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S KURUŞ -SIYA5AL GUNDELIK GAZETE 

ispanyada As ler yeniden bir 
~ok ,ahirleri ele geCjirdller, 

tehlike gittikCje büyüyor. 
(Yazısı 3 llncO sayfada] 

MontrO zaferi : Mukavele gece imzalandı 
Gece saat 12: Bütün millet ayakta ... V'apurlar düdük çahyor, 
sokaklarda a l k ışlar yükseliyor, halk zaferi kutlulayor 
Türklüğün 

~ugünü ----
- Türk Çocuğuna -

""'-k - bugun·· etrafında taş-.1.ur çocugu, _ .. ·· 
kın b" · in dalgalandıgmı goru-

ır sevme gUnU ha-
)'orsun Ortada bir bayram .. 
vaaı v~r. Göğüsler kabarıyor. Göz -
lerden derin bir saadetin parıltısı ak-

lediyor. dm mı., 
~için? Bunu iyice kavra bul: 

Sen birçok şeyleri hazır . ha~~ e -e 
dun, eldeki neticeleri tabii _ gor~ fn 
alıştın Fakat babanın, agabe~ 

· daki zor ti.esli yoklukla varlık ~m. Mili _ 
Ve iztiraplı geçitten geçmiştır. nl e 
tin bugUnU gibi bir gllnde 0 :m 
duyduğu tatlı heyecanı acaba an ya.-

biliyor musun? alısın 
Bunu duymalısın ve anla?1 . ' 

çÜnkij yapılan ~ylerin hepsı bsenın 
.b. ı ya ancı 

içindir. Sen evinin sa.hı 1 0 • 

?nilletıere karşı tam hakkını 1:8'~ 
dahilde eski asırlardan kalma dökU 
ti.ilerden kurtul ve aerbes~e ~~ 
Çalış.mandan bol meyve al diye bır e 
Velki nesil çok ağır yükler taşIDUI • 

tır. d b ar 
B · ı · bu kadar zaman a aş -u ış en . . illi bir 

?nak ancak Atatürk gıbi m 
!'eh~r bulmamız sayesinde oımuştur. 
'ra.rih bize böyle bir nimet verme::~ 
di Yll .• ecefiınis yolu pervas 
ç~;1~tıe burada yUrUmet .. ve 
lrlilU bhalık temin etmek imkl~ı ~Y: 
lece bulunmasaydı, Türk mılle~~n~ 
be C!b1 ihtimaller bekliyebilecegını 
"t __._ 

B~- ... ı. "'11
" ... -"•an kuvvetle-

ızı yok etmege Ç&U19 • 
ri lstikı11 harbinde mağlQp ettikten 
-.e Varlığımız hakkını dilnyaya tanıt
tıktan sonra Lozanda sulh mtızake. -
!'esine gittik. Orada bütün ~stediklen
!lıizi ele geçirdik. Yalnız bır noktada 
eksiğimiz kaldı. O da Boğazlar me • 
leleaiydi 
~ı taraf harp içinde bi~ok mu 

"affakıyetler 'elde edebiJntleti. ~~- -
kat 'Boğazlarda Atatilrkle ve iyı ır 
kllırtandan bulduğu za.man hlrikalar 
l'aratan Ttırk askerile karşılaşmış, 
~azı zorluyamaınıştı. Bu yüzden 
b Ingı"ltere arp senelerce uzamış ve . 
"e nıUttefikleri çok killfetler çekmıt
letdi. Lozanda sulh müzakere edil -
diği sırada bunun acısını hentız unu-

tanıamUJlardı. . ''B<>-
Bunun için biT.e dediler ki: 

hııa.r · · sizin fakat burada is-
t · arazısı , asker bu-
•hkam yapamıyacakamız, • k 
hınduramıyacaksmız. Fazla olar& 
ta lstanbulda muhtelit bir komisyon 
bulunacak ve Boğazlar hakkmda ya
Pacağımız' anlaşmaya bu komisyon 
bek U'k c; ı edecek ... ,, amma 

'l'tirk milleti gibi varlık . n di 
her fedaklrlı~ göze alan bır efen 
nı ·u &• k _;;.......fT Ken-

.1 et için bu şartlar c;o &6 .. ~· üd • 
di toprağmuzı istediğimiz gibı m a 
fa.a, edememek, askerimizi ve sil:: 
Ilı~ memleketin can dam~ 
'1ıa.kta tutmak hem de bekçi bır ko-
~.. ' ta -..... Yonun bu itlere bakma.ama 
hatnınuı etmek kabul edilir· teYler 
değildi. 

. ]"akat uzll.flll& nl.mma muvakkat 
bır fedaklrlığa razı olmakta men~a
at &'ördük. Çünkü bir taraft'-!1_ bütün 
bıteklenmiz elde edilmifti, dıger ~
!'afta muharebenin bıraktığı izlerın 
derin olduğunu ve karşı tarafın ru
hunun Boğazlar meselesini seı1:>est • 
~ müzakereye hentlz mu.ait bulun
llıadığuu görüyorduk. 

Peki ama bizim Boğulan sili.hl• 
lrlüdataa e~ek imki.nnnız kıaaltılm
<!a memleketin emniyeti ne olaca~ -
tı? Buna da çare gösterdiler: ''Bız, 
Lozan muahedesini imza edenler. 
~azlara taarruz oıımyacağına ke. 
filiz. Olursa hepimis birden mtıdafa
an kn. &.. dediler Gel .,aca&u.·11 • dünyada bu 
~bi zaman, git zaman edfM 
·~ VaiUerin hiç fayda verm &• 

CörtıldU. Bir millet diğerine tecavOz 
ederse tecavnz edene kaJ11 hep bir -
den harekete geçeceklerini Ui.n eden 
.Ui ınillet, Habefistanm Boğazlanma-

[ Arkan ıo ancada l 

TAN 

1 l stanbul 

Büyük müjdeyi 
nası l aldı ? 

Gece ıehir tenvir 
edildi, halk sabaha 

kadar bayram yaptı 

Bu satırlan okuduğunuz zaman. 
Osmanlı İmparatorluğunun ankazm 
dan lipdiri kalkmıı olan yeni Tür
kıye Lozanda blltUn cihana tasdik et
tırmiş olduğu istiklal ve hakimiyeti
ni Montröde elde ettiği bir ikincı za
ferle teyit ettirmiş bulunuyor. Tarıh
te hiç bir kumandan ayni yerde iki 
zafer kuanmış değildir. Atatürk Ça
nakkalede iki zafer kazanarak, bu ka 
ıdenin yegane şazı olarak bir kere da
ha kabiliyetlerinden, cevherinden bir 
omek daha vermle oluyor . .Denizlerm 
olduğu gibi bUtUn dünyadaki boğaz· 
ların serbestisini kendine an'anevf 
bir politika yapmıe olan ln,Uterenin 
bile, Atatürldln bu istettnt yerine ge
tirmiı olması, onun p.hsmda Türkı
yeye ve kuvvetine karp ne kadar de
rm bir saygı gösterdiğini ifade eder. 

Oldukça çetin bir eiyaat mücadele
den de Ulu önderimizin g&rterdıfl 
yolda yUrUyerek muzaffer c;ıkan 
Tilrk mılleti dun akşamdan 1tibaren 
bu zaferini tes'it etmege hazırlan
mııtır. 

Memleketjmlsin ber ta...tmda oldu 
ğu gibi tebrimizde de halk dön ak -
şanı daha erkenden caddeleri, mey
danları doldurmWJ, gece hoparlörler
le halka ilin edilecek olan zafer mUj
desını beklemeğe bqlamııtır. Bu itı
J:ırla şehir adeta en bUyllk bayram 
günlerinden birini yaşamıştır. lçten 

elen bu sevinç ve alakayı daha önce 
akdir eden makamlar Ş\.hrın mUte
ddit yerlerir•' hoparldr kovdurmuş

lar ve Beyazıt, Taksim. $clıremlni, 
•. kUdarda Doğancılar ve Kadıkovıin 
'e belediye dairesı mevdanı ile Bey

z. EyUp ve Sarıyere bando veya or
~tralar koymuşlardır. 

Bütün dükkanlar açık 
·aınız dün gece ıle bu geceye mah
olmak üzere bUtün dükkan ve 

Büyük önderimiz Atatürk Anafartala rda G. lzzeddin 
1 

'Ve Cevat Abbasla beraber 

a azalanr gece ıatedıklen saatlere 
adar açık kalabılmelerine müsaade 
tmıştir. Bu suretle de yine bır lu
ım halkm şurada burada oturup ge-

ce yarısını neee ile beklemesine im-

/ 
1 A rkaaı 1 O ancuda J 

Ordu bugün· merasimle . Çanakkaleye giriyor 
Montrödeki • 

merasım 

Boğazlar zaferimiz dün 
altm kalemle imzalandı 
M trö 2 (A.A.) - Anadolu Ajan 
0~us~si muhabirinden : Biraz 

sının . . . 1 k Atatürk TUrkıyesınm par a 
~ııraaferine daha aahne olacak olan 
bır trö Palas otelinin bUyilk salonun 
!~ Saat 22 de yapılacak imza me 
raal ·ine daha zaman var. Tariht bir 
bidiı:,DİD geçmek üzere olduğu bu sa 
lon henüz bombof. . 

Bütün murahhas heyetler ili d~ki· 
k da Dış itleri Bakanıınızm dığer 
ı::r .,Jonda vermekı. olduğu büyük 
bir .ıyatette bulunuyorlar. 

Bir bafka salonda da Matbuat na
mına gazeteler mUmeaaillerine bir zi 
yafet veriliyor. 

Ortada bllyilk aviz.enin yilzlerce am 
pulil altmda btltlln salon ziya tufa
m içinde yUzUyor. Salonun ~ı mu 
rahhaslarm oturacaktan yefıl masa-
lara verflmil. bir at na1mı andıran bu 

masalann ortası Reis Brilce'ün yeri
dir. Sağında ve solundaki masaJarda 
da ikinci reislerle genel sekreter yer 
alacak. 

Heyeti murahhaaalar da alfabe 11-
rasile Bulgaristandan bq1ıyarak Yu
goalavyada bitecek surette oturacak
lar. 

Her tarafı parlak bir surette ten -
vir edllmiı olan Montrö Palaam yan 
ve ön kapılan clvarmda polislerin 
dolaştıklannı görUyonız. 

Ziyafet tam 21,30 da bitti. tmsaya 
tekaddilm ed"n dakikalan heyeti mu 
rahhasalar ve gazetecilerle bu imza 
merasimine davetli olarak iıtirak et
mekte bulunanlar otelin geniş ho -
itinde yaşanan dakikalann tatlı heye 
canı içinde geçirdiler. 

Saat 22 ye dofru birer birer ve 
[Arkası 10 ancuda 1 

ı MontrÖ zaferi 
kutlu olsun 
lstikltil aat.ı(Jfından sonra Lo

zanda elpe ettiğimiz zafer, lılontrö 
deki rejim zaferile tamamlandı. 
Dün gece aaat yirmi dörtten sonra 
arttk yurdumuzun- kapılanna sahi
biz ııe bu kapılara h4ktmiz. 

Bütan milkt candan bayram ya
pıyor. Düdükler çaltyor. Davullar 
çalıyor. latikldl mar§Jan söyleni
yor. Fener olaylan ftn"tip ediliyor 
ve bu büyük günii kadlularken bi.u 
bu zaferi kamndtnan bUyüklm 
minnet ve pkranla anıyor. 

Bugün ordıımuz aaat on birde 
meraatmle Çanakktııleye girecek • 
tir. Ve bayramımu bu gece d6 ..16-
vana edecektir. Olcuyuculanmu 
bayrama aU bütiit1 taf8Udts, llcm
triJ telgrafJarmı, Çılınakkaleye su
retı maMıı8ada gönlderdiğimu mu 
hobirimirits telgraJlannı w foto 
mu1'cıbirimidt1 reai•leritıi, 4ç llG'!J
f alanmazda bulaoaldlardır. 

1 
Mukaveleden sonra 

1 Meclis 30 
içtimaa 

Ankara, 20 (Hususi muhabiri -
mizden) - Montröde imza edilen Bo· 
ğazlar mukavelesinin müzakere ve 
tasdiki için Kamutayın fevlı:allde bir 
içtimaa davet edilmem takarrür et
mlttir. içtima rUnU 30 temmuz per
şembe günUdtlr. Kamutay bqkanı 
Abdatııalilr Renda, yann bir beyan
name ile mecJilıl bu fevkaJlde top . 
lantrya ptlracalrtlr Davetnameler 
de Montrö anlqmumm mtlzalreno 
ve tasdiki itinin görllşülecegt tasrih 
olunacaktır. 

imza edilen anlqmanm '-Utç~ ve 
diğer tatbikata taallQk eden kanun 
llyihalan, 28 temmuza kadar hUkfi 
metçe hazırla. :ıcak ve 29 temmuzda 
Kamutaya sev~.dilecektir. 

30 temmuz Pe"'8mt>e günü saat on 
dertte toplanacak olan Kamutay he-

Temmuzda 
çağınlıyor 
yeti umumiyeetııden evvel saat 10 da 
parti Kamutay grtıpu bir içtima ak
tedecek. gerek Montr{( kon fer ~•mm 
safhalan. gerek gUnlln mühim politi
ka mevzulan llzerlnde ~ Bakanımı 
zın izahatını dinliyecektlr. 

Kamutay hariciye encümeni. umu
mi toplantıdan evvel yapacağı lçti
maıia kanun projesin1 görllşecelr ve 
projeyı mUBtaceJlyet kararlle heye
ti umumiyeye sevkedecektlr Heyet
te Dış Bakanı Doktor Tevfik RllttU 
Aras izahat verecektir. 

RUkömetln bu bUyUk tetklkindf'rı 
dolayı Kamutay lemet InönU kabfne
.:;ine teşekkür ed~~kttr. Bu münase
betle ismet lnönünUn mühim ve kıy
metli siyasi bir nutuk eöylemeel mub 
temeldir. AtattlrkUn -Mdlıt yolda 

( Arluıaı 10 annıda J 
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~L8 ( ~~~lHJÖ~[Q)~ @ll&l~HL&~ 
Harbiyenin alhnda ................. ~ Türk abideleri 

Dıı ·. siyas 
İspanyada dahili 

m·uharebe 
"areler ve kediler 
Bombay belediyesi, fare neslinin 

kökünü kurutmak için y(lni ibr usul 
bulmuş: Fare ölüleri bundan sonra 

;;;;;.;;::;.:--~ Bir nffimune mahallesi Ne dersiniz ? Eski mimari eserler ispanyada.ki vukuatın iç ,-uıti 
tikçe aydınlanmaktadır. Arllk ~ 
kü vaziyet '\.'e sebepleri hakkIJl 
reddüde mahal yoktur. j vergi mukabilinde alınacaktır. Bu- Sorular 

S - Ha.Ik Partisi n~ zaman kurul· 
muştur? Ne zaman "Cümhoriyet 
Halk Partisi,, adını almıştır? 

S - Ra.bin Dranat Tagor kimdir! 
S - Türkiyede ilk nüfus sayımı 

ne zaman yapdmı)br! 
S - Mefistofelos kimdir? 

nun için bir barem de yapılmış, me
sela bir fare, büyüklüğüne, cinsine 
göre şu veya. bu kadar Ropya ediyor
tn uş. Şimdi bu karardan sonra bütün 
Bombay ahalisi fare avına çıkmış. 

Herkes tuttuğu fa releri belediyeye 
götürüyor ve vergi borcuna mahsüp 
ettiriyormuş. 

Bombay şehri bu suretle büyük bir Dünkü •orulann cevapları 
musibetten kurtulacak, bu her şeye s _ Atatiirkiin ilk heykeli ilk de
burnunu sokan hayvanlar, hayvancık fa nerede ve hangi tarihte dikilmi§· 
lar ortada kalmıyacaktır. Fakat diğer tir'! 
taraftan farelerin derisi, bundan C - Atatürkün ilk heykeli Saray-
sonra evleri, eşyaları, ve dolapları . 
kemirmiyecekse de ölümü oevlet ha- burnunda Ga.ı.ı heykeli adıyla. S teş-
zinesini kemirecektir. Bu itibarla ha-ı rinievvel 1926 da di~ilmiştir. 
zine kemirenleri fare ölüsüne benzet- S - Lozarı muahedesinin Trakya 
mek muvafık olur. Fakat arada bü- t't Boğazları askerlikten tecrit eden 
yük bir fark varfür. Bunlardan fare kayıtların kaldtrtlma:n hakkındaki 
blüsü, mükellefi vergi borcundan t kl"f ·ık d / z t • 
kurtarır, yalnız hazineyi kemirmekle t· • ı ı · e a ne zaman ~~pı mış ır' 
ikfita eder. öteki ise hem hazineyi C - Loza.n muahedesınm Trakya 
kemirir, hem de netice olarak, mü- ve Boğazlan askerlikten tecrit eden 
kelleflere daha büyük vergiler kon- ka~·ıtlann kaldırılma.v yolunda ilk 
masma. sebep olur... teklif Cenen·ede 25 Mart 1933 Cu-
Vakıa bazı bazı bizde de bu ~bi mart.esi günü murahhasımız tara.fm

mücadeleler olduğu az değildir. Bir dan yapılmıştır • 
kaç defa, köpek kuyruğu, karga ölü- S _ Güstav Fröylih kimdir1 t8 tan 
sil, getirenlere mükafatlar vadedil
miştir. Hatta bir defa da Şark vila
yetleripde akreplerle mücadele için 
bilmem ne kadar akrep getirene şu 
kadar para verildiğini duyduk. Fa
kat itlafı fare mücadelesinin bu şe -
kilde bir yeniliğe mazhar olması an
cak Bombay belediyesine nasip ol -
muştur. • 

Demek bundan sonra kedilere de 
iş kalmadı. Zavallı kediler. Bundan 
sonra insanlar onlann da vazifeleri
ni Üzerlerine alıyorlar ve sırtlarında
ki yük bir kat daha fazlalaşıY.or ... 

Hırıız ve deli 

Dün polis bir adam yakalamış. Da

ha doğrusu adam kendisi yakalan -
nuş. 

" - Ben hırsızım; beni yakalayın! 
Şuradan beş lira çaldım, diye bangır 
bangır bağırıyormuş. Derken yetiş
mişler vf herifi derhal karakola gö-
türmüşler... ' 

Evvelki gün de iki arkadaş bir yer 
de biribirlerile konu,Şurlarken içlerin 
den biri işi azıtmış: . 

- Aman dikkat! Ben çıldırıyorum, 
ben sapıtıyorum, ben zıvanadan çıkı
yorum diye haykırmış: 

Ve hakikaten de o esnada çıldırdı
ğını isbat ederek arkadaşını yarala
mış. Halbuki insanlar arasında öyle 
hırsızlar vardır ki, cürümleri delaille, 
vesikalarla, hanlarla, apartımanlarla 
sabit olduğu halde hala namuslu ge
çinirler. Öyle deliler vardır ki, yap
tıkları işler aklın çerçevesine hiç te 
girmediği halde kendilerini dünyanın 
en zekisi en akıllısı zannederler ... 

Bence, evvelki gün hırsız olduğu-

&ula gelmi.1 midir1 Ne zaman ve ne 
Maksatla1 

C - Güstav Fröylih Me!?hur Al
man sinema artistidir. Artist, ilk de
fa bir film çevirmek üzere 14 nisan 
1933 t.e lstanbula ,;etmiştir. 

S - Türk thıiversitesinin resmen 
tc~ekküW hangi tarihe te.<tadiif eder' 

C - Türk üniversit~i 1 Aiu<ttos 
1933 t.e resmen teşekkül etmiştir. ......, 
nu durup dururken itiraf eden adam
la, çıldırdığını oynattığını söyleyen 
adam insanlık için bir merhale te
lakki edilse yeridir. 

San'at mekteplerine muallim 

San'at mekteplerine muallim yetiş
tirmek üzere İstanbul San'at mektep
lerine birer ihzari sınıf ilavesi ka -
rarlaştınlmıştrr. Bu sınıffa orta mek 
tep veya li:te mezunları Jtabul edile
cek, iki sene burada okuyacaklar, bi
lahara !smetpaşa Enstitüsüne gönde
rilecekler, orayı da ikmal ettikten 
sonra kendileri muhtelif şehirlerde

ki sanat mekteplerine muallim tayin 
edileceklerdir. 

Yabancı dille yazılmıt fenni 

ve ilmi kitaplar 

Üniversite kütüphanesinde yaban
cı dil ile yazılmış birçok fenni ve tıb
bi kitaplar vardır. Üniversitede teş
kil edilen bir komisyon bu kitapları 
tetkik etmektedir. Bunlardan işe ya
rayacakları ayıracak ve bu eserler 
dilimize tercüme edilerek talebenin 
istifadesine arzolunacaktır. 

·· d . ., k Alış verişteki 
vucmı e getırı ece ahlôkıyatımız tamir ediliyor 
Harbi:,ıe mektebinin yanından Dol 

ma bahçeıye kadar inen saha Emlak 
Bankasına aittir. Harbiye ve Eytam 
caddeleri diye iki sokağa ayrılan bu 
yerin ifrazı yapılmıştır. Banka tara
fından parça parça satılmaktadır. 

Ancak be!lediye bu arsalarda bina ya
pılmasına müsaade etmemektedir. 
Burada ş~hir planı takarrür ettikten 
sonra mil:tehassıs Prostun çizeceği 

plan dairesinde tamamile asri bir nü 
mune mahallesi vücude getirilecektir. 
Bu itibar!a bu sahada inşaata ancak 
beş sene ısonra başlanabilecektir. Bu 
sahanın plandaki vaziyeti takarrür 
eder etmez Emlak Bankası buranın 
tesviyei tiirabiyesini ve belediye de 
kanalizas»Jnunu yaptıracaktır. 

Mahkemelerde 

Fabriktadan ipek çalan 

iki işçi kadın 
Mahmutpaşa civanndaki Bahanın 

ipek fabrikıasmdan ipek çahp satmak 
tan suçlu :Bahriye ile anasr Sıdıka 
ve bu kaçak eşyayı satmalnıaktan 
suçlu Hasarı ve Ahmedin durusması 
dün Sultarna.hmet !kinci Sulh Ceza 
Mahkemesiıııde yapıldı. Şahitlerden 
biri geçen hadiseyi \ŞU şekilde anlat
tı: 

- Bundatn on beş gün evvel sa
bah paydosunda dışarıya çıkar!<en 
işçilerin üze.deri aranmağa başlımdı 
Bahriyenin •ıle üreri arandı, fakat 
bir şey bulunamadı. Sepeti kiltli 
idi. Anahtarını kaybettiğini söyle -
yince sepeti ()rada ala.kondu. Açıldı
ğı zaman içiıW.en iki bucuk kilo ipek 
çıktı. Fakat fabrika sahibi bundan 
evvel de iki l::an liraya. yakın bir ma
lın çalmdriınr. ve hn calınanlarm da 
'1ıı.hriye ve aa:ıası Sıdıka tarafından 
fabrikadan dıl':j.an çıkanldığınr iddia 
ediyordu. Ça 'lmanlan .almak-tan suç
lu Hasan ve !Ahmet snçlarmı inkar 
ettiler. 

Duruşmıı n'fPr s~hith>rin celbi için 
başka bir güne bırakıldı. 

Kartal befodiye veznesindeki 
ihtilaıın muhalCemeai 

Kartal beldiiye veznesinden 7009 
lira zimmetime geçinnekten suçlu 
tahsildar Ve:y~inin duruşması dün 
Ağrrceza Mahkemesinde yapıldı. 
Ehli vuknf r:aporu okundu ve sr,nra 
şahitler dinl-endi. Veysi suçunu şöyle 

itiraf etti: 
- Zimmetime geç~ 200 -

400 lira kadbl' bir şeydir . .Ailem has
ta idi. Param yoktu. Ona sa.rfetmek 
için bu paraN1 aldım, dedi. Fakat eh
li vukuf raporunda bu 7009 liranın 
732 lira ellil 'kuruşunun iade edildiği 
yazılı idi. 8ııçlu buna da itiraz etti: 

- Ben hliıçbir zaman 732 lira elli 
kuruş iade ıetmedim, dedi. 
Duruşma ıiade edilen 732 buçuk li

ran m hangi tarihte ve nerede Vey
siden alındıj~mı tahkik için başka 
bir güne bır aıkıldı. 

Demnr hırsızı suçu 

Sirkeçide Bakinin ardiyesinden 
. demir çalmall;:tan suçlu seyyar sucu 
Mn.zbarın du.ı;uşnıa.sı dUn Sultanah -
met !kinci Stt!h. Ceza Mahkemesinde 
yapıldı. Suçlıır. istinat edilen suça: 

- Sarhoştum, kendimi bilmiyor
J dum, belki yıupmıştım, şeklinde ce
l vap verdi. Dıaıruşm.a sonunda. Maz-

ihracat mallarını, Türk malını 
kötüleyecek ıekilde tağıiı etmek
ten tutun da köşeke manavın, sağ
lam yerine çürük armudu müşteri
sine ft.irmesine kadar büyük, küçük 
birtakım hareketlerimiz vardır ki 
derecelerine göre hükumeti ve ıehit 
otoritelerini kanun çıkarmaktan ce
za kesmeye kadar harekete getirir 
bir ulunettir. Bunu görüp te alı§ 

uerifteki ahlakıyatımıza endişe ile 
bakmamak elden gelmez. 

Biz.im memlekette dahilde bir ki· 
lo kömür almak bile bir hüner, bi.r 
açıkgö:ılülük mesele.ti olmuştur. Her 
kea etten anlamaz. Balıkçı saf müş
teriyi mutlaka aldatır, üç kuruıa li
mon .atan işportacı gözünüzü aç
ma:zaanı:ı çürüğünü uerir. 

Böyle en geçer ve ucuz şeyleri bi
le almak bir hüner, bir dikkat ve 
uyanıklık meaelesi olunca bu alış ve
rişle, kalabalık bir tramvayda çan
tanı:ıı kaptırmamak için aldığınız. 
tıtdbir vaziyeti arasında ne fark var· 
dır. 

Doiruau alış ueriş ahlakiyatımız.ı 
temizlemek İçin böyle kötü hareket
te bulunanların eninde aonunda pe
rişan olduklarını gösterecek kadar 
şiddetli hareket etmek hem halkın, 
hem Türklüğün menfaatleri icabı
dır. 
B~ böyle düşünüyoruz. 

Eski Türk abidelerinin mimari gü
zelliklerini meydana çıkarmak için 
tetkikler yapmakta bulunan hususi 
bir komisyon çalışmalarına devam 
etmektedir. 
Beyoğlu Evkaf Müdürü ve baş mi

man ile müzelerden mütehassıs bir 
heyet, Tophaneden Beşiktaşa kadar 
uzanan esas cadde üzerindeki eski e
serleri gezmiş ve mahallerinde ke -
şifler yapmıştır. Verilen malumata 
göre, yıkılmaya yüz tutmuş ve sa
nat değerini kaybetmiş olan bazı e
serler kaldırılarak arsaları satılığa 
çıkarılacak ve bu suretle elde edilen 
varidat mühim ve çok kıymetli asa
rın tamirine sarfolunacaktır. 

Heyetin tetkikleri, Fındıklıda Gü
zel San'atler Akademisi önündeki 
harap eski eserlerin dahilen kullanıl
maz bir halde olduğunu göstermiş -
tir. Bu ve emsali eserlerin kaldırıl -
ması tensip edilmiştir. 

Buna mukabil esaslı surette tami
rine lüzum görülen kıymetli eserler 
şunlardır : 

1 - Beşiktaşta Kaptanı Atik Si
nan Paşa camii: Bu eser, Saltan'l.t 
zamanmda, mahfe! gibi ahşap ve 'bi
çimsiz eklerle tahrife uğramış, hat
ta yüz duvarlarının tuğla tirajı olan 
san'atkarane sathı, kat kat badana
larla örtülmüştür. Yeni yapılacak 

tamirde bu adi kireçler kazınacak. 
mabetle alkalı görülen avludaki med 

Siz ne ders·ın·ıı .,_ rese odaları tamamen tahliye etti-
rilecektir. 

Poliste 

Alacak yüzünden 

çıkan kavga 

2 - Dolmabahçe camii: Geçenler
de minare külahı tamir edilmiş olan 
bu camiin dış avlusu bir park halin
de ağaçlandırılacak, süslenecektir. 
Bundan başka camiin tam karşısın
da bulunan hicri 1150 tarihli Sipah 
ağası çeşmesi ve sebili de öz istilde 
olduğu için tamir edilecektir. 

3 - Tophanede !zarı Mehmet E
Kasımpaşa civarında oturan Musa fendi mescidi: Askeri San'atler mek

ile arkadaşı Kazım bir alacak yüzün- tehi karşısındaki bu kıymetli mescit, 
den kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga ,~sade v~ temiz bir ı:nimari_ . eserdir. 
kızıştığı bir sır:ııfa J0\ 7ım bıçağiyle Bozulan bazı yerlerm tamırı karar -

d k l d laştırIJ.mışur. 
Musayı Arkasın an ve o un an ya- T h d K 1 Al" p 

al 
4 - op ane e ı ıç ı aşa ca· 

ralamıştır. Yaralı hastahaneye k - .. K s· A f d k. · 
v. mu: oca ınanın yaso ya a ı mı-

dırılmış, suçlu bıçagıyle yakalanmış- . h . t• . b"" t·· k tl · t marı ususıye ının u un ryme en-
ır. ni andıran bu camiin kubbe etek-

Deniz kazaları !erindeki alçı çerçeveler yeniden ya

Havaların güzel gitmesi yüzünden 
denize girenler çoğalmıştır. Fakat 
bu arada bazı kazalar da olmaktadır. 
Bunlardan birkaçını yazıyoruz 

1 - Altmkuma giden Mahmut a -
dmda biri açıkta denize girmiş ve 
yüzmeğe başlamıştır. Karadan bir 
hayli açılan yüzücünün bir müddet 
sonra kuvveti kesilmiştir. Geriye de 
dönememiş ve boğulacağını anlayın
ca bağırmağa başlamıştır. İstimdat 
seslerini duyanlar bir sandala bine -
rek Mahmudun yanma gelmişler ve 
kendisini kurtarmışlardır. 

2 - Caddebostanı civannda açık 
bir yerde denize giren Mehmet, su 
üzerinded oyunlar yapmak istemiş -
tir. Yanındakilere gösteriş olsun di
yt denize baş aşağı atladığı sırada 
başı kayalıklara Qarptığından yara -
lanmıştır. Yralr çocuk hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Hapishane kaçkinı Mığırdıç 
yakalandı 

pılacaktır. 
Bütün 'bunlardan başka, Galatada 

ki Yeraltı camiinin, Kemankeş Kara 
Mustafa Paşaya ait çeşme, mektep 
ve mescidin de harabiden korunması 
mütehassis heyetin kararlan cüm
lesindendir. Vakıflar idaresi, yuka
rıda sözü geçen tarihi eserlerin tami
rine bu sene başlryacaktır. 
Azapkapıdaki meşhur Sokullu camii 

nin tamiri için lüzumu olan tahsisat 
üç seneye taksim edilmiştir. Bu se
ne yalnız 10 bin liralık bir keşifle 
büyük kubbenin, alçak satıhlardaki 
kurşun örtülerle deniz tarafındaki 
cephe duvarlannm tamiri mükarrer 
dir. Bu tamir, birkaç gün zarfında 
başlamış olacaktır. 

< , 

Posta işlerinde çabukluğu 
temin • 

Geçen gün şehrimize gelen Posta 
ve Telgraf Umum Müdürü Nazifin, 
yakında tatbık sahasına konulacak 
olan yeni posta kanununun tatbiki 
ile uğraşacağını yazmlştık. Yeni ka
nunun rUhu bilhassa posta servis
lerinin çabukluğunu artırmaktır. 

Bu maksatla bir proje hazırlanmak

tadır. 

j har tevkif edilkli: , 

"• 1 -
1 Şehir plann için tayyareden 

Bursa hapishanesinde sirkatten 
mahkum olarak mahpus bulunan Mı
ğırdıç epeyce evvel hapishaneden 
kaçmıştı. Mığırdıç şehrimize gelmiş, 

Heybeliada plajında garsonluk yap
maya başlamıştır. Keyfiyet zabıtaca 
haber alınmış, dün sivil olarak plaja 
giden memurlara su verirken yaka
lanmıştır. Mığırdıç evvela isminin 
Serkis olduğundan bahisle kendisi 
nin aranılan Mığırdıç olmadığında 1s 

rar etmişse de bilahara fotoğrafı gös 
terilince hakikati itirafa mecbur kal
mıştır. Mığırdıç bugün Adliyeye tes
lim edilecektir. 

Bu projede bir mevkiden, diğer 
bir mevkie gidecek olan bir mektu
bun, bir kolipostalin azami müdde
ti tayin edilecektir. Mesela lstan -
buldan Izmire gidecek bir mektubun. 
tevdi saatine göre Izmirdeki mür
seliileyhin eline saat kaçta geçmesi 
lazımgeldiği tesbit edilecektir. Bu 
saatten sonra mürseliileyhin eline 
geçecek olan mektup gecikmiş te
lakki edilecektir. Bundan başka şe
hir içindeki posta işlerinde çabuklu
ğu temin edecek surette tertibat alı
nac:ı.kttr. 

Fenerbahçcdc aç1lan ilkmektep kampındaki çocıtklarımtz çok güzel bir ha
yat geçirmektedirler. Yukarıdaki resimlerde talebelerimizi yemek yerken, 

w yemekten sonra istirahat ederken görüyorsun.uz 

ı r e:siinler 
1 !stanbulun nrilstakbel planını yapa 
1 
ı bilmek için şehrin tayyareden fotoğ 
1 rafilerinin alınma.sına karar verildi

! ğini yazmıştık. H.arit.a. zabitleri ile 
1 mütehassıslardan mürekkep bir he -
l yet belediye ta.oafmdan Şeref soka
j ğmda kiralanan, bir binada çalışma-

!
. y:ı başlamışla.ria.ır. Tayyareler bir 
haftadan beri ş elhir üzerinde uçarak 

I resimler almakt:a.dır. Bu resimler a
l hndıktan sonra bu heyet tarafından 
; iki bin mikyasmd:a bir plan vücude 
getirilecek, M. F~st ta bu plana gö
re esas ve müstakbel şehir planını 

yapacaktır Bu jş için kırk bin lira 
sarfolunacak veii§ b~ senede ikmal 
edilecektir. 

Uk mektep ihtiyacına karşı 
tedbirler alınıyor 

Bu yıl ilkmekteplerin hangilerinde 
yeniden şube açılacağı ve hangi te
vellütlülerin mekteplere kaydoluna
cağı hakkında henüz kat'i bir karar 
verilmemiştir. Bunun için Maarif 
müdürlüğü tarafından mahalle mü -
messillerinden istenilen listeler bek
lenilmektedir. Mahalle mümessilleri 
bu listeleri hazırlayacaklar, bütün 
ilkmektep çağındaki çocukları yaza
caklar, en geç bu ay sonuna kadar 
Maarif Müdürlüğüne göndercekler -
dir. 

Talebe kampları bitti 
Liseler için açılan kampların hepsi 

bugün nihayet bulacaktır. Kamplar
da yapılan imtihanları kazanamıyan· 
lar diğer derslerde muvaffak dahi 
olsalar mezun addedilmiyeceklerdir. 
Kamplan muvaffakıyetle bitirmiş o
lan talebe bugünden itibaren serbest 
tir. 

Sos3'alistler, Komünistler, , 
cenah Cümhuriyet~ilerile, b • ..,.. 1 
hareket eden kral ta.raft.arıarr ' 
cenah cümhurixetdleri arasını 

b. . . • d ·, .-an et ; 
mansız ır rnuca e e cere_. 
tedir:. Ve bu dakikıu!,a Jdrn~. !ı 
çaldıgıııı veya <:alacagını kat 1 , 

SÖ)'liyemeyiz. Ordunun ve ha~ 
yi.ik bir kısmı hükumete sad11' 
drğı haber verilen donanma~i 
işe karışhğma göre ,.aziyetin , 
günden evvel tavazzuh etDle51 

güçtür. "' 
Fakat umumi vaziyete ~s bi 

bu şimdi bir fikir mücadelesı, il 
tilal ka~ısında değil, Adeta b 
ha harbi müvacehesindeyiz. ~ 

lspan)'ada bugün şahit oı~u. 
kanlı vak'alara kral partisi 
Carlo Stellonon katli sebebiye~11 
miş olmakla. beraber bunun dwı 
ya.de arizi bir sebep olduğunu 
etmek 18.zıındır. Cümhurb·et~, 
ha ziyade komünist, ı:wıo;yalist 
narşist elemanlarla mücadeleY':ı 
lan sağ cenah fırkalannm it~ 
çoktanberi hazırlanmış gibi gt1 
yor. Yoksa. iki üç gün zartırıd• 
ve lspanyaıun birçok yerlerindt 
lıyan isyan hareketinin bu kadj 
mullü olabilmesine imkan ol~'J 
Bir vesika He birç.ok emarele~r 
rhnizi t.e)it edecek mahiyette&~ 

15 temmuzda, teJılikeli ' 
daha bir ay için temdit etrn~ 
sa.dile toplanmı~ olan lspan~·o 
let Meclisinde kraliyete ta.rsft~ 
buslar namına okunan bir be.!lı 
me dikkat.e ŞS)'andır. Bu be~ • ....ı: 
ezcümle şu mühim ve tehdit ıı•;~ 

"v limeleri ihth·a etmekte idi: . 
kanlı hadiselerin ve cinayeti~~ 
ne\i suçlularile artık bera~r. ' 
yamayız. Ne kendi milletiınııJ 
dünya efkanumumiyesini a.Jd& 
istemiyoruz. 16 şubattanberi ~ 
mensup parti1ere ekseriyeti te ( 
den intihabatm tarihi) noruıllP 
deni bir lı;panya hükümeti me~~ 
ğildir. lspan~.Ya bugün devlet o.~ 
sile adliye cihazını şicldet ve .rJJ 
lere alet yapan anarşik bir ıd 
~.:ı .. ;ı... ztf 

15, 16 tarihli Ta)-mis g1L ~ 
)ladrit muhabiri de lspam·a ~ 
umumiyesimn aylardanberi p:ıil 
;\-iç bulundu~nu bildiriyor ";ıı 
kanallarda resmi devlet rne 
nm alet oıma:-mm lspa.n~·~)~o
t.esirler yaptıgım kaydedil o 

• • • 41-
'k -~ .. v eııdW' En son dakı aua oj(l' a~ 

göre bidayette vazi~·etinden,aıtJ~ 
gibi görünen Cümhuriyet .?,.aııv", 
Rin cesareti artmış gibi J?:?, -, 
tedir. isyanın başladığı ~111111' 
da üç defa kabine buJı~rıı tsl"l 
şimdi de ikticla: me\·kiıne _.,1., 
fa.5istlerinin amansız düş~ 
dan Girol gebni~ttr. 1' d~ 

Yeni hükumet ilk iş olar&ftl ı 
umumi grev ilanile her tafll Ji' 
leyi U:-slih etmeğe ba.şlamışt~rj# 
banka muamelatı ile iktisadi 
durmuştur. ~I' r 

Şim<li ordunun bazı ak~ ~ 
her hareket f'den k:ralcılp.r "<l, ~ 
nah fırka.larUe amele arasfll e~ 
cadele olanca şiddetUe de\'~eıılO 
tedir. Fikrimizce bu mil~ae 1't9' 
ticesi olarak komünist "·eY3ii8a 
taraftan bir idarenin tet"85 
muhtemeldir. . ıdeJI' 

Çünkü mübarizlerin şıın~ dl 
ra biribirlerine karşı bia.111•

1 
t 

nacakla.n muhakkak gibid1_; ,·t 
\"iti t' lspa.n~·a Yukuatınm s?5• tle • 

ta siya..'li neticelerini dikk3 
• 

etmek 18.zımdır. ~t1 
Raif~ 

Mecidiye köyünde ta.fi t: 
istasyonu ııtd~ 

Istanbul ile Ankara a~S.Sdili1' , 
yen yolcu tayyareleri şitll 3 ~; 
şilköy tayyare istasyon~3r. ) .ı 
ve oradan hareket ed~yo~s.Jl f, 
köy şehire uzak oldugurı ra. <f•, 
lerde şehrimize gelen ı:a. isti' 
Müdürü Şevket, yeni bır btlİ~ 
yeri hakkında tetkikatta çaı: 
ve Mecidiye köyü civa~1n13ııl 
sait olduğunu görmüştu. ys.r 
zerine burada bir istasyon 
sı k:ı.rarlaştmlmtştrr · pılllcf 

Hava Yollal'ı Idare..~ yıı ı.ırl~ 
tasyon için bir proje )l:eıed1 • 

başlamı.ştır. Bu hussuta. ·diYe · 
de fikri sorulmustur. ıJ.;~~ ııit }el" 
istasyonu ic:;in milli el'!11a. "r1ıııc'. 
ziden münasip ara~ a. adcdil" 1 

.Mecidiyeköy, şehir içi ~ıırııd~ , 
kadar yakın olduğunda.~ . .Ktefl ,!ı1 
va ıstasyonu tesis_ ~dıl ldiP ~'1 
tayyare yolcu1arı ıçın g 
çok kolay olacaktır. 



TAN ========================================~========= 1 

Mussolininin beyanatı 

ltalya şimdi sulh için 
karlctı Dil Kuraltayı } k d Toy çoc:uk !.. 

ispanya tamamen s ç a 1 ş m a ta ı r Şu F.tref Şeftk - tanımaz mısmızf 

Bı.rçok şehirler yanıyor, veni üye yazımı itin ıtıılya ile ıngiltere aras1nda bir harp tehdidi ~a::·;:~:1rE 
k 1 ••dd f b• f f • çocuktur veuellnı. Hatta sade o de-•• ı ··ıü var' onu an mu e 1 1 kıılmıımıştır. ltıılyıı tııtmin edilmiştir jll,......, Şelllde - bizim spor 

yuz erce o • ~~~dil im· lfuaeolinl Amerikalı gazeteci Knl- rektir. =::-..:E: ::.=. ..:!! 
d 

., 1 _ 2' Afu8toe 1936 da toplana· ckerbocker'e bir mUllkat vermiştir. Bundan eonra M. Muuollni Habe- Malfllnya! Eşref Şeftk bizim fut-

H 
•• G et halkı silahlan ırmaga cak olan Uçtlncl1 Tllrk dili kurultayı Bu milli.katın dikkate değer tarafla- eilıtan işine geçerek burumdan, ltal- boletuer olimpiyada iştirak etmiyor uk m 1 1 il için yeniden iye yazma mtlddeti bit- rını naklediyoruz: yanın, müstemleke olarak büyük l8ti diye memnun olup fut.bol federuyo-

1 Sahası gen 1 yor mltth'· Bundan IOD!'& yeniden tlyelik ~rl tedbirler kaldığından beri fadeler temin edeceğini, fakat bunun nu haltkmda uzuı: uzadıya bir kaal-
bacladı syan iotn mtıraeaat edilmemeei rica olu • yabancı bir gueteciye verdiği ilk mü diğer milletlere Habetiatana gelip ça de yazarak: '".A§kolsan! işte böyle 

S • met, ahval ve [/Jralt icap ettiii tat- nur. li.katta M. Mussolini diyor ki : lışmalannı menedeceği mlnaamm çı- olmalı! Diğer sporlar da futbol gibi 
Paris 20 (Tan) - Içan~ dirde lnaills men&flllli mtld&f&& et· 2 _Birinci ve lkbıci dil kunıltay - Bundan sonra, ltalya ile lıagil- kanlmama814 billkia, meeell ~ri • yapsa ne olurdu!,, diye Ollmplyada 

kan41k vaziyet deY&lll ~ me}erl igill Vltehall ve Vildavall tor- Jarmda ve kurumun çalııtma kollarm tere arMında bir harp tehdidi kal- kalılann Habeşistana gelerek ikbsa- gitmemeyi pesent etmişti. Onun gibi 
HWdmıetin vaziyete hf.k:U'l rağ· ldo m.uhrlplerin6 Cebeltlttankt& Jral da tıye olarak yuılJ olup ta UçtlncU nıadığı ~tindeyim. lngiliz filo8u· cU teşebbüslerde bulunmalarmm iyi "Akşamcı., arkad8§Dlllz da ayni mr
hakkmdaki muhtelif tebliğlere ler ~ emrtni vermtttlr· Ma1aP eehri· dil kurultayında da bulunmak iste • '"'" mUh~m bir kı8mının çekilmif oı. neticeler vereceğini eöylemi' ve ga- kundan ve hariçten bir gazel okU
men asiler halen birçok lflhiı' . yanamm alevler içbıde olcfuiu yenlerin kayıt mllddeti 31 Temmuz mast lngiliz • ltalyan münasebetleri- zetecinin, Habeotatanm ele geçiril - muştu. Ben bunlara karşı biraz içer. 
zap~tmiş bulunuyorlar. h ~nUmiftlr. Zayiat, ınllhlmdir. Ek· l936 akfaınma kadar uzatılmıştır. ni aydınlatacak yeni bir uneurdur. mesile, İtalyanın tatmin edilmiı bir ledlm de yine bu sütunlarda ""neden 

Telgraf telefon gibi btltiln ~u.;. . . çocuk olm.&k Ur.ere iki binden tstek eden Uyeleriıı bu tarihe kadar Bu, benim erifmek istediğim şiddetli devlet haline gelip gelmediği sualine böyle menfi kararlarla mUteseUI 0 • 

bere vasrtaian inkJta& 0~.·va- =mülteci Cebelilttanb gelJnif • dileklerini bildirmiş bulunmalan 1&- bir amulur. Biz tle, Libye'de bultuuın demiştir ki: luyoruz., diye bir de serzenlıt yapmış-
lapanyada hllküm süren . BirÇOk tngilil ve AmerikalJlar da zım.dır. fırkalarımi.ıdan mümkün olduğu kG- - Habe§iatan, İtalyan milletinin tun • 
ziyet hakkında tam bir mal<ını&t e- ti~obillerle buraya plmt.ıerdir· O- 3 _ V~ dil kurultayında dinle ~nnı ~'ke~ğiz. Eğer lngilterc, ~c- b~yük yayılma ihtiyacmı tatmin et- Aradan bir hafta geçmeden 9'1er 
dinmek kabil olmuyor.. dan .ld 0 btllerin UJıerinde menni nipne- ytcl ol&rak bulunınak isteyenlerin de n tedbsrltrrin 8on Metlerini tle tasfiye m11tir. ve bu bldiııe, İtalyayı, mil• baJnnq nekadar değişti. FutbolaWe-

lngUterenin plimut ~ ı _ tom~. yine 31 Temmuz akpmma kadar ederek bugün eldn cari ol.an Akd~niz temleke aahibi tatmin ecltlmit millet- rln evveli Ollmplyatlara seyirci ola-
harp gemisi, icabı halinde ts~ ~uiyetin vehamettne binaen tspan kaydedilme,leri llzımdır. a~nndan ~geçerse, ll'~t ter ar~ına koymuıtur. İtalya politl- rak gltmMI kararJattı. ~ref Şeftk 
da.ki l:ngilis ~t>aaJarlDI ko~ her tarafında banka muamele· 4: _ Btlttln bu dilekler için Dolma- hukümstı, beynelmilel tam tefriki me kasının başlıca esıuılan imparatorlu- - toy roeuJdur dedim ya • hemen bu 
maksadile, bugtln~ ı.panyaya :n tatil edlldiii buJ'&dald sa.Wd· bahçe sa.rayında kurum genel aekre- aaisine tekr".r .baf'layacakhr. ğunun emniyeti, dünya sulhUnün lda- haberin üsttlne nip,n aldı ve ""futbol-
hareket etıni§lerdir· k • 1 b' emb&m 1>eyaııatmdan an- terlifine yuılmalıdır. Yazılan yazı • M. Mussolını, Lokarno konferansı- me ve takviyesidir. Bir taraftan, ttaı eWerle beraber atletler de gttmelldlr. 

lspanyanm Bordo hudud:sı: a· yetı: :r~ om öz adı, soy adı, iti güçü, tam ad- na bu m~aheded.e imzalan olan bütün ya halkınm hayatı. enerjisi, millf. bir ÇUııldl Ollmplyatlaftta futbolden zl. 
bln)Jttır. ])ijer taraftan F _ akın latd. 11 • • elinle resi, hangi kurultayda veya ça.lıpna devletlenn, yanı Almanyamn da ça- tesanüt ve beşeri bır anlayış fikn ile yade seyre llylk atletlzmdlr,. dedi ve 
Bi ordu cenubi ıspaııyay& doğl'U M.Zill11 ,.;ı..,. . aehri kolunda bulunduğu veyahut dinleyi ğınlması lüzumuna işaret ettikten Habeşistanm medeniyetine ve refaha batti atletlere Ollmplyatlara gtde • 
et.mekt;edir. k R.aba.t, 20 (Tan) - Melilla. tttr ' ci olmak iatedifi göderilmeUdir. sonra, silahlan bırakma hakkında ulaştırılması üzerinde tekbüf eder - eeklerlnl müjdeledi. 
Kıyamdan ve ihtiWden kaÇ&l~- tamamiyle asilerin eline dtıtmütil : 5 _ 1 Afuatoe sabahı bütün bu diyor ki: ken, yuknda söyledifim prerusipler Aradan Uç ~ geçrnedL Futbolctt-

hantuz toprak}arma ltca ed~rft tyi malbıat alaD mah&f'ıl, ";' kerm, kayıtlar kapanacalmdan o zamana - Dünynın bugünkü vaziyette, si- İtalya~ politika faaliyetine veçhe lerle blslkletçUerln olimpiyatlara 
aı k1nıselerin ifadesine göı: yanın Tetuan'dald FU'm t.panyol ~~ kadar istek edenlerin dileklerini bil- llhlan bırakma işinden bahsetmek verecektir. mösabakalara girmek üzere gitmesi 
~ bavaJi8inden başka, il~ et- aerini tevkif ederek usare~ seyyah clinneleri ve ondan l!IODra artık mti- lmklnllızdır. Hiç bir milletin bir tep kararl&§t.ı. Atletler için 8fl8 sada 
~tilıı merkezleri asilere dıklarmJ bildirmettedi~~= - racaat etmemeleri rica olunr. top, bir tek tüfenkten bile vazgeçmi- lngilterede nümavl•ler yok. 
lni.tlerdir. bqkA bir Jıabe- bir bpa.nyol harP S:er yapan bir yeceği sarihtir, muhakkaktır. Fa • '·s :Et:;~ Şeftk bakalım §imdi ne d.i· 

T68yytlt = bafmda bul~ ile ~~illa-~~"U ve kaptandan Maliye Vekili Anbnya döndü ka~, sili.hl~ yarışın~ mAn.i ol~- re;ter :Etref '1·flk rdakl bo..a..ı 
re nazaran, tlk&netine bir ttıti· gemıyı duıuw-uua- kimse cagmı zannedıyorum kı bu da bı- f • ti ı ı hf ı 9" spo A .... 
ıeneral,Madrit ~ tealim oımatan· pde hUldlmet erkbmdanrduğunu Ankara. 21 (Tan) - Maliye Vekl zatihi muazzam bir ~eti~ir. Y~kısa asıs ere a ey ar arı kadar bizim spor lşlerlmlzln eere-
lnat.om gön ~ top& tutaca- bulunup bulunmadığmı : )le li Fuat Ajralı, bu sabah fehrinıiz.e dllnyanm l:tugUnkU vaziyeti içinde, yanı hakkmda da tecröbe sahibi 01-
lll, a.kai tak~e söylemiıtlr· Ayni 1eyyah, on:mn dönmüştür. bunun aksini düşünmek bir hayali b• b• • • t 1 d 1 :.:!' tatbik sahuma geçDlneeye 
iııu bildlrnıi~'"-~· tlll'Juwlan lilla &ıtlnde bulun4:~ıe mu ham, tehlikeli bir hayali hamdır. ır ırını as a 1 ar ft .= ';:"~~-ahnu 
ICadik ,.Jari ,,...., bUttlD llOlr&]darlDlll t;miftir I ltalya, uzun müddettir, hattl bugün l'ausse 
fo tataltl• \ hafua eclildillDI IJAve e JilJi Tiiıfı • JtaJyan ticaret an •f"'UI bile mu.ıar Kurumunda mühim bir Londıa, 20 (A.A.) - Dün akpm ~n)hadtlpnMdf. Ral1nıld 

pa dra 20 (Talll - Japeny& • s....ı.on .... ~ J'raD8IS tay müddeti bitti tanzimat yapılması lüzumuna kani • Manchesterd~ mahalll Fqist ınbeai henüz h: m°uı:"'':r ba ht1S1Jsta 
Lon ' haberler bh'fbirlne J(al'lib'a, 20 (A.A..) - ) Tllrk Ital dir. 16 mcı madde ile tasavvur edi- tarafmdan tertip edilmiı olan miting meclller • m ea enneyan et .. 

dan alman biltttn Uç g0.ndenberi 1N Y91'6!':rl ile l'utaa pi~~ Ankara 21' (Tan - • • len ıııiırtemin, fiilen, yalnız hiç bir işe de gUrliltUlü nümayişler olmuştur. maz d~ "Bekllyellm, ne olur ne ol-
aıt mahiye~;._. bulan hf,dl8eler lar tspanyolrdtaıman~-;. olduklarmı yan ticaret ve Klering anlaşmam ~ramadığı deği~~.fak~t .~a~esinin ak Faşistlerin lideri Sir Osvald Mos- B; m\in~betle (Eşnf ~tik) 

9 
lnemlekette VUA.. ir haber alı • J~u bomba. w.;;.on ta müddeti bugün bitmiş~r. Yarm~an sıne hareket ettıgı göruldu. İtalya, ley, her taraftan gelmiş olan sosya- u fıkra • kiınblllr k m d 
hakkında meveult hı:! malQm oldJl soylemektedırler. Ba ıu::::ı itibaren !talyan muvand,a~ g\l.m· yapılacak her teklifi bitarafana tet- listlerin "ölü veya diri olarak Mosle- !-. ııJ'm.tımn· aç cı efa oıa. 
~· sarah~ üç kabinenin -m>a p~I aııpm '8.11!} Ja11su iiiiDf tarife tatbik edile • kike ve phsen, her turlu yeniden tAn yi ı.tiyonıı,, diye hayJanomalan ı . hmlr Ynpnh..:_r ltPU altml1a 1-
tey, iki gUI> ~ kesilmt.ıt'i"· 1'Niim tana- cütlr. TUrJdye. Avutur:va ticaret mae lftlrake huırdır .. Zecri tedbir- çinde bir nutuk eöylemiftir. Bu top- kea bir 11..a.t 
~ vi@dılB• FUta ol· muvuala klulu llbl Alr anlqmUDUD mlddet1 ele yamı bit· 1er deft'Mf artık bitmıı telikki edil- Jantının aonunda ~erle aleyhtar ~ ! ~ bajınyo 

Biri s,,vilJada ve biri de i8t&S)'O- releri, her vakit al~ olan huaaat ,..; ..-..nr. Obar san AYU8turya eo- melidir. İatlkbali, bütün krt'alarm lan, biribirlerini ~. Nl • .....-.,.; 10rm:.. l'llnlf· BL 
ftıa.k \lJsel'e, utıer ild rad~~- netıi· FrancO flrke~. Alman taY· yuma da uamf tarife tatbik oluna- bUtiln ~illetleri ile mütekabil itimat hayet polis müdahaleye mecbur ol • _Kim )"IUJUlllf •• 

nu zaptederek, :~::~. '~ =::: Bareelonda bemin teda· ctktlJ'. ve t.etnld meaai ile bı§a etmek ge- muştur. O IO'ada Yunanldarla bizim onla 
)8.t yapnakt&dll' un idat'e!i eltJDd&. rik ec1ememi1Ierdir. harp eQnekt.e lmlf. Muevt hemen ce-
llolla ve ırrankoD lerle mtıreh· • -'ı vap vermlt: 
bataryalar ~e mttralfÖZ b! ıspanya • MiifMtll4•1• ,,,.. "" .. ~' - Daha beW delfJ! •• 
hez oldukları halde ;::rini saptet • ,asi~ ölii rHUI 1 (Etref Şeftk) e bir eski spor hla. 
rım en mühiJD 111: de lı{adrlte dol· Cebeltlttank, 20 (A.A.) - Havas recW aıfaUle handan sonra bizim 
tikten llC)!ll'&, flD1 AJa.Ml"m muhabiri, J'aelJ a8ker)erfe spor lflerbule httköm verirken dal .. 
ru ilerlemektedlrl~ tspany& do • U.jlyon etranjerlerdea mtırt~ ma bir kapıyı açık bırakmuou tav. 

Asilere iltihak cıu~hf'ini topa tut· ılJOO kiflllk bir Jmnetbl yatuW siye ederim. Zaten bunu ben tavsiye 
llaıunumD! KadikS r-- - ~ tehfrlerlnl muJtthMy& me- etmeeem o, hidtaelerden bu deni al-
tuğu bildirilmeırt.edir· mur ecllldlflnl veba f8blrlel'de eoe 11111 olmabcbr. 
ı .ı-ı ıenifli10' .._ mukavemet ~ olan 
qan 20 (A.A.> - SeVi1 ~ SW'flm'latlerle Komtlllfttler a.rtDt 
Tanca, aeneral praneo mttraJy&der w b&ftll toplan ile mil· 

telgraf istaııyonu, J)ellal10y& g&ı• == ecHJmelrte ol4ufu1'U 
ıuuı General eampo tın1fti!'· Ge· 'l'lfet _... ee• 
derdilf bir teıgraflda~4ttlua. vaı- ıtıttanttan iti~·• ooıc 6-
Deral, bu teıgrafm 98 Ar&tfl4 vl- Hl ve yDsteree ,.nJl fttdn'· 
ee, Valdodolid, :surgoe saıearee ada- Tanca, 20 (A.A.) _ .AatJer1e ili -
llyetlerile Kan&rY_& -':'.nnıarm asiıtre lt6mete adlt .... oJan ınmetıer 
~daki bütün~· arumda fl4cWll ......... ol. 
iltihak ettiklerini ayni • • Larraôbe'I bomb&rdJman et. 

Seville telais iataııyoJlUt ııayıcı muatm'· )186met t.&~ baraka 
aıanc1a sivil muhafglarlllıuopa Te11to- :::: :, etmif w itl nefm ildtlr
ınaddeler yttklil olaZl "l4: ~u • ....n .. 
dan ~ bulun&D Ylr ın ... _.. 
aaptettikle&i de bil~ut- Tr• ınBn}dolMı 4,,,4. 
ıni bet şotör ve aıaıele telef~ Parla. 20 (A.A.) - ..,,.., bildi· 
tm-. Aailer Pötıa ve Se9ilde bU aillh- rtıcfiline göre ı.p.nya Ue .s.miryolu 
mıa blan bulunan ~ vennJOlel" DlOll••kl•tı b8ilm1fth'· 
lan teaılm etmelen ~.l"lıl 811 a· 
!9 bu emre itaat etmlr--iii• et- Fru.tind• yeni~ 
gır cezalara çarpJlAC&iml dUD ak • ınitJerdir General FrlJICOt vlJe JCud08. 20 CA.A.) - Son kırk ııe-
l&rn uıkm aıkJlla.n ~ ~gar kls -.at artında S&marl'de Yahudi 
Cfrmittir. CadJx tela1s ı.ta;'!: fAP*S kolonilerfne kaıtı birtakım taarruz· 
llizon kumancJaııı aeneraI bildll' • Janta bulunulmuttw'· MUtearmlar. 
Pinto'nun verdijl bir bf&1"I ~ dan birçofti atclllrtllmUIUir· Htlkhıet 
lnektedir. Bu urara gö,hre~uet efil& memurlan, Qulede al•Ablan mu... 
aiWı bulunan ldmeeJetle __ ..... , bin& n ~re etmiflerdlı'· ııaverayt Şeriada 
la kartı auikal!ltte ve UJll\ll&&a ~ yüiniııcle Hayfa petrol bor8Una 
Abideleri tahrip etmek gibi ~ ~ vuku bulan tummlar doJ&ymt. 
lerde bulunan klnulel•r idam bl eeıı • it ııllk6met memurl&n. bQ bOnıya u 
lerdir. Grevler merw'ildili ıi da .,. • ırerıerl• ve bedevi bbllelertn de mu· 
dikaıarm to~tl ya~ a)m.akt& veaetty1e ta,,areteN muhaft• at • 
'Ü edilm1ttir· Jy1 ~=:.ft JnıY• ~ )arar ~· 
Olaıı ma-baftl, Tetaall laltill& 

~ ~ ===- tahriP ~ • itaba ticu9ti 
-""it~ ve uu- ~· 
~mıı ~,=. .-....hıı a... soıya IO, rr.n> - Bdnden MJ. 
Qll' hillt6met t. &n~ ~ .-. ... kftn4e ba· 
~ uc:mut ve bl=ıar ~· ıunan ıtaı,.aıın ekonomi w .....ı 
~ binam tlleriDt sınok .. _ ... 1r1ııltıarı rei9l Gnt Voltl'!Üll ~ 
l''inni kadar rıaa~~ ~ ,aı-e, It&lya ile AJmu.Y& 

' )erli, kırlar& -~ bU• ....-. tktıladl mtınueb&t daha 
~tlrekkep bir hlı,.t te r-="M ,tt • ~ pnltletPeoM ve takvl,e e-
llnınak f1lere SUltaDD' ~ .,. llOllbü&rm lptid...,.a 
~. AJDıAll 1Jdll&l Nuım Dr. Saht ta .... al.,,., igfnll• Stlkl· RQIU1I sl;aıet edecekf 

Cehelttttank, • (,1.A.) -

' ayna 
ve ışıklı bir 
olacaktır • 

Gaete. hayahmızdan bir parçadır. Diinyayı onun va• 
11taıll• ılrlr, diinyanın bir ginlük hayat ve tarllllnl 
onun sayfalarında takip ederiz. 

Gaet• .ay/aı bir qnadır. Dünyanın wü/ifi, fG]ıulann lwq,dlflft, 
inMınltınn yaptılılan oralla •ôriinilr. StıbaJa leallanea Ulı İfİnÜ 6a 
ll)'ntı)W 6olııntıltta. Bise 6a cqnG ne •ôderiyona, nanl •&ferİ70r
.,, ltlıli6qİ ö1'e •örmefe mqletleıü. 

Bmmn için p.aetenin temiz, lekeaiz, ıt•iı bozmadan oldulu P,i 
.ıc.ettıren bir &JDa olmaaı l&zımdır. Bu aynaya baktıiınm zaman 
hltii1eleri olduiu ıibi ıörebilmeliyiz. 

Btcgatliln laW&.bar w.ntolan, 1ıober alma 'mkdtalannı çoğcıltmıthr. RtJd.. 
1/0. ,.._, tel,e/on gautnitı aadtk birer hizmetçi.ti olmuıtur. 1'akat goee
tM'11 '*4/eal YGZnu bu "'-lftta1qtl aldı~ 1ıaberleri a«tuıonna geçWwtlc 
iMii', mt1aN a,Yt.ııtdatmak, okuyuouttUn anlaytJCflğt tekle aokmk, ıa....ıu. 
-.... w tfo6rvlonnı Jüaum.wı.ı "" ~lflanndt.ltl ayaklamaktw. 

O- içiadir ki ıazetemisi MÇerken çok dikkat etmelc icap eder. 
Guetemisi iyi aeçenek blcli..ıeri en bernk halinde ıarmek iJD. 
JdnftU elcle ed.U., 

lıte Tan sizin için böyle sadık, aydınlık, lliklı bir ayna 
vazifeaiııi görmeğe çalıeacaktır. 

1 Ağustosu bekleyiniz 

1. FELllC 

Bükreı radyosunda 
bir Türkün konseri 

CQmhurbqlwılığJ fllarmoni ,. • 
keetrumdan Nihat Eeenghı, Saklo
faala komerler vermek bere Bük • 
rete davet edllmlfti. Geno uıı'atklr, 
bUyQk bir muva.ttakıyet kuanan bl
rtncl komerlni dUn gece uat yirmi 
birde Btlkreo rady01UDda vermtoth'. 

Nihat Elengln Bt1krett.e bir kon
eer daha verecektir. Yine radyoda 
verilecek bu koıuıerl mlltealdp, Bllk· 
ret milziayenien tarafından tertip e
dilecek bir atıvarede, ilçUncll bir kon 
_. ftl'm.t png un'at.klrdan rica 
edllmifttr. 
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Büyük/, 

TlUırk 

No. 25 

Bu facia 

ünkoOc§ılbo 

Yazanı Ziya ŞakiT 

sahnesi kanh bir 
şekil almadan kapanmıştı 

mahpuslar; isyanın ilk günü emsal 
siz bir kahramanlıkla askerlik şere. 
fini müdafaa eden süvari bölük ku
mandanı Avni beyle, Bolu isyanını 
müteakip Geredede tevkif edilen ve 

TAN 
!\BONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir aylık • , • 
3 ., •• 
6 " • • • 
1 l;ıllık • • • 

.. 
Tıirkiye Dışarı 

ic;in iç.in 

1 35 
4-
7 50 

14 -

8-
14 -
28 -

tlan ic;in tlincılık Şirketlerine mu 
racaaı edilmelidir. 

Küc;iık ilanlar doğrudan dogruyıı 
daremızce alınabilir. 
Kıic;uk ilanların S satırlıgı bu 

lcfalık 30 kuruştur. 5 satırdan fa1 
lası ic;in satır başına 5 lcuruş almn 
Bir defadan fazla ic;in yekündar> 
% 10 kuruş ındirilir. 

Bu sırada mevkuflar, çok endişe
li ve heyecanlı saatler geçirmekteler 
di Hayatlarını tehdit eden korkunç 
lkıbeti hissetmişlerdi Orhan dağın
dan gelenler, nasıl bir iğfal ve iha
nete kurban edildiklerini anladıkla
rı için, büyük bir nedamet içinde ö
lümü bcklemektelerdi. 

Günü gcc;miş nüshalar 5 kuruştur 
acı hakaretler altında Düzceye gön- ~- ..., derilen Büyük Millet Meclisi azala- , _____________ ,. 

Hanın etrafı, asiler tarafından ku 
f8.tllmış .. cellatlık vazifesini göre · 
cek olanlar, sessizce içeri dalmış -
\ı ... Artık büyük ve kanlı bir facia 
başlıyacaktı. 

Fakat .. tam o anda: asilerin ara
sına sokulmuş olan Nevrenli Kamil 
Bey: 

rından Hüsrev, Doktor Fuat, Osman 
IlyJtszade Şükrü, Gerede kavmakamı 
SalahaWn, Doktor Zihni. Bolu mu
tasarrıfı Haydar beyler ve daha bir 
takım .Müdafaai Hukuk mensupları 
ile eski ittihatçılardan mürekkepti. 

Acıkh bir vefat 
Haydarpaşa süel baytar Tatbikat 

Okulu mütehassislerinden baytar 
Albay Arif Tunaçar ani olarak vefat 
etmiştir. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN •E lma l r 

- Yaptığınız iş, alçaklıktır ... Bu 
adamlar dağda iken, gidip öldüreme
diniz... Kendilerine teminat vererek 
buraya getirttiniz ... Verilen söze ina
narak teslim olan adamları öldürmek 
mertliğe yakışır mı? .. 

Şu anda Düzcenin hali, cidden şa
yanı ibretti. Daha dün, mahnusların 
hayatlarını tehriit e<lerek onlara r;a
atlerce ecel terleri döktüren ve gü -
mü~\ü kamalarını sallıya sallıya ge
zerek Düzce halkına dehc:ıet veren a
siler, hir anda ortadan kaybolU\·er

Orduya büyük ve faideli hizmetler 
gören bu kıymetli fen adamının ölü 
mü bütün meslekdaşlan ve kendisini 
tanıyan bütün arkadaşları mütees
sir etmiştir. 

Cenazesi bütlin meslekdaşlan iş 
tiraki ile Yeni Kapudaki evinden bu 
gün saat onbirde kaldırılarak Fatih 
camiinde cenaze namazı kılındıktan 
sonra Edirnekapudaki kabristana 
defnedilecektir. 

MEMLEKETTE "TAN,, 

Diye bağırmıştı. 
Kamil beyin bu sözlerini, birdenbi

re birçok itiraz Yeryatları karşılamış
tı. O zaman Kamil bey, sokağın içini 
dolduran abazalan etrafına topla
mış; mevkuflan öldürmek için daha 
hala ısrarda bulunanların önüne a -
tılmıştı. 

O anda iki kısma ayrılan asilerin, 
biribirleri üzerine kahir birer yaylım 
ateşi açmalarına ramak kalmıştı. Fa
kat Yakup oğlu Yaşar bey araya gi
rerek bu çarpışmanın önünü almıştı. 
Hanın önünde bu mücadele cere

yan ederken. içerde de çok hazin bir 
sahne vücuda gelmiı:ıti. Mevkııflar, 
ecel terleri dökmektelerdi. Yalnrz, 
Orhan dağından gelenlerden üç ar
kadaş; teslim oldukları zaman her 
nasılsa sakhyabildikleri Barahellom 
tabancalarını çekmişler. kendilerini 
'\1e arkadaslarını son kurFıınlarına 
kadar müdafaa etmeye, ve bu suret
le de beş on asi öldürdiikten sonra, 
ölmeye karar vermişlerdi. 

Fakat Kamil beyin tam zamantn
da vukubulan miidahalesi. iRtn önünü 
almış; bu facia sahnJSi. kanlı bir 
şekil almadan kapan•tı. 

Bu sırada asiler, hiribirini t::ı kin 
eden ar.ı haberler karşıcıında t;tre
mişlerdi. Geyve bo~azmda Ali Fuat 
paşayla harbeden Ali &efik paı:ıınırn 
(Kuvayı lnzıbatiye) fırkası mı:ıi'{li'ıp 
olmuş; Adapazarı . Izmit istikame
tinde geri çekilmişti. 

Avni zamanna. Kuvavı lnzıhative 
fle beraber milli orduva karı:ıı sevke
dilen yetmişinci niv:u"" alayı: tam ta
arruz esnar;mda bütün mevcut ve 
teşkilatı ile milli orduva iltih"k et
miş; ve derhal kuvayı inzıbatiye a
levhine mukabil taarruza l"ermişti. 

·Bu iki haber. asilere rni\hil"'I hir 
endişe ve kararsız'ık vermişti. ~"l{j. 
lerden bir kısmı ı:ıurava hurava rlR
ğılmış; di~er kıı?rırn~<ı da acı bir 
nedıı.met baı:ıO'östermisti. 

Mayısın 23 neli viitıii n;;~,..,,,,. rla-
tı::ı. arı bir hl'l ber rrelr-i..,ti Mudurnu
da ictima eden kuv,·etlnin harı>k<'tf' 
gectikleri .. Na~m bev miifre:ı:elPri
nin Bolu üzerine, mir"'"" 'Rpf,.t h('. 
yin de Düzceye yürildükleri işitil
mişti. 

f) S?PC'P. asilerin reiı:ıleri Abdillv:t°l'ıBn 

efendinin ve Sefer bevin evlPriıı~e 

toolanarak sabahlara kad"r müzake
relerle vakit vP.<'irmiqlPrdi.. C"erkez
ler. bu acı hakikati J?Öriir görmez. 
nedamet hissetmişlerdi. Fakat ııha
zalar. dıJP.lara ve ormıtnlara daP.tla
rak milli kuvvetleri çete harnlerivle 
ovalamak. yormak ve nusulara rHi
şürerek böylece neticede muvaffak 
olmak fikrindelerdi. 

Bu uzun müzakerelerden sonra, 
(erkez beylerinin fikri kabul edilmiş 
ti. Verilen karar üzerine, isvamn en 
büviik elebaşılarından ve Hiirrivet -
ltili.f fırkası rüesaspıdan Abdillva
hap efendi ile Sefer bey, Refet beye 
~önderilmişti. 

Bu iki asi f('is: 24 mayts gunu 
Mudurnunun Abatgölü iizerinde Re
fet beve tesadüf etmişlerdi. Milli 
kuvvetler kumandanının önünde de
rin bir nedamefü~ başlarını i,ı?erek: a
silerin derhal silahlarmı teslim edin 
dağılacaklarını ve bundan sonra da 
hic: kimsenin, Ankaradaki Büyük 
Millet Meclisi hükumetinin milli mef
kuresinden ayrılmıvacaı'hnı temin e
derek af talep etmişlerdi. 

Bu suretle milli kuvvetler. - ma
yısın 26 ncı c:arsamba J!'iinü saat 15 
buc:ukta - bilithadise Düzceye gir
mişlerdi. Ve, her şPyden evvel, bir 
Rydanberi bapsolun&uklan yerde da
yanılmaz azap ve ıstırap çekmiş olan 
•ahpuslan halas eylemişlerdi. Bu 

miı:ılPrdi. 1......----~------------------------------:------------------· -•• 
DUzcenin. yurt ve milliyet mefktt

resini takdir eden gen.;Ieri ve mü
nevverleri, milli kuvvetleri derin bir 
aşk ve şevk ile isti1<bal etmislerdi. 

Eski bir 
arkadaşıni 

kin 
v 

yüzünden 
yaraladı agır Bir aydsın'beri kırılan mHl\ gurur ve ~ 

izzetinefislerinin artık halas edildiği. I t b ı 1( t I .. Sa 
s an u omu an ıgı - Balıkesir, (Tan) - Evrindi nahiyesine bağlı Kocaili köyünde kanlı ni görmekt1>n m:.itevpllit hir sevinçle ., .. I 

u7ıın uztı'l .,.fr~vaı:ıı dökm;i..,,erdi. tınalma Komisyonu ı an ar bir kavga olmuştur. Aldığım malumata göre, hadisenin mahiyeti şudur: 
Şu anda rnt:ı:rede: iyiliğin müka- Bu köy ahalisinden Arif oğlu Ali ile İsmail oğlu Bahaettin arasında es-

fatı ile k0tüliiMin rrıi'"azatr çarmş- Ordu ihtiyacı olan 17 ki bir kin yüzünden ağız kavgası çılonıştır. Bir aralık, fazla hiddetlenen 
mava başlamıı;tı ... iyilik edenler, bü- Kalem dişçi malzemesi sa- Bahaettin, taşıdığı tabancayı çekerek Aliye ateş etmi§tir. Çıkan kurşun
yüj{ bir sevine içinde taknir ve tecıek- tın alınacaktır. !halesi 9 Ey- lardan birisi Alinin ayağına raslamış ve ağır surette yaralamnasma se-
kürlerle alkı!<:lanırkı>n: kötU1iik eden- .. 'bep olmuştur. Yaralı, hemen tedavi altına alınmış, Bahaettin jandarma-
ler de cezaların görmeye başlamış- lül 936 çarşamba gunu lar tarafından yakalanmıştır. Tahkikata devam edilmektedir. 
!ardı. saat 15 te açık eksiltme ile 

Kısa bir tahkikafüı.n sonra, isya- yapılacaktır. Şartnamesı 

Sebze va nın mücıevvikleri dt!rhal anlaşılmıı:ıtı her gun komisyonumuzda 
Dü:ı:cenin c:arşı caddesini süsliyen 
yeşil çınarlarının dallarına <58 asi e- görülebilir. Kütahya, (Tan) - Çiğ yenecek sebzelerin temiz su ile sulanmasını 
lebaşısıl aı:;ılTYtt& .. Saray ve Ferit pa- Muhammen tutarı 111 S kararla,ştıran belediyemiz, bütün sebze ve meyvelerin sıhhi şartlar ve 
sa hükumetinin sehep oldtı<'Tıı bu liradır. İsteklilerin 84 lira- müteıuadi murakabe altında satılmasmı temin için esnafı yeni bir ka-
kanh hailenin ilk safhar;r da, bu su- pah çarşıda toplamıştır. Ayın on yedinci gününden itibaren, çarşıdan 

meyve çarşısı 

retle kapanmıştı. lık ilk teminat ınakbuz ve başka bir yerde sebze ve meyve satışı menedilmiştir. Sebze ve meyve 
Bolu ve civarında cereyan eden ya mektuplarile beraber bel- çarş:sı eski büyük bcdestan binasınm tadili suretiyle meydana geliril-

hadisata gelince... li gün ve saatte Fındıklıda miştir. 
Boluda teşekkül eden <kuvayı in: Komutanlık satın alma ko Fenni bir mezbahada hazırlanan ve temiz bir otomobille naklolunan 

zıbatiye) daha. birtakım a.si çeteleri et ı:.-at~ı a rı de 1 rek e sthht a~ ~tıı.ı'mat ye mer-
le takviye edilerel· hareket,. l!ecmiş misyonuna ge ·mel eri. kenm et, be.lık ve ~t sat.ışı için hamlan~ gttn e• .- açfl'. 
Bolunun garp cihetinde "'e Mudurnu ( 415 7) 

mıştır. Şimdi bu kapalı kasap çarşısında en mühim gıda maddelerimiz. !iOSesi üzerinde. - Nazilli cephecıin-
den ~elmiş o'an _ binhaf?ı Na7.ım 00• • • • den t:t ve sakatların, balıkların satışı büyük bir intizam içinde yapılmak-
yin kumandı:ı. ettifri ""'lli kuvvetlerle Ordu ihtiyacı olan 40 ka- tadır. 
müsademeve grişmisti. lem kan taamülü alat ve ec-

Uc: gün devam eden bu müsademe İh le-
kuvayı inzıbative ile asilerin aleyhi~ .zası satın alınacaktır· a 
ne netice vermişti. Bu derme c:atma si 9 Eylül 936 çarşamba 
kuv\•etlerin perişan hir surette dağıl- günü saat 14,30 da arık ek-
mar;ı iizerine; - lstanbuldan sureti "S 

mahsusada g-elerek kuvayı inzı'!)nti- siltme ile yapılacaktır. Mu 
yeyi teı:ık\I etmiş olan - erk?ı.mharp hammen tutarı 7 60 liradır 
binbıışısı Hayri bey ile arkadaşları -
nın vaziyeti ""k miiskiilleşmisti. İlk teminatı 5 7 liradır. Şa 

Bir h~1111P~e. Arıkaraya gidivere · namesi her gün komisyon 
rek Biiviik ~rnıet MPclisi azalannr bir muzda görülebilir. İstekl 
çırpıda Ankaranın ağaclanna asıver-

melt hulvasivle jc.-e h~ı:ılrvan bu efen- lerin ilk teminat makbuz 
diler: milli k•ı\"Y('t1erin k .. hir darbe- ya mektublar ile beraber b 
sinden hn ·atlarını çok giiç kurtara-
bilmi~lerdi. li gün ve saatte Fındıklı 

Boluda. Hilrr;vet ve ltiliı.f fırka~n komutanlık satın alma k 
namına (Kiirsii mill"t l isminrleki gelmeleri. 
g-azeteyi çık~ran - mülkivE- ka:vma- mısyonuna 
kamı miitekaitlerinden - Kadri bey ( 415 8) 
bu <halifr ve Ferit n~sıı ~"hrı:ımıın- • • 
lan) nı, Bl')'tınun şil"~l cihPtinrl.l'ki 
Alhot köyii yoluvla <Knradere) or- Ordu ihliyacı olan 18 
manlarına kaçırabilmişti. kalcn1 sıtomatoloji alat 

Hayri bey ile arkadaşlan birkaç edevatı satın alınacaktı 
gün bu ormanlarda aç ve sefil sürün- İhalesi 9 Eylül 936 çarşam
dükten sonra. Büvük Millet Meclisi- ba gu··nu·· saat 14 de açık ek
nin merhametine iltica etmek üzere 
Düzcede bulunan - sabık süvari siltme ile yapılacaktır. Mu 
bölUğü kumandanı - Avni beyin ta- hammen tutarı 3916 liradır 
vassutunu rica eylemişlerdi. .. Fak~t1~ ilk teminatı 294 liradır. 
bu baptaki muhaberenin intaç edı . • 
mesini beklemeden tekrar lstanbula Şartnamesi her gün komıs-
giderek yeni bir fesat ve melanet sa- yonumuzda görülebilir. İs
hası ararnıya karar vermişler ... Ve teklilerin ilk teminat mak
bu maksatla da sahildeki <Akçaşe- buz veya mektubları ile be
hir) e doğru hareket etmişlerdi. 

Fakat; bu mel'unane fikirlerine raber belli gün ve saatte 
muvaffak olmadan, jandarma kuv- Fındıklıda komutanlık sa
vetlerile Hendekten gelen milli müf- tın alma komisy~nuna gel
rezenin eline geçmişler: Düzceye ge- meleri. ( 4 ı 5 9) 
tirilmişler .. Yurt ve milletlerine kar-
şı irtikap ettikleri ihanet ve cinaye-
tin cezasını çekC'rek, birer arşın ipin 1 KUÇUK. iLANLAR 
ucunda can vermişlerdi. 

SATILIK EV VE ARSA 
Beyoğlunda Tozkoparanda biri beş 

diğeri üç odalı iki ev ve bir arsa 
satılıktır. Adres Hamalbaşı Küçük 
Parma han N. 19 ikinci daire. 

Bolu, milli kuvvetler tarafından 
işgal edilir edilmez; tıpkı Düzcede 
olduğu gibi orada da iyilik ile fens,. 
ltk. karşı karşıya gelmişti. Asileri 
irtikap ettikleri vahşetten menetmek, 
ve tehlikeye giren birçok zavallılan 
müdafaa eylemek suretiyle kıymetli 
hizmetleri görülen (Hoca Süreyya e- S A T 1 L 1 K E V 
fendi) gibi necip zevat. gerek milli Kadıköyil Yeldeğirmeninde 3 o-
kuvvetlerin ve gerek memleket hal- dalı kullanışlı İ*-.1 kira getiren bir ev 
kmm takdir ve §iikranlarma garke- satılıktır. Görmek ve fiatini öğren-
dilmişti. mek için Bekçi Şevkiye müracaat. 
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Söke igi suya kavuşuyor, iki 
aga kadar ıle:.isat tamamlnr-"" - -!':. 

Stt depolarından birisinde inşaat 

Söke. (Tan) - Söke fenni suya gelmiş ve sokaklara kollar aynlmış
çok yakında kavuşacaktır. Belediye- tır. Borulann bir haftaya kadar ge
nin senelerce önce başladığı bu iş, 
muvaffakıyetle neticelenmektedir. 
Galeriler, tcv1.i havuzlan ve depolar 
tamamen bitmiştir. Boru yatak yer

leceği ve derhal <löşenmeğe başlana
cağı anlaşılmaktadır. Iyi su, en geç 
iki aya kadar Sökeye gelmiş olacak-

leri hafriyatı membadan şehre kadar tır. 

Bir kadın garip bir 

mahluk doğurdfl 
Söke. (Tan) - llçemizdeki akra· 

balarından birisine misafir gelen bir 
kadın, birkaç gün önce sancılanarak 
garip bir mahluk doğurmuştur. Bel
den aşağısı insan olan bu mahlfı· 
kun yukarı kısmı kurbağaya benze
mektedir. Çocuk, ötU olarak doğmuş
tur. Kadının sıhhati iyidir. 

Erbaada ıpor 

Erbaa, (Tan) - Taşova spor ku
ru.mu birinci futbol takımıyle kuru
mun mütekait oyuncuları arasında 
hararetli bir maç yapılmıştır. Netice
de tekaütler beşe karşı iki ile mağ -
li'ıp olmuı.ılardır. Mütekaitlerin oyun
da gösterdikleri enerfi takdire la
yıktır. 

ır Küçük Haberler 

• Söke, (Tan) - Uray fenni mez
bahasında ikincikanundan hazirana 
kadar altı ay içersinde 1503 kuzu, 
338 dana, 337 inek, 270 oğlak, 88 
Karaman, 54 kılkeçi, 25 öküz, 12 de
ve, 3 manda, 2 kJVJl'cık olmak üze
re cem'an 2632 baş hayvan kesil-
mıştır. 

• Söke, (Tan) - Bu hafta ilçe
mize gelen lzmirin "Alsancak,, spor 
klübü bura spor klübil ile kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde bir maç 
yapmışlardır. Neticede 4 - 1 Sökeli
ler kazanmı31;ır. 

Krom ihracatı bqladı 
Balıkesir, (Tan) - Kütahyanın 

Tavşanlı ilçesinden ve Soğucaktan 
gelen krom madenlerinin Bandırma 
limanından ihracına başlanmıştır. 

lzmir fuarı için 
büyük hazırhklar 

lzmir, (Tan) - Son ayın en ~ 
yi4.k faaliyeti. bu sene Kültür Park .. 
çimle kurulacak olan Arsıulusal Av 
tıncı lzmir Fuarı üzerinde toplanmır 
tır. 1936 Kanunu.sani8inin birinci gü
nu, yani ancak altı ay evvel duvar• 
Zannın temeli atılmak ÜZ61'e ilk de/il 
kazma wmlan bu geni§ yangın sahtY 
sı üzerimle, kısa zamanda vücude gfl' 
tirUen varlığa hayret etmemek ka~ 
değildir. Yanmı§ evlerin ankazı iU 
dolu olan !80,000 metro murabbalı) 
saha tamamp tesviye edilmiş ve et· 
rafının duvarları çekilmiştir. Arsıııld 
sal Fuara tahsis edilen ve Şükrü Ka• 
ya, Vorofilof, Vasıf Çınar, Te1Jfi1' 
R~tü. Aras, Kdzım ôzalp gibi yetıt 
açılan bulvarlara bakan kısım aiitW 
lanmıf, parterleri yapılm1f ve bııtt~ 
nn arasında Fuarın paviyonları 'lcu~ 
mı'fhu'. Bilmer .&mk, lı Bankası, Jw 
küen.r1nr othi büvü'k müeaseseleril' 
paviyonlanna, Trakya ve Vilayetlef 
paviyonlarına lxı§lanmıştır. Fuar gil" 
zin08Unun ve bunun önümleki büyu1' 
havuzun moti>rü ve elektrik tertwatt 
Simen& fabrika.aından getirı1mi§tif• 
Hawzun üç fıskiyesinden 20 metro 
irtifada alta renkli 8U f1fkıracakt•f· ~ 
Parkın elektrik santralı, su tesisat•ı d 
Basmahaneyi denize 'bağlayan büyill' · 
kanalizasyonu bitmek üz61'edir. Ffl.IY 

nn eğlence üı.tiyacı bu sene daha r lı 
8aslı surette ba.şanlacaktır. Bunu tr 
min için büyük insanlan bile awkil" 
dar edecek birçok oyun y61'leri yapW 
maktadır. Oyun aletlerinin pl4n1'J1'1 
dust Sovyet RU8yadan ve AmerikO" t 
dan getirilmiştir. 860 metro murob" 
balık bir saha üzerinde yapılan FufJf 
ga.."'inosu h61'kesi memnun edecek kdJf 
foru haiz olacaktır. Bandinin ÇigO 

ı kestrası, Fuar müddetince gazi»<; 
71a angaje edilmiştir. Peşteden bil~ 
ir sirk heyeti de çağırılm1ftır. '8' 4. 
f ne Fuara lstanool şehir tiyatrosıY 
ıım operet kısmı da gelecektir. Kı!/' 
ı.etli sanatkarların Fuarın de1JO,,. 
:ıeccği !1 gün V61'ecekleri te~~~ 
'in Kül!ür Park içimle açık bir t•r 
o yapılmaktadır. Türk Hava Ku~ 
nıunıın Kültür Park içimle kuracOfl' 
~O bitı liralık paraşütle atkıma 7..-ı~ 
sinin ihalesi yapılmak üzeredir. ~' 
kule Fuardan evvel bitecek ve F"" 
C8nasında gençlerin istifadesine art# 
dUecektir. · 

Kültür Parkta Sıhhat Bakanlı~: 
rafından kumlaeak sağlık müzesı , 
7'arım Bakanlı~-ı tarafından yapıl'> 
cak Ege ürünleri müzesinin tıe tct'

0
, 

kordkın, kapalı '!JÜZme havuzu, 'k 
palı atış poligonu gibi spor yerzet; 
nın in§asına da kısmen bu sene, ~uı· 
men önümüzdeki sene içinde çalı~ 
caktır. Muhiti ıki kilometroyt' • U::, 
çen Kültür Parkın beş ts 
kametten giri§ ııe çıkış kapısı ö~,ı 
nacaktır. Bu sene bilhassa Fuar fi 
kametimle olan kapı çok gW:el 
mimari tarz ile yapılmaktadır. Bil 
pı elektrik tüplerile tenvir edfleCl

6 tir. Fu.ann bulunduğu kısma alt•. 
içinde 6000 çiçekli ve çiçeksiz 0 ,. 

dikilmiştir. Kültür Parkın ağ~uı,, 
maaına önümüzdeki senelerde de 
la çalışılacak ve bu sahaya 60,000 
ğaç dikilecektir. 

Maden almak üzere BandırmaY~t 
len Yunan vap·ırı, bu m~na~sieJI 
Türk • Yunan bayrakları ~e ~br&CS 
miştir Krom madeninin ılk 1 

büyUk bir tarenle yapılmıştır. 



Tamamlanan nefes 

ilk 

'"' Olimpiyatta kısmetimize 
Norveç takımı çıktı 

E uuelce İftİraklcrinden oazge
çilen futbolcülerimizin son veri
len karar üzerine Olimpiyatlara 
i~tiraki takarrür ettiği malumdur. 
Yalnız 18 milletin İ§tirak ettiği 
futbol turnuvvaı kuralarına ithal 
edilebilmek için 18 Temmuz akıa 
mma kadar iştirak edip etmiye
ceğimi:zi bildirmek mecburiyetin
de olduğumuz halde İ§tİrakimi:ze 
son dakikada karar uerildiği için 
oa:ziyetimizi bildirir telgrafı an
cak kuraların cekileceği 19 Tem
mu:z sabahı gö-ndermİ§tik. Euvel· 
ki gün çektiğimiz bu telgrafa son 
dakikaya kadar bir cevap alına· 
mamaaı alakadarlar arasında geç 
kalmaktan ve fikatüre ithal edile· 
memekten mütevellit haklı bir en 
dife doğurmuftu. Nihayet dün ak 

fam geç vakit Futbol lederaayo. 
nu reisi Hamdi Emin Çapın Al
manya Futbol federaayonile yap. 

tığı bir telefon muhavereai ile ta
kımımızın fikatüre ithal edildiği • 
ni ve 4 Aiustoı aalı günü Berlin
de Norveç Milli futbol ıakımile 
karftlafacağrmızı Öğrenmek ka • 
bil almuftur. Kuvvetli oyuncularn 
malik bulunan Norveçliler Avrupa 
nın birinci sınıf lutbolcülcridir 

Norueçlilerin son :zamanlarda 
kuvuet derecelerini yakından bil. 
memekle beraber futbol tarihlr • 
rinde Macariatan, Fransa ve Fm
landiya galibiyetleri olan bir ekip 
tir. Futbolcülerimi:zin bu kuvvetli 
ekip kar1ısrnda muvaffakryetl• 
bir oyun çıkarmalarını temenni 
ederiz. 

~~-------~~-·~--~~------~~------------~------~--~ 

ilk kafile ile kimler g tt~ ? 

Bulgaristandan Olimpiyada 
i•tirak edecek ıporcular 

Sof ya, (Tan l - Bertin nıimpıya • 
dında yalnız eskrim, ciınnaı.ıtik, ntrş, 
at koşuları, atlet ve p19nfir spnrlrırı
na işlırak t'.'decck olan Bulgnr oyun
cular! ayın :W unrla snhnh srı:-ıt <i tıu
c:ukta buradan Bcrlirıc husmsi bır 
trcııle hareket Pdecckkrrlir. 

Bulgar futbolciilcrinin Berlinc git
miyi.'ceği kcı:;bi kat 'iye: ~ı rıııştir. 
\Ta~ctelcre göre, böylelik1C' Berlin o· 
limpivadında B:ılkan devletlerinden 
f.ıtbol sporuna valnız riirkiyc iştı • 
ı ık ı>tmiş bulunuyor. 

( A rknc:ı \'Arı 

' 
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(Çanakkale .m~harebesij 
Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 

R. Eşrefin tarihi bir mülakatını 
kısım kısım nakletmeğe başhyoruz 

1 

Çmıakkaledeki taby alardan l>ir manzara 

Büyük önderin Boğazlan ikinci J faa etmek mümkündü. Binaenaleyh 
defa kurtarışı birinci kurtanşm alaylan mı, böyle sahilden müdafaa 
heye<-.anlı safhalannı hatıra ge • 
tiri~·or. 
Bu safhalan Ruşen E5ref bizzat 
Atatürkten dinlemiş ,.e yeni mec-

' muanrn harp esnasında Çanakka-
Je)'e dair çıkardığı kitapta neş

retmişti. Boğazlann ikinci kur -
tuhışu, Boğazlann hem de mem
leketin müstesna bir kumandan
lık dehası sayesinde şeref ve 
mu,·affakıyetle müdafaMma \'e 
halişına ait şanh hadiseleri Türk 
gençliğine anlatmak için ~zel 

bir \'esiledir. Yeni mecmua.da çı
lxan tarihi mülakatı bu nüsha • 
mızdan başhyarak kısan kısım 

neşrediyoruz. 

Ru~en Eşref ~yle bir sual \'C 

bir mukaddeme Ue milli.katı yaz
maya ba..<jbyor: 
- Siz Çanakkale muharebeleri • 
nln her gönüne böy\Ul bir f...U
yetle i'jtirak ettiniz. Vaziyeti ta
mamile biliyorsunuz, kimbllir ne
kadar çok hatıralarınız \'ardır. 
işte müsaade buyurursanız bugün 
sizden onJan dinlemek için gel • 
dim. 

Cumba tavanlanna ve pencere ke
n .... •nrına varıncaya kadar kanape -
leri, koltukları bile halılar, seccade -
ter ve kilimler altında koyulaşmış 

bu çok gölgeli geniş odada Mustafa 
Kemal Paşanın siması Rambranvari 
bir tablo mevzuunu andırıyordu. 
Genç bir simada bu kadar engin bir 
mana gördüğümü hatırlamıyorum: 
Işıklarla gölgelerin dalgaları arasın
da sebat, tevekkül, tavazu, vakar, 
mülayemet, huşunet, saffet. zeka bü
tün bu zıt şeylerin toplandığı sanşm 
ve gayet sevimli bir yüz. 

Kimi yerde, kimi yazihanenin üze
rinde, kimi köşede buz camlı koyu 
renk dolapta, kimi Ingilizlerden zap
tolunma koca bir makineli tüfek ö -
nündeki koyu renkli çini sobanın Ü· 
zerinde bulunan defterlerden, mü<5 -
vedde ve tebyizlerden süzülen Ça -
nakkale hikayesinin hülisasını, bu 
sabırlı ve temkinli kumandandan üç 
gün, ve her mülakat, on iki saatten 
aşağı sürmemek §arlile, üç gün din
ledim. 
Başlamazdan evvel dedi ki: 
- Tabii esran askeriyeye temas 

eden noktalan size söylemiyeceğim. 
Bunlar ne sizi ali.kadar eder, ne de 
okuyanlara btr fayda temin eder. 
Bunlar san'at adanılan içindir ki, 
tarih ileride hepsinden bahsedecek
tir. 

- Elbet Paşam. Maksadım, o 
günlerin vak'alarını bizzat zatıaliniz
den öğrenmektir. Askerliğe tem:ı.s e
den noktalan ben de anlamam. 

Ve bunun üzerine Paşa izaha baş
ladı. 

Evvela, Sof ya sefareti ateşemilı -
terliğinden buraya çağırlılınış, ve 
Tekfur dağında ... inci fırkayı teşkile 
memur edilmiş. Ve bu kuvvetle "e~e .. 
limanı, "Seddilbahir,, ve "Mortö., li
manı arasındaki sahilin muhafazası
na memur olmuş. Esasen Balkan 
harbindenberi bu araziyi iyice tanır
mış. 

Dedi ki: 
- Benim kanaatime göre düs-ml\n 

thraç teşebbüsünde bulunursa iki 
noktadan teşebbüs ederdi: Biri Sed
dülbahir, diğeri Kabatepe civan. Ve 
benim noktai nazamna göre düşma
nı karaya çıkartmadan bu sahil par
plarmı doğrudan doğruya müda • 

edecek surette yerleştirdim. Bu va -
ziyet takriben şubat 1330 ... 

Mustafa Kemal Paşa, kendisinin 
Maydos mıntakası kumandanlığı es
nasında cereyan eden mühim vak'a. 
lan şu suretle hülasa etti: Düşman 
bir defa Seddilbahire ve Kumkale
ye asker çıkarmak teşebbüsünde bu
lunuyor. O zaman, hep ağızlarda işi
tip okuduğumuz bir Mehmet Çavuş 
çıkıyor, top,rağnnıza ayak basan düş 
manı tekrar denize atıyor. 

- Düşman bu k:ır~vşı ~Qlror ih -

raç etmek teşebbüsünü neden dene-
d 

. ., 
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- Bu hareket bir keşif olarak ka
bul edilebilir. Bir de malum olan beş 
Mart vardır. 

- Ki asıl bizi alakadar eden de 
odur, Paşa Hazretleri. 

- Fakat bu tamamen bahri bir 
harekettir. Sahil mildafaur Cevat 
Paşanın tahtı emrinde bulunuyordu. 
Benim bu hareketle alakam dolayısi
ledir. Yalnız 5 Mart gününün sabahı 
Cevat Paşanın .... bulunan kararga
hıma gelmişti. Kendisine Seddil'ba -
bir sahil mıntakasındaki tertibatı 
göstermek üzere beraber "Kirle .. ye 
gittik. Oraya vardığımız za.man, düş
man donanmasının "Kirle., ve "Alçı
tepe .. istikametlerinde açtığı ateşin 
altında kaldık. 

Mezkur mmtakanm muhafazası • 
na memur alay kumandanına icap 
eden talimati şifahiyeyi verdim. Ve 
Cevat Paşa ile birlikte, vazife basın
da bulunabilmek için .... döndük. 
DüsmA.nın mağlubiyetile neticelenen 
bu 5 Mart muharebei bahriyesinde 
kara mıntakasmm mu haf azası be -
nim uhtemde idi. O giin, düşmanın 
bazı gemilerile sahili ateş altında bu
lundurmuş olmasından başka zikre 
şayan hiçbir hadise vuku bulmamış
tır. O gün sahil bataryalanmızda bu
lunan askerler, zabitler ve kuman -
danlar cidden şayanı takdir bir fe -
dakarlıkla, cesaretin, tevekkülün 
haddi 8.zamisile sonuna kadar topla
rını kullanmışlar, vazifelerini ifa et
mişlerdir. DUşünün ki, birçok çök • 
meler, infilklar, yangınlar, zayiat a
rasında. daimi ateş karşısında, muh
rip endahtlar altında bunlar hiç tit
remeden vazifelerini yapmışlardır.,, -Düşmanın mağlllbiyetile kapanan 
bu hadisei bahriyeden sonra, Musta
fa Kemal Paşa, lngilizlerin Fransız
larm boğazı yalnız donan?Mlarile zor 
lıyarak bir maksat elde etmekten ü
midini kestiklerine hükmediyor. Ve 
mutlak tekrar sahile adam çıkarmak 
teşebbüsünde bulunacaklarına ihti -
mal veriyor. Bunun için mayetindeki 
kıt'alara "tayakkuzda,, bulunmaları· 
nı emrediyor. Kuvvetinin artınlma
sı için lazımgelen yerlere resmi mü
racaatlarda bulunuyor. Kuvvetini ar
tınyor. Ve o mmtaka kumandanlığı
na Halil Sami Bey isminde diğer 
bir zat tayin olunuyor. O zaman kay 
makam rütbesinde bulunan Mustafa 
Kemal Bey de kumanda ettiği fır
kayla icabında Gelibolu civanna, ica
bına An ad o 1 u cihetine ha· 
rekete müheyya bulunmak üzere 
''ihtiyatı umumt.. olarak terkedili • 
yor. Rumeli sahili mıntakası muhafa 
zasına yalnız o miralay beyin fırkası 
tahsis ediliyor. Bu sıralarda, yani 
mart içinde Mustafa Kemal Beyin 
fırkasından bir alay Çanakkaleye ge
çiriliyor, fakat yine iade olunuyor. 
Mustafa Kemal Bev de bütün fır-
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Çanakkale Çanakkale harbi 
Baama, aahilleri hep inaan oıtl 
iki yüz bin ölünün iakeleti. 
Baıma, ti Ankaradan tut ta Vanın 
Yıkılan namütenahi :yuvanın 

o zamanki mevkii müstahkem 
Cevat anlatıyor Canlı enkazı olan evladı 

Bu Hvahilde seçen yıl kanadı. Kumandanı G. 
Kan dolar, baıma, ayak izlerine; 
Çürüyen söğıünü, toprak yerine 
Koyarak, ezme ölen kardetinin. 
Bir avuç yer, nekadar c;ok kitinin 
Koludur, ıineıidir, söğdeaidir. 
Mahvu iıpat ile müneddeaidir 

Düşman donanması geliyor - ilk mermi - İtilaf dev
letlerinin 3 gemisi batıyor - Mehmedciğin destanı 

Bu ceaetler yazılan tarihin ; 
lc;i, deıHn uıturu aiyehin 
Ufacık, körpe keıniklerdir hep. 
Kalmamı,, medreıe, mesken, mektep 
Hepıi evladını dökmüı buraya; 
iki yüz bin ölünün bir yaraya 
Benzemit milletimin söiaünde ! ... 
Bunu, kabil mi ki ıöz ıöraün de, 
Yine artık medeniyet denilen; 
Kana lezz:etle bakan, kabre sülen; 
Evlerin çırpınan enkazından 
Zulme, adavete ıaraylar daiıtan; 
Tapacak tij arayan, taç arayan, 
Baıka mabudu yıkan, fazla aatan; 
Nuri boiaam diye eb'adı a•an; 
A.tetin sayzını tetyie kotan; 
C.ezae foıfor sibi medfende se:ııen; 
Dursa medfen sibi likin rehz:en; 
"Öl!., deyip her ölenin anneaine, 
Demirin ıatvetj mel'uneaine 
Dayanıp ufka tahakkümle bakan; 
Eli kan, ıineai kan, cephesi kan 
Heykeli vahtete "Linet!,. demeıin .• 
"Bu mu, Yarap, medeniyet!,. demeaın. 
Bu mudur az diye devrimde hukuk 
lateyen hakkı behayimde hukuk? 

Çanakkalede Şehit lfehmetçik abidesi 

Eli, ati için, alimı ıilip, 
~,.., 'bir kiıeu t"hoıüı keıilip 
Dinleyen ıinei iıarı bu mu? 
Bu mu evvel yıkarak mevhumu, 
Sonra iclaa ederek ıabiteyi, 
Sonra inkar eden ordan Ötevi? 
Dütünen cepheai üatündeki c;in 
itte topraktaki bir ciasi ic;in ! 
O büyük nur, o mutantAn unaur 
Denilen meıale, serçek, bu mudur? 
Bu mu aydmlatacaktır yannı 
Silerek nur ile sözyatlarını? 
Bu büyük kizbi ederken tashih 
Şu küçük yerde yatan bir tarih 
Demir iıilnnı ey tat heykel, 
Titretir belki derim artık sel 
C.f!I o tarihi bu toprakl1tra ıor: 
iki yüz bin bu kadar elit ediyor! 
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Mitat Cemal 

kasını Bigalı köyü civarında bulun · 
durmağı muvafık görüyor. Fırkası 
beşinci ordunun ihtiyatı umumisi O· 

larak "Bigalı köyü,. ve bunun ce • 
nubu şarkisindeki ''Maltepe ... ''Mer
sintepe .. civarında bulunan konaklar 
la ordugahlarına yerleşiyor. Kuman
dan aldığı emir mucibince icabında 
Bolayre hareket etmeye, Çanakkale 
cihetine vapurla geçmeye müheyya 
birhalde bulunuyor. Emre intizaren 
bütün krt'alarmı talim ve terbiye ile 
iştigal ettiriyor. 

Türkün asil kanile yuğrularak 1 
tunçlaşan ve Akdenize doğru abide
leşen Çanakkale, bu sabah yıllardan
beri hasretini çektiği Mehmetçikle
rine kavuşuyor. Yağız yüzlü Meh
metçikler, çelik ayaklarını Boğazla
ra koydular ve demir gövdelerini 
ebediyen geçilmez kale yaptılar. 

Büyük Atatürk. bize bu şerefli ta· 
rihi günü de yaşattı. 
"- Ne mutlu Türküm diyene!" 

• • • 
Çanakkale, Türkün büyük kahra

manlık destanının, bilhassa Umumt 
Harbi yaşamış olanlar, bunun ifade
sindeki büyük mananın kudretini 
hatırlarlar. Okuyucularımıza o gü
nün hatıralarını yaşatmak için, dün 
Umumt Harbin b8'mda Çanakkale 
Müstahkem Mevki Kumandanı olan 
Miralay Cevat Çobanlı (mütekait 
general Cevat) la 2'ÖrüştUm. 

Mütekait GE-neral Cevat Çobanlıyı 
Nişanta.şındaki konağında buldum. 
Beni güler yüzle karşılan. Benim ni
çin geldiğimi anlamış görünüyordu. 
Konağın iç kapısından girilince an
trede bir masanın üstünde mahfaza 
içinde bulunan tarihi bir silah ve du
varlara asılmış resimler, insana ufak 
nisbette bir askeri müzeye girdiği 
hissini veriyordu. 

General Cevada, Umumi Harpte 
~&'Jftı iti 1laıın1 111S;::aatm(tmı ..... 
dum. Gözlerini Boğaziçmırı ma"ı 
sularına dikti ve orada hayalen Ça
nakkaleyi yaşatarak anlatmağa baş· 
ladı: 

- ltlllf Devletleri donar.masmm 
Boğazlar haricinde nazan dikkhti 
ceı~ecek surette fa.aliye•.'! Daşıa -
malan üzerine Boğazlan 1914: niha· 
yetlerinde kapadık ve hükflmete ar
zı nuJflmat ettik. HUkfunet te mP.v· 
kii mlistahkernin bu karaıını muva
fık buldu. 

Az zaman sonra harp başladı. 
BidP.yette bizim methnlde bulunan 
tabyalanmız, düşman h1:1.t p sefinesi
nin ateşlerine maruz kalmağa baş -
la.dı. Eski toplarımız, dü~ınan do· 
nanınasmm uzun meoaf~ıe~ endaht 
eden gemileme ateşle mukabele et
mek imkansızlığında bulunuyordu. 

ltilif donanmasının bu h':lrekatt, 
arkası kesilmiyecek derecede d~ 
vam etmekle beraber _bUtiln m~vku 
müstahkem efrat ve zabitanı esaslı 
bir taarruza göğüs gerebilmek eme
lile tahribe uğrıyan tabya.lan müm
kün olabilen sür'atle tamir ve ısla
ha uğraşıyorlardı. 

5 Mart tarihine kadar bu hal böy
lece devam etmiş, tabyaların vazi -
yetleri münıkUn olabildiği kadar ıs
lah edilmiştir. Bilhassa efrat ve za. 
bitanın maneviyatı çok yüksek bu-

- işte o günlerden birinde. on iki 
nisan sabahı idi ki, Arıburnunda bir 
hldlee eeıeyan eı ... ııte ~ 
tilen gemi toplarının sesinden anla
şılmıştı. Bütün fırka kıtaatmın hare
kete hazırlık derecesi tezyit edlldi. 
Bir taraftan ... mıntakası kumandan 
lığından malumata intizar etmekte 
idim: diğer taraftan da ya kolordu
nun veya ordunun emrine ... ~alnı~ 
fırkanın süvari bölüğüne. istıhsalı 
maly\ımat için, "Koca çimen.. isti -
kametine hareket etmesini emir ver
dim. Bu sırada idi ki, üçüncü kolor
du kumandanı Esat Paşa ile Gelibo
ludan telefonla görüşülmüştür. MU -
şa.rünileyh te henüz cereyanı ahval 
hakkında vazın malumat edineme -
miş olduğunu bildirmiştir. öğlenden 
evvel saat altı buçukta idi. Halil Sa
mi Beyden vürut eden bir raporda 
düşmanın "Anbumu,, sırtlarına çık
tığı anlaşılıyor ve buna karşı benden 
bir taburun mezkur düşmana karşı 
sevki isteniyordu. Gerek bu rapor -
dan, gerek "Maltepe,. de icra ettir
diğim hususi tarassudat neticesin • 
den bende hasıl olan kanaati kat'iyye 
şu idi: Otedenberi imali fikrettiğim 
gibi düşmanın "Kabatepe., civarın -
da mühim kuvvetle karaya çıkmağa 
teşebbüsü, demek ki, vuku buluyor
du. Binaenaleyh bu işin içinden bir 
taburla çıkmak mümkün olamıyaca
ğmı, herhalde evvelce tahmin etti -
ğim gibi bütün fırkamla düşmanla 
incizabm gayri kabili içtinap olduğu 
nu takdir ediyordum! Artık hiçbir ıa.ııazayla. ~en kumandanın yüzün. 
şeye intizar etmiyerek karargahı - de ve sözlerinde se7.er gibi oluyor • 
mm bulunduğu ~~ig~lı,! köyünde. i-. duın. Türldyenin mukadderatını ta
kamet eden ... bırmcı pıyade alayıle · edecek boğuşmaya doğru gittiği 
cebel bataryasının derhal harekete ~ · heyecanla duyuyordum. 
geçmek üzere amade bulundurulma- mızı B d krt'al yü · 1 ••- un an sonra arını -
lannı, kumandanlannın da. emır a -
mak üzere yanıma gelmelerini bil - rüyüşe müheyya olarak içtima ettir-
dirdim... miş bulunduran 57 inci alay (meş-
Yapraklarmı muttasıl ağır ağır bur bir alaydır bu, çilnkü hepsi şe

çevirmekle meşgul olduğu defte~nin hit olmuştur) kumandanlan ve ser
sayf asına, dud~annda yanan sıga- tabip ve bir yaverimle bir emir za-
ra dumanlan arasından bakarak: . . 

- Altı maddelik bir emir not et- bitim beraber olduğu halde ıçtıma 
tirdim, dedi. Bu emir mayet cüzütam mahalline gittim. Bıuıit bir tertiple 
kumandanlığına da tebliğ olunacak- kuvvetleri "Bigali deresi,, boyunca 
tı. Bundan başka üçüncü Kolordu ku giden yol üzerinde bizzat yürüyüşe 
mandanhğma da telefonla arzedil - geçirerek "Koca çimen,, tepesine 
mek üzere bir rapor yazdırdım. Va- tevcih ettim. Yolda giderken kuman 
ziyeti ve vaziyetimi ve teşebbüsümU danlara olsun, ser tabibe olsun şifa
anlattım.,. hen izahat! llzime veriyordum. Ta • 

Büyük bir hareketin inkişaf et - kip ettiğimiz dereden bizi "Koca çi
mekte olduğunu, memlekete Çanak· men,,e isal edecek muayyen bir yol 
kale harbinde unutulmaz hizmetler olmadıktan başka "Koca çimen,,e 
eden muhakemesi süratli, kararları varmak için atlamaya mecbur oldu
kat'i genç bir kumandanın yüzünde ğumuz sahada pek ziyade fundalık. 
bütün kıt'alarile tehlikeye atılmağa subülmürur, kayalıklı derelerle mali 
müheyya vaziyetini karşımda, bu an idi. Bir yol bulup krt'ayı sevke deli.
da sakin sakin kağıtlarını çeviren. Jet etmesi için topçu taburu kuman
içinden bana verebileceği notları mil danını tavzif ettim. 

Çanakkale mevkii milstah7a:m ku-
mandanı olan General Cevat 

lunuy,)rdu. Diyebilirim ki, bütün ef
rat, düşman denizaltı gemilerinin 
Boğazdan geçip geçmediğini takip 
etmek için geceleri sabahlara kadar 
ateş hattının üzerlerinde .kalırlırdı. 

DUım'lım frefıtininfn Bo~azlan...zor
lamalan hali daima gözümüzün ö-
nünde idi Elim'izde mermilerin mah
dut miktarda olması, bizi çok dü
şündüriiyordu. Bununla beraber 
hem mevkii müstahkem bataryala -
rmm ateşinden ve hem de ayni za
manda kara ordumuzun topçuların
dan istifade etmek esaslarını düşü
nerek o bataryalarla bilhassa obüs
ler için mestur mevziler evvelce ih
zar edilmişti. 

ilk taarnız ve Atatürk 
General C-evat burada durdu. Sı· 

ra 5 Mart, düşmanın ilk büyük ta
arruzuna gelmişti. Generalin gözle
ri, Boğazın sularına daha dalmıştı. 
Ak fakat dik biyıkları, generalin yü
züne şimdi başka bir hususiyet ver
mişti. Devam etti: 

- 5 Mart sabahı Kilitbahirdeki 
krtaatınu teftişe gidiyordum. O es
nada 19 uncu Fırka Komutanı ola
rak fırkasile beraber Gelibolu ha • 
valisinde bulunan Atatürkle birlik· 
te idik. Bu sırada düşman donan· 
masının Boğazlara doğru ilerlemek
te olduğunu gördük. Ve gemilerin 
almış oldukları tertibatın alelade 
bir hareket olmadığına kani olarak 
hemen Alçrtepeye doğru geri dön • 
dük. Bu anda ilk taarruz merınisi 
başımızdan geçerek Alçıtepeye !Jap
landı. Hemen Maydosa hareketle 
Mustafa Kemal Beyden ayrılaı·aK 
Çanakkaleye döndüm. 

Buve bahyor 
Dahildeki tabyalanmıza ateş açıl

mış bulunuyordu. Her bataryanın 

evvelce vazfeleri tesbit edilmiş 0ldu· 
ğundan bunlar ateş sahaları dahili· 
ne giren sef aine hemen ateş açıyor
lardı. Takriben öğleden sonra saat 
bir, bir buçuk arasında düşman do
nanmasının Buve zırhlısı batıyordu. 

Bu vaziyet, bütün kale mensupla
nrun maneviyatını yükselterek yeni 
bir kuvvet ve kudret verdi. Birçok 
bataryalar ve bu' meyanda Dardanos 
bataryasının önü ve arkası binlerce 
mermi isabetinden delikdeşik ol
muştu. Bataryalarımızın ateşi ve 
bilhassa mermilerinin çokluğu itiba
rile obüslerimizin faaliyeti bize çok 
büyük yardımlar yaptı. Mestur 
mevzi 1 erden ateş eden obUs
lerin mermileri sık sık düş
man gemilerinin güvertelerine isa
bet ederek toplann istimalini güç
leştiriyordu. Ve tareti hareket ede· 
mediğinden dolayı topunu hedefe 
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Almanlar Montrö 
anlaşmasına ne diyor? 

Völkischer Bevbachter gazetesi 
Boğazlar anlaşmasına dair Londra• 
dan aldığı bir telgrafı "lngiltere. 
Fransız - Rus tazyikine boyun eği • 
yor,, serlevhasile neşrediyor. Bu tel· 
grafta deniliyor ki : 

"Ingiltere, Fransız • Rus Akdeniı 
projesine üç hafta müddet mukave• 
mette bulunduktan sonra nihayet tes 
limiyet göstermiş ve Litvinofun arzu 
larını tatmin etmiştir. 

Türkiyenin Fransız - Rus ittifa• 
kına karışması kağıt üzerinde kala ... 
caktır: Çünkü bu ittifak Almanyaya 
karşı müteveccihtir. TUrkiyenin Al • 
manyaya karşı olan ciddi bir muha• 
samaya iştirakine ise asla ihtimü 
verilemez. Boğazlar hakkında akte • 
dilen son mukavele ile Ingiltere Pa· 
ris ile Moskova arasındaki askeri it
tifaka zahir olmuştur. Halbuki bu it• 
tifak garbi A vrupada herhangi bir 
hhkiki anlaşma husulüne hail teşkil 
etmektedir . ., 

tevcih için koca zırhlıyı deniz orta· 
sında döndürmeğe mecbur ediyordu. 

Bu suretle ufaktefek fasılalar ol
makla beraber harp çok geç vakte 
kadar devam etti. Takriben aaat 
dört buçuk beşe doğru Irrezestıbıl 
zırhlısı da yana yatarak Boğaz ha
ricine doğru uzaklaşmağa çalı§ıyor• 
du. 

F etlakar batarya ve zafer 
O esnada gemi, Dardanos batar

yasından takriben 3 mil mesafede 
bulunuyordu. Fakat batarya at.et et· 
miyordu. Bütün telefon muhaberatI 
münkati olduğu için sebebini anlıya· 
madık. Hemen bir erkinıharp zabi
ti gönderdik. Ve batarya kumanda· 
nile topçu zabitinin şehit oldQğunu 
öğrendik. O civarda bulunan bir ar· 
kadaş hemen bataryanın emir ve 
kumandasını alarak gemiyi ate§ 
altına almağa başladı. Artık hava 
karanyordu ve düşman donanması 
Boğazlardan dışany.a çekilmeğe haf 
lamıştJ. Gece bütün efrat ve zabi • 
tan sabaha kadar bataryaların tah· 
ribe uğnyan kısımlarını ıslaha ça "' 
lıştılar. 

Her batarya ertesi gün dU§Illanm 
yine devam edeceğini zannettiğimis 
taamı% hareki.tına mukabeleye ha
..,.....,n ""'"Tcr hn1nnnvnmn 1'rt-t cırflnU 
alessabah ilk uçurduğumuz tayya.rt 
bize düşman donanmasından büyüM 
IJir haber getiremedi. Yalnız Boğaı 

dahilinde Uç mühim yağ lekesi l?'Öl' 
düğünü bildirdi. Ve bu da bize her 
halde üç geminin battığı kanaatiıl 
vermişti. Sabahleyin dilşrnan tara
f ından elde ettiğimiz bir telsiz tel • 
graftan Buve,lrrezestıbıl ve Oşan ge 
milerinin battığını, birçok diğer se
fainin istifade olunamıya.cak dere
cede hasara uğradıklarını ve o gün 
taarruza devam edenıiyeceklerini 
öğrendik. lşte Çanakkale mevkü 
müstahkeminin en güçlü ve en te -
refli günü, bu olmuştur. 

Bundan sonra, ltilaf Devletlerinin 
bu muvaffakıyetsizliği hazme<lemi • 
yeceği ve bunu ya donanmasile ye
niba.ştan yapmağa 'ey.q,hut buna 
kara ordusunu da iştirak ettirerek 
bir taarruza çallfacağı nuan dikka
te alındı ve bir ordu vücuda gt:tir· 
meğe karar verildi. Bu antiyen te
şekkUl eden ~şinci Ordudur. 

Bilahare tahmin ettiğimiz gibi 
düınıanın ihraç harekatı vuku& 
geldi ve ben de bir müddet sonra 
cenup grupu kumandanlığına nak • 
lettim. 

Mehmetçifin lıahramanlılı 
tle•tanı 

General Cevat, harbi böylece an
lattıktan sonra: "- Mehmetçiğin 
büyük ruhu her şeyi yaratmağa ve 
yapmağa kadir" dedi ve ıu kahra· 
manlık destanını söyledi: 

Bir gün, bir düşman denizaltı ge
misi Boğazdan geçerken bataryala• 
rın ateşlerine maruz kalmış, iki ta• 
raftan bir hayli ateş teati edilmif, 
nihayetinde denizaltı gemisi batmıf" 
tı. 

Vak'a yerine gittim. Bir Meh • 
metçik, bir ağacm altına uzanmıf 

yatıyor. Kendisine sesltııdim ve 
nenvar diye? sordum. Hemen ye • 
rinden fırladı ve bana bakmıy~ 
vaziyet aldı: 

- Vah, vah oğlum, gözün rahat
sız mı? dedim. Bu teeasUrilmtl ili ' 
cince: 

- Müteessir olma! Ben gaztımU. 
göreceğimi gördükten sonra kaY" 
bettim. Keşki, bütün arkada,IanJll 
da benim gördüğilmil görerek gözle-' 
rini kaybe~lerdl, dedi. 

Ve beni hem ağlattı, hem eevir 
dirdi. 
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Şairin: ""Şüheda fışkıra~~~ topragı 
sıksan şüheda !"' dedıgı yerle~ 
. k. bir zafer hatırası goze 

Konferansta 

Fransız delegesinin 
oynadığı roller 

Le Temps'den: Ad b ı bir iz san ı .. · ıın aşında kan ı 'akik .. bir harp muzesı 
,. r burası h ı d ) 
~arpıyo , -ıt~ercliğimiz arkadatımız an 

(Sureti ma)ııusa• r--

Montrö'de toplanmış olan Boğazlar 
konferansı, bugünlerde bir muahede 
yapılmak suretile bitmek üzeredir. 

' Muahede, Türkiyenin gayri askeri 

• 
.. ör bir bataryantn lJa..~nda 

ArkadaŞlmız sazah4ddin Gıt. ng b"zim yerimize çocuklarımız dö-
,.,_ - bahm alaca ra, ı ' 

\.. ~akkale, 18 - Sa . ık ğilşecekler ··· . 
~aranlı- · · d Gelibolunun ilk ış Bir aralık keruii kendıme: 1 gı ıçın e, ..... ft...:ıak "tl . t,.1:1 sa 
~ göründü. Solumuzda ...... -ha: _ Bu toprak geçı erı, o a -r -
l.aPaek. k"" ilk beyaz noktalar jderha gibi zırhlılar, nasıl olup 
linde ~liri~~rlar. Güverte ~otcula a: ~ ~ememişler!.. diye dU§ünınUş-
trııdan ·· ı üzlü bir ihtiyar, y ü 
~ına ~ruı~2J : . . t ;~kat sonra; Türkün tek başına, 

- lşte bak dedi, Muhammedıyeyı 1 ''bütün cihana bedel'' bır va~-
~ Ahmet' Bican aha, şurac•:: ~:81 olduğunu hatırlıyarak Je:~t 
~. taş kovuğu arasında yatar .. "ısun' Mehmetçiğin aziz rubundÇanan kkalı
""l'ek zattir. HiınJileti h~ ? a: ledim. çanakkaleyl ve • a . e 

8ana b ··zıeri söyliyen ibtıyar · lil Istanbulu ve hatti dolayısile 
u so _.ıı... burada yo e k' Türk ne 

- Ah babacığım, d~· ~. · TürklilğU kurtaran san 1
• -

)atanı ' h gıs· i mübarek degıl_k~.. . . bu'"tün cihana bedel oluşu de
~ arın an h psının fennın · k. "k" 
'lllde Ahmet Bicanm mı ya, e ğil miydi? öyleme. b' hyor . 1• .1 1 

bı.rnıneu hazır olsun!· manga topçu nefen, şu tepenın ü~-
lhtiyarcık boynunu büktil =. ar- tilne, çıksın, tek batarya topla ?'e~ı-
- On rası öyle .. Ben bile k . b".tün dünyaya karşı koyabılir ... 

un o gı"bi ikı den u d t 
'1ki tepelerde, dağ parÇ&SI Hamidiye tabyaların an sonra, o ~ 
t\7lat gömdüm! . . b"l bizi Mecidiye tabyalarına g<l-

b bırer bı- mo 1 rd t fT k Soruyorum şehit ba ası, .. d'" Bu tabyala a op ı an yo -
ter gösteriyo~: ~ur ;~lnız Uzcri örtülmiiş birtakım 

- Akb,.,. derler, bunun bu.~smKil~·· bu.rap me~ziler kalmıştı. Biraz yol 
" . ~ · Ondan ote - a al · ·· k -~rısi Bigalı Kalesı... d .. aldıktan eonra, Çanakk enın yu 
l'e .. Dur, dur .. işte çanakkale ego- sek tepelerinden birine kurulan l'a· 
liind'" ··run·· dü Nara Bumuna 

u. ttığı yer- sathane go · b' "h" · 
ihtiyarın parmağını uza bir ufuk doi?'ru yol alırken, sahilde ırı ı~ 

dt, huludu andıran beyaz sı git- üstüne yı!'hlmış demir parçaları 30-
Jı\.,.... ardı Bu ufuk parça . . ? 
ti ·ıraaı v · v nihayet züroe ılıştı. 

de bir çember oldu. e .. d Nedir bunlar? dis.a,,sor.dwn. 
~!lkk&le, sisli ,._,Pir Je~e ~~: Şoför dudak bükerek anlattı: 
:--.rrıhr gibi, tarinı k e~ı, m ımı- _ N; olacak? Batan dilfJll&n ga-
la1teıesi ve taştan evlerile karş milerinin leşleri.. Bir bayii uğra.ştı-
'a çıktı. .. a Jka,ramadılar. Buralarda 

l7irmi şu kadar yıl evvel dunya- la~i:'11 -~k çderin.. En kuvvetli tah-
lltn bin bir diyarından top~an~~ ~=iye' iemileri bile aptştı kal_dı ! 
~\işrnanlara karşı, toprak. sı~da Çanakkale civarı, adeta bır b~arp 
"'inde çelikten daha sert bır m • Ur.esi Adım başmda kanlı ır ~ı 
t'a harbi yapan Mehmetçiğin; başrd - m but kt şanlı bir zafer hatırası go-ta d - t prakla a- ya 
llbaşa kanile sula ıgı 0 ze çarpıyor. ba • na 

l'ıı artık?.. . lo • işte yal~ın bir kayanill grı 
liaftalardanberi Avrupa di: sıç- kazılan gün: 

ltıatıarmı yaylı koltuklarınd . . M t 1 9 1 S 
,..,. ' kkal şaınn, ı 8 ar "'•tan meşhur Çana e... . 
.. Şliheda fışkıracak toprağı s~k~n Ve işte Balkan Harbindeki ~o~-
ttiheda ?" dedigı-· yerler ... Mesela,. ış- d niz savaşının ~hitlerı ıçın 
te denı.ze. drOB e • di . şuracıkta Nirll Bu.~u, 

1 
! .. en menner abide.. Mecı u Y~ 

bır kedinin ince dili gıbı uzanm ş dikil şehitleri de burada, ~kı 
Ve sonra, sağda solda, -~~r ~arız~ zırblısın:,ile koyun koyuna yatı
da belki bin aslanın çurUmUŞ Ier arkada.§ ehitlerin adlarını okuyo
ltıikleri dinlenen irili ufaklı tepe yorlar.EŞ wlilı' Ahmet bin Ahmet, 
~ . Bayırı ve rum · reg su 
~oruyorum. Jşte Has~!1e ecidi- kalı Nuri bin Ahmet. Fatsalı -
;lldan biraz evvel, gorünen M ~;:ıan bin Mustafa ... Ve böyle yil-
e tabyaları... Sed- e kın meçhul asker? .. 
"l<~ıda ~~yal ı:rıeyal ~ilb~ o- r.e J;för, bir demir kapak kaldırarak 
\Uhahır, Kilıtbahır. Onla "bi .. · ··sterdi: 

!atı ve bizim kalacak he~ şey gı ' ıçını go burada da kemikleri ... 
'deta, kıskanarak se~_diyoru~~ı • - lşie, _.1 rek içeri baktık: Bun-

Sevincimden içim ıçıme sıg Sonra e~ eb. de kafatası vardı. 
tor: k ıar aras~ ır - adı dahi bi-
._ -:- Mehmetçik, ~ye sesdlenmg"e- Biliı>:en bµ-k '::p~ag-a agiren sevgili 
115tiyorum bak senm kanın an IinnuYere , 
~enler ugrw' und~ bunca kan döktül· Mehmetçiğin kafatası ... k ken ben 
l>f' ' il" w. • e e - fını çe er • 
~\(ıı yerlerin yeniden bekç ıgını }{ilmi, fotogrrda Henüz dişleri 
'1ıy 1 bakıyo um. . 

or ar. senin- de ona . dökülmemişti. Sanki 
ııt:_aunda en bilyUk şeref payı kl"ye- bile tamamilecak 

0
,ftftm ı"ki ellerini 

""' · "birine e 1 -ıra ~ ' lh...~ Muahedelerin bırı üstüne adını çag . tinde vana alarak, 
~iği toprak parçaları '"hazırol!" \'azıye ta- ktı 
~~~laka bi;kaç damla kklan dök;ı;ra mah~U;'ı~ :_~~~~ b': k~dıır se-

><q°, Sen ıse, bu topra ara, _ ffiçbır 0 u k '"z kemikleri-
~la değil, denizleri taşıracak k~ - vimli olamazdı· 0:Ust~h. tatlı. ha
b~r kan akıttın. O kanla~, taŞ ~i nin içinden, ban~ir bakışı vardı. 

1 kaWaşan hamuru üstünde ~-·- ıınden memnun kalede kalan bir-
t.11.rıakkalenin çatısı nasıl yilkseld gı Bu kafa, Çanak t ·!in kaybolmuş 
Qı görmek istemez; misin?·· kaç yüz bin Mehd~el çgı~lse bıçbir fa-

al namına ı e ' 
· · · · · • d a kaf arı _ onu dinlemeğe taham· 
Ça.nakkalede hemen hiç urm - ninin kulagı, bu bir ölünün 

ctın\. Foto Hilmi ile birlikte bir ot~ mUl edemez!_ HTUra~ milletinin varlı-
llıobue atladık. Eski tabyalara do~- _, ...... değil. b' u · ru ttıgı k~a~·. ---ıigın· i ilin eden ır m J-

' Çalılıkların, dikenlerin kapa ğmı ve ölme- nı seve seve veren 
Y?llarctan suıarak gidiyoruz. Harap idir Kafası al d 
b~r köprU;il geçtikten sonra. ~ı: ;;.~. şimdi boş l k~an d m a, 
dıye tabyaları göründü. Hey gıdı . yeni yemiş çiçek enıyor. h t 
li~ınidiye tabyaln-... Ve şimdi bir bır . kil Mehmet! Mezarmda ra .. a 
Yı - '"• gi Diin k il"ğini" yapan bugun-

. gııı İskeletten ibaret kalan hey - ' senin be ç 1 1 
dı 24 lUk to 1 , Bir· zaman, bütün uyu· ki Mehmetler var ... 
bir ntiUe P ar··: ·zin na""111111"1- kil ve Y=ye döndüğümüz zaman, 
nıznı uc:::_ ;:~:ıl;.ı KarfDDda du· z:kkararmıştı. Güneşin sol ışık 
l"a~ bu hara olmuş, 8usturulınUI: 0artı~arı. enginliği büsbütün. artanb 
~~tıyarlaınış fuplar, bana öyl~ geldı w denizi üstünde, yarın yıne u 
ı· ı' içine toprak dolan ağızl~_e; Bog~ rde eskisinden daha parlak 
1P g~nlere · cephelerde sac; _.... :~~eşin dogacnğını haber veri-
1.ğartan eski 'muharipler gibi: 

- Gö"rU ya, diyorlardı, yor. a. .. :_ yorsunuz, 
·~ Vazifemizi yaptık! .• Bundan son· 

8a)ihaddln GUNGÖB 

mıntakayı teslim etmek talebini te -
1 min etmekl beraber, Akdeniz.de u
. mumi emniyet ile alakadar diğer dev 
!etlerin me§ru menfaatlerini de tat -
min edecek mahiyettedir. Son celse
ler esnasında • .ihat denilebilecek ne
ticeler elde edılmiştir. Şurasını da 
söylemek lazımdır ki, konferansın 
akim kalmasına sebep olacak derece
de zıt olan İngiliz ve Sovyet noktai 
nazarlarını telif et: lek hususunda 
Fransanın murahhası M. Paul Bon
cour'un delaletinin büyilk bir hissesi 
olmuştur. Filhakika, prensip üzerin
de anlaşmayı temin edecek olan for-

1 

mülü ve muhtelif heyeti murahhasa
lardan uzlaşmayı tahakkuk ettirecek 
"'edakirlıkları elde eden M. Paul Bon 
cour olmuştur. Konferaı.s muahede 
projesinin U<'üncil okunuşuna başlar
ken, mühim bir mesele henüz halledi
lememiş bulunuyordu. Bu, Türkiye
nin bitaraf kaldığı bir harp vukuun-
da Boğazlardan geçiş meselesi idi. 
Sovyet Rusyanın biltün maksadı, Ka 
radenizden A k d e n i z e g e -
ç e c e k Sovyet Rusya filosu
na serbest geçişini temin etmek ve 
ayni zamanda, imkan niabetinde, Ka 
radenizde düşman filolarının göriin
mesine karşı kendini temin etmek 
idi. Sovyet Rusya, bu hususta Fran
sa ve Balkan Antantı devletleri ile 
mutabık olarak, Boğazlann, Fran
sız • Sovyet paktı da dahil, mıntaka
vi yardım paktlarının maddeleri ha
rekete geçecek vaziyetlerde Boğazla
rm serbest olmasını istiyordu. Rus 
tezi şu idi: Yapılmakta olan muahe
deler haksız bir taarruza kalkan dev 
lete kaJ"ll muslar Kurumu paktı ~u
cibince alınması muhtemel tedbırle 
ri ve muahedeyi imza eden devletler 
tarafından alınmış veya. istikbalde a
lınacak mütekabil yardım taahhütı: 
ri mucibince harp mamulitının geçı
rilmesini tahdit edemezdı. Bu husu~ 
ta Litvinof Fransanın yardım poh
tikası için başlıca prensibi üzerinde 
münaka a ederoiyeceğini söyli~ 
Fransa murahh881 ile Titiileako lnO 
zaııaret ettiler.Fakat Inpiüer, RU9 
tezine itiras etmekte mrar ediJor ve 
TUrkiyenin müdahaleci devletler a • 
ramıda bulunmamak ihti~lni ile~ 
sürüyordu ki, bu yanlı§ bır tezdı. 
ÇUnkü Türkiye, birtakım muahede
lcrle hem Sovyet Rusya, hem de Bal
kan Antantı devletleri ile bağlı bulu-
nuyordu. 

lngiltere hük\ımetinden, murahhas 
heyeti talimat istedi. Londra, Sovyet 
Rusyanm konferanstan çekilmek teh 
didini de gördüğü için, Pol Boncou~
un bulauğu formülün kabul edılmesı· 
ni, murahhas heyetine bildirdi. 

• 
Muahede projesinin son aldığı şe-

kil mucibince, TUrkiyenin bitaraf kal 
dığı bir harpte, Boğazlar kapalı kala
caktır. Bu, bize 1914 senesinde oliu
ğu gibi Goeben ile Breslau hidiseSi 
gibi aUrpritlere mini olacaktır. Bo -
ğazlarm yeni rejimi, Sovyet Rusya -
nın ve Romanyanm yapacakları c1ü
tekabil yardım anlaşmalarının tabii 
muamelelerine hiç bir sureUe msn 
olmayacaktır. Boğazlar, hususi rakt 
!arla bağlı memleketlerin münakale
lerini temin edecek Ticaret gemileri
ne açık kalacaktır. Sovyet Rusya, 
böylece, birinci derecede ehemmiyetı 
haiz olan bir şekilde tatmin edılmi§ 
oluyor ve Fransız - Sovyet paktının 
tasavvur ettiği muhtemel teşnki me
sai temin edilmiş bulunuyor. Umumi 
bakımdan, lngilterenin müşterek enı
niyeti açıktan açığa takvıye eden bir 
harekete iştirak etmiş olmasına da la 
kayıt kalınamaz. Bu hususta, lngilız
Rus tezlerinin bıribirleri karşı uzla
şamayacağını tahmin etmiş olan Al
man matbuatının, bu hadiseyi acı acı 
kaydetmelerini görmek: varılan an
laşmanın ehemmiyeti hakkında ki.fi 
bir fikir verebilir. Almanlar, lngilte
renin, hakiki bır ittifaklar sistemi le
hine, Boğazlann serbestisi için an • 
anevi politikalarını terketmiş olma -
larını kaydederek, bu fedakarlığı Ak 
denizde İtalya aleyhtarı siyaseti lıe
sabına yaptığını ilave ediyorlar. 

Berliner Börsen Zeitung guetesi, 
Mootrö formUIUniln, Türkiye, bir as
keri pakt ile Fransız • Sovyet ittifa· 
kına bağlanmağa muvaffak olunduğu 
takdirde istikbalde çok mühim rol 
oynayacağını ihsas etmekten çekin • 
miyor. Bununla beraber, Almanlar, 
ortada bir ukeri ittifak mevzuu 
bahsolmadığını pekill bilirler. Mese
le sadece, Cenevre fikri dahilinde ve 
Fransanın olduğu kadar lngilterenin 

Mukaveleye bağlı lahika 

Yeni boğazlar mukavelesine 
bağh lahikayı neşrediyoruz 

Ankara, 20 (A.A.) - Yeni Boğaz
lar rejimine ait mukaveleye bağlı la
hika aşağıdadır: 

Lahika: 1 
İşbu mukavelenamcnin ikinci madde
sine tevfikan tahsil olunabilecek re

sim ve mükellefiyetler aşağıdaki 
cetvelde g~sterilcnlerdir 

Türk hükumetinin bu resim ve mü 
kellefiyetler üzerinden kabul edebile 
ceği muhtemel tenzilat ancak, ifa edi 
len hizmetin mahiyeti, her safi toni
lato üzerinden istifa edilecek resim 
ve mükellefiyetin tutan tefrik edil • 
meksizin tatbik olunacaktır. 

1 - Safi rejister tonilato miktarı 
üzerinden altın frank. 

a - Sıhhi muayene 0,0 75 
b - Fenerler, ışıklı şamandıralar, 

geçit şamandıraları ve saire için 800 
tonilatoya kadar O, 42 

800 den yukarısı için 0,21 
c - Tahlisiye sandalları, roket 

mevkileri, sis düdükleri, radyofarlar 
ve kezalik b fıkrasında zikredilenler 
den gayri 13ıklı şamandıralar da da
hil olduğu halde tahlisiye hizmeti ve
ya ayni neviden sair tesisat için 0,11 

Not: 100 kuruş takriben altın 2 
:frank 50 santime muadildir. 

2 - işbu Iahikanm birinci bendin
de müzeyyel cetvelde ~ikrolunan re
sım ve mükellefiyetler Boğazlardan 
iki kere mürur - yani Ege denizinden 
Karadenize bır mürur ve Ege denizi
ne avdet veyahut Karadenizden Ege 
denizine doğru Boğazlardan bir mü
rur ve müteakıben Karadenize av • 
det • için tatbik olunacaktır. Bunun
la beraber eğer bir ticaret gemisi Bo 
ğr.zlara dilhul tarihinden bir aydıı.n 
fazla bir zamandan sonra icabı ha
le göre Ege denizine veya Karadeni 
ze dönmek Uzere tekrar Boğazlardan 
geçerse azimet seyahati için gemı, 
b:ıyrak farkı gözetilmeksizin bu re
sim ve milkellefıyetleri ikinci defa 
olarak tedJ!•eye tibi tutula1'ilir. 

3 - Şayet azimet geçişinde bir ti
caret gemisi avdet etmiyeceğini be -
yan ederse işbu lahikanın birinci pa 
ragrafının b \ e c f ıkralanndıa derpiş 
edilen resim ve mükellefiyetlerin an
cak nısfmı tediye edecektir. 

4 - lşbu l&h.fkanm birinci bendi
ne mUzeyyel cetvelde zikrolunan ve 
mevzuu bahis hizmetlerden mütevel
lit masrafları korumak ve bir ihtiyat 
akçesi veya makul bir müdevver ser
maye bulundurmak için elzem olan 
mikdardan üstün olmıyacak olan n.'
sim ve mükellefiyetler ancak işbu mu 
kavelenamenin 29 uncu maddesi hü
kümlerine göre tezyit veya ikmal 
edilebileceklerdir. Mezkür resım ve 
mükellefiyetler altın frank olarak ve 
ya tediye tarihindeki kambiyo fiyatı 
uzerinden Türk parası olarak tesvi
ye edılecektir • 

5 - Ticaret gemileri, klavuzluk ve 
riımorkaj gibi ihtiyari hizmetler i -
çin, böyle bir hizmet mevzuu bahis 
geminin acentesi veya kaptanının 
talebi üzerine Türk nakamatı tara
fından layikile ifa edildikte resim 
ve mükellefiyet tediyesine tabi tutu
labileceklerdir. Türkiye hük&met! bu 
ihtiyari hizmetler için istifa oluna
cak resim ve mükellefiyetlerin tari • 
fesini ara sıra neşredecektir. 

6 - Bu tarifeler 5 inci maddenin 
tatbikı neticesi olarak bu hizmetler 
mecburi kılındığı hallerde tezyit edil 
miyecektir . 

Lahika: 2 
a • depluman tip 

1 - Su UstU gemisinin deplas • 
man tipi - mecmuu ton - makine 
ve kazanların beslenmesi 'jçin mah
rukat ve ihtiyat suyu hariç olmak 
üzere, denize açılmağa müheyya 
makineleri ve ocakları ve bütün es
liha ve bütün cephanesi, tesisatı, 

teçhizatı, komanyası, mürettebatı 

için tatlı suyu, erzakı. harp halinde 
taşunağa mecbur olduğu muhtelif 
alat ve her nevi yedek edevatı ile 
itmam edilmiş geminin deplasmanı
dır. 

2 - Bir ~nizaltı gemisinin dep
lasman tipi - mecmuu ton - mah
rukat yağlama yağı, tattı suyu ve 
her nevi muvuene sarnıçları - ba
last - suyu hariç olmak üzere harp 

de politikası olan mütekabil emniyet 
politikasına uygıın olarak, mütekabil 
yardım paktlarının harekete geçmeaı 
ihtimalini temin içindjr ki, bu olma
dan her tnrıu Avrupa teşriki mesai 
politikası imkinsızdır. 

zamanında taşrmağa mecbur olduğu 
mürettebatı, denızc açılmağa mü -
heyya motör cihazı - ana makine
si - bütün esliha ve bütün cephane
si, tesisatı, teçhizatı, mürettebatı 

için koman1ası, muhtelif alat ve 
her nevi yedek edevatı ile - bölme 
ve kompartimanlan hariç - itmam 
edilmiş su üstü gemisinin deplasma
nıdır. 

b • ıınıflar 
1 - Saffı harp gemileri aşağıda

ki iki sınıftan birisine mensup su 
UstU muharebe gemileridir. 

a - Tayyare gemilerinden man -
da su üstU muharebe gemileri dep
lasman tipi 10.000 tonu fevkinde 
- 10160 ton metrik - veya 203 
milimetro - 8 pusa faik çapta bir 
topu hamil - b - Tali sınıfından 
muavin gemiler veya saifı harp ge
mileri. 

b - Deplasman tipi 8.000 tondan 
- 8.128 ton metrik - yilksek olmı
yan ve 203 milimetro - 8 pusa faik 
çapta bir topu taşıyan, tayyare ge
milerinden maada su üstü harp ge
milen. 

yapmak için inşa edilmiş olmak. 
f - Denizde tayyareleri uçurmak 

için betahsis inşa ve ihzar edilmiş ol
mak. 

g - ikiden fazla Katapult'le mü
cehhez olmak . 

c - yaf ını doldunnuf gemilu 
ikmalinden itibaren aşağıda gös

terilen miktarda seneler geçince aşa 
ğıdaki sınıflara ve tali sınıflara men
sup gemiler yaşını deldurmU§ adde. 
dileccklerdir. 

a - Bir hattı harp gemisi için 26 
sene. 

b - Bir tayyare gemisi için 20 se 
ne. 

c - a, b, tali smıflanndan bir ha
fif su Ustu gemisi için: Eğer 1 kA -
nunusani 1920 tarihinden evvel de
nize indirilmiş ise (cale) 16 sene, e
ğer 31 kanunuevvel 1919 dan sonra 
denize indirilmişse (cale) 20 sene. 

d - c tali sınıfından bir hafif 811 

Ustu gemisi iç.in 16 sene. 
e - Bir denizaltı gemisi 13 sene. 

Lahika: 3 
2 - Tayyare gemileri, mai mah- Aşağıda gösterilen Japon bahriye 

reci ne olursa olsun denizde tayya- sine mensup yaşını doldurmuş Uç 
releri taşımak ve uçurmak üzere me~ep gemisinden ikisinin Boğaz • 
betahsis inşa ve ihsa edilmiş olan' lar hmanlannı beraberce ziyaret et
su üstü harp gemileridir. Eğer harp mc.lerine müsaade edileceği mukar -
gemisi denizde tayyareleri taşımak rerdir. Bu takdirde bu iki geminin 
ve uçurmak için betahsis inşa ve ih- mecmuu tonajı 15,000 tona muadil 
zar edilmemiş ise bu gemi üzerinde ad ve itibar olunacaktır: 
bir iniş ve u~uş güverte t~tı Asama: tezgaha konma tarihi 20-
yapılması bu gemiyi tayyare gemisi 9-1896 hizmete girme tarihi 18-3-1899 
sınıfına ithale sebep teşkil etrniye - normal mıU mahreci 0.240 tesllhab 
cektir. 4 x 200 mm 

Tayyare gemileri sınıfı iki tlli ;ı- Yakumo: tezgi.ha konma tariht 
nıfa inkisam eder. 1.9.1898, hizmete girme tarihi 20.6. 

Şöyle ki: 1900 normal mıU mahreci 9.10 tesli-
a - Tayyarelerin uçup inebilmesi hatı 18x150 mm 

icin bir Jrtjverteyi haiz gemiler. Iwata: tezgiha konma tarllıi 1.2. 
b - Ustteki (a) paragrafında 1898, hizmete girme tarihi 18.3 1901 

tavsif olunan güverteyi haiz ohm - normal mai mahreci 9,80 teıllllıatı 
yan gemiler. 4 x 200 mm 

3 - Hafif su Ustil gemileri 10.000 
ton - 10.160 ton metrik - yi geç

memek üzere 100 ton - 102 ton 
metrik - e faik deplasman tipte ve 
203 milimetro - 8 pus - a faik 
çapta top taşiinıyan tayyare gemile
ri, küçük muharebe gemileri - na -
vire de combat - veya yardımcı 

gemilerden maada. su üstü harp ge
mileridir. 

Hafif su Ustil gemileri sınıfı Uç 
tH.Ii sınıfa inkisam eder. 

Şöyle ki: 
A - 155 milimetroya - 6.l 

pus - a faik çapta bir top taşıyan 
gemiler. 

b - 155 milimetreye 6,1 pus'a faik 
çapta top taşımayan ve normal mai 
mahreçi (deplacement type) 3000 
ton (3046 tonnes metriquc) aşan ge

miler. 
C - 155 milimetre (6,1 pus)a faik 

çapta top taşımayan normal mai 
mahreci 3000 ton (3048 tonnes met
riques) ği aşmayan gemiler. 

4 - Denizaltı gemileri, deniz sat
hının altında seyir etmek üzere inşa 
edilmiş bütün gemilerdir. 

5 - Küçük harp gemileri (Navire 
de cambat) 2000 tonu aşmayan (2032 
tonnes metriques) ve 100 ton (102 
tonnes metripues)e faik olan deplace 
ment type de normal mai mahreçte 
olan ve aşağıdaki evsaftan hıçbh isi
ni haiz olmıyan yardımcı gemil~en 
maada su üstü harp gemileridir. 

a - 155 milimetre (6.1 pus) a fa
ik bir çapta topla tesviye edilmiş ol
mak. 

b - Torpil atmak için inşa veya 
teçhiz edilmiş olmak, 

c - 20 milin fevkinde bir sürat 
yapmak üzere iı.şa edilmiş olmak. 

6 - Muavin gemiler, harp filosu
na dahıl olup normal mai mahreci 
JOO ton (102 tonnes metrigues)ğe fa 
ik olan, normal olarak filo emrinde 
kullanılan yahut kıt'a naklinde ve
yahut muharebe yapan gemilerin
kinden gayri herhangin bir maksat
la istimal edılen ve muharebe yapan 
gemi olmak için betahsis inşa edil -
memiş bulunan ve aşağıdaki vasıflar 
dan hiçbirini haiz olmıyan su Ustü 
gemOeridir. 

a -155 milimetre (6,1 pus)a faik 
bir çapta bir topla teslih edilmiş ol
mak. 

b - 76 milimetre (3 pus)a faik 
bir çapta 8 den fazla topla teslih edil 
miş olmak. 

c - Torpil atmak için inşa veya te 
eis edilmiş olmak, 

d - Zırh levhalarla muhafaza e
dilmek üzere inşa edilmiş olmak. 

e - 28 milden yukan bir sürat 

Lahika: 4 
1 - lşbu mukavelenamenfn 18 in

ci maddesinde mezkur Karadenize sa 
hildar devletler filolannm mecmu to 
najmm hesa'bn\a danıl olması iCiibe
den gemi smd ve tali smıflan qap 
dakilerdir: 

Tali sınıf hattı harp gemileri, tay. 
yare gemileri: 

a - Tali sınıfı, b - tali sııuu 
Hafif su üstü gemileri: 
a - Tali sınıfı, b - tali sınıfı, c -

tali sınıfı . 
Denizaltı gemileri: 
işbu mukavelenamenin 2 numlll'alJ 

lahikasındaki tariflere göre. 
iki numaralı Iahikada tarif edildi

ği veçhile normal mai mahrecin mec 
mu tonajı hesabında ancak mezkiir 
lfıhikada tarif edilen, ya.şmı doldur
muş olmayan gemiler nazan itibara 
alınacaktır. 

2 - 18 inci maddenin b fıkrasında 
derpiş edilen tebligat, ayni zamanda 
gemilerin mecmu tonajını ve işbu la 
hikanın birinci paragrafında mez • 
kör sınıf ve tali sınıftan ihtiva ede • 
cektir. 

Danzig için yeniden 
nümayiıler yapıldı 
Varşova, 20 (A.A.) - Danzigaen 

bildirildiğine göre bu şehirde sUkfın 
hUküm sUrmektedir. Bununla bera -
ber Almanyanın Danzig hakkındaki 
emelleri aleyhinde Lehistanın birÇok 
yerlerinde ve bilhassa Krakovi, Ka
tovice ve Lvov'da birtakım nUmayiı· 
ler yapılmıgtır. Yann Gidinyada Ge
neral Orlicz Dreszer-~ cenaze mera
sımi yapılacaktır. General, Baltık sa 
hılleri yakininde bir tayyare kaza81 
neticesindde telef olmuştur. Zanno • 
lunduğuna göre, bu merasim, bir "de 
niz devleti,, olmak sıfatile Lehıstan 
lehinde birtakım tezahürat yapılma
sına ve.aile teşkil edecektir. Reisicilm 
hur lgnaczy Moscicki, yarın Gidinya 
ya gidecektir. 

MüeHil bir ölüm 
Gazeteci arkadaglanmızdan Hftse

yin A vninin annesi, Afyon defterda
rı ZeyneJabldinin teyzesi Cemile, bir 
milddettenberi geçirmekte olduğu 
hastalıktan kurtulamıyarak dün sa
at 17 de Yakacıktaki evinde haya
ta gozlerini kapamıştır. Cenazesi hu 
gün kaldırılacak ve namazı Fatıh 
camiinde kılınacaktır. 
Arkadaşımıza ve kederdide aile -

sine en derin taziyetlerimizl bildiri -
riz. 
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E KONOMi Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fındık fiatleri 

Samsun piyasa~ı 

biraz durgundur 
fç piyasalarda: 
!stanbul fındık piyasası eski duru

munu muhafaza etmektedir. Fiatler 
eunlardır: 

Son hafta fiatler şöyledir: !ç 42, 
kabuklu 25 kuruştur. 

Samsun mıntakası fındık piyasa -
11 durgundur. Bu durğunluğun mev
sim icabı olduğu söylenmekle bera -
ber yeni rekolte tahminlerine de in -
tizar edilmesi de sebep sayılmakta -
dır. Son fia tler: · 

Orduda: Tonbul iç 40, tonbul ka -
buklu 19 

Giresun da: Ton bul iç 40-40,99, 
tonbul kabuklu 18,03-18,50 
Fatsada: Tonbul·iÇ 37,41, tonbul lea
bi.ıklu 17,08 

Hamburgda eski mahsul fındıklar
dan derhal yükleme muameleler bi
raz durguncadır. Bundan dolayı 1935 
yılı fındık fiatlerinin biraz gerilediği 
bildiriliyor. Türk ihracatc:ılan eski 
tiriin iç fındıklar için 100 kilo b11.:•ıa 
cif Hamburg geçen hafta 41-46,5 li
ra yerine son hafta 43-45 lira. lı-ı~t>mi~ 
!erdir. 

Yeni mahsul için piyasada daha 
büyük alaka vardır. Son hafta Yf ni 
lirün üzerinden 100 kilo başına 47 -
47,5 lira fiatle memnuniyett! değer 
bazı işler yapıldığı bildirilmektedir. 

ünümüzdeki haftalar içinde fm. 
dık piyasasının daha ziyade •::!ar.lana
cağı kaydedilmektedir. 

Zeytinyağı · 

Tüccar yeni sene 
tahminlerini bekliyor 

lstanbul zeytinyağı piyaEıasmda 
.son hafta içinde dikkate değer bir ha
reket olmamıştır. Tacirler yeni re
kolte tahminlerini beklemektedirler. 

Ege mıntakası: lzmir zeytinyağı 
piyasasındaki muameleler en ziyade 
iç ihtiyaç için yapılmaktadır. Piya -
sanın bugünkü vaziyeti sağlamdır. 
Fiatlar yemek.liklerin 40 - 42, sabun
lukların 38.5 - 39 kuruştur. 

!skenderiye zeytinyağı piyasası 
durgundur. Son haftalar içinde top -
tan büyük muamelelere nadiren te
sadüf edilmektedir. Fiatlarda değişik 
tik yoktur. ------
Balmumu piyasası 
yüksekliğini kaybetti 

• 

Istanbul balmumu piyasasında 
stokun azlığından dolayı fiatlar yük
!;ekliğini kaybetmemiştir. Hafta için
de Almanyaya 100 kuruştan satış 
yapılmış ve derhal sevkedilmiştir. 

lzmir balmumu piyasası son hafta. 
fçinde biraz daha sağlamlaşmış ve 
fiatlar yeniden yükselmiştir. Yeni 
mevsime en az iki ay daha kaldığın
dan bu müddet zarfında fiatların tek 
rar yükselmesi beklenmektedir. 

No. 88 

Ademle Havva 
Bü.rhan Ci\ Hlll 

lki aydanberi son mektubuma 
''Nis" ten yine cevap almamıştım. 
Hayal inadında devam ediyor. De -
mek ikimizin de hayalimizde yaşa
dığını tahmin ettiğim Boğaziçinin 
Morkaya hatrrasını o inkar etmiş. 

Hayal o hatırayı "Solkaya,. ya 
çevirmekle aramızdaki bağların ta
.zelenmiyecek kadar çürüdüğünü an -
latmak istiyor. 

Onun o sevimli fakat inatçı başmİ 
o kadar özledim ki! 

(Meral) in mektubuna cevap ver
medim. 

* * * 
Yarın !skenderiyeye gidiyorum. 
Biraz deniz havasına ihtiyacrm 

var. 
Corniche'i yalıyan Akdeniz dalgaları 
nı seyretmek istiyorum. Emiliye o
raya gidince haber vereceğim. 

Bugün öğle yemeği için eve gitti
ğim zaman hizmetçiyi biraz telaşlı 
gördüm. 

- Masa.nm bugün içerde hazırla
dım. 

Dedi. 

Tütün piyasası 

lst anbuldaki 1935 
mahsulü saflşı bitti 
Istanbul mmtakasmm 1935 yılı 

mahsulü tütünlerin artışları s~nuna 
ermiştir. Son haftaya kadar 8699 
ton tütün satılm1ş, geriye 140 ton 
stok kalmıştır. Çek monopolünün 
memleketimizden 1250 ton tütün sa
tınalacağı haberi piyasada memnuni
yet tevlit etmiştir. Mmtakada yeni 
tütün ekiminin daha bir hafta kadar 
devam edeceği, havaların gayet mü
sait gitmesinden önümüzdeki rekol
tenin hem bol ve hem de iyi ola
cağı bildirilmektedir. 

Ege mmtakasmda yeni mahsulün 
toplanmasına başlanmıştır. 

Samsun mmtakasmda tütün piya
sa hareketi normal bir durumdadrr. 
Samsunda köylü elinde satılmağa ha 
zır tütün miktarı 100 bin kilod:rn 
fazla tahmin edilmemektedir. Bu 
miktarın da Temmuz 936 sonuna ka
dar satışları yapılarak Samsun tütün 
piya!lasının kapanacağı ümit edil
mektedir. 

Mıntakanın muhtelif merkezlerin
de de köylü elinde ehemmiyetsiz mik
tarda tütün kaldığı ve bunlann da 
pek yakında satılacağı bildirilmekte
dir. 

Yün ve yapak 

Almany~dan Rumeli 
malları isteniyor 

Istanbul yapak piyasasında son 
hafta içindeki muameleler nispeten 
mahduttur. Almanyadan bilhassa Ru • 
meli malları üzerine talepler vardır. ! 
Fiatlar 64 - 68 kuruş arasındadır. 

Ege mıntakasmda lzmir yapak pi
yasası durgundur. Maamafih piya - ! 
sanın yakında tekrar hararetleneceği 
kuvvetle umulmaktadır. 

Samsun yapak piyasası ve fiatla
rı !stanbul piyasasına tabi olmasın
dan burada da fiatlar düşmeğ'e baş
lamıştır. Son hafta fiatlan 36 - 38 
kuruştur. 

Mersin mrnta'kası yapak piyasası 
durgımcadır. Piyasaya arzedilen mal
ların fazlalığına mukabil talebin ol
maması bu duru~u meydana getir
miştir. ünümüzdeki haftalarda dt -
şardan sipariş ı.;eldiği takdirde piya
sanın düzeleceği blldirilmektedir. 
Dış piyasalarda: 

Canlı hayvanlar 
Istanbul hayvan borsasındaki fi -

atlar normaldir. Son hafta içinde 
mmtakadan hayvan ihraç edilmemiş
tir. 

Cihan yün piyasası füıtları hak
kında Almanyadan bildirilen malfı. -
mata nazaran, Türk yünleri ic;in ma
lın nevine ve randımanına göre kilo 
başına 60-185 kuruş.. A - 2 A marka
lı Avusturya kirli yünlerinin fia tlan 
15 Hazira.n 936 günü için 3.5 mark, 
yani J 75 kuruş olarak tesbit edil -
miştir. Atjjantin mallarının füıtları i-

l se D 1 ma:rka.11 kirli yünlerin füıtı ki
lo başına ~i tarihte 2.20 mark idi. 

!zmirden son günlerde Pireye 957 
sığır, 14 dana, 524 koyun, 932 kuzu 
ve 380 oğlak gönderilmiştir. 

Pa lamut piyasası 

!zmir plıllamut piyasa..~mm, stokla
rın azlrğı dolayısiyle sı:ıj!lam ve fiat
lann düş1'l'.Jleğe mütemayil olma.dı:ğı 
bildirilmektedir. 

Fotoğraflannızı bize 

g önderiniz. karakte

rin izı size söyli yelim ! 

Sağlam, düşündüklerinde dürüst 
bir karakter ... Hayatta tecrübeye na

zari bilgiden da -
ha fazla kıymet 

vermiştir. Muvaf -
fak olmanın kolay 
lıklarını araştır · 
mış, sıkı bir mü -
cadeleden sonra 
ha yatma kat'i 
bir istikamet ver
miştir. Kuvvetli 
bir irade sahibidir. 

4J Hareketlerinde e · 
nerjiktir. Düşi;n-

11!. Emin Erensöz düklerini yanın • 
dakilere kabul ettirmek ısrarındadır. 
Bunda birçok defa muvaffak olur . 
Kendisini sürekli büro işlerinden zi
yade serbest mesaiye vermek ister. 

~ 

Asabiyülmizaç bir karakter .. Za -
man zaman hadiseler karşısında bile 
asabileşir. Maa -
mafih, hiddeti de
vamlı değildir. 

Kin besleme -
mekle kendisiru 
kıran hadiseleri u 
nutmaz. Pratiktir. 
Ha:vı:ı tını kazan · 
mak için daima i· 
!eriye atılır. 

Arkadaşlığı kuv 
vetlidir. !yi bir 
aile reisi olmıya 

mlistaittir. Ken - Kalaycı 

dinden küçüklere karşı t emiz bir şef
kat besler. 

* 
Derin bir vukufun verdiği olgun -

Kars mıntakası canlı hayvan pi -
yasası hararetini muhafaza etmek -
tedir. Muhtelif tüccarların hayvan 

luk icindc van bir karakter .. 
mübayaa1ana devam etmekte olduk - Hükümleri değiş -
!arı kaydıııdilmektedir. mez. Kararları 

Aziz bir hissi istismar 
Cihangirden M. N. imzasile: ı da gelir. Çünkü siz k. ;kaııdıkça.. 01 

Sekiz gü.ndür müthiş bir facia ya- kendisinde birşey, bir cazibe olduğıı• 
şıyorum. Fakat evvela vaziyetimı na inanır, kanaat getirir ve ekseriY" 
soyliyeyim. Dört senedir evliyim. B9 bu kanaattir ki, erke'~ "muvaffakl· 
ya§ındayım. Kocam benden iki ya§ yet., denilen hadiseyi temin eder. 
büyüktür. i ki ya§ında "bir çocuğumuz Kendinize kxymayınız. Fakat on~ 
ı:ar. Facia) bu çocuğun hastalanma - da kıymayınız. Vakur ve şefkatli, ı• 
sı ile başladı. Kocam altı ayd?T i§sfa cabında himayekar olunuz fakat kl& • 

clir. Parası yok. Çocuğu tedavi ettir- kanç ... Asla! 
memize imkô.n bulamıyoruz. Bu yüz
den, ikimiz de elimiz, kolumuz bağlı 
bir halde müthiş dakikalar ya§ıyo -
ruz. 

Bizim bıt vaziyetimizi bilen ve öte· 
denberi bana münasebetsiz teklifler -
de bulunan kom§'ulanmızdaıı birisi, 
bana, bir mektup yazarak, çocuğun 
tedavi.si içiıı ldzımgelen meblağı ve
receği11i bifo'irdi. Ç1lgm bit vaziyet
teyim. Ne yapayımt Çocuğımıwı ö -
lilmföıe nasıl seyirci kalabilirimr 

Müsterih olunuz. Soğukkanlılığını
zı kaybetmeyiniz. Zevce ve anne o
larak vaziyetinizi anlıyoruz. Fakat 
endişeye mahal yok. Sizin en aziz bir 
hissinizi adi ihtiraslarına alet etmek 
istiyen ve şüphesiz nefret ettiğiniz 
bu adam arzularına nail olamıyacak
tır. Çünkü mesele çocuğunuzun teda
visinden ibaret olduğuna göre, halli 
kolaydır: Derhal çocuğunuzu Şişli Et 
fal hastanesine götürünüz. Orada o
nun tedavisini yaparlar ve sizin de en 
riişeleriniz ortada:n kalka!". Bunu, na
sıl olup ta düşünemediğinize hayret 
etmekle beraber, anne muhabbetile 
şaşkınlığa düşmüş oluşunuzu da an • 
lryoruz. Fakat badema, bir anneye 
ve sıidık bir zevceye düşen vazifenin, 
her şeyden evvel soğukkanlılıkla mu 
hakeme olduğunu unutmayınız. 

:/o 

Kendime kıyayım mı? 

Kadı köyünden S. Ş. A. imzasile: 

:/o 

Çirkinim, fakat •eviyor 
Adanadan G. C. N. imzasile: 
24 ya§ındayım. Esna/mı. Kiiçı1k 

bir dükkanım var . ./J!üşterilcrime ktıf 
ş-ı hürmetle ve doğrulukla muamel8 

ettiğim için işim oldukça düzgündür• 
Bu son dört ay içinde, güzel ve oıdıı1' 
ça hali vakti iyi bir genç kız baııD 
karşı bir meyil göstermeğe başladı· 
Her fırsatta dükkanıma gelir, 1" 
mümkün olduğu. kadar uzun 1nüddet 
kalır, itiraf edeyim ki, önceleri, be• 
nimle eğlendiğini zannediyor, lnmdcıtt 
biiyiik bir azap duyuyordum. Çitııktlı 
çirkin, çok çirkin olduğumu biliY<>' 
rum. Ve bmm bilmekliğim, azabı art 
tırıyor. ihtiyar bir annem var. OııCJ 
meseleyi açtım. Uzun •uzuıı yiiziıtııe 
baktı ve "Oğlum, dedi, sen çirkin de· 
ğilsin! Kalbinin temizliği, yüzünde 
okmmyor,, bu sözler yüreğime fera/I. 
lık vermedi değil. Fakat nasıl oıscs 
ana, diye düşünüyordum. Bundan bit 
hafta evvel, ayni kız, yine dükkaııil 
gtldi ve bir milnasebetini bularak 
"Annenizle ne kadar tanışmak i.ster• 
dimn dedi. Ona "hay hay!,, diyiver· 
mi§ bulundum. Fakat sonradaıı pe~ 
man oldum. Ne yapacağımı şa§ırnııŞ 
bir vaziyetteyim. Herkesin derdine 
bir deva buluyorsunuz. Bana da bit 
yol gösterir misinizt 

===================:====== ===-=-=- kat'i ve otoriter ... 
~ ................................. Günleriıı bana verdiği azabın se

bebiııin nihayet kalbimin boş olma.sın 
dan ileri geldiğini, bwıdaıı iiç ay ev -
vel anladını, bir genci çılgıncasına 

S(.vdim. Fa,..at, diyorum, keşke onu 
sGvm.eseydim de tekrar o azabı çek
melcte devam etseydim. 

Memnuniyetle. Evvela şunu sö'yli• 
yelim ki, ~rkekte güzellik ahlak ıU• 
zelliğidir. Güzelliğin ehemmiyeti yo1' 
tur demiyoruz. Fakat "asıl,, değil• 
dir. Bunu, zannedersek bizim kadat, 
siz de bilirsiniz. Bundan dolayı hi!i 
teessüre kapılmayınız. Mektubunıı1 • 
dan temiz, namuslu, dürüst bir deli• 
kanlı olduğunuzu ve bu kızın sizi 
sevdiğini anladık. Siz de ona karşı 114 
kayıt değilsiniz, değil mi? Hem son• 
ra eğer yalnız güzel erkekler evlene
bilseydi, diğerleri bekar mı kalacak
lar? Bu, · kadınlar için de böyledit• 
Ve nihayet güzellik biraz da indidit• 
Size düşen vazife, sizin yapmanız i -
cap eden teşebbüsleri kendisi yapa. -
cak kadar size alakasını gösternıiŞ 
olan bu genç kızın annesine, anneni• 
zi gönderip onu resmen istemektil'• 
Emin olunuz, muvaftak olacaksınız. 
Size, şimdiden saadetler temenni ede 
biliriz. 

BORSA 
Para.far 

20 TEMMUZ PAZART ES1 

Esharm 

Sterlin 
ı Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belcika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Ley 
20 Dinar 
Liret vesikalı 
Florin 
AvU1turya ıilin 
M~rk 
Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
l "lvee br0D11 
A ltm 
Banknot 

Çekler 
İngfüz üzerine 
Paris üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cencvn 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
İsveç kuronu 
İc;panya pezeta 

A h t 

625,-
125,50 
810.-
80,-
21,-
85,-
13,-
49,-

190.-
82.-

22.50 
2R.-
20,-
22.-
22.-
32.-

't.-
969,-
241,-

- Ne münasebet. 
Boynunu 'büktü. 

s. t ,, 
631,-
125,50 
820,-
84.-
23.-
94.-
16.-
52,-

196,-
84.-
24.-
30.-
23,-
24.-
25.-
34 -
~3.-

971,-
242,-

631,50 
12,03 

0,79,55 
10,ô9,-

4,71,64 
2.43,50 

63,44,17 
1,17,-

19,19,10 
'16 

1,97,54 
3,07,60 
5,80,57 

- Daha rahat edersiniz diye! 
Hizmetçilerle gevezelik etmesini 

sevmediğim için cevap vermeden içe
ri girdim. Mrsrnn tahammül edilmez 
sıcak mevsimi geçmekle beraber Is
tanbulda doğup büyümüşler için bu 
kadarı bile ağır geliyor. Doğru ban
yoya girdim. 

Zaten her günkü itiyadxm bu. Duş
tan sonra pijama ile sofraya oturu
yorum. 

Her vakitki gibi yatak odama ge -
çip şe7Jonga uzanacağım sırada iki 
yumuşak el birdenbire arkadan dola
nıp gözlerimi kapadı. 

O kadar ürktüm ki, bir hamlede 
geri döndüm. Fakat gözlerimi kapı
yan ellerin esrarengiz sahibi de be
nimle beraber döndü. Bu dönüşten 
anladım ki kendini bana gösterme
den tanıtmak istiyen bir kadındır. 

Mery 'bu evi terketti edeli hiçbir 
kadın ayağı girmedi. O halde bu 
teklifsiz kadın kim olabilirdi. 

Sesini çıkarsa ... 
Kollarımı birdenbire kaldırdım ve 

gözlerimi kapıyan iki eli bileklerin
den yakaladım. Artık kaçmak imkanı 
yoktu. Sonra kendimi biraz aşağı çe
kerek ters yüzüne döndüm. 

.. Baı~HI Mil. 15.-
9 QQ . fı ~ ., R"miline 9 orı 

Anadc u % 60 25.60 
.. '%100 41.50 

Sirln• &avnye l" '>O 
Tramr--ay lS,25 
Bomchıti Nektar 9,30 
T .. rk~ J? <11 

AslanJ Çimento 9.55 
M erkıc:~ Bankası 68.25 
OsmA"ı:ıılı Bankası · 27,-
Sark M'erkez Eczanesi Kui>Onıuz 3,70 

Is fi ldr o ı 1 o r 
Türkl1Borcu I .. " n 

llI " .. 
İ!Uilmal~ı dahili 
Ergao1 A. B. C. 
Sıvas,_,- Erzurum I ... " 

II 

Mı s , .. fabvl11er1 
ı.. 

1886 ı 
1908 17 98.50 
1911 w 93,-

Ta il ~il S f 
Rıhtnnı 
AnaduDıı I ve Il 

.. nr 
Anad°'ı Mümessil 

21,10 
19.55 
19,95 
915,-
06.-
98.75 
9!,75 

99,50 
94,-

10.2"5 
44.90 
46,-
46,80 

Rozina: ile karşı karşıya idim. 
Genç J:\:alyan kadını, üç gün evvel 

Prens Caf erin bahçesinde anlatmak 
istediği kontrol ziyaretini bugün 
yapmıştı. 

Ve bu:ı;lın o kadar şık ki, bahçenin 
çiçeklerinde dol~ırken yolunu şaşı
rıp jçeri dalmış bir kelebek gibi. 

A vuçla:rırmda çırpman iki elini 
birden h~ecanla dudaklarıma götür-
düm... ' 

* ... * 
Bu cıv~ gibi elde avuçta durmaz 

genç !tal~~ şimdiye kadar tesadüf 
ettiğim kaHmları;ri en çapkmr. O ka
dar ki, in~~m bu kadmm sadece göz
leriyle kat\ŞI karşıya kalsa duyacağı 
zevk güzel~; bir kadmm bütün dişiliği 
ile verebile,:!eği saadetten çok üstün 
olabilir. 

O bana 'liraz Briik~elde bir zaman 
beraber y:l.şadığnn Belçikalı ktzt ha
tırlatıyor. Rakat o sakin, uysal. ses
siz bir kızcln. Bu afacan, zeki, çapkın 
bir şey. 

Prenses .Beylan'm ağdalı,.,iltihaplı 
aşkr ile Rozina'nın neşe ve hareket 
dolu ince, hieyecanlı sevgisi arasında 
ne derin farfk var. 

!kisi de J3avva.nm torunu!. !kisi 
de sevilmek,istiyen iki güzel mah
luk. Adale mı hararet noktasından. 

Daima baş olmak 
ve idare etmek 

vkiindedir. Mu
inde ağır başlı 

ıı, açık kalpli-
1<adar sevilir. 
tisini saygıya 

~ LVanan bir sev -
gi ile sevdirir. Mi
zacmm asabi te -

11!. F'. E. 7,ahürii de yok de-
ğil .. Haksızlığa karşı isyan eden bir 
ruh taşıyor. Disiplini seven ve an -
yan bir tip. 

* 
Hassas, içli bir karakter .. Mtıhi -

tinde otoriter bir mevkide bulun -
roak ister. Mun -
tazamdır. !ntiza -
mı sevdiği kadar 
tetkik ve tetebbüe 
de merakı vardır. 
Hayale bir az kıy
met vermektedir. 
Tedaisi kuvvetli, 
düşünüşlerinde i
sabetlidir. Ha -
yat I:akkındaki ' "' 
lakkilerı, ayı · 1 

değil... Hayır işle
rinde, içtimai hiz • 
metlerde daima ileri 
sundadır. 

KliN ı m f)lııt 

atılmak arzu • 

- - --
Prenses Seylan belki de Italyan kadı
nından üstün. 

Fakat bu ufaktefek görünen ka
dın et ve kemikten değil sadece si
nirden yaradtlmış gibi.. Bir tenis to
pu gibi sert ve elastiki... Onu zaptet
mek için nekadar uğraşmak lazım. 
Muhakkak ki adalesi ve ateşi ile er
keği bir hamur gibi yoğuran kadın
lar ilk hamlede çok sevilirler. Ve on
ların sevgisinde erkek, zevkinin en 
hummalı ve hulyalı üstünlüklerini 
bulabilir. Fakat bu aşk, herhangi 
parlayıcı ve patlayıcı bir maddenin 
~filakına benziyor. En yüksek heye
can noktasında bir volkan ağzından 
fırlamış taş kırıntıları halinde insan 
yerlere seriliyor. 
Mısır daha ziyade böyle hümmalı 

aşkların kaynadığı bir yer. Aşkı ölü
me kadar götürmek ve sevgiyi mut
lak $ehvet olarak tanımak istiyenler 
için Nil geceleri bulunmaz efsanevi 
bir alem olabilir. 

Fakat ne olursa olsun, bugün Ro
zina ile geçen üç saatin neşesini öy. 
le birkaç Nil gecesine değişemem. 

Başba.şa geçen bu iki üç saatin için
de aşkın o mutlak raşeleri de var. 
Fakat biz kafalariyle ve hisleriyle 
ya.şıyan iki insan gibi daha ziyade 
konuşarak o zevki a.radık ve bulduk. 

~2 yQ,§'lııdayım. O, 28 yaşında ve 
sporcu. Etrafında birçok kızlar per
vane gibi dola§ıyorlar. Vakıa o, hiç
birisine yüz vermiyor ve yalnız be
tıimle meşgul oluyor ise de, ben, her 
gün binbir §Üphe içinde eriyorum. 

Geçen gü~ı bu yüzden, ilk defa ola
rak kavga ettik, darıl,dık. Bereket 
versin bir gün sonra o gelip af dile
di. Benim hassasiyeti-mi anladığını 
fakat kendine erniıı olrnamı söyledi. 
Şimdi, ne dersini31 

Devam edeyim mi, yo~a, tekrar 
bu gibi vaziyetlere düşmemek için 
.ılakam~ kesip kendi?ne kıyayım mı1 

1 Bu sütunlarda kıskançlığın, alelU -
mum kadınlar fakat maalesef bilhas 
sa kadınlarımız için felaketlere sebep 
olduğu~ıu birçok vesilelerle, birçok 
kereler tekrar edip durduk. Haydi 
bir daha söyliyelim: 'Niçin sizi seven, 
size hürmet eden, hatta siz haksız ol
duğununz halde gelip sizden af dile
mek civanmertliğini gösteren biri
sine karşı manasız, lüzumsuz kıs -
kançhklar yapıyorsunuz? Emin olu -
nuz ki, kısk:- nçlık erkeği, kadını al -
datmağa sevkeden sebeplerin başın-

·-
Yemekten önce birer küçük kadeh 

vermut içmiştik. Yemek arasında 

da birer küçük kadeh şarap içtik. O 
kadar. 

Bundan sonra sinirlerimizi geren 
ve söndüren bir şey almadık. Fakat 
o kadar tatlı vakit geçirdik. Bir nok
tada birleşen hislerimiz bizi en keyif 
verici içkilerden daha çok neşelen
dirdi. 

Genç ltalyan kadını merak ettiği . 
küçük villanın içini de çok beğenmİ§
ti. 

Ona dedim ki: 
- Istediğiniz zaman villa sizindir. 
Bana öyle geldi ki, bu su böcekle-

ri kadar seyyal, kelebek gibi zarif ve 
dalından taze kopmuş nefis bir üzüm 
tanesi kadar iştahlı Italyan dişisi 
bu sakin, sessiz ve mütevazı evin sev
gi dolu havasından çok neşelendi. 

Bana dedi ki: 
- Siz çıkınız, ben sonra giderim. 
Endişesini haklı buldum. 
Görünmek istemiyordu, 
Dedim ki! 
- Istersen garaj kapısından çıka

bilirsin. Hatta geleceğin zaman tele
fon et. Katin garajı açık bulundur
sun. 

Gözleriyle teşekkür etti. 
Ben çıktım. 

Deri pıyasası 
Istanbul deri piyasası sağlam vı 

fiatlarda değişiklik yoktur. 
Izmir deri piyasasında da son ha.f"' 

ta içinde yaztlmağa değer bir yenili1' 
görülmemiştir. Stokların azalmasın• 
dan yeni angajmanlara girişilmemek• 
tedir. 

Mersin mmtakası deri piyasalarııt' 
da değişiklik görülmemiştir. 

Çiçek gibi bir kadın. 
Bu cumartesi günü !skenderiyeye 

gidecektim. Ayrılırken sordum: 
- Pazarı nerede geçireceksin? 
- Davetlilerimiz var. Dedi. 
- Ben bir iş için !skenderiyeye kfY 

dar gidip geleceğim. 
- Kaç gün. 
- Pazartesiye buradayım. 
- Ne yazık o gi:in de (Mena Hotı• 

se) a biz davetliyiz. Napoliden geletl 
bir aile dostumuzun daveti var. K<>' 
camla beraber bulunacağız. 

-Sah. 
Büyük bir neşeyle elini uzattı: 
- Buradayım. 
- O halde aurevoir • 
- Aurevoir. 
Kıskançlıktan bahsetmiyen. hı:,• 

çmlığı ıstırap verecek kadar ileri g~· 
türmiyen kadınları tercih ederim. Bit 
damla zevkini sinir buhranları, kl~' 
kançlık kavgaları içinde söndüretl 
kadınlar bu halleriyle sevimlilikle -
rinden neler kaybettiklerini bilse -
ler .. Evimde iki üç saat tatlı bir n: 
şe halinde yaşıyan bu genç kadın bır 
dakika olsun bana başka kadmlardaD 
bahsetmedi, beni istintak etmedi. 

1 Arhl''" vRr 1 
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Her 
Ad 

•• 
.tZU 
• 
nın 

Belkisin 
ıakırdısı 

acele tasdikiyle bitiyor, 
muhavere olamıyordu 

m ÇarikofUD e-
Ertesi otomobili dur· 

•inde Naşidin · düııkU oda· 
d I . ' evuı 

u. ç~nden Y.IA çıktı. ptin pren~· 
Blll .. __ bır daki~yetleri Mada.ın Çart
te gordüğU ~r öğreniyordu: sual· 
k.oftan birer Ş!liyerek. 
'"' cevapsı!.rikof p:rensi çolt :met· 

Madam ~. ' rd · "F'a.-
hederken ,ii4e bir ~~~: .. uBeı~~ 
kat i yen l)U -- eli• 

... ,, a "fakat''ları ogren · 
yalvarcUJ~sııd ti·· fakat mor-"Pre en prene , ns 
fin kulf~ordu... b' san· 
n_1.;ı,. düşündü: üstüne_;~ 1 ko-
.cc ...-. d" k- -, tTPne iluJ.J.Ua 

dık o ı,çıer o-·· ha.staS1 
kl!ll ~~~~a:1sa bu morfin 
bin ıca.t ıyı ıdi r verdi, 

J)Onerk~ otomobilde ;~n prens. 
ltus prens~ varacaktı. 700o lira.Ya. 
fki M~a evvel ke.r:r.oıını 
btrme sa.tnuttı; bekô..rdL 

Ayrrhyorla.r -
·a·.. ı<onağmdaki Jıa<ç1& bet ~ 

Naşı tn A..1-~ ... bun~· .... ,. azalıYor, u.ua,u. 
&VUÇ ...... ,, 

var. • l arttk dğrtıdall 
\; Belkis koC8SIY e Ittibd 

w ya uğra§rnlYor, ylanu: sa-
do~rakki Ue eğleniyor: AE>d~ Ah· 

''ka.boten,, ı · 
k8.llı asker na.ın: • da.ki .rns· 

ııresnunı boynun ıu 
met Rıza A 'VTtlPanm köY 
dalyonda ~b'y~ sura.tını göğsünde 
kadmla.rt gı \ 
gf:zdiriyor ... du. ydaki bütün 

Belkis - aenı ss.r;, d)yorla.f·. 
eşyayı bu a,da.Jl\ ka.pa. dediğini dın· 

Adnan - Sen_ h~~ıınbilir neler 
! benim j9ın . de •'ınUrıedeıı 
ersen 11 belkı be1l sana 

derler. 'Me;'~ btntJ ~aln'l1!J• . 
Şah rsınailin ta ,, dır.Halk bu ... B~-
karyola yapn;ışı:uht&Çtrr· Hele bt· 
rini batırrna.ga insaJl düştü mil e~ 
2:im rnenılekctte ,Bj:ı:de ikbal ~ki-. ırsıs o]ur. • san' 
evvel h ~ zuıa dUşer ın . · . 
inden baıtun ag k.- Şah htnallin 

,..,A,kis - Y.000 . rı"nde duruyor. 
. .DGI d yerlı ye . 

tahtı lT\uze e. ez }tlınse sana.. .. 
onu çaldın dıyetn yası ıneyda.n~~ 
Fakat sarayın eŞ ka.hvele~ı 
yok. Ahmet Rıza. ~canla.riyle ıçı
:Abdülhe.tnidin altın 
yornıuş. SI1'1 Befkis... j\h • 

NMid - Itak~ hiirr:İYet verınek 
tnet 1t1za bey blZe da oturd0· 
için Pariste tav~n .ar~Ulhaınidin 
~amalı ruba - ~ydi. akJıUt<lı· :Mısı_r 
altınlarına donup b ıenınek istedi· 
prensesleri onunla. e~ 
ler: O ceva.p vermedi. da.ki ~izgiye 
Naşidin alt dudağın bakıYorcJu: 

Ad.nan kırınızt gözlerle . din alayını 
Çizgi, alaydı. Fakat Naf;ıdı : 
Belkis ciddiye alarak a beyiniz Sul-

- Sizin Ahmet Rı~ ·edildi Ah
t.a.n Ha.mitle beraber. ha!oınurttuğu 
met Rıza. AbdUlharnıd~ 50ınurta.· 
için büyüktü. l{a:r~1sın lbrnet Rna
cak çehre kalmayxnca.. yüzü. ol· 
nm yt.izü. de basit bir wsan 
du. candan rnO.· 

Adnan '.Ahmet Rızayı ka~ de· 
dafa.a edebilirdi: Hida.~tten ıı,.şa (1) 
fa duymu~tu: "Hacı. ~1 J'tınJa.rı )ki 
derdi iri: A'.bdülhaınıdın . ga· 
§eyi sa.tmaJama.mıştrr: TaYJ?l;usu· 
zeteşini; Ahmet Ra:anill n 
ııu!,. gdı. 

Fakat Adna:n ı>untı hatır~~ 'Ve 
Harbi umumtde ayanda lttihJL kiJıiırl 
Terakkiyi hrrpalıyan ada.Dl8 
unutarnamıı;ıtı. .-

Belkis Adnanı kanatınak jçin ~~
nelerini hep başkalarına batırıyor · 
:Açık kavgalar seyrekti. Sarl!1 kav~ 
Belkisle Adnanm kan kocalığınl ~ • 
vetlendjren bir samimiyete benZl~ile 
bilirdi. Bu kadar acı aa.mimiyete ~· di' 
mütarekedenberi, Bel~is ,;~ d~ ol~ 
Belkisin kocasını öldurdugu bell~av· 
mamalıydı: Adnanla Ad.Dansız 

~! d Belkfs: 
Korkuyor u rma. 

Kavga.lan karı koca kavgala 
benzerse kendil~ri de karı kocaya 

benzerlerdi belki. N 'd na.ın.us 
Mütarekeden sonra aşı 

ııöbetleri geçiriyo_:du; h:le ka.Ç&n 

ittiha.tçtlant kızdı ı~~~~~ ! Bilet
- Kaçına.mış ar 
. . 'd' gelme aırn1şlardır. 

terını gı ıp N id& eöyler'ken dö-
Blkis bunu 8k~ türlü bakJYordu. 

.. Adrı""'a baş a d ııup ~ .. .. d Adnan hatırla ı: 
Bu gözlerin onun. e ··n BeJkis: "Ba
lttihatçılar kaçtıgı gurla. çıka.rdıla.r. 
banu memleketten zo 

• ba mabeyindsi 
(1) Aptntttaırtlnclin ' 

Samsunda biçki dikiş 
• • 

sergısı 

Ta.n) _ Samsun Uzel biçki ve dikiş yurdunda ~ene sonu 
Satn-<m11ı ( başlanmıştır. Yurdtm. bu seneki mezunlan 20 den fll%1a o

imtlhAlllar;~ belerin bir yillık. mesaisini gösteren UçUncU yıl sergisi, açıl
ıaca~~u~redir ~ Yuk&rki resim,. sergi için ha.zn:lık yapan talebelerden bir 
ınak uz ild" Jeri Hediye ile bır arada gösterıyor. 
klSmIDl ın _ur ____ ~------~~~~~~~~--~~ 

Antalvada yen~ yol inşaah bitti 
, 

0· 
, w 

an)' - Beton otank 
Antalya, CT "lıiın bir JcıSJlll 

ya.pıla.n yollardan B:~k caddelerin 
taınamlanmıştır. rtal rnıa ağaçlar 
iki tarafına \'C o a 

dikilmigtlr. Yukarda ki resim asfal
tı tamnmlanan caddelerden birini 
gösteriyor. 

FAYDALI ---~ .... ----............................. 

~BiLGiLER 
Buglinkü Program 

lstanbaJ 

ANKARA M EKTUPLAR I 

Arikctra.~e1. y El.z; 
Bu yıl Ankaranm yazı geçen sene

lere hiç benzemiyor: Boıkınn çatlak 
bağn llzerinde yeU n bol ağaç An
ka.ranın yazını da değiştirdi. Daha 
on sene evvel yakıcı güneş altında. 

18.-Taksim bağçcainc!en nakil. 20.- gölgeye hıı.srct çeken bu toprak tize. 
Halk m111ikiıi (pllk). 20.30 Bayan Livio rinde bugün her zaman ~zel koku 
PloreMi (Soprano) n StUciyo orkeatralan. ve rüzglr bulabilirsiniz. Parklar ve 

serinlediğimiz Kcçıören koy gıızbıo
suna uğrama.dnn gitmeyınız. Belki 
(Köy gazinosu) ismi sizi biraz dU Un
dUrecek: ''Köy knhveslnın biraz da
ha aydınlık ve olsa olsa camlı ç rçc
veli; duvarları beynz kireç badanalı 
bir yer ... ,. diyeceksiniz. Otobıistcn i
nip bugiln ycnıye§il lepeletln ortn.srn 
dan geçen yollar tistUnde; aheııkH çi
çek tarhlannın ortasında ylıkselcn 
yeni bina ve içindeki konfor sızı hay
rete dU~Urecek, niçin bu yere köy ga
zinosu ismini vcrmiRler? dıyeceksi· 
niz. 

21,30 Son haberler. Saat 2 den ııonra Anı b h l bUtU hl Uf l 
dolu ajanımın ç:u:etelcro mıhıuı havadis a Qe er n §O r n usunu a a • 
servisi verilecektir. 'cak kadar çoğn.lmıntrr. Artık Ankara-
Prag lı evinin temelini atarken onun ya.

20,IO: Ncdbal'tn "ANDERSON" adlı o
peretinin radyo montajı; 21: Llnz'dcn na· 
kil: Brulmer festivali (senfoni): 22,<IO: 
Plak: 23: Haberler: 23,20: Pllk; 24: Kon· 
ıer nakli. 

Bodapefte 

2~: ''.Müsrif" aatı piyes; 22,20: Çipn 
musikisı; 23: Haberler: 23,20: Piyano kon· 
seri; 24: Insilizce konferana; 24,20: Cu. 
Vuşova 

20: Şarkılar (Subert, Şuman) • 20,25: 
Hafif orkcıtrıı muııikiııi: 21,30: Edebiyat; 
22: Orkestralı "Ki:>y\U DOillnü" adlı net· 
riyııt; 22,30: Keman konııori (Bcthoven); 
23,20: Dana. 

Bük~ 

18,15: Pi k: 19: Konuı1msln: 10,15: 
Plik (hafif musiki); 20: Konferans; 20.20: 
Ktman konser(; 20,55: Romen halk şarkı· 
lan: 21,30: Pllk: 22,45: Senfonik pllklar: 
23,20: Konıcr nakli; 2S,4S: Yabancı diller· 
le haberler • 

Viyana 
21: Filirmonilı: konser (Bru'kner'in eser

lerinden); 22,<IO: Eilcncell ncıriyat: 23: 
Haberler; 23,10: Kanııdıı caz bandosu 
(prkıh); 1: Gece muıiklıi. 

Belgmt. 

21: Viyanadan nakil (Brukner aenfoni. 
sl): 22,30: Hıtlk oarkıları: Z3: Haberler: 
23,20: Kon•eı nııkll. 

Stnflmalar. 1'yat:rotıu 

• HALK OPERETİ : Ru ııqam &on 
defa saıt 2ı,45 de Tok&lm Bahçesinde 
(Rahmet Ef.) opereti. Yırm ak,anı; 
(Ane). Yaltmda (Babalık). 

• USKUDAR HALE : (Klo Klo). 

Çabık aıhht yardım teşl.1llb 

Ba aıımanıdaıı tmdaı otomo 
bili lıtenlı 

tstanbul Tnpu MUdürlüğünden: 
Aksaraydıı lııc bey mahallesinin Mi· 
rahor hamamı sokağında e3ki 95 No 
lu muhlerik fırın arsasıııın yansı
nm Mehrued Ali ile kızı Zelihadan 
ve diğc'r yarısının dörtte bir buçuk 
hissesinin Mebmcd Snidden intikali 
için hafidi eri Muzaffer ve Fatma ta
raflarmdan müracaatta bulunulmuş 
ve 1290 senesi Uı.hrirde muayene 

' görmiyen tapu kaydında kapı No: su 
yazılı olmay1e tasarrufun eski ka· 
yrtlara istinad etmekte olmasından 
bu yere ait olmak Uzere belediye
den verilen çapın ve çıkarılan kay. 

1
, dm mahallen tatbiki suretile 1515 

No lu kanun ve nizamnamesi ve 
senetsiz tasarrufat ahkamma. tev
fikan tasarrufun tahakkuk ve tes-
piti için mahalline memur gönderi
leceğinden bu yerde tasarruf iddia 
edenler .varsa muteber vcsaiklerile 
birlikte on glln zarfında İstanbul 
Tapu idaresine 1633 No .ile mUra
caatları llan olunur. 

nmda ağaç dikmeyi ve kendi su içer
ken çiçeğin! sulamayı adet edinmiş
tir. 

Bol ağaç, Ankaralrnm yaşayı§mı 
ve hissini de deği§Urmiştir: Keçiö
ren, Dikmen, Ellik semtleri ve ııseh
rin içi ağaçlandıkça yeslle hasret; 
Karadeniz, Marmara ve Çubuk bara
jı yapıldıktan sonra denize hasret a
zaldı. Gençlik parkı ikisini bir ara· 
da. tophyacaktır. O zııman lstanbulu 
~mdiki kadar gönlilden ve özliyerek 
anacak mıyız bilmem? ... 

Tibet ve Hlmal:\yedn tetkikler ya
pan Alman ilim heyetinden Bayan 
~hborn "lnsan göke yakla§tıkça. 
mehtap gUzelleşiyor,, aiyor. Eğer Al
man bayanı denizden 1000 metre yük· 
sekliktcki Ankara yaylıısmm parlak 
ve ışın - knra gecelerini tanısa Çan
kayadnn hiç aynlmn.zdı. 

lld gece evvel: Yenişehirln ortası
nı bir • ""Şil renk ve güzel koku meş
heri haline koyan Kızılay bahçe1ıinde 
gezinen TBtanbullu gene; bir kadm; 
yanındaki Ankarah gence; buranm 
serin ve aydın gecesini latanbulun sr
cak ~e terletici gece3inden daha gll
zel bulduğunu an1a.tıyordu: 

"-Ben AnkRrayı böyle bulacağı
mı hiç sanmıyordum. GUndijziln arca· 
ğmı gecenln bu gilzel serinliği pek a
la unutturabilir. Bi2dm gibi gUndUz 
Kalamış veya Floryaya taşınmaya; 

gece de Çamlıca ve boğazı aramaya 
hiç de mecbur kalmıyorsunuz ... ,. 

Sonra anlqıln.n, Istanbulun Anka
rada olnuyan bir hususiyetini söyle
mezs geldiği yere kar§! bir günah 
i~Hyeceğine inanmış gibi sordu: 
"- Kuzum... Burndn. ben billbille 

hiç raslarnadım. Halbuki Islanbulun 
bazı yerlerinde bülbUl, aerçe kadar 
boldur ... ,, 

Genç Ankaralı gUlUmsedi: 
"- BülbUlü,n Y-apa1tm ?.... dedi, 

sizler sık sık geliyor ve bol bol konu
şuyorsunuz ya! ... ,, 

* Burada 36 yı bulan sıcağa k&r§ı a· 
lınan tedbirlerde bile Ankaranın in
kılapçı hüviyetine raslarsınız: Eğer 
Ankaraya gelirseniz bizim bu sıc•k 
yaz günlerinde ağaçlarının gölgesinde 

Bunun sebebi çok basittir: Ankanı. 
nrn büyük dnvaln.rmdnn biri 41 bm 
Türk köyilnd n herbirine böyle bir 
gazino götürmektir. Bozknın her kö
&ı~inde sıcak, bir bozkır parçası iıze
rıne kurulan Ankaradaki kadar ya
kıcı, kavurucudur ve yerin altından 
çıkan su, elektrlt;r.!, havagnzi ve kon
foru ile modern bir §chir kurnll zıh
niyet i~ln Meriç boylarmdıın !{ara 
dağlarına kadar kocn Tilrkiycnin her 
karış toprağında Keçiörenler kw·mak 
iddiası vardır. 

Eski Ankaralılar; s rt kayalan, 
dik yamaçları, vo taşlanmış toprngı 
Uzerlnde ancak kanaatkar keçılerin 
bulup yemek feragatini gbsterecek • 
Jeri çalılar yetiştiği için (Keçiören) 
adını verdikleri bu yamaçlara; inkı
lap çocukları §ehir kurmaya başladı· 
ğı zaman: "-Çok zor olur, yapma· 
yın ... ., demişlerdi. 

Şimdi onlar da bayındır Keçiören 
kaaabaınnın y~il ağa~ ve bol çiçekle 
çevrili köy gazinosunda yaz sıcağıw 
unut.maktı'\Chrlar ... 

Yalnız Keçiö;.en köy gazino unu 
beni köye t~ırken tek bir taraf mı şe· 
birde brrakncnğız: Tarifesini ve fıa· 
tuu ... Hatta, madem ki hnye.t bir mli· 
badeledir; ne olur, mesela Keçiören 
köy gazinosunun modern bına.sını, 
muntazam servisıni, konforunu, elek
trik ve havagazini köye gotUrUrken 
köyden de şehre s f sütu, taze yu
murtayı, iyi tereyağtru ve nihayet ... 
ucuz fiatını getirsek. 

Gölgenin ve ağacın de•';erli olduğu 
Ankerada bir yaz gününde ve bır 
dinlenme yeı'inde bunlar dtişünülUr 
mü? demeyini7. ... Ankararun havasın
da ya.lnız kendinizi dU§linmenız biraz 
zordur. Çünkü Anka.ra i ''Birimiz he· 
pimiz, .hepimiz birimiz için ... ,. idealim 
koyanlar tarafından kurulmuştur 'e 
siz l{eçiören kl'y gazinosunda bunu 
hisseder, ynlnız yru:dn.n \ e sıc ktan 
bahsetmiye imknn bulamaz, bugtinkil 
hadiselerden yıırın fçin hUkOmler çı· 
karır, mes'ut olursunuz ... 

nknrnh 

BAyoğlıı Sulh Mahkenıe1cri Baş! .. •••••••• ••••• 
Yazganhğından : Hamdi Can. Hadi· 
ce Nonku vo Snimenin mü,tere
ken mutıuıarrif olduklan Beyoğlun-
da Teşvikiye mahallesinde Bostan 
soknğında. 4/l sayılı ve 12623 lira 
70 kuruş kıymcU muhammeneli bir 
kıta arsanın tamamı şuyuun izalesi 
için açık arlırmayn konulduğundan 
7-9·936 pazartesi günü saat l~ den 
16 ya kndnr B yoğlu Sulh mahke
meleri Baş Yazganliğince mü~ayede 
ile satılacaktır. Arltırına bedeli mu 
bammen bedelin yUzd 75 ini bu· 
lursa o gün ihale edilecektir. Bula· 
madığı takdirde 15 inci gü11U gelen 
22·9-936 salı gilnli 1'aal 15 ten 16 ya 
kadnr icrn ulunncıık ve en çok A.r· 

tırnna ihale edilt>cektir. l-Arsanın 
evsafi mahkeme ha§ yazgo.ni nez- IUı_.._ .. _ 

dindeki 936/ 15 num 'rolu dosyada 
yazılı olduğundnn anlamak isteyen 
ler oradan okuyabilirler. 2 - Arsa, 
denize ve bnğçelere nazir olduğun
dan manznrw;ı fevkaladedir ve civa 
riyet itibarile şerefli ve şekli hende 
sesi muntazam olduğundan bina in 
şasına pek elvlrişlidlr. 3 - lhaleye 
kadar birikmiş maliye, belediye ver 
gileri, vakıf icaresl, dellAliye v~ yir-
mi senelik evkaf taviz bedeli milşte
riye aittir. 4 - Artırmaya girmek 
isteyenler muhammen bedelin yüzde 
1 1/ 5 nlsbctlndo teminat akçesi ve-

En boe meyva usa relerUe bnztl' 
lanmıştır. Bazını kolaylııştınr. 

lnkıbazı tzaıe eder Kam temiz. 

lıyerek vUcuda tazelik \'C canlılık 

bahşeder. 

fNGILIZ KANZUR ECZANESi 

ı~tnnbul 

ya ulusal b!r bauko.nın teminat mek Ademı· ı·ktı·dar 
tubunu getirmeleri şarttır. 5 - Ar-
tırma bedeli ihnleden itibaren yirmi 
gün içinde mahkeme kasasına yat- Be I g e vş ek ı ı· 9 .... 1• ne 
tınlacaktır. Aksi takdirde ihale bo-
zularak farkı fiyat zarar ve ziyan · r b' · • 
ve faiz bila hUkUm kendisinden a- en tesıı· ı ıı· ılaç SERVOIN dir.lh-
lmacaktır. 6 - 2004 No. ıu •İcra ve Uyarlara gençlik, yorgunlnra dinç· 
iflas kanunun 126 ıneı madd~ine lik verir. Taşraya posta ile 185 ku· 
tevfikan gayri menkul üzerindeki i- ruşa gönderilir. Sirkeci Merkez Ec· 
potek sahibi alacaklılar ile diğer a-
lacaklılar gayri menkul iin rirMleki zanesi Ali Rıza. 
haklarını ve hususile faiz ve mas- ~~~~~~~--=~~~~~ 

paylaşmnaından hariç knlırlar. 7 -
Şartname mnhkcmc divanhanesinde 
herkesin görebileceği yere nsılmış· 
tır Fazla mnllımnt nlmıık isteyenle· 
rin 936 - 15 sayısı ile bnş ynzganh· 
ğa murnceatlcri flan olunur. (24511) 

rafa dair olan iddealannı ispat için 
ilan gününden itibaren 20 gUn için
de evrakı milapitelerile birlikte sa
tış nıemuruna ınUracaat etmelidir. 
Aksi takdirde hakları tapu kötüğile 
sabii olmayanlar satış parasının 
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llliildeyi nasıl öğreneli 7 Mukavele 11 de 



Mu y la2~iı1~93~ti nafıa Müdürlüğünd~n 
Q Y . eydanında mevcut kaıde 

ı - Muğla Cumhurı~~t r;;ir konkur açılmıştır. 
fzerinde Atatürk Anıt~. ı~ın Heykeltıraşlar girebilir. 

2 - Bu Konkura butun rnumi vaziyet planı ile 
3 - İstekliler Meyd~ın-~ İlbaylığından parasız 

anıt kaidesi planlarını ug a 
olarak alabilirler. t uzunluğunda Askeri Ü ni-

A Ü buçuk me re 
4 - mt ç ı· lacaktır. 

formalı Atatürk Heyke 1 0 
• eti heykeltıraşın düşünü-

5 - Heykelin duruş vazıy 
.. . . b t bırakılmıştır. . k 1 şune gore ser es d"külecek MontaJı hey e traşa 

.. 6 - Anıt Bronzdan o 
aid olacaktır. kf f ektuplariyle resim ve tabii 

7 - Müsabık~~r .. t~·· ~ü:cıe alçıd~n modelle~ini niha
cesametin 1 5 kuçuk u; !lbaylığına göndermış bulun
Yet ı Eylüle kadar Mug a 
malıdırlar. serin bu şartlar içinde yapıl-

.. Teklif me~tuplarında ~tarı sarahaten yazılmalı?ır.:, 
ması için istenılen para mı lecek teklifler kabul edılmı-

8 - 1 Eylülden sonra ge . 
yecektir. . ... 

1 
İlbaylığrndaki ~Encümence 

g _ Teklıfler Mug ~ e birinci seçimi yapıldıktan 
. H k m hey' etınc . k . bırleşecek a e . a gönderılece tır. 

sonra abideler komısyoı:ıun nunca kes'bi kat'iyet edince 
ı o _ Abideler Kon;ı5Y0150 lira. İkinciye yüz. Üçün-

·ı an'atkara k . eseri beyenı en 5 . ..kAfat verilece tır. 
cüye Yetmiş beş Iı~a ~: a ede beyenilen san'atkarla 

11 _Eseri birıncı .~~~Ierine göre mukaveleye gi-
24·90 sayılı kanunuün ~~ ~. ün eserleri alıkonularak di
rişilecek. İkinci ve . ç~n~u; iade edilecektir. ( 41 74) 
ğerleri isterlerse sahıp erın 

-Askeri Tıbbiye Okulu 

M ·· d ·· iyetinden: u ur yalnız tabip talebe alınacak 
1 - Bu sene ok~l~nı;ğ~stosta başlayip sonuna kadar 

ve kayit muaınel~sı 
devam eyleyecektır. derecesi çok iyi veya iyi olacak 

L. ezunlarınm 
2 - ıse ın b ıunacaktır. 

ve olğunluk diploması u ayısı kadroyu geçer ise musa-
3 - İstekli olanların s 

baka yapılacaktır. k 1 müracaatla alınacaktır. 
4 _ Giriş şartI.a~ı 0 .~i a şartlar; kolordu merkezlerin-
5 - Taşral~r ıçlın. g~eJir. (4168) 

deki askerlik şube erın • 
• 1 uman işletme ıdaresınd.en 
lstanbU tamiratı için evsafı şartnamesınde 

· 'zin rıhtım l" ld Idareını ınik'abı Anroşmana uzum o u-
~azılı 11 .000 ınet~~utıneye ştf:rak edeceK ısl<elilerin 
gundan . açıl<" e ederek 27-7-936 pazartes~ ~ü~~ saat 
( 1650) }ıra depo ümenine ve fazla tafsılat ıçın Ga-
1 o da idare şefler ~ne hanında Tamirat Bürosu reisli-
latada Merkez, Rı tım ( 4 ı 44) • 
... . .. acaat olunması. r· ne m ur ..--rmı1mı 

_ _ A N L ı B .A N. K A S 1 
O S M 1936 tarihındekı vaziyet 
zg Şubat 
AKTİF !sterlin ş. P. 

:..+enıneıniş olan kısmı 
-dennıesı U!" 

5.000.000 - -
4.243.419 ıo 9 

Hisse eenetlertnin o d bulunan paralar 
Kasada ve Bankalar 

3 
röparlar 

599.659 4 4 
4.749.902 18 5 
2.640.806 14 4 
6.607.524 17 1 
2.178.590 17 4 

Kısa vadeli avanslar ve! 
k senet er 

Tahsil oıunaca k ·ınetler 
Cüzdanda bulunan ıy 
Borc;lu cari hesaplar ıar 
Rehin mukabilinde avans 
Kabul yolile borçular mobilya 
Gayri menkul mallar ve 

Müteferrik 

PAS l F 

532.501 - -
613.741 3 6 
82.574 15 2 

27 .248. 721 - 11 

!sterlin Ş. P. 

10.000.000 - -
1.250.000 - -

Sermaye . lan ihtiyat akçe&. 347.634 2 5 
Statü JUucıbince ayrı anknoUar . netler 227.213 6 -
Tedavülde bul~an b k enetler ve vadelı se 13.097.011 3 4 
Görüldüğiin.~e odenece 

8 
i.555.668 3 5 

Alacaklı can hesaplar . hesaplar 532.501 - -
Vadeli bonolar ve carı 238.693 5 9 
Kabuller 
~ütefcrrik 27.248.721 - 11 

dik l<uyuda muvafık olduğu ta.s 
oıunur 

Mes'ul Murahhas ve . 
Umumi Muhasebe Şefı 

G. DELLA SUDDA 

. . ~ Meınurlu· 
... htanbul Binncı lflco.s . Yu· 
gundan · Müflis Hiristakı f{acı . 
euf ve ny""a Makroblu kollektif şır
ketinin akt etmek istediği Konkor· 
datu tnahkemesi ikinci ticaret ınab
kenıesince rededilmiş ve bu katar 
nıahkemei temyize de taslik o:un· 
ıntış olrnakla. tasfiye hakkında. ıcap 
eden kararları vermek Uzere e'V'Vel· 
ce masaya . . tc alacakları kabul 

gırıp . . 
edilen alacaklıların bu sıyın 21 ıncı 
Salı S'Ünü onda yapılacak toplanma
• hazır bulunma.lan ilan olunur. 

(24490) 

Türkiye Umum Mildürü 
PH. GARELLI 

ı bul 7 inci Icra Memurluğun-
sta.n · h · altı 

B
. bo .... tan dolayı acız -

dan : ır • .., 

1 an P
ivano ve salr ev eşyam 

na a ın ~ · ı ' 
k 

artırma. sureU e para~ a 
nın açı 

. . . ' ·arar verilmi' ve satı, 
vrılme!ını " . çe 936 tarihine müısadif cu-

25 tenınıuz . .. U saat 12 den 14 e kadar 
rnartesı gun · 193 _

1 
da !stildil caddesınde 

Beyog rtn d . 
rtmıanın 5 No. lu aıre

No ıu apa · 
. · atılacağından talip olanların 

sınde s saatte mahallnde buluna-
ınuayyen . . . 

runa rnliracaat edilme~u ı· 
cak ınenıu 
l!n olunur. 

T A N it -

lstanbul harici askeri kıtaatı ilanlar1 _ ,..-------------------------~ TÜRKiYE ZiRAAT BANKASI 
Cinsi Mikdarı 

Kilo 

Bulgur 37700 

" 
6800 

tı 4150 

" 
6800 

" 6800 
Arpa 154 

M.Bedeli 
Lira 

4070 

748 
457 
748 
748 

ton 5005 

!Ik 
temı 

natı 

Lira 

Ek.Şekli Ek.Ta- Saa-
rihi ti 

306 Açık ek- 5-8-936 15 
siltme 

57 ,, tt 15,30 
35 ,, " 16 
57 ,, " 16,30 
57 " " 17 

376 Pazar- 27-7-936 14 
lık 

" 280" 9100 583 ,, ,, 15 
,, 395 " 12838 963 ,, " 16 

Yukarda yazılı bulgur ve arpalar ayrı ayrı ihale edilecek 
tir. Şartnameler 1'omisyonda görülebilir. Eksiltmeye 
iştirak edeceklerin belli gün ve saatte teminat mektub
lan veya makbuzlarile ve kanunun 2 : 3 maddelerindekı 
vesikalarile Lü1eburgazda Satınalma Komisyonunda 
bulunmaları. ( 105 .) ( 417 3) 

• • • 
Van hastanesinin 120000 24000 kilo sığır etine ka-

kilo başkale hudut taburu- palı zarfla teklif edilen fı
nun 115000 kilo Çaldıran yat pahalı görüldüğUndcn 
taburunun 13 7 9 41 kilo Ka- pazarlıkla eksiltmesi 2 7 
zım paşa hudut taburunun Temmuz 936 günü saat 10 
70000 kilo ve yüksek ova da Beytüşşcbapta Satınal
taburunun 139 bin kilo fab- ma komisyonunda yapıla
.rika unları kapalı zarfla mü- caktır. llk teminatı 450 li
nakasaya konulmuştur. Bu ra olduğu, isteklilerin muay 
unlar iki taksitte alınacak- yen günde ve saatte ilk te
tır. İhale günü S Ağustos minatlarile birlikte bulun-
936 saat 9 dan on beşe ka- maları. (103) (4166) 
dar sıra ile yapılacaktır. • • • 
Van hastahanesinin ilk te- Niğde garnizonunda bu-

, 

Müfettiş namzetliği ve 
şef namzetliği . 

müsabaka imtihanı 
TÜRKiYE ZlRAA T BANKASINDAN : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre füzumu 
kadar mi.ifettiş namzedi ve şef namzedi alınacaktır. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bil
giler" Mülkiye" veya Yüksek Ticaret ve İktisat 
Okulasm<lan veyahut Hukuk Fakültesinden veya
bunların yabancı memleketlerdeki benzerlerinden 
diplomalı olmak gerektir. 

3 - Müsabaka 3, 4 ve 5 Ağustosta Ankara ve 
İstanbul Ziraat Bankalarında yazı ile yapılacak ve 
kazananJar yol paraları verilerek Ankara'ya getiri
lip sözlii bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine ( 140) ve şef namzet
lerine ( 130) lira aylık veriltr. 

Müfottiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa l 7 5 
lira aylıkla müfettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Mi.idiirlük servislerinde çahştınlacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra eh1i
yct imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

5 - İmtihan Programile sair şartları gösteren 
matbualar Ankara. 1stanbul ve lzmir Ziraat Banka
lcırmdan elde edilebilir. 

6 - İstekliler. aranılan ·belgeleri bir mektubla en 
son 27 -7-936 pazartesi günü ak~amına kadar "An
kara Ziraat Bankas1 teftiş heyeti mi.idürlüğü.' ne 
göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bu
lunmalıdırlar. ( 3967) 

min.atı 1260 ve başkalenin lunan krt'a1arın 200 ton sö-
1380 Çaldıranın 1606 ve mikok maden kömürü ka
Kazımpaşanm 788 ve yük- palı zarf usulile eksiİtmeye 
sek ovanın 1877 liradır. konulmuştur. Beher tonu- .. ---------··------------ss~ 
2490 sayılı kanunun me- na 33 lira fiyat tahmin e-
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vaddı mahsusasını hai~ ta- dilmiş olup ilk teminatı 495 
!iplerin muayyen günü Van liradır. İhalesi 4 Ağustos 
hudut ST. AL. KO. na ev- 936 salı günü saat 16 cia Niğ 
rakı müspite ve teminat ve dede Tümen Satmalma ko
teklif mektublarile hazır bu misyonunda yapılacaktır. ls 
ıunmalan. ( 41 71) ( 109) tekliler teklif mektuplarını 

ihaleden bir saat evvel ko-

lstanbul Limanı Sahil Sıhhıys 
MERKEZ! SATINA-LMA KOMiSYONUNDAN: 
Mo~ö~ler .için S 3 kalem eşya kapalı zarf usulile şart· 

namesı uzerıne satın alınacaktır : 
1 - Tahmin bedeli 5435 lira 25 kuruştur. 

• • • 
Başkale hudut taburunun 

41500 kilo ve Çaldıran 
4097 5 kilo Yüksek ovanın 
48000 kilo Sığır etleri Baş
kale hudut taburunun 9600 
kilo Yüksek ova taburunun 
9400 kilo sade yağı ve Van 
hasfanesinin 140 kilo ve 
5000 kilo meşe odunu ve 
Başkale taburunun 425000 
ve Çaldıran taburunun 
350000 kilo ve Kazımpaşa 
taburunun 330000 kilo ıne
şe odunları kapalı zarf usu
lile münakasaya konulmuş
tur. Başkale sığır eti Ağus
tosun beşinci Çarşamba gü 
nü saat 16 da Çaldıran ve 
Yüksek ova taburunun sığır 
etleri Ağustosun altıncı per
şembe günü saat 9. da ve 
Başkale Yüksek ova tabur
larının da yağları ağustosun 
altıncı perşembe saat 11 
Van hastanesinin odunu a
ğustosun a 1 t r n c ı per
şembe günü saat 15 ve Baş
kale Ç a 1 dır an K a -
zımpaşa taburunun meşe 
odunları Ağustosun yedinci 
günü saat 9 da ve Van Hu
dut Satınalma komisyonun 
da yapılacaktır. !Ik temi
natları Başkale hudut tabu
ru sığır eti 4 7 3 ve Yüksek 
ova taburunun Srğır eti 
576 liradır. Başkale tabu
runun sığır eti ve sade yağı 
408 ve Yüksek ova taburu
nun sade yağı teminatı 416 
liradır. Van hastanesinin 
teminatı 525 ve odun temi
natı 469 lira Başkale tabu
runun odun teminatı 7 18 
ve Çaldıran teminatı 1 91 ve 
Kazım paşa ta buru odun te
minatı 49 liradır. 2490 ka
nwnun mucibince evrakı 
müsbite ve teklif mektubla
rını Komisyona vermeleri. 

(102) (4165) 

misyonda Başkanlığında 
vermiş olmalıclırlar. İstek
liler şartnameyi komisyon
da görür ve parasız alabilir
ler. (104) (4167) 

* 
Safranbolu piyade alayı 

ihtiyacı için 182 ton un ka
palı zarf usulile mi.inakasa

2 - Adı geçen eşya için şartnameler merkezimiz 
levazımından parasız alınır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usulile 31 Temmuz 935 
Cuma güni.i saat onbcşte Galatada Kara Mustafa Pa
sa sokağında mezkur merkez Satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulü yapılacaktır. 
5 - Teminatı muvakkate 40 7 lira 64 kuruştur. 

6- Eksi1tmcye girecek olanlar kapalı zarf usulile teklif 
mektublarmı saat 14 de kadar komisyona miihürlü o cl

rak vermelidirler. Saat 14 den sonra teklif mektubları 
kabul edilmez. 

7 - Teklif mektubları verilmeden evvel teminat]a .. 
rm merkez veznesine yatırılması ve mukabeleten mak-
buz almaları şarttır. (4052) 105 

ya konulmuştur. U ntın be
her kilosu 15 kuruş olup 
muvakkat teminatı 2048 li
radır. 8 Ağustos 936 Cu
martesi gün Ü saat 1 O da iha
lesi Safranboluda Alay Sa
tınalma komisyonunda ya r pılacaktır. İsteklilerin belli \ ISTANBUL BELEOIYF.SI ILANLARI 1 
saatten bir saat evvel teklif -S--1.-k---.,.------------------' 

ene ı muhammen kirası 60 lira olan Büyükçekmecede İs-
lerini komisyona vermeleri. h l del · 1 

~~n u ca esınde 45 No. 1ı eski mektep binası teslim tarihındcn 
( 107) ( 4169) ıtıbaren 93 7 ve 938 yılı mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üze

• • • 
Bursa icin 99000 Mudan

ya için 70000 ve Bandırma 
için 52000 kilo sığır eti sa
tın alınacaktır. Tahmin e
dilen bedeli 44200 liradır. 

Muhtelif garnizonlara ait 
sığır eti ayn ayrı taliplere 
de ihale olunabilir. Şartna

mesi Satmalma komisyon
dadır. Eksiltme 1 O Ağustos 
936 pazartesi günü saat 16 
da Bursada Satınalma Ko
misyonunda olacaktır. Ek
siltme kapalı zarf usıılilcdir. 
İlk teminat 3315 liradır. 
Eksiltmeye iştirak edecek
lerin 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesi
kaları göstern1eleri lazım
dır. Teklif mektubları 1 O 
Ağustos 936 saat 15 e ka
dar satmalma komisyonu
na verilmiş olacaktır. ( 11 O) 

(4172) ---··--··--.......... _.....----
Sahibi :Ahmct Emin YALMAN -

Umumi Neşriyatı idare ~den~ 

S. ALBI 
Gazctct:ilik ve Neşriyat Ttirk Limltet 
Şirketi-Bastl<lrğı yer TAN matbııası 

re açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülür. istekli olanlar 450 kuruşluk muvakkat teminat 
ma kbuz veya mcktubile beraber 5 Ağustos 936 çarşamba günü 
saat 15 de Daimi Enci.iınendc bulunınalılhr. (41 79) ( İ.) 

Senelik muhanunen kirası 300 lira olan Üsküdar Vapur iske
lesi yanında denizden dolma yer teslim tarih inden itibaren 938 
senesi mayısı sonuna kadar kiraya verilmek üzere pazarlığa ko
nulmuştur. Şartnamesi Levaznn Müdürlüğünde görülür. istek· 
li olanlar 45 lirahk muvakkat teminat makbuz veya mektulıi le 
beraber 5 Ağustos 936 çarşamba günü saat 15 de Daimi Encii
mende bulunmalıdır. { 41 77 ) (B.) 

~ \ 

Ticaret ve zahire borsasında intihap 

iNTiHAP HEYET NDEN 
Temmuz 936 nihayetinde müddeti hitam bulacak olan Tica

ret ve Zahire B.orsası heyeti idaresinin yeniden icra edilecek in
tihabatmda intihap etmek ve intihap olunmak hakkım haiz 
olanların listeleri bugünden itibaren Oda ve Borsa Koridorla· 
rında asılmıştır. Bir itirazı olanların üç gün zarfında 23 Tcın· 
n:uz 9~.6 perşembe günü akşamına kadar tahriren intihap heye
tıne muracaatlan. 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 
Paşa Bahçe Koyunda biri kısmen diğeri tan1amen bat

mış bir halde bulunan Fener Bahçe ve Yakacık vapur· 
lan için en son yapılan açrk arttırmada verilen ( 456) 
ve ( 13 7 ) liradan fazlasma talip zuhur ettiğinden mu
zayede Temmuzun 24 üncü Cuma günü saat 15,00 e 
uzatılmıştır. İsteklilerin yazılı saatten evvel Sefler En
cümenine gelmeleri. ( 413 9) 
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HASAN YAÖSIZ KAR KREMi ve HASAN GECE KREMi iLE 

san em Yağı Kremi 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

• 
ilünyada mevcud kremlerin en nefisleri, en sıhhileridir. Nazik cildli kadmlarm arkadaşıdır. İhtiyarları gençleştirir ve gençleri güzelleştirir.İnsana ebedi bir taravet ver en plajlarda vücude sürülen en sıhhi kremlerin. 
şaheseri Hasan Acı Badem yağile yağsız gündüz ve yarım yağlı gece kremlerini unutmayınız.Kutusu 50,tüp halinde 20,Türkiyede yapılıp ta Avrupa etiketi yapıştırılan ve halkı aldatan kremlere vesair ıtriyata aldan-
mayınız. H A S A N ismine ve markasına. dikkat ediniz. HASAN DEPOSU : ANKARA, ISTANBUL, BEYOôLU. 

VE 

BATARYALAHI 
HER YERDE 

SATILIA 

AMERİKAN MAMULATIDIR 

" .. ' ' . il ; : !'.,:- '4 ~ : 

Bankamız muhtelif servislerinde çalışdırılmak üzere 
müsabaka ile yüzer liraya kadar aylıkla lüzumu kadar 
memur alınacaktır. Müsabakaya girmek için liseleri ve
ya Ticaret Liselerini veyahut Galatasaray Lisesi Tica
ret kısmını bitirmiş olmak ve 18 den aşağı, yirmi beşden 
yukarı yaşda bulunmamak lazımdır. 

Müsabaya gireceklerden ne gibi belgeler arandığı, ve 
nelerden imtihan yapılacağı, Ankara, İstanbul ve İzmir 
Ziraat Bankalarımızdan elde edilebilecek şartnamelerde 
yazılıdır. Musa baka 6. 8. 936, 7. 8. 936 perşembe ve 
cuma günleri sabahı saat 9 da Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yapılacaktır. 

İstekliler aranılan belgeleri bir mektubla birlikte en 
son 28. 7. 936 salı günü akşamına kadar Ankarada Ziraat 
Bankası Memurin Müdürlüğüne göndermek veya ver
mek suretile müracaat etmiş bulunmalıdırlar. ( 4145) 

~----- Kolec ve Ticaret kısımlarile _____ ,.._ 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
Eylülün 22 nci salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlaka pek iyi dikkat edilir. Kayıt ve kabul için salı günleri saat 
9-12, cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-

•-•teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon: 60474•-ııl 
68 

Daktilo Aranıyor 
Ciüzel San'atlar Akademisinden: 

Güzel San'atlar Akademisine ayda 60 lira üc
retle Fransızca'dan Türkçe'ye ve Türkçe'den Fran
sızca'ya eyi tercüme yapabilen, Orta mektep mezu
nu bir daktilo alınacaktır. İsteklilerin Pazartesi ve 
Perşembe günleri istida ve tahsil vesikalarile birlik
te Akademi Direktörlüğüne müracaatları. ( 4069) 

Deniz Levazım Satınalma komisyonu ilanları 1 

Tahmin edilen bedeli 9360 lira olan 12000 kilo Bronz 
tel 6 Ağustos 936 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
14 de kapalı zarf suretile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 702 lira olup şartnamesi hergün 
Komisyondan parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle, 
teklifi muhtevi mazruflan belli gün ve saatten bir saat 
evvele kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Baş
kanlığına vermeleri. ( 414 O) 

istanbul Gayrimübadiller Kom.syonundan: 
D.No Semti ve mahallesi Sokağı Emlak No Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. T.L. 

1723 Beyğolu Kamerhatun Kiraz E. 32 Y.40 Arsanın 1/ 3 His. 50 Açık 
arttırma 

1745 Edirnekapr · Çakırağa E. Papas E. 18 · 143,50 metre arsa 80 .. 
Y. Kazmacı 

2288 Edirnekapr Kariyei a Çak ırağa E.ve Y. 3 140,50 metre 150 
" tik Alipaşa yokuşu mahallen 7 

1326 Kadıköy Caferağa Orta 3 Kagir hanenin 1440 Kapalı 
45/ 128 His. zarf 

2519 Boyacı köy E. !kinci E. 6 Y.10 125 metre arsanın 50 Açık 

Y. Eşkinci 1/ 2 His. arttırma 

2993 Tophane Hacı Ali Çıkmaz Dibek • E.ve Y. 26 201 metre arsa 810 
" 

3573 Burgazadası Manastır caddesi E. 17-19 1150 metre arsa 2300 Kapalı 
zarf 

4262 Bebek Bebek caddesi E.74 Y.112 Bağçeli ahşap hane 1150 
" 

8183 Kmalıada Altıncı Y. 5 Bağçeli ahşap hane 1250 
" mahallen 13 

8317 Tophane Cihangir E. Sormagir E. 45-47· 
Y. 35 

122 metre arsa 2450 
" 

Y. Kumrulu yokuşu mahallen 28 
Ada 29 harita 672 

8323 Feriköy E. Marya E. 5 Mü. 500,50 metre arsa 310 Açık 

Y. Atsız nefer arttırma 

8324 Samatya Sancaktır Sulu Manastır E.58 Y. 62 53 metre arsa 160 •• 
Hayrettin 

8326 Y eniköy Panaiya Köybaşı caddesi E.ve Y.21 308,50 metre 1250 Kapalı 
sahilhane arsası zarf 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 31-7-936 ta-
rihine tesadüf eden Cuma günü saat on dörttedir. Satış mtinhası ran gayri mübadil bonosiladır. 

• 

'IAVRE1r1N . 
wlER 

Liseler Ahm 

RAHATLIGINI 
BEY K-OZ 
1 

KUNDURAlA~INDA 
ADAYlNIZ 

Y~RU nALLAD PAZADLAD 1 

. Satım Komisyonundan: 
Mahrukatın Muhammen İlk teminat Eksiltme şekli Eksiltme günü Saat 

cinsi bedeli 
Lira K. Lira K. 

Mangal Kilo 
kömürü 2745 823 50 61 71 Açık eksiltme Çarşamba 22. 7.936 14 

Çeki 
Odun 1805 4512 50 338 44 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 14.30 

Kok kö- Ton 
mürü 317 6181 50 135 81 Kapalı zarf Çarşamba 22.7.936 · 15 

Tüvenan ma-Ton 
den kömürü 40 440 33 Açık eksiltme Çarşamba 22.7.936 15.30 

Komisyonumuza bağlı on dokuz nehari okulun yu karda yazılı mahrukat şart• 
namelerine göre toplu olarak ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye konmuştur. Ek
siltme şekli, gün ve saati ile muhammen bedel ve ilkte minatları yanlarında gös .. 
terilmiştir. Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü bin asında Liseler muhasebeci
liğinde toplanan Komisyon da yapılacaktır. İstekliler bu işe ait şartnameyi Ko
misyon sekreterliğinden gö rüp öğrenebilirler. İlk temi natlarını Komisyon Başkan
lığından alacaklqrı irsaliye ile muhasebe veznesine yatı rmalan ilan olunur. (3788) 

Istanbul Asliye !kinci Ticaret 
Muhakemesinden.: Davacı Hasan ta 
rafından Beyoğlu Yenişehirde eski 
karakol binasının bulunduğu hanede 
mukim Raci Bakir aleyhine açılan 
davanın cari muhakemesinde müd
deialeyhin vaki ilanen tabliğat üze
rine gelmediği hakkında usulün 401 

inci maddesine tevfikan giyap kara
n ittihaz ve bir ay müddetle ila
nen tebliğat icrasına ve muhakeme
nin 30-9~936 çarşamba günü saat 
14 te bırakılmasma karar verilmiş 

olmakla keyfiyet tebligat makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

(24498) 
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lstanbul Müftülüğünderi: 
1 - Diyanet İşleri Reisliği tarafından hususi şart

namesine göre 20000 Yirmi Bin adet Türkçe hüdbe 
kitabı bastırılacaktır. . 
. 2 - Kağıdı Dairemizden verilmek üzere muhammen 
basım ücreti 2900 ikibin dokuzyüz liradır. Muvakkat te
minat miktarı yüzde 7 ,S hasebiyle 21 7 ikiyüz On yedi 
lira S O Elli Kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 Ağustos 936 Çarşamba günü saat 
On beşte İstanbul Vilayet Muhasebe Müdürlüğiinde 
müteşekkil komisyonda açık eksiltme usuliye ihale edi
lecektir. 

4 - Hususi Şartnameyi isteyenler İstanbul Müftü
lüğünden bedelsiz olarak ala bilirler. ( 4141 ) 

ilaçlarınızı 
Bahc;e 
kabıda SALiH NECAli 

• 
den alınız. Reçeteleriniz K E s K 1• N 
büyük bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazrrlınıır. 

K A Ş E L E R • Gnp, Nezle, Da~ ve cıı~ ıı.grııanııl· 1 muannıd san<-ılan bir ande keser· 
kıymetli bir ila<;tır. 


