 

\ No. 96 -
Londra. 23 ( A.A.) - lnıi

liz • Fransız. Belçika delegas
yonları saat 10,30 da Downial' 
Sreet'de toplanmışlardır. 
(Devamı 2 nci ıagfaıla) 
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Yüz küsur sene evvel imza· ispanyaya gelince; ispanya 
lanan Viyana muahadesini bir sosyalizmi Rusyaya benzemi-
rejim mücadelesi takip etmiş· yor. Filhakika 1931 de Hüküm-
ti: Bir taraftan !büyük Fransız darlıktan Cümhuriyete geçen 
ihtilalinden evvelki mutlak hü· ispanya, 1917 ihtilalinin arife-
kümdarlık ve bunun dayan- sindeki Çarlık Rusyasına ben-
dığı derebeylik, kilise, diğer zer. G~ri kalmış toprak mes'e-
taraftan da Fransız ihtilalinin lesi halledilmemiş bir ziraat 
hız verdiği liberalizm. "Eski memleketi kayıtsız asılza-
rejim ile yeni rejim,, Fransada deler, lenbel papazlar kuvvet· 
ltalyada, ispanyada, Almanya· siz b'.r burjuva sınıfı. Böyle 
da boğuştular. 1848 ihtilalleri· bir memleket liberal Cumhu· 
ne kadar eski rejim kendisini riyetden kolayca sosyalizme 
muvaffakıyetle müdafaa elli. geçti. Ve Rusyada olduğu gi· 
Ondan sonra zayıfladı ve git- bi sağlam birleşebilirdi. Fakat 
tikçe kuvvetleşen liberalizm ispanya halkı Rusya halkına 
karşısında geriledi. Bundan · benzemiyor. lspanyol ferdiyet. 
sonra da beliren yeni bir kuv- çidir. Burada yeni rejim dere-
,·et sosyalizm ile karşılaştı. beylerin ve kilisenin tahakkü· 
Fran'1z ihtilalinin arifesinde müne karşı bir hareket tclak
liberalizm derebeyliğe karşı ki edildi. ve öyle olarak kabul 
nasıl J>ir vaziyette ise, Büyük edildi. Eski rejimden memnun 
Harbin arifesinde de sosyalizm olmayan her sınıf halk yeni 
liberalliğe karşı aynı vaziyet- bir günün doğacağını sandılar. 
te idi. Eski gün kral ile beraber geç-

Versay muahedesir.den son- ti. Fakat yeni günün güneşi 
ra da bir rejim mücadelesi baş- bir türlü doğmadı. So•yalist 
!adı. Bir taraftan on dokuzun- devletini kurmak için Üzerlerine 
cu asrın Liberalizmi ve Kapi- mesuliyet alan devlet adamları da 
talizmi, diğer taraftan da Bü- kendı aralarında anla~amadılar. 
yuk Harbin hız verdiği Sosya- Bazıları mutedil sosyalist ba-
lizm. Bu boğuşma ha'a devam zıları daha ileri, bazıları ko-
ediyor. müni•t, bazıları anarşist idi. 

So•yalizm sanayi haya- Bu karışıklık içinde ispanyada 
tında ilerilemiş, ışçı sınıh davamlı bir sol cenah rejimi 
kuvvetleşmiş bir memleket re- kurmak gittikçe zorlaştı. Bu 
jimi olmak lazımdır. Fakat or· f zaafı fırsat bilen sağ cenah, 
ta sınıfın kuvvetleşemediği ve I ispanyadaki •ol hükümetine 
binaenaleyh Kapitalizmin de za- karşı harekete geçti. Üç dört 
yıl kald•ğı memleketlerde o!- gündür ispanya kanlı bir rej:m 
dukça kolay galebe kazandı. mücadelesi içindedir: Sağlar da 
Rusyada olduğu gibi, diğer ta. sollar gibi dağınıktır. Kral ta-
raftan ltalya, Almanya gibi raftarları, çiftlikleri istimlak 
Kap;talistliğin sağlam yerleş• edilen asılzadeler, papas-
tiği memleketlerde Sosya- lar, sermayedarlar ve ordu-
li•tlik büyük mukavemet ile nun bir kısmı. 
karşılaştı. Bu mukavemet Fa- Bu -boğuşmanın nasıl bir ne-
şistlık şeklinde tecelli et- tice vereceği malum değil. 
miştir. Faşizm, kapitalizmin Fakat evvela Fasta başlayan 
Sosyalislliğe karşı aksülameli- ihtilal, çabucak yapıldı. Hükü-

diFransaya gelince: burada met vaziyete hakim olduğunu 
iddia ediyor. ihtilalciler muvafvaziyet tamamıyle başkadır. 

Fransada Sosyalistliğin daha fak olacaklarını söylüyorlar. 
ispanyadan gelen haberler müe•ki bir an'anesi vardır. Bura-
lenakız. Fakat milletler arası da Sosyalistliğin kurulmasına 

1848 senesinde teşebbüs edil- münasebetlerinde rejimlerin 
mişti. O zamanki şiddetli ka- ehemmiyetli rol oynadığı bir 

F d zamanda bir veya diğer tarafın pitalist aksülameli ransa a 
Sosyalizmi iki batın keri attı. galebe çalması, Avrupanın si. 
Fransa siyaseten daha olgun ya.set sahnesi üzerinde şüphe-
bir memlekettir. Bu defa Fran- siz ehemmiyetli akisler bıraka-
sada kurulan Sosyalist rejimi, caktır. Bu bakımdan ispanya 
bir ihtilalden ziyade siyasi ihtilali yakından takibe değer. 
tekamül neticesidir. Diplomat 
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Tevfik Rüştü Aras'ın beyanatı 
( 1 inci sahifeden devam) 

!iliğine sahip olmamaya artık 
tahammül edemezdi. Bu, hü
kümranlık hukukuna sahip 
her memleketin hakkıdır . ., 

Dr. Aras Türkiye ile Maca
ristan münasebati hakkında da 
bu münasebatın çok iyi oldu
tunu ve iki millet arasındaki 
dostluğun derin bulunduğunu 

söylemistir. 
Türk - Bulgar münasebatına 

dair de Dr. Aras şöyle de
miştir : 

Türkiye Bulharistanla pek ala 
teşriki mesai edebilir. Türkiye
nin dostluk zinciri Bulgaristan
la zenginleşir. Ve Türkiye, 
bulgar doslluğu yüzünden eski 
dostluklarından hiç birini feda 
etmek mecburiyetinde değil

dir. Bulgaristanın dostluğu Mon• 
t ö konferansının kazançların
dan biri olmuştur. 

Hariçteki akisler 
Bükreş 23 (A.A.) -Gazete-

ler Montrö hakkındaki neş-

riyatları na devam ediyorlar. 
• Adevrul" diyor ki: 
Yeni mukavele Avrupa sul

hun un umumi menafii bakımın
dan tahlil edilecek olursa; 
lngilterenin ilk defa olarak 
kati ve ameli şekilde teşkilatlı 
kollektif emniyete iştirak etmiş 
olduğu görülür. Titülesko'nun 
müdahalesi üzerine lngilterede 
bu sahada Fransız - Rus - Ro
men noktainazarını kabul et
miştir." 

Bu gazete, Titülesko'nun Ro

manya menafiinin korunmakta 
olduğunu ve Türk - Romen 

dostluğunun ehemmiyeti hak
kında söy !ediği sözleri tebarüz 
ettirerek makalesini bitirmek
tedir. 

Belgrad, 24 (A.A.) - Avala 
ajansı bildiriyor: 

Montrö konferansından An. 
karaya dönmekte olanTürkiye 
dışişleri bakanı Tevfik Rüştü 
Aras ve Türk murahhas he
yeti bu sabah Belgrad'dan 
geçmiştir. Doktor Aras durak. 
ta başbakan ve dışişleri bakanı 
Stoyad~noviç adına dışişleri 
muavını Martinetz tarafından 
karşılanmıştır. 

Bu münasebetle beyanatla 
bulunan Dr. Ara., Monrö kon
feransı esna<ında Türkiyeye 
yaptığı yardım dolayısıyle Yu
goslavyaya teşekkürlerini bil
dirmiş ve demiştir ki: 

"Konferansın muvaffakıyeti, 
yalnız Türkiye için değil fa
kat bütün Balkan antantı' için 
bir muv3ffakıyet teşkil etmek
tedir. Türkiyenin Montrö mu
kavelenamesini bu ay sonunda 
tasdik etmesi muhtemeldir .• 

J?oktor Aras, Pravda gaze
lesıne aşağıdaki beyanatta bu
lunmuşıur: 

imzayı müteakip dostum 
Stoyadinoviçin bana gönder
miş olduğu telgraftan dolayı 
bilhassa memnun oldum. 

Gazetecilerin "ltafya, muka
velenameyi imza edecek mi ., 
sualine Doktor Ar as şu cevabı 
vermiştir: 

"Bu hususta birşey bilmiyo
rum.Fakat memnuniyetle buna 
intizar edelim. 

Doktor Aras ayrıca şunları 
da söylemiştir: 

•Sovyetler Birliği mııkavele
nameyi Türkiye ile aynı gün
de tasdik edecektir. Ve Mon
trö'deki lngiliz heyeti ise daha 
ilk günden itibaren Türk nok
tainazarile mutabakat halinde 
bulunmuştur •• 

ispanyadaki kanlı ihtilal 
-----------------------------------~-

Dahili muharebe bütün 
şiddetiıe devam ediyor 
1 inci sayfadan defJam 

Tayyareler, Hueska'yı bom
bardıman etmişlerdir. Buradaki 
garnızon isyan hareketine ka
rışmış idi. 

r ler, asilerden Almarzayı istir· 
dat etmişlerdir. 

Sevil yakinindeki tablada 
tayyare meydanı da hükümet 
tayyareleri tarafından bom
bardıman edilmiş ve bütün 
benzin tanklarına bombalar 
atılmıştır ki bu hal, asiler için 
bir felakettir. 

Yeni vaziyet 
Madrit, 23 (A.A) - Dün 

akşam iç işleri Bakanı, asilerin 
Lagranja'yı terkettiklerini ve 
bir çok ölü, yaralı ve silah 
bıraktıklarını bildirmiştir. Si
lahlı sivillerden mürekkep bir 
kıta ile takviye edilmiş olan 
hükümet askerleri, asileri ta
kibetmektedirler. 

Kartajen kuvvetleri şefi, 
Kartajen halkına kendisinin 
hükümeti tutmakla olduğunu 

bildirmişt:r. Silahlı sivillerden 
mürekkep iki kıta, asileri le- 1 

dip için Alicante'ye hareket 
etmişlerdir. 

Albacete eyaletinde Alman
sa şehri asilerden geri alın

mıştır. 

Hükümet tayyare kuvvetleri, 
Leon tayyare meydanını bom
bardıman elmiş ve orada bu
lunan bütün tayyareleri tahrip 
eylemiştir. 

Jaenden gelen ve lıükümete 
sadık bulunan bir madenci işçi 

kola Kordu civarında muhare
be etmektedir. 

Asi General 
Hendaya; 23 - (A. A.) iyi 

malümat almakt:ı olan mahafil 
halkcılar cephesi kuvvetlerinin 
asilerden Sebastiyeni geri almış 
olduklarını haber vermektedir. 

Asi General Mola'nın Sen 
Sensebatiyen etrafında cere
yan etmiş olan muharebede te• 
lef olduğu beyan edilmektedir. 

Bombardıman 
Barselon, 23 (A.A.) - Bar

selondan hareket elmiş olan 
tayyareler Srragossedaki asi
leri bombardıman etmiştir. 

Kışlaların üzerine 70 bomba 
atılmış ve büyük hasarlar ika 
edilmiştir. Asiler tüfek v~ mit
ralyözlerle mukabelede bu'un
muşlar ise de bütün tayyare
ler hiç bir hasara uğramaksı· 
zın üssülharekelerine dönmüş
lerdir. 

Madrid, 23 (A.A.) - Alican
tedeki hül<ümete sadık kuvvet-

Türk - Bulgar dostluk 
münasebetinde i11kiı;af 

Sof ya, 23 ( A.A.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Ankaraya dönmekte olan 
Türk murahhas hey'eti, başında 
dış işleri ·bakanı olduğu halde 
bu gün saat 16,30 da Sofya· 
dan geçmiştir. 

Bulgar başbakanı Köse lva
nof, Türk bakanını karşılamak 
üzere Dragoman istasyonuna 
kadar gitmiş ve orada doktor 
Arası kendi salonlu vagonuna 
davet ederek sofyaya kadar 
kendisiyle samimi görüşmeler· 
de bulunmuştur. 
Sof yada konuşmalara istasyon 

solonunda devam olunmuştur. 
iki muhatap, Türk - Bulgar 

münasebetlerinin iyi inkişafını 

bir kerre daha büyük bir mem· • 
nuniyetle müşahade etmişler

dir. 
istasyonda, doktor Aras, 

Saray MarcşalıPanof, dış işleri 
genel gekreter vekili elçi Sa
rafof, siyasi daire direktör 
vekili ve protokol direktörü 
Petrol • Çomakof, matbuat 
direktörü elçi Balabanof ve 
dış işleri bakanlığı diğer yük· 
sek memurları tarafından se
lamlanmıştır. 

istasyonda aynca, başta türk 
Elçisi olmak üzere Türk El-

Kazablanka, 23 (A. A.) -
Asiler Badajoz'u ele geçirmiş
lerdir. Dolaşan bir şayiaya 

göre, asilar Cebelüttarın lima
nında 1. ü. ı1 ııetin . bir torpido 
muhribini bombardıman elmiş. 
ler ve hasara uğratmışlardır. 

Asi tayyareler 
Cebelüllarık, 23 (A.A.) -

Hükümetin deniz tayyareleri 
dün öK"leden sonra Limea'yı 

bombardıman etmişlerdir. Asi
lerin elinde bulunan deniz 
tayyareleri de sür'alfe yetişe
rek mitralyözlerle hüküme tay
yarelerine karşı bir hava mu
harebesi açmışlardır. Hiçbir 
tayyara düşmemiştir. 

Silah kaçakcılığı 

Hendaye, 23 ( A.A.) - Bir 
çok silah kaçakçılığı vak'ala
rının hadis olması üzerine, hu ... 
dattaki muhafaza teşkilatı as-
kerle takviye edilmiştir. 

Madrid hükümetinin Fransa
dan silah celbetmek istediği 
zannediliyor. Bayonn gelen 
bir şilep, hükümet tarafından 
gönderilen bir mümessilin sa
tın alacağı harp levazımını 
yükliyecekti. 

Bir kamyon dolusu silahla 
hududu geçmek istiyen ispan
yalı bir şoför, Fransız muha
fızlar tarafından yakalanmış 

ve Bayonn hapishanesine atıl
mıştır. 

Barselon 23 A. A. - Halkcı 
ceblıe gönüllülerinden mürek
kep bir ordu bmyonlarla 
Saragos'a yürümek üzere~ir. 

Atatürk ile seki
zinci Edvard 

Ankara, 23 - Büyük Bri
tanya kralına karşı tevc h edi
len suikast dolayısile K. Ata
türk ile sekizinci Edvard ara
sında telgraflar teati olunmuş
tur. 

çiliği memurları, Yugoslavl'a 
ve Yunanistan Elçileri, Çekos
lovakya ve Romanya masla
hatgüzarları, Sofya Türk.Bul
gar dostluk cemiyeti mümes
silleri ve gazeteciler de hazır 
bulunmuştur. 
Aynı trenle, Montrö'deki 

Bulgar heyeti de Sofyaya dön
müştür. 

Çanakkaldde 
Çanakkale, 23 (Açık Söz) -

Boğazı çeviren bütün şehir, 

kasaba ve köylerde kahraman 
ordumuza kavuşmanın verdiği 

büyük sevinç en coşkun bayram 
günleri yaşatıyor. 

Elli kişilik bir heyet bugün 
Anafartaları geçerek Cesaret 
tepede Mehmet çavuş abide
sine gidilmiş, orada toplanan 
binlerce köylü ve bilhassa şe
hit aileleri huzuruyle ateşin 
söylevler verildikten sonra 
muhtelif çelenkler konulmuş 
ve müteakiben lngiliz ve Fran
sız mezarJ,klarına da aynı su
retle birer çelenk konulmuş 
ve dönülmüştür. 

rada Wildswan adındaki İngi
liz harp gemisinin üzerinden 
uçan İspanyol tayyareleri la
refından birkaç bomba atılmış
tır. Bombalar geminin biraz 
ilerisine düştüğü için Wildswan 
hasara uğramamıştır. 

lngiliz harp gemisi bir ihbar 
topu atmış ve sonra Cebelüt
larıka girmiştir. 

Bir komite 
Madrid 23 (A.A) - Maclrid 

gazeteleri Azana ve Giril'in 
imzalarını ha vi bir kararname 
neşretmektedirler. Bu kararna
meye göre, Valanse, Alikante, 
Kastellon, Cuenca ve Albace
la eyaletleri üzerinde hükmü
nü icra etmek üzere bir Cum
huriyet hükumeti delege koı 
mitesi. teşkil olunmuştur. Bu 
komite parlemenlo başkanı, 

Ziraat Bakanı, Basbakanlık ve 

Ziraat müsteşarından mürek
keptir ve Başbakanlığa mer
bullur. 

Almanya • Üçler 
1 inci sayfadan devam 

Londra, 23 (A. A.) - Üçler 
konferansı sonunda aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir : 

23 temmuz 1936 da Lodrada 
toplanan Fransa, Belçika ve 
lngiltere mümessilleri, 19 mart 
anlaşmasını, Alman Başvekili
nin 21 mart tekliflerini ve 
Fransız hükumetinin 8 nisan 
tekliflerini nazarı dikkate ala
rak aşağıdaki neticelere var
mışlardır: 

1 - Bütün Avrupa millet
lerinin bütün gayretlerinin esas 
hedefi, sulhu umumi bir hal 
suretiyle takviye etmektedir. 

2 - Böyle bir hal sureti 
ancak alakadar bütün dev
letlerin iş birliği ile elde 
edilebilir ve bu hususta ida
mesi lazım olan ümit ıçın, 
Avrupanın gözük üşte veyahut 
hakikatte birbirine muhalif 
bloklara ayrılması keyfiyetin
den daha fena bir şey olamaz. 

3 - Bu sebep dolayısile üç 
hükumet, beş lokarno devleti 
ara•ında buluşmanın kolaylıkla 
vukua gelebileceği bir anda 
böyle bir buluşma organize 
edilmesi için teşebbüslerde 
bulunulması lüzumuna kail bu
lunmaktadırlar. • Üç hükumetin 
f.krince, ilk iş, lokarno paktının 
yerini tutacak bir anlaşmayı 
müzakere etmek ve Alman ha
reketi ile vücut bulan vaziyc t 
bütün alakadarların iş birliğı 
ile halleylemek olmalıdır. 

• 

24 Temmuı 

Son Dakika 1i 
Ankara - memleket ve dünya ... 

Danzig meselesi ve Lehistan .b~e 
-- -· ft,ıı •a 

Danzig tarafından Lehistana ~·i!· 
teminat veriliyor amma.. ~p 

"· i, 1 Dantzig, 23 (A. A.) - Lehistan'ın Dantzig'deki Ali ko~is.er~ A.t 
B. Papee, dün akşam B. Greiser ile görüşmüştür. Söylendığı~ L.rınd, 
göre Greiser, son zamanlarda Lehistanda yapılan ve Dantıı~ 
aleyhine müteveccih bulunan nümayişlerden dolayı hayretın llu 
izhar etmiştir. Mumaileyh, serbest şehir hükumetinin asla Lebil' \ı -
lanın menfaatlerini ihlal etmek niyet ve tasavvurunda olmadığıPı ' tçı 
söylemiştir. Y t 

iki taraftan Milletler cemiyeti al! komiseri Lester soP ~0tdu 
günlerde ittihaz edilen ve kanunu esasiye mugayir bulunan ifa 
kararlar hakkında Dantzig ayanından izahat istemiştir. ı,es- d•ki f 
ter'in sormuş olduğu sua!ler yine cevapsız kalmıştır. d'••ti 

• • • d'.tiııı; 

1. l l 116. J ~'.flıııi ngi tere i e ıvı ısır arasınua ~~ltar 
bir anlaşma daha yapıldı. ~~~ 

Kahire, 23 (A. A.) - lngiliz-Mısır muahedenamesinin asker• "1.~u 
ahkamı hakkında bir itiliıf h~sıl olmuştur. Bu itifiıf, dün akşaıll p 11> 
parafe edilmiş olup bugün lngiliz ve Mısır delegasyonlarına tef• Lllı:at 

1 • ~-d i olunacaktır. ki delegasyon, yarın umumi bir toplantı yap 
'lll•dı caklardır. d 

• • • "' i, 
llun 

Yugoslavya ile yunanistarı t~ 
arasında mühim bir mesele ~~·· 

1. )'ıl 
Alina, 23 (Hususi) - Yugoslavya hükumetinin buradaki e• ı:ı 

B.. tı 
çisi dün Başvekili ziyaret ederek uzun boylu görüşmüştür. • Si 
mülakat esnasında Hariciye umum direktörü Mavridisin de btl" l,li ~ 
lımması elçi ile Başvekil arasında görüşülen meselenin ehelll" 1,4 
ın i yelli bir mesele olduğuna delil sayılmaktadır. 

• • • 
1 f aponyada bir felaket daha 
1 Tokyo, 23 (A. A.) - Asami volkanı dün ak~amdan beri ye

niden indifaa başlamıştır. Zararın yekünu ve telefat olup olını· 
dığı henüz bilinmemektedir. 

Tokyo, 23 (A. A.) - Dün Loochoo ve Kyushu adalarınd1 

şiddetli bir tayfon hüküm sürmüştür. Bir çok gemiler haraP 
olmuştur. .. 

Nagazakide altmış kadar ev yıkılmıştır. 16 kişi ölmüştuf• 

'lttııı 

-1 

Bir denizaltı gemisi hasara uğramıştır. 
111111111111111111ııııı111ı111111111111111ıı11111111111111111111ııu111111111111111111111ımııııııırııııııııııı11111ıtıı111111ıııı1111ıııu11,,.tl DG 

1 Bir jurnal karşısında 1 ~rı 
1 inci sayfadan devam Q 

Fakat yanılmışsınızdır: Bu yazının da\lası şudur: Bir gazet~C: I 
var, meb'ust1.1r. Bir gazeteci var, değildir. fl.1eb'u• otmıyan gazetc~ıy' ıL trn 
kolayca mahkemeye &ötürüyorlar. '°"" 1-{ 

Mcbyu.11 olan gazeteciler • günahı boynuna • latc.diklcrine i/t d°tur 
vüyor, sayıyorlar, fakat hA.kim huzuruna maznun olırak ç.ıkarılauyo,... la. b 
lar. O halde •.• Kim meb'us gazetecinin neıriyatl üzerine bir dava aç'': etlll a 

! sa ... Şehblıını frenkçe de bildiğini göstermeli .•• otomatikman tcırii pıJ. ~ ek 
suniycti kalkmah ... l~tc teşkillb rsaıiycdc dilzclccek bir nokta dah.a:". ~~Un 

Yazı•ı da görüşü kadar çirkin ve geri olan ve fikirleri1111'' tt~: . 
de muharref n•şreden bu satırları okuduktan sonra hayret •' 'ı~dışt 
teesoüflerimizi ifade etmemek için ya çok vurdum duymamazlık a 
gerekiyor, yahut da haklı ve hızlı bir feveran .

1 Jurnalcılığı biz topuklarımızın altında bıraktığımız bı 
devrin tarihi içinde kaynamış bilirken meğer hala onu yaş•1' 
mak istiyenler de bulunabiliyormuş 1 

Fakat ne garip ki yalnız jurnalcılık gayretindeki hudut•~1 

i•tidadını ortaya koyabilen bu yazıcı jurnal edilebilecek h1I 
bir tarafımızı bulamadığı kadar bu jurnalında da imiya~' 
tabirile "faka basmış I" 

Çünkü, bu adsız muharrir bir boğaz işi ile meşgul oJduj; 
muhakkak olmasına rağm~n bizim hadiselerin bütün seY 
içinde sık sık ve günü gününe Boğazlar müzakeratı bakkıııd• 
yazdıklarımızın gafilidir. 41~ 

Filhakika Kurun refikimizin yazdığı gün biz bu sütunlard• ' 
Boğazlar müzakeresinin muzaffer neticesi üzerindeki mutali•' ~~a 
)arımızı yazmış, bu sütunları "Miisavi hak istiyoruz!.." başlılı~ V 

yazımıza vermiştik. Fak at, bu jurnalde ki ya tegafül ya kalı ~~Ilı 
gözünü bir gün önceye çevirmiş olsaydı bu vazifemizi yin', ~ti 

a 0 ıt •• e kendisine tekaddüm ederek yaptığımızı anlardı. Açık Söz, v "' 
ğaz1ar konferansı başlarken ve biterken ve bittikten sonra d: ~ler 
vazifesini fikir, havadis, mektup, telgraf, makale neşretııı• lilıııi 
bakımlarından en iyi yapan gazetelerden birisidir. • 

0 
~İi.ıl 

E"er Kurun refikimize üstün bir gazetecilik hızı için. ' ,.ç 
" •' ·~li bulunuyor, ve bu muvaffakıyetimizi de her gün gazete1111 , Vt 

1
Y 

artan rağbetle onlar gibi biz de görüyorsak bunu kendi ııo~ ~~' 
ıanlarında aramaları yakışık alır. Fakat kastleri ne o, ııe bılı 
sadece havaya sıkılan bir jurnal tabancasıyle mide bulandır' ~ k 

k .~ ••t, maktan ibaretse bunun için de kendilerine hatırlatılaca ' 
münasip söz: 

- Yaya kaldın tatar ağası .• 
demekten ibarettir. 

Bizi bilen bilir, hem de çok iyi bilir. Ne kimsenin 
mesine, ne de kötülemesine lüzum kalmadan. 

Hem lakırdıyı ne uzatıyorum, 
- Kervan yürür .• 

Resmi devairin 
nazarı dikkatine: 

Gazetemizde neşredilecek resmi ilanla~ 
için vegane merci " Resmi ilanlar Tür . 
Limted Şirketi ,, dir. Şirketin merkeıı ~ 
Ankara caddesinde Kahramanzade ha• lııt ıı 
nınnı üçüncü katıdır. Telefon numara,51 tıı 
20960 dır. ilanların bu htrikle gönderıl· !~ııı 

• • ] Qftı 
mesı rıca o unur. t<1;1 



24 Temmuz 
- AÇ 1 K -

Açık hesaplar .. Hız ve vatandaşın sevgisinden alan gazetedir gücünü 

Sahl.bı· ·. Etem !uet BENiCE -ı ~ •ni diplomasinin hoşa giden bir tarafı var. Eski di~lo_m:~i 
•aınaıı altından su yürütmüyor. Dobra dobra yuruy · 

~~n _siyaseti on üç milyonluk bi~ Ha~eş kıt'asını elde et· 

tı· stıyor. Yeni diplomasi bunu gızlemıvor. 
_'.Ploınatlar açık açık söylüyorlar: 
. liabeşi zapt•deceğiz. 
ış !ıemen fiili sahaya intikal ediyor. 

BELEDiYE 

Serbest güreş şampiyonu 

Maarif 

======================~-=~==~S=a=y=ı=:=-9=6=-=-==H==e=r=y=e=r=d=e=S==k=u=r=u'=======T=e=le=fo=n==N=o=:==20=8,=2=7=·==T=e;lg~r=a=f==ad=r=e=<=ı:=!=s~ta=a~b~ı~l~A~çı~k~S~a~ı~J 
Adliye 

Yunanlı Cimlondos ı\lınanya için müstemleke bir ihtiyaçtır. Anavatan hudut· 
'~da bazı genişleme hareketleri yapmak lazımdır. 

u açık açık söyleniyor: . . 
- Avusturyayı ilhak edeceğiz. Milli hudutları genışletecejiız. 
Vçılc açık harekete geçiyorlar. 

tııi diplomasinin şaheserini Türk diplomatları ortaya 

Şüpheli 
Bir ecnebi 
Yakalandı 

İzmit civarında 
iş arıyor muş 

1 

şehrimiz~ geliyor , 
ı Festivaı münasebetile yapılbcak 
güreş müsabakalarında Dinarlı. 

Karaali. ve Mülayimle karşılaşacak 

Köy 
Okulları 

Kitapları 
Bunun için bir ko· 
misyon toplanıyor 

dulnr. 
~a.reketten evvel yüks•k bir dürüstlükle Boğazlar _hakkın• 

fikirlerimizi ortaya attılar. Devletleri davet ettıler. Bu 
•tift - . 1 J un iı bidm iste• 
. .... ve muı.akerelerın sonu ne o ursa o ı 
'.ili.it şekle dökülecekti. Burası muhakkak. Fakat göster: 
'llıiz nezaket Berlin ve Romadan sık .,k esen bu kabıl 
i~rlar gibi s~rt değildi. Okşayıcı bir politika ile dostlar~n 
·~ nefsini de gözden kaçırmıyarak maksadımızı temın 

~u açık siyaset daima girintili, ivicaçlı, halezunlu politi~a 
I> eden devletleri önceleri şaşırttı. Bir aralık ~·~dır. 1

: 

•t nihayet İngiltere gibi politikayı bir futbol artıstı gıdbı 
e lı • . · •t· t den devletler e 

unerle driplingle çevırmeyı ı ıya e •dı( ' • "t k el altın• . •r ki artık saman altından su yuru me ı 
il. ış becermek siyaseti iflas etmiştir. . . . . 

uaun en taze ve açık ifadesi şu olmuşturki lngılız harıcıy~ 
lır. 1

11 
·ı · . .. . • "t affakıyetsizliklerin sebebı ·u; gı ız prestıJını çuru en muv . 

1 •İlahlarının yeni bir harbi bat"ramıyacak kadar gerı 
""'ııdan ibaret olduğunu itiraf etmiş, harbiye nazı.rı da 
fııl çalışnıakla bu zararı telifi edeceklerini söylemiıtır. 
s."lnek ki anlar da açık konuşuyorlar ar~ık. . • 
. 'Yaset hep siyasettir amma bu açık sıyasetın şu fazı. 

9•r ki herkes meramını gizlemiyor ve düşmanına hazır· 
llla.k fırsatını veriyor. 

&Urhan Cahid 
•hıo 11 ı 11111 ıu1111ıuuıııııııııııııuıınuııııııuıııııımııııııııııınıuııımımım111111111uuıııııuııııııııı11ııı11tııııııııı ı 

POLiS 

Bir vapur karaya oturdu 

ir ana yeni doğmuş 
çocuğunu boğdu 

ürı bir sandal devrildi içindekiler 
rıize döküldüler. Bir mezbaha 
C'.ltııeıesi ağır surette yaralandı 

ırııitten gelen hasta bir ka· 
Haydarpaşa hastanesinde 
urmuşlur. Evvelki gün has· 
bakıcılar çocuğu muayene 
ek istemişler, fakat ölü ol· 
Unu görmüşlerdir. Hiıdi
e Müddeiumumilik vaziyet 
iştir. Çocuğun anası tara· 

dan boğulduğu umuluyor. 

Mermi patladı 
tuvelki akşam Kadıköyünde 
Utan bir dalgıç denizden bir 
~illi çıkarmış ve bunu hurda 
~d~ satmak için parça!~· 
a ıstemiştir. Fakat çekıç 
'beteri mermiyi patlatmış ve 
:aıı, dalgıcın sol eli parça· 
e.ı llııştır. Yaralı hastahaneye 
dırı\ınıştır. 
i\ Deniz kazası 
la Unıkapıda oturan Arif, Mus

tk Ve Hakkı "adlarında üç 
a
1 
adaş bir sandal kiralamış· 

Kınalı adada oturan Tanaş 
istiklal caddesinden geçerken 
bir kamyonun sademesine ma
maruz kalmış ve başından ya
ralanmıştır. Şoför yakalanmış 
tahkikata başlanmıştır. ' 
DÜŞTÜ - Şişli tünel hattı

na işleyen tramvay yolcuların
dan 17 yaşlarında Güller cad· 
deden geçen arkadaşlarına 
seslenirken muvazenesini kay. 
bederek yere düşmüş, tedavi 
için hastahaneye kaldırılmıştır. 
ESRARKEŞ - Kurbağalı 

derede oturan arabacı Ceva• 
dın esrar sattığı haber alın· 
mış ve arabasında yapılan 
aramada 6 kilo gram asrar 
bulunmuştur. Esrar !ar müsa· 
dere edilmiş, tahkikata baş· 
lanmıştır. 

AGIR YARALANDI -
Mezbaha satış yerinde et nak· 
leden Nazif çalıştıjiı sırada üç 
metre yükseklikte asılı duran 
et demiri başına diişmüş ve 
zavallı adam ağır surette ya· 
ralanmıştır. Yaralı Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmış, tahki· 
kata başlanmıştır. 

Müddeiumumilik dün Yugos· 
la vya tebeasından Oska adli 
bir ecnebi tevkif etmiştir. İd· 
dia edildiğine göre suç şudur: 
Oska geçenlerde limanımızdan 
geçen bir ecnebi vapurunda 
imiş. Kendi pasaportunda Is· 
tanbula çıkacağı yazılmadığı 
halde lstanbula çıkmı~ ve son• 
ra da lzmit tarafına gitmiştir. 
Oska lımitte memnu mıntakada 
dolaşırken yakanmış ve dün de 
lstanbula gt!tirilmiştir. Bu ec· 
nebi lzınite gidişini ve memnu 
mıntakaya girmesini, İstanbul. 
da kalışını şöyle anlatmaktadır. 

"- Ben lstanbula çıkmıştım. 
Vapuru kaçırdım.. lzmitte bir 
rabrika bulunduğunu öğren· 
dim. Fabrikada iş bulmak için 
oraya gitmiştim. Beni yaka. 

!adılar., 
Müddeiumumilik Oskayı tev· 

kil ettikten sonra jandarmalara 
vermiş ve lzınit müddeiumu• 
miliğine göndermiştir. Tahki· 
kata lzmit müddeiumumiliği 
devam edecektir. 

Serbest bırakıldı 
Tramvay şirketi otobüs şo· 

!örü izzet geçenlerde arkadaşı 
şoför Yunus karısı Fatma ile 
beraber bir arada yakaladığı 
için karısını öldürmüş ve şoför 
Yunusu da ağır suretle yara
lamıştı. izzet tedavi altında 
bulunduğu Beyoğlu hastaha· 
nesinden çıkarılmış ve polis 
nazareti altında müddeiumu• 
mi\iğe zina iddiasile gönderil· 

miştir. 

izzetin sağ kolu ve ayağı 
meflüç kalmıştır. Müddeiumu· 
miHk dosya üzerinde tetkik~t 
ve zina suçunun şahsi şikciye .. 
te bağlı olduıtu ve halbuki 
izzet tarafından böyle bir şi
kayet yapılmadrğı neticesine 
vardı~ için Yunusu serbest hı· 
rakmıştır. izzet tarafından bir 
şikayet vaki olursa o vakit 
takibat yepılacaktır. 

Topkapı cinayeti 
Dün Ağır;ceza mahkemesin

de iki davaya devam edildi. 
Birisi geçen sene Topkapı ha· 
riciııde bahçıyan Perikliyi öl
dürdüğü iddia edilen bahçıvan 
Rizanın muhakemesi idi. Ha· 
diseden sonra onlar arasında 
bir tabanca ile bir çifte bu
lunmuştu. Mahkeme emanet 
dairesinden bu silahları iste· 
miştir.Emanet dairesi dün yalnız 
tabancayı göndermiş ve çif
tenin bulunmadığını bildirmiş. 
tir. Halbuki dosya arasında 

Belediye Turizm müdlirü Ke
mal Ragıp şehrimizdt: yapıla· 
cak olan festival için Yunan 
heyetlerini davet etmek için 
Atinaya gitmiştir. Kemal Ra
gıp bu hususta alakadarlarla 
temas etmekle beraber ser· 
best güreş şampiyonlarından 
Cimlondos'un da festivali müna· 
sibetile şehrimizde yapılacak 
olan güreş musabakalarına iş· 
tirak etmesini temin etmiştir. 
Meşhur serbest güreş şampiyo· 
nu bu ayın 26 sında Atinada 
bir maç yaptıktan sonra Ağus· 
tosun ilk haftasında şehrimize 
gelecektir. 

Cimlondos burada üç maç 
yapacak Dinal"h Mehmed, Ka
ra Ali, ve Mülayim pehlivanla
rımızla karşılaşacaktır. 

Festival için tenzilat 
.Şehrimizde yapılacak olan 

{estivalda bulunmak üzere Av· 
rupadan gelecek seyyahlara 
kolaylık için Macar devlet de
miryolları yüzde 33 tenzilat 
yapacağı bildirmiştir Ancak 
seyyahların bu tenzilattan is· 
tifadesi için şehrimize gelirken 
Macaristandan geçmeleri şart 
gösterilmektedir. 

Atatürk köprüsü 
Atatürk köprüsü inşaatı de· 

vam ediyor, tecrübe mahiye· 
tinde olmak üzere 20,5 metro 
tul ünde iki beton çubuk dökül· 
müştür. Bunlar 15 gün zarfın· 
da donacak \'e köprünün vazı 
esas resmi yapılacaktır. Yeni 
köprünün genişliği 26 metre 
olacaktır. 

Şehir tiyatrosu 
Şehir tiyatrosu ağustos için

de provalara başlayacak ve 
.Şeksperin Mekbet piyesini tem• 
sil edecektir. Artistler 1 eylül 
de lzmire gidecek ve beynel· 
milel panayır münasebetile ora 
da 22 gün kalarak temsiller 
vereceklerdir. 

Şehir tiyatrosunun operet 
kısmı bu sene Fransız tiyatro· 
sunda oynıyacaktır. Tepeba
şındaki Asri sinemada çocuk 

çiftenin de mütehassıslara mua 
yene ettirildiği hakkında zabıt 
varakaları vardır. Mahkeme 
polisten bu çiftenin sorulması· 
na karar verdikten sonra üç 
ay evvel Aksarayda bekçi Zül
fikarla Ahmedi öldüren bek. 
çi hamalın muhakemesine ge. 
çildi. Şahitler gelmediği için 
muhakeme talik edildi. 

tiyatrosu oynıyacak ve kışlık 
·binada da tiyatronun dram 
kısmı temsillerine devam ede
cektir. Bu suretle şehir tiyat
rosu üç binaya taksim edile· 
cektir. 

Unkapanı 
Unkapanı köprüsünün du· 

balarının Eyübe nakline de
vam olunuyor. Yakında bu iş 

bitecektir. Unkapanı köprüsü 
Sütliice ile Eyüp arasına ku· 
rulurken Eyüp ve Sütlüce is· 
keleleri yıktırılacaktır • Bu 
semtlere yolcu çıkaracak olan 
vapurlar Galata köprüsünde 
olduğu gibi yeni köprüye ya
pılacak olan iskeleye yana· 
şacaklardır. 

Kasımpa9a deresi 
Kasımpaşa deresinde inşa

ata devam olunuyor. Yakında 
burası tamamen bitmiş ve te· 
mizlenmiş olacaktır. Bu arada 
kanalizasyon inşaatı da iteri
lemektedir. Yenişehre kadar 
olan kısmın inşaat tamamen 
bitmiştir. 

ikramiye verilecek 
Tepebaşı yangınında vefat 

eden itfaiye çavuşu Şükrünün 
ailesine Dahiliye Vekaleti 200 
lira ikramiye verecek ve Be· 
tediyede 1000 lira yardımda 
bulunacaktır. Ayrıca büyük 
taciı-Ier de bu fedakar itfaiye 
çavuşunun ailesine para yar
dımında bulunacaklardır. 

Muhtelit mahkemeler 
Belediyenin eski maarif ne· 

zareti binasını satın aJması do· 
layısile uzun zamandanberi 
orada çalışmakta olaıı muhte· 
lit hakem mahkemeleri .Şişlide 
Çankaya apartımanının üçün
cü katına nakletmişlerdir. 

Hamur ekmekler 
Ekmeklerin hamur çıkmasın· 

da munhasıran fırıncuların ka· 
bahatli oldukları kimyahane
den gelen raporlardan anlaşıl
mıştır. Bu münasebetle Beledi
ye dün bütün şubelerine bir 
tamim göndererek buna göre 
hareket etmelerini bildirmiştir. 

Bordrolar 
Maaş ve ücret bordrolarının 

ay başından iki gün evvel ha
zırlandııtı görülmüştür. iki ta· 
rafın da bu hususta ait muame
latın bitirilmesi imkansız oldu· 
ğundan belP.di:;e bir karışık· 

lııta meydan verilmemek için 
bordrolarının ayın 25 inci gü· 
nü hazırlanmış olmasını alaka
darlara tamim etmiştir. 

Köy mekteplerinde yapıla. 
cak ıslahat sırasında köy ço· 
cuklarına okutulacak kitaplar 
için de telkikat yapılması ka· 
rarlaştırılmışltr. 

Bu maksatla maden veka
letinde bu iş için lıusıı:>i bir 
komisyon toplanacaktır. Bu 
komisyon küçüklerin daha iyi 
aıılıyacakları şekilde kitaplar 
hazırlıyacaktır. Yeni yazılacak 
~~.Y _ mek~epleri kitaplarının 
onumuzdekı ders yılına yetiş· 
tirilmesiııe çalışılacaktır. 

Lozan günü 
Bugün 
Kut/ulanacak 

Merasime Üniver· 
sitede başlanacak 

24 Temmuz Lozan günü ay
nı zamanda Hukukcuların bay· 
ramıdır. Bu münasebetle bugün 
hukuk talebe cemiyetinin ha. 
zırladığı programa göre mera· 
sim yapılacaktır. 

Genç hukukçularımız bugün 
saat 16 da Üniversite konfe· 
rans salonunda merasime baş
lıyacaklardır. istiklal marşın· 
dan sonra Üniversite rektörü 
Cemil bir söylev verece\.., bu· 
nu esasiye hukuku profesörü 
bay Ali Fuadin Lozan mev· 
zulu konferansı takip edecek· 
lir. Sonra bir kız ve bir de 
erkek talebe birer söylev ve
receklerdir. Merasimdan sonra 
Taksim Cümhuriyet abidesine 
çelenkler konacaktır. 

EMiNÖNÜ HALKEVINDEN 
1 - (2.J Taınmuz Lozan günü) 
onurun~ bu akşam saat 21 de 
Evimizin Gülhane parkı için· 
deki Alayköşkünde gösterit 
şubesinde programı aşağıya 

çıkarılan bir müsamere düzen
lenmiştir. Çağrı yoktur, her 
kes gelebilir. 

A - lsıiklal marşı. 
B - Söylev:· Evimiz üye· 

ı !erinden Nusret Sefa Coşkun 
tarafından. 

C - Koro: Evimiz Koro 
heyeti tarafından. 

D - (Tarihe usul) piyes 
bir perde, Evimiz Gösterit 
şubesi tarafından. 

E - (istiklal) piyes bir 
perde, Evimiz Gösteril şubesi 
tarafından. 

2 - Yine bu giinü kutlula
mak onuruna bastırdığımız 

Lozan kartlarını istiyenler sa
at (9) dan itibaren Cağaloğ

lundaki Merkez ve saat (17) 
den sonrada Alayköşkü Direk· 
törlügündcn alabilirler. 

k Ve Samatyaya doğru yola 
k~~Ş'.ardır. Fakat Samatya 
er ksınde duran bir sandalı 
te;\( kendilerine yol açmak 

"lıııi en kendi sandalları dev
ij,1ş Ve hepsi denize dökül
• erd· ç ır. Etraftan yetişenler 

hli arkadaşı kurtarmışlardır. 
e ctsi.z s_andal kullandıkla:~ 
i~ ndılerıne sandal verdıgı 
k !terek sandalcı ve gere!• 

b11 azazedeler hakkında taki· 
a b· 

Atatürkün on dokuzuncu 
Tümeni ve bugün 

aş\anmıştır. 

't' 1Denıza düştü •uıa a ovadan vapurla lstan· 
lı~~ ıtelınekte olan 64 yaşla· 
'1ııt a hastalıklı bir adam va· 
teki &?vertesinde başı döne

l k enıze düşmüşse de der
Uttarılmıştır. 

Suı Yaraladı 
~un 'Yınaniyede oturan Aliye 
aşad Zamandanberi beraber 
tıııe 1~1 Hüseyini evine kabul 
u~~ış, Hüseyin bundan 

ıle4 b r olarak Aliyeyi yüzün· 
);kaı 'çakta yaralamıştır, suçlu 
llıışq anınış, tahkikata başlan· 

r. 

ıc l{araya oturdu 
~~ aradenize hareket eden Bar· 
~ur:aPuru Arnavut köy akıntı 
lıır Unda birdenbire durmuş 
h; Vap ~G anıa urun karaya oturdu· 
~durşılnıır ve bir az sonra 

~o!Uııe. ulmüştür. Fakat yapurun 
ı:lıtıııe . devamına müsaade 

mıştir. 

Umumi harbin Avrupadaki cepheleri sars~lmağa 
.. t t uş 30 Haziran 91~ sabahı .•. Kuvvetlı Kara 

yuz um ... 
ve Deniz hücumlarına göıtüs geren Çanakkale top· 

ki Yen
i bir taarruza uğramış, çarpışıp duru· 

ra arı . 
d Seddülbahir mantıkasının sol cenahı yıne 

yor u. l · ·· ·· b k l Türk kanına bulandı. kı gun suren u anı savaş 

b
. 9575 hücüm edenlere de 3840 erata mal ol· 
ıze' ... dT 

t 
Yorgun tümenlerımız gerıye alın ı. 8 em· 

muşu. "k" . d ınuz 915 den itibaren bu cepheye ı ıncı or umuz 

yerleşmiş bulunuyordu. 
Türkün dayanışı. yeni çarelere baş vurma~' 

· ttl di lngiliz baş kumandanı General Hamıl· 
ıcap e r • · · k 1 d ·ı k 
ton kıt'alarını beş fırkalı ~enı bır o or u ı e uv· 

1 d
. dı" Ceneralın plan ve maksadı Arıburnu 

vet en ır • " 
h 

.. takviye ve sağ cenahımıza Conk bayırı .. 
cep esını . . . 

K 
· n istikametlerinde şıddetlı hır taarruz 

" ocaçnae ,, k Maydosa ilerlemek ve lstdnbulla muvasalayı 
yaparakt" Du"şünülen bu hareketin diğer cephelerde 
kesme ı. 

l k gösteriş ve "Sula,, ya asker çıkama le· 
yapı aca . ·ıd; 

bb 
.. teriyle gizlenmesıne karar ven -

şe us d 5 . . d 
K 

bahasına yerinde uran met or umuzun 
anı . 'd" 

b .. \erdeki vaziyet ve kuvvetı şu ı ı. 
ug

5
un antakasında 3 piyade Fırkasile bir suvari 
aros m 2 . d b" . A burnu mmtakasında ıan arma ve ır 

Lıvası; rı . · Taburile bir suvari Alayı; Arıburnu cephe· 
nızamıye 

sinde: birinci batta 3, ihtiyatta· bir Fırka; Seddülba· 
bir cephesinde: 4 fırka cephede 2 fırka ihtiyatta; Asya 
mıntakasında ise; Çıkarın hareketine karşı koymak 
üzere 3 fırka yani, çanakkalemizde 16 piyade fırka· 
sile 4 tabur ve 3 alay süvarimiz ki 160000 ni mu· 
harip olmak üzere 258000 kişilik bir kuvvetimiz bu· 

lunuyordu. 
Karşımızdakilere gelince: Anafartalara çıkarılan 

75 binle beraber 215000 erata varmıştı. Bu kuvvet· 
ten 5 piyade ve 4 yaya suvari livası Arıburnunda 
4 piyade Fırkasile bir liva ve bahriye kıt'aları da 
Seddülbahir cephemizin karşısında bulunuyordu. 

25 Temmuz 915 günü ..• başlayan yeni bir taırruz 
Şimal gurubumuzun sol cenahındaki kanlı sırta ka· 
dar yayıldı. Seddülbahirden itibaren Şimal gurubu· 
muz sağ cenahındaki Conk bayırına kadar uzanan 
cephemiz şiddetli saldırmalara göğüs veriyor. Bil· 
hassa Şimaldeki kıt'alarımız 37000 kişilik bir kuvvet· 
le boguşuyorlardı. Bu savaş pek kanlı oldu. Beş 
gün içinde 14440 şehit vermemiz, bu çarpışmanın 
şiddetini gösterir. Conk bayırı ve çevrelerini elden 
çıkardık. Mukabil taarruzlarımız tesirsiz kalıyor, bu 
mühim mevkilerimiz geri alınamıyordu. 

27 Temmuz 915 günü, ordumuzun yüzü güldü. 
Büyük Mustafa Kemal }'etişmiş, Mehmetcikle siper· 

le~e girmiş, vaziyeti görüyor, ka,·nyor, kararını ver
mış bulunuyordu. Onun kıymeti ölçülemiyen iradesi 
ıle 28 Temmuzda başlayan taarruz hedefine vardı· 
Conk bayırı ve Garp yamaçları Türk süngüsile 
ıstırdat olundu. Avusturalyalı ve Nevzelandlı 15000 
insan kuvveti, donanmanın tesirli himayesi altında 
olmalarına rağmen kıyılara kadar sürüldü. Sekiz ay· 
dan fazla devam eden BoJ!'az kara muharebelerinin 
sonuna kadar bir daha kıpırdamıyacnk bir hale so· 
kuldular. Ele geçen üç topumuzun bile geri alındı· 

ıtını söylersek bu taarruzdaki şiddetin ve sıkıştırıcı 
hareketin derecesini anlotmış oluruz, 

işte yirmi bir yıl önce yine Temmuz ayının b 
günlerinde Türk milletinin mukadderatını tarihin a u 
k ğ . na 

ayna ına çevıren savaşını yapan Ata Türk · 
. . b" r 1 T yıne yırmı ır yı sonra emmuz ayında mücadcl · · . .. esını 

yaptığı Buğazları fılen Turk milletinin tariht k" h k 
k 

._,. eıa. 
ına tane etmış bulunuyor. 
Tutduğunu koparan bu irade ancak Türk" . 

d 
. b" "k .. d un ıra-

esı ve onun uyu on erinin iradesi olab·ı· d" .. t 1r ı. 
Çanakkale bugun 187,869 Türk şehidini k .. 

·· · d -k 1 . n emığı 
uzerın e yu ·se en \"e tarıh. in gerisini de ·ı · · · d . . , ı er1sını e 
bekleyen hır abıde ve sembol oluyor. 

lbtlyat Erkanıharp Binh.::ı.ıun 
Muzaffer Ersu 

Günün vodvili :~ 
~ . , ,. 

lstanbulu 
Kaybediyoruz 

k Bizim de otomobillerimiz so· 
aklar~ı~ 1 Sabahtan akşama 

k~dar ışımizi gücümüzü onlara 
bınerek görüyoruz. B"· · 1 .. _ . ızım u· 
kus hayat 1.. 

.. H~yvanları Himaye Cemiyeti 
sutcu beygirlerine ve sa. 
ka_ eşeklerine kadar himaye 
e~ı~or: Bizlerin yegane bine
ğimız olan sokakları himaye 
eden yokl 

.. Vakıa, lstaııbul belediyesine 
ş~krolsun ki sokaklarımızı hiç 
hır .. . gun aç bırakmıyor: envaı 
yıyecekle adeta nimetlere bo
gulmuş bir haldedirler!. 

Fakat insaf: Bu yaz sıcak
lıklarında bu kadar susuzluk 
Allahtan reva mı ? Za
vallı kimsesiz lstan bul sokak
ları 1 Su görmemiş bir ayak 
gibi k_okuyor ı pardon, tram. 
v~y gıbi kokuyorlar ! lstanbula 
yıne seyyah gelmiyor ? Koku· 
sundan ! Bunu da anlamak için 
~vrupadan bir de mutahassıs 
hır burun da mı getirtelim yani? 
Bazı semtlerin sokaklarına pire 
yağıyor diye şikayet ediliyor! 
l•tanbul sokaklarında pirelerin 
kangurolar gibi sıçraşmadık
ları ne mutlu? Ortalığı sivri sinek 
bürüdü diye hikayeler yazan en 
meşhur muharrirlerin bu yazı. 
lan hile artık kulağımıza sinek 
v!zıltı_sı gibi geliyor! Gelm • 
sın mı? e 

Ne diyorsunuz, behey muh
te~e~lerl Havada uçtuklarını 
gorup te çaylak zannettikleri
mizin sivrisinek olmadıklarına 
inanıyor musunuz?! 

lstanbulda bu yaz ayları zar
fında 8884 köpek öldürülmüş 
bunların besili pireler oldukla
rına vallah ve tatlah! 

Muhterem belediyemiz so· 
kakları sulama işi için bundan 
bir ay evvel tetkikata başla
mıştı. Tetkikat bitinceye kadar 
sok~klar ölür de inşallah, son 
gasıl yıkaması nasip olur! 

Nerdesin ey Üsküdarı basan 
su baskını 1 Bir dil gibi kuru· 
yan lstanbul sokakları seni 
şapır şapır sayıklıyor ı 

Sayıklamayın sokaklar, sayık· 
laıııayın 1 

Belediye, lstanbulun yetmiş 
mühür vurduğu canım sularını 

siz pireli sokaklara mı verir •. 
iyi amma, vallah, bu gidişle 

lstanbulu kaybedeceğiz, bu 
sıcaklarda çayır çayır yanan 
lstanbul, nihayet bir gün da
yanamıyacak, bu koca lstanbul 
bütün lüks plajlarına dayana: 
mıyanlar gibi açıklarda denize 
dalıp gidecek! .. 

Allah aşkına lstanbul sokak
larına biraz su l Zararı yok: 
letkikatsız olsun 1 zararı yok!. 

Çamlıca açıkların
da bo au lan lar 1 

işte gördünüz mü? Oh olsun! 
Zira insan dayanamıyor: Bir 
belediye müfettişi bu Pazar 
günü bazı dostlarıyle Çamlıca
da bir bahçeli gazinoya git· 
miş. Kahve içmiş. Bir kahve 
ve bir bardak suya 44,5 ku· 
ruş almışlar! 

Gördünüz mü, nihayet bir bele· 
diye müfettişi de Çamlıca açık
larında bir bardak su için 
boğulmuş! Bu, Belediye müfet· 
tişlerimize ibret o:sunl 

Gürültü mücade
~~ c 1 d d i 1 eşti 

Bereket şu gürültü mücade
lesi işinde de ihmal gösteril
miyor. Hakikat ciddiyetle tat
bika karar ;verilmiş. Okuma· 
dınız mı: l,taııbul radyosu bir 
buçuk ay sonra hük ümetin eli
ne geçiyor! Radyoseverleri 
taziye, radyosöverleri tebrik 
eder izi 

Amanı bilir misiniz 

Yüreğimiz hopluyor • şair 
Nazım Hikmet • şair, yani dil 
atleti 1 Kendisinde spordan 
bahsetmek salahiyeti görmüş, 
atle_tlerimizin olimpiyatlara gön· 
derılmemesi mütaleasını ortaya 
atmış. Atar a I! Arslan atletle· 
rimizden biri de bütün atlet· 
lermize vekaleten şaire üç 
sütunluk bir cevap vermiş •.• 
Cevap hakikat çok güzel ve 
Ancak vekaleten verilen bu cevı 
mantıkça da atleti yüre· 
ğimizi hoplatıyor.. Davada 
kıymetli atletin vekaleti me· 
cazi ya? 

Aman, zira, düellodan gÖ· 
zümüz yılgın kardeşim 1 .• 

Serdengeçti 



Her gün bir yazı 

Ankara - Lozan - Montrö ! . 
"Barışın yolu Ankaradan başlar. Bo· 
ğazlar Ankaranın kilididir. Ankara 
ise bütün Türkiye demektir • ,, 

Yazan: Münir Müeyyet Bekman 

lnginlerde yaşayanların his- 1 
!eri de engindir. Hadiselerden 
çabuk müteessir olur. Karar
ları infial hudutlarından geçer
ken mantıktan, muhakemeden 
uzaklaşır. Hem seri olur, hem 
de hedefsiz. Onlar, bunun için 
muvaffak olamadılar .. 

Yaylada yaşıyanların hisleri 
ise, yay!alar gibi munis, yay
lalar gibi serttir. Rüzgarlar 
gibi ferahlatıcı, rüzgarlar gibi 

1 
sürükleyicidir. Buradaki ka
rakterler tıpkı betona benzer. 1 

Yıkılmaz.. gevşemez... Hele 
hiç tesire kapılmaz... Burada 
hadiseler soğuk kanlılıkla mu
hakeme edilir. 

Burada, hedefe gidilecek 
yoller iyi hesaplanır ve daima 
son araştırılır. inkılabın mu
vaffaldyet sırlarından biri de 
budur. Hadiseler iyi kavran
mış, iyi muhakeme edilmiş, iyi J 

hesap edilmiş ve neticenin ne 
olabileceği iyi tahmin edilmiş
tir. Ankaradan lnönüne böyle 
gidildi. Sakarya ayni riyazi 
ölçü ile kazanıldı. Dumlupınar 

sırtları böyle aşıldı. Ankara
dan Lozana uzanan yollar 
yine aynı karaktere şahit oldu. 1 
isteneni, istenileceği bilen bir 
karakter.. Bu kurakter Ata
türktür.. Bu karakter Atalür
kün yarattığı millettir. 

m rn 
Cumuriyet Türkiyesinin dip

lomasi kudreti ilk meyvesini 
Lozanda verdi. Fak: t orada 

hakim olan Türk haleti ruhi· 
yesi zaferin verdiği bir gurur 

ve onun neticesi gelebilecek 
bir tehdit değildi. 

Çünkü zafderden gurur, ha
kiki zaferin tadını bilmiyenler, 

tanımıyanlar içindir. Türk ise 

kend,si zaferin ardından koş
madı, zaferi daima kendi ar

dından koşturdu. Bunun için 
Lozana kendinden emin olarak 
gitti ve zaferine yeni bir za
fer katarak tevazu ile yine 
kendinden emin olarak döndü. 
Çünkü gaye ve büyük işaret 
gurdda sulh, cihanda sulh idi. 
Türk, hüyüğıinden aldığı hu 
kudretle on üç serıe bu mef

kurenin içinde gol aldı, ba· 
şardı tıe koca inkı/abmı ya· 
raltı. 

ın ın 

Yaylan:n kızgın güneşi ka
vurmaz, betonlaştırır. His ve 

irade terbiyesini ayni kazan 
içinde kaynatır. Bu kazan için
de şeklini alan inkılapçının 

inanı çok büyüktür. O, asla 
bedbin değildir. Yürüyüşü ha
diselerin gelişi güze'lğine bağlı 
değildir. 

!emek bir gaflettir. Gaflet ise 
asla inkılap sınırları içinden 
geçmedi. işte Ankaradan Lo
zana, Lozandan Montröye aşış; 
kendi kendine güven sembo
lünün bir neticesidir. 

m m 
Barışın yolu Ankaradan baş

lar. Boğazlar Ankaranın kili
didir. Ankara ise bütün Tür
kiye demektir. Ankara, kilidi 
açık bıraktığı yıllar, hep ba
rışı düşündü. Ankara, kilidi 
kapamak ihtiyacını duyduğu 

gün ise yine barışı düşündü. 
Cihan barışı için, milletlerin 
emniyet ve huzuru için .. 

m m 
Yeşil masa başında pazar. 

lık kuvvetlilerin, licizlere karşı 

yegane politikasıdır. Vay ha

line aciz olarak o masa ba

şına geçenlerini, 
Montrö, onun için bizim 

diplomasi tarihimizde bir dö

nüm noktasıdır. Çünkü geçmiş 
asırlarda yani on sekizinci, 
on dokuzuncu asırlarda kon

feranslar Türkiyeden daima 
bir p~rçayı ayıran bir varlık· 
tı. Konferanslar bir nevi mez
baha tesiri yapardı. Halbuki 
bugün konferans, bizde zeka
nın, diplomatik uyanmanın, 

kendine itimadın bir ifadesi
dir. Atatürk yoluna böyle gi
rildi. Atatürk yolunda ancak 
böyle yürünür. 

El El 

Ne tatlı bir sesi var, iki 

gündür esen bu rüzgarın! .. 

Ne tatlı bir ahengi var, du
daklarımızdan dünya ufukları

na doğru kayan bu türkünün!. 
Yine ne tallı bir ses geliyor, 
milletlerin bizim türkümüzü 

söyliyen dudaklarından bize 

doğru. Bize bizim sesimiz ge
liyor. Bizim, başkalarının gö
nüllerinde yer eden sesimiz. 

Bu yeni türküyü, dudakları
mızın arasında ateşleşen, alev
leşen bu yeni türküyü dinler

ken, vakıaa çok heyecan
lıyız. Çok mesuduz. Fakat 
Türk gücünün doğurduğu 
heyecan ve saadetin hududu 

olur mu hiçi. Türk sonsuzlukda 
koşdukca sonsuzlaşmıyor mu, 

sonsuzlaşmıyacak mı?. Elbette. 
Yayla çocukları, Atatürk ço
cukları bu inanın içinde, bu 
aşkın kolları arasındadır. 

M. Müeyyet Bekman 
Ankara 

r --
Yarın 
Bu sütunlarda 

Bir ben, bir de 
Felek kaldı 

Ycızan: 

M. Sami Karaye) 

AÇIK SÖZ- 24 

Düşünceler : 

BEN KİMiN 
• ASKERLİK -

Sevkulceyşi 
taarruzun 
faydaları 

Ahlak kaidelerinin, ahlaki 
telakkilerin değişmesinde ikti
sadi şartların büyük rolleri, 
tesirleri varJır. Aç ve tok in
sanlar arasında, ahlaki düşün
ce bakımından büyük farklar 
vardır. 

METRESİYİM 
Sevkulceyşi taarruz, Türk 

tarihinde pek çok misali 
olduğu gibi, düşman ordu
sunu beklemeden düşmen 

topraklarına saldırmak, düş

man yıgnağını bozmak ve da
ğıtmak, kuvvetlerini dileği
mize boyun eğecek şekilde 
parça parça etmek hare· 
kelidir. Bu çeşit taarruzun 
başarılması, harbin meyda
na getireceği felAket ve tah
ribatı düşman ülkesine in
hisar ettirerek kendi top
raklarını çiğnetmemek, ik· 
mal menbalarını düşman 
eline geçirtmemek demek
tir. Bu hareket, düşman 

maneviyatını sarstığı dere
cede kendi manevi kuvve
timizi arttırır. 

l:.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Yaza n : 1 s k en der Fahreddin 

Tefrika No. 5 m m 
Sözünde durmıyan adamın 

ahlaki telakkilerinden şüphe 

edersek hata etmemiş oluruz. 

El ın 

Anadolu halkı; çocuk, genç, ihtiyar istiklal aşkıyle 
ölüme yürürken, şehzadeler Boğaziçi sahilhanelerirt' 
de İtilaf zabitlerile sabahlara kadar eğleniyorlard1 

Sevkulceyş harekatı, se• 
fer planlarile lesbit olunur. 
Tarihimize bakalım: 

Kosova muharebesinde; 
sevkulceyş? harekette has
ma takaddümü güderek or
dunun sağ cenah ve gerile
rini tehdit edebilecek vazi
yette olan bulgar ordusunu 
müttefikile birleşmeden ez
mek istedik ve düşman 

kuvvetlerine şiddetle taar
ruz ederek Metroviçe isti
kametinde püskürttük. Çal
dıran meydan muharebesin
de, süratle lrana yürüyerek 
safevl »rdu.unu bulmak ve 
imha etmek planını tatbik 
ederek şah lsmailin kudre
tini, Safevinin satvetini kır
mıştık. Mahaç, Perut, Dö
meke meydan muharebele
rinde sevkulceyşi taarruzda 
gözetilecek esaslara göre 
düşman mağlup edilmiş, bek
lenilen neticeye varılmıştı. 

Milli mücadelemizin Afyon 
taarruzu ise, düşmanı kuşa
tarak imha etmek esasının 
parlak bir tatbik örneğidir. 

Sevkulceyşi taarruzun iyi 
tertiplenmesi, kuvvet üstün
lük veya denkliğini tesirsiz 
bırakır, bütün kuvvet vası
taları istenilen yerde toplar 
ve düşmanı bir daha baş 
kaldıramıyacak hale getirir. 

M. K. 
1111111111111111111111111111111011ıııııııuı1111111111111111111111uııı 

Para en iyi bir ahlak hoca
sıdır. Ve yine para ahlakı yı
kan, ahlaksızlığı doğuran en 
müdhiş müessirdir. 

m 0 

Terbiye ile ahlak ayrı ayrı 
şeylerdir. Fakat aralarındaki 

akrabalık çok sıkıdır. 
m m 

Şahsi ahlak ile cemiyet ah
lakının elele yürüdüğü memle
ketler refaha, yükselmeye ça
buk kavuşur. 

m m 
Hırsızlık, şüphesiz ki ahlak

sızlıktır. Fakat hırsızlığa kadar 
düşen adamı itham ederken, 
cemiyetin de kabahatlerini ara
mamız adalet icabıdır. 

1 Doktorun ı L Öğütleri 
Gıda meselesindeki 

yeni fikirler 

Tahtını tehlikeden kurtar
mak için, bütün memleketi, 
satılık bir meta gibi düşmana 
teklif etmekten utanmıyan 

Sultan Vahdettin, Fatih Meh
metlerin , Kanuni Süley· 
manların, Yavuz Selimlerin 

memleket dışından seyreden 
yabancılar bile: 

- Bu ne şaşkınlık. Türkler, 
bu derece hüviyetlerini kay
bedecek bir millet miydi? De
mekten kendilerini alamıyor

lardı. 

kanını taşımayan sefil bir l!J ın 
devşirme mahsulü olduğu- Sa.qın okuyucular/ Tarihe 
r.u ispat etmişti. karışan bu kara günlerin kor• 

Bir gece Yıldız sarayına kunç ve tüyler ürpertici halı
davet ettiği Damat Feride sor- raları size -böyle bir roman 
du: mevzuu içinde birkaç saatini

"- itilaf devletlerinin hi- zi, birkaç gününÜ•Ü işgal el
mayesine girdiğimi resmen mek/e- he/ki sıkacak .. Ve du
bütün dünyaya ilan etmek dağınııı bükerek : - Biz (Ben 
istiyorum .. Ne dersin? Kimin Metresiyim?) diyen ka
•- Çok iyi olur, Şevket- dını tanımak istiyoruz, diye· 

meap!. ceksinizl 
Bu kısa konuşmadan sonra . O kadını tanımak, 0 kadı-

ar ve namus perdesini yırtan nın yaptıklarını anlamak için, 
Vahdettin, bir taraftan dini Türkün tarihinde kara bir /e
şerre alet ederek : (icabında ke gibi kalan o kara günlerin 
esarete tahammül ve salibe kan, şehvet, ihtiras tıe sonsuz 
tahammül gerektir 1) diye fet• entrikalarla dolu hatıraların< 
valar çıkartırken, diğer taraf- ve memleketin 0 günkü duru· 
tan kendi sefahı..thanesinde munu o günün çocukları olan 
mücahitler için ınütemadiyen bugıinün gençlerine -hiç olmaz. 

Maruf Fransız doktorların- idam kararları imzalıyor, bu sa hir sinema şeridi sür'atig-
dan birisi son günlerde yaz- fermanları cellatlarına uzatır- le- izah etmek icabetmez mi? 
mış olduğu bir tetkik yazısında ken kalbinde küçük bir ıstırap, O kara günleri hir Hind tıe 
gıda meselesinin ehemmiyeti bir vicdan azabı bile duynıu- peri masalından daha az bir 
üzerinde duruyor. Fransız yordu. alaka ile din/iyen Cümhuriyet 
doktoru yeni bir fikir ortaya "Para ile tutulmuş bir takım genci, yarının istiklalini per
atmaktadır. Bu günkü gıda yabancılar her gün itilaf Or- çinlemek için, dünü .. yani Cüm-
reı'imı· u"zerinde eh · ti dusuna kafile kafile <>önüllü emır.ıye e " lıuriyellen önceki işgal günle-
duran doktora go- g d giderken; duygusuz şehzade-re, ı a rini göz ön•ine getirmesi; ro-
meselesinde sıhhat bakımından, ler mücahitlere iltihak ede- maııların hakikat ve lıakikat-
çok yaşamak bakımından ye- rek işe kuvvet verecekleri /erin roman olduğu bir devir-
nilikler yapmak lazımdır. Bu yerde, tasavvur edilmez baya- d 1 b't 1 . b'/ e o up ı en erı ı mesi ge. 

1 

günkü gıda ve yemek tarzı ğılıklarla saraylarını her biri rektir. 

1 

tıb kaidelerinin düşmanı gi- birer zevk ve safa mahfeli ha-
linde düşman zabitlerine açmış- Türk istiklali bir mucize 

bidir. Çünkü insan sağlığını 'd' l:J lar ve sultanların onlara ka- 1 '· u mucizeyi yaratanlarla 
temin için çok uğraşan tıp, b deh sunmalarına müsaade ve u mucizenin tahakkuk etme-
yeni buluşlar ve keşifler üze. müsamaha etmişlerdi. mesine çalışanların porlrcleri-
rindedir, Bu keşifler ispat · k h' .,.. Anadolu halkı çocuk, genç, nı seyretme ' ır , arzan fil· 
etmektedir ki bugünkü !agdiye mini seyretmekten daha az mı 
şartları, kötüdür ve insan ihtiyar istiklal aşkıyle ölüme heyecanlıdır? 
sağlığı bakımından zararlıdır. yürürken, bunlar saraylarında ın ın 

ve Boğaziçi sahilhanelerinde 
Fransız doktoru, bu fikrini tahrip ve imha kuvvetlerinin Bir sabah Anadolu cephe-

tahlil ederken, bugünkü ye- zabit ve kumandanlarının kol- !erinden, lngilizleri endi şeye 
Ehli Hayvan meklerin, vücuda lazım olan larında dans ederek eğleniyor- düşüren çok mühim haberler 

• yaşatıcı maddeleri tam mana- 1 d gelmişti. lngiliz istihbarat bü-serg ısi ar ı.,, sıyle veremediğini, kuvvetli Hasılı, işgal altında bulunan rolarından birinin şefi olan 
Vilayet baytar müdürlüğü d d' k d'ği Mister Tomson Ot 1 R ı gı a ıyere ye ı miz bir çok mahallerdeki vatandaşların • e uaya 

tarafından her sene açılan eh- yemeklerin, sağlık ve çok ya- maneviyatı ve ahlakı tam ma- ile harbiye mektebi arasıııda 
li Hayvan ser"'isi bu sene de k b k ı d mekik dokuyordu 5 şama a ım arın an mühim nasıyle bozulduğu gibi, milletin • 
15 Eylülde Edianekapıda açı. zararlara sebep olduğunu söy- ruhu da baştan aşağı bozul- (Maraş) ve (Antep) cep. 
lacaktır. Serğiye Hayvan gi)n. lüyor. muştu. helerinde cereyan eden çarpış-
dermeleri için küylere teblı'ğat malarda bı'r Frans b't' · Doktor, şark yemekleri üze- lstanbul maddi, manevi bin ız za ı ının 
Y apılmış ve köylüler de hazır- yaralandı"'ı a ı' 1 rinde de durarak bunların da- bir değişiklik içinde bucala- 6 ş Y 

0 muş ve 
lıklara başlamışlardır. Serğı' Beyo"lund·ıkı· Telgraf k ha zararlı olduğu neticesini d ç k k 5 ' so a-hey'eti Hayvan sahiplerine yor u. 0 ısa zamanda bü- ğında (Fransız istihbarat bü-
1500 lira mükAlat dağıtacaktır. çıkarıyor. Doktor bir çok seb- yük bir istihale devresi geçir- rosu) şefi, tesadüf ettiği Tay

zelerin mutbakdan tardedil- miş gibiydi. Memleketin en mis muhabirine: 
Üsküdarda Bayındırlık mesini, balık rejimine kuvvet yüksek münevverleri bile ya- "- Kemalistler Maraş cep-

Üsküdarda Karaca Ahmet verilmesini, posası çok olan rın ne olacağını kestiremiyor, besinde canlandılar .... 
mezarlığının etrafı dıvarla çev- gıdaların yenilmemesini ileri küreksiz ve yelkensiz bir ka- Gibi, o havalide kendi va-
rilmektedir. Bir buçuk ay zar- sürüyor. Bir kısım sebzelerin yığın deniz ortasında bucala- ziyetlerini tehlikeli gösteren 
fında dıvarın 900 metroluk ve etlerin fazla pişmek yü- ması gibi, sağa sola baş vu- bir itirafta bulunmuştu. Binba-
kısmı yapılmıştır.in şaalın ça- zünden gıda kuvvetlerini kay· rup duruyordu. Herkeste bir şı Ali Bey kumandasında bu-
buk bitirilmesi için amele ade- bederek faydasız ve bı·ıa· kı's 1• ade h k f ı r ve mu a eme zaa ı var. unan Maraş mıntakasında, 
di çoğaltılmıştır. ı " 1 h ı 1 zararı posa yı5ın arı a ine dı.. stanbul halkı uzağı görme diğer mıntakalara nisb6.Lle 

Diğer taraftan kaza dahilin- ld'"'' · d • ı· c ge ı 5 ını e soy uyor. kabiliyetini bütün man1sıyle ( Kuvvayi Milliye) daha toplu 
deki yolların tamiratına da de- B d b k d kt un an aş a o or yemek kaybetmişti. Yarını hiç kimse b'r kuvvetle müdafaa hatları 
vam edilmektedir. Çengelköy vakıtlarının da değiştirilmesi göremiyor.. ve işin en feci tesis etmiş bulunuyordu. 
ile Beylerbeyi arasındaki bir lazımgeldiğini söylemekde ve tarafı şu ı'di kı' ao"rm k d · N · 
b k 1 

, o e e ıs- esrınin oynadı"'ı rollerin 
uçuk i ometrelik yolun in- midenin istirahat etmesi lu"zu- temı· 0 d h' 

5 

tanıtmağa mecburiyet duyll' 
yoruz: 

Antep havalisini kumanda~ 
Recep Bey idare ediyord~ 
Kiliste Polat Bey, Ceyhaoıll 
Nuri Bey ve Şarki Kilikl

1 

kuvvetlerini de Doğan ve i'>' 
lıç Ali Beyler idare ediyorlııf' 
dı. Bilahare bunlara Şahin Bel 
de iltihak etmiş ve cepheJer0' 
itilaf kuvvetlerini tedhiş edı~ 
adımlar atılmağa ve bilhas!' 
Mili! Kuvvetler muhaberat ıi 
münakalatı çok esaslı ve ınur 
tazam bir şekil almağa b3f 
b•mıştı. 

(Antep) de çalışan ôzdeıııl' 
Bey ile cephe kumandanlarırıı'. 
irtibatı, düşman kuvvet\erilt 
hayrete düşürecek kadar ın~ 
kcmmel vesaitle temin ed 1~ 
yordu. Diğer taraftan ise fra~ 
sızlar, halk üzerinde yani h:ıl' 
saten Türk ve müslüman aor 
sıra karşı medeniyetle , teli 
kabil olmıyan mezalim ikaır.l 
müsaadekar davranıyorlar ıl 
bu yüzden halkın kin ve oef· 
retini celbediyorlardı. rur• 
olmıyan unsurları tasavvurı1 
fevkinde bir imtiyazla şımart· 
mışlardı. Türk, kendi menıl~ 
ketinde hürriyet havası teoı 
!üs edemez, kendi evinde bf 
zurla uyuyamaz ve türk ~r 
dınları • sokağa çıkamaz b" 
hale gelmişti. Geceleri iti~ 
askerlerini teşvik ederek, 0~ 
!arla birlikte erkeksiz naınP' 
lu aile yuvalarına tıpkı eş~ı)ı 
baskını gibi hücum ve te~f 
'utlar yaparak namuslarını ll' 
lelliklen sonra göğüslerini it 
çaklamaktan da çekinmiyol' 
!ardı. 

l~te böyle bir zamanda (~ 
lanbul Fransız istihbarat biir 
su) na g·elen bir zabitin yar' 
lanma<ı haberi, müttefikle 

maneviyatını kıracak mabiY1t 
te görülmüş ve Antep mesılr 
si (Milli Kuv' etlerin galebe; 
şeklinde telakki edildiği ;çili 

hadise Harbiye mektebiO~ 
(G. H. Q) da !ngiliıleri h•r.r 
kete getirecek bir safhaya ll'~ 
mişti. 

O gün Misler Tomson, h3 

harıl Nesrini arıyordu. Bu n' 
sele hakkında Babıa!iye a1'ıl' 
dip de gizl ~nmiş bir haber ;I 
sa - ki bu yüzde bir ihtimal 
varit olabilirdi - Nesrin vasıl" 
sıyle soru;turac~klardı. 

lngilizler bir taraftan da, r~ 
zanti nııntakasında faaliY~ 
geçen 41 inci fırka kumand·.I' 
Erkanıharp Kaymakamı N , 
Beyin tenkilini Fransızlara tJ' 
siye ediyorlardı. 

Pozanti cephesi: Anlıf 
sol cenah - mülazimi evvel ~ 
nan B<"y kumandasında! ve ,ı 

!ahiye - mebus Arslan, Yôf" 
Selim ve Doğan Beylerle ı-ıaıı' 
çetesi- yardımcı vaziyette lıd' 
lunuyordu. 

Yürüyüşü meşaleler gibi 
yanan bir şuurun, milleti ken
'di mukadderatına doğrudan 
doğruya hakim kılan bir kü- , 
çük cazibesi ardından akar. 
Yaylada yaşıyan inkılap ada
mı bilir ki, varlığı korumak 
için kendine, yine kendi la
zımdır. Yine bilir ki kendisi 
için başkasından emniyet bek- d 

Y r u. ma ıyelini anlıyabilmek için, bu ) şasına a başlanmıştır. mu .. · de de durm kt d B k (Bilmedi_ 

==!i:=================================ı~~~:=:;~~~:;;:~~~~~~i:~u~ze~r~ın~~~:;;~~a~a~ır~.:==~~~u~:ar~g~a~ş~a~lı!ğı~u~za:k;t~a~n~y~a~n;i~~c~e~p~h=e~d;ek~i~:k~u:m:a:n~d:a,:nl~a:rı~~d~a~============~~~~~~ 
Roman : 5 öldüğü dakika Allah kendisini b'I d'"'' · · · - , .. ı ı me 15 ınız ıçın soy uyorum. vak'a geçmiş olacak ki, gül- - Şimdi nelerden bahsede- ıl~ 

a !etmeyecek !canını mutlaka S k ki K siniz. Fakat uzatmıyalıın .ı 

Aşk Oyuncakları 
Eğer sizi onun kapısı ö

nl!nde durdurabilirsem, her 
halde büyük bir iyilik işlemiş 
olacağım ve siz de nadir bir 
saadete kavuşacaksınız. 

- Kimdir bu kadın? 
- Nasıl, siz bu kadını tanı-

mıyor musunuz ? 
- Daha dün ilk defa rast 

geldim • Hatta konuşmadım 
bile 1. 

- O halde henüz vakıt var 
demek? 

- Kız mıdır? 

- Hayır, hayır I Hatta na· 
muslu bir kadındır. Şimdiye 
kadar topu topu dört, beş 
~şıkla düşüp kalkmıştır. Yaşa
dığımız bu zamanda da böyle 
bir kadına namuslu demek az. 
dır sanırım. 

- Evet." 

YAZAN: Piyer Luis 

- Son derece zekidir. Ha. 
yatı iyi öğrenmiştir. Kendisini 
ne kadar melhetsem, kelime
ler kafi gelmez. Gayrıkabili 
mukavemet bir talakatle dans 
eder. Dans eder gibi konuşur, 
konuşur gibi şarkı söyler. Yü
zünün güzelliğinden şüpheniz 

yoktur elbette.. Fakat ya bu 
güzelliğin arkasında saklanan
ları da bir bilseniz .. Ya o ağzı, 

ya o ağzı ... Tanıdın diğil mi 1 
Andre cevap vermedi. 
Fakat Don Mateo dostunun 

ceketinin iki yakasından ya
kalayarak, sarsaladı: 

- Ve kadınların da en müt
hişidir Müsyü, Müsyü, anladı
nız mı ? Yeryüzündeki kadın
ların en müthişi 1 Benim şimdi 
kalbimde bir ümidim ve bir 
tesellim var. iyi biliyorum ki, 

• 3 ın ya aşmayınız. açınız mekten kendisini tutamadı: !im? "' 
cehenneme alacaktır. d d d k size Konça Perez'in killl 

ostum, şim i en açınız. Bı- E t b • 1 d' 1 A d k Andre ayağa kalktı .· - ve ' azan oy e ır er, n re, pe ala biliyorsunuz, d ğ 1 rakınız, sizi bu badireden ben dedi. u unu an atayım. 
- Fakat Don Mateo, ben der gibi başını salladı. 1 

kurtarmış olayını. Kendinize Sazan d ğ'I k d f ı M d • O ~ bu kadından sizin kadar sala- - e 1 
• ço e a a eo nun sesi alçaldı: ç, üç buçuk sene cvİI 

hiyetle bahsedecek vaziyette acıyınız. Hatta randevuya geldiğini ka- - Size bu kadını anlatayım bir kış 1 26 kanunuev\'~ıll' 
değilim. Bana verdiği rande- - Don Mateo, siz bu ka· bul etsen bile, sizin gitmeyi· öyleyse dostum. Anlatayım da Fran~adan dönüyordum. ..ıl 

. dını seviyor musunuz? şiniz her halde onun merak dinleyiniz. hiş bir so"'uk vardı. Biy•.""ır 
vuya gıtmemeğe de hakkım 1 · 1 

5 

k B
. spanyol elinı a nına götürdü ve temayülünü daha ziyade _ 4 _ Sen Sebastiyende kalın bır (1 

yo • ır sual sordum, fakat ve yavaşca: arttıracaktır. baka teşkil eden karlar ~ 
piş'!'anboldum. Müsaade eder· _ Oh, hayır! dedi, şimdi Bir kutup manzarası puzkoa boğazını geçilmeı 
senız, en artık gideyim. h b . k A d d içinde esmer bir kız hale getirmişti. ,, 

M k 
er şey ittı, artı ne seviyo- n re üşündü ve gülüm- o• ateo apının yolunu kapadı: Üç sene oluyor, daha ba- Amele yolu açıncaya k3 

" 

Y 1 
rum, ne nefret ediyorum. sedi : t 'k' da" - a varırım size, beni din- şını<laki saçlar böyle a"arma- ren 1 1 saat Zumarrao fıf 

1 
• • d - O halde nasihatinizi tut· - Yani? 5 beki d' Y ı kt k B ,e eyınız, edi, daha demin iyi mıştı. Otuz yedi yaşındaydım. e 

1
' 

0 
a çı 1 

• u ·ıdJ 
'h ti k 'k mıyacağımı söylersem, sızı - ... Yani alakadar oldu- dağ başında mahsur k• a nası a arımı e sı elmedi"imi Fakat k d' i · · 'k· 1 

söylüyordunuz. Ben bu hükmu" şahsen rencide elmiş olmıya- ğunuz kadın Konça Perez d en ~md' yırmHı 1 ı ya- Orada da üç saat ka8r g, 
cağım. Sizin için bu fedakar- olmasa da, mesela Lola Vaskez şın a zanne er ım, ayatımın temizlenmesini bekledik. bP 

kabul etmiyorum. Fakat ısrar hiç bir saniyesin de gençı·1 ıo. 1•• gece hep böyle! Vagonun 

d
. lığı maalmemnuniye yapmak yahut Razaryo Luçerna dahi 5 ' e ıyorum, mutlaka beni dinli- min geçip gittiğini hissetme- lu pencereleri tekerlek se- -' 

k 
. . Ş isterdim. Fakat kendim için olsa, demin oturduğunuz si" yece sınız. urada erkek er- miştim, kimsede artık bana Lu rini boğuyor, tehlikenin . ' 

k 
"' k H yapamıyacağım koltuktan kalkıp ta rahatınızı '' d b' · ı·k ıç• e5e onuşuyoruz. enüz vak- • gençliğin sonuna erdi·~ini ha· met ver iği ır sessız ı 

tiniz varken geri dönünüz Mateo Andre'ye baktı ve bozmayınız demek istiyorum. tı 1 t 5 de ilerliyorduk. ~ 
gördüğünüz kadını, size mek~ sesini değiştirerek: Bende iyi purolar var, buzlu r a mamıştı. Ertesi sabah Avıla ist•5·~ 
lup yazan kadını unutunuz. - Azizim, dedi. Bir kadının şurup da getirtirim. Bu şurubu Benim size hovarda meşrep nunda durduk. Trenimiz se 
Eğer s~künu, sakin geceleri, verdiği ilk randevuya hiç bir Paris lokantalarında bulamaz- bir adam olduğumu söylediler saat gecikm;şti. Hemen yirı' 
rahat bır hayatı sviyorsanız, zaman gitmemelidir. sınız. Purolarını da en iyi cins değil mi? Ne yalan 1 Ben ha- dört saattenberi ağzımıza1 
daha doğrusu saadetinizi is- _ Neden?. Havanalardır. yatımda sevmediğim bir ka- şey koymadığımız için, ,;ı 
terseniz, sakın Konça Perez'e _ Çünkü gelmezler de on- dınla beraber kalmış değilim- memurlarından birine io";r 

ki Kısa bir sükut hasıl oldu. dır • Bunların isimlerini size mümkün olup olmadığııı• s 
ya aşmayınız. Bu kadının in- dan 1... lk' · d k ı d sanı nasıl çıldırtabileceğini A d ısı e te rar yer erine otur· saysam, ne kadar mahdut 0 1. um. • ~··~,J~ 

n re, başından böyle bir dular. Don Mateo sordu: duklarını görür, hayret eder- ~ 
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-........ ı·;·t'i'k'l'a'I'"' Harbi sıra ı arın da 
Türk Edebiyatı 

Hıfzı Oğuzun fikirleri· 
Anketi yazan Ertuğrul Şevket 

Yürürken düşünüyordum: 
Nasyonalist mi, nasyonal sos
yalist mi? Yoksa Conserva
tcur'mü? 

Hıfzı Oğuzun her yazısını 

okuduktan sonra aklıma dai
ma bu üç sual gelir. Nasyona
list olduğu muhakkak. Genç
lik tarafdarı olduğu muhak· 
kak. Yalnız bazı nasyonalist ' .. 
ııençlerin, bazı hareketlerını 
tenkid ettiği de muhakkak. 
Gençlik taraftarı, gençliğe yu
lar takdırılmasını isteyen bir 
genç. Eskilere toz kondurmaz. 
Gün olur, gençliğe yan baktı~
maz. Her yazısında bu üç fı-
kirden birine rağbet eder. ı Hıf:tı Oğuz 

. . • • ,. 1 mamak insafsızlık olur. Her 
Halkevının vestıyerı uzatbı;_ım a . d b' atı kendine göre 
k d rı · korı- devrın e e ıy 

şap amı alma ı, e ı e ıç 1 d biyatı bugünün za-
d .. d' o unca, e e 

oru goster ı: . d ·resi içinde değil; o 
O .. 1 dedı man aı 

- raya verın11. :. .. devrin kendine göreliği içinde 
Ben koridora do!sru yuru~· kik etmek zaruridir. Bu çer-

ken o, kemali tazimle bır tel d b karsak Mehmet E-
ba~kasının fötrünü uza'.ıyordu. çei~~ ~~illi a Mücadelenin büyük 

Temiz mermer merdıvenler- m . .' 1 rak örürüz. Her dev-
den çıktım. Edebiyat kolun.un ş~ırı .? .a. d g 

0 
devrin şiirden 

toplandığı odanın önüne gelın- rın ş~ı;"'. 1 e "içmek lazımdır. 
ce durdum. içeri baktım: Hıfz~ a~l~. ı ~;: ~ü:k ordusunun yas
Oğuz Bekata ayaktaydı. ~enı Butunlt d koynunda ve hafı
görünce ağzını açtı ve kelı~~ tı~ adınla, d '" onlardan kuv· 
1 b' 'z gıbı zasın a aşı ıı;., 
er bu a~-ızdan ır cevı .. h an duyduğu man-

t k k yavaş do- vet ve eyec e er le er, yavaş 1 sahibine bazı şuursuz-
küldü, zume ebr .. hakaret tavrı al-

d B. kızın ]arın ugun 
- Gözün ay ın. ır T" k matbuatının ve ka· 

1 
ması ur .. 

o muş. dirşinas Türk cibilliyetının 
- Eyvallah. .. .. h sabına yüz kızartıcı· 

Ad ? 
onoru e 

- ı ne 
d .. .. .. rum dır. 

- Daha uşunuyo · M h t Akilin her .. 1 • · için~ Keza e me 
Hıfzı Oğuz goz erıının. b'rer abide olan, Milli 

b k k k tu"'u gıbı ya- mısraı ı 1 . 
a ara ' onuş " M"'cadele yıllarına ait şiir erı, - - ··n hatlarını u . 

vaş yavaş yuzunu d Milli Mücadele karşısında bır 
d "' t' d' bu hatların c- 'k d e5 ış ır ı ve d k' duyuş ve duyuruş harı ası ır. 
x.· .. bitince anla ım ı, k ı· ,.ışme ışı Biz inkar ettikçe o yü se ır. 
gülüyor. Bununla beraber itirafa mec-

d .,.. k apeye otur-
Göster ı,.ı an buruz ki, Milli Mücadele ede-

du.:'.: Üstadım, dedim. Sana biyatımız, yukarıda işaret et-

d 1 k ı· ti"'im gibi Mılli Mücadelenin 
sual sormaya gel im. n ı ap " 
hareketlerile yakından alaka- karakterini taşıması itibarıyle 
dar oluyorsun. Milli Mücadele Milli Mücadele yıllarında ya-
zaınanını da elbet tetkik et- şayan edebiyatçılarımızın hep· 

d b. sini içinde t0plamış değildir. 
mişsindir. O zaman a ır 
edebiyat vardı, şüphesiz. Bu Fakat şurası da muhakkak-
ne biçim edebiyattı, Anadolu- tır ki, Milli Mücadeleyi yaşa-
daki hareketi beslemeye gay- yanları, Milli Mücac;tel.e edebi

yatı tatmin edebilm•ştır. 
ret etti mi, yoksa menfi bir Uzattığı sigarayı aldım. 
cephe mi aldı, karakteri neydi? _ Hangi muharrirleri ve 

Hıfzı Oğuz elini yanağına şairleri okudun, dedim. .. 
götürdü, sonra yüzüme baktı. Yine düşündü. Ağzından bu
Düşündü ve elini alnına doğru yük bir sigara duın~nı çıktı, 
kdldırırkrn: tavana doğru yükselırken: 

Edebiyat dedi, cemiyetin, _ Türk şiri ve Türk romanı 
cemiyet ise hayatın zaruri kütüphanesi küçük bir eta
mahsulüdür. Bu yüzden nerede jer'den ibarettir dedi. ~unu.n 
bir insan topluluğu varsa ora- içinden ecnebi artıkları ıle bı
da bu topluluğun seviyesine zim posaları da çıkarırsak b.u 
göre bir edebiyatın olması da etajerin bilhassa, bu devre aıt 
tabiidir. Diğer taraftan ede- rafaları pek boşalır. 
biyat da diğer insan müesse- Bu itibarla okumağı se.v~n 
seleri bibi, cemiyetin hayatını her insan gibi ben de hızım 
aynı duyuş, düşünüş ve buluş- şairlerin ve bizim romancıları~ 
!arla bir ıeviye tekrar etmez. hemen ekserisini okudum dı-
Ve insan tarihinin devirlerine yebilirim. . .. .. .. .. 
diğer müesseselerden da~~ Fuzuli'nın buyukluğu inkar 
çok edebiyatın uyuduğunu g~- edilemez. Şeyh Galip, Nefi 
türüz. Böyle olunca, Milli M~- Nedim de öyle. 
cadelenin kendine göre bır Yunus, Karacaoğlan ~al~ın 
edebiyatı olduğunu söylemek, içinden fışkıran büyük ~~hfa-
yukarıkı s ıtırların tabii bır !ardır. Nasraddin Hoca, un ya 

d dukca yaşıyacaktır. Ab· 
neticesi olur. ur b' d"lhak Hamit; ede ıyatımızın 

Her devrin cemiyet müesse• u met ve vakar ülkesinde 
zelerini tetkik etmekle o dev- aza · d'k b'r 
tin karakterini bulmak nasıl yılların ej!"emiyeceğı ı ı 

başla, bakim dolaşmaktadır, 
mümkün ise bilinen bir devrin 
Umumi karakterinden o devre derin ve büyüktür. 

h . tlc Namık Kemal, edebiyatı .da-
ait müesseselerin ususıye - ı 
rini çıkarmak ta kolaydır. Ni- vası için büyük 

1
bir. me~th~= 

tekim Milli Mücadelenin, mı!- kullanmıştır, idea isltır. uyu 

lelin vicdanının da kendisi o- bir şahsiyet sahdibi~ir. ~ksüz 
lan samimi heyecan dolu ter- T .. k edebiyatın a • şecaa arz ur . .. 1 temiz yüzünü, Milli Mücadele- ederken sirkatinı,. soy eyen 

müsbet edebiyatında görmek hokkabazlar ço~tur. d Fbakat 
hatalı olmaz. Namık Kemal Turk e e_ ıya-

Milli Mücadele ed biyatının d bugüne kadar yelışme-
. · · de tın a d k' d c;ok candan tezahürlerı ıçın . h kiki bir arslan ır ı a-

b 
.. mış a . . b'I . ir şahlanış; bir kükreme go- . ·n kükremesını ı mış, 

k vası ıçı . 
türüz ve bunda sunilik yo tur. . b' tazyik ve tehdıd kar-
v 1 d b. hıç ır k'"k e yine Milli Mücade e e e 1

• d pısmnmış ve u reye, 
· T" k ede şısın a · t· T .. k 

Yatı doğacak yenı ur • kükreye can vermış ır. ur 
biyatının ümit ve heyecan ve- J' !sinin ona karşı candan 
ren bir hazırlı"'ı,· bir başlangıcı genç ı d 't g" ülen " bağını, onun üne aı or k 
idi. Fakat ömrü çok kısa ol- b r tarafında aramak ahma • 
du. 
. Burada kadirşinas bir insan 
ıçin Milli Mücadele edebiyatı de· 
Yince Şair Mehmet Emini hatır-

lı~ olur. 
Bu bağın 

ınünü, onun 

çözülmez dü!sil· 
büyük gönlünün 

namütenahi samimiliğinde, onun 
hiç eğilmeyen temiz alnının 
arkasında satın alınamaz bey
ninde; son nefesine kadar kük· 
reyen, idealist ve mert vicda· 
nın.:la bulmak gerek 1 
Yumruğunu sıktı, boşlukta 

sallaya sallaya Namık Kema
lin bir mısramı okudu: 

"Dönersem kahpeyim millet 
yolunda bir azimet/en. 

Yüzüne baktım. O, ne söy
lemek istediğimi zeki gözlerile 
anladı. Bo1lukta sallanan yum
ruğunu gevşetti, parmaklarını 

açtı. 
- Ha pardon, dedi mısraı 

şöyle okumak lazım: 

•Dönersem kahpeyim millet 
yolunda halka hizmetlen. 

Yüzüne bakamadım ve sesi
mi çıkaramadım. Namık Kemal 
hakkında bu kadar kat'! bir 
tavırla söz söyliyen Hıfzı Oğuz, 
elbette bu mevzuu derinden 
tetkik etmişti. Tashih elmeğe 
kalksam, belki, ben yanlış bi
liyordum, gülünç olmaktan 
korktum. O, devam etti : 
-Namık Kemal, millet yolun

da hizmet ve mücadeleden ha
kikaten dönmemiştir. Bu mil
let davaları için başını koy
muş, böyle kükremesini bilmiş 
ve bu yolda ölmüş bir büyük 
Türkü, Türk gençli!ti tutmazsa 
o gençliğin milli haysiye
tinden şüphe etmek lazım
dır. Türk gençliği asla küçü
lemez. 

Nitekim Türk gençliği kar
şısında Nazım Hikmetin tek
rar belini doğrultmasına artık 

imkan olmıyan sukutu da bunu 
gösteriyor. 

Ve türk edebiyatı Namık 

Kemallere hasrettir. Recaiza
de Ekrem, Süleyman Nazif, 
Tevfik Fikret, Cenap Şahabet
tin, Celal Sahir, edebiyatımız
da birer delrcrdirler. Mehmet 
Akif. sahasında eşsiz bir şairi .. 
mizdir. Romanda Halit Ziyanın 
rolünü unutmak insafsızlık olur. 
Hüseyin Rahmi, romanımızda 

cidden büyük bir üstattır. 
Ahmet Haşim hususiyet taşı

yan derin bir şairimizdir. Y ah
ya Kemalde de lisana bir ha
kimiyet ve bir ağırlık vardır. 
Ve hiç şüphe yoktur ki Hali
de Edip, kadın yazıcı ve ro
mancılarımızın başında gelir. 
Onun değerini de inkar ede. 
meyiz. 
Alnımdan boşanan terleri 

sildim, 
- Üstadım, dedim. Bizim 

hikaye, şiir ve romanlarımızın 
ecnebi dillerine tercüme edil
memesi sebebini nelerde bulu
yorsun? 
Sağ elini bana doğru uzat

dı. Yumruğundan bir parma
ğını açtı. 

- Bu mühim bir sual, 
fakat ben cevabını basit bu
luyorum. 

Hakikaten yabancı dillerde 
Türk edebiyatı hemen hemen 
yoktur. Neden? 

Şımdılik diyebil riz ki bizde 
edebiyatın iki şubesi vardır: 

Şiir, roman. Bizim şiirin ter
cüme edilince öleceğine inanı

rım, eskiler böyle. Yenilere 
gelince kötü kopyelerini "Türk 
taklidi,, yahut "Türk intihali,. 
başlığı altında asıllarının diline 
çevirmek her halde lehimize 
değildir. 

Dıl mahzuru olmasa ve eski 
şairlerimiz Garplılarca tanın
sa her halde beğenileceklerinı 
umarım. 

Romanda ve hikayede ise 
henüz yeni sayılırız. Ve birkaç 
orijinal eser müstesna, bunda 
da şiirdeki mahzur tamamen 
yok değildir. Sonra yabancı 
dillere edebiyatımızın henüz 
tercüme edilmemesinin başlıca 
sebebi şudur: Edebiyat olarak 
değersizlik. 

Her türlü palavra bir yana. 
Ortaya çıkan büyük bir eser 
tanınmak için ayaklara git
meği tenezzül sayar. Çünkü 

DefJamı 7 nci sayfada 

Yemek 
24 tem mu ı. cuma 

Ayşekadın fasulyesi yumurtalı, 
Beyinli pilav, meyve 

Bir kilo fasulyeyi, çok ince, 
kıl gibi doğrayıp kaynar tuzlu 
suda haşlayınız, 
8 tane yumur· 
tayı bir kase 
içinde çalkala
yıp haşlanmış 

ve sıkılmış fa. 
su! ye le ri yu
murtanın içine 
atıp biraz tuz 
i ave edip ta
vada omlet gi
bi pişiriniı. 

iki tarafı da 

, 
' , , 

kızardıktan sonra tabağa ko
yunuz, Pek güzel bir yemek 
olur. 

• Beyinli pilav- Beyni haş
ladığınız suda pilavı pışiriniz. 
Pila vıp yağını haşladıktan son
ra en üstüne dilim dilim; ya
hutta ufalanmış bir halde beyni 
koyunuz. 

•Mevsimin en güzel meyaası 
kavun ve karpuz olduğuna 
göre bunu da sofranızda bu
lundurursunuz. 

ı:ı ı:ı 

Dün çocuk ter
bi ye sin den kısaca 

bahsetmiştik. Çocu
ğa nasıl bir terbiye 
vermelidir ? Hangi 
yoldan yü rü m~ ğ"e 
alıştırmalıdır? Bunu 
tayin etlikten sonra 

Çocuk - -

dır ki onu terbiyeye başlayınız. 
Çocuk ilk terbiyesini oyuncak
larile alır. Oyuncak, çocuğun 
ilk kitabı, ilk arkadaşıdır. Ço
cukla ilk konuşan ve yavrunun 
ilk derdleştiği cansız mahluk 
oyuncaktır. 

Analar ve babalar çocuıta 
seçecekleri oyuncakları, ona 
verecekleri terbiyeye uygun 
olarak intibah etmelidirler. Ge
lişi güzel çocuğun önüne oyun
cak yığ'mak, lüzumsuz, ve bel
ki de zararlı bir lükstür. Oyun· 
cak intihabında terbiye müte
hassıslarının fikirlerini almayı 
ihmal etmemek lazımdır. Müm
küıı olduğu takdirde onların 
fikirlerinden istifade ediniz. 

m [!] 

Model 

Son moda zarif, .<•k bir tayyör 

AÇIK SÖZ 
onu seven 

oKuyan 
yayan 

tanıtanın 

dır. 

No: 95 
. 

Tam bu paraları ele geçirdik
ten sonra, annem öldürülmüş
tür. 

Hakim: 
- Bunun aksi de düşünüle

bilir. 
Dedi. O zaman, Güzin de 

şu cevabı verdi: 
-Aksi herşeyde olduğu gibi 

bunda da elbette ki düşünüle
bilir. Mesela, ~nnemi başka 
bir şekilde kandırmış olabilir. 
Paraları bankalardan almak, 
tir başka memlekete gitmek, 
Vedadın elinden kurtulmak 
gibi bir tedbir, Ferdi tarafın• 
dan pek ala düşünülmüş ve 
anneme de kabul ettirilmiş 

olabilir. 
Genç kız, güzel kız, sarışın 

kız yine sözünü bu noktada 
kesti, bir saniye düşündükten 
sonra devam etti : 

- Yüksek hey'eti hakimeye 
bu noktayı arzetmeyi faydalı 

bulurum. Annem yaradılış iti
barıyle bir az kanak ve saftır. 

Bu kanaklığının en bariz mi
sali de Ferdi ile olan münase
betinin şeklidir. 

Genç kız, yine durakladı ve 
titrek sesi le: 

- Bır ailenin mahremiyetini 
ortaya dökmek doğru olmaz. 
Fakat, mademki ortada ödene
cek bir kan vardır ve .. o kan 
benim kanımdır, her hakikati 
söylemıye mecburum. 

Dedi ve .. yine bütün kulak
lara bir musiki ahengi içinde 
akan sesinin devamı içinde 

fakat. heyecanlı ve merakla 

geniş bir alaka uyandırarak 

söylemesini sürdürdü : 

- Ferdi tam manasıyle bir 
ırz düşmanıdır. Daldan dala 
uçın bir kelebek gibi kadın 
göğüsleri üzerinde uçan, çeşit 

ve çeşni toplamaktan hoşlanan 
bir erkektir. Son zamana ka

dar kendisinin yalnız benim 
adlarını işittiğim beş tane a»rı 
ayrı zamanlarda muhafaza et
tiği metresi vardı. Haftanın üç 

beş gecesini bin bir bahane 
bularak ve annemi kandırarak 
dışarıda, metreslerinin yanın
da geçirirdi. Kaçamak için 
bulduğu kuvvetli sebepler ara
sında komisyon işleri için bir 
takım müteahhitlerle, zengin
lerle ve iş adamları ile konuş
mak, onların ziyafetlerinde bu
lunmak vardı. Annemi, bu adam
ların ziyafetlerinde ve mah
remiyetlerinde bulunmazsam 
iş göremem.Bu çeşit adamlarla 

YAZAN: Etem izzet BENiCE 

Profesör Cemil tekrar atıldı .. 

iş ancak mahremiyet içinde ve 
hususiy•t anlarında halledile
bilir .. diye inandırırdı. 

Ve .. sesine hız vererek de
vam elti: 

- Bu adam dünyanın en 
bıyağı adamıdır. Bunu tasav
vur edebilmek için onu çok 

yakından tanımak lazımdır. 
Evin içinde bile metresleri bu

lunduğunu söylersem hayret 
elmemelic;iniı. 

Onun evin içinde ilk kur
banı olan benim bild;ğirn Ay

şedir. Bu bedbaht kızın adı

nı huzurunuzda vererek onun 

mahremiyetini aleniyete dök
mek istemezdim. Fakat, bütün 
yaşına başına rağmen toylu

ısundan kurtulamıyan annemin 
ma<umiyelini ve bilmemezliği 

hesabına bu ifşayı yapmıya 

mecburum. Zavallı kadın bir 
aşka bağlanm~k yüzünden ha
yatında hiç bir şey bilmeden, 

tanıma lan, görmeden öldü. 
Aşk insan ruhlarının her ye
nilendikce tazelenmesine, tas

fiye görmesine yarar .. derler. 
Annem bunu da yapmış değil

dir. O doğrudan doğruya Fer
diye, onun behimiyeıine bağlan

mıştı. Gözleri sanki onun erkek
liğinden kuvvet alan bir sıhırla 

örtülmüş gibi idi, Ve evin 
içinde hiç renk vermeden, hiç 
bir ~ey duyurmadan ona bel. 
ki de ilk rekabet ve hıyaneti 

yapan yine kendi beslemesi 
ve yetiştirmesi Ayşe idi. 
Ayşe aslında B<lyındırlıdır. 

llüy ük Harp içinde annemin 
yanına evlatlık olarak veril
miştir • Mahkemenize geldi . 
Güzel, fettan, bir erkeği yal-

nız tatmin edebilen değil, hatta 
her an için baştan çıkarm~ya 
kudreti olan bir kadındır. 

Bunu böyle söylerken seciye 
ve ruh itibarile Ayşeyi itham 

etmek istediğim asla akla gel
memelidir. Onunda zavallılı

ğına en başta acıyanlardan 

birisiyim. Ayşe, bedbaht kız 
bugün dahi Ferdinin hususi
yeti içindedir ve konakta onun 

mahremiyetinde o vardır. 
Bu sırada avukat Cemil kıp

kırmızı olan ve du~duğıı yerde 

bütün mesamatını yıkayacak 

kadar suya bogulan ler dam

laiarını taşıran yüzünü buruş· 

tura buruşlura yerinden kalktı: 

- Yüksek hfıkinı bir şahidi 
dinliyor. Fakat, şahit maatte

essüf ilk dinleyişte müessir 
ifade ve hüviyetini veren bir 
tarafgirlikle Lir haysiyet ve 
hayalı yıkmıya çalışıyor. Ge
rek Ayşe, gerek Ferdi bJk

kında söylenen bütün bu söz

lerin uydurma, yalan, bühtan 
va iftira olduğunu ifade ve 
protesto ederım. 

Profesör Cemilin bu sözleri 

Gıizini isyana sevkelti. Sesinin 
bütün çıkış hızıyle haykırdı: 

J.l>EVAM EDECEK) 

Kitap kupon~ 
BiR CINA YET D,\ VASi 

No: 95 
Bu kuponllln keıl-, btriltt" .. 

renler roma, gazeteJ ı. bitli ti 
vakit idareh'.lne niı~ gö:t=l:uİ? 
htç para. vermeJ.:.1 kitabı u .ı
lacaklarJır. 

L ..J 
•;:•lllllllilllllllllılllllllllll~llllllUllllllOOUUlllltllllllıtU11ıııı1111ı"•ll11111111111°ıııııuııoıu11ıı11111111111111111111111ı111111111111ııııuııııııııııııııııııııııııuıııuıııı1tllııııııııııı 

1 = 1 ~~ırnçDölk. 1 = ... _I 
J,,. 1111111 11111111111111111111,uıuıııııııııııı1111111111111111111uıııuı1ııı1111111111111111•1111111ıııııt111nıııııııuıııı111111111ıı11111111111ıııııııı 1 1 1 

• • , ·-
1 ıııuıı11111ıı111111ıu1111111111uıııııı 11111111111 ,., 

Fıkırler: hukuk ve sıyaset dunyasını olanlar n ad d' d k 
• .. ' 1 e ın en ço fazla 

aydınlatan bırer guneş olarak olılu"u bı.ld .1• . ş· d" . 
Lozan 

13 yıl önce büyuk bir sava
şın içinden adaleleri gerilmiş 
çıkan Türk, bu gergin adale
lerile zaferin verdıği sonsuz 
coşkunluk ile kendini Loıan.n 
apaydınlık salonları içinde bul
du. istiklalini korumak. ona 
yaban ellerini dokundurmamak 
için silahile nasıl çalıştı ise 
Lozanın siyaset havasıyle ağız 
ağıza dolu salonlarında da yi
ne arslanlaştı, yine gürledi. 
Hakkın, istiklalin ne demek ol
duğunu her kesten iyi bilen 
Türk, hakkına dokunan en kü
çük bir tesiri bile kuvvetli ima
nı ve bu imanın coşkunlukların
dan gelen sellerle boğdu. O 
yalnız bir şey istiyordu : Ka
yıtsız şartsız ist•klal 1 Uzun 
günler tıpkı sarp dağlerd<l, ııe
niş ovalarda, barut kokan ha
vanın, top, şarapnel, ve ağır 

makineli tarakalarının içinde imiş 
gibi ça'ıştı. Ve 24 Temmuz 1923 
de mücadele ede ede terliyen 
alınlar hakkını tamamıyle almış 

bulundu. 
Bu büyük gün bizim için 

çok kutlu bir bayramdır. işte 
Türkün bir zaferi daha. 24 
Temmuz 1923 zaferinin yanı 

başına yükselen bir zafer da
ha· kazandık 1 1936 20 tem
muz Montrö zaferi 1 Bu da 
tıpkı Lozan gibi h~kl ki zafer 
!erin bir harikasıdır. 

Biz Lozanı, Montröyü istik
lal tarihimizin parıl parıl ışıl
dıyan sahifelerine, kıymetlerile 

• . lS rı ıyor. ın) ı ıhrdc 
ycrlcşlırırken onlardan çıkan edilenler kendileri hakkında 
nuru da, ruhumuzun, benliği- ne gibi kar ı ı · · · · k ar arın a ınacağ'ını 
mızın en ınce no taları na ka- bekliyor! r E". ld .. b 
dar gö d · nış. ".r a ıgımız u 

Hakk
n erıyhokruzk. 

1 
. haber doğru ise tahsilrfe bulu-

ın u u a ınması b k 
imkan dahilinde dururken 

0
_ n~.n k .. ~ yo. sul çocuklar çok 

b 1 
muş u vazıyette bnlunuyorlar 

nu zor a ığın akla gelmez demekt'ır z· "k' d . 
d .. ı ·ı • ıra ı ı ersten ık-

uzen erı e elde etmek Türkün mal k ı k f 
ı ·ı . . e a ma sını ta kalmak 

asa etı e uymıyan bır sıstem- demek olmad ,, 'k. d 
d . v r·· k b ı,.ı aşı ar ır. 

ır. e ur unu şu kadar 
yüz yıllık tarihinin zafer dolu eı . 8 

sayfalarına koymamıştır. o LiSELi GENÇLERE! 
hakkını daima hakkı olarak Açık sözün yeni 
almış, haks<Zea harekeli en anketi 
adl bir düşüklük addetmiştır. Açık Söz, liseli gençler ara-

Bilhassa bugün; daha dünkü sında yeni bir anket açıyor ı 
büylik zaferin coşkunluğu için- Bu ankete cevap verecek !i-
de yüzen bizler hemen ıkinci seliler, birer fotoj!"rallarile şu 
bir zaferin yıl dönümünü kut- suallere cevap göndersinler: 
luloyoruz. Ne mutlu biz Turk- l - Liseden sonra, yük•ek 
lcreki birbiri arkasından ve tahsilin hangi koluna ayrıla· 
birbirinden kıymetlı bayramlara caksınız? Ve bunu ne gaye 
sahibiz. takip ederek yapacaksınız? 

Yusuf Ziya Binatlı 2 - Seçtiğiniz mesleği ev-
ı:ı ı:ı velce tayin etmiş ve bu yolda 

Orman Fakültesi 
talebeleri 

Ankara Yüksek Zıraat E~stitü 
su Orman Fakültesinde iki 
dersten ikmale kalan talebele
rin leylilik hakları Üzerlerin
den alınarak ihraç edilmişler. 
Gençler fakültenin bu hareke
tinden çok müteessir olmuşlar 
ve çoıtu da fakir olduğundan 

ne yapacaklarını şaşırmışlar
dır. Gençlerin bazılarından al
dığımız mektupta bu şekilde iki ı 
dersten ikmale kalıp leylilikten 
ihraç edilenlerin adedi muvafİakl 

hazırlık yapmış mı idiniz ? 
3- Yapacağ"ınız yük.ek tah

sil devrelerinde kendinize gös
te~ilm< s' lazım ne kolaylıklar 
ıstıyorsunuz? 

4 - Yüksek tahsil yapmayıp 
hayala alılacaksanız bun1 ni
çin lüzum gördünüz? 'ı ü sek 
tahsil yapamamaklığınızın '"" 
hepleri nelerdir? Hunların yok 
edilmesini ve yüksek tahsil 
yapmanızı istiyor musunuz? 

5 - Yüksek tahsil denince 
hayalinizde ne czıılandırıyor
sunuı.? Ve bunu kendinize mu
hakkak lazım bir ihtiyaç ola
rak alır mısınız? 
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Antalyada 
Hava, su 
Ve geçinme 

Etfal H .. taneıı! 
Cülhane Haataneal 

Hastaneler 
424l6 
205\0 

Haydarpaşa Nümune Haıtaneıt 60107 
Kuduz Hutanest, Çapa 22142 

Aşift e Diyanir 

Urfa. (Açık Söz)- Millet mekteplerine rağbet 
çok fazladır. QKur, ya7ar sayısı gittikçe çoQa
lıyor. Yukar.da bu yıl B. kursunu bitirenıerl 
hocaıarile bir arada görüyoruz. 
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Bir dalgıç denizde 
fazla kaldığı için 
havasızlıktan öldü 

l1mir, (Açık Söz) - Çeşme kazasında kara sularımızda sen. 
ger avlıyan dalgıç Ali isminde bir genç tahammül edemiyeceği 
bir derecede fazla çalışmak ve deniz dibinde çok kalmak yü· 
zünden ağız ve yüzünden kan fışkırmak suretivle feci bir şe· 
kilde ölmüştür. 

• • • 
Futbolcu Vahap fzmirden 

ayrıldı, Parise gitti 
lımir, (Açık Söz) - Altaylı Vahap, son Türkiye muhtelitin· 

de merkez muhacim mevkiinde oynamak kudretini taşıdıgı hal. 
de kendisinin takıma alınmamış ve spor haysiyetinin bazı ,ahsi 
sebepler yüzünden çiğnenmiş olmasından da duyduğu teessür 
le Türkiyeden aynlmağa karar vermiş ve dün Parise gitmek 
üzere vapura binmiştir. Vapur bu sabah hareket edecektir. 
Vahap Pariste Rasing kulüp dö Fransa girecektir. 

Bucada "Açık Söz,, 
İzmirin bu güzel 

cennet köşesi 
sayfiyesi 

gibidir 

-
1 

-- .. 
1 il 

Hucada orta mektep binası 

etmektedir. Vilayet buraya la
yık olduğu ehemmiyeti ver• 
miştir. 

At koşuları burada yapılır. 

Çekirdekli rezaki ve çekirdek· 
siz üzümlerinin ünü çok yaygın-

Antalya, (Açık Söz) -Antal• 
ya, bugün, tabii ve arizi bir 
kac amilin tesiri altında deği
şik bir iklime tabidir. 

Kasaba, iklimi icabından sı· 
cak bir yer olmakla beraber, 
günün ve gecenin muhtelif za. 
manlarında esen serin rüzgar
ların tesirile cenup vilayetleri· 
mizden daha mutedilcedir. 

Antalyada, hararet derecesi 
nadiren kırk üç buçuğa çıksa 

bile insanın üzerinde, taham. 
mül edilemiyecek bir tesir yap
maz ve bu derece yüksekliği 
ancak saatlarla sayılan mu· 
vakkat bir gayri tabiiliktir. 

Antalyada, serin rüzğarsız 

geçen günler, yaz mevsiminin 
mahdut ı;ünleridir. 

Ayda bir iki gün Şimalden 
esen rüzgar, garibtir ki bir sam 
ye:idir ve sıcak bir hava dal
gasile kasabanın üstünde eser. 

Be sıcak rü2ğArla ~kasabalı
lar epeyce bunalır ve herkes 
meltemin (Cenup rüzgan) es. 
masini bekler. 

Antalyanın yaz tesellisi olan 
meltem, ekser günler mevcut
tur. 

Bu meltemin olmadığı za. 
manlarda da, batı yeli, şark
tan eseıt Manavgat rüzgarı 

imdada yetişir. 
iklimin tesirini bir dereceye 

kadar da, kasabanın her tara· 
{ından bol suların akması tadil 
eder. 

Antalyanın, bütün evlerinin 
temizlik suyu ihtiyacını temin 
eden bu suyun geçmediği hiç 
bir sokak yoktur. 

Bu su, kasaba evlerinin ek· 
seriyetle çiçeklerle ve yüksek 
geniş ağaçlarla süslenmiş ol
masını temin eder. 

Meraklıların bahçelerindeki 
havuzlar, denize, sahil kayalık· 
!arının bir çok yerlerinden dö
külen şelaleler bu ~udan gıda 
alırlar. 

Yine bu sudan, bol sebze, 
bol meyva, bol karpuz kanın 
yetiştiren bahçtler beslenir. 

Bir yabancıyı, Antalyanın en 
ziyade bu suyu mütahassis 
eder ve kendisıni, ona old U• 

ğundan daha şirin gösterir. 
F.akat .. bu su, birçok yerlere 

girip çıktığından, birçok so
kaklarda açıkta geçtiğinden 

temiz değildir; hatta acımsıdır; 
içilmez. 

Antalyanın iki türlü içme su· 
yu vardır : Birisi, birçok evler
de yapılmış olan sahrınçlarda 
top! anan yağmur SU} udur. 

Bu, yazın epeyce soğuk bir 
sudur. Suyun soğuk olmasının 
sebebi .. Sahrınçların, lstanbul
daki gibi ev altlarında ve mah 
dut derinlikte değil, avlularda 
derin \'e dar birer kuyu ha· 

Zeynep KAmil Hastane.si, 
OıkGda.r 6-0107 

Emrazı •kllye ve Asabiye Onun yaratılışl ve doğuşu 
Haıtanes! Bakırköy l6·60 hakkındaki rivayetler o kadar 

1 Haseki Kadınlar Hastane1I çok ve birbirinden o kadar 
Aksaray 24SS 
Gureba ffast;ııneıi, Şe.hremint 23017 şairanedir kil.. 
Cerrahpqa Haataneııl; Cer- Allahların Allahı Zeüs, onu 
nhpafa 21693 bir yaz akşamı, Ege denizinin 

Telefon numar~ durgun satlu üzerinden esen 

449
• tatlı bir meltemlden yaratmıştı. 

Sıhhi fmdat otomobili 7 

Hasta Nakliye otomobllh 2041 Cenup Egesinden Kefalonya 
"Gündü•,. topraklarına doğru püfürdeye· 

.. " " rek zevke şehvet kanan, sev· 
(Gece) 4499 da ıeneleri saçıştıran iç 

" " " , 08, gıcıklayıcı bir meltem .. 
(Gece .. e Gündi.iz) v v 

Dev1et Demlryotlar1 ftı1Uracaat Kefalonyô\nln vadileri, yay-
kalemı. Haydarpat• 42145 laları kır çiçeklPrile dolu .. Ve 

1 Şark Demlıyolln• Müracaat bu tatlı nıellem altında Ke-
kaleml Sirkeel 23079 falonya baştan başa yıkanıyor, 

1 Denl•yol!an acentesi 4'.1361 gündüzün yakıcı sıcaklığından 
Akay Kadıköy lsket .. ı baJ kurtuluyor. Allahlann Allahı 

itfaiye - Ev kuvvetlilerin kuvvet· l
memur!uiu 43731 I Zeüs emrediyor: 

lstanbul 24222 Jisi He;kül .. Sana emrim şudur 
Kadıköy 60002 ki.. Egenin lacivert kaynağın-
Y eşilköy, Bakırköy, Bü· dan fışkıran şu meltemden bir 
yükdere, Üsküdar itfai· avuç alıp Kefalonyanın binbir kır 
veleri 60625 çiçeği ile dolu dağlarına serpe-
! Paşabahçe, Kandilli, Erenköy ceksin. Biz karar verdik ki Di· 
Kartal, Büyükada, Heybeli, Bur· yaniri kır çiçeklerile Ege mel· 
gaz ve Kınalı mıntakaları için te· temlerinin öpüşmesinden yara
lefon santral memuruna •yangın. tacağız. 

demek kafidir. Ve Herkül rüzgarla bin bir 
çiçeği öpüştürdü, bu vuslet, 

Tiyatrolar. Sinemaları muharebeler perisi olan Diya· 

HALK OPERETi 

Taksim bahçesinde 
Bu akşam 21,45 de 

Melek ve Muhlis Sabahaddinin 
iştirakile 

AYŞE 

Büyük Operet 
Pek yakında: BABA L 1 K 
Pazartesi Kadıköy Süreyya 

bahçesinde 
TELLi TURNA 
Masılarınıt.ı ayırınız 

TELEFON 43703 

RADYO PROGRAM! 
24 Temmuz Cuma 

ISTANBUL 

18: Muhtelif parçalar, 19: 
Haberler, 19.15: Operet par
çaları (plak), 20: Halk musi
kisi (pıak), 20.30: Stüdyo Qr
kestraları, 21.30: Son ha
berler. 

Saat 22 den sonra Anado-
lu Ajansının 
sus havadis 
cektir. 

ıcazetelere mah
servısi verile· 

PRAG 
20.20: Halk şarkıları, 21: 

Şiir ve musikili neşriyat, 22: 
:Skeç, 23.20; Çembal aletile 
konser, 23.45: Rusça haberler, 
24: Konser nakli. 

VARŞOVA 

niri doğuşuna ruhsat oldu. 

•• Başka bir tarih masalına gö. 
re Yunanlıların muharebeler 
perisi göze Diyanir, sevda alev

lerinden yaratılmıştı.Bir gün Ve. 
nüs, güneşlerin allahı Apollona 
çıldırasıya tutulmuş, çılğın ve 
yangın aşık olmuştu. Apolton 
küstah ve insafsız bir ihanetlP
Afroditin bu ateşli ve alevli 
aşkını reddetti. O zaman Ve. 
nüsün gönlünden uçuşan alev· 

lcr bütün beşeriyetin gönlüne 
miras kaldı. işle güzel peri 
Diı;anir bu alevin yine rengin. 
den yaratıldı. 

Fakat gök yüzündeki Allah· 
tar diyarında bu yeni do~uş 

yepyeni bir fitneye yol açtı. 
Çünkü muharebeler perisi Di
yanir güzelliğe renk ve kuv· 
vet verecek kadar enfes bir 
dişi peri idi. Muharebede çar
pışan orduları göz bebeklerin· 

den taşan nuruyla himaye 
ve sahabet eden Diyanir 

Buca (Hususi) - Günden 
güne artarak nüfus sayısı bu· 
gün 9000 ni geçen veSev sayısı 
da 1300 ü bulan Buca, lzmirin 
en güzel ve cana yakın bir 
sayfiyesidir. Bucayı görmiyen 
onun ne kadar güzel ve şirin 
b:r yer olduğunu mümkün de
ğil tarifle anlıyamaz. Bucanm 
lzmire yakınlığı ancak beş ki· 
lometredir. Bu yol muntazam 
bir ş?sedir. Burad~n her va· 
kit devamlı otobüs, otomo
biller işler, Bucanın bütün 
bu güzelliklerinden başka bir 
de havasının letafeti, roma· 
tizmalılarla ciğer hastalıkla· 
rmın tedavisi bakımından 

olan ü~tünlüğü engin bir değer
dedir. Bol ağaçlıklar ve iyi su 
iyi havaya malik bulunan Bu
caya, hilhassa yabancılar çok 
değer verir ve bütün bir yıl 
çalışmalardan tasarruf edebil· 
d kleri talilj zamanlarını Bura• 
ya gelerek burada geçirırler• 
di. Ha'a bu vaziyet devam 

ı dır. Bu üzümler vaktile yaş 
olarak ta'Rusyaya ve Avustur
yaya gönderilirdi. Bucanın yaş 
üzümleri tazeliklerini en az 10 
gün muhafaza edebilir. Bucada 
bir orta yatı mektebi vardır. 
400 kadar mevcudu bulunan 
bir de ilk muhtelit mektebi 
vardır. 

ı !inde yapılmasıdır. 
20: Leh musikisi (senfoni), 

21.50: Haberler, 22.05: Küçük 
radyo orkestrası, 24: Dans. 

güzellikten daha üstün bir ha
rika idi. Ve ona bütün Allah· 
)ardan ve bütün perilerden 
önce Herkül gönül verdi, fa. 
kat bn sevda kaynaşması al· 
)ahlar diyarında hercümerç 
yarattı. Diyanir'de, altahların 

ve perilerin en kuvvetlisi olan 
Herkül'ün gönlüne düşmiiştü. 
Bunlar seviştiler ve evlendiler. 

Ordu' da 
Zehirli gaz dersleri 
muvaffakıyetle ,bitti 

Ordu, (Açık Söz) - Dok· 
torlara, diş doktorlarına, ec· 
zacılara, hastabakıcılara ve 
öğretmenlere münhasır olmak 
üzere başlayıp iki ay devam 
ederek muvaffakıyetle biten 
hava tehlikesi ve tecrübeleri 
zehirli gazler kursu müdavim. 
leri, bilhassa Ordu memleket 
hastahanesi dahiliye mütehas
sısı ve zehirli gazler öğret· 
meni doktor Zeki Mes'ut Se· 
zerin izahlarından çok istifade 
etmişlerdir. 

Aydında sıcaklar 
Aydın, (Açık Söz) - iki üç 

gündür çok siddetli sıcaklar 
sürüyor. Dün öğleden sonra 
hararet 40 derece idi. Bugün 
poyraz esmesine rağmen öyle· 
den önce 33 tür. 

Mevsiminde çok zeytin istih· 
sal edilen bu memlekette bir 
zeytin tasir imalathanesi ve 
birde fabrikası vardır. Velha
sıl Buca gelecekte büyük le· 
rakkiye namzet ye zengin ol
mağa müsteittir. Vi ~ayet bu
rada otomal!k telefon tesisatı 

yaptırmış ve bu suretle hem 
şehir dahili ve hem de şehir ha
rici konuşmalar yoluna konu). 
muştur. - K. K. 

Aydında 
Üzüm, kavun, karpuz 

ve sebzeldr 
Aydın, (Açık Söz) - Bu yıl 

bölgemizde üzüm azdır. Buna 
arağmen fiatlar şimdiden 6 - 7 
kuruştur. Kavun ve karpuz 
hem çok nefis ve hem de bol· 
dur. Fakat son günlerde lzmire 
ve yukarı illere çok sevkıyat 
yapıldığından fiatlar biraz yük· 
selmiştir. Sebze ve diğer mey
ve fiatl11rı da çok düşüktür. iki 
yıldır elimizde yetiştirilen ita!. 
yan cinsi şeftaliler de yetişmiş 
ve lzmire sevkiyat başlamıştır. 

lzmirde ilk kuru 
üzüm 

lzmir, (Açık Söz) - Hoca 
zade Ahmet ticarethanesi ta
rafından yetiştirilen bu senenin 
ilk kuru üzüm mah,ulü lzmire 
g,etirilmiş ve Türkofise veril. 
miştir, Bu nümune çok nefistir. 

ikincisi; S11kaların merkep
lerle dört tenekesini 6· 10 ku
ruşa getirdikleri iskele suyu. 
dur, Bu su da iskelede yer al
tından çıkar ve epeyce soğuk· 
tur. Yü1de 29 kireçlidir ve 
tabiidirki ağırdır. 

Antalyayı, hava cihetindeu 
bir çok evlerin sıkışık yapılması 
esas içme suyunun da çok ki· 
reçli ve ağır olması sıkıyor. 

Antalya evlerinin yüzde sek· 
seninin, iklim şeraiti düşünül

meden pek dar sokakların et
rafında ve birbirine hava gel
mesine mani olacak tarzda 
yapılmış olması izale olunamı· 
yacak bir mahzur ise de su· 
yunun temınine, herhalde, ile• 
ride himmet gösterilecektir. 
Anla !yanın sıhhi bir kusuru 
da: Sivrisineğinin evde, kah
vede, parkta, hu'asa her yer• 
de, her tarafla büyük bir ra
hatsızlık amili olmasıdır. 

Antalyada su lemin edilir, 
sıHi sinek bertaraf edilir, ev 
havadar olursa misk gibi ya· 
şanır. 

Çünkü, bir def'a lüks moda
ya tabi hayat yoktur; bu. gi. 
yeccğin biraz fazla pahalı ol
masını telafi ediyor. 

Ev kiraları, bugün, yarı ya. 
rıya düşmüştür. Rahat oturula
bilecek her evin kirası 8 • 10 
liradır. Yiyecek kısmının en 
zaruri kısımları ucuzdur. Son 
zamlarla beraber ekmek 6 ku. 

BÜKREŞ 
18.15: Radyo orkestrası, 

19. Borsa, 19.15: Konserin 

devamı, 20: Konferans, 20.20: 

Plak (Romen şarkısı), 21: Söz. 
ler, 21.15: Dinizelli'nin "Don 
Paskal. operası, 23.45 Ecnebi 
dillerile haberler. 

BUDAPEŞTE 

19.50: Piyano refakatile ke. 
miın konseri, 20.30 Sözler, 21: 

Budapeşte konser orkestrası, 

22.15: Konferans, 23.05: Plak, 
23.45: ltalyanca konferans, 
Çigan musikisi. 

VİYANA 

20: Eğlenceli orkestra mu. 
sikisi, 21.30: Dollfuss'ün ölüm 
gununun ikinci yıldönümü 
münasebetile Şuşnig tarafın. 

dan konferans, 22: Senfonik 
konser, 23: Haberler, 23.10: 
Verdin'in "Ernani 0 operası 

(plak), 24.40: Viyana musikisi. 

BELGRAT 
21: Zagrep'ten nakil, 23: 

Haberler, 23.20: Radyo orkes· 
trası. 

ruş, et, en ucuzu oğlak, en pa
halısı koyun olmak üzere 12 
ile 30 knruş arasındadır. 

Sebze, kavun karpuz, meyve 
gzüm ihtiyacını, günde on ku· 
ruş bol bol temin eder. 

• • 
Diyanir kocasını çok seviyor-

du. Hatta kocasına olan bu ateş
li bağlılığı yüzünden, kendisini 
kolları arasına almak, vuslatına 
rmek isteyen Allahların Allaiihı 
Zeüse bile isyan etmişti. Fakat 
sonraları gönlünde aşiftelik 
fırtınaları esmeğe başledı ve 
her dişi güzel gibi Diyanir de 
ihanet ve vuslat macera ile 
scrhoş oldu. 

Herkül güzel karısını çok 
seviyor, onun ihanetlerine, sa

lahiyetsizliklerine karşı ses çı· 

karamıyor, sadece ona yalva
rıyordu; 

- Benim güzel eşim... Gü
zelliklerin en güzeli olan ka

rım 1 .. Biliyorum ki bana ihanet 
ediyorsun. Fakat hiç olmazsa 
bu ihanetleri irtikap ederken 

bana 
hamet 

karşı gönlünde mer-
duygusu bulunsun 1 

Ve Diyanir kahbeliğin en in· 
safsız eserlerini yaratmaktan 
hiç vazgeçmiyor, günlerini ve 
gecelerini Allahların, erkek 
perilerin vuslat ve şehvet ya· 
laklarında geçiriyordu. 

Fakat Herkül bu ihanetinin 
sonunu getirmek azmile ru· 
hunda isyan kaynaşmaları duy· 
du ve bir gün sevdaya karşı 
içini kaplayan bütü.n zavallılık 
hislerini atarak yerinden fır
ladı. Az kalsın muharebelerin 

Yazan: Süheyla Güldiken 
güzel ve dişi perisi Diyanir'i 
boğazlıyordu. Eğer Apollon 
ımdada yetişmeseydi, allahlar 
diyarı en güzel dişilerinden 

birini keybedecekti. 

• • Eğe meletmeinin binbir kır çi. 
çeğile öpüşmesinden yaratılan 
Diyaııir bir gece Kefalonyanın 
yaı meltemlerile süslenen va
dilerinde dolaşıyordu. Parlak 
bir ay ışığı, gök yüzünden yer 
yüzüne hareli parlaklıklar dö
küyordu, Ve muharebeler perisi 
kır çiçeklerinin rayihalarile 
bezenen bir vadiden geçerken 
Allahların Allahı onun ayaklan 
altında o dakik;ıda bir altın 

deresi yarattı, diye bize hediye 
etti. Ve Allahların Allahı, bu 
mehtap gezmesinde ona hiz
met etmeleri için sarhoşların 
ve ickililerin Allahı Baküsün 
dalkavuklarını emrine verdi. 

Baküsün dalkavukları insan 
vücutlu, keçi ayaklı Silenler 
muharebeler perisi Diyanirin 
etrafında pervane oluyorlardı. 

Güzel peri altın derede yıkan· 

mak istedi, çıplak vücudünün 
bütün ihtişamını birkaç dakika 
için dereye hediye etti. Fakat 
tam bu sırada Silen '!erden bi· 
risi, bu eşsiz güzel karşısında 

duyduğu şehvet ihtırasını kös
tekleyemedi, kendisini birden• 
bire dereye attı ve güzel Di· 
yanırı kucaklayarak kaçır

mak istedi. 

60 memur 
açıkta 

Bunlar Liman kadro· 
sunun tatbikinden 

müştekidirler. 

lstanbulda Liman idaresinin 
yeni kadrosunun tatbikine baş. 
lanmıştır. idarede 60 dan fazla 
memur açıkta kalmıştır. Bun· 
ların ekserisi Liman şirketi za• 
manında vazife alan eski me· 
nıurlardır. 

Açıkla kalan memurlar 10 
seneden fazla bir zamandan· 
beri bu daireye emek verdik
lerini ve bu işl~rde tecrübeli 
olduklarını söyleıerek kendile· 
rinin yerine başka memur alın
masını doğru görmemektedirler. 

Kadroda tasarruf maksadile 
yapıldıyse çıkarılanların yerle· 
rine hariçten memur alınma
ması ica? edeceğini iddia eden 
bu memurlar bugünkü kadro

nun sureti tatbikini, maruz kal
dıkları vaziyeti sarih bir şekil· 
de Kamulaya ve Başvekalete 
arzetmeğe karar vermişlerdir. 

At yarışları 
Yazlık at yarışlarına önümüz 

deki pazar günü saat 15 de 

Veli efendi koşu çayırında 
başlanacaktır. Bu koşulara ait 

kayıt muameleleri dün akşam 
bıtmiştir. Yarış ve hakem he
yetleri de seçilmiştir. Hakem 
heyetine miralay Osman, Şeref 
Alıf, Ethem ve Esat seçilmiş
lerdir. 

Biçki Yurdu 
D.vanyolundaki Türk kadın· 

ları biçki yurdu yirmi dördüncü 
yıl dönümü münasebetile dün 
mektep salonlarında bir çay 
vermiştir. Bu çayda eski me
zunlar, erkandan bazı zevat 
gazeteciler bulunmuştur. 

1 

Fakat gök yüziindeki allah· 
!ar diyarından yer yüzündeki 
bu rezaleti gören Herkül he· 
men yer yüzüne inerek bu az
gın silenin üstüne atıldı ve 
onu boğarak öldürdü. işte bu 
ölüm Herkül için büyük bir 
şeamet olmuştu. Çünkü Silen 
öldürülmezden evvel Diyanire 
gömlegini hediye etmiş ve de
mişti ki : 

- Eğer bir gün kocan Her
kül senin ihanetlerine karşı 
ihanetle intikam almak isterse 
bu gömleği ona geydir. Müt· 
hiş kuvvetile dağlan yıkan 
Herkül derhal ölecektir. Ve 
Silenin gösterdiği bu keramet 
günün birinde tahakkuk etti. 

Harkül bahçeler ve çiçekler 
perisine gönül vermişti. O gü· 

zel periyle vuslat gecesi yaşa. 
mak istedi, onu bir gece koy· 
nuna aldı. Fakat bu ihaneti 

dişilik ve güzellik gururuna 
yediremeyen kahpe Diyanir 
ölüm gemleğini hatırladı ve ko
cası yanına geldiği zaman 
gömleği onun başından geçirdi. 

Herkül güzel karısından af 
dileycmeden ölmüştü. Ve Di· 
yanir t>u ölümden sonra ilah

lar diyarının en kahbe ve en 
aşifte güzeli olarak yaşadı. 

Bu gün yer yüzünde bu efsa• 
ne güzelinin aşifteliğine bürün
müş nekadar çok güzel var 1.. 

Süheyla Güldiken 

BORSA - PİYASA 
23 Temmuz Perşembe 

Para Borsası 

Londra 

Ncvyork 

Paris 
l\1il.ino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Am.atcrd. 
Prag 
Viyana 
Madrit 
&rlin 
Varşova 

BudapeftO 
Bükreş 

Belrrat 
Yokohama 
Stokho!m 
Altın 

Banknot 

Loııdra 

Nevyork 
Parla 

M!lino 

Brilkael 
Atlna 

Cenevro 
Sof ya 

1 

Amstcrd. 

Pr3g 
Viyana 

Madrit 
Bertin 
Varşova 

Buda peşte 
Bükrc1 
Belgrat 

Yokohamı 

Moı;kova 

Stokho!m 

Paralar 

Alış Satıt -625. 63~. 

125.625 125.625 

163. 
190. 
80. 
2L 
810. 
22. 
82. 
as. 
22. 
u.st 
23. 
2t. 
22. 
13. 
49. 
32. 
3L 
959. 
242. 

Çekler 

167. 
196. 
84. 
23. 

820. 
2S. 
84. 
n 
24. 
ıs. , .. 
23 
24. 
ti. 
52. 
S'-
33. 
970. 
243. 
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63\.25 
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12.03 

10.0784 

4,7140 
114.oo;o 

2,433" 
63,]99) 
t, 17 

19,1980 
4,1575 

5,81 
1,9662 
4.2241 
4.31'J 

107.7790 
34.7110 

2.6992 

2U982 

3.07lS 

istikrazlar 

TU.rk Borcu 1 

" .. 1 

" " 
it 

lotlkru• dahlll 

21.7lS 
2~.ıs 

20.50 

r 
1 

Abone Şartları 
l Ergani 

Stvaı Er~ur~m 1 
.. " 

il 

TÜRKiYE iÇiN Esham 
ı Se~elik J 200 Kr. 
6 Aylık 600 " 
3 " 325 " 
1 .. 125 " 

HARiÇ iÇiN 
1 Senelik 2500 Kr. 
6 Aylık 1300 ., 

ı. Bankası MU. 
N. 

" .. 
" ., Hamilin.11 
Anadolu DIO 00 

1 

Merkez Bonku• ıo.u 

Tahvil~t 

3 " 700 • Açılış 
1 

" Ana~olu V adel! 1 
Nuruoımaniyc, Şeref Sokajı 1 

l'ı:.J.EFON; 20811 1 " " il .._ ______ , ____ __,) • " 111 46.75 
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Kap~nıt 
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24 Temmuz 

Açık Söz'ün Edebiyat Anketi 
İstiklal Harbi sıralarında 

Türk 
5 inci sayfadan Je.,am 

her büyük değer, başkalarını 
aya~na getirmenin sırrını ken· 
di b" - ki.'' i . uyuklüğü ve yükse ı~ı 
çınde saklar. 

Son zamanlarda buna güzel 
b" ır misal de çıktı: Fransızca 

Antoloji. Fransızca Antoloji 
daha çok Fransaya ve Fran• 
sızca bilenlere bugünkü Türk 
t1ebiyatını tanıtmak için yapıl· 
dı denebilir. Yani ey Garp bizi 
tanıyın dedik. Fransız matbua· 
tında küçük bir akis bile gör· 
medik. Yalnız lstanbulda çı· 

ran Türkişepost bahsetmiş. 
şte edebiyatımızın başka mil. 

!etler üzerinde yaptığı tesir bu
dur.Şu halde noksan bizdedir. 

- Lozandan sonraki şair 
ve muharrirlerden kimleri be· 
&eniyorsun? 

- Bizde Lozandan sonra, 
Yaş ve yazı yazmağa başla
mak ilibarıyle yetişmiş şair ve 
muharrirler vardır. Fakat Lo· 
zandan sonra bunlarda müş· 
t ' erek bir " Lozandan sonra 

Edebiyatı 

siyetiınizi içinde taşımıyan ve 
beynelmilel hayal :n bize ka~ar 
gelen bir tortusunu teren~u.'.'1 
eden kınr bir idrak ve yuzu· 
nün rengi belli olmıyan mas
keli bir karnaval alemidir ... 

Yine aynı görüşle edebiyat 
ferdin ruh ve kafa objektifi 
içinde tabiat ve cemiyet hay~
tı d<!mektir. Bu görüşle edıp 
bir fabrikadır ki; tabiatten ve 
cemiyetten aldığı ipti-Jai mad· 
deyi kendi ruhunda ördükten 
ve beyninde dokuduktan _son· 
ra mamul bir halde cemıyete 
verir. 

Cemiyet bütün karakterini, 
zevklerini, meyillerini _bu ma
mul eserde ara', desenı, doku· 
ma inceliğini, edibin ruh ve 
kafa örgülerindeki hususiyet
leri muayene eder ve sonra 
değerini üzerine vurur. . 

Bizde edebiyatçı cemıyel 

- AÇ 1 K s -
Yunanistanda buhran 

Bütün partiler hükumeti 
devirmek için kendi 
aralarında anlaştılar 

Atina, 23 (Hususi) - Libe· 
ralpartisi lideri ve Parlamento 
reisi Sofulis dün saraya gide
rek Kral ile, hükümetin takib 
ettiği dahili siyaset hakkında 
bir saatten fazla süren bir mü
lakatta bulunmuştur. Sofulis 
Krala muhtelif m~selelere dair 
siyılsi mümessillerin düşündük
lerini anlatarvk, hükümetin şim· 
diye kadar ehemmiyetli dahil! 
meseleleri ihmal etmesi, jandar
ma işlerinin düzeltmemesi, or· 
dudan ihraç edilen zabitlerin 
meselesini hal etmemesi neti· 
cesi olarak partilerin Parla
mentonun toplanacağı leş· 
rinievvelde hükümrti iskat 

-
naklardan yapılan bazı teklifleri 
izah flmeğe mecbur olduğunu 
söylemekle iktifa etmiştir. 

Partiler niçin 
kızmışlar 

Atina, 23 (Hususi) - Parti· 
!eri kabine aleyhinde birleşti
ren sebep Başvekilin sağ kolu 
olan dahiliye nazırının, bükü· 
metin diktatörlüğe karar ver
diğini zannettiren beyanatı 

olmuştur. Fakat bu beyanatın 
hasıl ettiği şiddetli aksi tesir 
üzerine, hükümet, dahiliye na
zırının beyanatta bulunduğu 
haberini bir tebliğ ile tekzip 
etmiştir. 

edeceklerini söylemiş. siyasi 
partilerin birleşerek ya bir te- Sovyet donanma• 
merküz kabinesi veyahut bir Si hazır vaziyette 
birlik kabinesi kurmıya hazır Moskova, 23 (A.A.) - Sov· ı 
olduğu hakkında kıralına te- yeller Birliği Merkezi icra 
minat vermiştir. Sofulis saray- Komitesi, donanmayı harbe 
dan çık.arken kendini bekliycn hazırlamak hususundaki fev• 
gazetecılere, kıra! ile yap'.ığı kalade hizmetlerinden dolayı 

Şeker fabri
kaları 

Bu sene Ufak fabri· ' 
kası da çalışacak 
Eskişehir, 23 (A.A.) - Şe

ker fabrikaları Ağustostan 

itibaren kampanyalarına baş
lamak üzere hazırlıklarını bi
tirmişlerdir. Geçen sene mah· 
sul azlığı dolayısile çalıştırılmı· 
yan Uşak fabrikası da bu se· 
ne fa~liyete ğeşecektir. Pancar 
mahsulü bu sene umumiyetle 
iyidir. Bu faaliyet senesile şe
ker sanayiimizi onuncu yılını 
doldurmuş olacktır. 

Mısır-Trablus 
hududunda 

ıngiliz aJJkerleri hudut
tan geri çekiliyor 
Kahire 23, (A. A.) - lkibin 

lngiliz askeri Marsa matnıh
daki barakaları terk ile Kahi
rey<! gelmişlerdir. 

Yarın resmi mahafil 2 bin 
askerin daha ağustos iptida
sında Marsa Matruhu terk ile 
Kahireye ve Mısırın sair mer
kezlerine yer leş ti rile ceklerini 
haber veriyorlar. o, ___ _ 

Muallimler Birliği ~arakteri. aramak boştur. Bu 
ıtibarla ben umumi bir görüşle 
daha çok bu de·:irde bir değer 
kazanan romancı ve şairleri 
sıralıyacaJrım. 
p Falih Rıfkı, Yakup Kadri, 

eyami Safa, Mahmut Yesari, 
~eşat Nuri, Aka Giindüz, Sadri 
F' tem, Etem izzet, Orhan S~yfi, 
~ruk Nafi,, Yusuf Ziya, Enıs Be· 

memnun olarak ayrılmakta sup denizaltı gemileri ku-

tarafından tutulmamıştır. O 
kendisini günlerce sokaklarda 
yahut bazirgan dükk~nlarının 
kirli vitrinlerinde tcşhır eder. 
Sonra kaybolur. Çünkü cemi
yet bu edibin eserini eline alınca 1 

üzerindeki yerli malı damga
sına rağmen hükmünü şöyle 
veriyor: Desen, taklit; 

Hayat ve ruh, kopya; 
Fikir posa aslık; 

mülakattan son derecede l pasifik Kızıl donanmaya men· 

olduğunu söylemiştir. Kral mandanlarından 36 kişiyi \ 

1 

~o~ulis !ile yaatığı mülakattan Kızıl yıldız ve Şeref nişanla
sonra akşam geç vakit Baş· rıyle taltif etmiştir. 

Muallimler Birliği idare he
yetinden iki aza daha istifa et· 
miştir, Maarif Müdürlüğü isti· 
faların çoğaldığını göz önünde 
tutarak bu ciheti tetkike karar 

hıç,Halit Fahri, Nazım Hikmet. 
Daha yeniler: Sabahaddin 

~li, Samet Ağaoğ-lu, Sait Fa· 
ık, Enver Behnan, Ahmet 
Hamdi, Ahmet Kudsi, Cahit 
Sıtkı, Ahmet Muhip, Behçet 
Kemal, Münir Müeyyet, Kam· 
ton Bozkır, Ertuğrul Şevket 
Ve Necip Fazıl gibi. 

- iltifatına eyvallah. Sence 
edebiyat r.e demektir? 

- Şimdi bence en mühim 
sualinize geçelim: Edebiyat ne 
demektir sualile hüphesiz mev· 
cut ve malüm tarifleri istemi
yorsunuz. Bu itibarla şahsi 
anlayışlarımı kısaca söyliye· 
ceğim: 

San'at insan topluluğunun 
tabii mahsulü olunca "san'at 
san'at içindir,. , "san'at cemi .. 
yet içindir,, belki bir diğer 
görüşle de : "san'at fert için· 
dir,, gibi sualleri yersiz bulu
rum. Şurası muhakkak ki : 
"san'at insan içindir,, ve in
sani hayatı anlatır. 

Mevzuumuz yalnız edebi
yat olduğuna göre biz bu yol· 
dan edebiyat üzerinde yürü

Yelim: 
Edebiyat da insan için olun· 

ca insan hayatı nereye gidi
Yorsa edebiyat onu aksettir· 
mek için oraya gitmektedir. 
Şu halde bir cemiyeti tatmin 
etmeyen edebiyat, o cemiyetin 
maşeri hayatını anlatmıyor 

demektir. 
Ve bizde edebiyat diğer 

zanaat gibi bir geçim vasıtası 
olmuştur. Vıikaa her devrin 
edebiyatı 0 devrin kendisine 
~öredir. Fakat unutııııyalım ki 
ınsan psikolojisinde zevkin ve 
meyillerin nisbiliği gibi cemi· 
Yet psikolojisinde de insan 
kütlelerinin muayyen devirlere 
has nisbi 1 e umumi bir tema
Yül psikolojisi görülür. Edebi· 
Yat, devirlere hakim olan bu 
~sikolojik kütle temayülünün 
ışaret okudur. Bizim edebiya· 
tımızda bu ok şahsi menfaati 
ıtöstermektedir. 

Hakiki hayatın yürüyüşüne 
ayak uydurmayan edebiyat 
0 . devri anlatamaz. Hayatiyeti· 
nı kaybeder. Çünkü edebiyat 
~ser~ cemiyet denen topra~ta 
erdın istihsal etliği müşterek 
meyvadır. 

1 
Diğer taraftan fazla kullanı

an her şey iptizale uğrar. Ve 
~~n:ıiyette orijinal ihtiyacı ken· 

1?ı gösteriri Hakiki edip ve 
şaır cemiyetin bu ihtiyacını se· 
Zer ve k d. · · f l · k" en ısının çok az a ın· 
li ış_af eden melekeleri, içtimai· 
k ~ı, aşkı, terkibi kafası ve ze
n~sıyle ya mevcut cemiyet 
e~~amına yeni kıymetler ilave 
b· •ek veya içtimai sistemlere 
y'r aksülamel olarak orijinal'i 
,:ratır Bizde ise taklit, tek· 
E var. fakat bu yoktur. 
debıyatımız hiç bir husu· 

Örgü; sun'! ve düğümlü. 
o halde: sahtedir veya aynı 

vasıflarla birlikde şahsi ve 
süfli bir menfaat içindir. 

Bu yolda yazmak uzun sÜ· 

recek. 
Bu günde dün olduğu gibi 

bir edebiyatımız vardır. Fakat 
düne nazaran bize has bir edebi 
karakterimiz yoktur. 

Bu vaziyetten Türk edebi· 
yatını bugünün bütün husu· 
siyetlerini kendi derinliklerin
den aksettirebilecek, bugünün 
orijinalitesini; bugünün kıymet 
ölçülerini getirecek bir büyük 
edebiyat dehası kurtarabilir. 

Ve hiç çekinmeden hükmümü 
veriyorum: Bu deha bugünkü
ler arasında yoktur. Şu halde 
geleceği bekliyeceğiz. 
Ayağa kalkarken mırıldan· 

dım: 
- Bekle bakalım üstadım, 

vekil Metaksası davet ederek 

\ 

nzun boylu görüşmüştür. Avusturyada umumi 
Metaksas kıra! ile yaptığı af ilan edildi 

mülakat hakkında gazetecile- Vivana; 23 (A.A.) Reisicum-
re bir şey söylememiştir. Ha- 1 hur B. Miklas, umumi af ilan 
ber alındığına göre Metaksas etmiştir. Yalnız 224 siyasi mah 
kıra la kendisine de aynı kıy· pus af edilmememiştir. 

l • 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 • I 
Senelik muhammen Muvakkat 

Yenibabçedc Sulukule cadde· 

sinde 81 No. 11 bostan tseslim 

tarihinden itibaren 937 mayıs 

sonuna kadar 
Kalamışta Zübtiipaş~ mahal

lesinin Kalamış sokağında den· z 

banyo yeri teslim tarihinden 

itibaren 936 birinciteşrin sonuna 

kadar. 

Kirası 

120 

250 

Teminatı 

9 

18,75 

Yukarda semti ve senelik nıuhanııııen kirası teminat• 
dedim. Gün doğmadan neler doj!a·. !arı ya:r.ılı olan mahaller kiraya verilmek üzere ayrı ayrı 

Elimi sıktı. Yüzünün hatları pazarlığa konulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlü-
değişiyordu, fakat ben bu de- ğünde görülür. İstekli olanlar hizalarında gösterilen mu• 
ğişmeyi bekliyemeden yürüdüm vakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 tem• 
belki; gülecekti. muz 936 çarşamba günü saat 15 te daimi encümende 

ı<apıdan çıkarken' içimde bulunmalıdır. (B.) (4015) 
tatmin edilememiş bir arzu vardı. Ben kendi kendime SO• ı ı Devlet Demiryolları ve limanları lşletm& 
ruyordum: u. idaresi ilanları 

•Çığır,, mecmuası neşriyat 
Muhammen bedeli (10875) lira olan 610 tonu safi 

meşe 840 tonıı çam, gürgen, meşe malılutu olmak üzere 
ve cem'an 1450 ton odun 3·8-1936 Pazartesi günü saat 
15, 15 de kapalı znrf usulile Ankarada İdare binasında sa• 

müdürü Hıfzı Oğuz Bekata, 
nasyonalist mi, nasnyonal so'· 
yalist mi, yoksa conservateur 

mü? 
Ertuğrul şevket 

fngiliz 
kabinesinde 
Başvekilin istifa ede· 

ceği söyleniyor 
Londra, 28 ( A. A.) - Star 

gazetesinin diplomasi muhabi
ri makdonald ile Simonun bu 
günlerde istifa etmelerinin muh
temel olduğunu bildirmekt~dir: 
ıı. Makdonald, sıhhi vazıyetı 
dolayısile vazifesini terkede· 
cek B. Simon da başka bır 
yazifeye tayin olunacaktır. 

Star gazetesi Baldwinin bu 
iki zatın istilasını müteakip 
çekileceğini tahmin etmektedir. 

Buna mukabil dün akşam 
Westminster ko rİ dor la rında 
Baldwinin Kralın taç giyme 
mera•iminden sonra çekilecegi 

0 
zaman kabinede ufak mık-ve .. 

yasta tadilat yapılacağı soy· 
ıenmekte idi. 

-~--

insana allşmu; 
ayılar 

Orhangazi ' ( Açık Söz) -
(Görele) dağlarında insa_na alış 

Ş ayılar görülmektedır. An· 
mı k .. 

Yavrular olma uzere 
ne ve . ı·kl 
üç ayı ağaçlıklar, yeın!ş '. er 
arasında kadınlara, ışçılere 
rast elınekte ve onlara do
kunm~maktadırlar. Bunların yu 
vaları bir türlü bulunamamış· 

tır. 

tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyeni.erin (815,62) liralık muvakkat 

teminat !le knnunun tayin ettiği vesikaları, resmi gaze

tenin 7-5-936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini aynı gün saat 14, 15 e kadar Komisyon reisli-

ğine vermeleri lazımdır. 
Şartnamder parasız olarak Ankarada :l\Ialzeme daire• 

sinden, Haydarpaşacla Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, 
Eskişehirde Mağaza Şefliğinden, Adapazarında 1stasyon 
Şefliğinden dağıtılmaktadır. (4104) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Cinsi 

Beyaz peynir 2600 
Kaşar 1600 

Patates 
Soğan 
Yumurta 
Silivri ye;. 

9000 
7500 

50000 
6500 

Komisyonundan: 
Tahmin Tutarı Pey akçesi ihale T. ihale S. 

bedeli 

35 9ıo j 128,25 29·7·936-14 
50 800 

6,50 5851 
5 375 138 
1,75 875 

• • » 14,30 

16, 75 1088. 75 82 ,, • > 15 

ğıırdu 
Şeker 8500 27 2295 173 " > > 15.30 

937 senesi .mayıs nihayetine kadar yukarda cins ve 

mıktart yazılı mektep ihtiyaçları açtk eksiltmeye konul· 
muştur. Eksilmeleri hizalarında gösterilen tarih ve saat• 
lerde mektep içindeki komisyonda yapılacaktır. Şartname
lerini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye girmek 
için de belli gün ve saatte komisyona mürıcaatleri ilAn 

olunur. "3968. 

vermiştir, Muallimlerin bundan 
sonra Halkevlerinde çalışacak
ları söyleniyor. 

lık okul talebeleri 
Maarif memurları ve b:ı, 

muallimler dün kültür direk
törünün riyasetinde bir top
lantı yapmışlardır. Bu topla.:. 
tıda mekteplere alınacak ço
cukların yaşları etrafında ko
nuşulmuş ve bazı kararlar 
alınmıştır. Bu sene ilk m(k· 
teplere 929 doğumlular da alı· 
nacaktır. Her baş muallim 
kendi mıntakasındaki müraca· 
atları kabul edecek, ba~ka 
mıntakalardan gelenleri kayıt 1 
etmeyecektir. 

Yeniköy Sulh !l!ahke
mesindcn: Sarıyerde Bos· 
tan sJkak 16 No. da mu• 
kim akıl hastalığına miip
teıa Uelımet oğlu Bahaet• 

tine ayni evde mukim 
anası Fatmanın vesi tayin 
edildiği il:in olunur. 

İstanbııl Tapu Müdürlü
ğünden: EJirnekapıda eski 
Hacı i\Iuhiddin yeni Ha• 
d:cl Sultan mahallesinin 

eski acı çeşme yeni Fevzi 
paşa caddesinde eski 108· 
92 ve yeni 281 N o. 1 u bir 

evin Hıristodan kendile· 
rine intikali için hafidleri 
Teodosya ve Barteııiye ta• 

raflarından müracaat edil· 
miş ve mezkur ev vergi· 

den müdevver defterde se• 

net muayene edilmek• 

sizin Hıristo namına tes• 

piti defter edilmiş ise de 

Tapu kaydı bulunamadı. 

ğından senetsiz tasarrufat 

ahkamına tevfikan tahkikatı 

mahalliye icrası suretile ta• 

sarruf tesbit edilmek üzere 

bu eve tasarruf edenler var• 
sa muteber vesaik ile bir• 

Jikle on beş gün zarfında 
1stabul tapu idaresine 936/ 
1358 muamele No. sile 

müracaatları ilfın olıı· 

nur. (2453!!) 

Koyun sUtUnden , 
hakiki Urfa 

Nuryağ 
lstanbul Balık Pazarı cad
desi Maksudiye hanı kar· 

şııında 76 numarada 

1 
Mevsim dolayısıyle yağ· 

lar pahalılaşıyor. On gün 
müddetle bu yağın kilosunu 

1 
perakende 85 kuruşa an· 
cak burada bulabilirsiniz. 
Yağlarımız teminatlıdır. 

İstanbul Yedinci icra 
mem 1trluğundan: 

Halilin ulıtesinde olnp Emniyet Sand '· b" . • d d · k ı5111a ırıncı 
erece e ıpote olan ve tamamına yeminli üç elı\i,·ukuf 

tarafından 3600 lira kıymet takdir edile B "kt d 
Abb ,. h 1 . n eşı a' • .asaı;a ma al esınde yeni çeşme sokağında eski .16 
y_enı 52 numaralı sağ tarafı sahibi senet ubtelerine tah • 
sıs olunan 50 .No. lı hane sol tarafı Abbasağa tariki 

ark~ tar~fı Emınpaşa uhtesindeki hanenin bahçesi ceP" 
hesı yem çeşme sokağile mahdut cephesi kagir ve i
mento sı\'alı ve üzeri alafranga kiremitli. duvarla ma~
d~ıt olan ~a~çeye çift kanatlı kapı ile girilen ve bahçe• 
sınde zemını ~alta döşeli sabit dolap ve raflı ve ala· 
franga ocaklı bır mutfa><ı (bahçenin bı"r kıs . d • 6 nıı zenıın en 
yuksek olup etrafı demir parmaklıklıdır V h • • k. . . _ • e a şap ustu 
·_ıremıtlı kumes vardır. ve bir kameriye ile muhtelif 
cınsten ağaç vardır.) zemin katında: zemini kı mı . . 
d .. J• b. r zı Çlnt 
?şe ı ır taşlık üzerine üç oda bir hela mermer musluklu 

bır aralığı ve taş!ıkdan diğer 50 No lı haneye k 1 . . · ·apısı o an ve 
a_rka cıhe~ınde.ki kapıda~~a taşlığa geçilen ve birinci kata çı• 
kan ıııerdı venı olan ve bırınei katında . Bı"r saha !ılı: .. . . . . n t1zen• 
ne IJ".r o<la bır he15. ve ayrıca kapı ile geçilen bir sofa iki 
O'lası (dttvarları kağıtl!dır) bulunan dahili ve Jı · • ı k arıcı a ış:ıp 
·ısııııları yağlı boyalı Ye çatı katına borçlunun ulıtesin ·e 

bulun1n iıtisalin,leki 50 No. 1ı haııe:len çıkılan derıınun~a 
yarını masura suyu havi bir:nci katı kag;r diğer katları 
ahşıp ve ummu mesah1sı 365 metre murabbaı olup 
bunun 150 metre murabbaı bin ı zemini ve kalanı bahç 
olan ah~:ıp hanenin tamamı açık arttırmaya vaze lilnıi: 
olduğundan 2-9.936 tarihine nıüs.ıdif Çarşamba güniı 

s:ı~t 14 t~n 16 ya kadar da;rede birinci arttırması icra 
edılecektır. Arttırma bedeli kıymeti m Jı · fi' . u :ı.n1menenın 

,.. 75 nı b'.ılduğu. takdirde müşterisi üzerinde bırakıla• 
c:ıktır. Aı:sı takdırde en S'ln ar~tıranın tnnhlıüclü baki 
kalmak üzere artlPın:ı 15 grın miıddetle temdit edilerek 

17-9·936 tartl'.iııe ':'1üsadif Perşembe gıinü s~at 14 en 16 ya 

kadar keza da.ırenıızde yapılacak ikinci açık arttırmas·nda 
arttırma bedel! kıymeti muhamwenenin °1.'. 7~ · b ı d . o .., nı u wa .ğı 

tak~ırde satış 2280 No. lu kanun al;k5.mın:ı tevfikan 
~en bırakılır. Sıtış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 

ıst~yenleri~ kıyme~i. nı:1hamute'lenin °; 7,5 n;spetınde 
pey akçesı veya mıl\ı hır bankanın teminat mektubun 
hamil bulunmaları l:izımdır. Hakları Tapu sicilli il: 
sabit olııııyan ipotekli alacıklıtrda diğer a\akadaranın ve 
irtifak hakkı sah"pleriııiıı bu haklarını ve hususile faiz 

ve ınas:ırifc d:ıir olan id<liahrını evrakı • 1ı·t 1 · ·ı • . . • . . ııı us ı e erı ı e 
b:rlıkte :lan tarıhınden İtibaren nihavct 20 • f d . . ·, gun zar ın a 
bırhkt• da1remiıe bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları Ta ku sicilli ile sabit olınn anlar s•tı~ b ı ı· · .... ~ e e ıntll 
paylaşmasından hariç kalırlar. !llüterakim vergi, tenv;. 

riye, tanz;fiyeden mütevellit Belediye rııs·ının ve Vakıf 
iraresi bedeli mü:r.ayededen ten?.il olunur. 20 senelik 

Vakıf icaresi tavız bedeli müşteriye aittir. D.1h:ı fazla 
nıalünıat almak is'.eyenler 11/8/936 tarihinden itibaren 
lıerke•İn gö ·ebilıntsi için dairede açık bulundurulacak 
arttırma şartnamesi ile 34/7157 No. lu dosyaya müra• 
catla nıcıkür dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olıııııın. (4230) 

İstanbul Telefon 
Müdürlüğünden: 

l\lı'.lıammen be~eli 3000 lira olan T~m otawatik e:U 
abonelık komple bır Telefon SantrJ!ı "e t f • t . . . • e errua ının· 
tesısı açık eksiltmey~ konmuştur. Eksiltmesi 10/8/936 
Pazartesi günü saat ~5 de Telefon Müdürlfığü binasında 
yapılacaktır. 1llı: teınınat 225 liradır. Fenni şart · 
1 

.. 
1 

k . namesı 
ıergun parasız o ara Levazım Dairemizden \ b'l" ... . . .. · · a ına ı ır. 
'Ialıple.rın ay~ı gunde nihayet 5aat 14 de kadar teminat 
paralarıle muracaatları. "3559• 

Muğla Vilayeti Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - l\l tığla Cüınlıuriyet meydanında mevcut kaide 
üzerinde Atatürk An:tı için bir kongur açılmıştır. 

2 - ~u k~ngura bütün heykeltraşlar girebilir. 
3 - lsteklıler meydanın umumi vaziyet p15.nı i'e 

anıt. ~aidesi planlarını Muğla ilbaylı~ından parasız olara.lı: 
alabılırler. 

4 - Anıt üç buçuk metre uzunluğunda Askeri Ünıl
formalı Atatürk Heykeli olacaktır. 

_ 5 --::- Heykelin duruş vaziyeti heykeltıraşın düşünü· 

şune gore serbest bırakılmışıır· 
6 - Anıt Bronzdan dökülecek montajı heylı:eltraşa 

ait olacaktır. 

7 -:- l\lüsal>ı~l~r teklif nıektuplarıyle resim ve tabii 
ces1metın 1-5 kuçuklüğünde alçıdan modell r· · ·h 
1 Eylüle kadar l\luğla İlbay•Jı><ına g· de ıı~ı nı ayet 

l d 1 
6 on ermış bulun· 

ma ı ır ar. 

<Teklif mektuplarında eserin bu ş rtl .. d . . . . a ar ıçın e yapıl• 
ması ıçın ıstenılen para miktarı saralı t 1 8 ı E l" ld a en yazı malıdır.> 

. -k . Y u en sonra gelecek teklifler kabal edil· 
mıyece tır. ' 

• 9 - Teklifler Muğla ilbaylığındaki Encümence 
bırleşecek hakem hey' ctlnc b" . . . • . e ırıncı seçımı yapıldıktan 
sonra abıdeler komisyonuna gönderilecekt.ır 

10 Ab"d ' • - . ı eler komisyon unca kesbi kat';yet edince 
eserı beyenılen san'atkara 150 lira .k. . c • . , ı ıncıye yüz, üçün· 
uye yetmış beş lira mükafat verilecektir. 

11 - Eseri b. • • d 2490 ırıncı erecede beyenilen san'atkarla 
... 

1 
sayılı kanunun hükümlerine göre mukaveleye 

gırışı ecek ikinci v - • - - • . . • • e uçuncıınun eserlerı alıkonularak 
dığerlerı ısterlerse sahiplerine iade edileç(ktir. (4174) 
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Dr.Hafız Cemal 
Dahiliye Mutahassısı 
Pazardan başka günlerde (2 

den 6) ya İstanbul Divanyolu 
(104) yeni numaralı hususi ka• 
ineııinde haııtalara bakar. Salı, 

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

FİYATLAR MUTEDiLDi R 

ı cumartesi sabah (9 1/2 • 12) 
saatleri hakiki fukaraya malı• 
sustur. Herkesin haline göre 
muamele oluur. 

Beyoğlu istiklal Caddesinde Hacopulo Pasajı karşısında 283 Y aılık telefon Kandilli 38 
Beylerbeyi 48 

- ·------

Kütahya Lisesi Direktörlüğünden: 
Pazarlık Usulile Eksiltme lıan1: 

1 - 21 temmuz 1936 tarihinde ihalesi icra edilmek üzere 
7 temmuz 1936 tarihinden itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulan ve talip çıkmıyan Kütahya merkezinde yapılacak yanık 
Lise binasının inşası ihal~si 22 temmuz 1936 tarihinden itibaren 
bir ay içinde pazarlıkla münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu inşaat mezkılr binanın (45002) liralık bedeli keşfin• 
den şimdilik hulasei keşif mııcibince (29968) liralığından ibarettir. 

3 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır· 

Eksiltme şartnamesi 

Mukavele projesi 
Nafıa işleri şeraiti umlimİyesi 

Hususiğ şartn1me 

Keşif hulasa cetveli 
Proj!ler 
İsteyenler bu ş1rtname ve evrakı 1,5 lira bedel mukabilinde 

vilayet Nafaa müdürlüğünden alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2250) lira muvakkat 

teminat vermesi 15.zımdır. 

5 - İsteklinin pazarlığa girmezden evvel Nafaa vekaletinden 
alacağı ehliyeti fenniye vesikasını vilayet Nafaa Müdürlüğüne 

göstermeğe mecburdur. 
- -. 

' ı.ıususi ŞARTLAQIMIZ 1-!Al(l(INDA 
GiŞE:LE:l2iMiZD~N MALUMAT ALiNi z 

~ 
... ~ .· ~r 

~ ~..,._ ~~ 

ISTANBUL - i'ARAKOY PA L A S - A LA. L EMCI ~AN 

Bayındırlık Fen Okulu Artırma 
Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Tahmin bedeli Tutarı ilk. teminat 
Kuruş Lira Lira 

Çam~şır yıkanması 40,000 parça 3 1200 90 

Okulvn Mayıs 937 Sonuna kadar yıkanacak yukarıda cins 
miktarı yazılı ç~maşırlar ş1rtnamesine göre 5-8-936 Çarşamba günü 
saat 14 de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 

lsteidilerin şartnameyi görmek üzere Arnavutköy Sarraf burnun• 
aaki okula baş vurmaları ve ihale günü de 2490 sayılı kanununun 
Z ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle Fın lıklıda Güzel Sa• 
natlar Akademisi binası içinde Yüksek :Mektepler muhasebeciJi. 
ğinde toplanan komisyona gelmeleri. •4114• 

Sullanahmet 3 üncü sulh hu· 
kuk hakimliğinden: İstanbul 
Belediyesi tarafınian Pangaltıda 
Şahbaz apartmanında mukim 
İnceyan aleyhine ikame olunan 
3000 kuruşun maa faiz ve ma• 
sarifi mu hakeme tahsili hakkın· 
daki davadan dolayı ibraz olu• 
nan vesaikten bahisle muame· 
leli gıyap kararının tebliğine 
karar verilmiş ve muhakeme 
:,ı3.9.935 saat 10 buçuğa talik 
kılınmış olmakla tarihi ilıindan 
itibaren beş gün 7.arfında itiraz 
edilmediği ve yevmü mezkılr 

ve saatte bizzat isbatı vücut 
ejiJmediği ve vekil dahi gön• 
derilmediği takdirde gıyaben 
muhakemeye devam ve karar 
verileceği ilıinen tebliğ olunur. 

(24553) 

Edirne 4 Sayılı Jandarnıa Erat 
Okulu Komutanlığından : 

Edirne Jandarma okulunun 1/Eylıll/936 dan Nisan 937 sonuna 
kadar 8 aylık ihtiyacı olan birinci nev'i ekmeklik un mıktarl 

120000 kilodur. 27/7/936 dan başlıyarak 15 gfın devam etmek 
üzere müsavi aralıklarla 4 defa ilan edilecektir. Eksiltıııe 10/8/936 
pazartesi günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle Edirne Merkez Mal 
Müdürlüğü odasında yapılacaktır. İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre teklif mektuplarile Sandık makbuzlan veya banka mektupla• 
rının s1at 14 den 15 kadar Komisyona vermiş olmaları şarttır. 

Daha ziyade malılmat almak isteyenler Edirne Malmüdürlürlüğüne 

müracaatla şartnameyi okuyabilirler. "4221,, 

Eksiltme 
Cinsi Tutarı Mıktarı Tahmini F. günü -=---- Şekli 

Muvakkat 
teminat 

Birinci 16800 120000 14 Ku. 10/8/936 Kapalı 1260 lira 
nev'i Ek. zarf 
meklikun 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Mahkemesinden: 
Davacı Emlak bankası tarafından 1stanbulda Ankara caddesinde 

Sudi kütüphanesi sahibi Sudi aleyhine açılan 200 lira alacak 
davasının cari dunışmasında müddeialeyhin ikıımetg-5.hı meçhul 
bulunmasından d'llayı ilanen davetiye ve gıyap kararları tebliğ 
edildiği halde itiraz edilmediği son celsei muha!::eme olan9-6-1936 
tarihine müsadif Perşembe günü saat onda da mahkemeye gelme
diği ve vekil dahi gönderilmediğinden meblağı müddeabih 200 
liranın yüzde beş faiz ve yüzde on ücreti vekalet ve bilcümle 
masarifin müddeialeyhten tahsiline gıyaben karar verilmiş olduğun• 
dan tarihi ilıl.ndan itib1ren bir hafta zarfında temyizi dava edil· 

modi•; "kdfrdo hfikmfio k~hi h<iy" ""'••' "'"'" tobli. olm•i 

MEVSiM SONU MÜNASEBETiLE 
tanınmıt 

YÜKSEK KALiTE MALLA RINI 
f evk alide 

ucuz FiATLARLA 

1- b l S hh"' M.. J A satıta koymuştur. 
stan u ı ı uessese er rttırma isTtKLAL cADoEst 212/4 

ve Eksiltnıe Komisyonundan: . 
Garanti ek· Istanbul Sıhhi müesseseler Arttırma 

Azı Ço~u 

Kaşu peynir 8400 11700 
Beyaz peynir 2450 3300 
İyi su damacana ile 

Tnhmini P. 

61 
28 

Mu. siltme saati 

971,93 15 

Sanatoryom için 1900 2500 56 105 15,30 
Sıhhi müesseseleriu açık eksiltmeye konulan 936 mali yılı 

uşar ve beyaz peynirlerine istekli çıkmamış ve Heybeli sanator• 
romunun iyi suyuna teklif edilen fiyat fazla görülmüş olduğun· 

dan eks~ltmeleri 29·7·936 gününe bırakılmıştır. 
1 - Eksiltme yukarıda gösterilen saatlerde Cağaloğlunda sıh· 

hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasında lı:urulan komisyon• 
da yapılacaktır. 

2 - Şartnameler her gün komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler her müessese ihtiyacı için ayrı ayrı pazarlığa 

girebilirler. 
4 - İstekliler cari seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 

eayııı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat ban)ca 
teminat mektubu ile garanti malı:buzlarile birlikte belli gün ve 
saatde komisyona gelmeleri. 421:J 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
İstanbul leyli Tıp talebe yurdu hademeleri için mevcut numu

ne ve şartnamesine göre 94 takım elbise açık eksiltme suretile 
yaptırılacaktır. 

1 - Eksiltme: Cağaloğlunda İstanbul sıhhat ve içtimai Mua• 

venet müdürlüğü binasındaki komisyonda 12·8· 936 çarşamba günü 
saat 14 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat bir takım elbisenin fiyatı 12 lira 25 
kuruştur. 

3 - Mu vak kat teminat (86) lira 36 kuruştur. 
4 - İstekliler numuneyi Çemberlitaş cıvarında Fuat paşa tür• 

besi karşısında Tıp talebe yurdu merkezinde görebilirler. ve şart• 
nameyi de parasız olarak alabilirler. 

6 - İsteklilerin cari seneye aid ticar~t odası vesikasile ve bu 

işe yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektupla:fle bir• 
likte vaktinden evvel komisyona gelmeleri. ( 4212 ) 

24 Temmuz 

y • 
nı 

/ 

I K 

Bütün dünyada emsaline hiçbir 
zaman tesadüf edilemiyecek derece
de büyük muvaffakiyet kazanan Ha
san Tıraş bıçakları yeni ve kat'. 
iyyen paslanmaz nev'ini piyasadan 
müsirren isteyiniz. Yeni Hasan tı
raş makinelerile birlikde Hasan tı
raş bıçakları tıras olduktan sonra 
kat'iyyen silmege' ve kurulamaga 
hacet yoktur. Ve bu tıraş bıçağı hiç 
bozulmamak şartile gayet kolaylıkla 
ve huzuru neş'e içinde yüz defa tı
raş eder. Dünyanın hiçbir tıraş bı
iagında bu meziyet yoktur. Ve buna 
ancak Hasan Tıraş Bıçağı muvaffak 
olmuştur. Markasına ve ismine dik
kat. 1 adedi 6, 1 O adedi 50 kuruş
tur. Hasan tıraş sabunu-Hasan tı
raş kremi Hasan tıraş pudrası -
Hasan tıraş kolonyası da çok zevk 
ve neşe veren yardımcı ve mükem
mel vasıtal ardır. 

Hasan deposu: 1 S TAN BUL, 
B E Y O G L U, A N K A R A. 

Fabrik .. nın yenı bina•ında hususi surette açtığı meşherin bir ke~e 
görülmesini rica ederiz. Karyolalar ucuz ve sağlamdır. Somyelerımız 
dünyanın en rahat somyeleri derecesinde olup en hassas kimseleri 
memnun edecek mükemmeliyettedir. 

HALiL SEZER 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 
Sirkeci, Salkımsöğüd, Demirkapı caddesi No. 7 

(Eski For d Garajı binası) Te le~on: 21632 
Satış yerleri:lstanbul,Beyoğlu ve bütün taşra Yerlı M_allar~a_zarlarında. 
l•tanbulda: Ata Atabek, F.minönünde Jak Kohen,Eskı Selanık bonmar· 

şesi, lzmirde: Yeni Kavallarda üks mobilya salonu. 

Açık Eksiltme ile alınacak Motorin: 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti 
Arttırma Eksiltme Komisyon undan: 
Satın ahnacak Madde: 60 Ton Motorin. 

1 - 22 Temmuz 1936 tarihinde yapılan eksiltmede şartname· 
ye uygun talipler zuhur etmediğinden eksiltmenin (10) gün müd• 
det le temdidi ne ve ihalenin 3 All;ustos 1936 pızırteıi günü saat 
15 de Kadıköy ,Moda Riza paşa sokak 14 numarada İstanbul sıt• 
ma mücadele Reiıliği binasınla ve komusyon huzurunda ynpılnın· 
sına karar verilmiştir. 

2 - Tahmin edilen fiyat (4500) lira ve muvakkat teminat 
(337) lira 50 kuruştur. 

3 - Şartname bedelsiz olarak İs'.anbul Sıtma mücadde Reis
liği kaleminde her gün görülebilir. (4.219) ··-·- Türk Hava Kurumu 

·y Py s 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
4 . cU Keş ide 11/Agustos/936 dadır. 

Büyük ikramiye 35,000 Lirad ı r 
Ayrıca : 15.000. 12.000, 10.000 Liralık ikra
miyelerle (20:000) liralık bir mükCifat vardır 

ı•·--1--.. 
Sullanalınıct bir:nci sulh hu· 

kuk h:ıkiınli~inden: İstanbul 
Belediyesi tarafından Babıali 

caddesinde biçki yurdu sahibi 

Beh:re nezdinde Mııhteşeın aley
hine ikame olunup icra kılınan 

muhakeıııe neticesinde 31.30 

liranın nıafaiz ve ücreti vek:i.· 
let ve masarifi muh~kenıenin 

tah,iline mütedair sadır olan 
3-2-936 tarih ve 935--1349 

No. 1ı hiıkünı hıılas1sı Muhte

şeme gönderilmişse de ikamet· 

gıihının meçhuliyeti şerh veri• 

!erek bilatebliğ iade edilmiş 

olmakla tarihi ilandan itibaren 

sekiz gün zarfında temyizi da· 

va edilmediği takdirde hüküm 

katiyet kesbedeceği ilan olunur. 

Su:tınahnıct Birinci Snlh Hu• 
kuk Hakimliğinden: Posta ,·e 
Telgraf idaresınin Erenköyiınde 
Sahrayı cedit mahallesinde Ha• 
lep Valisi Ali G~libin 45 Na. 
ltı köşkünde nııık ın elektrik; 
mühendisi İsmail Rüstem aley• 
hin! açtığı 4855 kuruşun tnh• 
sili dH'a'!nın nıü,ldeaaley!ıin 

ikametgah nın ıneçhnl ı yeti ha• 
sebile il.inen vukubulan tebliğ• 

!ere rağmen gelmeme>ile gıya• 
hında icra kılınrn muhakemede 
müddeabih 4855 kuruşun mafaiz 
ve masarifi muhakeme ve ücreti 
\'ekalet t1hsiline 18/3/936 tari• 
hinde karar verilm;ş ve gönde
rilen hüküm Jııılas~sı keza ika• 
metgahının nıeçlıuliyeti şerh ve 
bilatebliğ iade kılınnınsı üzer· ne 
15 giin müd ietle ilanen tebliğat 
icrasına karar verilmiş olduğun• 
dan bu müddet za· fında ternyiı 
etmed ği takdir le hükmün kesbi 
kat'iyet edeceği tebliğ maka• 
mına kaim olmak üzere ilaıı 

(24558) 

Zührevi ve cilt hastalıkları .. 
or. Hayri Omer 

Ô ğ 1 e den sonra Beyoğlu 
Ağacami karşısında No. 133 

Tel 43.586 

olunur. 
-------~ 

Sahibi ve Umumi neşriyatı idare 
eden yazı işleri müdürü 

Etem izzet BENiCE 
Bası ldığı yer : M<Jibaai Ebü::ziya 
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