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l'ürk askerleri BoQazları 
9eceden itibaren ~ 

etti işgal 
ı-orkün hakkı Montrö'de 

kalenııerle imzalandı 

altın 

Anlaşmayı ilk olarak 
imzaladı Bulgarlar 

Diğer murahhaslar da harf sırasile geldiler 

ltalyan mümessili itirazlarda bulundu 
1'iirk donanması Boğazlara hareket etti 

Dost Yugoslav şehirleri şenl i k içinde 
~Ont ·· )ltıs ro, 20 - 21 T emmuz gece . •-a v ı •ıtıe ilk ogaz ar mukavelename-

koyQl 0laı ak Bulgarlar imzayı 
d, ~ Utlardır. Diğer murahhaslar 
ll)o~?·derpey har f sırasiy le imza· 

Ilı'. 

~l 
)' liit~d, 29 • 21 - Yugoslav· 
"lıiı kıyenin kazandığa. bu em
Şiııd~.ı~af erden dolayı heyecan i· 

\l\t, 

~l\tı-·· 2 'l>h~ 0 , O - 21 (Gece yarısı) 
lh """<!!' nı . 
'it t>~ ha. erasım tamamlanmıştır. , 

• ı Fransız arşivine kon· 

Şair Nureddin Rü§tÜ Bürgül, Boğazların askerile§tirümeai
ne dair manzum bir tarih dütürmüş ve gazetemize göndermi§tir. 
A tatürk'e ithal olunan bu tarih her ne kadar "ebced,, e göre ise 
de yeni Türk harfleriyle ve §imdi kullandığımız beynelmüel . 
günlemeçledir. 

Bin yıl evvel Akdenlze eıatrım 
Yelken açtlm harlkalar yarattlm 
Yedi lkllm dört kiSşede Unum var 
Albayrağı ufuklarda yaşatt m 
Barış sever, cenge hazır yurdumu 
iman dolu slneıerıe donattım 
Hem BzUme hem sözUme gUvend m 
Avrupaya uysal b i r el uzattlm 
Türk Boğazı kuvvetlidi r sı kılmaz 
• Bilmelidir bunu • dedi m dayattım 

Tarlha b i r emrJvakl gelince 
Çanakkale boöazını kapatdım 

1936 
Nureddin Rü11tü Büngül 

pekala biliyorlar ki Boğazın 30 kilo
m etr~ uzağındaki aııker boğazı her va 
kit işgal edebilirdi. Bu gördüğünüz 
taşkınlık Tür kün siyasi muzafferiyeti 
içindir. Oğullan burada gömülü baba-J 

- -lar bilirler Ezine, topçu, Bayraroiçte 
bulunan asker, hatta jandarma: mek. 
tepler. ~oğazı daima muhafazaya 
muktedir idiler. 

Niyazi 

Bu gece mesut muk avelenin imzalandığı C hlllon şatosu 

Yarınki 
tiklerin 

büyük şen 
programı 

Edirnekapıdaki Şehitler mezarlığına çe
lenk konacak, Bayezittesaat 17 de m uaz
zam bir miting yapılacak, gece 21 de le ne 
alayı tertip edilece k, fstanbulda o bi r heye 

vapurla Çaoak ka le ye gidecek / 
İstanbul Halkevinin hazırladığı su saat (17) den itibaren Taksim m 

programa göre bugilu sabahtan itiba- danında milli marşlar çalacaktır. 
ren r esmi ve hususi daireler, müesse- 4 - Saat 21,30 da bütün Halke 
seler , binalar, kuleler, gece sabaha ka- Ierinde kendi idare heyetleri tarafı 
dar açık kalacak dükkaruar, bilumum dan bu muahcdenin hukuk, emniy 
kara ve deniz vesaiti gündüz bayrak- tarih, askerlik ve dünya sulhü ba 
larla ve defne dallarile tezyin edilecek mm dan değeri hakkında konf eransl 
gece bu yerler ışıklandırılacaktır. tertip edilecektir. Bulunna yerler 

2 - Saat 14,30 da Edirnekapıdaki bu konferanslar hoparlörlerle de b 
Çanakkale Şehitliğinde toplanan halk yük meydanlara verilecektir. 
tarafından şehitlikte büyük bir tören 5 - Saat (21) de büyük bir fen 
yapılacak ve Halkevlcri namına çe- alayı yapılacaktır. Bunun için büt' 
lenkler konacaktır. Bu töreni Fatih İstanbullular bu saatte Beyazıt Cu 
kaymakamı idare edecektir. riyet meydanında toplanmış bulun 

3 - Saat 16 da üniversite konfe- cakln.rdır. Esnaf teşkilatı ve diğer b 
rans salonunda konferanslar verilecek tün teşekküller kendi bayraklarile 
t . fenerlerile iştirak edeceklerdir. Ön ır. 

4 - Saat 17 de Beyazıt meydanın
da bütün !stanbulluların iştirakile bü
yük bir miting yapılacaktır. Bu mi-
t ingi bir heyet tertip ve idare edecek
tir. Şehir bandosu bu saatte Beyazıt 

meydanında bulunacak mitinğe istik
lU amrşile başlanacaktır. Bando istik 
lal marşı çalarken Üniversite ve diğer 
yüksek okul talebeleri ağızdan marşa 
iştirak edeceklerdir. 

Miting idare heyetince ayrılacak 

dör t kişi tarafından bu muahedenin 
ehemmiyetini izah edici sözler söyle
necektir. Mitinğin bitmesini müteakip 
mitinğ idare heyeti tarafından Tak
simdeki Cumuriyet abidesine çelenk 
konacaktır. Bunun için itfaiye bando-

itfaiye muzikası olduğu halde al 
tam (21,30) da Beyazıt meydanmd 
hareket ederek Divanyolu - Ank 
caddesi - Sirkeci - Reşadiye cad 
si - Köprü - Voyvoda caddesi 
Şişhane yokuşu ve İstiklal caddes · 
takiben Taksim meydanına gelec 
orada bandonun iştirakile milli ma 
lar çalınacak, hava fişekleri atıla 

ve fener alayı burada bitmiş olac 
tır. 

Fener alayını başından sonuna 
dar İnzibat kıtası komutanlığı s 
ve idare edecektir. 

6 - Çanakkalede yapılacak tör 
İstanbul halkı namına iştirak etm 
üzere intihap olunan bir heyet vap 
la Çanakkaleye gönderilecektir. 

Berlin olimpiyatlarında -Fu·tbol takımımız 
Norveçlilerle 
karşılaşıyor 

Bugün saat 13 de Roma nya yo- laştıktan sonra sporcuların tren 

liyle Almanyaya hareket eden letlerini unuttukhrı anlaşılmı~. 
sporcularımızın başından garip Jetler bir motörlc vapura yetişti 
bir macera geçmiştir. Vapur rıh· miş . ve güverteden sark:tılan 
tımdan ayrıldıklc\n ve epey uzak- sepe-lle yukarı çekilmiştir. 

Norveç takımı ile karşılaşıyoruz 
Bu akşam geç vakit bazı spor 

mert..klılarının radyoda işittikleri

ne göre, çekilen futbol kur'ası ne
tice,inde BerJin olimpiyatlarında 

ilk ence Norveçlilerle karşılaşma

mız lazım gelecektir. 
Norveçliler nisbeten zayıf bir 

takım olduklarından bu maç 
zim kazanmak ihtimalimiz 
kuvvetlidir. 

Takımımızın İtalyanlarla k 
şılacağına dair bugün şehrimi 
bir rivayet çıktıy!!ıa da doğru de 
dir. --- ---·----
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_v azlar mukavelesinin metni 
Ankara, 19 (A.A.) - Bohılar kon 

feransı tarafından t:ısvip eıdll'n \e ya . 
rın - 201'emmuı ıq36 - da saat :?2 de 
Montreux'de imzalanacak olan yen · 
Boğazlar rejimine ait mulı.&-;.::lename 

metni şudur: 
Majeste Bulgar Kr.ah, 
Fransa Cumhur 11 .. .aşkanı, 
l\fajestc Büyük Britanva, lrlancln 

,.e denizler ötesi Britan)a arazi~ 

kralı ve Hindistan •mparatoru. 
Majeste Yunanlılar Kralı, 
Majeste Jnpony.ı imparatoru 
Majeste Homanya Kralı 
Türkiye Cumhu:- Başkanı, 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
itt:~adı icra komitesi, 

Majeste Yugosıa,-yn Kralı. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda 
imza olunarı sulh muahcdenamesinin 
23 üncü maddesinde \'azolunan pren 
sip mucibince, Boğazlar umumi tabi· 
rine eahil Çnnakkale Iloğa7.ında, Mar· 
mara denizinde, ve Boğaziçinde mü.-ur 
ve seyrisefainı korumak Ürctiyle tan
zim etmek arzusiyle miitehassi~ ola
rak işbu mukaveJenameyl. Lor.anda 
2ıl Temmuz 1923 de :mza olunan muka· 
vele yerine ikame dmeğe karar \'er .. 
mişler ve murahhas olarak atideki ze
vatı tayin eylemişlerdir: 

Murahhasların .:Simleri ....... _ 
Bu murahhaslar salahiyetnamele

rinl ibraz ile usul ve kaidesine muva
fık b1•larak atideki hiikümleri karar
laştırmışlardır: 

MADDE 1 
Yüksek a!iit taısftar Bojtaılarda 

denizden mürur ve seyriscfer serbesti
sı prensipini tanırlar ,.e tasdik ederler 
MezkQr serbestinin kullanılması bun
dan böyle işbu mukavele hükümJcriy
Je tanzim edilmiştir. 

MADDE 2 
Sulh zamanında ticaret gemfJeri 

aşağ:daki üçüncü maddede hükümleri 
Lydı ihtirazisi altında, hiç bir mera. 
sime tabi olmaksızın. sancağı ve ha
mulcsi ne olursa ol.sun ve gündüz Bo
ğazlarda mürur ve seyrisefer hususun
da tam bir ~erbestiden istifade ede· 
ceklerdir. nu gemiler Boğazlardan 

transit olarak geçtikleri takdirde işbu 
muk:welcnamcnin bir numaralı mad
dede yazılı me\'ki memurlarına, isim
lerini, tabiiyetlerini tonajlarını, gide
cekleri yeri ve geldikleri yeri bildire
ceklerdir. Kluğuz ı•lmak \"e rr.morkrıj 

ihtiyaridir. 
MADDE 3 

Adalar denizinden yahut Karade
nizd2n Boğazlara g iren her gemi, bey
nelmilel sulhi ahk:im çerı;ivesi içinde 
Türk ni.ıamatı tartıfmdan kullanılan 
sıhhi kontrol için Boğazlar lfihikasın
da istifası derpiş cdileıılerc'len mnadn 
hiç bir resim ve mükellefiyete Türk 
makamatrnca tabi tutulmıyncaklardır. 
Boğazlardan geçecek olnn ticaret gt. 
mi1eri bu resim ve mükellefiyetlerin 
istifasını kolaylaştırmak maksadiyle 
üçüncü methali ynl<ınındnki bir '"ıhhi-

ye istasyonunda duncaktır Bir sarih 
SJhhiye patentesine malik \'C.}a işbu 
maddenin ikinci fıkrası hiiküm!erine 
tabi olmadığını gö teren bir sıhhiye 
beyannamesini haiz olan gemiler me\'· 
zuu bahsolduğu tnhdirde bu kontrol 
gece \ "e gündüz mümkün olan en bllyük 
sürntıe yapılacak \'~ bu gemiler no 
ğazlardan mürnrla,.ı esnasında ııaşlrn 

bir te\'akkufa mecbur tuhılmı}acak· 
lardır. içinde veba, kolera, ~arıhum 
ma, Iekelihumma \'akaları ' 'cya ,·içek 
hastalığı zuhur eden veya yedi gün 
den az bir zaman evvel bu hastalıklar 
zuhur etmiş olan gemiler \C keza hr..: 
defa 24 saatten az bir zamanJan beri 
bulaşık bir limanı terketm2ş olan l?l' 

miler bundan e\•veıti fıkrada göstt'r. 
len sıhhiye istasyonlarında durma" 
Türk makamatınca tayin edilecek sıh · 
hiye muhafızlarını rtlncnl<lnrdır Bı• 

hususta hiç bir müı~ellefi.} et \'e re. ir· 
ahnmıyacak \'Cı muhafızlar Boğaz in ı 
dan çıkarken bir c; hhiye istasyonun:· 
bırakılacaklardır. 

MADDE 4 
ı:larp zamnnmc.Ja Tiirkiye muha 

rip olmadığı takdirae ticaret r,-cmill'l"İ 
bayrak, hamuic, ne olursa olsun, ildrı. 
ci ve üçüncü maddE>lerde c.!erpi"' edi· 
len şartlar dahilinde Iloğa7.1 t:-clan mü 
rur vr scyrisefnin erhcsti:-indt>n mli..: 
tefit olacaklardır. 

KJfığuz almak \'c ı-ornorJcaJ ihtiya .. 
ridir. 

Bu gece, ~stanbul saatile 23 de Montröde 
8 devletin murahhaslar• tarafından imzala
nıp bize Marmaranın kapılarını tahkim hak
kını verecek olan beynelmilel mukavelenin 

bütün maddelerrni aynen dercediyoruz. 
HAU&Jh .ı 

harp ı..tmanındıı. 'fürki)t muharip 
bulunduğu takdirde Türkiye ile harp 
halin<Je bulunan b.r memle!<ete ait 
olnuyan ticaret gemileri, hiç bir su 
retle diişmana mua,·enettt bulunma· 
mak şartiyle, Boğaı:ıardan mlirur \"e 
seyrıı;:efnin serbesti.,inc!en istifade edf' 
ct-klerdir. Bu gemiler Boğazlara gür.. 
düz girecekler vl' gl'çiş Türk r.u•kam
lan tarnfından her ,·akaclR gösterile
cek volda '"uku buı:ıcnktıı 

l\IADr>E fi 
l tirki.}t' k endi..:ıni pek rakın bir 

harp ıchHkcsindc a dd<'ttiği fRkdirdt• 
ikinc. madde. hliküınleri her naldt 
tntb:J.-a demm oıu.ıncak \'t şu kadar 
ki gi!miler Hoğazla~ a gündüz girecek· 
ter V<! mürur 1Urk makamları tarafın. 
dan ter seferde giisterilen yoldan icrn 
edile..:ektir. Bu haide kliiğuı almak 
mecburi n fnkat i.kretsiz olabilcc<'k
tir. 

l\lADlJE 7 
- Ticaret gemıleri - tal.lr1 işbu 

muka,·elenamenin \kinci fasıl harp 
ı~emileri faslında, derpiş edilrniyl'n hü
tün ıremilere şamildir. 

MADDE 8 
lşbu mukavelena'lle na1.arında harp 

gemilerine ve onların vasıflarına 

ve kezalik toniliıto!uının hl'sabına şa· 
mil olan tarif i5l>U muknelenamenin 
ikinci Hihlknsında zikredilen tarif· 
]erdir. 

MADDE 9 
Mayi veya gayri mayi wahrukatın 

nakli için bilhassa inşa olunmuş harp 
donanmasına ait muavin gemiler l!l 
üncU maddedeki evvelden ihbar kay· 
dına tabi tutulmıyacaklar ve Hojtaz
ları yalnız geçmek ~rtlyJe 14 ve 18 in· 
el maddelerde mezf...;}r tonililto tah· 
didi hesabına dahil olmıyacaklardır. 

Bununla beraber diğer mürur şart· 
lnrı hakkında harp gemilerine teşbih 
edileceklerdi~. E\'Hlki fıl>rada mez 
kür muavin gemfü>, ancak sabih he 
defe kar§ı top olarak azami 105 miıi . 
metre kalibresinde iki toptan f"aıla 

,.e havai hedefe kar~ı az:lmi 6:'1 mili
metre ka1ibresinde iki cihazdan faz. 
la silaha malik olmamak şartfyle is· 
t isnadaıı i. tifade edcbilet'cklerdiı 

!\L.\DDE 10 
Sulh zamanında hafif satıh gemileri 

küçük hücum gemılni \'e mua,;n gr• 
miler Karadenl7. sahildarı dt:vl<'tler<> 
nlt buhınsun vcyn b.:ılunmasın ba\Tak 
ları ne olursa olsurı Boğazlardan her 
hnngı bir resim ,·eya mükellefiyt!tl' 
tnbi olmaksızın erhest mürur hakkın
dan istifade edecel~Jerdir. Şu şartla 

I 

ki bunlar gündüz ve aşağı~ak! rn Un· 
eli \'c onu mfit,eaki;. mnddelerdı· ıik· 
rcdllen şerait dahilinde girecekll'rdir. 

'"t•knrdaki fıkrıı.ııı zlkredilt>n sınıf. 
ıara ılahi! olanlarclan marda ıliğer 

harp gemileri ancdk ve 12 nci 
maddelerde zıkredilcn · hu ıLo.;i artlar 
dahilinde miirur h t!d\ınn mali!<. ola· 
cakll\rdır. 

MAUl.,E il 
ICaradcaiz sahlıdnrr devletleri, 14 

üncü maddenin hirir.ci fıkrasınd:ı zik· 
redilcn toniliıto mildarından fazla hir 
toniliıtocla olan <mfınnrp 1?emilerini. 
bu gemiler Bo~nzlıı .. ı hin·r birer \'e a
ınmi iki torpido rc'akntinde olarnk 
ı:eçmPk artiyle B,lğazlıır rJan ıteçir · 
m~k ... 'llıih~yt'tfni halzdlrlcır 

'\1ADOE 12 
Karaclı·n iz. ahildarı devletler, iş· 

hu deniz h:ı rıcinde :nş:ı <'dilmiş nya 
satın nlınm ış :tcnizaitı gemilerini te7• 
gfıhn va7. \C.)n satış hususu vak i ıa 
maniyle T Urkiycye ihbnr edildiği lıık· 
dirde üss ü lıalıriler:ne iltilıan etmek 
üzer~ Boğazlardan t:eçirmek hakkına 
mali!: olacal(lardır. 

l\fczkQr devletlere ait d.,nlı.aJtı ge
mileri, bu hususta 1'ürkiyeye vakti zn. 
maniyle izahat vcrılmek şnrtiyle bu 
den:ı haricinde kfıin tezgahlarda ta· 

nur ruıı ıı ı c ., ,,,_,.,., . ... )..,a;,,v · "' ııı ~eı,;e 

hilt>ccklerdir. 
:-fer iki halde cteniza:tı ~emiler: 

gündiız Ye suyun sathında . Boğnzları 
tek b:>şına geçecek.t!rdir 

~lADDE 1:~ 

Harp gcrnil<'rinın Boğıu1ardan ~l' 

çişi ıçin Türkiye hükfimetir.f' <liplomn· 
si tarikiyle t•nelrler hahPr v .. rile('ek 
tir. 

E' velden haber ~·erme keyfiyrtinir. 
nornal müddeti ek:z gün olal'al<hr 
Fakat bu müıhletin Karadı·ni.1.e ga~·r, 

sah~ldar devletler 1<;ln l!'l giine lh'Af e 
dilmesi arzuya şayandır. 

(<;nclden : nh:ır muam .. ll'sınde ~l' 

mılcrın gideceklerı yer, ls~m tip \'t' 

adedi ve gidiş için geçiş tıırih: \'e a,. 
det eclilecek.c;e dönü~ tarihi hıldiriJe 

cekfa. 
Heı tarih değiş•,ırmc l<fyfıretl ü'= 

gün tn·el yap•laralı yeni İlir ihbara 
tabi olacaktır. 

nidiş müruru 11111 Uoi:.ız ıar:ı -Jü 
hul ,.·eyfiyeti illt er' l'lden ihbar mua 
meleslnde hi1'i irile.ı tarihtı n iitıar<>ı 

beş gunlük lıir n:üh.et zarfınria \'Uku 
bula"aktır. 

Bu muhletin hitamından sonra ilk 
ev\·elclen ihbar keyC:yctlnin tahi oldu 
ğu şerait dahilinde yeni bir ·hhardrı 
bulunulacaktır. 

Mürur esnasınd:ı bahri kU\'Vl't ku. 
mand;mı, te\·akkufa hacet kalmuksı 
ıın, Çanakkale yeye.. Boğaziç; metha 
lindeki bir işar<'t İfi~a~yonuna emri al 
tındak: kunetin tn'Tl teFekküı ·foü tıi? .. 
directktir. 

MADDE14 
Boğazlarda transit halinde bulu . 

nabilecek bütün ecnebi bahriye kuvvet 
terinin azami tonilato yekunu 15 bin 
tonu geçmiyecektir, gu kadar ki işbu 
mukavelenamenin on birinci maddesin· 
de zikredilen hal bundan müstesnadır. 

Bununla beraber evvelki fıkrada 
zikredilen kuvvetler dokuz gemiden 
fazla olmıyacaktır. 

Karadenize sahildar olan" veya ol -
mıyan devletlere ait olup 1 7 inci mad· 
de hükümlerine tevfikan boğazlardaki 

bir limar:ı ziyarete giden gemiler bu to
nilato mikdarına dahil olmıyacaklardır. 

Kezalik geçerken bir &akatlığa uğ • 
rıyan harp gemileri bu toniJatoya da • 
hil olmıyacaklardır. 

Bu gemiler tamirat esnasında Tür -
kiye tarafmdan ittihaz edilen husust 
emniyet hükümlerine tabi olacaklar -
d·r. 

ıen hal milstesna oımak üzere mezkur 1 
devletlerin tonilato yekunu 30.000 to
nu geçmiyecektir. 

b - herhangi bir zaman Karadeniz. 
deki en kuvvetli donanmanın tonilato
su, işbu mukavelenin imzası tarihinde 
bu denizde bulunan en kuvvetli donan· 
manın tonilatosunu laakal 10.000 ton 
geçtiği takdirde. a fıkrasında zikredi -
len 30.000 tonilato yekOnu o derece ve 
nihayet azami 45.000 ton oluncaya ka· 
dar tezyit edilecektir. Bu maksatla her 
sahildar devlet işbu mukavelenamenin 
4 numaralı lahikası mucibinc:e Türk 
hUkfimetine her sene l kanunusani ve 1 

temmuzda Karadenizdeki donanması . 
nın tonilato yekQnunu bildirecek ve 
Türk hükumeti de bu malumatı diğer 

akitlere ve Milletler Cemiyeti umumi 
katibine iblağ edecektir. 

c - Sahildar olmıyan herhangi bir 
devletin Karadenizde bulundurabile • 
ceği tonilato mikdan, yukarıdaki a ve b 
fıkralarında zikredilen tonilato yekfınu
nunun üçte ikisini geçmiyecektir. 

el - Bununla beraber Karadeniz sa -
hildarı olan bir veya müteaddit dev • 
let insani bir maksatla bu denize bah· 
ri kuvvetler göndermek istedih:eri tak• 
dirde mecmuu hiç bir veçhile 8.000 to
nu geçmiyecek olan bu kuvvetler. i~bu 
mukavelenamenin on Uçtincü madde • 
sincle zikredilen evvelden ihbar usulü • 
ne tabi tutulmaksızın aşağıdaki şerait 

dairesinde Türk hilkumetinden müsa • 
ade almak suretiyle Karadenize gire 
bileceklerdir: 

Yukarıdaki a ve b fıkralarında zi"k • 
redilen tonilato yekunu dolmadıysa ve 
gönderilmesi istenilen kuvvetlerle bu 
yekl'ın aşmıyorsa Türkiye hükmeti ken· 
disine arzedilcn talebi aldıktan sonra 
en kısa bir zamanda bu müsaadeyi bah
şede:ektir. 

Şayet mezkur tonilato yekunu esa
ıen doldurulmuş ise ve yahut gönderil· 
mesi istenilen kuvvetlerle bu yekfın 
aş·yor ise Tiirkiye hükumeti müsaade 
talebinden diğer Kuadeniz sahild;ır 

devletle:-ini derhal haberdar edecektir 
ve bu devletler haberdar edildiklerinden 
24 saat sonra buna itiraz etmezlerse 
Türkiye huklımeti alBkadar devletlere 
nihayet 48 saat gibi kafi bir mühlet zar· 
fında alS.kadar devletle:-fo taleplerine 
vermeğe kcırar verdiği neticeden haber· 
dar edecckt~r. 

Sahildar olmıyan devletlerin bahri 
kuvvetlerinin Karadenize bundan son · 

MADDE 15 ra vaki olacak her duhulii. yukarıdaki < 

Boğazlarda transit halinde bulunan ve b fı':ra!Jrında zikredilen tonilato ye 
harp gemileri hamil olabilecekleri ha· künunun müsait olduğu derecede yapı 
va sefinelerini hiç bir halde istimal e • labilecektir. 
demiyeceklerdir, e - Kara denizde mcvr.udİ\•etlerinir 

MADDE 16 maksadı ne olursa olsun s?hildar olmı 

Boğazlarda transit halinde bulunan yan devletlerin harp gemileri Karade 
harp gemileri sakatlık veya deniz arı - nizde 21 günden fazla kalmıyacaklaı 
zası halleri hariç olmak üzere geçişleri • dır. 
için kendilerine lüzumu olan vakitten 
fazla boğazlarda tevakkuf etmiyecek -
terdir. 

MADDE 17 
Yukarıdaki maddeler hUkümleri, 

tonilatosu veya teşekkülü ne olursa ol • 
sun bir deniz kuvvetinin Türk hükume
tinin daveti üzerine mahdut hir zaman 
için nezaket ziyaretinde bulunmak Ü • 

zere boğazlardaki bir limana gitmesine 
hiç bir suretle mani olmıyacaktır. 

Bu kuvvet duhul için takip ettiği ay
ni yoldan boğazları terkedecektir, şu 
kadar ki 10, 14 ve 18 inci maddeler hü
kümlerine tevfikan Boğazları transit 
olarak geçmek için lazım gelen şeraiti 

haiz ise bu hUkümden müstesnadır. 

MADDE 18 

Karadeniz sahildarı olmıyan dev • 
Jetlerin sulh zamanında bu d.enizde ma
lik olabilecekleri tonilato yekunu atide-
ki şekilde tahdit edilmiştir: l 

a - Aşağıdaki b fıkrasında zikredi· 

MADDE 19 

Harp halinde Türkiye muharip ol 
matlığı takdirde harp gemileri 1 O ila 18 
inci tnaddelerde münderiç ayni şartla ı 

dairesinde boğazlarda tam bir mürur v< 
seyriscfain serbestisinden istifade ede 
ceklerdir. 

Bununla beraber bütün muharir 
devletlerin harp acfinelerinin boğazlar 
dan geçmeleri memnudur. Şu kadar k 
işbu mukavelenamenin 25 inci maddes 
tatbikatına dahil olan haller ve kezalik 
Cemiyeti Akvam paktı kadrosu dahi 
tinde ,aktedilip iıbu pakt n 18 inci mad· 
desi hükümlerine tevfikan tesçil ve ne~ 
redilen ve Türkiyeyi de taahhüt altına 
koyan bir mütekabil müzaheret muahe · 
clesi mucibince taarruza uğrıyan biı 

devlete yapılan müzaharet halleri bun· 
dan ,müstesnadır. 1 

Yukarıdaki hkrada ıttınaz edilen 1 
mürur rr.cmnuiyetine rağmen, 1 O ila 18 1 

inci maddelerdeki tahdidat tatbik edil· 1 
miyeccktir. 

a o1' 
Karadeniz sahildarı olan veY ue • 

yan muharip devletlerin harp geıtı !)il' 
ri merbut olduklarr limanlardan '~ti' 
lunduklan takdirde bu limanlar• ( 
edebileceklerdir. Muhariplerin barJ'ıııU' 
mileri boğazlarda bir gfına zaptil uar' 
sadereye tevessül etmiyecekler, Jll -" • 

yacv 
ne ve taharri haklarını kullannıı bd • 
lar ve hiç bir ha5mane harekette 
lunmıyacakla rdır. 

MADDE 20 ,if 
d 1 •.. k" ınub Harp zamanın a ur ıye dÖ'' 

olduğu takdirde 10 ila 18 inc:i ına 
ler hükümleri tatbik olunmı}'acaktı~,ıı 

H .1 · · · tam' , arp gemı erının geçmesı alı 

Türk hükumetinin reyine bırakıla' 
tır. 

MADDE:21 . ~d 
Tilrkiy •kendisini pek yakın ~ıı' ttjğl 

tehlikesi tehdidine maruz n'.sse20 ııı 
takdirde, işbu mukavelenamenıtı ~ 
el maddes" hükümlerini tatbik et 
hakkı olacaktır. ı ti'~ 

Yukarıdaki fıkranın Türkiyeye if 
şettiği hakkın Türkiye taraf ınd11?11 O' 

limallnden evvel Boğazları gcc;rıı1 ~ 
lup bu "suretle tabi oldukları lifl'l8~ Ji' 
ayrı bulunan harp gemilerinin .. b sd' 
manlnra iltihak etmelerine rrııısS 1" 
olunab"leccktir. Bununla berabe~.,11' 
rası mukarrerdir ki Tilrkiyc, ·ııiıı' 
ve hareketi işbu maddenin tntblııv' 
sebep olan devletin gemilerini bU 
tan istifade ettirmiyebilir. ·I ııl' 

Türkive hükumeti vukarıd:ı1'. d' .._ .,, ··ı ... 
rinci fıkranın kendisine bahı;ettıg 11ır 
lahiyeti istimal ettiği takdirde bll ~~ 
sust:ı diğer akitlere ve cemiyeti 8~~11,· 
katibi umumisine tebligatta btl elif' 
caktır. Eğer Cemiyeti akvam me.11.,ı 
Türkiye tarafından bu suretle jttl l)t' 

edilen tedbirlerin haklı o1mndığtll8·e r 
te iki e!~seriyetle knrnr verirse ~ 
ğer işbu mukavelenameyi imıD 8ı1J 
diğer akitlerin ekseriyeti de ~e~ 
bu reyde bulunursa Türkiye bulc ,,ııJ 
ti mevzuu bnhis tedbirleri ve }<e dd' 
işbu muka\·elenamenin 6 ıncı t'Xl~ 
si mucibince alacağı tedbirleri l< 
mağı taahhüt eyler. 

MADDE 22 to" 
İçinde veba, kolera. sarı ht11'111,1 

lekeli humma vak'alnrı \'eya çiçelC ot~ 
tahğı zuhur eden veyahut yedi gii~j)t 
beri zuhur etmiş bulunan harp ge ti. 
ri ve kezalik bulaşık bir lima.0 ' tıl'~ 
kere 24 saatten az bir müddette,,11 tl'tl 
terketmiş bulunan gemiler, Bogs rr 
karantine altında geçmeğe ve l)~ıi,. 
ların bulnştırılmasma mahal bıt8 11f 
mak için gem:de me\•cut veı:ınit . si' 
lazım gelen tahaffuz tedbirlerin' 
mağa me~hurdurlar. 

IIA \' A GEMİLERİ 
MADDE 23 .ı

d8 -Akdenizle Karadeniz arıısırı ,,,ıı 

\'il hava gemilerinin mürurunu te cıı1' 
maksadiyle Türk ye hükumeti. ııt bıl 
nu mıntakalar haricinde 01ara1<6ste" 
mürura mahsus hava yol1nrını g 
rel'ektir. . (Jtl'le' 

Sivil hava gemileri TUrk hil~rı ıJı1 
tine gayet muntazam uçu~Jar iÇ tJ~ 
gUn evel haber \'ermek \"e muııtıı 0ıııf 
servisler için geçiş tarihlerini u~tff 
surette evveke haber vermek eu ıcıtr 
le bu yol1ardan istifade edcbiJeC" 
dir. 10eıı 

Bundan başka. Ro.'S-nlnrın ,,~~1tlf 
askerileştirilmesine rağmen. ru ıı•~ 
hü!dimeti, Tiirkiycde cari ha\'8. r:ı ııır''' 
namesi mucibince izin alan sıvı! ret!" 
r,emilcrinin tamamen em"n bir ~ti .. rı' 

•· r)( • .11 Avrupa ilC' Asya arasındıı ki 1'U ıelv 
ziı:ıi üzerinde uc;malım ic;in J{ı.zrrtl 
teshHatı gösterecektir. ~· ııııJll't 

tJr;mak m iisaacksi verildig•. 01ıl' 
ic;in Boğazlar mıntalrn~mda tnlt~,~ece1'' 
na!'ak yol zaman znman göslCl' 
tir. 

UMUMYHHKOMI..ER 
MADDE 24 t,stJ~ 

2·1 Temmuz 19W tarihli B0
- rr..Y 

rejimine mUtcallik mukaveıena.fXle1 J<O" 
cibince teşkil olunan beyneımi!e fllr• 
misyonun vıız.ife ve snJa.hiyetıe~ı I< 11' 
hükumetine intikal etmiştir. ~~ t't' 
kümeti 11, 14, 18 inci maddele: rıı'lc~ 
bikatına ınlitcdair maltımat.1 ,c ııJı1'U~ 
ve istatistikleri toplam:ığı tfl 
eyler.. 1,.td"~ fşbu muk:welenin Bo~at 11110• 
h · ı . . "n" it 1 arp gemı erının geçmcsı ' ~1. 

(Devamı 4 füıC 



HAil.ER ..:. :A.lqam Poıl&h 

~ 9&ü .. ~~JP.ı~ ~..!':~ 
l'lı tına1annn D •• •• d j 

~':.,~.~~~~!'gibi bW u n u ç e n z 
lıt b~lllaaı i l.Skalandıran bir ıneıe· k a z a s ı o ı d u 
d ·~ • .\'it ~ınde bulunduğumuz 
~Ut btı \IPatun öte kÖ§eainde ve B • k • • b v 1 d 
I areitti e nlakOı semtinde bir ir f r 1Ş1 0 g U U 

l:'aatt ohı:yor İhtimal k' 0 A ~ tapan • ı: • Dün llç yerde deniı: kazası olmuş, şerek kurtarmtşlardır. 

.•oı~iat iol kraıc:ıan <"i1a ~a· bir ki§i boğulmuıtur: 3 - Erenköyde fmn sokağında otu· 
l!ııttıııiı .• ~ 

11
, lik<?nıetine karp ıs- 1 - Baltalimanında Refikpaşada cad- ran 17 yaşında Mehmet dün Caddebos" 

~ tıılcr ol12r a 1 bir hS.dise I· •• ,. diye deıindekl bir yalıda oturan Ha.an ı.s· tarımda denize dalmak üzere ba§ aşa· 
.~. bu ~ nıinde biriei Emirg~n karakoluna baş ğı atlamış, başı denizin dibindeki taşla· 
: ~it~ &o •ızhk yerinde de- vurmu,, deniz Uı:erinde bir şahsın çıı- ra çarparak ağ:r surette yaralanmrştır. 

/'ihtiJı en n °~ ~liıur seneler içinde pmdığmı söylemiştir. Mehmet tedavi altrna alınmıştır. 
~ Ut s lll!ihını bir Mdiacsi de Bu ihbar ilzerine söylenen yere gidil. 

oayar ' ll.r ızın arasındaki kav• mit• arattırma yapılmış, sahilde bir ta-
' Pttn ao bot So1Ylliznı nra taarrua halinde kun e-lbibe buJunmu§tur. 

.t~ıı. t Bolşeviklerin VartO"' Elb:selerin Mehmet oğlu Recep ta• 
~ liııı tarar tll:ran Soıyaliıtlerininw minde birine alt olduğu tesbit edilmiş

ı;1,llıo1t •ndan dağıtılmıuıı, Alman tir. Recep BaJta lhnamnd!ı denize gir
rt·~ ~ ra.tltğırun Bavyera, Sak· miJ, ~kır.tıya kapılarak boğulmuştur. 
: ~~r~tıı~: nihayet Rayştafda hel'i· Recebin cesedi bulunamamıştır. 

l'iııi 'liy aı, Dotıfuss•ün Viyana 2 - Üniversite talebesinden Niğdeli 
ı. liıer:ada top mermilerile ıus· Mahmut dün Altmkuma gitmiş, iyi 
"'l~teb 

1
' atra ile muhtelif mey• yUzme bilmediğinden boğulmak tehlike 

~ ~ ~erini kaybetti. İddialara sine marw: kalmı§tır· Mahmudun deniT' 
~ıı ~:: O'lanın kızıllan bile, hele de çırpındığını görenler imdadına yeti• 

~t, dat::ailc penbeleımiştlr. 
. l'tnlde tnağlQp Habeılerin 

tit~llleı· 11 toplanmaar, çete har
'oUtr 1 

llC\''inden olarak, tspan· 
• q ••on· 

il~tl ıntibabatta kazanarak 
~' 'ıt.ot''tt, nıürtecileri kaçırmış, 
\) llı.ill'ıt.i txıuı, nıanastırlan yakmış, 
1ı.. e "'- Yet &ah' 1 •• ~ı~deıı. . • ıp erırun topraklan· 
'"'llll"1 tıbi, fabrika gibi diğer e 

. ) ~e llıt~balarıru umumi mülki• 
~ ~--~ tetirnıişti. 
t~~~ bil ı'0Uattn galebesi, i§te bir 
~tlt, diğ,:Panyol komıunun verdiği 
1tt h~ llalll taraftan da müttefik Bol 
1\ ttUll\I\ g,1 a~ııtı bir ısulperver dev· 
~ )ordıı lllcaınin inşirahile mcyda• 
'~iı ~ V' c, Soısyallzm, - hatta 
•cttıı ~ı ıınasile sol hUknmet - Av-

'1\ıtı "ıt • 
91rııd· li.t~ınde, bu Uç ayaklı iı• 

~_.Uı.ııı 1
• lap e oturuyordu. 

"1.b~Csj ~11,oı kraliyet liderinin 
\ ~~ }>e • erine, bu ıebpanm bir a· 
~t~ ~dıy tırıdcn oynadı· iskemle fe-

~tıı~~~Ok:~ .değil yalmı: So$yalizm, 
, ~I ' d4 sı, mütearnz Faşizm.in 
t ~ ~ Q, tap §1\\ck tehlikesindedir. o· 
~~ ~' ;nya ihtilfili hiç de mahal" 
~t ~t c~arııu eğil, ehemmiyetle takibe 

:~\)q tlıcrıf~ll~ bir harekettir. Müs· 
4~ llı~ı.. hır netice vermesi beşe· 

· ddcra.tı Uzerinde müessir 

K C ÇC K 
H A BE R LER 
• Şehrimizde tetkikler yapan Anka• 

ra yüksek Baytar mektebi ıson sınıf ta" 
lebeleri dtin Bursaya hareket etmişler
dir. 

• Daril§Jafakalrlar cemiyetinin idare 
heyeti istifa etmişti. Dtin yeni idare 
heyetini seçmek Uzere EminönU halke• 
vinde bir içtima yaptlmış iıe de ekseri• 
yet olmadığından seçim başka bir gilne 
tehir edilmi§tir. 

• Evvelki gün §ehrimlze gelmi§ olan 
Maliye Vekili Fuat Ağralı bugUn An· 
karaya avdet edecektir· 

• Dost Mısır talebeleri dUn moförle 
Kalamııa giderek deniz banyosu yapmış 
lar ve 8ğleden sonra müzeleri gezmişler 
dlr. 1 \ ~; • 

* Bir haftadır açık bulunan Beyoğlu 
alqam kız sanat htektebi sergisi bugün 
kapanmıştır. 

• İktisat Vekili CelSl Bayar ay sonu• 
na doğru şehrimiı:e gelecek ve bir kaç 
giln kaldıktan sonra tzmire gidecektir. 
iktisat Vekilimizin, şehrim.izde bulun• 
duğu esnada Ba§vekille beraber Kara
bilke giderek demir fabrikasmm temel ı 
atma merasiminde bulunması muhtemel 
air. 

Şlmendlferci lerin 
kongresi 

Trakya şimendiferciler cemiyeti 
ydhk kongrelerini dün Y edikulede 
merkez binasında yapmışlardır. 

Kongre tam saat 11,30 da açıl
mış ve ilk olarak bir sene içinde 
cemiyet üyelerinden olup ölen ar· 
kadaşlarm hatıralarına hürmeten 
bir dakika ayakta ıükut edilmittir. 

Bundan sonra kongre reisi ve 
katipleri seçilmiş, ve cemiyetin bir 
senelik faaliyet raporile murakıp 
raporları okunmuıtur. Her iki ra
por üzerinde münakaıalar yapıl
mı§ ve neticede kabul edilerek eski 
idare -heyeti tebriye edilmiştir. 

Yeni yapılan idare heyeti aeçİ· 
minde ba,kanlığa muhasebeden 
Nuri, ikinci ba~kanlığa ~ edikule 
tefi İsmail Hakkr, m~ul murahhat 
lığa hareketten Rifat, üyeliklere 
Münir, Turabi, '.Asım, Abdürrah· 
man, '.Ahmet Hamdi, Salih, KB:zDD, 
Salih Mustafa, Nihat, murakipliğe 
de Zübeyir, Zühtü, İbrahim Şakir, 
Mehmet Ahmet ıeçilmiılerdir. 

Yeni idare heyetine hayırlı ba
farılar dileriz. 
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Çok işleyin ve 
s \Yl o itil y;@ n \Yl n lYI ını 
aı O<em Q'laı ıroyu{j! 

Tan gazetesinin başnıakaleJinden: 
Fransız filozofu Ogüst Kontun TUr· 

kiye ve Rusyaya ait meşhur sözünü ha
tırlatacak vesileler sık ııık bat gösteri
yor. Gerek Rusya ve gerek Türkiye 
en §iddetli bir istibdadın tazyiki altın· 
da inkşaf kabiliyetinden mahrum bıra
kılırken ve hareketsizlik i~inde ka.. 
ranlık günler ve seneler geçirirken Ogüts 
Kont demişti ki: 

"Dünyanın çehresini değiştirecek 
bUyilk inkilaplan Rusyadan ve TUrki
yeden bekleyiniz.,, 

Boğazlar anlaşması vesilesile Mon
tröde hakkımızda pek çok dostane söz
ler sarfedilmi§tir. Bu arada kalpten 
gelen bir ses yükselmiş, bizim sulh 
yolunun alemdarı olduğumuzu Heri 
silrmü!Jtür. Bu söı bütün kalpierde 
makes bulmuş ve alkışlanmıştır. 

Bize sulh yolunun alemdarlığı gib 
bir ünvan verilmesi, çok büyük bir 
değişikliğin ifadesidir. Ogüst Kontun 
çok erkenden rüyasını gördüğü inkila
bm şümulü hakkında bundan sarih bir 
ölçü tasavvur edilemez. 

~cOşevnkOeırde 
feır~ nyce'ltçn on k, 
ml\i!Hkny®t ve 
mDDDDyetçDODk 

/ Q 

~a/Jafh~ 
,-h·. 1 ~ /),.,.. ? 

'7'l.e. ~~'" • 
____ .___n-.mumwnrıtt1111tllJtllltfiMmftiWHIWIWRllA-

ço k "diş leyin!,, 
zeka ve zahmet üzerine mUesses yeni 
bir demokrasi yapılmak isteniyor. Va
kia eski demokrasinin de tarihi tekamü
lü bundan başka bir şey değildi. Fakat 
burada işe bir de beşer iradesi karıştı
ğından tecrübe son derece dikkate şa
yandır!. 

Yeni yasa kanununun bariz husu
siyetlerinden birisi de yeı li Sovyetlerin 
silintneııi ve yahud azami merkeziyet 
usulilne rücu demektir 1. 

Harici ve dahili, mali. maarif. srh· 
hl ve iktisadi, nafia askeri hulasa devlet 

mefhumunu ifade eden bütün sal.§hi
yetler federal parlmana aiddir. 

Kanun diyor ki: "Mütebaki yerlı iş
ler ile de yerli parlman ve onun hükü
meti meşgul olacaktır.,, Fakat bu mü· 
tebaki işlerin ned~n ibaret olduğu tas
rih edilmiyor ve iyi yapıyor çünkü tas
rih edilecek şey yoktur. 

Hulasa olarak denilebilir ki yeni 
Ruı ana yasası şimdiye kadar bu kadar 
gilril.ltU ile inkar edilen milletçiliğe ve 
liberal bir demokrasiye doğru tam rü
cudur. Troçkinin kurmuş olduğu dör
dilncU enternasyonal için mücadele edi
lecek tam bir mevzu t 

Taı~aı rrıruf 
iP o ır m d::!ı n lt:1ı 

KURUN da Sadri Ertem yazı,·or .. 
Eskiden derlerdi ki : 
"- İşten artmaz, dişten artar 1 
Bu tasarruf için bir formüldür. tn

Cumhuriyeı'te 'Ahmet 'Ağaoğlu, sanların az kazanıp az sarfettikleri za
yeni Rıu ana ya&asınrn ferdiyetçili· manda işi değil, dişi sıkmak ancak çı· 
ğe, mülkiyete ve milliyetçiliğe nasıl kar yol olaliilirdi. İğne. ile kuyu kazar 
ya§amak ve geni§lemek imkQn.l.annı gibi elin ancak basit filetlerle çalı§tığı 
verdiğini §Öyle tahlil ediyor: devirlerde ortaya çıkarılan şey ancak 

Fransız ricalinden Heniot Ruıyayı gözle süzülerek ve "sanki yedim,, ha· 
ı:lyaret ederken ve kendisine; yaptltnı~ yaline bürünerek arttmhrdr. İşi zorla
olan muhte§em fabrikalar ve makineler mak, işi çoğaltmak imkanı elde edile
g<Ssterllirken reislere doğru çevrilmiş: mezdi. 
"Bunlar gilzel; fakat yetiştirdiğiniz Çok yerine az yenirdi, iyi yerine 
hemşeri nerede?,, Ve hakikaten Mısır kötü giyilirdi. Yan aç bi!' mide. prllım 
ehramaln ve Babil kuleleri de stunmiş pıllrm bir kıyafet ve cimrilik zenginlik 
hemşerilerin enkazlan üzerinde kurul- nüvesi sayılırdı. 
mu!2 ihtişamlar değil midir? ~ "' * 

Bir müddet evvel de Petrspurgdaki Aletin yerini makine alınca diş yeri· 
edebiyat kongresine iştirak eden gene ne i2l sıkmak, işi çoğaltmak imkanı 
Fransız edib ve mütefekkirlerinden hasıl oldu. 
kendisi de sosyalist olan Jide de: "Fer· Bol istihsal tasarrufun formülünü 
din silindiği yerde ne edebiyat, ne sanat değiştirdi: Bol bol sadet, bol bol ça
ve ne de fikir ve ilim olur.,, diyerek .lış 1. Bizim için tasarrufun manası ne ola
komilnist devrinin yegane büyük edibi caktır?. 

olan Maksim Gorki de "burjua devrin- Dişimizi sıkarak, tasarruf etmek ar
den,. kalma olduğuna işaret eylemişti. tık tarihe mal olmuş usullerden biri-

0 (Vl ·NO) Fakat bunlardan fiaha evvel Rus ko. dir. İşi çoğaltmak, bol bol harcamak. 
memleketleri arasında bava seferleri 

I• münist mütefekkiri ve Maarif komiseri bol bol kazanmak imlranını elde ecmek 
I~ p • t yakında ba§layacaktır. Yalnız tayyare" oıo Lunar::ırski dahi bizzat ''Ür kfiltür., lazımdir. 

"' Balkan antantına dahil Balkan V~ 5'lı.lı Öırlc 

1 1 1 1 ya 1 ara Jerfn yolu Bulgarlstandan geçeceği için ,_ 2,51 12,20 16,18 19,S6 21,88 2,34 :r- :ı 
- b h hUk • d . . t~o 7,18 4,4'3 8,42 12,00 1,M 6,58 nam eserinde sokak daha kültür yap- Bunun için bol harcamak, yani hal-

s u usuıta Bulgar Qmetın en ızın 
~ h matlı, elde ne varsa eskiden kalmadır. kı geniş bir pazar haline koymak la· 

~!\.. ÇYa at istenmi,tir • thı "::r hO•taa, GEÇEN SENE BUGt!N NE OLDU! -Kültür yapabilmek için biraz benlik zımdır. Halkı geniş bir pazar haline 
• ·~ .. , ~ ~ • İstanbul çiçekçilerile ziraat mlldUri 
~l•th.t •· t run tertip ettiği ucuz yeti ve Adalan glizelleştirme cemiyeti 

1 
HindJstandaki Hint MUslüm=lannm ayak- lazundır.,, diye hatırlatmıyor muyou? koymak demek onun alrm kabiliyetim 

q b "~ ti anması Uzerlne 300 kişi tev edJlrn.lştlr. Fakat sebeb ne olursa olsun !<us arttırmak demektir. Alım kabiliyetini 
lıtı'- ._ a hakkındaki bUtUn tarafından Büyükadada bir çiçek sergisi Bulgari tand 93 k Unlst tevkif dllmJ "llıı::\l I 8 a om e ş.. önderlerinin doğmağa başlamış olan bu arttırmak için işin bollanması ve haya-

ıpor Poıtasındadır. açılacaktır. tlr 
-----------------------------·------~----~ ruhlihtiyaan~in&b~~mışob~ ~uw~m~ ~re~~ Bizdeb~~ 

lan hakikaten büyük bir zeka ve seziş ruf formülü ancak bu esaslara dayan .... 

~l:::.H R İN D ERTLERİ eseridir. bilir. 

~~ur iskelelerindeki 
~~oaı'- . ~lım hanında bir numaralı yazıhanede ran iki polis memurunun gözü önünde olmuş ve karım bir 

~. ··~· ~~ıle pek haldı bir fikiyetten bahseden taraftan kalabalığın bir taraftan da tahtı emniyete ahnmr 

~~ ~ it t>:o- -1dık: yarak öylece kuruluvermiş bulunan iskelenin aralıklanması 
trlıa "'ar , .... 
l!ıı~ lde •iz unu Boğaz veya herhangi bir Ada seya• yüzünden bu il<l tahta arasında sıkışmış ve çok feci bir teh· 

'1ı... lı~ dltr. de Yapmı§ ve vaziyetleri gözünüzle gör• tike atlatmıştır. 
~~c, .le ldc~ Bir zamanlar biletler kapıda kontrol ediliyor ve bileti 
-ı bq~ 1lııe ltıJ lllahşerden bir numune ..• - tabiri mah· olmıyanların iskeleye geçmesine müsaade edilmiyordu. Fa-
l. ~l\ı~.:•ıt ltütı 8~ Yere düşmiyecek kadar kalabalık .. Fa• kat nedense şimdi senelerden beri bu usul kalkmış ve işi o· 
"t L. "'ı 8 enın he · · k f ~-~t) · O }'ol psının yolcu olduğunu zannetmeyin, lan olmıyan herkes serbestçe iskeleye girme ırsatını elde 
)r,~t~lt\l 111fa~~}'a mukabil 800 U de teıylcidir. Bun• etmiştir. 

~t. l'tttll, ahb e vapurun ta bordaama kadar geliyor ve Acaba yeniden hunun önüne geçilemez mi? Bu usu· 
tb~ llq aptarrna veda selAmlannı oradan yollu· lün tekrar tatbikine başlanılsa - teşyicilerin eksilmesi yü-

~tı:ı >'l.iıdc zünden - hiç olmazsa izdihamın yüzde 70, yüzde 80 nis· 
' lllt ~et°)au: hasıl olan izdihamdan ezilen kadın ve ço• bettinde önüne geçilmiş olmaz mı? 
._ ~ ~~tti§ttıeıerı~ı 0 gürültü arasında işiten bile olmıyor. Vapur yanaştığı zaman kurulan iskeleler öyle atılma 
~lıtq • diııiti \r r en düşe kalka ve Ustünüz başınız yırtı- yrp ta emniyete raptedildikten sonra üzerinden geçilmesine 
~ ,~~ele ile {;.ura ~tabilirseniz ne mutlu f.. Yok .. Eğer müsaade edilse bu gibi tehlikelerin önüne geçilmiş olmaz 

kalabalık 

Kanun kalem, içtima, mesai hulasa 
ferdi hukuk dediğimiz bütün hakları ve 
ezcümle vicdan serbestisini ve din ve 
ayjnler hürriyetini kayid ve tasrih edi. 
yor. 

Bana öyle geliyor ki ferdi hürriyet
leri tam emniyet altına almak niyetile 
yeni Rus esas kanunu bUtlin bu gibi 
kanunlardan daha ileri gitmiştir. Çünkü 
bu yeni kanuna göre, bir hemşerinin 
tevkifi için mutlak evvelce salahiyettar 
bir mahkemenin veya bir müddeiumu· 
minin kararı lazımdır. Müddeiumumi 
ise - Adliye• Komiseri tarafından de
ğil - parlıman tarafından yedi senelik 
bir müddet için intihab edilir. Bu müd
det esnasında hiç bir kuvvete tabi de
ğildir. 

Vakıa Rusyada bütün istihsal vası· 
" taları ya devletin ve yahud kooperas-

yonalrla kolhozlarm ellt:rindedir. Fakat 
yeni rejim ücret miktarını ezcümle li
yakate ve iktidara tabi tuttuğundan iş· 
çi ile fazla kazananlara par'a biriktirmek 

HUlasa kalabalık yerlerde t~hlikesiz bir surette vapu- •ve binaenaleyh kapital sahibi olmak im· 
ra binip inmeyi temin edecek esaslı tedbirler almak zamanı kam verilmiştir. Aynı zamanda şirket 

lb.bııllla )ete rapt ır.le§tiren tahta köprü (iskele) iki taraf• mı? 
"!Ilı l'tıı. edılrrıek • · ·· J 1 • hc' lı)<ı açılın sızın oy ece atı ıvermış ve başın'" 
ı.~ ı. r la asına dikk d "!\~~itil.. e, dUn at e ccck bir de çımacı filan bu-
'>, -t-~"'ttı<lan b ıavallı karımın uğr" lığı akibete uğrar 
1 ~ lııııı ~llttırı 01;•tığınız yeri göremediğiniz için ve iske"' 

t~~tıı "Ola gid' Uğunun da farkına varamıyacağınrzdan 
lı. c~ r ıp betin· k ~~~ <1:;~t tcaatin ~ ıze adar o iki tahta aras·nda srkı• 

~ t, c ugrarsınrz. 

acaba birkaç kurban verdikten rnnra mı gelecektir.? yapmak hakkı da tanınmış olduğundan 

Alakadar makamların nazarı dikk:ıtini cclbetmenizi denilebilir ki Rusyada lıemşeriler tam 
tekrar ve ehemmiyetle rica ederim.,, müsavata irca edildikten 10nra kendi 

HABER: Okuyucumuzun mckt:ıb:ınn bir şey ilave zeka ve zahmctlerile ''ve başkasının 

etmeye hacet gönnüyonız. Cünkü h'.! kıd~r haklı bir l'İkf.. mesaisini istismar etmemek şartile., ser· 

~@<Bf a~Daur ve 
ırn n ık lb> n !fi) o n ıK 

Yunus Nadi, Montrö konferansın. 
tahlil ederken şu nikbfoanc netl!Jeye 
varıyor: 

Demek ki milletlerarası müna.se~et. 
!erinde hakh bir davayı muslihane yoL
larla halletmek imkanı yok değildir. 
Elverir ki o dava hakikaten haklı ol
sun ve Türk tezinde olduğu gibi hiQ 
ptirüzsüz bir samimilikle ar1olun11bil. 
sin. Gene demek oluyor ki dünya mil. 
letieri kendilerine arzolunan haklı bir 
davayı, nekadar çetin olursa olsun, 
nihayet hak ve mantık dairesinde lıaL 
letmekten aciz değillerdir o halde 
beşeriyetin pek te haksız olmryatı acı 
bir hükümle iflas ettiği sanılan Millet
ler Cemiyeti esasına, yani kol'cktif 
emniyet ve sulh usulüne dönmesi de 
pekalfi. milmkündür. 

Boğazlar meselemizle yalnız kendi. 
mi.ze değil, bütün inı:ıanlığa hizmet et. 
tik. 

Diş tabfp!eri 
kongresi 

Dit tabiplerinin ilk altı aylık kongre· 
si dün yapılmıştır. Viyanada toplana
cak diş tabipleri beynelmilel kongresine 



HAISEK - Alc$am Poıtaar 

ispanyada dahili 
muharebeler 

Çok · kanh bir safhaya girdi 

Mu sadağı 
Ermeni hAdisesinin 

Uydurma oldujunu 

Fransızlar vesikalara 
müstenit olarak 

bilirler 

Boğazlar muka'f 
lesinin ·metni 

Soğ cenah sosyalist hilkdmetl devirerek Franz Verf el adında Alınan yadan 
kovulmuş serseri bir Yahudinin Ame. 
rikada "Musa dağında kırk gün,, is. 
minde Türklük aleybinde bir kitap 
yazdığını müteaddit defalar yazmış. 
tık. 

bir faşizm kuracağa benziyor 
Paris, 19 (A.A.) - Patis _ Soir 

gazetesinin Cebelitarıktan bildirdiğine 
göre, isyan etmiş olan kitaların bir 
kısmı bu sabah Caıliz şehrine gelmiş, 
ve Madride hücuma devam etmek üz~. 
re SeYil garnizonu ile birle~mek ma~ 
sadile bu şehre doğru yürilmeğe baş. 
lamıştır. Asilerin diğer bir kısmı da 
bir torpito muhribi refakatinde, Alce. 
ziras!l gelmişlerdir. 

Aynı gazetenin Rahat muhabirinin 
bildirdiğine göre, hiikfımet taraf m. 
dan Melillaya gönderilen gemilerin 
üçU, asilere iltihak etmiştir. Bir dör. 
dilncil gemi de Lor:ıche limanına gel. 
D1;io ve derhal asilerle muharebata gi. 
rişmi§tir. 

General Franco, Mclillaaan isyanı 
idare etmektedir. Sanıldığına göre, 
isyan etmiş olan kıt'alar vaziyete hl.. 
JdmdJr ve nizamı muhafaza etmekte. 
<!jrle!' General Franco. bizzat İspanya 
generallerinden me1.1ela Sevil ikinci 
f'trkası kumandanından takviye kuv. 
V8tleri almaktadır. 

Havas ajansmm Cebelitanktan bil
dirdiğine göre de, bir torpito Alcezi. 
ras nçıklarma gelmi11 ve bir kaç top 
atmıştır. Altıncı topta, kışlalar ve 
rBsmt binalar beyaz bayrak çekmişler. 
dtr. 

HUkOmetln teblljil 
:Mndrid, 19 (A.A.) Hükfunet bu sa

bah saat 10,30 da radyo ile bir tebliğ 
neşretmiştir. Bu tebliğde Barselonda 
ordunun örfi idare iIAn etmiş olduğu 
ve fakat vasıl olmak istediği gayeleri 
elde E'dememlş olduğu beyan olunmak
tadır. 

Sivil muhafızlarla hUcum kıtaları 
ve milis kuvvetleri asileri mağlup eL 
rrıişlerdir. Asiler bir çok telefat ver
'1ikled gibi yaralıları da çoktur. Bun
ların arasında her rütbeden zabitler 
vardır. Asilere karşı yapılan harekA.
ta hava kuvvetleri de faal bir surette 
iştirak etml§tir. 

Malagada donanma. Lejyon Etran. 
jerle Fa.stald İspanyol kıtaatmm ts.. 
panyaya geçmelerine mani olmak için 
boğazı muhafaza etmektedir, Huella. 
da hükfımete taraftar olan garnizon 
asi kuvvetlere karşı harbetmek U7.cre 
Sevile doğru yola çıkmıştır. 

BıJbaoda ahali hllkfuneti, valiyi ve 
cumhuriyeti alkışlamı§lardır. 

Kadikste hükfunete taraftar olan 
kuvvetler valiyi ve mumaileyhin sara. 
~d:ı muhasara altında bulunan hü. 
sun kıta~tmı kurtarmak için asilere 
h"tıcunı etmişlerdir. 

leyan genlfllyor mu ? 
Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansı. 

nm Rabattan blldirdiğine göre, Ge. 
ııeral Franco, neşrettiği bir radyoğ. 

• rammda Endillils eyaletile Valladolid 
ve Furgos eyaletlerinin ihtilale iştirak 
etmir: olduklarını bildirmektedir. 

da müzakerelerde bulunmak üzer~ top. 
Jantı yapmıştır. 

O~enildiğine göre. İspanyol Fasın. 
daki askeri mahaf il, haftalardanberi 
bilhaı:sa Melilla ve Geutada memnuni. 
yetsizlik alametleri göstermekte idi. 
Zab:!ler, isyan etmişlerdir. Mc?lilla. 
daki kuvvetlerin baş kumandanı Ge
neral Romerales, zabitleri toplamış ve 
kendi'erini vazüelerini ifaya davet et
miştir General Romerales, kendi as. 
kerleri tarafından tP-vkif edilmiş ve öl. 
düriilmilştür. 

Albay Solano, kumandayı eline al. 
mı~ \ ~ bu esnada şehirde bir yangın 
çıkmıştır. Sivil muhafızlardan bir za_ 
bit, sosyalist ve komünist gen~lerin 

yardımile isyanı bastınnağa teşebbüs 
etmiı;tir. 

Emin bir membadan bildirild;ğine 
göre, hükumet kuvvetleri asileri inhi. 
zama ·Lğratmışlar ve isyan etmiş olan 
zabitler Fransız Fa.<Jına gaçmışlardır. 

Asilerin lberik yarımadasına çık. 
ma!J.nrun önüne geçmek için Fas sa. 
hilledne bir akım harb gmilteri gön. 
der!lmiştir. 

Burgoz ve Pampelunede karışıklık. 
lar ç1kmıştır. 

Madridde slikün hüküm sürmekte 
olup kuvvetli polis müfrezeleri, motör. 
IU kuvvetler ve sosyalist ve kom5nist 
miliskri mütemadiyen sokaklarda 
devriye gezmektedirler. 

kabinede deilfıkllk 

Madrid, 19 (A.A.) - Kabinede ta. 
dilft.t vücuda getirilmiştir. Yeni ka. 
binede Cumhuriyetçiler birliğine men. 

Bu serapa hayal, saçma sapan, 
ve iğrenç vakalar hikaye eden kitabın 
son :tam.anlarda Fransızcaya da ter. 
cüme edildiğini duyduk. 

Bu münasebetle okuyucular.mıza 

bu Musa dağı denilen hadisenin aslını 
vermek istiyoruz: 

Büyük harb esnasında Iskenderun 
mmlakasına dahil Süveydiye nahiye
sine bağlı 7 Ermeni köyü hükiımete 

karşı isyan ederek Musa dağına rekil. 
mişlerdi. Bittabi bunları tedib için 
vaka yerine derhal asker gönderil. 
miştir. Bu askerler Musa dağını ku.. 
§atmışlar ve dağa çıkmışlarsa da bir 
tek Ermeniye bile rastlıyamamı~lar. 
dır. Meğer ErmenUer daha evvE'lden 
İskenderun civarında. denu kıyısına 
inmişler ve bir Fransız kruvazörüne 
binerek kaçmanın yolunu bulmuşlar. 

Bittabi bu hadise Fransız hükfıme. 
tinin resmi evrakında mukayyeddir. 

Hakikat bu merkezde iken, bu ser. 
seri Yahudinin memleketimiz ve Türk. 
lük nJeyhinde ütiralarla şişirdiğ; bu 
kitabın Fransızcaya tercüme edilmesi. 
ni çok garip bulduk. Öyle zannediyo. 
ruz ki, bu kitabı Fra'l.sızcaya ter.:üme 
eden ve basanlar da. her halde kendisi 
gibi 1-am ve ruhu bozuk, tefessüh et. 
miş birer serseriden föarettir. 

Bu gece ve yarın gece 
her taraf sabaha 

kadar açık 
sup nazırlara sol cenah CumhuriyetçL • • 
leri partisine mensup 3 ve milli Cum- . imza merasımınden sonra latan. 
huriyetçiler partisinden 3 nazır bulun. bulda yapılacak tezahürat progra
maktadır. mmı hazırlamak üzere bu ıabah 

Yeni hariciye nuın M. Justino As. Villyette bit• toplantı yapılmıthr. 
cerate, 39 yaşmda olup Cumhuriyeti Bu toplantıda Vali muavini, Be-
tesis ltmiş olan partiye mensuptur. lediye muavini, Üniversite rektörü 

isyanın son vaziyeti ve diğer alakadar zevat bulun-
Berlin, 20 (Radyo ile) - Fransız 

Fasmdan alınan son haberlere göre, ts
panyol Fası tamamile asilerin elinde 
bulunmaktadır. Yerli askerler de asilere 
iltihak etmişlerdir. Halihazırda asilerin 
elinde 40 bin kişilik bir kuvvet olduğu 
haber verilmektedir. 

Diğer taraftan Cebelilttarıkla Liz
bondan gelen haberler isyan hareketi• 
nin İspanyaya sirayet ettiğini ve Sevil, 
Rilbao, Malaka §ehirlerile Andaloz ve 
Valenzia vilayetlerinin tamamile asile· 
rin eline geçtiğini bildirmektedirler. 

Madrit mıntakasmda hükfimet vazi
yete hakimdir. 

Dün gece Barselonda bir isyan teşeb" 
büsü yapılmı§, fakat hükfunete sadık 
kalan kıtaat tarafından derhal bastml· 
mıştrr· 

mu§tur. 

Saat birde Parti merkezinde de 
bir toplantı yapılmııtır. 

Hazırlanan ilk programa göre, 

bu gece ve yarın gece halkın otu. 

rup eğlenmesine, yiyip İçmesine, 
temizlenmesine ait olan ve muay. 

yen saatte kapanan yerler kapan

mıyacak, sabaha kadar açık bulu. 
na bileceklerdir. 

İmza merasimi hoparlörlerle, rad 

yo ile ilan edilecek ve Taksim Be-, 
yazıt meydanlarında muzıkalar ça. 
lacak, fener alayları yapılacaktır. 

Yarın büyük bir meydanda mi
ting yapılacak, şehir ba§tan başa 
süslenecektir. Diğer bir habere göre, bazı harp ge-

mileri de asilere iltihak etmişlerdir. ---:s;;::--y-a-r-:-.a-l_a_m __ a_v_a"""'.k:--a-s-.-
Umumt karışık vaziyet üzerine ispanya• 

(Btl§taralı 2 incide) 

eden biltün hükümlerini icra etmeğe 
Türk hükumeti itina edecektir. 

Türk hükfuneti, Boğazlardan yakın 
da ecnebi bahri bir kuvvetin geçece
ğinden haberdar olunca diğer akitle
rin Ankaradaki mümessillerine bu kuv 
vetin teşekkülünü, tonilatosunu, ve 
Boğazlara duhul için derpiş edilen ta· 
rihi, ve icabında avdet için muhtemel 
tarihi bildirecektir. 

Türkiye hükumeti, Cemiyei Akvam 
katibi umumiliğine ve diğer akitlere 
her sene birer rapor verecek ve bu ra
porda Boğazlarda ecnebi harp gemile 
rinin hareketini gösterecek ve işbu 
mukavelenamede derpiş edildiği Uzere 
ticaret ve bahri ve havai seyrisefain 
hakkında faydalı bütün malfunatı ve
recektir. 

MADDE 25 
İşbu muahedenamenin hiç bir bük 

mü Türkiye için veya Cemiyeti akvam 
azasından bulunan bütün diğer akit 
ler için Cemiyeti akvam paktından mü 
tevellit hukuk ve vecibeleri ihlal et
miyecektir. 

N1HA1 HüKüMLER 
MADDE 26 

İşbu mukavelename mümkün mer
tebe kısa bir zamanda tasdik oluna
caktır. Tasdiknameler Fransa cumu
riyeti hükumetinin Paristeki evrak 
hazinesine tevdi edilecektir. 

Japonya hükumeti tasdikin icra e
dildiğini Paristeki diplomasi mümes
sili vasıtasiyle Fransa cumuriyeti hü· 
kilınetine bildirmekle iktifa etmek sa· 
18.hiyetini haiz olacaktır ve bu takdir· 
de tasdiknameyi mümükün olduğu za 
man tevdi edecektir. 

Türkiyenin tasdiknamesi dahil ol
duğu halde altı tasdikname bu suret· 
le tevdi edilince bir tevdi zabıtnamesi 
tanzim kılınacakhr. 

Bu hususta evvelki fıkrada derpi1' 
edilen tebliğ, tasdiknamenin tevdiine 
muadil addedilecektir. 

İşbu mukavelename bu zabıtname 
tarihinden itibaren mer'iyet mevkiine 
girecektir. 

Fransa hükflmeti yukarıdaki fık
rada derpiş edilen zabıtnamenin mu
saddak bir suretini ve sonradan tevd ' 
olunacak tasdiknamelerin zabıtname· 
lerini bütün diğer akit devletlere ve
recektir. 

MADDE 27 

Mer'iyete girdikten itibaren işbu 
mukavelename 24 temmuz 1923 Lozan 
muahedesini imza eden bütün devlet· 
!erin iltihakına açık bulunac~ktır. 

' Her iltihak diplomasi tarikiyle 
Fransa cumuriyeti hükumetine teb
liğ edilecek ve bu hükumet de diğer 
akitlere bildirecektir. Bu iltihakın 
hükmü Fransa hükUmetine tebliğ e
dildiği günden itibaren mer'i ve mu· 
teber olacaktır. 

MADDE 28 
işbu mukavelename mer'iyete gir

telif hükümlerini tadil l~ 
bulunmak teşebbilsnnde 
ler. . ~ 

Kabul edilebilmek i 
kitlerden biri tarafın~allcll 
lunan tadil talebi, 14 aıı ~ 
ci maddenin tadili ıne -
diğer bir akit tarafındal'ıl 
maddelerin tadili mef.-ııl 
diğer iki akit tarafındatl,~ 
melidir. Bu suretle tak\'l· 
dil talebi, cari olan t>eŞ e 
renin hitamından Uç aYit· 
akitlere tebliğ edileceıct 
teklü olunan tadilatı ve 
terecektir. Bu teklifl:r).; 
masi tarikiyle netice ısti ı,.ı 
lmazsa yüksek !~itıer 

toplanacak bir konf e~~ 
ni temsil ettireceklerdır~ 
ancak ittifakı ara ile k ~ 
cektir. Ancak 14 ve ıs 
müteallik tadil maddeleri 
tesnadır ki bunlar için ytll 
rin dörtte üçünün ekseri . ~ 

...:ırıtı~ 
cektir. Bu ekseriyet ı u j) 
rak Karadeniz sahildarı 
lerin dörtte üçünü ihtİ\" 
hesap edilecektir. 

Yukarıda anılan ıntJ i~ 
delerini tasdik zimnınd8rdil'' 
velenameyi imza etmişle ıl 

Montreux'de 20 teıJ1~. 
11 nüsha olarak yapı~~JŞll' 
rahhasların mühürlerını 1)fC 
rinci nlisha Fransa curD ;J 
metinin evrak hazinesine ıl 
cek ve diğerleri akit devle 
cektir. 

PROTOKO!J 

Bugünkü tarihli ınu1'~ 
imzası esnasında zirde . b 
nan murahhaslar, kendi 
ııi taahhüt altına alaralt ~ 
karnı kabul ettiklerini bt ~I. 

1 - Türkiye, mezl<iır 
me mukaddimesinde tar 
lan Boğazlar mıntakasırı1 

den askerileştirebilecektir~ 
2 - 15 Ağustos 1936 

Türkiye hükfıtneti mezl<O~ 
namede musarrah rcjiı111 
tatbik edecektir. ...i 

a - lşbu protokol btlgw 

ren mer'i ve muteber~ 

Lokar'10 
konfera'1 

Gene nl k bl 11 

sa fhaya ,ıl ,, 
Loı•dra, 20 (Radyo ilt~ 

nazm Eden bu sabah ~ 
görüştü. Siyasi mahal 
malüınata göre In(iıter6· 
Belçikanın iştirakile ya 
cak 1hzari görüşmeleri ~ 
baharda da Almanya .;e 
iştira kile bir Lokarno 1' 
tedilecektir. Marsilya. 19 (A.A.) - Buraya ge. 

!en lıa herle", Barselonda kanşıkhklar 
Vükua gelmekte olduğu merkezinde. 
dh'. Zira muhaberat münkatidir. 

da örfi idare ilan edilmiştir. Dün üç yaralama vakası olmuştur: 
Barselonun 1 - Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma• 

diği tarihten itibaren 20 senelik bir --------

isyan nasıl baflamıf 
Casablanca, 19 (A.A.) - İspanyol 

Fasından dün akşam buraya gelmiş o. 
lan seyyahlar, isyanın cumartesi ak. 
§amr, pazar gecesi Larache ve Melil. 
lada başlamı~ olquğunu beyan etmek
tedirler. Asiler, hatta Teuandaki ali 
komiserlik binasını da işgal etmi~fer
dlr. !spanyol Fasında oturan bir çok 
kimseler Fransız Fasma iltica etmiş. 
!erdir. 

K<ı.r.arya adalarından gelE'n General 
Fran·.v, evvelki gün lspanyol Fasına 
vasıl olmuştur. 

AfıJJere düşman ')lan halkın bir kıs.. 
mı ıımumi grev ilfln etmiştir. 

B!r çok' katiler vukua gelmiş oldu. 
ğu haber verilmektedir. 

BJr habere göre hUk0m3t 
kuvvetıerl asUerl yanm.ş ı 
Porto, 19 (A.A.) - Dün akşam ge. 

len haberlerde Melillada ve Madrid 
eyaleti ganmonlarınm bir çoğunda as. 
xerl kargaşalıklar çıkmış olduğu bildi. 
tilınektedir. 

İspanyol kabin~i, vaziyet hakkın... 

halleesinde 59 numaralı evde oturan 
bombardımanı Musa ile komşularından Kazım kavga 

Marsilya 20 - Fastan gelen yolcu· etmişlerdir· Kazım bıçakla Musayı ar
ların ifadesine nazaran, İspanyol tay· kasından ve sol kolundan ağır surette 
yareleri Barsclonu bombardıman etmek yaralamıştır. Musa Beyoğlu hastanesine 
teclirler. Şehirle tayyare karargahı ara· kaldırılmış, Kazım yakalanmıştır. 
sında her nevi münakalat ve muhaberat 2 - Kadıköyünde Nusretefendi so-
kesilmiştir. kağında oturan Murat isminde bir ço· 

Fevkalftd e komlser cuk annesile birlikte Merdivenköyünde 
teviclf edlldl bir tanıdıklarına misafir gitmişlerdir. 

Rahat, 20 - Sa!ahiycttaı manafil. Murat sokakta oynarken kahveci Hay 
den alman haberlere göre, asiler Tetu.. darın oğlu Tayyarla kavga etmiş, Tay
andaki İspanyol fevkalade komiserini yar çakı ile Muradı üç yerinden vurmuş 
tevkii etmişlerdir. Asilerin elinde bu. tur. Suçlu çocuk yakalanmıştır; 
lunan Malilla• limanındaki harp gemi. 3 - Ortaköyde şekerci sokağında 16 
leri 11silere iltihak etmi§lerdir. numaralı evde oturan 18 yaşında Haş" 

müddet için cari olacaktır. 
Bununla beraber işbu muka~elena· 

menin birinci maddesinde temin olu
nan mürur ve seyrisefain serbestisi 
prensibi gayri mahdut bir müddet i
çin caridir. 

Mezkur 20 senelik devrenin hita
mından on sene evvel yüksek akitler
den hiç birisi Fransa hükt'imetine mu 
kaddem bir fesih ihbarnamesi verme
diği takdirde, işbu mukavelename iki 
sene geçinceye kadar mer'i kalacak
tır. 

Fesih ihbarnamesi gönderildikten 
sonra bu ihbarname Fransa hükflme
ti tarafından diğer !kitlere tebliğ edi 
lecektir. 

Malaga yamyor met ile Hamdi kavga etmişlerdir. Ham· 
Cebelitarık, 20 - Maloga şehri di bıçakla Haşmeti sağ gözü üzerinden İşbu mukavelename bu madde hü

kümlerine tevfikan fesih edilecek o
lursa diğer akitler • yani bir mukave-

81 r çocuk asansöre le hükümlerini . tayin etmek üzere 

yanmaktadır. Kısmı aznmı çocuklar. 
dan mürekkep olmak üzere binlerce 
muhacir Cebelitanka ilti<'a etmiştir. 
Bunların arasında otomobille gelen mü
teaddit İngiliz ve Amerikalılar da var. 
dır. 

yaralamış, kaçarken yakalanmıştır. 

bir konferansta kendilerini temsil et-

MUnakaUH keslldl 
Paris, 20 - Fransa ile ispanya 

arasında şimendüer münakalatının 

katedildiği resmen bildirilmektedir. 

SI kıştı tirmeği taahhüt eylerler. 

Bugün saat yarım raddelerinde Çem• MADDE 29 

berlitaşın karşısındaki büyük apartıma- İşbu mukavelenamenin mer'iyete 
nın asansörüne başı sıkışarak ağır su- girmesinden itibaren her beş senelik 
rette yaralanmış olan ı 3 yaşlarındaki bir devrenin hitamında akitlerden her 
bir çocuk hastaneye kaldırılmıştır. . biri mukavelenamenin bir veya muh-

•• 
KadıkO 

Su şirl<B 
Mu kaveıe,ı• 
feshedlJeC~ 

Kadıköy Su şirketi ~ 
denberi vuku bulan şikİ n 
Nafia vekaleti bu şirket 1\ fj_ 
lı bir tetkik yapmak uıer~! 
müfettiş tbrahimi memur '" 

Başmüfettişin yaptığı te 
yetlerin doğru ve yerinde~ 
meydana çıkarmıştır. Btı :eti 
l~nan rapor yakında vek . JJ 
tır. Jce~ 

Şirketin Paristeki rner fv) 
rimize gelerek AnkaraY' il 
M. Menaşe de şirketin b rj,tl' 
satın alınması için alakad~ .,ıt 
lara girişmiş ise de puııd ~ 
çıkmamıştır. Nafia vekile.•;;"/ 
1 .• • •• • • - ·,•t" 
etını ua c:tmıyen oü 91 Jc•• 

sini feshedeceğine muhale 

bakılmaktadır· ~ tıl 
Mukavele feshedilir~,

derhal Belediyeye d~ 



Siyası muvaffaklyet şerefine 

Bu gece ve yarın gece her taraf 
sabaha kadar açık 

Yazısı 2 inci sayfada -

• • 

111 
,., Şehit anaları 

ı ·~ı ıı~arad · d k •. 1 ~~ Jd l_ ___ .,__;__~~~-----,.__.----
arıaı a yapılacak merasım arasın a oy erae 

1 ' ~ao~ 

arının kafile halinde Ankaraya gelmesi de vardır. 

rt'rcılına • . 
·~ı1cııtt ya:pat f rlandalı UCllcanın akabinde polisler tar<J. 

C) /ındcm sürüklenir• c;iitürüWrkcn. s liV'Piyatıara iştirak eden 

~~ Po ularımız 

lsp·anyada 

Ddahili 
muharebeler 

Çok kanlı bir 
safhaya girdi 

Cebelitarık, 19 (A.A.) - Öğrenil. 
diğine göre, Fas kıtaatı bu sabah Ka
diksde karaya ç•kmış olup bu dakika
da Sevil atrikile Madrid üzerine yürü. 
mektedir. Sevildeki kıtaat da zaten 
bunlara iltihak etmi§ olup beraberce 
Madrid üzerine yürümektedirler 

Asll er vaz'yete hAklmmlş 

Paris, 19 (A.A.) - Paris . Soir 
gazetesinin Cebelitarıktan bildirdiğine 
göre. isyan etmiş olan kitB:"ıarın bir 
kısmı bu sabah Cauiz şehrine gelmiş, 
ve Madride hücuma devam etmek üze. 
re S-9vil garnizonu ilE' birle~mek mak. 
sadile bu şehre doğru yürümeğe baş. 
lamıştır. Asilerin c1iğer bir kısmı da 
bir torpito muhribi refakatinde, Alce. 
ziras'\I. gelmh}lerdir. 

(Devamı 2 ncicle) 

Büyük miisabakamız 

E;loğazıar·ın tatil<imi· 
karşısında duyduklarımız 

~e[f\)n 

ca~ mo 
IQ><ekO<e~Dk? 

Mehmet orada ölürken anasmı dü• 
şündü. Ahmet orada can verirken Emi· 
nesi gözünün önüne geldi. Hasan orada 
gözlerini yumarken Tosunla Fatoşu 

hatırladı. 

Tosun bugün 22 yaşında ve askerdir. 
Babası yanık Çanakkale türküsünü söy
liyerekten canını vermeğe giderken, 
uzun uzadıya gözlerine bakmıştı. O, bu· 
nu çok güzel hatırlıyor. Babası bu ba• 

kışlarla ona şöyle demişti: 

- Öleceğim toprakları koru 1 Yurdu· 
muzun harimine sokulacak el ancak bu
radan girebilir. 

Ve işte Tosun ancak 18 yıl .sonra bu 
vasiyeti yerine getiriyor. 

Çanakkaledeki tepeler toprak yığın• 
ları değildir. Buralarda yüz bin ananın 
yeşil ümidi gömülüdür. Orada akan ma· 
vi gözlerden sızan göz yaşı, Akdenizin 
r~garları sade ahtır ve dalgaları hıçkı
rık. 

A'lta~lYı ırk 
~ lY lfl1 y aı lf1} o ifil 
klYI ır'ltaıro~qso 

Varol Atatürkl 
Sen kılıcınla ,kazandığını adil siyase 

tinle tahkim ettin. Bu millet, toprakları 
üzerindeki tam ve sorgusuz hakimiyet 
tacını da senin elinle giyiyor; bu elleri 
öpüp bir kere daha yüreğine bassın. 

Sen milletinin kudret ve hakkını bir 
kere daha tamtmakl~ kalmadın, insan• 
lan da büyük bir · dalaletten kurtardın. 
Bütün insanlık, senin dehan derecesin 
de tapdmağa layık olan adaletin epey 
dir unutmuş olduğu sesini duydu; ta· 
dını sezdi... Umalım ki bu şifadan son 
ra, bir daha yanlış adım atmak teşebbü 
sünde bulunduğu zaman, senin kudretli 
muhakemen, sağlam iraden: hak ve ha
kikate olan derin meftunluğunun batı 

.rasile kendine gelsin ve daima gözünde 
seninle, ayni kandan milyonlarca ırk· 
daşın rehakar manzarası belirsin! 

Sen dünyanın kurtancısr oldun; 

Varol! 
Hikmet Münir 

Bu kadar bizim olan, bu kadar içimi· ----------..,,.....~-
zin, yüreğimizin ve kalbimizin olan bu Bu bekleyiş sonsuz aşkımızın delili sa-

yere on sekiz yıl hasret çektik. Meh· yılamaz mı? . 
met_çik orada yokken, onu koruyamaz- Dinleyin bak! Buradan kopup gelen 
ken sanki orası yurdumuzdan hayır eti- rüzgarlar ne konuşuyor: 
mizden, göğsümüzden koparılmış bir Çanakkale dünyada kuvvet ve ha 
yerdi. s·zlığa karşı koymuş biricik yerdir. 

Çanakkale ince belli bir kız olsa, ona Ve: 
karşı bir tükenmez aşkımız olsa. bu ka· Böyle olmakta devam edecektir· 
dar sabır az mı? On sekiz y•l bekledik. . Murad Sertoğlu 
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ispanyada dabiiı 
muharebeler 

Çok kanh bir safhaya girdi 

Mu sadağı 
Ermeni h&disesinln 

Uydurma olduöunu 

Fransızlar vesikalara 
müstenit oh~rak 

bilirler 

Hapse mahkOm olan 
- ıı 

ıngiliz pO 

Gündüz polis, gee 
elmas hırsızı! 

Londrada genç bir polis bu s~ 
3 sene hapse mahkUm ol( 

Sağ cenah sosynllst hü~tlmetl devirerek Franz Verfel adında Almanyadan 
kovulmuş serseri bir Yahudinin Ame. 
rikad~L "Musa dağında kırk gün,, is. 
minde Türklük aleyhinde bir kitap 
yazdığını müteaddit defalar yazmış. 
tık. 

bir faşizm kuracağa benziyor 
Lmulradan yazıt~or: detnamesile ~ahsıliu oitırretr : (Bat taralı 1 incİdt!) 

Aynı gazetenin Rahat muhabirinin 
bildirdiğine göre, hükumet tarafın. 

dan )felillaya gönderilen gemilerin 
üçü, asilere iltihak etmiştir. Bir dör. 
düncii gemi de Lor:ı.che limanına gel. 
miş ve derhal asilerle muharcbata gi. 
ri~miştir. 

General Franco Melilladan isyanı 
idare etmektedir. Sanıldığına göre, 
isyan etmi§ olan kıt'alar vaziyete ha. 
kimdir ve nizamı muhafaza etmekte. 
dirlet General Franco bizzat İspanya 
generallerinden mPseli Sevil ikinci 
fırkası kumandanından takviye kuv. 
vetleri almaktadır. 

Havas ajansının Cebelitanktan bil
dirdiğine göre de, bir torpito AlcezL 
ras açıklarına gelmi!J ve bir kaç top 
atmı!itır. Altıncı topta, kışlalar ve 
resmi binalar beyaz bayrak çekmi§ler. 
dir. 

HUkOmetln teblljl 
Madrid, 19 (A.A.) Hükumet bu sa. 

bah saat 10,30 da radyo ile bir tebliğ 
neşretmi§tir. Bu ti'bliğde Barselonda 
ordunun ötfi idare ilin etnıi§ olduğu 
ve fakat VMıl olmak istediği gayeleri 
elde edememiı oldağu beyan olunmak. 
tadır. 

Sivil muhafızların hUt:um kıtRları 
ve mllis kuvvetleri asileri mağlup et. 
ml§lerdlr. Asiler bir çok telefat ver
dikleri giBl yaralıları da. çoktur. Bun. 
lann nrnsında her rütbeden zabitler 
vardır. Asilere karşı yapılan hareki. 
ta ha.va kuvvetleri de faal blr surette 
i~tlrak etniietir. 

Malagadı1 donanma Lejyon Etran. 
jerle Fastaki İspanyol kıtaatmın ıs.. 
panyayıi. geçtn.elorine mani olmak için 
boğazt muhitfaza etmektedir. Huella. 
da hUkfttrit!t.b taraftar olan garnizon 
asi kuvvcUcre karşı hnrbetmek Uzere 
Sevil~ doğru yola çıkmıştır. 

Bılbaodn nhall hUknmetl1 valiyi ve 
cumhur!yetl alkışlamışlardır. 

Kııdik!ite htlknmcte taraftar olan 
kuvvetler valiyi ve mumaileyhin sara. 
ytnd 1 hllıhasara altında bulunan hU. 
etim kıtiizı.bııt kurtarmak için asilere 
hUcuth etmişlerdir. 

isyan genlftlyor mu ? 
Paris, 19 (A.A.) - Havas ajansı. 

nın Rabattan bildirdiğine göre, Ge. 
neral Franco, neşrettiği bir radyoğ. 
ramında Endülüs eya.letile Valladolid 
ve Furgas eyaletlerinin ihtilale iş4'.irak 
etmi~ olduldannı bildirmektedir. 

Marlilya. 19 (A.A.l _ Buraya ge. 
len lıaberl&\", Barsclonda karışıklıklar 
vukua gelmekte olduğu merkezinde. 
5.ir. Zim muhaberat münkatidir. 

••yan nasıl baflamı, 
Casablanca, 19 (A.A.) _İspanyol 

Fasından dün akşam buraya gelmiş 0 _ 

lan S<:yyahlar, isyanın cumartesi ak. 
~mı, pazar gecesi Larache ve MeliL 
lada başlamış olduğunu beyan etmek. 
tedirier. Asiler, hatta Teuandaki ali 
k?miserJik binasını da işgal etmişler. 
~r. lspanyol Fasında oturan bir çok 
kım~er Fransız Fnsına iltica etmiş. 
Jcrdır. 

K~.arya adalarından gelen General 
Fran•..f>, evvelki gün İspanyol Fasma 
va3d olmuştur. 

Alıi.ıere düşman olan halkın bir kıs. 
mı umumi grev ilan etmiştir. 
_ Bir çok katiler vukua gelmiş oldu. 
gu haber verilmektedir. 

Bir habere göre hUkOmot 
kuvvetleri aslCerl yenm.ş ı 

• Poıto, 19 (A.A.) _Dün akşam ge. 
len haberlerde Melillada ve Madrid 
eyaleti garnizonlarının bir çoğunda as. 
k_cri kargaşalıklar çıkmuı olduğu bildi. 
rılmektedir. 

Jspanyol kabinesi, vll7.iyet hakkın.. 
da müzala:rclcrde bulunmak üzera top. 
lantı yapmıştır. 

Ö~cnildiğine göre. İspanyol Fasın. 
daki askeri mahafil, haftalardanbcri 
bilhru::sa Mclilla ve Geutada memnuni. 
yt:tısizilk uiiunetieri göstermekte idi. 
Zab:tıer, isyan etmişlerdir. Mclilln
daki kuvvetlerin baş kumandanı Ge
neral Romerales, zabitleri toplamı§ ve 

kendi'erini vazifelerini ifaya davet et
miştir General fü>mcrales, kendı as. 
kerlcrj tarafından tP.vkif edilmiş ve öL 
düriilmüştür. 

Albay Solano, kumandayı eline al. 
mış \ e bu e.qnada şehirde bir yıngın 
çıkmıştır. Sivil muhafızlardan bir za_ 
bit, sosyalist ve komünist gen~lerin 
yardımile isyanı bru:tınnağa teşebbüs 

etmi;tir. 
Enıin bir membadan bildirildiğine 

göre. hükumet kuvvetleri asileri inhi. 
zama ·.ı.ğratmışlar ve isyan etmiş olan 
zabitle4' Fransız Fasına gac;mışlardır. 

Asilerin lberik yarımadasına çık
mabrmın önüne geçmek için Fas sa. 
hille.-inc bir akım h-ırb gmilteri gön 
der:lmiştir. 

Burgoz ve Pampeluncde karışıklık. 
lar çıkmıştır. 

Madridde sükun hüküm sürme.kte 
olup kuvvetli polis müfrezeleri, motör. 
1ü kuvvetler ve sosyalist ve komünist 
milisltri mütemadiven sokaklarda 
de\Tiye gczmektedirJer. 

kabinede de§ ••kllk 

Madrid, 19 (A.A.) - Kabinede ta.. 
diliit vUcuda getirHmlştir. Yeni ka
binede Cumhuriyetçiler birliÇine men. 
sup nnzırlara sol cenah CumhuriyetçL 
leri partisine mensup 3 ve mllıt Ctlm. 
huriyetçilcr partisinden 3 nazır bulun. 
maktnfür. 

Yeni hariciye nazın M. Justino As. 

Bu serapa hayal, saçma sapan, 
ve iğrenç vakalar h!kfı.ye eden kitabın 
son .:amanlarda I<'ransızcaya da ter
cüme edildiğini duy·:luk. 

. L~ndranın po:iıı onb~şııarmdan kat polis meslE>;;ini !dmY:ı~~ıS f 
yırım y~mda Rees Harry Davs şimdi cih )ttiğı için Lonurımın ı:ıO 
hapishanede giymiş olduğu ilç sene a. bine girmiştir. fı 
ğır hapis mahkumıyetini ~nuna ka. Davs için imtit.vna 1tıtı! r.ı 
dar t>ckliycce~tir. üzere ders ça'ıı:;magn ııır _ı~ıı,ıl' 

P<ırlak zckiısım Londıı.rarın .~kot. !mtinan kazanmak ornıu ıçııı .d 

Du münasebetle okuyucularımıza 

bu Musa. dağı denilen hadisenin aslını 
vermek istiyoruz: 

land Yard polis baf ıyelerin. ., 1J kul tabiati saniye hük.rıiinE.' gifJ1l cıııt 
.ı ·l!'Jtıl· 

Büyük harb esnasında Iskenderun 
mmtakasına dahil Siiveydiye nahiye. 
sine bağlı 7 Ermeni köyil hükum~t< 

karşı isyan ederek Musa dağına <'ekil. 
mişlerdi. Bittabi bunları tedib için 
vaka yerine derhal asker gönderil. r
miştir. Bu askerler Musa dağını kn ' 
şatmışlar ve dağa çıkmışlarsa da r.: 
tek Ermeniye bile rastlıyamamı...,ı:ıı 
dır. Meğer Ermeniler daha cvvE>ldc· 
İskenderun civarında denl.1 kıy1sım 1 
inmişler ve bir Fransız kruvazörüne 
binerek kaçmanın yolunu bulmuşlar. 

Bittabi bu hadise Fransız hüki'ıme 
tinin resmi evrakında mukayyeddir. 

Bu zeki çocuğun birıcı ttll 
lam düşkün olma~ !di .• zedı: 
tuna sebep de hud:ır ({er 
dolust! pa.ra harcıyordu 
lüks . yerlerinde şık kızJarll' 9" 
\ı;in bir polis onba~ısının 111 

·ek şeylerden değildi. 
Uzun müddet bl' paraııı:JI 

3eldığini kimse bir türlil 
mışti. Kadın ve güzel kJ%. J:>lltıf 
h polis için hayat demektl . ., 

" 11ayat için neler }'3pmaz ıcı ·d• 
ın.tUn bu sefahet esnaswdıı 
i bir türlü meydana <:1 

41 l'f 
bir takım hırsızlıklar olu)'O' f" 
ıuz mücevherc:i düki;B.nla.J'l ti> 

du. "iJ1öt 
Davsın hırsız o~abileceg et Hakikat bu merkezde iken, bu ser. 

seri Yahudinin memleketimiz ve Türk.. 
lUk nlcyhindc iftiralarla eişirdiğl bu 
kitabın Fransızcaya tercUme edilmesi. 
nt çok garip bulduk. Öyle zannedlyo. 
ruz ki, bu kitabı Fransızcaya ter~Ume 
eden ve basanlar da her halde kendisi 
gibi kanı ve ruhu bozuk, tefessüh et. 
mi§ birer serseriden ibarettir. 

kimse şüphelenmedi, fak•~ 
lusu harcadığı paralar, ~ A 
rının nazarı dikkatini celDP. 

latiah \"e ıı.! ktı.lstn kazanacak olan bu - 1~ mütemadi bir göz hapsi ,.. . 
yakı~ıklı dcllkanhnın şaşılacak aergil- ve nihayet 5 haziran gecesı 
zeştlerini anlatıyoruz: sokağında bir mücevhercınitl 

cerate, 39 yaşında blup Cuttıhuri~ti Bu gece ve yarın aece 
tesis l.tmiş olan pattlye mensuptur. h t f b"' 

Kent vilayetinin Grenhit §ehrinde na girerken yakaladılar. .. 1.., ' 
namuslu bir ana ve babanın evli.dr o. Mahkemede üç sene a.gıt ;! 
lan bu delikanlı daha küçük yaşta iken zası verilirken Davs ra.ıl• J/ 
mUs:ıbakaya girerek liselerden birin. göstermedi. Yalnız, ha.piSlJ'jf 
de mecani talebelik kazanmış ve 18 dın gcremiycceğini diişünC~ l•yanın •dn vazlriU er ara RlllJa 8 

Berlin, 20 (Radyo Ue) - Fratısız kader açık yqına v;i~ ;;;;; ;~ ;d;:; çek~v vel 
Fasından alman ııon haberlere gl:Sre, ir . imza merasiminden sonra latan. 
panyol Fası tamamlle lsilerin elinde bulda yapılaca teıaİiürat ro a
bulunmaktadır. Ycrll iakcrlet de bUere h I U P iP" N • ı d 
iltihak etmişlerdir. Halihazırda bilerin ~~lnı azır ~m~ zere bu ıaball l ş a n l n } Z l p 
elinde 40 bin kitilik lr kuvvet oldufu 1 ayette hır topli ti yapılmııtır. 
haber \'crilmektedlr. Bu toplantıda Vali tnüavini, Be- 1 .9 ı k ı b k J 

Diğer taraftah Ccbcltittarıkla Llz· tediye muavini, Üniversite rektHril A u a arın a a ı il 
bondan gelen haberler isyan hareketi• ve eliler alakadar 2evat bulun- ~ 
nin ispanyaya siröyct ettiğini ve Sevll, Jnuıtur. Geçen hafta Londrada yirmi be- mıt bir e~ ıeçmi~ oldcğılıı"~ 
Rllbao, Mataka tehlrlerilc Atıaaloz ve Saat l>ltde Parti ttterkeıinele de tinci yıldönümünü kutlulamak için }arsınız. Bu çıkıntı tanı ~f 
~alen.zla vllA!~tl~H~I~ tamamllc bile- &ir toplaiib yapılmııtır. umumi bir kongre akdeden İngiliz üstünde ise sahibinin bir 1 
nn elınc ge5tığını btldıtmektedirlct F 1 •• ti k · I~' I\' 

Madrit mıntakaaında hUkUtnet ~aı:i· Ha21rlanan ilk programa göre, r reno.~Jl ~-&anın, ~fa.sının. !ek- ~ gördüğü her teye ~ 'J NI 
yete hakimdir. bu ıece ve yarın gece halkın otu- ıne gore ta ıatmı bilduen ılım) rır ve merak sardırır, kıJ05.4 

Dün uecc Barselonda bir isyan t,.•eb· rup ewl · · . · . cemiyetinin reisi doktor Çarla Se- anlatılır \J 
b ~ g enmeaıne, yıyıp ıçmeııne, . w• .. . 1 

büsü yapılmıJ. fakat hükiımete sadık temizlenmesine ait olan ve muay- well verdıgı konf eranaa fU ao~derle Eğer nitanlıruzın bat•. r_-
kalan kıtaat tarafından derhal bastını• ka baılamııtır: "tibar k d ~ bit j~~ı yen saatte panan yerler kapan- " w • • ı en ar aya ogna y '\ij 

mıştır· mıyacak, sabaha kadar açık bulu- -:: Eger evlenmek ıaliyo~?1% teklinde uzanıyorsa bu ~:.:.' ~ 
Diğer bir habere göre, bazı harp ge- nabileceklerdir. evvela baıınızı muayene ettinmz ! iradeye, kuvvete ve ke~ .. 

mileri de asilere iltihak etmişlerdir. E w ı necek · ftl h JJD1~ 
Umumi karışık vaziyet üzerine ispanya• İmza merasimi hoparlörlerle, rad g~r. ev_ e çı er nı İ ~iyet venmeye delalet eder. ~ 
da örfi idare irnn edilmi§tir. yo ile ilin edilecek ve Taksim, Be- lennı g~teren ~~len mua- erkekte ise, onun dai~ ·(t 

Barselonun yazıt meydanlarında muzıkalar ça. yene ~ı~eksı~m bırlqece~ ~l~- lider olduğu anlatılır ~ . 
bom bardı m a Dl lacak, fener alayları yapılacaktır. lana ~lende ıeçı~~elerı ibti- lekte daima muvaffaki1. 

Yarın büyük bir meydanda mi- malin pek kuvvetlıdır · sideceğine çok ku~etb 
Marsilya 20 - Fastan gelen yolcU"" 

Jarm ifadesine nazaran, iapanyol tar 
yareleri Baraelonu bombardıman etmek 
tedirler. Şehirle tayyare karargihı ara· 
sında her nevi münakalat ve muhaberat 
kesilmİ§tir. 

FevkalAda kom~ser 
te vklt edildi 

Rabat, 20 - Salhlıiyettaı manafil. 
den Rhnan haberlere göre, asiler Tetu
andaki İspanyol fevk:ılfıde komiserini 
tevkiİ etmi§lerdir. Asilerin elindtı bu
lunan ~lalilla limanındaki harp gemi. 
leri asilere iltihak etmişlerdir. 

· Malaga yanıyor 
Cebelitarrk, 20 - Maloga şehri 

yanmaktadır. Kısmı azamı çocuklar. 
dan mürekkep olmak Uzere binlerce 
muhacir Cebelitanka iltica etmiştir. 

Bunların arasında otomobille gelen mü• 
teaddit İngiliz ve Amt>rikalılar da var. 
dır. 

MUnakallt kesltdt 
Paris, 20 - Fransa ile ispanya 

arasında şimendifer münakaliitrnm 
katedildiği resmen bildirilmektedir. 

Fransada 
Bir tren kazası 

Paris, 20 (Radyo ile) - Dün gece 
Sen Lazar istasyonunda bir tren ka
zası olmuş ve 13 kişi ölmiiştür. Bir 
çok yaralılar da hastahaneye k.a!dırıl
mıştır. 

ti.~ yapılacak, ,ehir ba§tan baıa Meseli sevdiğiniz kızın nİfan- vardır. • .- ~JJ 
auslenecektir. !anmadan evvel kulaklarına bakı. Kafatası almndan ıh.,_r ... 

9 nız: aeye doÖTn inen erkek ~ .il 
Ü yaralama vakası o·- ·~··.,.... 

Eğer kulaklar bqın arka tarafı- huyludur, muhakkak ~.Af' 
Dü~ üç yaralama vakası olmuştur: " d~·;,. na olduğundan daha ziyade ön t&. Ye kansının sözünden 
1 - Kasımpaşada Hacı Hüsrev ma· del 

halleesinde 59 numaralı evde oturan rafına yakın iseler, bu kadm Ye bat maz. Böyle adam birli tJI f 
Musa ile komşularından Kazım kavga ta erkek iyi bir et olur. bilir, fakat tefini sa~.:I 
etmişlerdir· Kazım bı5akla Musayı ar- Kulaklann bu vaziyeti beyninin eder vazifesinde hiç~ , 
kasından ve sol kolundan ağır surette hissi ve sosyal tarafının bütün aile tirmeden çok ırkı çabtıt.,, 
yaralamıştır. Musa Beyogwlu hastanesine hı·zm t üt '--b·l •f h• 1 • fi e vem eaa ı YUJ e ıs en AHım Us'll •"' , 
kaldırılmış. Kazım yakalanmıştır. de dahil olduğu halde çok yüktek I A"J' 

2 - Kadıköyünde Nusretcfendi sc- bir inkipfta bulunduğunu ıöate- A tatUrk e te ". -~~ 
kağında oturan Murat isminde bir ço_I · 8ö 1 k 8" · f d 1-tP'~ rır. ..y e ulaklr erkek ve kadınla. ınnci aay amız • _..1 .ı 
cuk anneşile birlikte Mcrdivenköyünde b~...,.,. 
bir tanıdıklarına misafir gitmişlerdir. rın çok muyaffakiyetli birer aile rafından verilmit ce•• Ço'/J 
Murat sokakta oynarken kahveci Hay reisi olacakları muhakkaktır. tiğimiz meslektqmııs ~Je" 
darın oğlu Tayyarla kavga etmiş. Tay- Eğer kulaklar batın çok arka ta- laTI Asım Usun Montr"""'~ 
yar çakı ile Muradı üç yerinden vurmuş raflarına yerlqmit iıe. seçmit oldu batkanma gönderdiği tel .J 
tur. Suçlu çocuk yakalanmıştır. ğunuz qin daha ziyade entelektü- reti ıudur: >" 

3 - Ortaköyde ~ekerci sokağında 16 el dütüncelere malik bulunduğunu Tiirkiye Reui c&lflld"' J1 

numaralı e;.de oturan 18 yaşında Haf f 1' ve iyi bir yuva kurması ihtimali ol- inin yüksek hıızuratıd· . )o~' 
met ile Hamdi kavga etmi§lerdir. Ham· d p 
di bıçakla Haımeti aağ gözü üzerinden duğunu anlarsınız. Ancak ıizin ku. Konferansta Türk ı ~1e 
yaralamış. kaçarken yakalanmıştır. Jaklarınızın da aynr vaziyette olma nin kazandığı büyük ı3~~:,, ~ ' 

ları gerektir. Çünkü entelektüel ve Atatürk Türkiye.inin cı ı;1'fel~ \ 
Bir f;OCU k asa nsUre rpüıterek ali.kaları olan iki tipin ıında manen maddeteJl y #~ 

Sik ıştı anlaşmaları ve birbirlerine en iyi tezahüratile nihayetsiz ~ifetlt 
Bugün saat yarım raddelerinde Çem· ortak ve e, olmaları ihtimalleri pek deyiz. Bütün ınuvaf f _.,ııf,. 

büyüktür, 1. '/P". ~ I 
bcrlitqm karııamdaki büyük apartıma- kaynağı olan yükse~ ııı11 

nm asansörüne batı aıkııarak ağır ıu· Eğer niıanlınızın alnında ileriye önünde eğilerek ebedi b• .ıı 
d 

, v 
rette yaralanmıı olan 13 yaılarmdaki oğru büyük bir çıkıntı varsa, ha- mı ve saygılarımı sunar ~6' 
bir çocuk hastaneye kaldırılmıştır. J yalperver ve daima rüyalara dal-
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-~"!"!_: ~~ 
1 ilh11 • 
"'t~ D .. .. d . 

~~:~•k gibi bizi u n u ç e n 1 z 
~de branbirıncse· k a ası o ı d u ~·Öte ı.ı~~nd~ğuınuz Z 

Ilı s §esınd e v 
Or, i~~tinde bir is: Bir kişi bogv uldu 

toı k 1tnaı ki ... A 
hök· tatcıtcırı ~· · • Dün üc yerde deniz kazası olmuş. ' şerc::k kurtarmışlardır. 

birllıııctine k•,_ıa va· bir kişi boğulmuştur: 3 - Erenköyde fırın sokağmda otu-
hadise r. arşı. is· ı Ballalimanmda Rcfikpaşada cad· ra.n 17 yaşında Mehmet <.!ün Caddebo~-

... ,, dıye desindeki bir yalıda oturan Hasan is• tanmda denize dalmak üzere baş aşa· 
lıılık minele birisi IDmirg .. ~n karakoluna baş! ğı atlamış, başı denizin dibindeki taşla-
tilg,, Yerinde d h "t sen e· vurmuş, deniz üzerinde l.ıir :;iahsın çn-

1 

ra çarparak ağ. r surette yaralanmıştır. 

· ~ bit eler içinde pmchğınr söylemiştir. Mehmet tedavi altına almmıştır. 
ııııı ata hadisesi de Bu ihbar üzerine söylenen ~ere giclil• 
'll\ sındaki kav· S taarru miş. ara::.trrma yapılmrş. sahilde bir ta-

0lıe\'"'- ı halinde kım t'lbbe bulunmu~tur. 
~ 111ler· 

Soı ın Varscr El~'.s elerin Mehmet oglu Recep is· 
da· Yalistıe . 7 • d b . • . 
~tıl rının- mın e ırıne aıt olduğu tesbit edilmiş• 

'llııı ttıası Al !la • nıan tir. Rl'ce;ı Balta limanınd :ı denize gir-
qYtı ı:ı_ l/'Yera, Sak· miş. ~ krı~tıya kapılarak bogulmuştur. 
n l '"1Yşı ~ 0 Ifııs3, .. agda hezı- Recebin cesedi bulunamamıştır. 
leı~ llıc u~ Viyana 2 - üniversite talebesinden Niğdeli 
q 1 rrnı1 · ,,.. 

ı t Ilı erıle sus- mahmut dun Altmkuma gitmiş. iyi 
1 ~%ctll·ht~lif mey· yüzme bilmediğinden boğulmak tehlike 
ııı ı. tı. lddial siııe maruz kalmıştır· Mahmudun denir 

"~ılı ara 
4,.. ar, bile h 1 de çırpındığını görenler imdad·na yeti• 

~tııbeıe . ' e e 
1 llıa.glfıp §tnıştir. 
opı' liabeşlerin 
d sı r 
cıı oı ' ::ete har-

% b atak · a aıı , lspan· 
<Ilı. a k 
~~tileri ~anarak 
,:·•~tırı Çırmış, 
%tiıı· O.rı Yakmış 

ın t , 
t:ı:a ı."b· 0Prakları· 
,.,__ tol 1 d"~ 

~ ·•r.ı ıı ıger c· 
ti ltıuıni ıtıülk;-

blcb 
ı t Cgl . 

~1\aııı:ı~§tııı • l§te bir 
da ıı/11 verdiği 

ı bit • Uttefik Bol 
•\ılp 

t ııı,· Crırer d • , So ı ltahiJ ev 
shı· e llı.eyda· 

ıoı 1ırıı 
ılt hu~c • - hatta 
' b1ı U ı ll'ıet - A v

~tllt ç 
11;-0td ayaklı is· 

~ ~tali ll, 
t, b Ytt • 

tıı ~ tth~ lıderinin 
ıı "'adı t llın bir a· 

}'~lrı1 '~tın le f c-q 
t'lı 0syalizm, 
· es· lı'aşizmin 

'lı lıi ltıcledir. o· 
r tıııllıi~~ de mahal
~ ~ttk tlı: takibe 
ıc. Cttir M"" 
'" . us-~ Crltı . 

~t:· esı bese· 11ld -
e lllüessir 

KCÇOK 
HABERLER 

Şehrimizde tetkikler yapan Anka· 
ra yüksek Baytar mektebi son sınıf ta· 
)ebeleri dün Bursaya hareket etmişler
dir. 

• DarüsşafakaHar cemiyetinin idare 
heyeti istifa etmi~ti. Dün yeni idare 
heyetini secmek üzere Eminönü halke• 
vinde bir içtima yapılmı§ ise de ekseri· 
yet olınadıgmdan seçim ba~ka bir gi.ine 
tehir edilmiştir. 

Evvelki gün şehrimize gelmiş olan 
Maliye Vekili Fuat Ağralr bugün An· 
karaya avdet edecektir· 

* Dost Mısır talebeleri dün motörle 
Kalamışa giderek deniz banyosu yapmış 
hır ve öğleden sonra müzeleri gezmişler 
dir. 

* Bir haftadır açık bulunan Beyoğlu 
akşam kız sanat mektebi sergisi bugün 
kapanmıştır. 

* iktisat Vekili Celal Bayar ay sonu· 
na doğru şehrimize gelecek ve bir kaç 
gün kaldıktan sonra izmirc gidecektir. 
iktisat Vekilimizin, ~ehrimizde bulun• 
duğu esnada Başvekille beraber Kara
büke giderek demir fabrikasının temel ı 
atma merasiminde bulunması muhtemel 
ili~ . 

Balkan antantına dahil Balkan 
memleketleri arasında hava seferleri 
yakında başlayacaktır. Yalnız tayyare· ı 

}erin yolu Bulgaristandan geçeceği için 

1 
bu hususta Bulgar hükumetinden izin 
istenmiştir. . 

• İstanbul çiçekçilcrile ziraat müdüri 
yeti ve Adaları güzelleştirme cemiyeti 
tarafından Büyükadada bir çiçek sergisi 
açılacaktcr. 

Ş ime n d if erci 1 erin 
kongresi 

Tra kya şimendiferciler cemiyeti 
yıllık kongrelerini dün Y edikulede 
merkez binasında yapmışlardır. 

Kongre tam saat 11,30 da açıl
mış ve ilk olarak bir sene içinde 
cemiyet üyelerinden olup ölen ar
kadaşların hatıralarına hürmeten 
b ir dakika ayakta sükut edilmiştir . 

Bundan sonra kongre reisi ve 
katipleri seçilmiş, ve cemiyetin bir 
senelik faaliyet raporile murakıp 

raporları okunmuştur. Her iki ra
por üzerinde münakaşalar yapıl

mış ve neticede kabul edilerek eski 
idare heyeti tebriye edilmiştir. 

Yeni yapılan idare heyeti seçi· 
minde başkanlığa muhasebeden 
Nuri, ikinci hatkanlığa Y edikule 
şefi İsmail Hakkı, mesul murahhas 
lı ğa hareketten Rifat, üyeliklere 
Münir, Turabi, Asım, Abdürrah
man, Ahmet Hamdi, Salih, Kazım, 
Salih Mustafa, Nihat, murakipliğe 
de Zübeyir, Zühtü, İbrahim Şakir, 
Mehmet Ahmet seçilmişlerdir. 

Yeni idare heyetine hayrrh ba
şarılar dileriz. 

WW91'1PiW TAMTIWİ 

PA.ZARTE St 

!"EM.MUZ - 1036 
Hicri: 13j:S * Cem!1.7l~ı-lrn ..ı: 1 

Ccmaz!yrlcvvel iptidıı..sı 

4 '" 

Vakıl S.lıııh 

oto 
''"'- 2,51 12,20 16,18 Hl,3G 21,33 2,34 
t!~., 7,18 4,43 S,42 12,00 1.55 6,58 

GE ÇEN SENE B UGUN NE OWU 'l 
Hlndiı;tandaki Hint MUslümanlarmın ayak• 

!anması üzerine 300 kişi tevkil edilıniştlr. 

Bulgarlstanda 03 l<omUnist tcvklt ed11mi§
tir 

~R_İN DERTLER..İ 
~'~• iskelelerinde1d 
~ ilt llıtıııc1a h" 

kalabalık 
~~-~ lı ~r numaralı yazıhanede 

~ t U h: llld, hır tikayetlcn bah seden 
~ lltı· 

~a~ ~il~ .., 
llııi cya herhangi lıir Ada seya· 

' "'c "aıiyetlcri gözünüzle göı • 
!ttı;l 

~tt en b· 
it ~t: .ıJu§ıntr numune... tabiri mah
ı ~~Ilı sıtıin Yecek kadar kalabalık .. Fa

~q~ lı~ilbi{0ku olduğunu zannetmeyin, 
t 

11tı.ı11 t Boa ü de tesyicidir. Bun· 
ııı a ho·d 

il .,.Ctl 1 asına kadar geliyor ve 
a s ı· c aınJarını oradan yollu· 

' o~ıı. 
. ~ ıı ~u .. •ı:t1ıha . 

, t~ d. rltlt i.i mdan ezılen kadın ve ço" 
~ t~ li1c ~cıı~rasında işiten bile olmıyor. 
ti qtı.ı,. a ve u"" t"" .. b 

'
t~ı· Qvılit . s unuz aşınız yırtı-

lt s.cnı 
'ııı tıı t h z ne mutlu I·. Yok .. Eğc-r 

~~,. a ta k" .. . . . 
q rı· ~İtı .. 0 Pnt (ıskele ) ıkı taraf* 

~ ~ı~ı_ oyıe . 
~ ... qJ ıtcıt <:e atıhvermış ve başın· 

lı ı.~ Ctlecek b' 
lı~1 "ilrıtn ır de çımacı filan bu· 

Ilı~ ın UYr l - ·k· -~ ~~ Yeri .. c- .. . ıgı a ıbete ugrar 
/ ~ı· llrı d;:ı gorenıeüiğiniz icin ve iskc-

~ 1lt~ fark · 
j( ~ı:. e bd ına var::.mıyacağınızdan 

ı ıa~ " ar ·k· t ıj,: rgı111 ° 1 ı tahta aras·nda sıkı· 
h ·~ <:. 
tııı ~k§arn 

ıJc İsk lieybeliden kalkan 8.25 
ele ba~tnda seyirci gibi du-

ran iki polis memuru nun gözü önünde olmuş ve karım bir 
taraftan kalabalığın bir t araftan da tahtı emniyet e alınını 

yarak öylece kuruluvermiş bulunan iskelenin aralrklanması 
yüzünden bu iki tahta arasında sık·şmış ve çok feci bir teh" 
lıke atlatmıştır. 

Bir zamanlar hilc::tler kapıda kontrol ediliyor ve bileti 
clmıyanların iskeleye ge~mesine müsaade edilmiyordu. Fa
kat nedense şimdi senelerdenberi bu usul kalkmı§ ve is,i o
l:ı n olmıyan herkes serbestçe iskeleye girmek fırsatını elde 
ttmiştir. 

Acaba yeniden bunun önüne geçilemez mi? Bu usu· 
Jün tekrar tatbikine lıaşlamlsa - teşyicilerin eksilmesi yü
zünden - biç olmazsa izdihamın yüzde 70, yüzde 80 nis
bettinde önüne geçilmiş olmaz mı ? 

Vapur yanaştığı zaman kurulan iskeleler öyle atılma 
yıp ta emniyete raptedildikten sonra üzerinden geçilmesine 
müsaade edilse bu gibi tehlikelerin önüne geçilmiş olmaz 
mı? 

Hülasa kalabalık yerlerde tehlikesiz bir surette vapıı· 

ra binip inmeyi temin edecek esaslı tedbirler almak zamanı 
acaba birkac kurban verdikten sonra mı gelecektir.? 

Alakadar makamların nazarı dikkatini celbctmcnizi 
tekrar ve ehemmiyetle rica ederim . ., 

H ABE R : O kuyucurr:uzun ırcktubtJna bir ş~y ilave! 

etmeye hacet görmüyoruz. Çünkü bu kadar hakh bir ~ik1'. 
yetin hiç tereddüt edilm«!den Belediye tarafından nazarı 
dikkate alınacakğma eminiz. 

Çok :şleyin ve 
s \Yl o (fı} y@ ll lldl lfll lldl f\1 

aıll®m©1 aı ırn~o~ 
Tan gn=l'lı'."'İrıirı lıa~m11/.:ıılcı.~ iwJen: 
Fransız filozofu Ogüst Kontun Tür-

çok "dişleyinJ,, 
zeka \'e zahmet üzerine mi! rsscı;; yeni 

bir <.lemokrasi yapılmak isteniyor. Va
kia eski demokrasinin de ~c:ı ihi tekrimü
lü bundan başka bir şey d{'~ildi. Fakat 
burada işe bir de beşer iradesi kanştı· 

kiye ve Rusyaya ait meşhur sözUnü ha- ğmdan tecri.ıbe son derece:: dikka te ~a

tırlatacak vesileler sık sık baş gösteı İ· yandır! . 

yor. Gerek Rusya ve gerek Türkiye Yeni yasa kanununun b3rİ2 h ı:su

en siddetli bır istibdadın tazyiki altın -1 siyetlcrinden birisi de yeıli Sovyct't rin 
da ink~af kabiliyetinden mahrum bıı a-

1 
silinmesi ve yahud azami merkc7 iyet 

kılrrkeıı ve h:;rekP1sizlik i~indc ka usulüne rücu demektir!. 
ranlık günler ve seneler geçirirken Oguts Harici ve dahili. m'.Iİİ. maarif. sıh· 
K ont demişti ki: h.i \ ' C :ktisadi, nııfia m:keri hn'fı~a de"let 

"Dünyanın çehresini dc:giştirecek 

büyük iııkilapları Rusyafan ve Türkı· 

yeden bekleyiniz ... 
Boğazlar anla~masr ve!-.ilesile Mon

t röde hakkımızda pek c;ol< c!ostane söz ı 

lcr sarfedilmiştir. Bu 'tracJa kalrten 
gelen bir ses yükselmis, bizim su~., 

yolunun alemdarı oldu;lumuzu ileri 
sürmii!')tür. Bu sö7. bütün kalpıerdf' 

rnakes bulmus ve alkı~lanmrştır. 
Bize sulh }'Olunun alcmdarlığı gilJ 

b ir ünvan verilmesi. ço1< büyük l.ıiı 

değişikliğin ifadesidir. Ogüst Kontun 
çok erkenden rüyasını gördügil inkila
bm şümulü hakkında bundan sarih b:r 
ölçü tasavvur edilemez. 

~©>D şe"n ık D®ır<dl® 
feır©J nw~t~n n n ık" 
mtYIOkO~<e\'c ~<e 
m DUO n~e'ltçDDDI!:t 

mefhumunu ifade ed{'n l ütün salli.hi
yetler federal parlmana aidclir. 

Kanun diyor ki: "Mütebaki y erlı ış

ler ile de yerli parlman ve onun hiıku

meti meşgul olacaktır... Fakat bu mu· 
tebaki İ§lerin neden ibaret olduğu tas· 
rih edilmiyor ve iyi yapıyor çünkü tas
rih edilecek şey yoktur. 

II ulasa olarak denilelıilir ki yeni 
Rus ana yasası şimdiye kadar bu kadar 
gürült ü ile inkar edilen rnilletçiliğl' ve 
liberal bir demokrasiye doğru tam rü· 
cudur. Troçkinin kurmu~ olduğu dör
düncü enternasyonal için mücadele edi
lc::cek tam bir mevzu! 

Ta$ allrtr lYliF 
f@ırm\Qı Oddı 

Kl Rl ' da .'ıadri Ertem ,\'azı) orı 
Eskiden derlerdi ki: 
"- İşten artmaz, dişten aı tar! 
Bu tasarruf için bir formüldür. İn· 

Cıımlwriyet" ıe A lmı<>t Ağaoi<lu. sanların az kazanıp a.!' sadettikleri za
_, eni Hu' rmrı yaswmwı frrdiy<>tr;ili- manda i~i ckğil. dişi sıkmak ancak çı· 
~<', m iilkiyetr. ve milliyetçili.ğe nasıl kar yol olabilirdi. t ğne ile kuyu kazar 
~«15amnl• n· p,r•ni~le111t'f, inı l.ôrıformı gibi e.lin ancak basit aktleıle çahştıg ı 

t'c>rdiğin i .~öyle tnlı lil <'<li~·or: devirlerde ortaya çıkarılan şey ancak 
Fransız ricalinden Herıiot Rus} ayı gözle süzülerek ve "sanki yedim,, ha· 

z iyaret ederken ve kendisine: yapılmr~ yaline bürünerek arttmlrrdı. İsi zcrla
olan muhteşem fabrikalar ve makineler mak, işi coğaltmak imkanr elde edıle

gösterilirken reislere doğru çevrilmi~: mezeli. 
"Bunlar güzel; fakat yetiştirdiğiniz Çok yerine az yenirdi. ıyı yeı ıne 

hemşeri nerede? .. Ve hakikaten Mısır kötü giyilirdi. Yarı aç Li~ mide. pul.m 
ehramalrı ve Babil kuleleri de silinmiş pıllıın bir kı~·afet ve cimrilik zcngirı lık 

hemşeril erin enkazları üzerinde kurul· nüvesi saytlırdr. 

muş ihtisamlar değil midir? 1 :1- '1- "' 

Biı müddet e\'Vel de Petrspurgdald 1 Aletin yerini makine :ılıııcn dış yeri· 
edebiyat kong resine işt irak eden gene 1 ııe r i sıkmak, işi çoğaltmak imkanı 
Fransız edib ve mütdekkirlerinde:ı hasıl oldu. 

kendisi de sosyalist olan Jidc ele: "Feı · ı Bol istihsal tasalrufuıı formiıhiııu 

din silindiği yerde ne edebiyat, ne sanat 1 değiştirdi: Bol bol sarfct. bol bol ca. 
ve ne de fikir ve ilim olur.,, cliyercJ; hş !. Bizim icin tasarrufun ·nanası ne ola
komünist devrinin yegane büyük edip:! cakl ır?. · 
olan Maksim Gorki de ''burjua de\'rin- Di§imizi sıkarak, tasarruf etmek ar· 
den ,, kalma olduğuna iş:uet cylcm.ştı. tık tarihe mal olmuş usullerden biri-

Fakat bunlardan rlalıa evYel nus ko. dir. İsi çoğaltmak, bol t>ol harcam'1k, 
rnünist mütefekkiri ve Maarif komiseı i bol bol kazanmak imlranını elde ecmek 
Lunaçarski dahi bizzat "Üç kültür,. lazımdır. 

nam eserinde sokak daha kültür yap- Bunun için bol haıcamak, yani hal· 
madı, elde ne varsa eski<.len kalmadır. kı geniş bir pazar haline koymak la· 
-Kültür yapa.bilmek için biraz benlik zımdır. Halkı geniş bir pazar haline 
IJ.zmıdır . ., diye hatırlatIPryor muyrıu? koymak demek onun alım kabiliyetini 

Fakat sebeb ne olursa olsun Hus arttırmak demektir. A lrm kabiliyetini 
önderlerinin doğmağa başlaeıış olaTJ bu arttırmak için işin bollanması ve haya. 

ruhi ihtiyacı vaktinde ka,.şılamrş olma· tın ucuzlaması gerektir. Bizde tasar
ları hakikaten lıüyük bir zeka ve sezi~ ruf formülü ancak bu esaslara dayana. 
eseridir. bilir. .-

Kanun kalem, içt ima, mesai huıasa 
frrdi hukuk dediğimiz biitün hakları ve 
ezcümle vicdan serbcst isini ve din vı: 
ayinler hürriyetini kayid ve tasrih edi 
yor . 

. Bana öyle geliyor ki ferdi hürriyet- ! 
lerı tam emniyet altına almak niyetile 
yeni Rus esas kanunu bütün bu gibı 
kanunlardan daha ileri gitmi~tir. Çünkü 
bu yeni kanuna göre, bir hemş_rinin 
t evkifi için mııtlak evvel..:e salahiyettar 
bir mahkemenin veya bir müddeiumu · 
minin kararı lazımdır. Müddeiumumi 

ise - Adliye Komiseri tarafmdan de
ğil - parlıman tarafından yedi senelik 
bir müddet için intihab e<l.ilir. Bu müd 
det esnasında hiç bir kuvvete tabi de
ğild i r. 

Vakıa R usyada büt ün islihsal vası
taları ya devletin ve yahud kooperas
yonalrla kolhozların ellerindedir. Fakat 
yeni rejim ücret miktarını ezcümle li · 
yakatc ve iktidara tabi tuttuğundan iş· 
çi ile fazla kazananlara para biriktirmek 
ve binaenaleyh kapital sahibi olmak im
kanı verilmiştir. Aynr zamanda şirket 
yapmak hakkı ela tanınmış olduğuııdan 

denilebilir ki Rusyada hı-mşcril er tam 
müsava ta irca edildikten sonra kendi 
zeka ve zahmetlerile " ve ba<jkasınm 

mesaisin i istismar etmemek şartilc., ser· 
maye yapmak ve sermayeyi i~lctmek 

hakkına yeniden mazhar oluyorlar. Yanı 

~©>~ca~U a1 ır ~<e 
ırun~l9>DınlDôk 

}'ımııs Nadi, /Jfoııfrö ko11ferans111t 
ta7ı lif ederken şıı ni lı'binmıc net ir eye 
varıyor: 

Demek ki mılletlnarası mür.ase':le t.. 
!erinde haklı bir da•:ıı ·ı musl·hane yoL 
larla halletmek imkar.ı yok değildir. 
Eh'crir ki o dava hnkikaterı haklı ol
sun 'e Türk tezinde' olduğu gibi h i~ 
pürüzsüz bir samirııilikle arıolunubil
sin. Gene demek oluyor ki diinya mil. 
lctled kendilerine ~ rrnlunan haklı bir 
davayı, nckaclar çetin olursa olsun, 
nihayet hak \e mantık daire:;indc hal
letm0k len aciz değillerdir o halde 
beşeriyetin pek le haksrn olmıyan acı 
bir hükümle iflas ettiği ::;anılan Millet
ler Cemiyeti esasına , yani kolkktif 
cmni) et ve sulh usulüne <1i,nmeı-ıi rle 
pekalfı mümkündür. 

Boğazlar meselemizle yalmz kendi. 
mi7.c değil. bütün inı;anhğa hizmet cL 
tik. 

Diş tabipleri 
kongresi 

Diş tabiplerinin ilk altı aylık kongre
si dün yapılmıştır. Viyanada toplana
cak diş tabipleri beynelmılel kongresine 
20 Türk diş tabibinin ştırakine karar 
verilmiştir. 
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4 HABER - ~am Poiflit .. 

mukavelesinin me 
• 

Ankara, 19 (A . .A.) - BoğazJar kon-
(erıınsı tarafından tasvip euilen ve ya. 
rın -20 Temmuz U.:36 - dR saat 22 de 
Montreux'de imzalanacak olan yenı 

Boğazlar rejimine ait mukavdcname 
metni şudur: 

Majeste Bulgar Kralı, 
Fransa Cumhur Başknnı, 
Majeste Biiyük Hritanva, lrlandn 

'e d::niıler ötesi Britanya arazısı 
kralı Ye Hindistan imparatoru, 

Mnj~te Yunanlılar Krah, 

Bu gece, ~stanbul saatile 23 de Montröde 
8 devletin murahhasları tarafından imzala
nıp bize Marmaranın kapılarını tahkim hak
kını verecek olan beynelmilel mukavelenin 

bütün maddelerini aynen dercediyoruz. 
l\hjcste Jnponya imparatoru, • 
Majeste Romanya Kralı, 1'1AU1'1'.: 5 
'l'ürkiye Cumhur Başkanı, Harp zam:ınındr. Türki) e muharip 
Sovyct Sosyalist Cumhuriyetleri bulunduğu takdirde Türkiye ile harp 

itı:"adı icra komitesi, halinde bulunan bir memlekete ait 
Majeste Yugoslavya Kralı, olmıyan ticaret gemileri, hiç bir su-
24 Temmuz 192.3 tarihinde I..ozanda retle düşmana mua,·enette bulunma

imza olunan sulh muahedenamesinin mak şartiyle, Boğaılardan miirur ve 
23 üncü maddesinde yazolunan pren- seyrisefain serbcstis!nden istifade ede· 
sip mucibinte, Boğazlar umumi tabi- ceklerdir. Bu gemiler Boğazlara gün· 
rinc ~ahit Ç..anakkale Boğazında, l\lar• düz girecekler ve gl!ı;iş Türk r.mkam
rnarn c4enlzinde, ve Boğazfçinde mürur ları tarafından her ,·akada gösterile
Ye seyrisefaiui koruınak suretiyle, tan- cek yolda \'oku bu13cakhr. 
zim etmek arzusiylc mütehassis ola- MADDE 6 
rak işbu mukavelenamcy:i, Lozanda 'l'ürkiye kendisini pek yakın bir 
24Temmuz1923 de imza olunan muka- harp tehlikesinde addettiği takdirde 
vele yerine ikame etmcğe karar ver. ikinci madde hükümleri her halde 
mişler ve murahhas olarak atideki ze- tntbi!m devam olunacak ve şu kadar 
·vatı tayin eylemişlerdir: ki gemiler Boğazlma gündüz girecek-

Murahhaslann ~imleri.......... ler Vt? mürur Türk m:ıkamlnn tarafın. 
Bu murahhaslar salahlyetnamele- dan her seferde gösterilen yoldan icra 

rini ibraz ile usul \'e kaidesine muva- edilecektir. Bu halde klağuz almak 
!ık b1•larak atideki hükümleri karar- mecburi ve fakat üçretsiz olabilecek-
laştırmışlardır: tir. 

MADDE 7 MADDE 1 
Ytiksck a~it tars.ftar Boğazlarda 

denizrlen mürur ve seyrisefer scrbesti
si prenslpini tanırlar ve tasdik edeiler. 
Meı:kQr serbestinin kullanılması bun
dan böyle işbu mukavele hükümleriy
le tanzim edilmiştir. 

MADDE 2 
Sulh zamanında ticaret gemileri 

aşa - :d<ı!d üçUncU maddede hükümleri 
ka) dı ihtirazisi altında, hiç bir mera. 
eime tabi olmaksızın, sancağı ve ha
mulcsi ne olursa olsun ve gündüz Do
~a~:ardn mürur \"e seyri.sefer hususun
da tam lıir serbrstf den istifade ede· 
c-\1.'.!rdir. Bu gemiler Boğazlardan 
'tr~n it olnrak geçtikleri takdirde işbu 
,;u·:avc1cnamenin bir numarah mad
cl!!tlc yaitlı mevki memurlarına, isim
le ini, t& iiyctlcrini tonajlarınr, g:ide
C"!tlcri ~·eri ,.c geldikleri yerl bildire• 
raklerdir. Khiğuz ııJmak ve romorkaj --fhfü:aridir. 

MADDE 3 
Adalar denizinden yahut Karade

niz.!~n roğazlara giren her gemi, bey-
11elmitcl Fulhi ahkfım çerçivesi içinde 
Tiirk nizamatı tarafından kullanılan 
sıhhi kontrol için Boğazlar Uhikasın
da i tifa.sı derpiş edilenlerden maada 
hiç bir resim ve mükellefiyete Türk 
makamatrnca tabi tutulmıyacaklardrr. 
Bo~azlardan ge~~cek olan ticuet gc. 
mileri bu resim ve mükellefiyetlerin 
btifnsmı kolaylaştırmak maksadiyle 
üçüncü methali yakınındaki bir sıhhi-

ye istasyonunda duracaktır. Bir sarih 
sıhhiye patentesine malik veya işbu 

maddenin ikinci fıkrası hükümlerine 
tabi olmadığını gösteren bir sıhhiye 
beyannamesini haiz olan gemiler mev
zuu hahsolduğu takdirde bu kontrol 
gece ve gündüz mümkün olan en büyük 
stiratle yapılncak ,.e bu gemiler Bo
ğazlardan mürurları esnasında başka 
bir tevakkufa mecbur tutulmıyacnk· 
lardır. lçinde \"Cba, kolera, sarıhum
ma, ~ckelihumma vakaları veya çiçek 
hastalığı zuhur eden nya yedi gün
den az bir zaman evvel bu hastalıklar 
zuhur etmiş olan gemiler ve keza beş 
defa 2·1 saatten az bir zamandan beri 
bula,.ık bir limanı terketm:ş olan ge
miler bundan cn·eikl fıkrada gösteri· 
len :sıhhiye istasyonlarında durarak 
Türk makamatınc:ı tayin edilecek sıh
hiye muhafızlarını alacaklardır. Bu 
hususta hiç bir mükellefiyet ve resim 
alınrmyacak w: muhafızlar Boğazlar
dan çıkarken bir ıhhiye istasyonuna 
brrakılncnklardır. 

MADDE 4 
tfarp zamanında, Türkiye muha

rip olmadığı tnkdirae ticaret gemileri, 
hayrak, hamuic, ne olur a olsun, ikin· 
ci "e üçüncü rnaddc>lerdc derpiş edi
len şartlar dahilinde Boğazl~ırdan mü
rur ve se) ri efaln SPrbestL<- in df'n mii. 
tefit olacaklardır. 

Klab'1JZ almak .Ye romorkaj ihtiya. 
ridir. 

- Ticaret gemileri - tabir~ işbu 
mukaTelenamenin ikinci fasıl. harp 
gemileri f ashnda, derpiş edilmiyen bü
tün gemilere şamildir. 

:MADDE 8 
İşbu mukaTelename nazarında harp 

gemilerine ve onların vasıflanna 

ve kezalik tonilatohrınm hesabına şa
mil olan tarif işbu mukavelenamenin 
ikinci rnhikasında zikredilen tarif
lerdir. 

MADDE 9 
Mayi veya gayri mayi mahrukatın 

nakli için bilhassa inşa olunmt!' harp 
donanmasına ait muavin gemi\ r 13 
üncü maddedeki CV\'elden ihbar kay
dına tabi tutulmıyacaklar ve Boğaz
ları yalnız geçmek şartiyle 14 ve 18 in
ci maddelerde meikür tonilato tah. 
didl he.sabma dahil olmıyacaklardır. 

Bununla beraber diğer mürur şart
ları hakkında harp gemilerine teşbih 
edileceklerdir. Ev\'elkl fıkrada mez
kur muavin gemiler ancak sabih he
defe karıı top olarak azami 105 mili
metre kalibresinde iki toptan fazla 
ve ha vat hedefe karşı u.amt 65 mili· 
metre kalibresinde iki cihazdan faz
la silaha malik olmamak şartiyle is
tisnadan istifade cdebileceklerdlı. 

MADDE 10 
Sulh zamanında hafif satıh gemileri, 

küçük hücum gemileri \'e muavin gc• 
miler Karadeniz sahildarı devletlere 
ait bulunsun nya bulunmasın ba}Tak
ları ne olursa olsun Boğazlardan her 
hangi bir resim veya milkellefiyete 
tabi olmaksızın serbest mürur hakkm
dan istifade edeceklerdir. Şu şartla 
ki bunlar gUndüz ve aş.ağtdak! ı:ı ün
cü v~ onu müteakip maddelerde zik. 
redilen şernit dahilinde girecekll'rdir. 

Yukardaki fıkrada zikredilen sınıf
lara dahil olanlardan maada diğer 

harp gemileri ancak ····- ve 12 nci 
maddelerde zikredilen hususi şartlar 
dahilinde mürur h-:ıkkına malik ola
caklardır. 

:\IADDE 11 
Karadeniz sahildarı devletleri, 14 

üncü maddenin birinci fıkrasında zik· 
rcdi!cn tonilato miktarından fazla bir 
tonilatoda olan safıharp gemilerini. 
bu gemiler Boğazları birer birer ,.e a
zami iki torpido refakatinde olarak 
geçmr.k şartiyle, Boğazlardan geçir -
mek salahiyetini haizdirler. 

MADDE 12 
Karadeniz sahildan de\'letler, iş· 

bu deniz haricinde ~nşa edilmiş ,·eya 
satın alınmış denizaltı gemilerini, tez
gaha vaz veya satış hususu vakti za. 
maniyle Türkiyeye ihbar edildiği tak· 
dirde iissü bahrilcr;nc iltihaıi etmek 
üzer~ Boğazlardan geçirmek haldiına 
malH; olacaklardır. 

l\lezkiir devletlere ait dı:!uizaltı ge
mileri, bu hususta Türkiyeye rnkti za. 
rnanjy]e izahat verilmek şartiyle bu 
deniz haricinde kain tezgahlarda ta-

mır edilmek uzere Hogazlo rct:m geçe
bileceklerdir. 

Her iki halde denizaltı gemileri 
gündüz n ıuyun sathında, Boğazları 

tek başına geçeceklerdir. 
l\lADDE 13 

Harp gemilerinin Boğazlardan ge. 
çişi için Türkiye hükQmetine diploma• 
si tarikiyle evvelden haber vnilecek
tir. 

Evvelden haber verme keyfiyetinin 
norr.ıal müddeti sekiz gün olacaktır. 
Fakat bu mUddetin Karadenize gayri 
sah!ldar devletler i~in 15 ıüne ihlAğ e
dilmesi arzuya şayandır. 

Evnlden ihbar muamelesinde, ge
milerin gidecekleri yer, isim, tip ve 
adedi ve gidiş i~in geçiş tarihi ve &T• 

det edilecekse dönüş tarihi bildir!Je
cektir. 

Her tarih değiştirme keyfiyeti üç 
gün evvel yapılacak yeni bir ihbara 
tabi olacaktır. 

Gidiş müruru itin Boiazlara dü
hul ~eyfiyeti ilk ev"relden ihbar mua
melesinde bildirile:1 tarihtt-n !tibaren 
beş günliik bir mühiet zarfında vuku 
bulacaktır. 

Bu muhletin hitamından sonra ilk 
evvelden ihbar keyt:yetinin tabi oldu
ğu şerait dahilinde yeni bir fhbarda 
bulunulacaktır. 

Mürur esnasınd:ı bahri kuV\·et ku• 
mandam, tevakkufa hacet kalmaksı
zın, Çanakkale ,·eya Boğaziçi metha
lindeki bir işaret istasyonuna emri al
tındaki kunetin tam te~kküHinü bil. 
direcektir. 

MADDE 14 
Boğazlarda transit halinde bulu • 

nabilecek bütün ecnebi bahriye kuvvet 
lerinin azami tonilato yekunu 15 bin 
tonu geçmiyecektir, gu kadar ki i§bU 
mukavelenamenin on birinci maddesin· 
de zikredilen hal bundan müstesnadır. 

Bununla beraber 
zikredilen kuvvetler 
fazla olmıyacaktır. 

evvelki fıkrada 
dokuz gemiden 

Karadcnize sahildar olan veya ol -
m.ıyan devletlePıC ait olup 17 inci mad· 
de hükümlerine tevfikan boiazlardaki 
bir limanı ziyarete eiden gemiler bu to
nillito mikdanna dahil olmıyacaklardır. 

Kezalik geçerken bir sakatlığa uğ -
nyan harp gemileri bu tonilatnya da • 
hil olmıyacaklardır. 

Bu gemiler tamirat esnasında Tür -
kiye tarafından ittihaz edilen hususi 
emniyet hükümlerine tabi olacaklar • 
dır. 

MADDE 15 

Boğazlarda transit halinde bulunan 
harp gemileri hamil olabilecekleri ha
va sefinelerini hiç bir halde iıtimal e -
demiyeceklerdir. 

MADDE16 

Boğazlarda transit halinde bulunan 
harp gemileri sakatlık veya deniz arr • 
zasr halleri hariç olmak üzere geçitleri 
i~in kendilerine lüzumu olan vakitten 
fazla boğazlarda tevakkuf ctmiyecek • 
!erdir. 

MADDE 17 
Yukarıdaki maddeler hükümleri, 

tonilatosu veya teşekkülü ne olursa ol -
sun bir deniz kuvvetinin Türk hükume-
tinin daveti Uzerine mahdut bir zaman 
için nezaket ziyaretinde bulunmak il -
zere boğazlardaki bir limana gitmesine 
hiç bir suretle mani olmıyacaktır. 

Bu kuvvet duhul için takip ettiği ay
ni yoldan boğazları terkedecektir, §U 

kadar ki 10, 14 ve 18 inci maddeler hü· 
kümlerine tevfikan Boğazlan tranıit 

olarak geçmek için lhım gelen §eraiti 
haiz ise bu hükümden müstesnadır. 

len hal müstesna olmak üzere mezkur{ 
devletlerin tonilato yekünu 30.000 to
nu geçmiyecektir. 

b - herhangi bir zaman Karadeniz. 
deki en kuvvetli donanmanın tonilato
ısu, işbu mukavelenin imzaın tarihinde 
bu denizde bulunan en kuvvetli donan· 
manın tonilatosunu liakal 10.000 ton 
geçtiği takdirde, a f ıkraaında zikredi -
len 30.000 tonilato yekünu o derece ve 
nihayet azami 45.000 ton oluncaya ka
dar tezyit edilecektir. Bu maksatla her 
sahildar devlet işbu mukavelenamenin 
4 numaralı lahikası mucibince Türk 
hükumetine her sene 1 kanunusani ve 1 
temmuzda Karadenizdeki donanması • 
nın tonilato yekQnunu bildirecek ve 
Türk hükumeti de bu malümatı diğer 

akitlere ve Milletler Cemiyeti umumi 
katibine iblağ edecektir. 

c - Sahildar olmıyan herhangi bir 
devletin Karadenizdc bulundurabile • 
ceği tonilato mikdarı, yukarıdaki a ve b 
fıkralarında zikredilen tonilato yekunu
n un un üçte ikisini geçmiyecektir. 

d - Bununla beraber Karadenh: sa -
hildarı olan bir veya müteaddit dev • 
Jet insani bir maksatla bu denize bah
ri kuvvetler göndermek istedikleri tak
dirde mecmuu hiç bir veçhile 8.000 to
nu geçmiyecek olan bu kuvvetler, işbu 
mukavelenamenin on üçüncü madde • 
ıinde zikredilen evvelden ihbar usulü -
ne tabi tutulmaksızın a§&ğıdaki §erait 
dairesinde Türk hükumetinden müsa • 
ade almak suretiyle Karadenize gire -
bileceklerdir: 

Yukarıdaki a ve b fıkralarında zik • 
redilen tonilato yekunu dolmadıysa ve 
gönderilmesi istenilen kuvvetlerle bu 
yekun a§mıyorııa Türkiye hükmcti ken· 
disine arzcdilen talebi aldıktan sonra 
en kısa bir zamanda bu müsaadeyi bah· 
§edecektir. 

Şayet mezkQr tonilato yekunu esa
sen doldurulmu§ ise ve yahut gönderil· 
mesi istenilen kuvvetlerle bu yekun 
a§tyor ise Türkiye hükUmeti müsaade 
talebinden diğer Karadeniz: Hhildar 
devletlerini derhal haberdar edecektir 
ve bu devletler haberdar edildiklerinden 
24 saat sonra buna itiraz: etmezlerse 
Türkiye hükümeti alakadar devletl~re 
nihayet 48 saat gibi kafi bir mühlet zar
fında alakadar devletlerin taleplerine 
vermeğe karar verdiği neticeden haber
dar edecektir. 

Sahildar olmıyan devletlerin bahri 
kuvvetlerinin Karadcnize bundan son • 
ra vaki olacak her duhulü, yukarıdaki ı 
ve b Mı:ralarında zikredilen tonilato ye· 
kununun müsait olduğu derecede yapı· 
ta bilecektir. 

e - Karadcnizde mevcudiyetlerinin 
maksadı ne olursa olsun sahildar olmı · 
yan devletlerin harp gemileri Karade · 
nizde 21 günden fa'zla kalmıyacaklar · 
dır. 

MADDE 19 
Harp halinde Türkiye muharip ol · 

madığı takdirde harp gemileri 1 O ili 18 
inci maddelerde münderiç ayni ıartlaı 
dairesinde boğazlarda tam bir mürur ve 
seyrisefain serbestiıinden istifade ede · 
ceklerdir. 

Bununla beraber bütün muharip 
devletlerin harp sefinelerinin boğazlar
dan geçmeleri memnudur. Şu kadar ki 
itbu mukavelenamenin 25 inci maddesi 
tatbikatına dahil olan haller ve kezalik 
Cemiyeti Akvam paktı kadrosu dahi · 
linde aktedilip işbu paktın 18 inci mad· 
desi hükümlerine tevfikan tesçil ve neş 
redilen ve Türkiyeyi de taahhüt altına 
koyan bir mütekabil müzaheret muahe· 
desi mucibince taarruza uğrıyan bir 

MADDE 18 devlete yapılan müzaharet halleri bun· 

Karadeniz sahildarı olmıyan dev • dan müstesnadır. 
Jetlerin ıuth zamanında bu denizde ma- Yukarıdaki fıkrada ittihaz edilen 
tik olabilecekleri tonilato yekunu atide-1 mürur memnuiyetine rağmen, 10 ila 18 
ki şekilde tahdit edilmiştir: inci maddelerdeki tahdidat tatbik edil· 

a - Aşağıdaki b fıkrasında zikredi· miyecektir. 

tır. ?ı{,.vr 
. ,,,,~ti' 

TürkıY,. ' 
tehlikesi :::~ ~ 
takdirde, 1> bi# 
ci maddesi ~ut· 
hakkı ota.cS ~i ~ 

Yukarıda 
şettiği 11ııJ<1':4' 
limalindell tlt tJ 
Iup bu ,.ure ~(' 
ayrı bulu~~-~ 
manJara 11 it 
olunabiJeceıct ~ 
rası rnu1<3~1rJ 
ve hareket.ide< 
sebep oJa!l tl 
tan istif ede b 

Türkiye 
rinci f ıkra.~ıtl ~ 
J!hiyeti isti~ u 
susta diğer ,..u 
k!tibi urn!W'. 

., t 
caktır. °f;ğt ,J 
Türkiye t.afif)t~ 
edilen tedb 1, 
te iki ekseri~' 
ğer i§bU 111 ili 
diter aJdtl~~ 
bu reyde b~ 
ti mevzuu 1, 
iebu muk8'-e, 
ı;i muc.ibi!l~t t 
mağı taa.bb 

tir. 
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Ari h yapan büyhkkıar / Yazan: 

Şkl isti . ar Niyazi Ahmet 

eden kadın ~ --939 - sene- eVvel bUQön - -
l(oca imparatorluğu temelindan 1 • k k l l • d 1 
sarsıp krah amana getirdi znı a e erın e mpara-

tıık Vcraayın alt başındaki ormanda ço- disi ve Louis için aşk saadetinin vect ve b ki d I """' 1 . d 
~. ltr~, Kardinalın yeğeni buluştu- heyecanlarını tekrar esir ederdi. - - tor ayra arı a ga an 1 
İki CStane ağaçlaı:ı çicek açmı§tı ; Bununla beraber , çıkıp gıdınce 

a~Ult Yeşillere bürünmüş ağa~arın Kralın avuçlan içi~?en kayarak_ sı~r~l~· ~ 
l)·a laklambaç oynadılar. cağını Oliınpya bılıyordu. Ümıdsızlıg:: d • v 11 • 1 

?ılaıt/~Y~ ne mükemmeldi! Kardinal dü tü. Kalelerden uzanan emır çenge er ınsan arı 
llıa<fı• ın nın hiç bir şeyini gözden kaçır- • • • k ld ı · d 
}'a;ıı!1~· ~ransayı büyil.k ve kudretli Çılgın bir günde, kendi cl yazısını havaya a ırıyor ve parça ıyor u 
tiııı it ta Ugraştığuıı, Krallık vazifele- bozmak suretiyle Kraliçeye mektup ya-
l'olu ~!ayca ele alabilmesi için Louisye zarak Louis'nin ba§ka bir metresiyle yap 
11.ıı:ı, ~ırlarnakta olduğunu ve Olimpya· makta olduğu entiri1mları anlattı. Za
~Yanı l<ardinal Mazarin'nin yeğenıne, vallı çılgın Olimpya 1 
~İne §acak surette büyük bir kral mcv• Louis m.ektuoun kimin tarafından 
"Urcj ç~nıası İiin İcab eden tedbirlere ha§ yazılmış olduğunu anlad•. Kadın kcn-

~~llnu bilmiyorlardı bile... disini aptal y~rinc koymuştu ve Louis 
dilgi 1 s~ ~Urlünnda Fransa hükumet de her şeyden ziyade 'aptal sanılmaktan 
llıeın~ erını ellerinde tutanlar için iyi bır nefret ederdi. 

Ckettı Olimpya"yr saraydan koğdu. ve bir 

Yoı ~ahar yaza yol açtı: sonbahar kı§a defacık olsun huzura kabul edilmesi için 
biribi~~i. Maskeli balolar, oyunlar hep bütün yalvarmalanna kulak bile a~m;ı
l~r a() ı kovaladı. Ateş ba~da masal· dı. Kadıncağızın onu görmek için ne 
bir ı:~endi. Sonra bir yıl oaha geldi; ümitsizlikler içinde çırpındı. Kralla lıir 

Ç ar daha yaş;:mdı. dakikacık bile konuşabilse, her şeyin ye-
~ dıı:CUklaı-ın oyunu gittikçe biraz t:a- ni baştan düzelebileceğini ümit ediyor -
tıJcı~ tulu oldu; arada uzun sessizlikler, du. 
lih~ . ~.Ufak tefek §a~anlıklar ve kar- Nihayet Versaym alt başındaki or
ltti ~ döğüşmeler baş gösterdi. Genç- manda Kralın yolunu kesme~~ muvaffak 
lar lıaı· •teıleri sarmıştr. Kah kahkaha- oldu ve yalvarmalarmd;ı kılbinin fırtına
~c ~t.ı~tıde patlak veren, az sonra yeis lı derinlikleri dudaklarına yükseldi; 

~rı k " - Yalvannm size! kollanma uza-,. e apleri sızlatan, üzücü, ür-
a· ~c karma karışık bir işti bu .. 

telli 0~1&i kral, öteki de Kardinalın ye
li, lllasaydı, hemen evleniverirlerdi. 
~ l~ ki cvlenemczlerdi. Biliyorlardı 
~ )h~~ l{ardinahn her ikisi için de baş-
~rı vardı. 

t~~n Louis köpürür ve Krallığın 
oııııll/.a ltıt verdiği hakla • kimi seçerse 
aıııı.. evleneceğini söyleyip dururdu. 

"lı .. 
tır, \!zerine Olimpya yalvarır yaka-
' on~ .a~utmağa uğraşrr ve ne olursa 
rıııa d ~bırlerinden hiç aynlmıyacakla· 

'lir ondan söz alırdı. 

• • • 
le ltız aa .. d . 
orıt S zun e durdu. Kardınal onu 

biter b. ı.ıas.aon·ıa evlendirdi ve merasim 
~~~ ıtnıcz O!impya, sevgili Louis'sin · 

C,~ ltoıtu. 
Ôlittıl> Ui~ de kendi bal ayı biter hitme:ı 
~ ıle uzun günler geçirmek üzere 

So sarayına gitti 

dordun11~.a l{ardinal öldü. Ve Louis "on 
aı .. _ cu tab· . . 
"'IQ. " ırıyle tam manasıyle Kral 
tarcnıc l\ttık sevgililer biribirini srk srk 
tihıc.1 • tl'ıeğe başladılar. Olimpya'nın 

, :r ı nijf 
tittiJı: Uzundan uzak kalan Louis 
t'tcd' ııtııırıandı, kibirlendi ve ahlakı 

ı. 

~ l<cndi · 
d._. sınden iltifat arıyan başka 
'"'llla tın • 

l:l tazıbesine dayanamıyordu. 

~ 1c:n~~l~ beraber zaman zaman hep 
~ny,tilıaıne dönüyordu. Olimpya 
~ ~OCUklar getirdi. Bunların hep· 
~ içı _kcndj evlatları olarak tanıdı. 
~. ~den birisi ötekilerden daha 
-~ (t zayıftı. Bu erkek çocuğa 
~\l idi. ucene) adı takıldı, Louis0nin 

OJiıb • • • 
~- -. PYa hiç b. ki · • ··f ~-~dı. 

0 
ır va t sıyası nu uz 

!\ıt dUrı ladece tesadüfün Kral ola-

~ bir ~= getirıniı olduğu erkeği se· 
h..... boy Öl n.?' Bununla beraber rakip. 
-·~ «iUJQ>ck iti gittikçe güçleşi· 

tbı1. ~dınca ~ 
<'1-~ " gız, her an biraz daha çıl
"rt" '-rl) i . . 
i .. il tat çın ıfratlara baş vurdu. 
ctt tnası i · 

la..· ttti. ye Çın yeni >eni yemekler 
~r., id· ıneklerden birisi "Zeytin sa-

li ı. 
llıı er zeyt· . 
11 l'or, h ın hır bıldırcının için ko-
oıd er hıld 
~llruıu ırcın da bir güvercine 
ltrı.._- llo)r~Ordu. Güvercin de bir pilicin 
'~ 'lı:o;Yor, piliç lrüçiılr bir domuza, 
ti.., '""'1uy0~' koyun koca bir öküze 
~~ lı ' bundan .. kü. liaw. - er ett sonra o z, zey-
""'Qtı.a_ en •u cnıebilm . . . 
~ Ya"-! esı ıçın ateş 

~\ı lrattar ya~ kızartılıyordu. 
-.__ z....... lllneliycdcn sonra neticede 
""il lri,.__ -~un Ycnıy· d 
"'-'" - "''Qi ot or u ! böyle hazırla-

• ~uz zeytin Fransa Kralı Lo-

ltı.. ~ a.~aynıa çekebiliyordu. 
~ tllı( atınca Oliınpya'nm ıim
"'"lt 1lddıyan kara özle u-

nıp benden vecd ve raşeler istemeniz bo
§Unarmy di? Göğsüm ıize bo§una mr 
yastıklık yaptı? Ben gerçekten sürüldi'.m 
mü? Mazinin tatlı hatırasına hürmeten, 
size hizmctk&rlrk yapmama müsaade 
ofunması için yalvanyoruml., 

Hfüa klzgm, halii dargın durduraıı 
Louis, büyük hükümdar olrluğunu ak.!ına 
getirdi. Hiç bir şey söylemeksizin dö
nüp gitti. Soğuk bir ademi tenezzül 
ifade eden bakışı, zavalh kadının kal
binde bin bir sözün açabileceği yaradan 
çok daha derinini açtı. 

• * • 
Eğer bu yara Olimpya'nın aşkuu 

öldürebilseydi, Avrupa scmları da i:ıa

nş ve sükün i~inde yaşıyabilirdi. A§k 
öldürülemcmişt~ fakat karışık ve ~ı 

bir hale sokulmu§tu. 
Artık Olinıpya'nın bir tek arzusu 

Louis'i iizmek. büyük hükumdarı küçük 
düşürmekti. 

Tahkir edilmiş bir kadının kızgın· 
lığiyle Olimpya intikamını aradı. Ken
disi çok bir şey yapamazdı. Fakat elde 
çocukları vardı. Kızı Morania ve hep
sinin fevkinde de kendisiyle Louis'nin 
mahsulü olan Öjen ne güne duruyordu. 

* ~ $ 

İlk acı muvaffakıyet hiç beklenme
dik bir zamanda kendiliğinden geldi. 
Gerçi Olimpya'yı artık hiç görmez olan 
Louis, onun tatlı hatırasını aklından hiç 
çrkarmıyordu. Şimdi kadmlık çağına 

doğru yürümekte olan Mranya da, ilk 
ve en parlak aşknrn aksini gördü. Kral 
çoktan dul kalmıştı. Bu kıza tahtının 
yanıbaşında kraliçelik mevkiini teklif et. 
ti. 

Vranya'nın reddeceğine, aklından 

lıile geçirmiyordu. Fakat kız reddetti. 
Ne parlak vaidler, ne de korkunç teh
ditler kr etmedi. Avrupanın Kral sa
rayları gözlerini fal taşı gibi açmışı. 

Büyük hiiklımdar kepaze vlmuştu. 
Kralın hiddeti Olimpya'ya çevrildi, 

onun derhal tevkif olunmasını emretti. 
Olimpya alay ederek Brüksele kaçtr. 

Öjen hfila ortalıktaydı. Çocuk. as
ker olmak istiyordu. Kral onun bir ma
nastıra tıkrlmasını emretti. Olimpya 
gizlice çocuğa askerlik dersleri verdirdi. 

Öjen on sekiz yaşına varınca manas-
tırdan kaçarak annesinin yanına gitti: 

- Ben asker olmak istiyorum 1 
Annesi de: 
- Öyleyse git Krala söyle! .. 
Huzura çıkarılan Öjen, Kralın ka-

ğrtlardan başmı kaldırması için emniyet
sizlik içinde bekledi. 

Uzun bir fasıladan sonra Kral ufak 
tefek kalmış oğluna şöyle bir baktı ve 
onu dışarıya çıkarmaları için uşaklara 

eliyle işaret etti. Ağzından bir tek söz 
ıkmamı t:ı. • ... .. t 

500.000 Ehlisalip, İznık önünde ı 
ordu kurmuştu. On dokuz millete 

mensup bu ordu; yakrr.:\k. yıkmak, 

ve parçalamak için sabırsızlanıyor 
du. 

Daha müthişi var .• 

Daha tüyler ürperticisi •• 

Demir çengeller, kırılmaz ve 

kopmaz bir halde istihkam boyun-

ca uzuyor, muhacimkri yakalıyor, 

yukarı kaldırıyor ve sürükliyordu. 

Çengele yapı§&n veya takılan İn· 

san, o anda ölmezse, vücudunun 

muhtelif yerlerinde parça parça et 

leri kopmuş bir halde bir tarafa 

fırlatılıyo.·, birkaç saniye sonra 

can veriyordu. 

- Ne yapsalar, ayaklarımızın 

altında çiğnenmekten kurtulamı

yacaklardır. Cesaret, daima, sona 

kadar cesaret •• 

Ehlisalip ordusu, bundan sonra 

yaptığı hücumlarla da muvaffak 

olamayınca, şehrin yetmiı kalesin

den en kuvvetlisini almak için bü

yük makinalar yaptırmağa karar 

verdi. Yapılan makinalardan biri

nin adı tilki diğerinin kaplumbağa 

idi. Fakat tilki gerek ağırlığından 

ve gerek kalelerden atılan ta,ların 
tesirinden büyük bir gürültü ile 
yıkılarak çöktü. Bunu icat eden 

Herman, Aite ve Hanri ile yirmi 

arkadaıları enkaz altında can ver

diler. 

llk hücumlar, yalçın kayalara çar 

parak parçalanan dalgalara ben· 

zedi. llerliyenler, topraklara karış. 
tı, tatbik edilen harp manevraları 
hiçbir tesir yapamadı. Kale içinde

kiler, hazan kalkanlarla ilerliyor, 

önlerine gelen her şeyi mahvedi
yorlardı. 

Gene bir gün, ta kale altlarına 
kadar yakla§an Ehlisalipliler: 

- Artık muvaffak olacağız. 

Maksat buraya kadar gelebilmekte 

idi ... diyorlardı. 

Kale içindekiler de: 

- Kuvvet ve kudretimizi işte 

bugün göstereceğiz. Muvaffak ol

mamız için onları buraya getirmek 

istiyorduk zaten •• diye seviniyorlar 

dı. 

Kale altına lağım koymak için 

uğratanlar, bir aralrk baş uçların
dan garip bir parıltı gördüler. Bir 

saniyenin yüzde biri kadar biran 

göz bulup açıncaya kadar.. Son

ra, cehennem ateıi gibi bir sel.. 

Bunun ne olduğunu mu merak 

ediyorsunuz? 

"Surların balasından kaynar 

zeytin yağ mevceleri cereyan eder 

ve Ehlisalibin imalatı ve makinala. 

ri üzerine - atef İ asmaniden daha 

müthit • suda sönmez ateşler dökü. 
ı .. d"' (*) ur u. • 

Ve bu kaynar zeytin yağı, kale

ye yaklaşmağa muvaffak olan bü

tün kuvvetleri eritti. 

(*} Bu ateş Yunanlılar tarafından 

icat edilmişti. Feu Gregeois denir. 

zımgeldiğini Olimpya biliyordu. Louisı 
nin mağrur imparatorluğu sarsılacak; 

kudret ve ihtişamı parça parça edilecek

ti. Ve bunu başarmak için kuUanılacak 
alet de kendi oğlu, daha doğrusu ikisi
nin ateşli aşkından doğan çocuk olacaktı. 

Öjen için Avusturya ordusunda bir 
Miralaylık temin etti. Kadın hala nü
fuzunu kaybetmemiş olduğu için oğluna 
çabuk çabuk terfiler ve tecrübeler kazan

dırdı. Öjen 31 yaşına bastığı gün Feld 
Maraşal olarak askerliğin en yüksek ba
samağına çıktı. 

Louis bunu işidince hiddetinden 
haykırdı 

- Köpek! .. 
Kırk yaşında Öjen Avusturya ordu. 

ları baş kumandanlığına tayin edildi. 

Louis sarayda Öjen ve Olimpya 
adlannın ağızdan kaçmmlasını yasak 
etti. 

Fransa ile Avusturya arasında harp 
patlak verdi. Öjen birçok zaferler ka
zandı. Her savaştan sonra annesin~ 

yazıyordu. Annesi ya§adıkça hayatına 
başka hiç bir kadını sokmadı Mektupla. 
rında kadın oğluna §Öyle diyordu; 

"Büyük Kralın ıenden merhamet 
dileneceği günü görmek için yaııyo
rum ! ,, 

Harp meydana yeni yeni orular gön
dermek için Louis ihtiyatbrına ve hazi
nesine baş vurdu. 

Olimpya devlet adarnlariyle müza-

"Bnzan hristiyan ordusundan 

Normandiyalı bir şövalye hendek

lerden geçerek Cenabıhakkın rah

metini temenni ederek haki hela. 

ke serilir, ba2an bülent kamet bi!' 

Türk zırhsız, silahsız çıkarak Ehli 
salip ordugahını taşlara boğar ve 

nihayet Godfrovanm yayından ÇI· 

kan bir ok ile kalbinden vurulur-

du.,, 
Sur ve kalelerin yıkılmasında 

kullanılan belyelerin yıkb1dan is
tihkamlar, siperler arasından fırla. 

yan askerler tarafından vakit ge· 

çirilmeden eakisilıden daha iyibir 
surette yayılıyordu. 

Hristiaynlar, kale muhafızları
nın Askanyos gölü vasıtasile imdat 

almakta olduğunu görünce, bunun 

önünü almağa karar verdiler. Bir 

gece içinde herbiri yüz kadar mu· 

harip gemileri insan ve hayvan ko. 
şulmuş arabalarla den·~ sahilinden 

göle kadar getirdiler. Sabahın ilk 

ışıkları etTaf ı aydınlatmağa hatla

dığı vakit, göl boyunu Ehlisalip 

ordusunun doldurmakta olduğu 

göze çarpıyordu. Bu muvaf fakiyet, 

cenk boruları ile ilan edildi. Fakat, 

Selçuk sultanı, askerlerini teşvik

ten geri durmadı: 

Ehlisalip ordusu ıon gayretle iz. 
ruğı almağa kara verdiği gün, 20 
temmuz 1097 yani bundan 839 se
ne evvel bugün kale üstünde impa

rator bayrağı dalgalanmağa başla
dı. 

Bu vaka şöyle anlatılıyor: ''Rum 

donanması kumandanı Botoniteı 
birçok sef aini Askanyoa gölüne 

nakletmeğe muvaffak olması üze

rine Ehlisalibin haberi olmaksızın 

Rumların göl cihetinden duhuluna 

müsaade olunmak şartile mahsur

ları ve muhafızları himaye etmeği 
hafiyen sultana teklif eyledi. Sul

tan, bu teklifi kabul ederek impa

torun bayrakları hristiyan ordusu

nun pişi enzarına nagihani temev

vüce baıladı.,, 
• * * 

lznık, Ehlisalip ordularına kah

ramanca kaJ'fı duran bir ıehirdir. 
Buraaı Rum imparatorluğunun ikin 
ci beldesi, Rum Selçukilerinin ilk 
payitahtı, f renkler tarafından Kos

tantinye zabtedildikten sonra Rum 

bulunan tanıdık ve dostlarına mektuplar imparatorluğunun hükilmet merke 
yağdırdı. Fransa ve müttefiklerini yen- zi oldu. 
mek için Öjen·nin yeni müttefikler bul- Burada geçn daha kanlı sayfa. 

masrna yardım etti. rı, günü gelince gene bu sütunlar. 
Louis arkası dıvara dayalı olduğu da okuyacaksınız. 

halde harp ediyordu. Ve korkuyordu.--------------
Yeni orduları mağlfıp olmuştu. Öjen 
İtalyayı onun pençesinden çekip alcL 
sonra da Flanderc yürüdü. 

Ve bir gün Olimpya Brükseldeki e
vinde Louis'in bir elçisini kabul etti. 
Kral onu geriye çağırıyordu. Ona tar
zıyeler, şerefler, payansız nüfuzlar vaad 
ediyordu. Öjene Fransa Maraşalhğıru 
teklif ediyordu. 

Şimdi Olimpya sevinebilirdi. Bil
yük Krala hakikaten diz çökerek yalva
ran bir hale getirmişti. İstihkar edilen 
kadın, muzaffer kadın olnıuştu. 

Olimpya sevinç duymadı. Aynasına 

baktı. Bir buruşuk izi gördü; Yüzü uza
mış ve sivrilmişti: Saçlarına krr düşmü 
gözleri yorgunlaşm§tı. Louis de herhal
de ihtiyarlamış olacaktı. Elçiye döndil. 

- Efendine söyle 1 artık pek geç 1 
Çok geçmeden Öjen İngilterenin 

Marlborough'u ile birlikte Fransanrn 
kudretini parçaladı ve Louis sulh iste
mek mecburiyetinde kaldı. Zaferin en 
civ civcli anında Öjen annesinin yanına 
koştu. Birlikte on beş günlük bir saadet 
çağı geçirdiler , Sonra Olimpya 69 ya
şında öldü. Avrupa devlet adamfan 
da yeni bir harita çizmeğe koyuldular. 
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RAUYO 'SiNEMALAR 

t S TA :li B U L: 1 
18 oda musikisi lpln.l:). 19 b:ıbcrler, 19,15 B E Y O('. L U 

muhtelit plO.klar, 20 so!olar tp!Ak), 20.::0 'l'Ulm. Kadın avcısı ve Jandark 
stüdyo orkestraları 21,80 son haberler, Saat MELE[\ Gönüller birleşince ve 
22 den sonra Anadolu Ajansının gazetelere Kraliçe KrlsUn 
mahsus havadis sen'isl verilecektir. 

\' l \'.\NA: 

18,10 şarkılar ve opera parçaları 19,l:S kc.
nuşmalar, 20,05 haberler, hava raporu, 20,15 
konuşmalar, 20,45 yeni hayat, 21,05 halk şnr 
kı:nrı 22,05 karışık yayın, 23,05 haberler, 
bava raporu, 23,15 eğlenceli konser, 23,55 ki• 
taplara dair, 24,10 konserin devamı, 1,15 VL

yana musikisi, 

BE it L t N: 
17,35 musiki, 18,35 Alman danaları, 19,0:S 

eğlcncell musiki, 20,05 konser, 21,05 haber
ler, 21,15 akşam konseri, 23,05 haberler, 23, 
35 gece musikisi, 

n u 1) A r E ş T E: 

S.\ ltAY 

Slll\Jl!:H 

,.n.uız 

TAN 

ALKAZAR 

ŞARK 

ASTOUVA 

Dans rliyası ve Çocuğumu 
çaldılnr. 

ı Güzel Fatma 

: i>:'.>Uı>d JJwaa 9A U.\OUU>flllJ. 
Programını bildirmemiştir 

18,05 salon orkestrası, 19,05 Etnografya, CIDıtJUtl'ET Programını bildlrmemlııtlr 

konferans, 19,35 koro konseri, konferans, 
20,55 şan konseri, haberler, 21,55 çlngene 
ınusik1sl, 22,45 orkestra konseri, 

B 1! K It I!: ~: 
18,05 konser, 19,05 ha\'adis, 19,20 konserin 
devamı, konferans, gramofon, 20,:S5 konfe• 
rans, piyano konseri, 21,40 kitaplara dair, 
ş:ın konseri, Harpa konseri, 22,35 haberler, 
spor, 22,50 konser, 23,50 franszca vo alman
ca haberler. 

l' \ r. t S( P, T, T,): 
18,05 orkestra konserl, konuşma, 18,55 

gramofon, orkestra konseri, 20,25 havadis, 
orkestra konseri,· 21,05 edebiyat, 11arkılar, 

2ı,35 piyes, lzlanda balıkçıları, 

it O M A: 
18,05 havadis, lS,20 gramofon, yabancı dil• 

lcrde yayın, konu§?Ila, 20,05 eğlenccll musiki, 
gramofon, 20,05 seyahat, haberleri, eğlenceli 
musiki, 20,50 haberler, Yunanistan için yayın 

l STANBUL 

AI.ElIDAR 

·A7.AK MeçhCll doktor ve Be§ 
kocah kadın 

KEMALBEY : Programmr blldlrmemtııUr 

KADIKÖY 
SUREYYA ı Bayanlar 
l lALE : Kadm ne yapsın 

ÜSKÜDAR 
HALE : Sekoya (kaplan kız) 

BAL AT 
MtLLJ Pctresburg geceleri ve 

Tarzan 
21,10 havadis, gramofon, 21,45 oda musikisi, K A R A. G (J M R Ü K 
seyahat haberleri, 22,55 karl§tk yayın, 23,0:S OZEN 1 Slblrya mabk!mılan 
havadl.!1, 

Cldüren 
ö pücük! 

azı idam edilen 

n ı ·pen kadın 
ze hirlendi 

Amerikanın Anzona vilayetinde Fa• 
r.iks şehri hapishanesinin boğucu gaz 
hücresinde dün idam edilen Frank 
P.askonnun karısı, kocasının dudakları• 

na kondurduğu son veda öpücüğü yü· 
zünden, kendini büyük bir tehlikeye 
mahkum etmİ§tir. 

T i YATROLAR 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

Saat 21,45 

Rahmet Elendi 
YEN! OPERET 

!\ ıısnlar ev,·elden nyırtıfa· 
bWr. Telefon: 4S70S 

Yakında: B A B A L 1 K 

Mesut bir 
evlenme 

Esbak konsoloslardan Bay Ahmet 
Nureddinin kerime Feride Nino ile An· 
kara İmar ve İskan müdürlüğü mimarla-

1 rmdan Afan Lugal'in nikahlan Ankara 

caktır. Tasdiknameler Fransa cumu
riyeti hilkümetinin Paristeki evrak 
hazinesine tevdi edilecektir. 

Japonya hükumeti tasdikin icra c· 
dildiğini Paristeki diplomasi mümes
sili vasıtasiyle Fransa cumuriyeti hü
kiımetine bildirmekle iktifa etmek sa
lahiyetini haiz olacaktır ve bu takdir
de tasdiknameyi mümükün olduğu za 
man tevdi edecektir. 

Türkiyenin tasdiknamesi dahil ol
duğu halde altı tasdikname bu suret
le tevdi edilince bir tevdi zabıtnamesi 
tanzim kılınacaktır. 

Bu hususta evvelkie.fıkrada derpiş 
edilen tebliğ, tasdiknamenin tevdiine 
muadil addedilecektir. 

İşbu mukavelename bu zabıtname 
tarihinden itibaren mer 'iyet mevkiine 
girecektir. 

Fransa hlikfımeti yukarıdaki fık
rada derpiş edilen zabıtnamenin mu
saddak bir suretini ve sonradan tevdi 
olunacak tasdiknamelerin zabıtname-

Fe3ih ihbarnamesi gönderildikten 
sonra bu ihbarname Fransa hükiıme
ti tarafından diğer akitlere tebliğ edi 
lecektir. 

İşbu mukavelename bu madde hü
kümlerine tevfikan fesih edilecek o
lursa diğer akitler • yani bir mukave
le hükümlerini · tayin etmek üzere 
bir konferansta kendilerini temsil et
tirmeği taahhüt eylerler. 

MADDE 29 ..... -
İşbu mukavclenamenin mer'iyete 

girmesinden itibaren her beş senelik 
bir devrenin hitamında akitlerden her 
biri mukavelcnamenin bir veya muh
telif hükümlerini tadil için teklifte 
bulunmak teşebbüsünde bulunabilir
ler . 

Kabul edilebilmek için, yüksek a
kitlerden biri tarafından dermeyan o
lunan tadil talebi, 14 üncü veya 18 in
ci maddenin tadili mevzuu bahis ise 
diğer bir akit tarafından ve başka 

maddelerin tadili mevzuu bahis ise 

PROTOKOL 

Bugünkü tarihli muka\·elcıtıııı'e 
imzası esnasında zirde imza:1 et' 
nan murahhaslar, kendi hük~Jll~I 
ni taahhüt altına alarak atıd~e 
kamı kabul ettiklerini bcvan e 11' 

• •Cl" 
1 - Türkiye. mezkur muk~'ııı~ 

mc mukaddimesinde tarif edıl }" 
lan Boğazlar mmtakasmı derhıı.l 
den askerileştirebilccektir. . 'lı' 

2 - 15 Ağustos 1936 dan ıtış\" 
Türkiye hükumeti mezkur nıu\_,. 
namede musarrah rejimi mu'''~ 
tatbik edecektir. ıtı 

3 - İşbu protokol bugündell 
ren mer'i ve muteberdir. 

·~ ZAYİ - Ordu vilayetinin rJe;# 
kazasc Ahzü asker şubesinden 1 rıİ~ 
askerlik vesikamı kaybettim. i t 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Ordu vilayetinin Meı'udiye ~.' G 
dan Afan köylü Hasan oğlu Be1'il' 
kurt. 

!!lml ........................... ,cs::ıım:11:r:r -- .......................... ~ 

Deposunda 
b üyük tenzilatla eld e n çıkarılmaktadır· 

Peissis 
M evcut kadın şapka levazımatı mevsim sonu dolayısile 

Lez- Panama - Baku -Sizo1- Bangkok ve saire 
Ra-konun cesedi idam odasından dışarı 

ya c l:arılınca elem ve acı içinde kalan ka 
rn:ı hemen onun üstüne atılarak yüzün• 
C.::m ve dudaklarından öpmüştür. Öper-

Belediye dairesinde kıyılmıştır. 
Genç evlilere bahtiyarlık ve saat di- ADRES: Tünelbatı Beyoğlu şubesi: İstiklal cad desi Sen t . Mari kilisesi karş ısında No. 340 

hn tle onun ciğerlerinden kalmış olan 
zehirli siyanit gazı dumanlannr teneffüs 
ct:nişfa. 

Kadın, öpücüklerden sonra derhal 
bayıldığı için hemen hastaneye ta§ınmış 
tır. Vaziyeti çok tehlikelidir. 

Ra::kon Meksikalı bir Kavboydu. 
Kendi gibi Kavboy olan bir adamı öl
dürmüştü. Bekleme odasında zehirli 

gaz hücresine giderken hiç telfiş ve he· 
yccan ı;östermemiş, ağzmdaki kocaman 

ı üro sigarasını fosurdatarak içmiş ve 
1:-"basının İ§lemiş olduğu bir cinayet yü· 
• ,elen idam edilmekte olduğunu söyle
r · ;~ir. 

teriz. İİll•••••••••••••••••••ı•••••••••m••ıım:ıım•m•••••••.......-•": / 
---~~~~~~~~~----~--~~------~~~~--~~--~----~-----------~----~~---__., 

• asan eh mi ,, erit Nadi kardeşler 1 .,, 

~~~ 
~~ SJıhl fennJ. .. JltetUı unız ' ' 

•• llo.;.;;......U.Lı!.._.;,-._,,,;;;,..._;: ................... "'""'"' ........ 

uhallebi evi l s tiklôl 
c desi No: 173 Saray 
sineması karşısında 

U ORT •• 
SÜSPANSUARLARIM IZIH aye • n 

ve en büyük 
mulıaJlebicisi 

açılmıştır bir 
ziyaret kdfidir 

oderr1 



'Ya.zan • 
• 

l<~Şk Yüzünden hayatı 
ırıen . 

blj .. mış bir genç kızın, 
tun g ·· 

~tti . unahlarına nedamet 

oy~' .sırada, talihin kendisine 

adığı feci oyunu anlatan 

Ve bu sayfada biter:ı 
acıklı bir hikayedir. 

Atnr 
RIM çiçeği Zel -

ranın o .. . 
lı ' gun belkı ru 

t unun en t . .. a.._ .,.. emız gu-
-"t ••Uyd·· 
· . t bıraktı~ u. Daha bir s~ . 

tilıl~ ktnd· _gı hırçın "müşte 
"11<1la ısıne 
t tdan verdiği yo .• 

L llzı •· o de 
"t~t~ Ustiiste rece usanmı;ı , 
~~ .tı o kad tekrarlanan bu 

litııt b· ar bıkmıştı ki 
~- ıtan . . , 

o~"'tta h ıçınde tabii bir 
el.. k İstiy:ınen bir ev kadı-
, 'it ı... tdu "M·· . . 
ııı uttakrna · uşterı .. sını 

hır~ arıca.le 
1 

2
• karışık mide· 

tc~. "tık a ahilec ~ · · 
-.;ıt • Çorb egı lımonlu 

ttı.... .llhı tıı taasını içmek üure 
"ljlt' n • \ı~ a 1

• bu 'llınış çorba::ısına 
tı.. hıaı "atla . 
~ dU ardaıı b" t~ sıra ıle yapı· 
~tc !trı b· ıtınin hemen a'. 

) l'a ıt ın 
trİtıi ~ 1\ Otu asaya oturdu .. 
>u.~t tt tt~tirtınuşken az sonra 
~t}a~11tcc~ ~tek ayna ile yüz 
llııdakıatsı:ırb r vaziyet aldı. Is
~,·~ de~'Jı. ir_i bir kaşıkla 
~ ~~ dcgdırdıkçe düşünce 

~~~ aLS. kendine bakıyor, 
rı~· it ltı" 

il( di. ı isti 1 seyrediyordu: 
t ~ ~ Şu a~erek harap ettiği 
l.ı~ > t ardı 12a bakınız: Is • 

~t~1'ıkı. ~tdınca içilmiş si
~ '<ltılc k 
~ • ldct abarmış olan 

~ )di)tı~~tııiış~ Yorgunluklarını, 
~.~ ~ tr, c·· arını haykıracak 
~ o~ Ozle .. 

~trı tıı oıa rının, şakakla· 
ı. &-• vardı n Yerlerinde ıslak 
44 ~!111 • 
d;, ıı Ve tla· 
;"1tlıt· ara.a1nd tına kıvrılmış saç 

~E~'Jle. dil~ bi~. zambak ka· 
l ~~U tıbi ~ Yuıünü biran 
~~- · C.. gotın • · 

'
~"4t 0~ltr•1,,. egı arzuladı. 
, tUı .. ın · · 

11.' "c dU. " ıçıne varıncaya 
--. d~ ~Orba k - k 
1~ tatu .. tın bir aşıgını ço 
tl ~t~i~ken du hareketle ağzı· 
·~ tıbj tıı gUl·· daklarını incel· 
~ ... : tıı~~ııa>'au:s:ai. Kirpikleri 
tı.~~~l Ukçc ogru dineliyor, 
)Or~ıı Sllltutı Yanaklarının her 
I' • arı d h 
"tııt . a a derinle· 

~ ·~· ' ,~ ı ba..,aya 
« U ~ ~ğa kaldırıp bak· 
k~ ı.}~dı Çıota Çevirdi. Gör.. 
~111) "lltı, •• ok b 

~ ' 
11İle h gençti. Ken-s. ~t atap t · - · . 

~, a... lldis· . e tıgını ve 
'Q} ının d 

~t 1"ordu. e hoşlanmt• 
~4 lı:, ..A.. 
~ ~ttd·dUklta, ~ 

l ıltt n ııah' b· 

~lııt tn 1 ıne borcu-

~ duıt sonra da b" ..• 
ı11 'il }' ır muc. 

ı. ~l~t tetik ber~en kımıldayt• 
~u tııJ clınd 
l t h· ~tr• en yuvarlak 
~~ • ._ iter zıp, sık . 
l· -qıt' bu 1• ıpek çorap 
"it ~tırı ııu ca 
ı. -~ı. a do· ın gibi duran "l'o ~L gru 
~ t · <1:, o Utanan k"'t"" q~ tQı· ııu 2 o u 

• ... ıi'd· aten Y • >er "l;>t ı: "N· . erıne mıh 
t ~Ilı) dU~ı: ıçın Yaptım bı· 
~~ . ll ""'lldü . . • 

b~L_ ttıirn : Nıçın yapı· 
t" ~tı evırn m. 

tiıu.~tl tnı Yok 1 yoktu ; 
~ "<il 0 >'aş1y tu ! Annemle 
I\~ o ıq ~sin;rduk. Nereden 
ı. t k, Un bo e... N erden se\"• 
ı ~~ "l? >'lu . 
~ ~ lıltlck ' genış omuzlu 

~ ~-~ 'kada - • >ı., Oclı( arıı1c1 r agır başlı, 
'" d..... ı, tuhaf h -~ ~i ·•ıccck . • em da-

~t ltı a. l'a 1. b .. Hşta delikanlı 
L_ '"l:fll' • 0Utij 

10 ~L- •n. 1\ n bu halime 
ı.. 'n ~,ti ına h "\r~ tııı. '1 ola ayır.. Senin 
\..' ~ "' tıı. ~ cak. Sen erkek 
~ -·ı. t. Cllf b 
tlt~~~a "al en çileden r ·

btrıd vard:~ . S•n kor 
tn :a 

· ana sahip ol 

maktan korkuyordun. Senin gün 
lerce peşinden koştum. Paran ol
madığı zamanlar annemin terz·. 
likten kazandığı paralardan alıp 
iana getiriyordum. Beraber eğle· 
niyorduk. Sana yalan söylüyoı• 

dum. Sana bir mirasyedi imişim 
gibi görünüyordum. Beraber ye
dik, beraber içtik, beraber sarhoş 
olduk. Senin kucağında ısındım, 
yandım, ter döktüm. Ama sen 
her zaman benden, beni elde e!• 
mekten kaçındın.Bunu açıkta söy 
ledin de .. Fakat nihayet erkek 
değil miydin.. Senin de için ya
nıyor, beni çekiyordu. Sana az 
mı şeytanlık yaptım: az mı b-· 
rakmak istedim kendimi 1 Sonun
da bir gün ikimizin de barut g'• 
bi pathyacağımız an gelmişti ar
tık ... Paranı gene ~n buldum. 
Bir tuvaletimi satarak bir gec~ 
için sığınacağımız yeri tedarikle• 
dim. Ve sen beni aldın. Sen beni 
değil, ben seni aldım Ziya .. Ama 
kendim de gittim .... 

* Zehra mantosunun yakasını bir 
yanından çenesine doğru iteliye
rek yerinden kalktı. Ve çorbacıyı 
ruhsuzca başiyle bir selamlıyarak 
dışarıya çıktı. Vakit öğleydi. 

Mevsim kış sonu olmasına raf• 
men güneş adeta nisan ortalarıy· 
mış gibi ısıtıyordu.o Tramvaylar 
ve otomobillerin boylu boyunca 
vızır vızır işlediği caddenin bir 
yanını, iki tramvay yolunun or• 
tasına kadar gün ışığı kaplamış· 
tı. öte yandaki gölgenin serini'. 
ği buğulu bir gözlük camı gibi 
görülüyordu. Zehra güneştr ta
raf tan ağır ağır, düşünceli düşün 
celi cadde boyunca yürümeğe baş 
ladı: 

Ziya ile hayat, sanki o kadar 
ve o kadardan da belki biraz faz· 
la imiş .. Beliren hamisiz çocuk, 
evde rezalet, tanne ile kavga, is
yan, türlü gizli çalışmalar, nih2• 
yet işte sokak .. Bitmek tükenmek 
bilmiyen kaldırım gezintileri .. Bu 
ralann kendi suyuyla büyüyen, 
açılmış ve henüz dalında dik du
rabilen çiçeği Zehra, hele bir ak· 
şam önceki deli gibi adamı, kor· 
kunç "müşterisini., de düşündük 
çe, hayatnın yegane dayanağı c
labilecek son bir delikanlıyı biraz 
daha yakınlıkla. yatkınlıkla mü
lahaza edebilmeğe yanaşıyordu. 

Ziya ile olan o fırtınalı macer<• 
sından sonra Zehra, bir aralık da 
bir bl ra girmişti. Kendisine her 
zaman içki içirmeğe gelen bir 
genç onu yanına alacağını vadet· 
mişti. Bu gencin otomobili var
dı. Büyük bir yazıhanesi.. Yük
sek bir ecnebi firmasının burada 
mümessilliğini yapıyordu. Ama 
gençti işte .. Zehraya iyiden iyiye 
ısınmıştı. Hele bir akşamki sıkı 
fıkı arkadaşlıkları onu bu taze 
bu dudakları kabarık ve gözler:
nin içine kadar gülebilen dişi sa· 
mura enikonu bağlanmıştı: "Bir 
müddet beraber yasıyahm. sonr.rı 
evleniriz,. diyordu. Bu adam evle 
nircli de.. Ona neler alacaktı. O 

' 

.... 
"Müıteri,, ıini bırakır bırakmaz, kaı·ııık mideıinin ancak alabil~ceği limonlu bir taouk çorbaıını İçmek 

• üzere, caclclenin en tanınmıı çorbacııına gelmiıti. 

ne olmıyacaktı 1 Mazisi karışık ni 
ce kızlar, pekala yepyeni bir hz· 
vat kurabilmiş, lüks hem aklı 

başında birer kadın olabilmişti. 

Bu çocuk bugün de görse onu a
lırdı. Ah kafa .. Serbest yaşayıp 
ôa,ne anhyacaksın, ne öğrenecelr· 
sin sanki.Her akşam bir çeşit ada 
mın şehvetinde körlenirken ki
min kimden hıncını alıyorsun .. 

Zehra evvela suların sığ yanla• 
rına yaklaşıp orada bir müddet 
bocaladıktan sonra sahile pekala 
çıkabilirdi.. 

* Güneş gittikçe kızıyor gibiydi 
Zehra yakasındaki kürkü eliyle 
a!jağıya doğru bastırarak sanki 
vanan ensesini biraz havalandır· 

mak istedi. Geçenler arasından 

türlii erkekler ona gülümsiyerek 
dokunup, sürtünerek sataşryorlar 
cir. Ve o nedense, bunlara cevap 
vermediği gibi aldırmıyordu da .. 
Onun rubu,bu gün kendi başına 

yaşıyor, maddesinin üzüntüleri
ne, uğradığı tecavüzlere hiç ku
lak vermiyordu. 

Zehra şu dakikada evleri olar
Iarı, evlerinde beyaz göğüslükleri 
ile, hizmetçilerine yalnız heves 
için olsun beyaz çinili mutfaklar· 
da yardım eden kadınlar; gü
zel güneşli balkonları, şezlong· 
larr, tül perdeleri; suyu, kırları 
ve bunların üzerinde esen saf ve 
sıhhatli havayı, dört başı mamur 
ve muntazam işli insan hayatını 
düşünüyordu. • 

Zehra, içerisine adeta ilham de· 
ğan azizler gibi olmuştu. O zah· 
metsiz, dertleri muayyen, hiç o1-

mazsa ayni dertlerin tekrarlan
masından ibaret olan namus ve 
durgunluk hayatına kavuşmak i· 
rin yanıyordu şimdi •. 

Bu sırada hiç ummadığı bir şey 
gördü: Bir otomobil.. Basık, L"• 

1:Un radyatörlü vişne çürüğü bir 
otomobil karşı kaldırımın önünde 

bir tütüncü hizasında duralar gi· 
bi olarak içerisinden biri tütüncü 
dükkanına doğru bir şeyler bağır 
dı .. Bu, onun otomobiliydi. Bar· 
da, kendisine, önce metres gibi 
oturmaktan başlıyarak, sonra ev• 
lenmeğe kadar teklif eden deli
kanlının, büyük yazıhaneli, ecne 
bi firma mümessilinin otomob"· 
liydi. 

Zehra ilk defa olarak onu ça· 
ğırmak, kaçırmamak istedi .. 

Karışık hayatından sükuna· 
doğru ilk defa olarak kendil'ğin· 
den gitmek .. 
Bulunduğu kaldırımdan atladı 

Bir elivle otomob:le doğru uzan· 
mış. bir yandan d:;ı çocu ğun i~

mini çağırıyordu. Fakat caddenin 
ortasına gelmiş gelmemi!'lti ki 
yukardan doğru hışım gibi inen 
bir taksi otomobili onu şaşırttı ve 
kaçmak isterken dev gibi bir kır
mızı tramvay "avakları keı:ilm:ş 
bir ejderha,, korkunçluğuyla ~ 

zerine doğru yürüdü. Onu altına 
aldı, sürükledi, Sonra kimsenin 

1 ' 
işitmediği ve kendi gürültüsü a-
rasında kaybolmuş bir takım çı• 

tırdrlarla durdu. 
Halk ~ığrıştı. Bir kaç kişi: 
- Telefon ediniz. telefon edi

niz l diye bağırdılar. 
Bir toplantı, bir koşu~ma .. Az 

sonra, imdad otomobilinin uğul. 
dayarak ve tekerlek1 eri görünmi· 
vecek bir süratle ge1 işi.. 

İmdad otomobili kalabalığın 

tam yanında durdu. 
Cesedi eczaneye ~1mağa lüzu'n 

görmeyen bir cio1<tnr imdat oto
mobili ile gelen dC"ktora: ''fşini.z 

kıılmadı, dedi. Olan olmuş... • 
Zebranın vüzü, onu en vakın

dan tamvanların h:le teşhis ede
miyeceği kadar dı>amık ve kanlı 
hir vr~ın haline gelmişti. 
Sıkı İpek coraplarının i~inde 

huzl ı ı c;ım aibi duran bacakların
dan biri yoktu 1 . 
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Dur, acele Ptme ! Duvarların da kulakları 
var derler., Hele Bağdatta •• • 

- Emirleriniz tamamile ifa edilecek
tir. 

- Haydi al götür. 
Alakuş hali kendine gelemiyen Ya· 

hudiyi kolundan tuttu ve sürliklercesi• 
ne dışarı çıkardı. 

Huligu bir müddet yalnız kaldı: 
- Kızıma yaklaşıyorum, diye mınl· 

dandıktan sonra huzuruna tekrar bütün 
kumandanları davet etti? 

- Karar nrdim. Bağdadın üzerine 
yürüyeceğiz. Askerlerinizi ona göre 
hazırlayın. Bağdadın üzerine dört kol· 
dan gideceğiz. Yalnız §imdilik acele 
etmemize lüzum yok. Daha evvelden 
etraftan dolaşarak Şam, Musul, Suriye 
yollarını tutmalı ve Bağdadın herhangi 
bir cihetten imdat almasına imk8n ver
memeliyiz. 

Yanm saat sonra ordu harekete gel" 
miıti. Birer tığ gibi çevik Tilrk asker
leri atlarına büyük bir maharetle bin• 
miş oldukları iıalde mfzraklan ellerinde 
garba doğru hareket ettiler. 

Hul&gQ geriden geliyor ve bir eyler 
düşünüyordu. Acaba Bağdadı almak i
çin dlh iyane bir plln mı, yoksa ... 

-4-

Görülmemiş bir 
kavga 

-10 

Kekeledi, sustu. Kadın dikkatli 
dikkatli genç erkeği süzdü. 

Celal, hiç bir §eyin farkında olma
dı. O heyecanla soruyordu : 

- Evde ne var ne yok ? Hepsi iyi. 
ler ya? 

- İyi, iyi.. Demek artık büsbütün 
~eldiniz öyle mi ? Sizinkilere ~aber 

vermediniz mi? 
- Vermedim. Ani kar§ıl :ırına çı. 

kmc.:ı daha çok sevineceklerine erni. 
• 1 

nım .. 
- Elbette elbette.. I\:eşke!. 
Adam lafı kesti. Gıcık tutmuş gibi 

öksUıdü. Ne söyliyebilirdi ?. Mese
leyi anlatmakta mana yoktu! üstüne 
ne vszlfc!. 

Uellkanlı tekrar etti : 

- Neye keske diyorsunuz? 
- Yani haber verseydiniz daha 

iy i olurdu bence. ÇUnkii sizi kar131la. 
mağr. gelirlerdi. Ne ise zararı yok! 

Jı'azla konuşmak istemediği halin. 
den belliydi. Celili rahatsız etmPJ<ten 
korktu. Başka bir tarafa çekileli ga
zete okumağa bnşhıdı. 

Trenden inerlerken kadının kocası. 
na eu sözleri söyled iğini işitti: 

- Sarho~ karının kocası mı? 
lşitti, fakat anhyamadı. Sarhoş 

karının kocası da kimmiş acaba? 
Yürümcğe ba§ladı. Uzaktan bir 

çocuk cenaıe alayı gördü İçi ürktü. 
Ölen kimdi? Kimin yavrusuydu! 

Korku ile bakındı. Gözlerinde deh. 
şetli bir endişe alaimi vardı. Bacakları 

HABER - Ak$am Postası 20 TEMMU~ 
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Konuştuklarımızı qabancılarıfl 
duqmaması için tedbir almanıt 

• • 
rıca ederim 

titredi. Bir kaç adım daha ilerledi. 
Ahmctle karşı karşıya geldi. 

Tdfı~la seslendi . 
- Ahmet kardeşim, ne var? Şadiye 

nasıl? ÇocuklRnm ne yapıyor? Bu ge. 
çen cenaze kimin. Kimin yavrusu öl
dü?. Çok korktum. Aman bana doğ
ruyu Aöyle .. 

Ahmet Halecan içindeydi. Şaşkın 

şaşkın bakındı Sonra gayri ihtiyari: 
- Neye geldin, buralarda işin ne? 

Git, yit, nereye istersen git.. Fan.et 
ki burada kimsen yoktur Kimsen kal
mamıetır. Dön git. 

- Ne diyorsun? Anlamıyorum .. 
Maksadın ne? 

Fakat suallerine cevap alamadı. 

Ahmet hızlı hızlı ilerlemiş ~itmişti. 

Celal onun arkasından koşmağa bile 
tetıebbils etmedi. Bacakları kesilmiş. 

ti. Orada duran bir ta.~a ilişip otur
du: 

- Ne oldu? Her halde çok fena, 
çok feci, büyük bir felaketle karşıla

§acağjm. 

Gözleri karardı. Bir saniye t'trafı 
kapkti.ra. gördü. Eliyle alnının terleri. 
ni si:di. Bütün ~esareti kırılmıştı. 

eve gitmekten ürküyordu. Uzun bir 
müddet öylece oturduğu yerde kaldı. 

serdi. Ve 

Gelip geçenler ona hayretle hakıyor. 

!ardı . Bazı tanıyanlar başlarını sallı
yor, birbirlerine onu göstererek: 

- Celal Beyi gördün mU? Gelmiş! 

Hali perişan.. Zavallı adam! 
Diyorlardı. 

Şadiye o gün akşama kadar koca. 
sını bekledi. Çocuğun <'enazesi ~vden 
çıktıktan sonra duaya başladı: 

- Yarabbim. Allahım buglin Ce. 
lil gelme.sin. lki ıiç gUn sonra .. Ku
zum Allahım! . 

Celnl, dalgın dalgın kalktı Ağır a
ğır yürümeğe başladı. Evde, gevgili, 
ne§cli yuvasında onu bekliyen felflket 
acaba. ne idi?. 

Güneş ufukta kayıp olmak üzere 
idi. Uzaktan kulağına garip garip 
sesle_· çalındı. Bir bağrışma vardı .. 
Klifüı ler işitiliyordu: 

- Alçak, katil. Sarhoş anne!. 
Edepsiz, namussuz kadın a l ~ana. Al 
sana .. 

Taşlar atılıyor. Camlar iniyor. 
Delikanlı adımlarını sıklaştırdı. 

Pembe eve yaklaşınca kalabalığın ora. 
dıı. toplandığını, oraya doğru bağır
dığın ı anladı. lçlerlndenblri onu ta_ 
nıdı. Diğerlerine bir §eyler söyledi. 
Herkes dağılmağa başladı. 



·D~a iştirak "(;"den 

rcularımız 
llareket etti ıer 

~}on u . 

Bu.gar 
futbolcuları 
Ol impiyada 

gitmiyecekler 

Süvarilerimiz 
Berlinde 

Yaaet teısi say. 
t bi\ı ettiği bu 

ketbo] 1 cu ar 

Sofya, 19 - Bulgar futbol fede. 
rasyonunun idare meclisi tarafın. Fevkalade bir merasimle karştland ı l a r 
d a n verilen karar m~cibi~ce, .Bul- ' Bugün hareket eden Türk ka-
gar futbolcuları Berlın olımpıyat · 

ba,k 
ı. • anr G 

larma iştirak etmiyeceklercir . lda. filesi için de büyük bir karşılama 
r e m eclisi bu kararı itti fakla v e r -

ıtaf·ı e. 
ı e · ı 1 e h a re. miş ve se bep olarak da Bulgar fut- merasimi hazırlanmıştır 

bolcuların beynelmilel mahiyette Berlin 16 (özel aytarım•.:J<ı.n) - j vaı-ilcrini Alman hükumeti ve oliırpİyıtt 
o lan böyle büy ük m a çlara i~tirak Bugün saat üçte süvarilcriıni:ı Berline \ komitesi namına selamlamakla müftchi" 
e d e bilec e k vaziyette olmadıklarınr muvasalat ederek çok l>üyiik t 
ile r i sürmüştür. ve cidden Alman milletinin ictinden ge- • 

Türk sporcular kalilefline riyaşet 
eden saylav Süreyya 

Amerikahlar 
Yüksek 

rekorunu 
atlama 
kırdılar 

Amerıka olimpiyad takımının yola 
çıkmadan evvel yaptığı son seçmeler. 
de rfünya yüksek atlama rekoru kırıl. 
mıştır. Dave al Britton ve Conwlins 
isminde iki atlet de 2.076 metre atla . 
mışlardır. Her ikisi de zencidir . 

ltkesirdeki 
fiik yangın 
~?Kaç ev yandı? Zarar Terfi maçmda 
f ~dardır ? Bütün J Altınord~ s:ahaya 
~llat . gelmedığınden 
%~ _ ini VerlyOrUZ Hilal hükmen galip 
eı,~e~~ ıta1ıiyc ban ve C. M. Umumisi vekili Ali Riza sayıldı 
~cık ~n «1Ji(]: bı'r Nı"zamname mucı"bı"nce, b" • · • Çil • ... 'llt[ • ve Orman muhafaza mc.murlarından t 1t;. ırıncı 

ın "Qil ctr yap. kk b ' h 1 · k k üm e •onuncu"'• Hı"lal ı"le ı" kı·ncı· 
1 

"l&Qqt l'i(,..k Dı·ıı· re ·ep ır eyet ge mış va ayı ve za- ., <H& 

r ııı1 rarı tesbit etmişlerdir. Nahiye ır.er· küme şampiyonu Altmordu arasın. 
f la.a.t ~~ekil- kezinin yanmasından tahmini 35000 da dün Kadıköy stadında yapılma. 

(j~ ~ {.'/ lira zarar vardır. Yanan miktar şudur : sı icap eden terfi müsabakası Altın 
llt1 t ~ti Ökçedağ 72 ev. 3 dükkt n, '!.9 sam:ınlı::, 32 .. nbar, 

l\ tı:. 11 A.h orduluların gelmemeleri üzerine 
~ .~Ut emdin 1 mektep, 3 fırın, ve bir de yağ def ir-
~~ llııı,~llıa 111 tesirile meni yanmıştır. Bunlar içinde eşyasını yapılamamı§br. 
'1. !ıJıc bu/ iYen de· tamamen kurtaramamış ~tanlar pek çok Bu v a ziyet kar§ısında Hilal klü
~~ hab lllt zarar- olduğu g~bi, kısmen kurtarıaln da var- bü bu müsabakayı hükmen kazana 

tlııı . er alarak dır. Nüfusca zayiat olmayıp. 3 .:det rak t ekrar kendi kümesinde kal
\ ıçin bu hu- merkep yanmı§tır. Ayağına çivi batan mışhr. Müsabakaya İ§tirak etmi

Siıi ten··ir ve başına tahta düşen yar~h birkaç köy- y e n Altınordu klübü terfi maçını 
lü vardır. 

yapmamak için evvelce federasyon 
Kıymetli Valimizin gi:indcrdiği heyet 

tlt~ l'tıe<Jin kızı o gün sabah erkenden nahiyeye vasıl ve T ürkspor kurumuna itiraz ettiği 
llq Ç saç a ak olmuşlardır. Otuz adet çadır da Piri- için hu karşılaşmada nihai karar 
~Sasıyıe ;tc beyler istasyonuna gelmiştir. federasyon ve Türkspor kurumu 
~% ş ...c. d · ı kt ~· trıek Hn y ı· mallar tarcwın an verı ece ir. 

~ ~ ~y~ saat s~n- er 1 
4 ~1 1

d '
1 

lvteh d • • k d Halkevi it~ S,~>~~1111 .~ör~~c serglSI apan 1 • 
~ 1~~ at7tıdürüne Yapma bebek 

~ı~ "ilk ı arak ha 
1nc tı.~· b: ~~b~.r Ve· SPrgisi açılacak 
• t&i, ı'ııııiunıuştür. Taksim bahçesinde açılan yerli mal . 

ııı ~~d abey ead- lar sergisi dün gece kapanmıştır. Dün 
~ı.~ a tamamen gece yarısından sonra barakaların yıkıl· 

tt~ "lliitı 
C( tıı ha Çok ça- masına başlanmıştır. 

'lt/llııı: 1k küt lesi Yalnız inhisarlar idaresinin pavy0· 
lı. 1ttın ön·· nu yıkılmıyacak, burada bebek seı gsi 

ı ~, ı. une 
~ ~tt;ı;1tıde bulu- açılacaktır. 
vcı~ ~"7ıştardır. ____ A_ o_a_d_o_l_u ___ _ 
la tr t geçtiği 

t~l. ~it <it a( muha . halk havaları 
"il ~1ııı • a . 
~ ı~ "lfl • tı büyük Anadolu halk havalarının ve milli 
~ ~tC~tıd::u bir da- şarkılarının toplanarak sesli filme alın· 

lı~ tıt~ !:anın biı ması yalunda tetkikler yapılmaktadır. 
1ıı .ll\z, 
~ltf . Ve r.:öz İstanbul konservatuvar mlidürü Yusu{ 

t ltı ltıı .. 
tfonı gokıcre Ziya ile Mesud Cemil Ankaraya ~ag-

~ y' '~ı '· a kızalay ~ •e b• • rılmışlardır. 
'lı "rı ~~ ır heyetin -==-----=------.-------
~~ıltıi~~~a r rnikta. Tel efen ücretlerinin 

~., 1\ b.. Yarclını UCU 1 1 A '4t·~, ~ .. <300 ) nü. Z aması ilZIID 

1 
tb aoYle . Telefon ücretleri bir temmuzdan 

l t~ .,. n.ışler. 
:ı~!lı.hıı. et kili Bur. itibaren haylı ucuzlamasına rağmen l>i! 
' '4':~1 çok yerlerde. mesela mağaza. dükkan 
t'Çııı h~r· 1 rn l z eczahane gibi yerlerden telefon etmek 

~ h S~~<ll~t<:n Yapı İstiyenlerden 1 O - 15 kuruş para alın · 
U 'lııt lı~~ ..... a.ktadır. dığı alakadar makama şikayet eclilmiş · 
~ t~· "'Ct' , . B b. 

1 ~tt l~ıı ı Ge Ylı- tır. urası ır karar v~remezse Ba· 
0'..ı r. a:,. liı:.te~· kanlığa şikih·ctte bulunulacaktır .. 
{' ~."'ltJ ltl'tı .. ıncıc. J 

Basın Foto 
ı ~ ~tı I§tır 

1' llıi: 'l\'ıı~ı~ . 
ı ~,.~~c hpan 

n ~'Ilı tcı 

caddesi 

f, 1\. it tılflı.ı~ er ba"ia- Gazetelerde ve spor mecmualarında 
' ·, ~ 11'ıd l:tı takd · 
~ v ~l\e İlk P ır . , gördüğünüz bütün hadisat fotoğrafları 
~r dıJt artı (Basın Foto)da satılmaktadır. (Basın 

1~ !}, Ilı Yumurta Foto) gazete fotoğrafçılarının fotoğraf• 
l t\ııı lt.ikt hanesidir. 

~ı.t arda YU· Adres: İstanbul Ankara . Cdir. 
_________ ('"-B_a_s_ın_F_o_to) Tel: 21262 

şampıyonası 
Patfh idman - Altın 

hilal berabere 
kaldılar 

~mınönü Halkevinin Karagümrük 
stadına yapmakta olduğu gayri fcde. 
reler turnuvasının dCimi final maçla.
rmdan birincisi l{u~:lili ve Bozkurt 
takımları arasında oynanacaktı. Kuş . 

dili gelmediği için Bozkurt galip sa. 
yıldı. 

F2tih İdman - Altın Hilül oyunu 
bal2tarı başa heyecanlı geçtı. N .. tice. 
de iki taraf da ikişer gol yaparak be. 
raber~ kaldılar. H<1.flaya bu maç tek
rar yapılacaktır. 

Hususi maçlar 
Mercaospor galip 
Dün Heybeliada Çam limanın·! 

da, H eyhe liada ile Mercanspor ta· 
kımları karşılaşmışlar küç üklerin 

yap~ığr ilk m aç da 4-2 Heybeli ga· 

lip gelmiş. Son yapılan birinci ta· 
kımlar maçı ise, ilk devre 1-1 bit-

miş ikinci devre M ercanspor yedi

ği b ir gole iki gol atarak mukabele 

etmi§ ve n e ticeyi 3-2 kazanmıştır. 

iz mitte 
Ak yeşil galip 

lzmit, - Akyeşil , Adapazar ic.lman 
yurdunu bire karşı iki sayı ile yen. 
miştir, 

len bir te;:ahüratla ka:-'} tlandılc:ı r. Aa sı1 

büyük kafilemiz ayın yirmi üçünde 
geleceğinden büyük karşılama merasimi 
o zamana bırakılmıştı. Fakat buna rağ· 

ı·im. Alman Türk -;- dostluğunun yadı. 

na bir vesile teşkil eden bu hadis.eden 
d o>layı büyük memnuniyet duymakt<.ı,. 

y ım. Bu vesile ile büyük şefinizi hürmet 
le selamiar, renginizi temsilen gireceği• 

n iz bütün müsabakalarda en büyük tnUoo 

men asil ve centilmen zabitlerimize cid· ı vaffakiyet dilerim.,, Radyoyda söylenen 
den göğsümüzü kabartacak surette hüs- bu kısa söze Bay Fuat Oluğ mukabele 
nü kabul gösterilmiştir. Saat iki buçuk" 
tan itibaren Berlinin Anhalter is
tasyonuna burada bulunan Türk kolont 
si, askerlik veya vazife dolayısile Tür
kiyede bulunmuş Almanlar birikmeğe 

başlamışlardır. istasyon baştan a!iağı 

Türk ve Alman bayraklarile donanmtş 

bulunuyordu . Tam saat üçte bir askeri 
bando gelerek süvarilcrimizin vagonu· 
nun duracağı mevkide yer aldı. Bizim 
resmi zevat arasında Berlin Türk mili" 
ter ataşesi Bay Şinasi ve Sefaret erka
nından bazıları bulunuyordu. 

Tren gelmeden biraz evvel Berlin as· 
keri kumandan ve olimpiyat köyü nazı" ' 

n Obers Von und Zu Gilsa maiyetile 
göründü. Bu nazik ve büyük a;;ker her ı' 
milletin gelen kafilelerini karşılamağa 

t ayin edilmiş ve olimpiyat köyüni.in bü· 
t ün idaresi emrine verilmiştir. istasyon 
daki ka labalık cidden görülmeğe değer 
bir manzara arzediyordıı. Bu Türk ve 
Alman dostluğunun daima yaşa<lı ğının 

bir isbatıyclı. 

Tam üçü sekiz geçe tren geldi. A· 
taşemiliterimiz ve Berlin Türk olimpiat 
ajanr çalışkan ve gayyur bahriye zabit-
lcrimizden Bay Hakkı Oluğ vagona gi• 
rerek kahraman süvarilcrimizi selamla· 

dılar. 

Alkışlar arasmda ngonclan inil<li ve 
Bay IIakkt Oluğ ideal bir asker olan 
kafile reisi Yarbay S ::ıimi kuman<lan 
Von und Zu Gilsa'ya takdim etti· Ku· 
mandan Von und Zu Gilsa beyanı ho~ 
amedi eylediği kısa biı nutukta ekeli ki : 
"Dost ve asil Türk milletinin genç sii • 

ederek gösterilen hüsnü kabule teşekür 
etti. Bunu müteakip milli marşımız me
rasim ve hürmetle dinlendikten sonra 
-~afilc büyük kalabalığın refakatile tah
sis edilen otobüslere binerek meşhur 

Unter den Lindendcki mcçhül asker a• 
bidesin.e çelenk koymak üzere hareket 
etti. Berlinin en işlek caddesi olan htı"' 

rada, halkm terakümi.inden, hiç durma• 
dan akan seyrüsefer yarım saat atıl kal• 
mak mecburiyetinde kaldı. Tam bir as" 
keri disiplin ve ciddiyetle icra olunan 
bu merasimden sonra Dölıeritzdeki o• 

limpiyat köyüne hareket edildi. 

Olimpiyat köyüne vasıl olunca kapı• 
daki sancak direklerine sırasile gelmiı 
olan milletlerin cckilmi~ olan bayrakla• 
rı ar;ısma Türk sancağı da merasimle 
yükseldi. Burada ela ufak fir nutukla 
kumandan Von und zu Gilsanın vekili 

Zabitlerimiziıı sıhhati mükemmel ve 
medi ederek mııvaff akiyet temenni et" 

ti ve alınan muhtelif fotoğraflardan son 
ra kafilemiz Türk sporcularına tahsis 
edilen ve cidden görülmeğe <leğer evlere 
yerleştirildiler. 

Kafile dokuz kişiden ibaret olup r eis 
Yarbay Saim. Baytar Fahri ve bir de 

antrenörden ibarettir. 

Süvarilerimizin on altı atı ve beraber 
lerinde~i on dö rt sayis yarın sabah mu• 

vasalat edecektir. 
aZbitlerimizin sıhhati mükemmel ve 

neşeleri yerindedir· Aytn on sekizinde 
idmanlara başlayacaklard · r. 

S uat Erler 

Atletizm kupası 
Müsabakaları dün bitti 

Güneş takımı l<Lıpayı kazandı 
kaplanına verilmiş. Atletizm fedenı"'vonile lslanbul al. 1 

1 
lctızm ajan1ığmm müştereken v~ çok 
faydalı bir iş olarak ha1:ırladıkları at. 
lctizm müsabakasmm illti cumaı lesi 
günü yapılm~tır. ikinci ve sonuncusu 
da dim Taksim stadında muvaGaki. 
yetb yapılarak bu müsabakalar biti. 
rilmı~tir. 

Diiııl;:ii nıii.saual.:alardan biı güriiııiiş 

ı~; gün devam eden İstanbul ınıpa. 
sı müsab akasmda Atletizm Ajanlığı 

tarafından tesbit edılcn dereceleri en 
iyi ŞE:-kilde elde eden Güneş klübünc 
Atletizm. Federasyonu tarafından bir 
kupa hediye edilmi~ ve Bu kupa Gala
tasaray klübü reisi E tem Menemenci 

taraf,ı.dan takım 

tir. 
Müsabakaları ırnzantuı larla , dde 

edilı=:·1 derecekr sunlardır: 
200 me:redc: B:ıhriyc<len \ ·edad 

2:rn i ' c birinci, Gı;ne~len Melih ildn.. 

ci. 
SfJt.J metrede : G·me!]ten Hecch 2.fl.6 

ile o"r inci, gen 'i' Günf'şten Mcrmet 
ikincı 

5000 metn'de: GiineştenTlııa Mak_ 

sud J '• ,8 ile birinci. 
Cn it atmada : Giin":-t<'n ŞC'r:f / :).90 

met.-,, ile birind. g\•ıw C iint',lC'n : .. ~ c1ih 

faim ı 
l) s1;: atnı:ı•Ja : Giinc<jtrn Ya-vrn 

:31.U mctrt' ile iliriı:ei G~ l ·ıt.r..sar:ı~dtın 

E Ler. ikinci. 
U.: atlım uzıırı alJam::ıda : GUnt:Şt L'n 

Sari.> 12.90 metre ilü h iriıwi na hı i~ e 
den Rız:.ı. ikinci . 

110 metre manialı kutiucla: Gaiat a. 
saraydan Faik 16 ~aniye ilı · biriııd, 
Bahr~yeden Tevfik ildnci. 

S·nkla yüksek al!amada : Ga lataı:a. 
ı ayd , n Fethi 3.55 metre ile birind, 
Gün' ~Len Mehmet ıkinci ge1mislcrdır. 

1 100 bayra k y ffışmda da G'lla ta.. 
saray.n Hallı!c. FiJrre>t. Orhan Se. 
rnih t:;.kımı ·16 san'ye ile b:rincı gel. 
ıniştir. 
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10 -~ HABE.R - Akşam Postaar 

.. Küçük Çiftlik Parkında 
MÜN.R T 
Ve 

Arkadaşla ı 

fik 
Artak· . \ 

Her hafta PERŞEMBE - CUMA - CUMA l~'fESI -
PAZAR Giln eri Akşamları 

Konserlerine devam edeceklerdir. Telefon 41992 

Fakir kızın 
evlenmesi 

Bu krem pudraya meC:!yunum 
Ha~·atımda en büyük emelim 

mesut bir yuva kmmak arzusu idi 
tabii fakirim beni her erkek ala. 
mazdı tesadüf en parfümeri mücs. 
sesesinden bir esans almak istedim 
tesadüf olacak bana NECiP Bey 
yağsız kremini verdiler müessese 
yalnız bu kremi kullanmaklığnm 
tavsiye etti bir sene bu kremi tec
rübe ettim çehrcmde bir pembeliK 
fevkala.de değişiklik gördüm mü
temadi üç sened:ir NECiP Bep kre
mi ve pudrasını kullanıyorum bu 
müessesenin bütün mallarına med 
yunum çünkü benim fakir bir kız 
olmakhğnna rağmen iyi biliyor
'dum ki evlenemezdim NECiP Bey 

Saçlarıh köklerini kuv\ c-tlcnd ı

rlr. Dökülmesine mani olur. Ke
pekleri izale eder. Ncşvünüma.sını 

kolaylaştırarak nnyat kabiliyetini 
arttırır. Latif rayihalı bir sac: ek· 1 
siridir. 

iNG!LlZ KANZUK ECZANESl 
BE~OGLU - !STANBUL 

NEDEN 

f-3 
~ e 
1 UM ARA DES1 bl J~I 
~ ış Bankasının kumbaralB~~ 
~ yalnız para blrlkttrflJ, 
~ aynı zamand8 ' 

ETaliinizi de dl 
li olursun&J~' 

1 

Meşhur bir sinemacı : 
Bugün Holivud'da 

yalnız klasik güzellik 
kifayet etmiyor. 

diyor ve ilave ediyor: "'Zamannnızda 

sinema stüdyolarında klasik güzellik 
günde 8 ~olar ve zektl. 100 dolar kıy 
mettedir. Güzel yüzler ise, zekadan ve 
gençleşmiş bir tenden daha fazla, 1000 
dolar kıymetindedir. 

nln taravetini vik!ye edebilirler. Vi· ' 
yana üniversiesi profesörü doktor 

iş Bankası asgari 25 ıtt' 
bulunan bUtiln kumbartt ~~ 

senede 7 defa k ur'B '", 

Sinema artistlerinin yakıcı ve kuv
vetli projektörleri altında ça.lı§ırken 

Stesj taraf mdan keşü ve genç hay
vanlardan istihsal edilen cildi besleyi• 
ci ve gençleştirici Bioccl cevheri şim· 

di pembe rengindeki Tokalan kremin· 
de mevcuttur. Gece yatmazdan evvel 
kullandıkta., siz uyurken cildinizi 
besler ve gençle§tirir. Bunı§Ukluklar 

20,000 Lira ı1J~ 

onların yüzlerini çabuk soldurarak 
sertleştiren ve buruşturan bu projek· 
törlerdir. Birçok yıldızlar, yüzlerini 

ve çizgiler silinir. Bu sayede her kadın -

birkaç hafta zarf mda 10-15 yaş genç 

veriyor. Mükaf atJarın 10,000 ~~I 
1 Nisan ve 1 Teşrinievvel ta'! 
çekilerek verilmektedir. Bu ;~ı. 
birinde 5000 lıra, şu şekilde te\'ıı 

düzeltmek ve güzelleştirmek için gü• 
zcllik müesseselerinde bUtUn servetle
rini feda ediyorlardı. Fakat, bugün ... 

Her yıldız, kendi kendine tevessül ede

ceği basit bir tedbir sayesinde ciltleri• 

leşmeğe muvaffak olabilir. Gündüzler' ;. Birinciye 
ri ise (yağsız) beyaz rengindeki Toka· ~t •k• . 
Ion kremi kullandıkta bUtün siyah ~· 1 ıncıye 

ı=-

•• Ur8d'~ benleri ~id.erir, ve açık mesama~ı. kapa ~~ 10 kişiye 
tır ve cıldı beyazlatıp gençleştırır. ı 

20 
~j '' 

100 
50 
10 

yuzer 
ellişer ,, 

j-iii·iiiiiiiiiiiiiiasiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij I! 17 5 ,, onar ,, 
Türkiye Ziraat Bankası 

Müfettiş . namzetliği ve Şef 
namzetliği müsabaka 

imtihanı -· TOrklye Ziraat Bankasından : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada göıterilecek 

muvaff akiyet derecesine göre lüzumu kadar müfettit namzedi 
ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal bilgiler "Mül
kiye,, veya Yüksek Ticaret ve lktısat okulasından veyahut Hu
kuk fakültesinden veya bunların yabancı memleketlerdeki ben· 
zerlerinden diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve S ağusto5la Ankara \'e lıtanbul Ziraa! 
bankalrında yazı ile yapılacak ve kazananlar yol paraları veri
lerek Ankara ya getirilip sözlü bir imtihana tabi tutulacaklardır. 

· 4 - Müfettit namzetlerine "140,, ve ıef namzetlerine "130., 
lira aylık verilir. 

Müfettiı namzetleri iki senelik bir stajdan sonra müfettitlik 
imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 lira aylıkla müfettişliğe 
geçirileceklerdir. Ankaradan Umum Müdürlük servislerinde ça· 
lıştırılacak olnn şef namzetleri ise bir senelik ıtajdan sonra ehli· 
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edileceklerdir. 

5 - fmtihan programile sair şartları gösteren matbuclar 
Anl(ara, lstanbul ve lzmir Ziraat bankalarından elde edilebliir. 

6 - istekliler, aranılan belgeleri bir mektupla en son 27 / 11 
936 pazartesi günü akşamına kadar "Ankara Ziraat bankası tef· 
ti§ heyeti müdürlüğü,, ne göndermek veya vermek ~uretile müra 
caal etmi§ bulunmalıdırlar. (3967) 

~ 

1 Ceman 207 kişiye 

~ ikişer bin ira.1! 
l
ljl Diğer- beş keşldenin ne~, 
1 nız 1 ki iye iki bin ura .,ı'' 
~~ keşideler her sene r:;_a..1 ~I 
~;Temmuz, Eylül ve birıf1 1 ıt1' ~ ıarının ilk günleri ysP 
~ 

~u~~~mı ıııı"ıııfüııı ~mmıımmı 11111
1 ııı ııımıım m ooınıım ıııı ııoom ~~mmı 

Türk Hava l{ıt' 
Büyük Piya''14 

e~ . ·yi ı 
Şimdiye kadar bin!erce kışı 

9J 
4. cü keşide 11 Ağustos ~ 

Büyük ikramiye 35.00, 
Jit'IJ 

Ayııca: 15.COO, 12.000, I0.000 
--kifıat 

(20.000) liralık bir nıu 



2 -ve 2 
O komprimelik ambalajlarda 

bulunur. 

~llıbaı · 
i". aJ ve komprimelerin 
"~e . 
~I :ınde halisliğin timsali 

a" m ,. 
\J7 markasını arayınız. 

Aç kamına hır l>ah\'P kaşığı alındıkta 

Kabızhğı defeder 

Yemeklerden birer saat sonra alınır. 
sa HAZil\JSIZLICI, mide ekşilık ve 
yanmalarını giderir. Ağızdaki tııtsıı· 

lık ve kokuyu izale eder. HOROS mnr. 
kalı ambalajma dikkat. 

Deposu: Mazon ve Botton ceza de· 
posu, Yeni postane arkası Aşir Ef. Sok. 
No. 47. 

• . . .·· i. •• • . ... 

( (Jstan bul . . B~J.~diy~sl ~;~: ·~~ani · 
1 /~ ' .. • • ~·: .. • , ... .... • • • • .., ' • • .. • • •, • - • • • 

Bir kilosunun 
M.uhammeni Kilosu 
6,5 Kuruş 3700 arpa 
2,5 ,, 1800 saman te 
3,5 

" 
1800 kepek 2 

Düşkünler evi hayvanatı için lazım olan yukarda cinsi yazıl 
van yemi pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi levazım müdürl 
de görülür. Pazarlığa girmek istiyenler kanunun tayin ettiği 
ve hizasında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya me 
beraber 29 Temmuz 936 çarşamba günü saat 15 de daimi encü 
bulunmalıdır. ( 4020) 

Sahası Bir metresinin Mu 
M. 

Murabbaı Muhammeni te 
Aksaray yangın yerinde Ya-

kuppaşa mahallesinde Boyacı soka-
ğında 46 ncı adada yüzsüz arsa. 48,50 1,50 

Cihangir yangın yerinde Hav· 
yar sokağında 31 inci adada yüzsüz 
arsa 

lshakpaşa yangın yerinde 25 
inci adada 3 harita No. da yüzsüz 
arsa 518-519.520 ve 517 harita No. . ,,. 

24,64 5 

~-ü-n_a_k-asa ilônı 
'··:::::::::::::::::-... ··====::=-===~ 
"s t n n-- a ılık kagir konak u 
g Nuruosmaniyede Şeref sokağın .g 
H da 40-42 numaralı kagir konakH 
~.. ehven eartlarla satılıktır. Boğazan 
H ve Halice fevkallide manzara, yirmi;; 
:: oda ve büyük bah,.e. tstiyenlerinİ1 !. 
!~ Nuruosmaniyede bakkal Hafız f! 
H Nuriye müracaatları. ğ 

lı arsalar arasında 30 4 

Yukarda semti bir metresinin muliammen kıymeti ve t 

yazılı olan arsalar alakadarlar arasında satılmak üzere pa1arl 

it.."~ li. P. Genel Sekreterliği tarafından a~ağıdaki malzeme müna· 
ı2 lü ile alınacaktır: 
12 adet portatif sesli sinema gösterici makinesi ile yedek aksamı. 
>.{ -det benzinle müteharrik grup elektrojen ve yedek aksamı. 

1 Uhte}if ufak malzeme. 

nulmuştur. Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülür. iste 
lar hizalarında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya m 
le beraber 21 temmuz 936 sah günü saat 15 de daimi encümen 
lunmalıdır. (B.) (3753) 

2 ...._Malzemenin tahmini tutarı (35.020) liradır. 
a ...._Muvakkat teminat (2626.50) liradır. 
•...._Münakasa kapalı zarfla yapılacaktır. 

:ıms=m==---·······=====~---.. --= 

~~Ünakasa 10 ağustos 1936 pazartesi günü saat 15 de C. H. P. 

DOKTOr< 

Kemal özsan 
itfaiye amir ve efradı ıçın yaptırılacak kasketile bera 

caket ve pantalonundan ibaret 418 takım elbise açık eksiltme 
nulmuştur. Bir takım elbiseye 1 O lira fiat tahmin olunmuştur. 

munesi ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görülür. istekli 
kanunun tayin ettiği vesika ve 314 liralık muvakkat teminat 
veya mektubile beraber 31 temmuz 936 cuma günü saat 15 d 

t S eterliğinde yapılacaktır. •v• 

*~ııhıt~ Teklif mektupları Ankarada C. H. P. Genel Sekreterlıgı ve 

Urolog - Operatör 
Bevliye Mütehassısı 

1 l\raköy - Eksclsiyor mağazası 

6 da. C. H. P. Batkanhğı tarafından parasız olarak verilmektedir 
'~t (~'.Teklif mektupları en sonlO ağustos 1936 paazrtesi gunu 
qır. () ıkiye kadar C. H. P. Genel Sekreterliğine verilmi~ olmalı· 

l uanındo. Her uiin ;jğleden sonra ı 
2. den 8 · e kadar. Tel: '1235 encümende bulunmalıdır. (BJ , (407~)- ' 

~. 1) 

16 - MAGI:UP FAUSTA 

ka bir şey değildi. Yalnız yeni bir 
lnağlubiyetten korkuyordu. izzeti 
nefsi yaralamnı§tı. Pardayana söy. 
dikleri doğruydu. Giz, Moröver, l 
Menevil, ve Löklerk Pardayanın 
\>" Ucudunu ortadan kaldırmak için 
•özleşmişlerdi, fakat hiçbiri, yal
nız baıına bir fey yapamıyacaktı. 

Büssi Löklerk, süratle kulübesin 
den çıkarak ev sahiplerinin göster. 
dikleri kestirme yoldan kilise mey. 
danını buldu. Oradaki yüksek bir 
~~Pe?in etrafında birkaç çadır di-
ılnıışti. Dük dö Giz bu çadırlar

~an birinin içinde seferi bir karyo. 
ha. içinde yatıyordu. Moröver ile 
h~§ka bir zabit yakındaki çadırda 
ırer ot yığını üzerine çökmüş, uyu 

l'?rlardı. Menevil, Büssi Löklerk 
~~bi kendisine köy içinde yatacak 

ır Yer temin etmiı bulunduğu için 
arattı. Menevil ancak yarım saat 
•on ra tatlı uykusundan uyandırıla. 
~a.k geldi. Uykudan uyandırıldığı 
'lçın k"f" l d' d "'.. u ur er e ıyor u. Löklerk 
Uuk"· d . . u e uyandırttı. Çadıra girmek 
lçın nı" 
~. uaaade ladıktan sonra durdu 
oırk Oftnaya baıladılar. 

B" . 
"ak ussı Löklerk, başından geçen 

ay, anlattı. 

l Gi~ hiddetinden köpü
0

rüyor, mü. 
~ıtıadiyen küfürler ediyorlardı. 
)' eknevi} hançerini çekti, ucunu 

0 ladı. 

..a Moröver de §U garip sözleri fısıl

..._dı: 

mekte mana yok; Parise döne. 
lim .. 

Menevil ile Büssi Löklerk biı 
ağızdan: 

- Niçin? diye bağırdılar. 
Moröver yavaş ve boğuk bir ses· 

le ilave etti: 
- Pardayan alayda bulundukça 

alay şeametten kurtulamaz! Çün. 
kü bu giditle, üçüncü Hanri değil 
b• "I v • l ız o ecegız ... 

Hele birinin a!eme meydan oku. 
duğu bu dört adam sabaha kadar 
Pardayan denilen bu mahluktan 
nasıl kurtulacaklarını dütündüler. 
Giz, yalnız bu üç sadık müşavirini 
dinliyordu. Şafak sökmek üzerey-
di. Artık yola çıkmak emrini verdi. 

Moröver: 
- Parise mi? diye sordu. 
Dük: 

- Hayır, Şartre! cevabını verdi. 
Büssi ile Menevil bu cevabı: 
- Tabii değil mi ya! diye karşı

ladılar. 

Moröver omuzlarını kaldırarak 
sırtındaki çelik zırhını yokladı. 

Alay hareket etti. Evvelce söyle
diğimiz nizam dahilinde yol alını
yor ve aynı seslerle ilahiler işitili
yordu. Alay Giyyom kapısından 
girerek Şartr şehrinin kilisesine 
doğru yol aldılar. 

O zaman Şartre bugünkü gibi 
değildi. Sokakları iğri büğrüydü. 

Evleri kuleli, gotik çatılı, tahta oy. 
._ __ ~_""-;::...JJC.Lı ...... --.-L:~.::!-l-.......J::~ ...... --~ı-----ı 
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sa bilmecburiye öldürmek vaziye. 
tine düşeriz. 

Pardayan kendisine söz aöyliye. 
ni büyük bir nezaketle selamladı. 1 

- Çok lUtufkarsınız. Kendim 
hakkındaki düşüncenizden vazge
çiniz. Borcunuzu ödemekte sizi 

çok hassas gördüm. Artık hemen 

buradan çekilmenizi rica edebili
rım. 

Dördü birden Pardayanı selam· 
ladılar. Onlar çekilirken kapı ar
kasından Büssi Löklerk: 

- T ckrnr görüşelim efendiler: 
Sizin için mükemmel bir oda ha

zırlayacağımı vadederim. diye ba
ğırdı. Fakat hiçbiri cevap vermedi. 

Az sonra Sent Malin, dönerek 
Şövalyeye yaklaştı. Ve: 

- Bu adam bizden çok sizin 
düşmanmızken niçin kurtardığını· 
zı söyler misiniz? Merak ediyo. 
ruz, dedi. 

- Hiçbir maksadım yok.. Siz 
nasıl borcunuzu yerine getirmekte 
titiz davranıyorsanız ben de böyle. 
Y im. Hareket im deki sır bundan 
ibarettir. Löklerkin benimle görü 
lecek bir hesabı var. Bu akşam aiz 
onu öldürseydiniz bu hesabı nası~ 
görebilirdim. 

Sent Malin, karşısında mütebes
ıim duran Şövalyeye hayretle bak
tıktan sonra selamladı ve arkadaş . 
larının yanına döndü. 

- Şimdi kaçmalıyız, az sonra 
bütün alayı bu adam başımıza üşü. 
rür, dedi. 

Luvayni hem Pardayana, hen. 
de üç arkadaıına karşı pek hiddet. 
liydi. Fakat hiddetin işine yaramı. 
yacağını bildiği için de bunu haz. 
me çalıştı. Çünkü, pratik bir adam. 
dı. 

Kalabr: 

- Yayan olarak Şartr yolunu 
tutalım .. dedi. 

Luvayni güldü ve arkadaılarım 
Gizle maiyetinin binek atlarının 
bağlı olduğu bir tarlaya doğru SÜ· 

rükledi. 

Herbiri bir ata yaklaşarak yular 
larını çözdüler. Ve eğersiz atlara 

atladılar. Birkaç dakika sonra or. 
talığı dolduran: 

- Tutunuz! 

Sesleri arasında dört silahçor 
dolu dizgin Şartre doğru yol aldı. 

lar ve gece karanlığı içinde kayb. 
oldular. 

Bu sırada Pardayan Büssi Lök. 
lerkin bulunduğu odanın kapısına 
yaklaştı: 

- Hey! Büssi Löklerk ! diye ha. 
ğırdı ve kapıya vurmaya başladı. 

Löklerk homurdandı: 

- Ne var? Ne istiyorsun? 
B ., H" ş· - en mı . ıç. ımdi yalmz 

olduğumu söylemek istıyorum. 
- O halde? 
- Uzun zamandanberi alma 



1 

1 
1 

··,, ~1''\\1\\~r:'-rı"'~~rnt • ı 

, , , ., .,.• ;.,.. ,.. " ~.,. 

M i k i ıi:i'n K a n g u r u s 
Boksör 

• 
@foN.-< ÇAL.O~ 
HER. i\<:\~\OE. 
HAKfMLE 
J3fRA B'CR. KtN 
D:l. f RiNE Gt:-
LE ME D;K a. e. 
RiNC>~N MAy 
DEYAM Et:>ivo~. 

$ iMOj '9~-

RAvUNTiAYl'Z 
r;; '" .• . 

, . -

''l ~~::::::--~~~~--~--~~==~~~===============~-:::_:::_~_:__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

~mm: mm::: O L 1 ... M P O S .,. ............... . ............ , ... 
:::::::::::::1:: ................ 

i~i ~ 

111! Meşh~~~~ü~:li~dT~i~ozunu İ 
fü~Nefaset ve temizlik itibarile bütün gazozların fevkindedir. Halis şeker ve H:: 
~m meyve suyundan imal edilir. Her yerde ısrarla arayınız. ifü .... :::: 
iii..~·······-···· .. .,._,-:c··--····::x,:•·--·awı········!!~r:i§··*5-ı!!!!ıl ........... ==-:=:::.:a: :a~:?!!'!!:::S:::::::E::::c::S:Eml:-x. := . : :::::::::::-.. .:._ !::.. ...::!:a:-::ra:~ 
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Kuş Tüyünün 
Kilosu 75 Kuruş 
Kus Tüyü Yastık 

100 Kuruşt:uı:- ~ 
Yastık, yorgan ve yataklarınızı 

kuş tüyünden kullanınız. , Çünkü pa
muktan ucuz, ömrü uzun -her zaman 
yumuşaklığı devamltdır. Kuş tüyü ya 
tak ve yastıklarda yatanlar hiç bir U\

man hastalık görmezler. 
Fabrikası ve satış deposu: lstan. 

bulda Çakmakçılarda Ömer Bali oğlu 
kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 

Acele satılık . gayet 
işlek gazino 

Müracaat: Sirkeci Bahri Sefit 
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iste diğiniz intikamın sırasıdır. Em. 
rinize hazrrnn. 

- iyi ama az daha beklemeyi 
tercih ediyorum. 

- Nasıl isterseniz! 
- Müsterih olunuz, İsteğinize 

kavutacaksınız ! 
Pardayan: 
- Pek emin değilim, Mösyö lö 

kumandan.. dedi. 
Löklerk alay eder ıekilde: 

, - Adam sende! Kılıcından çe· 
kineceğimi mi zannediyorsun? 

- Hayır .. Silah kullanmaktaki 
cesaretinizle meharetinizi bilirim. 
Beni öldürmek için pe§imden baı
kaları koşuyorlar.. Fırsatı kaçır
manızdan korkarım. Şartre sağ 
varamıyacağımı sanıyorum. 

Büssi Löklerk, bu sefer kin dolu 
bir sesle: 

- O zamana kadar ölürsen çok 
üzülürüm. Ben bağırsaklarını de
ıebileceğim zamanı düşünerek hah 
tiyar oluyordum. 

Pardayan: 

- Teşekkür ederim, dedi. O hal 
de, bu arzunuzu şimdi tatmin et
mekten sizi kim menediyor 

memnun olurum. 
- Çok basit .. Demin de söyle. 

miştim. 

Evvela kılıcımı karnına sapla ya. 
cağım; fakat öldürmemeğe gayret 
edeceğim. Sonra Menevil, seni, 
önümüze çıkacak ilk değirmenin 
kanatlarına bağlayacak. Bu, onun 
en büyük isteği.. Anlıyor musu
nuz? Değirmende kafi derece dö
nerek can veridkten sonra Morö
ver kalbinizi çıkararak domuz ya
ğında kızartarak yiyecek. Onun 
arzusu da bu .. 

Nihayet cesedinizi Monsenyör 
dö Giz cellada teslim edecek. O da 
sizi dört parçaya ayırabilmek için 
beygirlerin kuyruğuna bağlaya. 

cak. Pardayan, Büssi Löklerk bun
ları söylerken ağzından köpükler 
saçtığını hissediyor, dişlerinin gı. 

cırdadığmı bile işitiyordu . 
- işte, diye ilave etti. Sizi tek 

başıma öldürürsem arkadaşlarımı 
kızdırmış olurum. Bu yüzden bir 
kaç gün daha yaşamaya gayret 
ediniz. 

Pardayan yavaşça: 
- Gayret ederim .. Fakat sizi te

min ederim ki Şartre sağ varabile
ceği:n şüphelidir. Bu fırsatı kaçır· 
mamalıydmız .. 

- Hayır! .. 

- Öyleyse korkuyorsun Lök· 
lerk ! 

- Hakikatı senden gizleyecek 
kadar hotbin değilim. Senden, be
nim kadar nefret eden üç arkada· 
tım daha var. Sana yapacağımız 
fenalığı müşterek hazırladık. Hat
ta ne yapacağımızı sana izah bile 
edebilirim. Kapı İçeriden birkaç hançer 

cidden darbesile sarsıldı. Müthit birkaç - Bunu öğrenirsem 

küfür birbirini kovaladı. 
Pardayan yüksek sesle: 

- Büssi Löklerk korkuyor. dedi. 
Buna içeriden Büssinin sesi birkaç 
küfürle daha mukabele etti. 

- Löklerk !.. Böyle ağladığını 
ve titrediğini gördükçe içim parça 
lJarÇa oluyor. 

- Seni, ipsiz, kazıksız haydut 
ıeni !.. Moröver kalbini kızartıp ye. 
meye ahtetmişse ben de, kara ciğe-. . . """ . 
rını yıyecegım. 

Büssi Löklerk elindeki hançerle 
kapıya vuruyordu. Pardayan omuz 
!arını silkti. Gürültüden uyanmış 
bir takım köylülerin bu garip ko-

nuşmayı avludaki gübreler üzerin
de durarak dinlediklerini ay ışığı
nın hafif aydınlatması içinde fark 

etti. Pardayan hareket eder etmez 
bu adamlar ahıra kadar kaçtılar. 

· Pardayan katiyen bunl~ra ehemmi 

yet vermedi. Belki de farkında bil~ 
değildi. Samanlığa doğru yürüdü. 
Kapının önünde elinde kılıçla bek
leyen arkada§ına rastladı. 

Dük Dangulem: 

- Ne korkunç, ne korkunç, de-
di. 

- Neden 
- Tehditleri tüylerimi ürpertti. 
-· Evet biraz korkunç.. Haydi 

gidelim monsenyör. Bu köyün ha

vası artık bizim için zararlı. Morö
veri Şartr de buluruz. 

ikisi de mantolanna bürünerek 

-
süratli adımlarla Şartr yolunu tut· 
tular. 

Büssi Löklerk hala kapının ar· 
kasında müthi§ bir gürültü yapıyor 
ve hala küfür ediyordu. 

On dakika sonra köylüler kapı
ya toplanmışlardı. 

Ev sahibi, batından bonnesini 
çıkararak: 

- Monsenyör! Artık korkmayı· 
nız ! Herif gitti? dedi. 

Löklerk kapıyı aralıyarak bağır· 
dı: 

- Kim o bana korkuyor, diyen 
bakayım? Sen misin, dilenci kÖ• 

pek? Bir asilzadenin hiçbir şeyden 
korkmıyacağını ishal için seni fU 
ağacın dalma astırayım mı? 

Köylüler titremeye ve af dileı:ne· 
ye başladılar. Zira bu tehdit bot 
değildi. Büssi elinde bir kılıç öte· 
kinde hançer dışarıya çıktı. 

- O nerede bakayım. diye ba· 
ğırdı. 

Köylü affedilirim düşüncesile: 
- Nereye gittiğini bilmiyorufll 

monsenyör! Ortada olmadığına 

göre kaçıtğı muhakkak, dedi. 

Löklerk hançerini kınına soktu: 
- Ne ben korktum. Ne de o kaÇ· 

tı, diye cevap verdi. 
Büssi Löklerk yalan söylemiyor• 

du 

Hakikaten ne o ölümden ve n• 
de yaralanmaktan korkmu§tu.. O 
cesurdu. Onun yanında "Ölürtııı 
bot ve manasız bir kelimeden bat-


