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ltalyanın muahedeye 

Sovyet tayyarederl 
iltihakı bekleniyor 
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Anadolukavağındaki merasım 
. . 

Askeri iş9al dün Karadeniz Boğazında 
I 

büyük merasimle tamamlandı 
[Başı 1 incide] 

miralay Omer Erdeme işgal krtası 
kumandanlığı vazifesi verilmiştir. 

Omer Erdem krtasmı akşam geç 
vakit Usküdara ve vapurla Boğaza 
nakletmiştir. 

işgal kıtasınm vapurlarla geçtiğini 
gören ve duyan Boğazlrlar pencerele 
re çıkarak, sokaklara koşarak mo -
tör ve· sandallara binerek kahraman 
askerlerimizin geçişini alkışlamış -
!ardır. 

Krt.alar bütün ağırhklarile beraber 
11abaha karşı saat üçte A n a -
dolu kavağının önüne gelmişlerdir. 

zası namına gelen heyetin başında 

bulunan sabık Çatalca müstahkem 
mevki kumandanı General Ali Fuat 
ve Sarıyer kazası kaymakamı Rauf 
Demirtaş getirdikleri çelenkllilri iş -
gal kumandanı miralay Omer Erde
me verdikten sonra: 

- Askere "Hoş geldiniz!,, dediler. 
Asker selam vaziyetinde bulunu

yordu. Heyetle beraber gelen Bah
çeköydeki Orman Mektebi talebele
rile, Sarıyer Gençler Mahfeli gençle
ri yerlerine geçtikten sonra merasim 
başladr. 

Bayrak çekiliyor 
Artık köylerden gelen hı:ılk sustu. 

şarken bizlere bu mes'ut öz toprak
larımızdaki tatlı günleri gösteren 
Büyük Başkan Atatürke ordu v e 
millet adına minnet şükranlarımı 

sunmağı borç bilirim. Bugün Türk 
ordusu kapısına kilit taktı." dedi. 

Nutuklar söylendikten sonra as -
ker ve binlerce halk bir: 

"- Hazırol, dikkat!" emrile .. 

Ankaradaki tezahürat 

E1Jvelki gece Ankarada toplanan halk Montrö projesini dinliyor 

Is anhul Kamu ani ğr Sa
trnalma komisyonu ilAnları 

İstanbul Komutanlığı Bir 
1 likleri ihtiyacı olall 

( 50.000) kilo sade yağı 
, 24-7-936 Cuma günü saat 
l 1 5 de kapalı zarfla alına; 
i caktır. Muhammen tutarı 
: 38,500 liradır. İlk teminatı 
! 2,888 liradır.Şartnamesi !{o 
! misyonumuzda 250 kuruŞ 
l mukabilinde verilir. İstek
! lilerin ilk teminat mektuP 
\' veya makbuzlarile 2490 sa
; yılı kanunun 2. 3 cü madde-
delerinde yazılı vesaikle bir .. 
likte teklif mektu blarını i
hale vaktinden en az bir 
saat evveline kadar Fındık" 
lıdaki Komutanlık Satınal

Kıtaları getiren Şirketi Hayriye 
vapurları iskele önünde demirlemiş
lerdir. Bundan sonra Omer Erdem 
yanma erkani harbiyesini alarak 
bir sandala binmiş ve Karadeniz Bo
ğazrnı resmen işgal için karaya açıl
mıştır. Vapurların geldiğini gören 
Kavak halkı ve köylüleri esasen kah
raman askerlerimizin geleceğini bil
dikleri için ellerinde me~aleler f,, -

nerler ve lambalarla sahile dökül -
müşlerdir. 

Etrafa neş'e ve sevinç saçan davul 
ve zurnalar sustu. Her şey sustu. 
Yer sustu, gök sustu. işgal kuman
danı yerinden çıktı. Yavaş yavaş 
ilerledi. Ortaya $!'Plrli ve durdu. Her 
kes kulak kJsllmişti. Bu büyük ku
mandanın ağzından çıkacak sözleri 
ölmez çizgilerle sanki dimağlarına 
nakşedeceklerdi Ömer Erdem, ev -
vela Boğazların işgalini bir kere da
ha tebşir ettikten sonra: 

Dimdik başlar ilerde, gözle, bir nok 
tada birleşmiş.. öyle durdu. Türk 
bayrağı direğe çekiliyordu. Karade
nizden gelen serin rüzgarlarla dal -
galana dalgalana bayrağımız direğe 
çekildi. Ve en son noktasında. dur
du. Fırka bandosu istiklal marşını 
çalmağa başladı. Asker, halk ve ço
luk çocuk hep bir ağızdan istiklal 
marşını söyliycrek bandoya iştirak 
etti. 

Ankara, 22 (A.A.) - Bugün şehri 
mizde saat 17 de Ulus meydamnda 
askeri kıtalar, mektepler ve izcilerle 
binlerce halkın iştirak ettiği büyük 
bir toplantı yapılmış, söylevler veril
miş, şiirler okunmuş, Ankara valisi 
ve Cümhuriyet Halk Partisi ilyön 
kurulu başkanmın büyükledmize çek 

tiği telgraflar ve Tevfik Rüştü Aras
dan gelen cevap uzun alkışlarla kar
şılaıımıştır. Bundan sonra Ulus mey 
danını dolduran halk önde muzika 
olduğu halde §ehir sokaklarında do- ma Komisyonuna 
laşmıştır. ri. ( 3 8 2 O) 

vermele-

İşgal kumandam karaya ay~ ba
sar basmaz, Karadeniz Boğazını Türk 
askerinin bilfiil işgal ettiğini tebşir 

etmiştir. 
Bu sevinçli haberin dünyaya ya -

yıldığı sırada Boğazda demirli gemi
ler, motörler ve fabrikalar uzun 
müddet düdük öttürmfr=ılerrlir 

Ru sırada halk coşuyor, bağırıyor, 
çağırıyor: 

- Yaşasın Atatürk, :vaşasm Türk 
askeri, yaşasın Türk milleti diye ba
ğınvordu. 

Evlerde hiç kimse kalmamıs her -
kec:ı deniz kIVIlanna fü::fö::ımfü;tü. 

Tam bu aralık iki harp g-emimiz 
Boğaza çıkmrq ve bir h<ı.va filomuz 
Boğazın üstünde fö~mağa başlamış -
tı. 

Bundan sonra vanurfarrhl<l is1Tal 
kıtası efradı karaya çıkartrimağa 
başlanmıştır. Karava her ırn::>k 'hıı -

san asker. kalahahk bir halk kütle -
sinin alklsları ile karsTlasTvor. H<ı.lk 

kahramanlarımızı sinesine basıyor -
du. 

Kfı'Vak iskele~r bir mahser verine 
dönmüstü. Halkla -a .. ~er. uzun hasret 
lilerin kavuşması gibi sarmaş dolaş 
oluyordu Kavak halkının zen~ni fa
kiri evinde vemekJer. yivecekler ha -
zrrlamışlardı. Askerler öhek öbek da 
vet ediliyor, kendilerine serbet, limo
nata. pasta ve çikolata ikram olunu
yordu. 

~8ker karada 
Asker, tekmil ağrrltklarile beraher 

karaya indiiti sırada Kavak önüne 
gelen "Berki Satvet., ı;.ımhotu is.,.al 
krtasmt selamladı ve karadan muka
bele edildi. 

Işgal kıtası lazxmgelen yerleri iş -
gal ettikten sonra, asker istirahate 
çekildi. 

Resmen işgal dün gündüz tamam
lanacağı için Sarıyer kaymakamlığı 
ve parti zengin bir prol'!ram hazırla
mıştı. Akşamdan emirler verilerek 
gabahleyin erkenden Sarıyer rıhtı -
mmda denizde nekadar motör ve 
sandal varsa hazırlanmıştı. Sarıyerli 
halk ve köylerden koşusarak !?elen 
köylüler sabahın alaca karanlığında 
motör ve sandallara dolmuşlardı. 
Rıhtımda demirli Saroz tahlisiye ge
misi de merasime iştirak için halka 
tahsis edilmişti. 

Tam saat on buçukta önde halkla 
dolu Saroz vapuru ve arkasında yi
ne tıklım tıklım dolu bayraklarla do
nanmış birkaç yüz, motör ve sandal
larla Anadolu kavağında yapılacak 
bayrak merasimine ve resmigeçide 
iştirak etmeğe gidiyordu. Bu kafile 
ye Boğazın her tarafından ve köy -
lerden gelen motör ve sandallar da 
iştirak edince denizilstü yalnız albay 
raklarla örtülmüş görünüyordu. 

O kadar ki günlük seferlerfni ya
'" pan Şirketi Hayriye vapurları deni
zi çok güçlükle yarabiliyordu. 

Boğazın Anadolu ve Rumeli kıyısı. 
elleri bayraklrlarla dolmuştu. Ka -
radan denize, denizden karaya müte
madiyen 

- Yaşasın Atatürk, yaşasın kah
raman askerlerimiz, yaşasın Türk 
milleti sesleri yükseliyordu. 

1 şgcıl dün sabah 11 de 
tamamlandı 

Saat 11 de denizden giden kafile 
Anadolu Kavağına varmıştı. Hemen 
vapurdan çıkılarak Hisar tabyesinde 
yapılacak işgali tamamlıyan mera -
simde bulunmak üzere koşuldu. 

Işgal kıtalan saat onda yerli yer. 
lerine yayılmış ve toplarını mevzie 
koymuş olduklarından merasim mey 
danında toplanmı,şlardı. Sarıyer ka-

"- Türk bayrağını beş dakika 
sonra direğe çekmekle resmen işgali 
tamamlamış olacağız. Bu ha.diseyi 
yüksek dehasile dünyayı hayrP.tler
de bırakan Ulu önderimiz Kamaı 
Atatürke. Türk askerinin süngüsü · 
ne borçluyuz. Bu mutlu günü ya -

Resmi geçit bat;ladı 
Merasim bittikten sonra resmi ge

çit başladı. önde fırka bandosu, ar
kada asker ve onları da şehirli, köy
lü, çoluk çocuk takip ederek işgal 
kumandanı ve temsil heyetinin önün 
den geçtiler. 

Resmi geçit bittikten sonra halk 
dağıldı. Asker yerlerine gitti. 

Dün geceki fener alayı 
Halk, deniz kıyısını terketıniyerck 

tezahürata sabaha kadar devam et
miştir. 

Londra Elçimiz 
[Başı 1 incide] 

verane bir tarzda kabul ettirmiştir. 

Bu gece Halkevinde bir töreı;ı ya
prlacaktır. 

Tahkim planı hazır 
[Başı 1 incide] 

çecek ve oradan Ankara ekspresine 
bağlanacak hususi vagonları ile An
karaya hareket edecektir. 

Kamutay Başkanı, bu hafta son
larına doğru şehrimize gelecektir. 

/ Mukavele imzalanırken 
Hariciye Vekilimiz mühim 

bir nutuk söyledi 

Türkiyenin Lozan muahedesi ah -
kamını çiğnemiyerek müzakere yo
lu ile Montrö konferansım hazırlama 
sı ve bu esaslar dahilinde yürümesi 
Avrupada ve bilhassa lngilterede çok 
derin tesirler yapmıştır. Türkiyenin 
sulhperverane niyetleri ve mukavele
lerin tadili yolunda gösterdiği dürüst 
hareket, dünya efkarı umumiyesi ü
zerinde çok iyi intibalar bırakmıştır.,, 
Diğer taraftan 1 ira büyük elçi

miz Türk • İngiliz münasebetleri 
hakkında da demiştir ki: 

"- lngilterenin nihayet hakkımı
zı teslim etmesi, barışsever ve dürüst 
siyasetimizin tabii bir neticesidir. ln
giliz - Türk münasebatl, hiçbir za
man bu kadar samimi olmamıştı .. 

Başbakanımızın avdetini müteakip, 
Bakanlar Mecfüd, dün lstanbula. gi
dip Başbakanla dönmesi beklenen 
Mareşal Fevzi Çakmağın da iştira.ki
le toplantılar yapacak ve Boğazlann 
tahkimine ait hazırlanmış olan piaıı
lan ve yeni rejimin ta.tbild hakkında. 
Kamuta.ya. sevkolunacak kanun pro
jesini tetki kedecektir. 

Bakanlar Meclisinin bu toplantıla.. 
nnda askeri eksperlerin de bulunma 
sı muhtemeldlr. 

1 öğrenildiğine göre, Bakanlar Mec
lisinin Kamutay toplantısından ev -
vel yapacağı son toplantıya Ankara
yı şereflendirecek olan Cümhurreisi 
Ataturkün riyaset etmeleri muhte -
meldir. 

Montrö. 20 (A.A.) - Ana.dolu a
ja.nsmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Bu akşam Boğazlar mukavelesi
nin imza merasimini müteakip Tür
kiye Hariciye Vekili Doktor Tevfik 
Rüştü Aras aşağıdaki nutku söyle
miştir : 

" Baylar, 
Mühim ve manalı bir nadise vu

kua gelmiş bulunmaktadır .. Bir kaç 
dakika evvel kaydettiğimiz mesut 
neticeye varmak için bir aya yakın 
bir gayret sarfetmek icabetti. Mont 
rö mukavelesi müracaatımıza cevap 
veren devletlerin sıkı teşriki me
saisi içinde imzalanmıştı. 

Bundan böyle dünyaya diyebili
riz ki, milletler her türlü beynelmi
lel anlaşmanın esasında bulunan 
hüsnüniyet ve uzlaşma düşüncesiyle 
mütehassis oldukları vakit en müş
kül meseleler bile hal ve tesviye e
dilebilir. Ve her biri tarafından doğ 
ru ve adilane maksatlarla sarfedilen 
gayretler muvaffakiyetle tetevvüç 
eder. Bizi anlamış ve Kemalist Tür
kiye siyasetine milletler arasında 
karşılıklı itimada, teşriki mesaiye 
olan imanını tarsin etmek imkanını 
vermiş olduğunuzdan dolayi sizlere 
Türk milleti namına teşekkür ede
rim. 

Montrö muahedesi harp sonrası 
siyasetinde bir merhale teşkil et
mektedir. 

Burada tezahür eden anlaşma ye
se düşen bir çok yürekleri kuvvet
lendirmekte, dünyaya yeni bir ü
mit ateşi vermekte,sulh davasına ye 
ni bir istinat noktası temin eyle~ 

mekte ve bir tanzim işi çerçivesini 
taşarak beynelmilel anlaşma saha
sında milletlerin önünde daima ge
nişliyecek olan bir devreye nişane
sini koymaktadır. 

Baylar, bu neticeye erişmek i~in, 
bizlerden her birimiz tarafından mü 
him tavizlerde bulunmak icabetti. 
Her halde Türkiye en az tavizde 
bulunan devletlerden biri değildir. 

Memleketim münhasrran milli ola
bilecek ve fakat bir teşriki mesai ne 
ticesi olmasını tercih ettiği tarzı hal
le erişmek içindir ki en mukaddes 
haklarında . fedakarlıklara katlan
mıştır. Bütün milletlerle sulh ve 
yakrnhk siyasetimiz elde edilen neti
ce ile temamiyle tatmin edilmiş bu
lunmaktadır. Ve yine bu netice siz
lerd~n her birinizi de tatmin ettiği 
içinıiır ki ehemmiyeti fevkalade bü
yük bir mana iktisap etmektedir. 

Dostum Politis, geçen cumartesi 
günü bize: "Türkiyeyi dünya. karşı
sında yükselten her şey Türkiyenin 
dostları için bir kazançtır" dedi. ~u
rada temsil edilmekte olan bütün 
devletler murahhas heyetlerinin 
memleketime karşı göstermiş ol
dukları samimi dostluk sayesinde 
elde edilen muvaffakıyetin derin se
bebi, bundan daha iyi bir surette 
ifade olunamaz. 

Baylar; lngilterenin, Atatürk Türkiyesine 
ve büyük eserlerine karşı samimi ve 
derin teveccühü vardır. Sulhperver 
Türk politikasmın dünyada ve yakin 
şarkta büyük banş amili olduğuna 
kanidir . Meclisin toplantısı 

Bundan daha fazla dostane olma
sına imkan olmıyan bu sözler herbi
rinizin bi~e kendi memleketiniz rlost 
luğunu bildiren müzakereleri hüla
sa etmektedir. Bu sözler ayni za -
manda dostlarımız ve müttefikleri -
mize karşı bizim kendi hissiyatımıza 
da sadık surettt? tercüman olmakta
dır. Muhterem ikinci reisimi.Z mem-
leketlerinizin daima teali ve muvaf
fakıyeti hakkmdak~ temennilerim -
le birlikte benim bizzat size söyle
mek istedikljrimi belagatle ifade et
miştir. 

lngiltere, kuvvetli bir Türkiyenin 
dünya siyasetinde bir amil oldu -

-gu11u ve olac"ğım kaöul f!tmekte 
dir ... 

İstanbul, 21 (A.A.) - Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdtilha
llk :Q.pnfhı ıısıı2Tcfaki t..h!;~1ilA m~füd 
toplantıya çağırmıştır: 

Bizim mukavele projemi~e verdi -
ği yeni şekille işimizi çok ziyade tes
hil etmiş olan Ingiliz murahhas he
yetine bilhassa teşekkürlerimi bil · 
dirmezsem bir kadirnaşinaslık etmiş 
olurum. Fakat Büyük Britanya mu
rahhas heyeti tarafından bu derece 
dostane bir surette hazrrlanan esas 
üzerinde bütün diğer murahhas he
yetlerin Türkiyeye karşı ibzal ettik
leri itimat ve dostlukları gördük. 
Burada, Sovyetler Birliği gibi on 
beş senedenberi Türkiyeye karşı o
lan dostlukları bütün sahalarda. tec
rübe edilmiş memleketlerle, yahut 
Fransa gibi kendilerine karşı çok 
ıoamimi bir dostlukla mütehassis bu
lunduğumuz memleketlerle ve Bal
kan Antantı müttefiklerimiz gibi sa
dakati tecrübe edilmiş müttefiklerle 
müzakerelerde bulunduk. Fakat şu
nu tebarüz ettirmek isterim ki bu 
konferans esnasında bu memleketler 
kadar dost Japonya ve Bulgarista
nm bize mürüvvetli yardtmlarmr ver 
mek suretile Türkiyeye karşı dost -
luk nişaneleri ibzalde biribirlerilE; ya
rış edercesine hamleler göstermeleri 
keyfiyetinden en meşru bir tefahur 
duymaktayız. 

Baylar, .. 
Sözümü bitirmeden evvel nıusaade 

ediniz de kıymettar teşıiki mesaile -
riyle Montrö konferansını beynelmi
lel toplantılar arasında iıntfal nü • 
munesi haline getiren Contzesco ve 
Possi ve Agnides'e de teşekkür ede -
yim. 

Odenecek daha bir şükran borcum 
var. Eğer işlerimize en mükeı:n~~l 
bir intizam içinde devam edebildı ı
sek, bunu Milletler Cemiyetinin muh
terem genel sekreteri A venol'un tale
bimizi sempati ile karşılamış olması
na ve Montröye mümtaz memurlar 
göndermesine medyun bulunuyoruz. 
Kendisine Türkiye namına teşekkür 
ederim ve eminim ki, konferansta. 
kendisine karşı minnettarlığını bil -
dirınek için bana iltihak edecektir. 
Konferansımızın fahri reisi Motta, 

Isviçrede bulunmadığından, kapanış 
celsemize riyaset için gelememiştir. 
Bu akşam, kendisine hürmetkar ve 
dostane selamlarımı bildirir ve yük -
sek federal meclise bütün minnettar
lık hissiyatımı ilaveten beyan eyle -
rim 

·Arkadaşımız vaktin geç ve çok 
yorgun olmasına rağmen kendisini 
kabul etmek liıtufkarlığını gösteren 
ve Türk - Ingiliz münasebatrnm inki
şafında büyük bir rol oyniyan sayın 
elçimize derin teşekkürlerini arzede
rek yanından ayrılmıştır. 

T evlik Rüştü Arasın beyanatı 
B~lgrad, 21 (Tan) - Gazeteler 

'l ~ 'ik Rüştü Arası'n Montrö'de Yu
goslav matbuatma yaptığı beyanatı 
da eşrediyorlar. Aras demiştir ki: 

" Bu konferansı bugün kapadık
tan sonra diyebiliriz ki beynelmilel 
mesai istikametinde bir tarzı hal 
bulduk. Herkesin mü7aharetinden 
istifade ettik ve hepimiz dünyaya is
pat ettik ki en vahim meseleler bi
le uzlaşma ve umumi hüsnüniyet yo
luyla halledilebilir. Balkan Antantı 
Montröde'de tam anlaşmasının par -
lak bir delilini göstermiştir. Yugos
lavyanın hattı hareketi keruiisine 
çözülmez dostluk bağlariyle merbut 
bulunduğumuz bir müttefikten bek
lediğimiz hattı hareket olmuştur. 
Büyük dostumuz Yugoslavyayı ida
re "denlere kardeş selamlarını gön
derir ve Yugoslav milletine bütün 
kalbimle teşekkür ederim.,, 

"Hükfunetin gösterdiği lüzum üze
ririe teşkilatı esasiye kanununun 19 
uncu maddesinin verdiği salahiyete 
istinaden Türkiye Büyük Millet Mec
lisini 30 temmuz 1936 Perşembe gü
nü saat 14 te içtimaa davet ediyo -
rum.,, 

Meclis müzakeratı 
Ankara, 21 (Tan) - 30 temmuz 

perşembe günü saat 14 te yapılacak 
olan toplantı için mebuslarımıza da
vetnameler gönderilmiştir. Söylenil
diğine göre, meclis perşembe günü 
yapacağı toplantıda yeni anlaşma -
nın tasdikine ait kanunu görüştük -
ten sonra Cuma günü gizli bir celse 
aktedecektir. 

Bu celsede, yeı\i anlaşma ile tam 
hakimiyetimize geçen Boğazlarda 
yurdun emniyeti sağlıyaca.k ve gü
venliğini garanti edecek olan bütün 
tedbirlerin alınması için Kamutayın 
hükumete gelecek senelere taahhüt
ler icrasına salahiyet veren bir ka -
nun projesini kabul etmesi ve bu ve
sile ilede Milli Müdafaa Vekilinin 
tedbirler etrafında izahat vermesi 
muhtemeldir. 

Yüksek Denız Tıcaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

yıllıktır. 
Kaptan 

1 - Mekteb lise ve Yüksek olmak üzere beş 
Yatılı ve bedavadır. Gayesi Tecim gemilerine 
ve Makinist yetişdirmektedir. 

2 - Mektebin yalnız Lise birinci sınıfına talebe alı· 
nır. Bunların orta Mektebi bitirmiş olmaları ve yaşlan 
on beşden küçük ve on dokuzdan büyük 'Olmamaları 
şarttır. 

3 - Yazılma işi, için Pazartesi. Çarşamba, Cuma 
günleri Mektebe Baş vurulmalıdır. 

4 - İsteklilerin Mekteb Müdüriyetine karşı yaza
cakları istidanamelerine hüviyet ciizdanlarını, aşı kağld
larını, mekteb diplomalarını, veya tasdikli diploma su
retlerini ve polisçe tasdikli iyi hal kağıdlannı ve velileri
nin izahlı adres ve tatbik imzalarını ve dört tane vesi
kalık fotoğrafları iliştirmeleri gerektir. 

5 - Yazılma işi 7 Ağustos 936 Cuma gününe kadar
dır. İsteklilerin muayenei sıhhiye için o gün saat sekiz
de bizzat mektebde bulunmaları gerektir. 

6 - Fazla tafsil at için ayrıca posta pulu göndermek 
şartile mektubla mekteb Müdüriyetine müracaat edil · 
melidir. (3564) 11 

• • • 
İstanbul Komutanlığı 

Birlikleri senelik ihtiyacı <Y 

lan ( 5 6 8) ton tutuşturma 
odunu 24-7-936 Cuma gil" 
nü saat 15,30 da kapalı zarf
la alınacaktır. Muhammet1 
tutarı 5680 liradır. İlk te-
minatı 426 liradır. Şartna
mesi her gün Komisyonu
muzda görülebilir. İstekli" 
lerin ilk teminat makbuz ve 
ya mektu blarile 2 4 9 O sayılı 
kanunun 2 ve 3. cü madde" 
!erinde yazılı vesaikle bera" 
ber ihaleden en az bir saat 
evveline kadar teklif me.k" 
tublarını Fındıklıda Komll" 
tanlık Sa tınalma KomisyO"' 
nuna gelmeleri. ( 3 8 21 ) 

40 .... 
Topçu Atış Okulu içitı 

162 numaralı Ordu emirna
mesindeki evsaflara uyguıı 
olmak üzere 2 4 Temmuı 
936 Cuma günü saat 11 de 
on sekız oaş oıneK nayvaJ11 

açık eksiltme ile alınacaktı!· 
Beher hayvanın muhaJ'Jl"' 
men fiatı 13 5 lira olup ille 
teminatı beher hayvan içifl 
on lira on iki kuruş ve mec" 
muu için· 182 lira 25 kuruŞ'" 
tur. Şartnamesi her gün öğ'" 
leden evvel komisyonda gÖ' 
rülebilir. Hayvanı olupt~ 
satmak isteyenlerin hayvafl' 
ları ve ilk teminat makb\lt 
veya mektublarile birlikte 
vakti muayyeninde FındılC' 
lıda Komutanlık Satınalıtl~ 
Komisyonuna gelmeleri. 

(8822) 4l 

Vefat 
Merhum Bay Ali Rızanın zevc~~ 

ve muharrir Hüseyin Suad Yalçw ı1 • 
Hüseyin Cahid Yalçının validesi ~~ 
yan Fatma Neyire Yalçın vefat eııı:~: 
tir. Cena?.esi bugünkü çarşamba g.0, 
nü saat on bir buçukta Şişlide K8$~, 
hane caddesinde Hüseyin Cahid 11. re 
çının evinden kaldırılarak TeşviJ)ı;_ 
camiinde namazı kılındıktan soıw 

·..,.e· defnedilecektir. Allah rahmet eylı .. d 
Hüseyin Suat ve Hüseyin Ca . .tı1 ıJ 

Yalçına en samimi taziyetlerimiZJ S 

narız. 

MOESSIF BlR ZIYA
9
• 

Şark Demiryolları Hareket $ 1\_ 

pektörü Asım'm oğlu ve Hukuk ?J~, 
şaviri Zeki, Borsacı Refik ve V0 , 

tor Fuad'in birader zadesi Galıı~~ 
saray Lisesi talebesinden 498 s:~ 
çuk daha on dört yaşında iken J(t~. 
bir hastalığı müteakib gözlerini tı 
yata yumdu. ~· 

Cenazesi bugünkü çarşamba g 
0
, 

nU saat on birde Anadolu HiS8J'l ~ 
daki Sahilhanesinden kaldrrılll~i· 
Eyüb'deki aile makberesine defl11 ıD 
lecektir. Vapur Köprüden saat~ 

"ır. 

Göz Hekimi 

ŞÜKRÜ ERTAr-1 
Capıoğlu Nunı Osmaniye cad. No.3° 

(CataJcğlu ll:c%aneSJ bitiııti)· 

!'el 22566 ,/ _______ __...,, 



22 - 7 - 93d6 - ki isyan harekeli 
lspany:ı a - . • • 

B• k sehirler henuz 
ırço , . d d. 

asilerin elın e ır 
d bulunan şehirlere 

Hükumet, icCJal altın a • 
:s •• d riyor Sevıl geri alındı 

yeniden asker gon e ' 
·~ 

? 

• i"tr~' 
kl klardan bir sahne 

mt kaT1qı ' 
ispanyada 8 

• i olan halk cephesi men!!upla-
tspanyadakı etnı' kırk kişinin Fransız memur-

Lond.ra, 21 (Tan); da muhtelif rınd't1 rafından silahlan alınmıştır. 
isyan hareketi bak ın rıer şöyle - ları a • . ~ 
membalardan alınan babe Umumi ıelerberlık ılan 
~ hüiasa edilebilir: übi:ın ıner- Jildi 

Cenubi !spanya.nın e~ ınt. altında e u drı·d 21 (A.A.) - Htikiı.met, 
. • kiJnıye ı .ıuB ı 

kezleri asilerın ha hududuna ükeınmel surette mUselllh beş 
bulunmaktadır. Frans~z .1 r tarafın- kmt'a askere aeilerin son mukave-

. n ası e ı · h'" t k U yakın San Sebastıye id hükiune met nıerkezlenne u~um e me • 
d tedilmiştir. :Ma~ kıya· Tolede, Valladohd, Saragosse 

t.anb.~t~~ gayretlerine r~~n;en tin e· zereBurgos üzerine yürümeleri için 
ı u un gukume ve . . 

rnı durduraına.uııştır. . tasyonları· emir vermıştir. • . 
r d k lmış bazı radyo ıs . oldu· Paris, 21 (A.A.) - Bır çok ~a-
ın e .. 

8 
tin va.ıiyete hilunı irkaç zeteler, Madrid hük<ımetinin dUn 

~ın huk~me tı~ı neşriyat, b tek- saat 17,30 da otuz yaşrndan aşağı 
guna daır yap ·gner ıa.raJında.n bütün erkeklerin umumi ıseferber-
saat geçmeden.as }iğini ilan etmit olduğunu haber 
dp edilmektedir. da bulunan c;ene rmektedirler. 

İhtilalcilerin baş~ n bir beyan ve • • • . 
ral Franko, halka ~1~~ hareketinin s~vil'tlekı a•ılerın teslım 

k ıhtıial il b'ld. ·ı· name neşredere • ya.yı kont • olduklan t ırı ıyor 
yegane gayesinin ts~~~uğunu söyle- Seville, 21 (A.A.)- J?~ün ak.şam 
niztnden kUrtarnıak neşredilmiş olan bir teblıg, unıe:e 
iniştir. ) - gükOmct, teslim olmalarını emretmektedır. 

Madrid, 21 (.A.~· bütün Isp~nJ:: Kendilerin~ ancak . bir gün mühlet 
bir nota neşredere }duğunU blııer • '"'' nuHŞUr. 
da vaziyete hakim.,.6~ocı~~ 9c::ııı ' Hendaye, 21 .(A.A.)- . Isy.~n~n 
uu9 ..u. ~~""'"""'~ <""l d k merkezi ve kalesı olan Sevil, .ht~ku-
tnüstesnadır : hilkO.nıete sa 

1 
met kuvvetlerinin eline geçmıştır. 

1.- Sevilde ti uı:n etmekte- Dün bütün gün asilerin haberle-
il re h c s ·11 t 1 · · kuvvetler, as e _ rini neşretmiş olan e:ı. e e sız ı.~-

dir. r ile sivil nıuha tasyonu, saat 22 den ıtıba~en hu-
2.- Cadix:de. ::~zlarına muka- kumetin tebliğlerini vermege başla-

fızlar, asilerın ~ ınıştrr. 
\'emet etrn.ektedırler. saragosse ~e- • d 

3 v ııadolid ve . le asi- Bir şehır aha 
hirl~ri h:Iibaztrda tama~Y bombardıman altında 

' aktaw~· . S 
lerin elinde bulunm len kuvvetle- Cebelilttank, 21 (A.A.) - ~~-

Jiükumet, Fastan ge ıktıkları yo chcz Barcaizt~gui tor~i~o muhrıbı, 
tin Malaga'da. kara~a ç etmektedir. dün akşam. Cot~ şehrını bombardı~ 
lundaki haberı tekzıp . .AJgesi· n etrniştır. Dort lspanyol h~_rP 
\Patnız yerli f&S kuvvetle;·kat püs- ına isi dUn öğleden sonra Cebellut-
ras'da 'karaya çıkmışlar a ge~kt~ görlilmüştür. Bu gemilerde 

. tarı . t l d Şeh-
kürtülmüsılerdir· o"ta üzerıne a e.ş a<;]Yl~ş ar ır: 

Hük
i': .,.et Sevı1 istasyonu~un, ". -erkezine bıle obüsler düşmüş 
um ' b l nan asıler rın .,. Ul U til 

kaçmak arzusunda. ut u nare iste- olduğu gör m ş r. 
reisi Franco için bır . a. ıelon'tla ıükU.net 
diğini de bildir~ekte: edilmiştir. Bar lone. 21 (A.A.) - Burada 

Yüzlerce zabıt tev 1 Fanjoul da B.ar~:l raf istasyonu, dün akşam 
J3unlar arasında g~ner: bir takım telsız22 2ü de geceleyin Barcelone'da 
Vardır. Isyan etmış 0 ankuvvetlerine saıı.t ' .. aaviAin temin edilmiş 

h .. kfımet ·nuzam ve ....., · 
garnizonlar, u 1 ~ nu bildirmi,tir. 
teslim olmuşlardır'. d ktır. Is- oıdugu 

Donanma, hükumet~ sa. ~abitlerl, Bir tayyare düşerek 
· 1 bahrıye 

Yan etm!f o an .. hapsine a- alandı 
harp gemilerinde goz par~ on 21 (A.A.) - Dün tayya-
hnmışlardır. ~ L~~b ls~anyaya girmek teşebbli-
'1ıiler Faıta ve Cenııbı r~ d bulunmuş olan General Sa~-

' 

' • Zar sun e . di~· tayyare yere du-
ıpanyada yerlqıyor S kl sansU- Jurjo'.nun lb~m: ve kendisi ölmtiş

Londra, 21 (A.A.) - ı a gelen şUp parça a 
l'e rağmen Reuter a~~n.s;:etinin ha tür. • • , 
telgraflar, Ispanyol hukuil de dahil F an6'1! mahafllının 
lihazırda Madrid ve Sev de vazi- r ti 
olmak Uzere baş~ıcıı şe~=ektedir. kan~ 

21 
(A.A.)- Siyasi maha

Yete hakim oldugun~ b Fasta. kuV· parıs, Jspanyadaki vaziyete 

~eu;iu~u~e~~;a~~le~~~:· bulunuyor- fil, bi~:~~ bir alaka göstermekte-
lar -~ karşı hafit Ispanyol hUkO.me-

. b · telgraı. dir BU rna ' -
liendaye'den gelen •. ır ilan e- . : u işte muzaffer olacagr mu· 

Saint-Sebastien'de ö~ı ıdare ·akın- tının b bulunmaktadır. Ancak 
dHdiğini bildirmcktcdır. P7~ ! kar· taJeasında. nra. ne olacağını sua-
da gelmeleri beklenil.~n ası ;:rıeşti· bU zaferde~ :ektedirlcr, zira hüku-
~ sokaklara mitralyozler le şayan gor ücadele etmek 
tilrniştir . · _ t asilere karşı rn 

Cenubi !spanyada vaziye.~. gı:kfe- ~.e , arneleyi ıiiıi.hlandırmak mec
de hükumetin aleyhine don~ tle ıçın. tinde kalmıştır. 
dJr. Alman haberler, umurnıye , burtıye yol radyosu, :o. _temmk uz 
rn ·· b span . yekdigerını na se-

u hemdir. günU ve ıecesı, 1 retmiştir. 
F' J J geçenler km haber er neş 
rarıaız hu tı unu .. wl den den bir ta I ların bu neşriyatı, a.y· 
l>aris, 21 (A.A.) - Dün °~~ a, msasen radY~ nıevceler kullanan 

~onra asiler Sevil, Grenad, ~ g • nı uzunluk ·ııe istasyonları ara-
. \~alladolid ~e Burgos'da ~~~mv:ı. Madri~ ve u~:::adi mücadele. yüzün· 
~Yette bulunmuşlard; vaziyete eındak~. ; .. ıatıa alınabilmiştir. 

adrid ve Barcelone a den muş u k" Jspanyol 8efarethane-
hakimdir. .. ordusu Avru~ada ; .. kunıetin halihazırda 

Oğrenildiğine gore ·h~va.ete sadık leri erkan_ı, ta;amiyle kooirolu al-•e zabıte kuvveti, Mik ın memleketi akta olduğunu be-
kaırnışlardır. ilti tında bulundurro 

Hududu geçmiş Fransaya ca 

Eskrim 
l A N 

NOTLAR 

Federasyon reisi Peste 
maçlarını anlatıyor 
Olimpiyatlardan evvel beynelmilel 

eskrim aleminde büyük şöhretlere 

malik olan Macar eskrimörlerile çalış 
malar yapmak Uzere Peşteye giden es 
krimcilerimizden bir kısmımn dün 
avdet ettiklerini yazmıştık. Peştedı> 
yapılan bu çalışmalar hakkında ma
lumatına müracaat ettiğimiz başkan, 
bir muharririmize şunları söylemiş
tir: 
"- Olnimpiyatlar arifesinde Ma -

caristanın en kuvvetli takımlarile 

mnc; yapmak ve sporcularımızın bil
gilerini arttırmak gayesile ongün ev
vel Peşteye gittik. 

Peştede ikametimizğe tahsis edi -
len beden terbiyesi mektebinde bir 
eskrim takımına lüzumu olan malze

tne ve sahadan azami istifadeyi te -
min ederek sporcularımızı çalıştır -
mak üzere tefrik edilen Macarista -
nm en kıymetli iki eskrim antrenörü 
nün nezaretinde çalıştrk. 

14 Temmuz Salı günü akşamı sa
at 18 de A. S. A. B. eskrim klübün
de dünya kılınç şampiyonu Macar 
Piller'in baş hakemliği altında kılınç 

ve epe olmak üzere iki kategoride mü 
sabaka yaptık. Birinci sınıf eskrim
ci olarak son Olimpiyat seçmelerine 
iştira ke.den 18 mübarizin arasından 
milli takıma ayrılan altı eskrimci ha 
riç olmak üzere karşımıza çok kuv
vetli bir Macar ekip çıkarılmıştı. 

Memnuniyetle söyleyebilirim ki En -
ver, Halim, Cihat, Orhan, İlhami -
den mürekkep kılınç takımımız yaptı 
ğı 10 rnüuabakanın altısını kazana -
rak Macarlara 4 - 6 tefevvuk etmiş
tir. İkinci olarak yapılan epe karşı -
la§maınru 12 müsabakanın ikisi be
rabere olmak üzere 7 - 3 kaybettik. 

Bu netice karşısında federasyonu
muz kıhnc; takımının Olimpiyatlara 
iştirakine ve epe mUsabakalarma da 
girmemeye karar verdiğinden beş ki
şiden mürekkep olan epe takımını 

tstanbula getirdim.. • 
Diğer müsabıklar ayın yirmi se

kizine kadar Peştede beden terbiyesi 
mektebinde idmanlarına devam ede
cek ve oradan Berline gideceklerdir 
Macar Federasyonunun bi7,e karşı 

gösterdiği derin alakadan son derece 
mUtehassisiz. Macar Milli kılınG ta -
kımı müsabakaların yapılacağı 9 A
ğustos tarihinde Berline gidecektir 
Daha evvel takımlarını gönderm~ 

diklerinin sebebi oyµn tarzlarını ha

riç milletlere göstermemektir.,, 

Boğazlar komisyonun
da tasfiyeye hazırhk 

Yeni Boğazlar ınukavelenamesile, 
Boğazlar komisyonu da tarihe karxş
mrştır. Bundan 12 sene evvel 1924 de 
Boğazlar komisyonuna, Tophane~e 
Tophane köşkü denmekle maruf bı
na, tahsis edilmiş ve komisyon ora
da çalışmağa başlamıştı. Komisyon 
15 Hazirandan itibaren yaz tatiline 
girmiş olduğundan yalnız umumi ka 
tip Salih gelerek evrakın tanzimiyle 
m~gul olmaktadır. Mukavelenan;e 
mevkii meriyete girince son bir top· 
lantı yapılması muhtemeldir. Bu 
loplantıda işler tasfiye edilecektir. 

Bir kısım dosya ve evrakın Hari
ciye Vekaletine, bir kısmının da Mil 
!etler Cemiyeti bürosuna gönderıl
mesi muhtemeldir. Maamafih bu hu
susta bugünlerde verilecek talimata 
intizar edilmektedir. 

Komİ•yonun tarih~esi 

Boğazlar komisyonu, ilk içtimarnı 
1924 Teşrinisanisinde akdetmiştir. 
Komisyonun son içtimaı 12 Haziran 
1936 da yapılmıştır. Bu on iki sene 
içinde 375 içtima yapmıştır. Bu müd
det içinde Boğazlardan 650 harp ge
miei ve muavin gemi geçmiştir. !ık 
geçen gemi bir İngiliz torpidosu, son 
gemi de bir Romen tahtelbahri ile 
bir talim ~emisidir. Boğazlar komis 
yonunun mesaisi zamanında bazı nok 
tai nazar ihtilA.flan zuhur etmiş ise 
de bunlar hüsnü suretle halledllmış
tir. 

yan etmektedirler . 

Sevil feşlim oldu. 
Madrid, 21 (A.A.) - Royter mu

habirinin haber aldığına göre Sevil 
şehri akşamleyin hükfunet kuvvet
lerine teslim olmuştur. 

Eskiye rağbet 
Son senelerin zevki selhnini kat -

letmiş olan "kübi7.ın,, ismi altmda. 
yapılan hezeyanlara artık nihayet 
\'erilmiş. 

Bu ha.beri bana, tanıdığım bir mo
bilyeci verdi ve dedi ki: 

- lki ay oluyor, herkes e\.inde 
"kübik,, namı altında ne varsa. hep
siııi satıyor, ve yerine eski mobilye 
alıyor. 

Demek şimdi de eski)·e rağbet baş
ladı. Ve Bit paza.rma yağmur yağa
cak. 

Latife bertaraf, bu rücuun ~bebi 
nedir? Niçin bir vakitler kimsenin 
"demQde,, diye ba~mı bile çe\irip 
bakmadığı e6ki eşyalar simdi revaç
ta.? 

Bunun St>behi gayet hasittir. 
Çiinkü "kiibi:ım,, di;\·e her eline ke

ser alanın çaktığı ild Ü!': tahtadan 
yapılmı aleln~•ip ve sahte mobil
yalar, bu mobil;\·aların üzerine vu -
nılan boyalar, ci1alar en berbat. en 
çüriik ve f"n kötii cinsindf'ııdir. Bu 
es)·a.la.r, alınıp kullanılmak icin de -
~ı. 11a.dece ~öz aldatmak l'e came -
kanda saklanmak ic;in ) apılırnmıiş
tir. 

Hattl cam~kinda hilA s&.khına -
mu, birkaç gün günese k~ı durdu 
mu, hem bo~·ala.n bozulur, hem de 
tahtaları çatlar. 

Biifün diin)·arıtn ucuz ile ~a~lam 
mefhumlarmı hlr arR)"a getirdiği bir 
t>ıra<la, bizim hılla ıı<•uz ile çlirlik 
mt>fhumlannda a~·ak direyi'-'imiz. 
korkuyorum ki, ~·aJnız mar.ın~oz<"ıı
lu~ı de~II. t.ir('ok zanaatl~ri de or -
taflan kal<lırac.aktır . 

Mnklne deninde el i"i, Avnıpadn, 
bir lüks haline gelmiş iken ve hU
rül< bir nı~het kazanmı ken, hi:ıı o
~u iptizale u~ratt~·onız. """ ııt<'ri ha -
tinde makine mamuHitmo. rağbete 
yol açı~·oruz. 

Hazin. Çok hazin. 

Fikret ADJL 

Hasta adam 

Anadolunun dinç 

adamı o'du 
Dün, !stan bul gazetcRinin M:ontrö 

den .ŞMt lJ'"!'iO d~ almış olduğu bir 
husuı:ıi telgrafta ise şunlar söylen -
mekt6<iir: 

Politika mahfelleri, İtalyanın, Mnn 
trö konferansına iştirak etmemiş ol
makla beraber, Boğazlar hakkında 
Ttirkiveye karşı açılmakta gecikmi -
~·ece~ini tcbarilz ettirmektedirler. 
Türkiycnin an br.an ttnlvanm tecıeb
biislerine intizar ettiği haber alın -
mıştır. 

Deyli Telgraf gazetesi Boğazlıır 

meselesine dair yeni nnfaşma ve yeni 
Türkiye, ser levhalı bir makale yaz
mıştır. Bu makalede diyor ki: 

'Yeni anlaşma mucibince Türkiye 
bıından sonrası için Boğazların sala· 

hiyettar bekçisi olmuştur. 
Avrupanın hasta adamı iki asır 

evvel (ölüm hastalığı) zannedilen 
ha11talığından kurtulmuş ve Anadolu 
m.ın dinç ve kuvvetli adamı olmuş
tur. Bu Anadolu da yirmi f!ene e.19.ka 

darlar arasında Taksime uğramıştı. 
Boğazlarda ticari hareketleri ko

laylaştırmak için Türkiycnin bizzat 
gösterdiği müsaadckarhklar şu ümi
de hak veriyor ki bizzat Türkiye, Şar 
ki Akdenizin sulh dairesinde inkişafı 
sahasında devamlı bir terakki amili 

kalacaktır.,. 

Dil Kurultayına iştirak 
edecek gazeteciler 

lıtanbul, 21 (A.A.) - Türk Dil 
Kurumu Genel Sekreterliğinden : 

24 Ağustos 1936 da toplanacak 
olan Türk Dili Kurultayında yerli 
ve yabancı gazete ve mecmuAlar a
dına bulunmak isteyen gazeteciler, 
muhabirler ve fotoğraf muhabirleri 
için ayrıca fotoğraflı kartlar verile· 
eektir. 

Kurultayda basın adrna bulunmak 
istejenlerin nıensup oldukları gaze
te veya mecmua. direktörlilğtinden 
öz adlan soy adlan, ödevleri, adres
leri Kurum Genel Sekreterliğine bil
dirilmeli ve üç tane vesika fotoğra
fisl de iliştirilmelidir. 

Yabancı veya dışan gazetelerine 
mensup olanlar, bu müracaatı kendi 
imzalariyle de yapabilirler. 

Gazete ve mecmua adına Kurulta
ya gelecekler için bu müracaatlar 5 
ağustos 1936 akşamına kadar Dol
mabahçe sarayında • Kıırum Genel 
Sekreterliğine gönderilmiş olmahriır. 

Askeri 

bahiıleı !\skerıık bakımındanBoğazıa r 

Boğazlar hem Türkiyenin müdafaası bakımmdan 

hem de cihan emniyeti lÇın ehemmiyetHdir 
Sulhperver bir kuvvete dayanan 

çok haklı bir müdafaadan sonra dev
letler Çanakkale ve Karadeniz boğaz 
lan üzerindeki açık hakkımızı tasdik 
etmi§ bulunuyorlar. Bu iş her şeyden 
evci askerlik bakımından büyük pm
na ve ehemmiyeti hl\izdir . .Montörde 
boğazlar mukavelenamesinin imzası 
günlerinde bunlnrr gözden geçirmek 
dünya siyasetinde almakta olduğu

muz birinci sınıf devlet rolünü daha 
iyi kayrıyabilmek için esastır. 

Askerlik bakımından Çanakkale -
nin ehemmiyeti iki zaviyeden görü.· 
lür: 

1 - Türkiyenin müdafaası için 
boğazların haiz olduğu ehemmiyet. 

2 - Bir cihan veya Avrupa har
bi muvacehesinde boğazların haiz ol
duğu ehemmiyet. 

Türkiyenin müdafaası bakımın • 
dan boğazların haiz olduğu büyük e
hemmiyet meydarıdadrr: Memll'ke
timiz biri Asya, diğeri Avrupada ol
mak üzere iki parçadan mürekkep
tir. Bunları boğazlar ve Marmara a· 
yırır. Türk vatanmm .ek parça ha
linde müdafaa edilebilmesi için her 
şeyden evvel bJ yarığın kapatılma
sı gerektir. Bu yank yabancr organ
ların girmesine açık bulundukça 
mesela Avrupa parçasında tam ve 
kat'i bir müdnfaa çok müşkül olur. 
Hatta belki stratej:k mülahazalar 
burayı terki icbar edebilirlerdi. Hal· 
buki bizim Avrupa narçıı-nız her ne 
kadar Anadolu pıı.rçalilt yanında u -
fak görülebilirse de haddi zatında 

orta çapta Avruna kr::ı.llıklarından 
birini teşkil edecek ka.dnr geniştir. 

Kaldı ki bizzat Ar.adolunun müdafa. 
ası bakımından da bu Avrupa parça· 
sı bir köprü başı vaziyetindedir. Bir 
nehrin beriki sahih ancak öte sahil· 
de birtakım köprü başlan tutmakla 
esııslı surette müdafaa edilebilir. 

Nihayet Marmara gibi memleketi
mizin en verimli bir mıntaka.sı. İs
tanbul gibi nüfus ve sanayi itibarile 
memleketimizin en zengin bir parça
sı Akdenizle Karadenizi biribirine 
bağlryan bu tuzıu su yolunun kenar
larındadırlar. Yalmz buraların ya · 
hancı donanma veya ordulan tara -
fmdıın işgali bi:'.im müdafaa ka.ynak
larımıızı ,ysırt ,y.a.rıva a?.altabilir. Son
ra uzun Türk sahillerinin yarısı Ak· 
denizde ve Ege denizinde ise diğer 
yarısı da Marmara ve Karadcnizcic
dir. Harp halinde ho~:ızlnrrn kanattl· 
mnsı Akdcnizdeki de,·letlere kıırşı 

sahil müdafaa kUlfetimizi yarı yarı
ya azaltrr. Boğıu:lar sa.vesinde Türk 
d~niz filosu hem Akdenizc ve hem de 
Karadenize ka~ı c;ok emin üslere 
sahin olur. Hulasa Tilrk yurdunun 
birliği ve tam olarıık korunulmaıı11 
bakımından ilk şart boğAZlarm TUrk 
topları tarafından kapatılması, iki 
vanınm Ti.irk askeri tarafından mü· 
ı:lııf:ıııı:;tdır. 
Vakıa T...ozan muahrodesi de bir 

harp halinde bu hakk· Türkiyeye 
bahql'divordu. Fakat unutmamak f!e
rektir ki; istikbalin harpleri ~ok anf 

olaca k ve harp ilanrn:ı lüzum gör· 
medcn müte:ırnz devl!.'tler salchra . 
caklardır. Halbuki ho~azlar gibi mii 
him nımtakalnrın rlünynnın en mii· 
tckamit deniz donanmalarrna kaT'fiı 
mUdafnaı::ma gereken tesisat bu ka
dar ça'buk zamanrla mevdana g-rle· 

mez. Binaenaleyh Lozan muahedesi
nin şekle ait t~sdikına rağmen mU
tearrrz büyük devletler her vakit 
boğ:ızlnn geçebilirlerdi. Hazardan 
yapılacak esnslt bir tahkimden l!!On· 
ra h;e, dnr, uzun ve binaenaleyh ka-
demeli müdafaaya çok müsait boğaz
lar en büyük deniz filolarına karşı 
bile mükemmel surette dayanacağı 
için (çok eski silahlarla yapılan Ça
nakkale müdafaası buna ' · delil
dir) artık kötü gözlerin bundan son
ra bu tarafa ~evrilmiycreğini kat'f 
olarak kabul edebiliriz. Şu haliyle 
boğazlar her şeyden evvel Türkiye· 
ye taarruz düşilnceı:ini ortadan kal
dıran birer sulh amili olmuşlardır. 

Şurası da var ki; eğer bocrazlar 
yalnız Türkiyenin mürlafaası bakı 
mrndan ehemm.iyeti !ıaiz olsalardı 
mesela bizim cenup veya şark budu· 
dumuzun müdafaası gibi tnbii göril· 
tirler ve n"' Lozanda uzun bovlu mli 
naka.ayı mucip olur, ne de \fontrö· 
de büyük devletlere haftalarca çene 
yarıştırtlrrdı. Bunlara sebep olan bo
~azların dünya öl<;Ü<>Üudeki kıyme1 
ve ehemmiyetleridir. 

a) Boğazlar Akdeniz ve Karadeniz 
kı)'!larıyle Hinterlandlarında oturan 
takriben ikişer yüz milyonluk ınsan 
kütlelerinin ve devlet mırnzumeleri · 
nin en kestirme muvasala vasrtala
rıdır. 

bl Akdenizin Uç kapısından biridir 
ve Ingilizlerin elinde bulunmıyan bi
ricik kapısıdır. 

c) Akdenize gelen en yakın petrol 
ve ham madde yoludur. 

d) Akdeniz yollarını ve bilhassa 
Hinde giden yoh tehdit edebilecek 
Karadeniz donan.rnaları bu yol vasrla 
siyle Akdenize çıkabilecekleri gibi 
taarruz yaptıktan sonra kendisine 
en emin ilticagahı bu boğazların ge
risinde bulabilir. 

e) Nihayet şarkı Akdenizde en ta
bii ve emin bir üa olan iki boğaz ile 
bunlar arasındaki kapalJ denize sa
hip olan veya bu sahip!~ milttefik o
lan donanmalar hem stratejik büyük 
üstünlük, hem de emin bir melce {de
nizaltı gemiJerine karşı dahi) elde e
dilebilir. 

Bütün alfabe harflerini alacak ka
dar sıralryacağımız klu mR.ddeler ve 
fakat bunlardan daha mühim olarak 
dünkti bir mazi yani büyük harbin 
tecriibe!Pri bof.azlıırın rHinya siyaset 
ve stratejisinde oynadığı rolleri va
zıh olarak gösterir. 

1915 senesi ilkbaharında sıkışan 
Rus ordularının başkumandanrna fü. 
laf devletlerince ne istediği aoruldu
ğu zıtman, "Bot,azları açmrz, çünkü 
ağır topçum ve cephanem artık kal
madı .. demişti. 

Büyük harbe ait hiçbir siyasi ve 
askeri eser yoktur ki, Rus ordula.rt
lflD münhezim olmasında ve harbin 
bir hayli uzama.cırnda boğazların te
sirini tasdik etmemiş olsun. 

Vakıa bu şerait bugün hayli de
ğişmiştir. Rus ordusu topunu ve 
cephanesini artık dışardan getirmi· 
vecektir. Fakat bunun yerine diğer 
daha mühim bir amil meydana gel
miştir. Avrupada ve Alman tehlike
si karş1Rtnda mukadderatı Rushırla 
bir olan devletler (mesela Frıın~a) 
ve biltlln gayretlerlne ra~men kapa
lr birer Akdeniz devleti olarak kala
cak memleketler (mesela ltatya) 
harp zamanında Karadenizden gele
cek petrole ve hAm mııddeye muh
taçtır. Bu dPfa da cihan ve A'·nıpa 
harnlerinde bu noktalar tamamen 
kendiıılni ı?;ÖRterecek. beriki veya Ö· 
teki manzumenin zafer veya fellke
tini ihznr eclebilecektir. tşte bofrazla
nn ovnndı'h en büvük stratejik rol 
de buradafür. Bu rol o kadar btlyük
tiir ki.. çirldt bir jıarn tehl\~f1'?j kRrşı
:ıında mütcnrnz Akdeniz devletlerini 
derin derin diisilnceye l!levkı>df'('P.k, 
mil!f'tlf'r cPmivetinin \'f'Vll A kdPnizin 
diı?er iki k1tnısını elindr. tutan ktıv· 
vetlerle üc:üncü kamvı elindı> tutan 
Tiirkivronin ımlhiin devamı bahRinne 
:rnlashklannı A"Örilrse mutlak ~uret
tP biit iln t::ı.arrm: fikirl<'rlni te.rk"' ie
har edecektir. ÇUnkil artık her dev-
let ve ordu yarınki harnlerin her 
Re,•den evvel hir malzeme hArhi ola
csWrıa ve Akrtenizde bınınn dıı bo
<7ıı:r1Ardan ~elece"rine kıınidirler. 

Bunlardan sonra akla. ho~azlan 
miidafııaya ne dereceye knrlar muk
tedir oldıığumuz ~elir. VnkrA en fenll 
8erıı.it altmdll en kuvvetli iki devlete 
karsr en fevkalA.rle neticevi iRtihslll 
,.tmiş olan Çanakkale miirlafıuuııımdan 
ı.onra bizim bo~Rzları hem de tam 
manasivle müdafaa edcceğimi:r.de 
kimsenin ~ünhesi olmıyacağı aşikAr
dır. Ancak filoların hacmi, kudreti 
ve toplnrmrn tesiri arttık<:a bu de
ğişmiş şartlar altında m\idafnanm 
ne şekil kespedeceğini dUşUnen va
tRnda~lara da rasgelmiyor değiliz. 
Bunlar da.ha ziyade askerlikten an
lamıyan kimı:1elerdir. Meseleyi kökün 
den izah için söyliyeyim ki, deniz 
kuvvetlerine karşr ml,dafaa. vasıtala
nnm inkişafı bugUn dcnız taarruz 
vasıtalarının inkişafından daha çok 
fazladır. Top, tayyare, mayn ve 
mayn atma vasıtaları ~ir kara lima
nım veya karal~r arasına sığınmış 

dar sulan artık yanaşılmaz bir hale 
sokmya yetişecek kadar inkişaf et
miştir. Hele tnyynrcl<'r bu husustıı. 

başhbaşına bir faı:;rl olmuştur. Tek 
bir top veya bataryanın şuradan kal
kıp buraya ycırleştirilmesi bir dev
let meselesi olduğu Osmanlı dl'.'vlet1 
zama.nlarından çok uzakta;'lz. Mem
leketi en modern \'asıtalarla mtida
faa azminde olan ve bunu her vakit 
temin eden, hat tfl kısa bir mtlddet 
ı::onra bunların hepsini ınemll'.'kctln • 
den çıkaracak .>lan bugUnkU Tilrki
ye ordusu için dünden çok daha mU· 
teveffik ve mUteldlmil mürlafaa yap· 
mak bugünden dar• mUmkilndUr. 
Bu itibarla yeni boğazlar mukavele
siyle biz bir taraftan memleketimi
zin taarruzu en Ç.'.')k c.elbf'dPtek blr 
parc:nsmı. bir port antreyi kllt'i ola
rak kapar ve müdafaa.mızı sağlam
laştırırken öte yandan da dünya öl
çüsünde muazzam bir işl kendi eli
mize alarak yRkm şarkm do!ıthır-tı 
en ziyade özlenir bfr uzvu ol
maktayız. 

M. ŞEVKi 
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Atatürk Çanakkale 
muharebesini anlatıyor 

Arazi müsait değUdi, hayvanları 
bıraktık yaya yürümeğe · başladık 

il 
- Neyle gidiyorsunuz efendi? 
- Ben, atla! ... Bu kumandanlar da 

atların üzerinde tabii.. Biz hepimiz 
krt'anın başında gidiyoruz. Onlar ya
ya gidiyorlar. Bu zat kayboldu. On
dan sonra batarya kumandanını r.ıe· 
mur ettim. Bu da başını alıp "Koca
çimen" tepesine kadar gitmiş. Dela
letinden istifade edilemedi. 

- Yani müşkülat. Muharebenin 
kurşunlardan, güllelerden evvelki sı -
kıntıları! 

- Evet. Bizzat yol bulmak ve müf 
rezeyi oradan sevketmek suretiyle 
Kocaçiınen tepesine gittim. Şimdi 
''Kocaçimen., tepesini tasavvur bıı)•U
run. "Kocaçimen., şibihcezirenin en 
yüksek tepesidir. Fakat Arıburnu 
noktası zaviyei meyyite içinde kaldı
ğından buradan görülmüyor. Şimdi 
şu haritaya bakalım. 

Gene, şal örtülü masanın başına 

geçtik. Ve 12 nisan muharebesine 
avdet ettik. Paşa: 

- Binaenaleyh. diye başladı . an
lıyorsunuz ki, orada denizde bulunan 
gemilerden ve zırhlılardan başka ıliç 
bir şey görmedim. Düşmanın karaya 
~ıkmış piyadesinin henüz oradan u
zak olduğunu anladım. Efrat o müş
kül araziyi bilatevakkuf katetmek 
yüzünden yorulmuş ve yürüyüş um
ku pek ziyade derinleşmişti. Alay ve 
batarya kumandanına efradı tama
men toplayıp küçük bir istirahat ver
melerini söyledim. Denizden mestur 
olarak 10 dakika kadar tevakkuf e
decekler, sonra beni takip edecekler
di. Ben de, orada bir Abdal geçidi 
vardır. O Abdal geçidinden "Conk,, 
bayırına gidecektim. Yanımda yave
rim, emir zabitim ve sertabib ile o
ralarda tekrar bulduğumuz fırka. ce
bel topçu taburu kumandam olduğu 
halde evvela atlı olarak yürümeğe 
teşeb'büs ettik. Fakat arazi müsait 
değildi. Hayvanları bıraktık. Yaya o
larak "Conk bayırı,, na vardık. Şim
di burada tesadüf ettiğimiz sahne en 
enteresan bir sahnedir. Ve vakanın 
en mühim anı bence budur. 

Sahilin tarassut ve teminine me
mur oralarda bulunan bir müfreze 
efradının "Conk bayırı., na doğru 

koşmakta, kaçmakta olduğunu gör
düm. Size şu muhavereyi aynen oku
yacağım. Bizzat bu efradın önüne çı
karak: (Okumağa başladı) 

- Niçin kaçıyorsunuz, dedim. 
- Efendim, düşman dediler. 
-Nerede? 
- Işte, dlye 261 rakımlı tepeyi 

gösterdiler. (Defteri bıraktı) Filhaki
ka düşmanın bir avcı hattı 261 ra
kımlı tepeye yaklaşmış ve kemali ser
bestiyle ileriye doğru yürüyordu. 
Şimdi vaziyeti düşünün: (Gülümse
di) Ben kuvvetlerimi bırakmışım ef
rat on dakika istirahat etsin diye. 
Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek 
ki bana 'benim askerlerimden daha 
yakın. Ve düşman benim bulundu
ğum yere gelse kuvvetlerim pek fena 
bir vaziyete duçar olacaktı. O za -
man, artık bu, bilmiyorum, bir mu
hakemei mantıkıye midir, yoksa sev
kitabü ile midir, bilmiyorum, kaçan 
efrada: "Düşmandan kaçılmaz,, de
dim. 

- Cephanemiz kalmadı, dediler. 
- Cephaneniz yoksa süngünüz 

var dedim. Ve bağırarak bunlara sün
gü taktırdım. Yere yatırdım. Ayni 
zamanda "Conk bayırı,. na doğru i
lerlemekte olan piyade alayı ile cebel 
bataryasının yetişebilen efradının 
"Marş marş" la benim bulunduğum 
yere gelmeleri için yanımdaki emir 
zabitini geriye saldırdım. Bu efrat 
süngü takıp yere yatrnca düşman ef
radı da yere yattı. Kazandığımız an 
bu andır. 

Bir koca muharebenin ufacık bir 
lahzaya bağlı olduğunu, hatta bir 
memleket hayatının fena kullanılmış 
bir an yüzünden tehlikeye düştüğü
nü o dakikayı görür gibi canlanmış 
bir ifadeyle duymak insanın tüyleri
ni ürpertiyordu. 

Mustafa Kemal paşa dedi ki: 
- Kolun başında bulunan bir bö

IUk yetişti. Bu bölüğe cephanesiz bö
lllğü takviye ederek ateş açmasını 

emrettim .. Yanıma gelmiş olan alay 
. . . . tabur . . . kumandanı yüzbaşı 
Ata efendiye bütün taburu ile bu 
bölüğü takviye ederek 261 rakımlı 
tepe üzerinde düşmana taarruz etme
sini emrettim. Cebel bataryasına "su 
yatağında,, mevzi aldırarak düşman 
piyadesi üzerine ateş açtırdım. Dere
ye saptığı için biraz geciken diğer 
bir taburu.kumandanı üzerinden açı 
larak taarruza iştirak etti. Bundan 
sonra idi ki, alay kumandanına bü
tün alayı ile benim tevcih ettiğim is
tikametlerde düşmana taarruz etme
sini emrettim. 

- O esnada nerede bulunuyor
dunuz? 

- Ben de bataryanın yanında 
idim. 

- O bizim ilk alav saat kaç sula
rında taarruza ba.~ladı? 

- . . . nci alayın taarruza başla
ması. durun size söyliyeyim, (defte
rine baktı ve) öğleden evvel saat on 
raddelerindeydi. O esnada . . . nci 
fırkaya mensup süvari zabitanından 
mül~zimevel Salih efendi yanma 
geldi. Ve . . . nci alayın "Kocadere,, 
garbindeki sırtlardan (Kemalyeri) 
üzerinden düşmanla muharebeye baş
ladığını haber verdi. O zabitle mez
kur alay kumandanına, düşmanın sol 
cenahına taarruz etmekte olduğumu. 
. . . nci alayın da karşısındaki di.işma 
na taarruz etmesini. henüz "Bigalı .. 
civarında bulunan 19 ncu fırka kıs
mı külHsini Kocadere istikametine 
celbedeceğimi, bu emri kendisine isal 
eden süvari mülazimi Salih efendiyi 
tekrar nezdime iade etmekle beraber 
benimle daima irtibatı muhafaza et
mesini, muharebeyi "Conk baynı .. n
dan idare edeceğimi emrettim, bildir
dim. "Bigalıda" bulunan fırka erka
nı harbine de emir atlısıyle bir emir 
gönderdim. Dedim ki: lzzeddin bey: 
Alay . . . "Maltepe' ye takarrüp et
mesin. Sıhhiye bölüğü "Kocatepe"ye 
gelsin (hepsi) alay. . . "Kocadere" 
şarkma takarrüp etsin. Ve bu raporu 
üçüncü kolordu kumandamna veriniz. 

- O raporu, askeri bir mahzur 
görmüyorsanız, istinsah edebilir mi
yim efendim .Çünkü harp meydanın
da hemen o müthiş vakalar cereyan 
etmekteyken şiddet ve heyecanla ya
zılmış canlr ve kıymetli bir harp ta
rihi vesikası olurdu. 

- Hay hay, bunu verebilirim, ya
zmız. 

Uçüncii Kolordu Kumandanhğma. 
Anburnu şimalindeki sırtlar: 

Saat Dakika 
12 Nisan 10 24evvle 

Düşmanın karaya çıkmış bulunan 
piyadesi "Arıburnu" ile "Kabatepe,, 
arasında bir buçuk kilometre kadar 
bir cephedeki sırtlan işgal etmiştir. 
. . . . nci alay düşmanı şark cephesin
de sekiz yüz metre mesafede işgal e
diyor. Düşmanın tamamen sol cena
hında altı yüz metre mesafeden ta
arruza başladım. Yalnız piyadeden 
ibaret olan düşmam bir alay tahmin 
ediyorum. Muharebe devam ediyor. 
Bir saat kadar ateş muharebesinden 
sonra düşmanın 261 rakımlı tepeye 
kadar ilerlemiş olan kıtaatmı ricate 
başladığı görüldü.,, 

Işte raporun size verebileceğim 
kadar kısmı bu. 

Gene hikayemize devam edelim, 
olmaz mı? 

. . . nci alay, verdiğim emir üzeri
ne şiddetle takip ediyordu ... nci alay 
kumandanından emrimin alrnıp alın -
madığına dair bir haber gelmedi. Bu
nunla beraber gerek bizzat, gerek ya
nımdaki zabitlerden tarassut için ile
ri gönderdiklerimin neticei tarassudu 
muzdan bu alayın da taarruz etmek
te ve ilerlemekte olduğunu anladım. 

Yugoslavyada büyük 
bir yangın 

Belgrad, 21 {Tan) Yugoslav 
Makedonyasmın Dakovo kazasının 

Satnitsi köyünde çıkan büyük bir 
yangında pek çok ev yanmıştır. Za
rar çok büyüktür. Gelen haberlere 
tröre. insanca da zayiat varınıe. 

TAN 22 - 7 - 936 

Çanakkale muhari1Jleriyle haşhaşa SAGLIK ~---

Geliboluda her karış toprak bir --OGUTLERI 

h. t M h d . k A b. d . d. Yayla havası 
Ş e 1 e m e C 1 a ) e S 1 1 r Istanbulda biz, hemen hemen deniz 

kenarı havasını biliriz. Oturmaya 

Ne tarafa baksanız muhakkak umumi harpte 
şehit olan Mehmedciğin bir parçasını görürsünüz 

[Sureti mahsusada Çanakkaleye gönderdiğimi z arkadaşımızdan] 
Çanakkale, 21 - "Kilitbahir,, e 

çıktığımız zaman; şiddetli bir yağmu 
ra tutul.muş gibi, sırtl sıklamdık. Sa
atte on mil süratle akan Boğazın ana 
forlu suları bizi, Çanakkaleden kar
şıya geçirinceye kadar, bize hayli he 
yecanlı, fakat o nisbette, zevkine do
yum olmıyan dakikalar geçirtti .. 

Anadolu yakasından Rumeliye bu 
geçiş bana eski bir Osmanlı şairinin, 
o gün için belki bir manası olan şu 
iki mısramı hatırlattı: 
"Keramet gösteriı> halka suya sec -

eade salnuşsm 
Yakasın Rı1melinin clesti takva ile 

almışsm!,, 

Arkada 'bıraktığımız uzun seneler, 
o geçişle bu geçiş arasında ne derin 
farklar olduğunu, bir bakışla kestir
mek için bize yetiyor. 

Bir devir varmış ki, o devirde. haJ 
ka keramet gösterilir. Suya s~ccade 
salınarak, bir yakadan öteki yakaya 
geçilirmiş. Vaktile; şahısların göster 
diği bu kerameti, şimdi bir millet gös 
teriyor. Bir zamanlar, kıyılarında ser 
best yaşamak hakkından bile malı -
rum edildiği bir toprağa, yeniden bay 
rağmı dikmek ve askerini g~çırmek 
kutluluğuna eriyor. 

Çanakkalede savaşanlar 
arasında 

(Kilitbahir)in küçücük kahvesi, es 
ki Çanakkale savaşlarında, vazife al
mış mütekait zabitlerle dolu idi. Bun 
lar arasında, Akbaş istihkam park 
kumandam Osman Hilmi ve topçu 
yüzbaşısı Hasan Tahsinle tanıştım. 

"Akbaş,, cephaneliğini, düşmanın 
elleri arasından ve gözleri önünde, 
Anadoluya geçirmekte en büyük ro
lü olan Osman Hilmi, bana bu men
ki'beyi baştan sonuna kadar anlattı. 
Yüzbaşı Hasan Tahsin, top başın

da sakatlanan gözlerinde mavi göz -
lilğti ve hala kuvvetini kaybetmiyen 
imanlı sesile bana, eski Çanakkale
nin tarihini çizmeye çalışırken as
keri müzede, bir yeniçeri, apansız 
canlanmış, yaşadığı günlerin heye
canını hikaye ediyor sandım. 

Kahvede oturanların hepsi ihtiyar 
değildi. Dünün Çanakkalesini yapan
larla, yarının Çanakkalelerine hazır
lananlar, bir arada idiler. 

Hasan Tahsin, anlatıyordu: 
- Harp başladığı günler, Derman 

burnunda, 12 inci batarya kumanda
nı idim. Daha sonra, 
N a m a z g a h t a 10 uncu ba
tarya kumandanlığını yaptım. En ni
hayet Domuz derede ayni vazifemin 
başına geçtim. Azrail, kanatlarım aç 
rruş, etrafımızda dolaşırken, öliiın, ne 
acayip günlerdi o günler, hatumu -
za bile gelmiyordu. Düşman ~.,roz 

körfezinden aşırma endaht yapıp, bi
zim tabyeleri gümbür gümbür .ö -
verken, biz aramızda şakalar yap~r . 

eğlence, cünbüş içinde vakit geçi -
rirdik!., 

Buve nerede battı? 
Bu sırada, Hasan Tahsin ile bir 

başka mütekait arasında, Fransrz 
zırhlısı Buvenin battığı yer hakkm
da ihtilaf çıktı: 

Birisi, Buvenin Akyerler'de bath
ğmı söylüyor, öteki de: 

- Hayır canım.. Bilmez miyim 
ben, karanlık liman önünde battı! di 
ye ısrar ediyordu. 

Çanakkaleye, ordunun yeniden gi· 
rişi, çoktan köşelerine <;ekilen bu mü 
tevek.kil, ferağat sahibi, insanlara, 
adeta gençlik aşısı yerine geçmişti. 

Mümkün olsa ve kabul edileceklerini 
bilseler, hiç durmadan, kimi batarya
sının başına geçecek, kimi sineriııin 
içine girecek, kimi de, kılıcmr eline 
takıp bombasını eline alarak, saflar 
arasına karışacaktı .. 

Türkün hiçbir yaşta ölüm kabul 
etmez bir millet olduğunu anlamak 
için bu, altmışını, yetmişini ~km 
ihtiyarları kısaca söyletmek kafi ge
lir. 

Kilitbahirde bir de şehit karısı 
karşımıza çıktı. 

Kadıncağız, öyle coşmuştu ki, dur 
madan söylüyordu: 

- Dört çocuğum var, dördü de 
feda olsun Çanakkale uğruna!.. ls
terlerse. ben de {?iderim. Allaha şü
kür, gücüm yerinde!.. Sırtımda cep
hane de taşıyamam mı? lki yaralıya 
bir matra su da mı veremem! .. 

Beklemek için vaktimiz olsaydı, 

7.ehra Kadın daha kim bilir neler 

Çanakkaledeki Jfeçhul Asker 

"Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazı=ı,n~?.;• , '-'~--~·
"Gömef im gel seni tarihe desem sığmazsın" 

.-.www11uWU•W•·-·---.--....... -..11~•ıwıtıllllllll'lllllW!Nlll•Qıtr-~-

anlatacaktı. 
Kilitbahirdcn istemeye istemeye 

ayrıldık. Bizi bir zafer müjdecisi gi
bi karşılıyan halk, ardımız sıra, is
keleye kadar indi. Otomobilimizle 
artık Maydos yolunda uçar gibi gi
diyoruz. 

Eski Çanakkale harbine iştirak 
edenlerden Süreyya, yolda geçtiği -
miz yerler hakkında bana izahat ve
riyor: 

- Gördüğünüz köy, Maydostur. 
Çanakkale muharebesinde tamamile 
yanmıştı. Hatta, şu yıkık bina, has
tane idi. Yandığı zaman, içinde bir
kaç yarıılımız da vardı. Hiçbiri kur
tarılamadı. 

Maydostan sonra Kilyaya geldik. 
Süreyya, yine anlatıyor: 

- Barbaros, işte şu sahillere so
kulur, Arıburnundaki düşman gemi
lerine ateş ederdi. IstiklaI Harbin -
den sonra, buraları Fransız işgalinde 
idi. Daha sonra, Ingilizler karargah 
kurdular. 

Toz ve misket! 
,Bozuk bir yoldan, tepeden tırna -

ğa kadar tozlara bulanarak gidiyo -
ruz. Bir aralık arkadaşlardan biri, 
tozdan şikayet edecek oldu. 

Süreyya, acı acı gülümsedi: 
_ Ya, Mehmetçik, ne desin ki, 

bu çorak topraklarda, yıllarca uğ
raştı, biz ter dökerken ıstırap çeki
yoruz. Fakat Mehmetçik, ter değil, 
kandöktü. Toz değil, şarapnel mis -
keti yedi. 
Geçtiğimiz küçük tepelerin hepsi 

de toprak... Gelibolu yarımadasında, 
kayalık arazi yok gibi... Arada bir 
yalçın uçurumlar, yarlar, görüyoruz. 
Mesela, şu Maltepe ... Ne çetin, ne a
rızalı bir yer ... 

Süreyya: 
- tşte, diyor, Atatürk, Anafarta

lara geçmezden önce, bu tepenin etek 
!erinde teşkil edilen ihtiyat fırkası -
nın başında bulunuyordu. 

Geçit yerlerinde sık sık, kü~ilk lev
halar var. Üzerlerinde bir ok işareti 
ve yarunda şu yazı: 

- Kam8.lyerine gider! ... 
Bütün yollar, vaktile nasıl Roma -

ya. çıkarsa, Gelibolu yarımadasında 
da bütün yollar Kamalyerine çıkı
yor. 

Solumuza Kabatepeyi alarak yo -
kuş yukarı tırmandık. 

Birkaç dakika sonra lngiliı mezar 
lığı göründü. 

Fakat. burasını, bana, dağ başın-

da hususi yetiştirilmiş bir çiçek bah 
çesi diye tanıtmış olsalardı inanacak 
tım. Mezarlığa benzer hiç bir tarafı 
nı göremedim. Küçük taştan, levha
ların başladığı yerden biraz ileride 
kocaman bir beyaz sütun yükseliyor 
du. İngiliz mezarlıklar memuru, 
Mellington, anlattı: 

- Mezarlık, Tekçam mevkii Uze
rindedir. Biz bunun !ngilizcesini ala 
rak adına Lane Pine diyoruz. İngi
liz askerleri, bu sahayı işgal flttikleri 
tarihte, tek bir çam ağacı vardı. Bu 
ağaç, harpte parçalanmıştı. Sonra biz 
bunu sun'i olarak yeniden yetiştirdik. 
Fakat, geçenki fırtınada kurudu. 
Vakıa, mezarlıkların orta yerinde, 

dalları sararmış bir çam ağacı gör
dük: Yeşil top fidanların arasında, 
silinen bir eski şöhret gibi yıkılmak 
içın bir rüzgar darbesi bekliyordu. 

Bütün mezarlık, baştanbaşa kitabe 
ile dolu idi. Her kitabenin altında bir 
İngiliz muharibinin iskeleti yatıyor. 
Adları belli olan, olmayan, 986 ö

lü, bu abidenin küçücük bahçesi içi
ne sıkışmışlar. Halbuki Mehmetçik -
ler, biraz da serazadlıklarından ola
cak, Yarımadanın her köşesine öyle 
bir dağılmış dağılmışlar ki, • hangi 
toprağı eşelesen, kazma, onlardan bi
rinin ya koluna, ya ayağına, ya kafa 
tasına rastlayacak. Biltün bir Yarım 
ada, başlıbaşına Şehit Mehmetçiğin 
mezarı ... 

Tüneller gösteriyorlar. İngilizlerle 
aramızda geçen harplerin en dehşetli 
lerile bu tüneller vasıtalık etmişler. 
lki taraf ta, gizlice tünel kazıp, an
sızın düşman siperlerine kada1- soku
luyor ve bunları, patlayıcı maddeler
le doldurup geriye çekiliyor. 
Düşman, gafil davrandı mı, tünel

de korkunç bir patlama ve arkasın -
dan bütün bir manganın çöken bir tü 
nel ankazı altında kalışı ... 

İngiliz siperlerile Türk siperleri, 
burada adeta, el sıkışılır vaziyette, 
karşı karşıya! 

Ve nihayet Cesarettepe üstünde 
Mehmet Çavuş abidesi! .. 

Meçhul Mehmet Çavuşun bu tepe
nin üstünden bütün cihana, karşı, 
öyle mütevazi bir meydan okuyuşu, 
omuz silkip, dudak bükerek öyle bir 
"adam .. sen de!" deyişi var ki, an
cak Mehmetlerde görülür. Hem bu 
Mehmet Çavuş, belli ki burada ev 
sahibi! .. Kendisine misafir gelenlere. 
bu misafirlik, onun canı ve kam ba
hasma da olsa, yine evinin en güzel 

elverişli en yüksek tepemiz Çamlıca, 
onun da yüksekliği ancak üç yüz 
metredir. Buna da yayla veya dağ 
demek caiz olamaz. 

Anadolunun 'birçok yerlerinde ya
zın şehirlerden ve kasabalardan yay· 
lalara çıkmak pek güzel bir adettir. 
Zaten insanların yazın hava tebdili 
yapmaları adeti böyle yaylalara çık
makla başlamıştır. Kışın havanın şid 
detine karşı vadilerde, alçak yerler
de barınan insanlar oturdukları yer· 
leri kirletmişler.oralarda sıkılmışlar, 
yaz gelince yüksek yaylalara çık • 
mak ihtiyacını duymuşlardır. 

Pek yüksek, altı bin, yedi bin met
re yüksekliğinde yaylaların iklimin
de büyük hususiyetler vardır. Fakat 
Anadolunun yaylalarında bu kadar 
yükseklik aranılamaz, oradaki yayla
lar ancak sekiz yüzle iki bin metro a
rasında yükseklikteC:ir. 

Onların da iklimi her yerde büsbü
tün örnek olamaz. Bir kere yayla
nın az veya çok yüksek olınası ikli· 
mini de az çok değiştirir, sonra yay· 
laların bazısı daha çok kurak, bazı
sı da az çok rütubetli olur. 

Bununla beraber ;-aylaların hepsi
ni biri'oirine benzeten, hepsinin ara
sında müşterek iklim vasıfları var • 
dır. Her şeyden önce, yayla demek, 
ufki, düz bir satıh demek olduğun
dan orada güneş vadilerden daha er
ken doğar ve daha geç batar. Glineş
ten en çok istifade eden topraklar 
yaylalardır. Gün yaylalarda daima da 
ha uzun olur. 

Sonra, yaylada gündüz Stcaklığı 
ile gece sıcakl1ğı arasında fark azdır. 
Çünkü vadilerde, kenarlardaki yük
sekliklerden gelen güneş aksiyle ha
va daha ziyade ısınır, sıcak hava da
ha ağır olduğundan vadinin dibine 
çöker, onun yerine gece daha soğuk 
bir hava gelir. Onun için vadilerde 
gece ile gündüz arasında sıcaklık 
farkı daha ziyade olur ve insanlara 
sıkıntı verir. Yaylalarda böyle şey 
yoktur. Yayla hem gündüz fazla. ı .. 
sınmaz, hem de geceleyin fazla 80 .. 

ğumaz. 

Yaylalarda: 'llka:r 'SU bulunmadığın-
'1o..u., ..,..:. ..... -r -~"··\.."~ hnl",._..._,.... 'On 

lutlar az olur. Bu da yayla havası
nın daha iyi olmasına hizmet t!der. 
Fakat buna karşılık yaylada içecek 
ve kullanacak su bulmak güçlUğü 
karşıya çıkar. 

Yaylaların etrafında dağ bulunma 
masmdan dolayı oralarda hava her 
istikamette, serbestçe ve dP.ima eser 
bazı yaylaların üzerinde dört türlü 
hava estiği görülmüştür. Yaylalar • 
dan başka her yerde, bir yıl içinde 
en çok esen "hakim" ~lzgarlar bu .. 
lunduğu halde yaylalarda böyle ha
kim rüzgarlar yoktur.Yayla her isti· 
kametle gelen havaya açık bulunur 
ve bundan dolayı orada hava daima 
temiz ve da.ima saftır. 

Yayla havası "münebbih" havadır. 
Yaylada oturan insanlar daha dinç 
ve daha kuvvetli olurlar. Onun için 
tarihte "cihangir,, diye tanınmış in· 
sanlar hep yaylalardan inmişlerdir. 

Yayla havası havaların en iyisi· 
dir: Gençler için, kansızlar, zayıflar, 
boyunlarında yumrulan olanlar, ha..
fif veremliler, hastalıktan yeni kal .. 
kanlar için. 

Yayla havası havaların en fenası· 
dır: Ihtiyarlar, tansiyonları fazla, 
sinirli, kan çıkarmaya istidatlı ve • 
remliler, pek ziyade erimiş hastalar 
için ..• 

LOKMAN BEKiM 

Bulgaristanda seçim 

Sofya, 21 {Tan) - Seçim kanunun 
da yapılacak değişikliklerden ve inti 
hap tarihine kadar olan müddetin de 
pek kısa olınasından dolayı Teşrini
evvel içerisinde yapılacak serbest nıe 
bus intihabatı tehir edilecektir. 

köşesini onlara ayırmaktan kendisini 
alamamış! 

Mehmet Çavuş abidesi de, bütlill 
Mehmetçikler gibi uzun sözii sevoıi .. 
yor. üzerinde, yazı olarak yalnız ŞLI 
var: 
"Arıburnuna ve Seddülbahire çıktı1' 

Zarı gün,, 
"25 Nisa1ı 1915n 

Ve biraz aşağısında: 
Seddülbahirde1ı çekildikleri gUJJ 

10 lkincikdııun 1916 
Mehmet Çavuş, dünkü düşmanın~ 

\re bugünkü dostuna, karşı işte bıJ 
kadar naziktir de ... Geldiler ve gitti; 
ler .. Fakat nasıl gelip niçin gittiler· 
Mehmet Çavuş, bunun anlatılınasını 
tarihe bıraktı. a 

Salahaddin GUNGÔ•· 





===8 
Köylerde lJeni filJ tedrisat 

Yurtta mek~epsiz, hocasız 
tek bir köy kalmıyacak 

Köy muallimi olacakların birinci grupu, 
Eskiıehirdeki kursta çahımaya baıladı 

hbn., 20 (Huual muhalıiıtmlm- mlttlt'. ÇaJJID'ılar, lki euab nokta U
den) - Dk taıı.i1 çağma &irmil..bu- B'bıde yapılmaktadır: 
lunan köy çocuklanm okutmalr ,o- Köylü çocuklarma okutulacak -teY 
!undaki ç•l'f1"•lar devam etmekte. 1er ve orduya dönerek köy muallimi 
dir. KWttlr babnlılmm yapbrdıiı olacaklara verilecek veçhe .. 
tetkiklere ıöre, Tllrkiyede ilk tah8il Bu yeni tePflltta köy den prog
c;apula bulunan 1,850,000 çocuk var- ramlanm hamlamak lçin bakanlık
dD'. Halen bu miktarm W,000 l mek tan gtSnderilen murahhuJann iftira
tebe rldlyorlar. Mektebe devam e • kiyle bir komt.yon yapdlDJt ve bu ko 
den talebenin 310 bini tehir. 370 bini mi8yon köylüye okutulmut en fay
kGy mekteplerinde okumaktadır. dalı denilen t.blt etmiltir. Bu ders
Memleket umumt ntlfunna nazaran ler k;tnde bllhaua hayat blltisf, sıh
kGyltl yUzde 70 nl8petinde olduiuna hat bllciat. modern ziraat bllgial baş 
nazaran, köylerde ilk taım1 çabnda ta relmektedlr. 
bulunan 9QCUklann ancak yüzde 25l Bu denlert köylerde okutacak o
okuyabilmektedir. Muallim sayıRma tanlan vetiştirmek meselesine gelin
selince, bunlann da mecmuu 13834 ce, bu da şu ~kilde balle<lilrni11tir. 
tür. 6933 muallim •t>hir. 6001 mual- Köy muallimi olacaklar öğrenecekle
lim de köy mekteplerlndedir. Köyle- ri dersler ic;in kursa devam ettirile
rin bazt!annda birden fazla mu11.11im ceklerdir. Bunlardan ilk grup kunı 
vardır. Şu hesaba ı-öre. vuatf 39000 görmek Uzere Eskişehirde Ziraat 
köyUmUzün yalnız 5000 nde muallim vekaletine ait <Porsukl çiftHJ!fne .ron 
Ye mektep var demektir. Geriye ka- derilmişlerdir. Bakanlık. ordunun bu 
lan 34 bin köv muallimair.dir, mek- yardımcı unsurları arasmdan çavuş 
tepeizdir. Burün mualim mektepleri- ·ve küçük zabitlik yaı>:nış olanları 
mi~en mezun olan öğretmenlerle toplıvarak ve ziraat vekaleti ile de iş 
kövün bu bflvük irfan boşluğunu ka- birliii yaparak bu kurstan g~irecek
patnuva imkln yoktur. tir. Kursu bitirdikten sonra köylere 

KWtilr bakanlığı köylt1yU tez elden dağıtılacak olan bu okutucu kafilesi. 
okutmak. köy çocuklarını mektepsiz. hayat bilgisi, umumi ııhhat, hasta
~-oeuı.z, bilgisiz bırakmamak c:arele- lıklardan korunma, modern ziraat u
rine bqvurmuftur. Bu carelerin en sullerl snbi pratik bilgileri öğrenecek 
bumda ordu gelmektedir. Bugün. lerdir. Bu köy muallimlerinin me&Aisi 
TUrk ordusu baelannda binlerce za- kontrobıuz kalmıyacaktır. 8 - 10 köy 
biti olan btlttın memlekete eamil mu- için aynca muallim mektebinden çık 
azzam bir mekteptir. Orduda okur mıt bir muallim kontrolör olacaktır. 
yazma bilenlerin s11.V?s1 bul?iln vüzde Bu kontrolör bir taraftan köy mual-
9o dan fazladtr. Hele orduda kilc:ilk limlerinin meaaisini tetkik edecek, 
zaitlik. ve caVU4luk vazifelerinde bu- hem de onların okutamıyacağı ders -
Junanlar köylerine döndükleri zaman lerl konferanı teklinde talebeye ve 
kendi batlarma mükemmelen mual - halka anlatacaktır. Muallimler köy 
limlik y&J>abilecek bir kudrettedir - kanun•un tatbikleri ile de meşgul o

• 
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Gelibolu ..... 
BORSA 

Bastan basa bir 21 TEMMUZ SALI 

Mehmetçik abidesidir -"0 r
0

-'

0

r 

Çanakkale 20, (Sureti mahsusa - Sterlin 
da gönderdiğimiz arkadaşımızdan) 1 Dolar 
Bütün Gelibolu yanmadumı Kilit- 20 lsviçre fr. 

20 Belçika fr 
bahirden Anafartaya kadar dolq • 20 Drahmi 
tim. Bugün Çanakkaleye dönüyo • 20 Çek kuron 
rum, Kllitbahirde bir ,ehit karım :g ~ 
bana: Liret ••lbb 

.. _ Dört çocuk yeti.,tirdim. Dör- P1orhl 

dUnU de Ç' ı ı"tkale için hazırlıyo- ~~ tilin 
rum" dedi. Birdenbire etrafımı köy- Zloti 
lülerle örUlmüş buldum. Hepsi de Penco 

ordunun Çanakkaleye ne günü re • ~ 
leceğini soruyorlardı. ı .. ec aro.. 

Civar köyleri dolaşırken, köylU - Altm 
nUn hararetle hazırlık yaptığını gör Buabot 
dUm. Maydoetan Kilyaya gelirken, Ç e t f e r 
yollarda haber bekleten köylüler o - ----
tomobilimfzin yolunu kestiler. Biz • 
den muahedenin imzalanacağı günü 
sordular. O gün Çanakkalede bulu
nacaklan için bize danıştıklarım ill 
ve ettiler. 

Foto muhabiri Hilmi ile birlikte' 
Gelibolu harp sahasını baştanbaşa 
ge7.dik. Conkbayırmda AtatUrlriln 
tek başına hllcuma kalktığı Kamll 
yerini, Kanalsırtı, Anburnunu, Ka -

lqiJı. Us .... 
Parlı llHriDt 
Dolar 
Liret 
Belca 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoalovak 
Avuıturn 
Mark 
İsveç lrurona 
İıpanya peseta 

batepeyi, ihraç hareketlerinin yapıl- f • ,, o m 

.... lauı - -625,- 632,-
123,- 126,-
110.- 120.-
IO,- 14.-
21,- 23.-
15.- 94.-
ıs.- 16.-
49,- 52,-

190.- 196.-
12.- 14.-

n.5o 24.-·- so.-
20.- 2S,-
12.- 14.-

• 12.- IS.-
sa.- 14.-
sı.- ss.-

119.- 171,,-
141.- 242.-

631,25 
12,0I 

0,79,65 
10,07,30 
4,71,43 
2.43.50 

63,39,94 
1,16,96 

19.19.10 
4.15,75 
1,97,50 
3.07.10 
5,I0,75 

dığı sahayı.Mehmet Çavuş abidesini, 
tngiliz, Avustralya mezarhkJarmı ve 
nihayet süngü muharebelerinin yapıl
dığı siperleri gördük. İngiliz mezar
lıklar memuru Velington. bana Meh
met Çavuş abidesini göstererek dedi 

it........... 15.-
• • N ~90 

ki: 
"- Bunu mPtro ile ölçmeyin. Bu 

kısa taş parçasmm ölçUlmez değen 
vardır. Sizin her Mehmetçiğini?.e bun 
dan bin kat yüksek birer abide kur
muş olsanız yine Tllrk neferinin şeref 
U hatırasını gözönUnde canlandır-

• • Hunlllae 9. 90 
Anadolu 3 60 25,50 

.. 3100 41,50 
Stnethayri" H so 
TramvaJ' 11.25 
Bomonti Nektar 9,20 
T~rlro• 12 '\O 
AaJan Çimento 10,SO 
Merkez Bankan 61.25 
Omıanh Bankan 27.-
Sark llerkes Kcnneaf 1'•Dmtea• 1 "0 

lıffiraılor 
mak mUmkUn olmazdı. Gelibolu ya - Tilrk Borca ı 21.27.50 
nmadası, baştanbaşa sizin abideniz - " .. n 11.10 
dir." " " III 20.ZO 

fstllrnrı dahin 96.-
Kamll yerinde şöyle bir levha oku- Erpnf A B. c. • M.-

dum: .,Atatürk 10 Ağustos 1915 te Srvaa-Ersunun J 08,75 
harbi buradan idare etti." • • il 98.75 

SalahaddJn GUNGOR M ' • ' , f " " " ' " • , ı 

.. 

11 Minyon 11 tip meraklısı 
A. A. A. im.IGIUe: na kuwetU bağlarla xğZan""'°'1 
Bfrgok dertlm'e pı,.....i bulat1 a - ne ~•yam 1,. ,_,, 

da tllllMrrir, GOllN ..... tle bu der- Maddt güzelliğe çok eheıııııwr 
dime bir kolay yol hlilbair tnt.riniz1 verdiğiniz anlaplıyor. İki aenelik 111' 
A..ıotaysm: Çok....,... bir babflnın vişmeden sonra kıskançlık yüztıDdi' 
bir tek oğJuyum. YGflM 17 dir. Jlc.s- ayrılmanız tabiidir. Zaten aık J 
leğUnw icabt birQ01c ..,uatJer et- len teY. biraz ihtiras, biraz kıakaııt' 
tnet mecblı~ AUmn Ntıi lık, biru tahuaür, biraz ateştir. Btr 
evlncHnnek w bu aeyal&catleri dainıi nım•pınn. Onu kendinize bağı.-
nrette....,. bmlber ,_,...., uti için tek bir çare var: Ona daha 'f' 
1JO'f w detllM ...U ~" km olmana ve anlqmamza miıU' 
fev'lcaldde gi.NI bir JMa ,,_. tMıtla- lan i.mllleri ortadan kaldınnanıJ.ot ,. ... ,.,,,....ir. ,.., '* kız • 
,.,,., gflMI bir vflou6 ... oltMk- l . ·1 
la benlber bir "'"'"°" ffp •f'Wir. Onanla eu ene)'llft mı 
Yani benim hiç bir zaman MNenı.iye- K . .._ imuıile: 
ceğüıe. bir tiptV. ~plwJN ~ok güzel- BMtidcltl tiri aene eweJ bir aiJB I" 
dw. Fakat ben minyon, ufak tefek :rinti&inde !O Y'lfltldcl bir~-~ 
iuGtdMcian lao§lat11yorum. Bmlim • mt§tım. Daha. Uk gün ~ 
lacağım kadttl "*tla1ca 901c MMy<M ~ aevmege bclfWtk, ~l"'r 
bir kta olacaktır. iri Mr kadın, 1ultta ic»bs "1'1 •11 aot1n1 ismin P.!: 
kadının cma boyZuautlG bile tGMM- l::mairdn Aer f/Ütl biribiriMUJe ~~ 
miilüm yoktur. HGUnı'lri aileMe 1*- h&plaftyordlılc. N41aoyet vad/em JTr 

nu anlatmak imkdn haricW.IUir. Ots- yaya ukledaiftce fÖ1/le bir karar~ 
Zar fÜphe.ri; 'iri gazeı olatt o t.itk: At1nemi ro.n ettimı kı.ıa !JflM 
kızı bana almak iatiyorlar. getirttim. 9,5 ar_ beraber oturtı.ılo. 'I' 
Fikrinize ihtiyacım var •. Jfay f1!Uhar- müddet ~rfınaa tanıdıklara ~ 
Tir Benim men/unım ola\ o kadı!ı trı.tta klll dıye tat1ıttım. Fakat ' 
u.;.y'le evlenirsem muaıt olamam, dmamın• doFK bdwuadüc. Çütlkii 
A'ikdlıta keramet 

1 

var tMyorlar. l'a - raftarı dedUeodu pkabileceğini ~ 
kat kuwetle zannediyorum 'iri yine diim. Km bir Uri giıtt evwl lat-"" 
gi>züm bütün minyon tiplerde olacak- la aileain6 gatlderdiM. ti 
tır. Çüııkü tecrübemi anlatayım. ile- ~imdi ani nokta fl"lur: BM~ 
sclô ben bir vapur veyahut bir tra1n- mrfında biribirimi.ıle çok iyi rr-
ııay iataayonunda tecrübeaizlik ve dik. Y.Z"u kula anJW t ı •on gil~ 
gençlik aaikaaile gözlerim mutlaka kavgaya yakın münaka§Glar edi~ 
ns kadar güzel olsa dahi iri w orta lardt. Kazla çok ae'Vifffğimiıdn 
kadından ziyade mutlaka ufak tef ek me onunla evlettmeğı teklif ~ 
bir kadınlara takılır. Ne o mdni oluyor. 
yapa11'tn. Bir yetmı, bef boyum Sebep olarak aonınca: "1 
t'Gr. Belki bunMn ~ir iri tnU.yon - Oğlum bu kız senden ew~ .~ 

Jer. Bu itibarla Saffet Ankan, köye lacaklardır. Kültür bakanlığmm köy- ------------ 111& 1 
1908 11 
1911 111 

-- --
tiplerden hatlanıyorum. Diğer tipl.eı- iki gençle konUf"'Uftur. iyi bil' CJJ11'1'; 

den iğreniyorum. Na.sız meaut olu- Zı değildir. Ben evlend~ğin zama11.~ 
rum. Fakat ailemi de bana o kızdan yet kııın konUftMğu bir kimseye pıP'" 
vazgeçerek ba§ka bir minyon k"\ bul- düf e_tteraerı bak bizim ~kiden 1cO 
malarına razı edeceğim. Bu hU8U8ta nUft.ugum~ kızla eıılenmı, derler~ 
bu ricamı size lnraktyor1 fikrinizi . Diyor. Diğer taraftan kula P 

mektep sokmak. köylil çocuiunu ho- UlyU okutmak için kurduğu yeni ıis-
eum bırakmamak için ordunun bu temin tatbikma bu ders yılında baf
kıymetlf yardımcılığından faydalan -
lllaiı d0'6nmtı~tür. Bakanlık bu hu- lanacaktır .. ~e b~ ~uretle beş alt~ se-
1111ıta haarladıiı euaıı proie ilzeriıı- ne 10nra koylerımızde okuma nıspe
de1il ~ tiAr Ü.,U .-a • ti IOX )l»eHjıilj OlHSJRll'. 

Elazizde • 
yenı göçmen evleri 

• 

Ellzfz, (Tan) - Villyetim.iz ve çevresi bir göçmen mmtakası olmak. 
tadır. Şimdiye kadar 156()() nUfua gelmif ve bunlar için yeniden 887 ev 
yapılımftır. Yukardaki reeim, Etmiııik göçmen köyünde kurulan evler
den buılanm pteriyor. 

No. 89 

Ademle Havva 
Blrm8()AHID 

Beni tamdıfı zaman kalbimin bot 
olup olmadığmı anlamak için mttna
Hbetm auallerle yonılmadı. Beni de 
yormadı. lnaanlar böyle münuebet
lerde daha ziyade hialeriyle anlqır
lar. Bisim dOltluğwnuz da böyle ol
du. 

Ştlphe yok ki bu Uç aatlik bqbqa 
80hbete gelinceye kadar o biliyordu 
ld ben kendi gibi birçok kadınlarla 
yqamqmıdır. Ve ben de biliyordum 
ki, bu kelebek gibi kadm bu eve ge
linceye kadar daha birçok qk bah
cetertnde kanatlanmıltu'. 

ll'akat onun ve benim hayatnnnm 
dtbıldl yaprakl&rma batlamp kalan 
bu münasebetleri hatırlamakta bu
gilnün tue heyecanma katmakta ne 
fayda var. 

Hayat ytırüyor. 
• • • 

mıştı. 

Şimdi lskenderiyenln yüksek nhtı
mmı döven Akdenizin sıra dalgalan, 
keskin lyod kokusu, sert rlU.glr yU
ztımtl, içimi oquyor. 

Cohıiche'de otel Beaurivage'in ta
ruasmda dinleniyorum. 

Denizin hasreti, bir sevgili iştiyakı 
gibi.. Onun kokuauna ve onun seeine 
alışanlan çöllerin o keskin mehtabı 
ve o muazzam gruplan bile tatmin 
etmiyor. 

Ne zamandanbert duyduğuıq yal • 
nız kalmak ihtiyacı o kadar artmq 
ki, buraya gelir gelmez Emlliye t&o 
lefon edeceğimi vaadettlğim halde 
ak§ama kadar elim varmadı. 

Serinlik butıfl zaman Corniche 
boyunca uzun bir yUrOyflf yaptım. 
Ne g1lzel nhtmı ve ne engin deniz. 

Çölde bir .Urgllnden dönmU. gtbJ 
geniı neteslerle denizi kokluyorum. 

Otele erken döndüm. 
Ve Ernilinin tayin ettiği aatten 

biraz evvel ona telefon ettim. iyi bir 
teudilf. KartDDda onu buldum. 
Artık akfam olmuttu. Gelmesi im· 

klm yoktu. Erteai gün pazardı, her 
yer gibi ligara fabrikası da kapalıy
dı. Bu vaziyette onun kurtulup gele
cetine ihtimal veremesdim. Emili te
lefonda -1ml duyunca o kadar ea-

BULMACAMIZ 1 

SOLD.!N SAGA VE YUKARDAN 
AŞAGI: 

1 - Şenlik (6). Kırmızı (2). 
2 - Kabile (3). Dilenci (4). Bir 

hece (2). 
3 - Kepue (5). Sersem (5). 
4 - Rabıt edatı (3). 
5 - En salim yol (10). 
6 - Şart edatı (2). Derman (5). 
7 - Nemli (5). Sert (4). 
8 - iyi (3). Bir nevi içki (4). 
9 - Vermek (3). Gümllt (3). 
10 - Banka (4). Çıtlama~ (3). 
11 - Bakmaktan emir (3). Tazyik 

etmek (6). 
DUNKU BULMACAMIZIN HALLt: 

1 - Savaş (5). Karar (5). 

ıırdı ki, ilk hamlede: 
- Şimdi geliyorum! 
Dedi. 
Saat Beki7.di ve buglln Ingiliz haf· 

tası yapan yerler çoktan tatil etmiş
lerdi 

Genç kadın ilk heyecanla geleceği
ni söylediği ti.alde sonra vaziyeti 
kendi de anladı. Birdenbire: 

- Otelden aynlma ! 
Dedi ve telef ona kapattı. 
Her halde evde bir 19yler olmuttu. 
Belki de yuvarlak fabrikatör gel· 

miftl. 
Onun kurtulup gelmesinden Umldi 

keserek balkonda f(Syle alaturka bir 
rakı içmek iatedim. 

ikinci kattaki odamın balkonu ol· 
dukc;a geniş! OnUmde gittikçe kara
ran denizden tatlı, aerin bir rüzgar 
esiyor. Rıhtnn kalabalık. Buram Ka
hire gibi dğil. Daha demokrat. Daha 
ziyade bir Avrupa şbrine benziyor. 
Kol kola gezen çiftler yalnız gezen· 
lerden çok. 

Rıhtmıı döven dalgalarm tanltm· 
nı dinliyorum. Ve lyod kokulu rtız. 
gir adeta ıinirlerimi oquyor. 

Kendimi Moda qızinoaunun tara • 
çumda llllllediyorum. 

Buram bqmı dinlemek iatlyenler 
için ne rahat yer. Hele Kalıirede ça-

•. 

Taltvfllf 

99.-
93,50 

100,-
94,50 

~ olhhnm 10.25 
Ana4ola I .,. n 45,10 

.. ın 46.-
Anadotu Milmessil 46,IO 

bekliyonım. ~ilde mutabık kaldık: 1,5 ay 
"'Zevkler ve renkler mUna~ ,.ııı ben latu~ gideceğim. !O l1İ"' 

c1er.1 .... n.,..;. Falr•t ~w.ttntıa z., d&etlCltgtm.. ! 1 3 ay IOMCI te 
WM., ~~ "'O'a~ • ~. r.6~ • 7ct: ~·c1ftılmJ g~ Yind bfr m 
mınr.ara munıkaea edilebilil:. Bunun :1 ••--.'.I .. _ L... _,,,_ 
· · · · 175 tre bo uzla · till oturacağtz. n_.. nure,_. ıı:HKi 
ıçm sızı, • me yun ıp L . tf bi kıl ö~t.ı. 
derecesinde bağlı olduğunuz ve min- u eıı r a :1·~· ... 

p agda Sovyet yun dediğiniz tipte bir kızın yanında Sizin bu imla evlenmenisa r görüyoruz da, akhmıza, ~ili ihtiyar dır. Çllnktl, onu usun müddet . 
tayyarec:•ıerl birisi, sizlere ömür merhum olan Pat da alıkoymupunuz. Beğenmiplll 

' Pata.ton ahbaplar geliyor. llVllliplııis ve aeviyoraunua. s· 
Sofya, 21 (Tan) - Prağdan bildi· Saynı okuyucumuz, eminiz ki tiz evvel, bu kızın baıka gençlerle 

rtldiğine göre, Sovyet tayyarecilerin de bunu diltilnmemit değilainiL E - rtltmilt obııa.lı evlenmenize mini 
den bilyük bir kafile Prağa gelmif- ğer bunlan söylüyorsak, size, iptili.· lril etmu. Bu imla tanqmadan 
tir. Kafileye, Sovyet hava donanma- nuin yerinde olmadığnu ıöetermek wı, batka kadınlarla rörtltm 
sı teflerinden General Alksinis riya- için aöylUyoruz. KencliniJi, aillllD irll? llrket ile kadın ayni hu 
set etmektedir. General, Prağda me- herhalde daha iyi dlllQDem, ve - - malik değiller midir? Hiç kfmae, 
raaimle karşılanmıştır. Daha tana- bakkkk ki 1a&detlnizi ıaar,. .U. bir kimleye kartı mazi•den m~ 
pe karargi.hma iner inmes ._..... niM bıraJnn•. On1arm IÖyledikleri- olama& Hakiki iDunlılr bunu 
Milan Hodza ve ordu erkim tarafın- nl yapmız ve o çok gür.el imla ev- der. Aruıenizlıı Uert atlrcllltt bu~ 
dan karşılanarak sellmlanm.ıır. Si- leniniz. Herhalde pııyana pllnot, tık dofru delildir. Dotnı oldu~t 
yasi mahafilde bu ziyarete ehemmi· eminiz kf .:>, latediflnJz 18kilde JDin. kabul edersek, o zaman, annenı.e. 
yet Verilmektedir. yon elmaamı bilecektir. çiıı çat1111 a1tnta h6yle hakir 

------------ • iU bir ınahlaku kabul ettiğini 
2 - Aras (4). Adana (5). • bilini~ ve ayni tekilde onu su 
3 - Vatman (6). Bir erhi ındım tııtabiunıbılz. Sbı de onun gıbl, • 
4 - Asmara ( 6). Balıkerirdeta 1 ifareCiyle: anneni( llbl dUtUnUyoru.mz, 
5 - Ana (4). Ce (2). "Tatlı enser, -.,az, ıaçlı, caM ~ ıenç fazı, bir seneye yakın mil 
6 - Naaş (4). Ev (2). bi JfGM" .riyalı gazla, carıa yakin oyalamq olmakla suçlu olurs 
7 - Ka ( 2) . Kunı ( 4). çupktn bir erkek s81Xlim. Bu gerıç'le Fakat görüyoruz ki siz böyle d 
8 - Ad (2). Akm (4). iki senedir Be'Vİ§İyorduk. Ayrılalı mtıyoraunua. Bir an evvel kızla 
9 - Rakı (4). Unur (4). hemen bir ay oluyor. Aramızın ger- nip ona kartı haklızlık edece 
10 - An (2). Cer (3). Ren (3). ginliği ktakançltk .JC aMifamoma:Zık ılper olunuz, ve lnpllab mesut 
11 - Randew (7). Ne (2). tı. JlaamafOı yme banfhk. U1rift ba auııuz. 

lışanlar için. 
Göğstlmu rUzglra açtım. 
Oooh. 
Garson arasıra gelip meze değlftl

riyor. 
Yemek de burada yiyeceğim. 
Genif hasır koltuğa yerleşip ayak· 

lanını balkonun kenarına dayadım. 
Serin rUzgi.r vücudumun her tarafı
nı yalayıp geçiyor: 

Garson tekrar geldi galiba. 
- Giriniz. 
Arkamdaki ayak aeei ıarsonun a-

yak Belli değil. 
Başımı çevirdim. 
- Bonsuar. 
Fırladım. 

Emlll kUIJlllda. 
Bu aaatte nud da kurtulup pldf. 
Şık bir akşam tuvaleti i~de o ka-

dar gllRJ ki! 
- Peki dedim Nud. çıktm. 
Bu meaeleyle metruI olmak bile 

i8temi)'Ol'du. lki ke:tme ile anlattı: 
- Bir arkadqmıı ~lefon ettir

diın. Hastadır diye kendimi cdırt
tnn • 

Ah bu kadınlar. 
Havvanm torunlan. ı.tediklert za. 

man belki erkeklerinin yutığmı bot 
bırakıp Uçabilecekler. 

Bu Dlinm tehlikeeinl 10rmadım ar-

tık. 
Aklıma ne lhtlmaller gelmiyor. 
Bu çılgmlıfl yapan kadın her hal

de neticeyi göze a1mJf olmab. 
Fakat erkeğin hlma,..t, lradeai al

tında gibi görünen kadmm ne zalim 
bir yalancı olduğunu anlamak için 
onlann bu gönW beyecanlarmı ~
dan tanımak lbmı. 

Erkekler hayat arkadıılan olan 
kadınlan aldatıyorlar.Bunun için bin 
ttlrlU plln uyduruyorlar. Muvaffak 
da oluyorlar. Belki bu marifetlerin . 
den gurur duyanlar bile vardır. Fa· 
kat bunu yapuılardaıı kaçta kaçı ay
ni. pllnlarm kurbanı değil? •• 

Şilphe yok ki, erkakler kendileri
ni çok dUtllnllrler. 

Zevkleriııl kuru l&dabt lnanJlla· 
rma feda edemezler ve yaptık•ın 
çapkmlıklarm heyecanmduı MVk a
lırlar .. Yalnız alduıdıklan hem de 
aptaloa aldandıkları bir nokta var -
dır ki bağb olduklan kadmm ayni 
heyecan ve ihtiyacı J:: ı.etmedliine 
inanmış olmalandır. 

Bu noktada bayatın prlp cilveleri 
oluyor. Çok defa ha)atmı bir erkejl' 
bağlıyan kadınlar sadakatin,vefanm 
yumUf&k tMelliaine bllJamp kaldık
tan halde erkekleri bu gafletten iatl
fade ederler. Ve dalma bunun abl df' 

oluyor, evini 1eveıı, kanama 
nuı erkek de yuvumın ve 
ancak ıöde görünür uıdetine 
nıp kaldıiJ ve etinin bil .Un maddi 
zulannı yerine ıetlrdiii halde 
te uiruyor. 
O kadar acınacak halde alldanrVCJll 
ki, insan bu erkeklerin nuıl rl 
bu kadar budala olduklarına 
edfyor. 

Şimdi kartmıda bllttln D 

~ttp konupn bu artt Yunan 
nmı tatlı tatlı 191Nderbn ....ı1ıma 
du.tbıttyorum. 

l'akat netice hep bir .. Karı " 
olıl\&JI bir taraia 1raktıktan 
aldllnan .. aldatan ..... 
Hana.. 

8a sa.ı bdmı buraya 
lQID mv etaıa"•, 1lattl rica 
medlm. 8a ~ .. .ıa.~ 
istedi "' • clr'ta slyr.de bir 
havur ahDü IQln ban.ya 
Rattl PO ...ıte haber V.- · 
fJnat bahıp pı....m dlyeı~ 

o h• ..,. -- alıp ba t 
'ti yapmakla beni adece .,. 
•tti. Bata ne bekltyellDlr idi 

Akdtntl eqtaJerlndm kopuP 
serin ra.pr yQdml okfuYGI'• 
cins bir rakı. Taze mezeler f8 

1 Ar~ ... 
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VEREN 

lnhisarıar Umum Müdür üqünden: 

14-7-936 tarihinde pazarlıkla satın alınacağı ilan o
lunan 2100 lira muhammen bedelli iki adet motopom
pa aid tekliflerin tetkikatı bitmediğinden pazarlıkla 
eksiltmesi 24-7-936 Cuma günü saat 15 e talik olun
muştur. Teklifleri muvafık görülen isteklisinin yüzde 
7.5 muvakkat güvenme para1ariy1e birlikte tayin olu· 
nan gün ve saatte Kabata~ta Levazım ve Mubayaat Su 
besindeki Alım Satım Komisyonuna müracaatları. 

(4066) W7 

İdaremiz ihtiyacı için şartnamesi mucibince 60.000 
metre düz beyaz kanaviçe 3 - VIII - 936 tarihine rast
layan pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün 
ve pazarlık için de. tayin olunan gün ve saatte yüzde 7 ,5 
güvenme paralariyle birlikte Kabataşda İnhisarlar Le
vazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlüğündeki Alım Ko
misyonuna müracaatları. ( 4011) 

istanbul Ticaret ve sanayJ 
Odasından; 

160 LlRA üCRETLl 
iki memur alınacaktır 

Odamız Sanayi Şubesi için imtihanla iki memur alına
caktır. 5 Ağustos 1936 tarihine kadar aşağıdaki şartları 
haiz olanların Oda Sanayi Şubesine müracaatları. 
• ı - Ti:irrolmak. · - .. - · 

2 - Fili askerlik hizmetini bitirmiş olmak. 
3 - Sıhhati tam olmak: 
4 - Hüsnü hal varakası getirmek. 
5 - Yaşı 25 den az ve 40 dan fazla bulunmamak. 
6 - Yüksek Ticaret ve İktisat, Mühendis, Üniversite, 

Kimya şubesinden mezun olmak, veya bunlara muadil ec
nebi memleketler diplomasını haiz olmak veyahud poli
teknik mekteplerinden mezun bulunmak. 

iMTİHAN: 
1-Lisan : Türkçe ve Yabancı Diller (Fransızca, İn-

gilizce, Almanca - Tercüme, konuşma ve tahrir). 
Bir dilden fazla yabancı dil bilmek sebebi tercihdir. 
2 - Umumi iktisat. 
3 - Türkiyenin iktisadi coğrafyası. 
4- Sinai malumat. 

A) Türkiyenin sinai mamulatı, Türkiyenin sinai inkişafı 
imkanları - Cumhuriyet devrinde sanayi hareketleri. 

B) Memleketimizde sanayii tesis, tanzim, teşvik ve hima
yesi ile işçilere müteallik kanuni ve nizami mevzuat, 
vergi ve resimler. 

C) Sinai muhasebe, Sanayide maliyet fiyatları hesapları. 
D) Sanayide rasionalizasyon. 

5 - istatistik tanzimi hakkında umumi malumat. 

TA N 
Basımevinin Bastığı Kitaplar 

J.ira Kt-

ı 25 
o 40 
o 50 
o 15 
o 75 
o 15 
o 75 

o 50 
o 50 
1 50 

75 
50 

Kitabın ismi Müellifi 

Gönülden Gönüle 
Muvaffakiyet 

M Turan 
Gasson tereilmesi Muallim Mübahat 

Propaganda 
Çok Seri Kazanç Yollu 
Kendini Tanır mısın l 
Tali Sensin • 
Müşküllerle Mticadcle • 

.. .. 
• .. 
• 

İdeal BUro .. 
Yeni Müşteri Bulmak SanatJ • 
Askeri Mektepler için 

• 
• 
• .. 
• 

.. 
Yeni Kıraat Kitabı Muallim Osman Stnaf 
Be1 Mürebbi Muallim Hüviyet Bekir 
Kılıcımı SllrOvorum Reşat Eni• 
Beş taneden futa ıtlanlara % 30 fskonto vaınlrr. 

lstanbul Ziraat Mektebi Mü
dürlüğünden: 
Halkalıda bulunan İstanbul Ziraat Mektebi Çifliği

nin 16 dönümlük bağlarının, mikdan 405 lira tahmin 
edilen üzümleri 31 Temmuz 936 Cuma.günü saat 15 de 
acık artırma ile mektebde satılacaktır. İsteklilerin bağ
l~rı görmek üzere her gün ve artırmaya girmek için de 
30 lira 37 kuruş ilk teminat ile beraber mezkur gün ve 
saatte Mektep Müdürlüğüne müracaatları. ( 4055) 

104: 

HASAN Kolonyası 
Ve Losyonları 

Hasan Kolonyası 95 derece halis limon çiçeklerinden 
yapdmış misli ve' minendine dünyada tesadüf edilemi
yen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikında bulunan bir şa
heserdir. Hasan Yasemin, Leylak, Menekşe, milflör ve 
sair çiçeklerden yapılmış ~okuları insanı zevk ve cennet 
bahçelerinde yaşatır. Nesrin kolonyası Hasan kolonya
amm yavrusudur. Limon çiçeklerinden yapılmış 75 de
recede çok ucuz olması itibarile harcı alemdir. Losyon
ları dahi piyasayı tamamile elinde tutmuştur. Kimse 
onun gÜzel ve nefis kokusile ve ucuzluğile rekabet 
edemez. 

HASAN LAVANTALARI 
Türkiye ıtriyatmda büyük inkilab yapmıştır. 
Şimdiye kadar çıkan : Yakında çıkacak oları : 

j 

Lale1 Şipr, 
Nergis, Viyolet, 
Milflör, Leylak 
Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, Neroli, 
Suar dö Paris, Pompadur, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri 

Bahar çiçekleri, 
Zambak, Pupi, 
Kukaraça, Amber, 
Nadya, 
Rumba, 
Kadın eli, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri. 

MEVSiM SONU 
Münasebetile, bilumum malların ve bilhassa en son gelen 

EMPRiME KUMAŞLARIN 
FlA TLARINDA BÜYÜK TENZiLAT 

• 
· Muhtelif çeşitlerde seçilmiş kuponlar 

Beyoğlu, İstiklal caddesi 342 • 276 

E. Kalivrusi ve $.si 

BaJıkesir Şarbayllğından: 
Belediyemiz için ( 200) lira aylık ücretle Mühendis 

aranmaktadır. Taliplerin vesaikile Balıkesir belediyesi
ne müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4142) 

22 - 7 - 9Ş6 __-;:::::. 

o 

BIRE, 
1000 

EN 
LADJR 

-- . ı ·--

- •• ı/f' .... __ ıı... 

lSTANBUL BELEDiYESi ILANLARJ / 

d . li . 6 v Florya a 14 N. 1ı dükkan senelik kırası 80 ra temınatı 

" 17 ,, " " " 120 " " 9 
" 18 " " ,, ,, 80 " ,, 6 ' ' 

4,;ı' 
21 H H ff " 60 tf U s ıl 
22 " " '' " 60 " " 

4
, s ,, 

" 
" 

23 - H H ff 60 U u 4ı " ,, ıı / 
" 25 '' " ,, " 160 " " 4,S ~ 
" 24 " " " ,, 60 " '' s ı' 
,, benzin deposu yeri 100 ,, ,, 7, ııı' 
Yukarda yazılı dükkanlar teslim tarihinden itibaren 1 <lfr 

kanun sonuna kadar kiraya verilmek üzere ayn ayrı pa~~ aı~ 
konulmuştur. Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde g0\tıf 
İstekli olanlar hizalarında gösterilen muvakkat teminat 111a. t l 
veya mektubile beraber 3 Ağustos 936 pazartesi günü sıı.ıı. 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (B.) (411Q)_ 
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.. baka imtihanı 
~u~a Ziraat Bankasındar, 
Tu rkıye . rvislerinde çalışdırılmak üzere 

rrıuhtdı~ se kadar aylıkla lüzumu kadar 
Banka.ril~f yüzer ıır.~yabakaya girmek için liseleri ve

müsabaka ı e aktır· Musa hut Galatasaray Lisesi Tica
memur alın~~ eıerini veya 18 den aşağı, yirmi beşden 

. et µlS ı.....ıak ve 
ya Tıcar bitirrniş o ı~· ıaznndır. -
ret kısmını buıurunarnak ne gibi belgeler arandıg~. ':e 
yukarı yaşda · receklerdeı: Ankara, is tan bul ve ızmır 
Müsab~ya .~~n yapılaca~, edilebilecek şartnamelerde 

nelerden ırn~ıar.unııdan el ; 6 7. s. 936 perşembe. ve 
Ziraat Bank baka 6. 8. 9 d 'Ankara ve İstanbul Zıraat 
yazılıdır. M~sa bahı saat 9 a 
cuma günlen sa ıtacaktır. . ·r mektubla birlikte en 
Bankalarında ya~ n belgelen bı kadar Ankarada Ziraat 

İstekliler aranlı agu .. nü akş~ına göndermek veya ver-
936 sa ı .. ı·· ~une ( 45) son 28. 7 • rin Müdur u.g bulunrnalıdırlar. 41 

Bankası Mernu.. acaat etrnış 
mek suretile rrıtır 

-

rır~kfife 
ı v:E' . 

1 Üsküdar Birinci Sulh Hukuk ).fah 
kemesinden: Ahmet ile Vasfiyenin 
Şayian ve müştereken mutasa~rıf ol
duklarıı Üsküdarda Murat Reıs ma
hallesinde Gülhan çıkmaz sokağında 
eski ve yeni 4 No. lu bir bap hanenin 
kabiliyeti taksimiyesi olmadığmdan 
izalei şüyu suretile satılarak paraya 
çevrilmesine mahkemece karar veril-
miştir. . 

ı - Mezkur gayri menkule yenıın
li iiç erbabı vukuf tarafından 250 li
ra kıymet takdir edilmiştir. İ9bu ha
ne Uç oda ve iki hali ve bir kuyu ve 
bir harap mutbak mahallinden ibaret 
tir. Epeyce tamire mühtaçlır. 

2 - Satış 21-8-936 tarihine miIBa
diff Cuma günü saat 14 den 16 ya 
kadar Üsküdar sulh hukuk mahke -
mesi kaleminde icra kılınacaktır. Sa
tış peşindir. Müzayedeye iştirak et
mek isteyenler kıvmeli muhammene
nin yüzde yedi ·buçuğu nisbetinde 
pey akçesi vermeleri lazımdır. Rii3u
mu dellaliye alıcıya ve vergi ve rüsu
mu saire ile kanunu ahir mucilıin<'P 
evkaf taviz bedeli malsabiplerine ait 
olacaktır. 

3 - Birinci arttırmada 1<ıymeti 
muhammenenin yüzde 75 şini bulma 

- MJdürlüğO dığı takdirde en çok arttıranın taah ..., umum hüdü baki kalmak §artile müzayt'de 

Askeri FabrikaKlaorrn·ısyonu ilanları on beş gün daha temdit 01unarıık 1-
9-936 Pazartesi günü saat H den 

Satınalrna 16 ya kadar devam edecek ve en 
lit bakır çok arttıran& ihalei katiyesi icra. kı-

3 5 0 
Ton Elekt~o platinen saç Iınacaktır. 

ııususı k 4 - İhale bedelinin nihayet beş 
15 O '' Fosforlu ba ır gün zarfında tamamen mahkenıe 
' O l•t Tutya k · ı "ksi 1 " Elektro ı lira olan yukarda mı - veznesıne yatırı ması şarttır. " . 

100 ,, d Ii 162500 ,. Fabrikalar Umum !:ık~!:~:kih~;a.:o::ı:r;a~ ~en~:~k h:; 
Tahmin' edilen be eızenıe Askefl 7 Eylül 936 tari- faiz ve sair masraflar biliı hüküm 

iL • ılı rna . onunca d' lan ve cinsı yaz 
1 

a l{omısY h zarf ile ihale e ı- ondan tazmin ettirilecektir. 
Müdürlüğü satın~.~. saat 15 de kapa mukabilinde Ko- 5 - İşbu gayri menkuli.in Uzerin-

h. si gunU 13 kuruş de tapuca müseccel ve gayri müscc-
ınde Pazarte kiz }ira kkat teminat olan cel hak sahiplerinin tarihi ilandırn i-

lecektir. Şartnarne se ı·pıerin rnuva mezkur günde tibaren 20 gün zarfında e~TakI mils-
. Tr Ta ı plarını . . · bitelerile birlikte mahkemeye mü•·a -

ll:ıısyondan verı 1 • l'f rnektU 1 · ve kendılerının caatları lazımdır. Aksi halde gayri . tek ı rne erı k. 
93 7 5 lirayı havı isyona ver 

3 
rnaddelerinde ı ve- müseccel hak sahiplerinin satıış pa-

saat 14 e kadar J{orn unun 2 ve . ona müracaatları. rasının payla§masında.n hariç tutı.Ja-
de 2490 numaralı kan tte J{orI11SY 174 caklardır. 

·· ve saa 6 - Daha fazla malfı.mat almak 
Saikle mezkur gun(3g05) ~--------- isteyenler 936-20 No. ıu dosyasına 

k 
· şaat müracaat edebilirler. Talip olanların ........__ ap 1 ıaca 1 n satış günü Üsküdar sulh hukuk mah 

1 de Y kemesinde hazır bulunmaları liizwnu 
Kırıkka e > kuruş oıan .. ~:ık.~~~~ nln olunur. (24512) 

2) Jira <86 uınum Mudurlugu İstanbul 3 üncü İcra Memurluğun-
Re~if bedeli (13 603 .. fabrikal~r tos 936 tar~hinde dan: Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

da ya;zılı inşaat Askerı a 5 AgUS file ihale edılec~k- alınıp paraya çevrilmesine karar ve
Satınalma Kornisyonu~c de kapalı zar ukabilinde komıs- rilen ev eşyasmm 25-7-936 tarihine 

Çarşamba gün Ü saat .1 ( 81) kUf1lŞk~ teminat olan müsadif çarşamba günü saat 13 de 

tir Sartname (Altı) l~r~erin rnuva~f a ektublarını. mez- Beyoğlunda Fatmahatun mahallesin-
3'ondan verilir. TalıP u havi teklı rna verrne1erı ke;ı- de Bostan sokağında Tagkışla karşı 
( 80s1 ) r ( 6 5) kuruş kornisyon . 3 maddelerın- sında 13 numaralı gazino dahilinde 
k" ıra o a kadar nun 2 ve . mü satılacağından talip olanların mahal 

Ur günde saat 1 aralı kanu tte kornısyona • linde hazır bulunacak memuruna 
<liler· · d 2490 nurn ··n ve saa 
<l ının e ayyen gu 133 müracaatları ilin olunur. (24507) 

lstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonu 

ilônları 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües
seseleri için 2 2 ton kaşar 
peyniri 23 Temmuz 936 
perşembe günü saat 15,30 
da Tophanede' Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarf
la alınacaktır. Tahmin be
deli 12100 liradır. İlk temi
natı 907 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi her gün komis-

1 yonda görülebilir. İstekli
lerin kanuni vesikalarile tek 
liflerini ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona ver
meleri. ( 3 3 ) ( 3 8 2 7) 

36 

İdareleri İstanbul Leva
zım Amirliğine bağlı mües 
seseler için 42 ton bevaz pey 
nir 2 3 Temmuz 9 3 6 Persem 
be günü saat 15 de Topha-
nede Satmalma Komisyo
nunda kapalı zarfla alına
caktır. Tahmin bedeli l 4 700 
liradrr. İlk teminatı 1 1 O 2 li
ra 50 kuruştur. Şartnamesi 

her gün komisyonda görü
lebilir. İsteklilerin kanun· 
vesikalarile tekliflerini iha
le saatinden ibr saat evve1 

kofT1;<:'~1ona vermeleri. (? A ' 

(3828) 37 
:-;. 

İdareleri İstanbul Le 
vazım Amirliğine bağlJ 
müesseseler için 117500 ki 
lo meşe kömürü 2 3 Tem-
muz 936 Perşembe gunu 

saat 14.30 da Tophanede 
Satma1ma Komisyonunda 
açık eksiltme ile alınacaktır. 
Tahmin bedeli 3525 liradır 
İlk teminatı 264 lira 3 7 ku
ruştur. Şartnamesi komis 
yonda görülebilir. lsteklile· 
rin kanuni vesika1ari]e beJli 
saatte komi!!="n'"' ::l gelme 1 

..--; 

(!$5) (3829) 38 

• • • 

MEVSiM SOrtU MUrtASESf.TiLE 
tanınmış 

YUKSEK l<ALiTE MALLARINI 
fevkalade 

UCUZ FiATLAriLA 
satışa koymuştur. 

İSTİKLAL CADDESİ 272 / 4 
.. 1111!1.,. ..................................... ..,. 

HOLANTSE BANK üNi ~: 
K ...O..~ A.KÖV - P,,A....L ...O...S 

• 

ELVERiŞLi ŞARTLAR 

119 

1 1 

'')~ 
( 

lstanbu' Lıman iş?e1me idares nden 
İdaremi5;ifi 'i"'ıhtirtı tamiratı için · evsafı şartnamesinde 

yazrlr 11.000 metro rnik'abı Anrc'"mana lüzum oJdu
ğund<ın açrk eksiltn~eye iştirak edecek iskeli1erin 
( 16 50) Jira depo edcı ek 27-7-93 6 pazartesi günü sac:ıt 
1 O da idare ref er enci.in..,enine ve fazla taf siJat için Ga-

İdareleri İstanbul Leva- ]~~tada ~1crkez, R
1 
ıht m ha(n4n1ı~:)Tamirat Bürosu reis1i-

gıne rnuracaat o ur.mo~ı. · , . • 
zrm Amirliğine bağlı mües 198 

seseler için doksan üç ton ----------------------
sade yağı 4 Ağustos 9 3 6 
sah günü saat 15,30 da 
Tophanede Satınalma Ko
misyonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. Talı 
min bedeli 72540 liradır. 
İlk teminati 4877 liradır. 

Şartnamesi 363 kuruşa ko
misyondan alınır. İsteklile
rin kanuni vesikalarile te
minat ve teklif mektubları
nı ihale saatinden bir saat ev 
vel komisyona vermeleri. 

(41) (4046) 102 

• * .. 
İstanbul M. M. V. Kim-

yahanesi için 34 kalem mal
zeme ile Elektrik tesisatı
nın pazarlığı 29 Temmuz 
936 çarşamba günü saat 
14 te Tophanede Satınalma 
Komisyonunda yapılacak
tır. Keşif bedeli.13 9 lira 60 
kuruştur. Teminatı 21 lira
dır. Şartnamesi Komisyon
da görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte Komisyona gel
meleri. (4196) (48) 

* Davutpaşa Askeri Frn-
nın kiremit ve oluklarının 
tamiri pazarlığı 29 Temmuz 
936 çarşamba günü saat 
14,30 da Tophanede Sa
tınalma Komisyonunda ya
pılacaktır. Keşif bedeli 138 
lira 60 kuruştur. Teminatı 
20 lira 85 kuruştur. Keşfi 
Komisyonda görülebilir. İs
teklilerin belli saatte Ko
misyona gelmeleri. ( 49) 

(4197) 

TuR '{,_ ZiRAAT BANAASI 

Müfet'iş nanızetliği ve 
şef namzetliği 

müsabaka imtihanı 
TURKIYE ZIRAA T BANKASINDAN : 
1 - Bankamıza müsabaka ile ve müsabakada 

gösterilecek muvaffakiyet derecesine göre lüzumu 
kadar müfettiş namzedi ve şef namzedi almacaktlr. 

2 - Bu müsabakaya girebilmek için Siyasal Bil· 
giler " Mi.ilkiye " veya Yiiksek Ticaret ve İktisat 
Okulasından 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 
kazananlar yol paraları verilerek Ankara 'ya getiri
lip sözlü bir imtihana tabi tutulacaktır. 

4 - Müfettiş namzetlerine ( 140) ve şef namzet
lerine ( 13 O) lira aylık verilir. 

Müfettiş namzetleri iki senelik bir stajdan sonra 
müfettişlik imtihanına girecek ve kazanırlarsa 175 
lira aylıkla miifettişliğe geçirileceklerdir. Ankara
dan Umum Müdürlük servislerinde çalıştırılacak 
olan şef namzetleri ise bir senelik stajdan sonra ehli
yet imtihanına girecek ve kazanırlarsa terfi edile
ceklerdir. 

5 - İmtihan Programile sair şartları gösteren 
matbualar Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Banka
larmdan elde edilebilir. 

6 - İstekliler. aranılan belgeleri bir mektubla en 
son 27-7-936 pazartesi günü akşamına kadar "An· 
kara Ziraat Bankası teftiş heyeti müdürli.iğü" ne 
göndermek veya vermek suretile müracaat etmiş bu
lunmahdtrl~r. ( 3967) 

26 e Yazılı vesaikle ınu 
ta~~~~,_:..:::=~ru.1--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---
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Soğuk hava dolabı 
Şimdiye kadar hiç bir buz dolabının halledemed~ği müşkülü hal· 

letti ve icat ettiği EKOVAT kompresörü sayesinde elektrik sar· 

fiyatını yüzde 50 kadar azalttı. 

Soğuk hava dolabı almadan evvel geliniz ve 1936 modeli yeni 

FRIGIDAIRE leri görünüz. Geniş dolapları, dahili elektrik tesisa

tı, bol ve çabuk buz imal eden teçhizatı sizi hayran bırakacak· 

ilk taksit olarak vereceğiniz 1 O lira ile dünyanın en id .ıreH 

ve en mükemmel soğuk hava dolabına malik olunuz. 

1 • • ·~- .. • ;: ._. : • -'' •• ••• ·,·: : :':.. • 1 11 .' .. ı 

MOTOR S 

• 

• al 

FRIGIDAIR!: do~~~~~d ~in ~~kan buzl!ln rn~:~~ ~rı berkesi hayrete dil· 

şürüyor. 

BO LA Bi D E 
Galata: Hezare;ı c~=~d ,~j ; Seyoğl(IJ l:. r;.~k~ıSI caddesi 

Ankara: Bankc~~ar c:a~desf • h!m:r: C :.:;:! ~t1l "ıarı ve· 

SATIEw n:n b~tün ŞtJj,e!er~~de 

k Si 

SU GEc;MEZ 

'(Güzellik,, Pu ~ rasını 

Tecı übe ediniz 

~------------Dm--fic__.......,~lllDllUU __ mlil _____________ ~ 

Baş ve diş ağrılarına 
karşı muafiyet demektir 

Nafile yere ve ça 
resi varken nıçin 
ıstırab çekmeh? 

Bir tek kaşe 

GRiPiN 
En muannit ağrıları, 
~,n k ı s a zamanda 

'Kesmeğe k a f i d i r 

yapınız. 

Tokalon pudrası, terkibindeki im
tiyazlı yeni (çifte köptik) cevheri 
sayesinde cildin parlaklığına nihayet 
veriyor. Bu basit prova ile bizzat 
tecrübesini yapınız. 

Parmaklarınızdan birini "Fini 
Mat" yeni Tokalon pudrasına bulaş

tırınız da su bardağına batırınız. 

Parmağınızı bardaktan çekince ne 
ıslanmış, ne de parlamış olmayıp ku 

Şirke ti Havr; ve 
i D A .R E S i N D E N : 

Cumartesi al<şamları son postalarda ve Pazar sabahları ilk pos
talarda gidiş geliş bilet ücretlerinde tatbik edUen YÜZDE ELLi 
TENZILATLI TARiFEYE karşı sayın lstanhul halkımızın gösterdiği 
fevkalade rağbeti naz=sra alan şirket rdaresi: 

TEMMUZUN ·24 NCÜ CUMA GÜNÜ sabahından itibaren yaz ta
rifesinin devamı müddetince HERGÜN SABAHLARI .K(:)PRÜ_DEN 
ANADOLU VE RUMELi cihetlerine hareket eden saat 6,20 ve 7, 10 
daki 2,8 ve 14 numarah seferlerde c;-yni YÜZDE ELLi TENZiLAT 
LI tarifeyi tatbika karar vermiştir. Bu postalara m~~sus gidip gel 

. . . 
me biletlerin dönü~ parçalarının ayni· günde istim~~ edilmesi meş 
ruttur. 

CUMARTESi AKŞA '\4LARI iLE PAZAR SABAHLARI tatbik edi· 
le gelen ve dönüş hak~u PAZARTESi GÜNLERi SAAT ON iKiYE 
KADAR muteber olan yüzde elli tenzilath tarifenin tatbik ve ic 
rasına kemakan devam oıunacaktır. ·-= T Eierübe ediniz = j 

ı ..._..., •• - _ _...!M11Q,ıımı IMRl'" ... ımıaaını,. .................... , ••• -•••1111...ı...ıo zz -

ru ve "mat" olduğunu göreceksiniz. -----------------------------• -------------------- Pudrada (çift~ köpük) olduğu için - - -----------------------------

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ rutubete mukavemet eder. Bunun M. M. V. Den : = r·· k H K B .. .. k = içindir ki Tokalon pudrası 8 saat 1 - Muhtelif yerlerde yeı = ur ava urumu uyu §§ sabit kalır ve böylece bütün suvare- altı benzin tankı yaptırıla-= = de sıcak salonda dans eddebilirsi- caktir. 

~ rrn Do w ~ l'N1 /?-. '()\ ~ n n ~ :~:ni!e~~:~~i i:uf::~!ni:d::•y:~ Jan2 f:-m~~a~Ş~J~~;~~:~~ 
= (,p ~ ~ W ~ ~ W E: ni "Fini Mat" Tokalon pudrası ne Müsteşarlığı inşaat şubesi
§ Şimdiye kadar binlerce kişiyı zengın etmiştir ~ yağmurdan ~e rü~gardan ne de ter- ne müracaat ederek fenni = = lemeden muteessır olur. Burnun 
:E 4 cU ke,ide 11 • A§ustos • 936 dadır. E: parlaklığına nihayet verdiği garan- malumat aldıktan sonra hiç 
=_= Büyü k ikramiye § t_i _edi_·ım_ek-te-di_r. ______ bir taahhüdü tazammun et

memek şartile proje ve tek-= 3 5 000 L• d S Altı sene mekteplerde Fransızca liflerini Temmuz 936 sonu---- • . 1 ra 1 r $ muallimel_iği ya.pmış bul.unan bir 
- B k b 1 d d na kadar mezkur Şubeye = = ayan, ı ar aı eler nez ın e vermeleri. ( 36 ) ( 3459 ) 

'FRUIT SALT 
inkibaz ve ondan 

mütevellid migre

ni, baş ağrılarını 

ve dermansızhgı 

def' eder. 

ENO. " f'rult Salt", " Sel de 
.-.."il~ Frul1" ve " Meyva Tuzu ' ' 

kelimeleri fabr ika markası 
alarak tescil edilmi,tir. 

:: Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikra- § Mürebbiyelik aramaktadır. 29 § ~yd~e (W.000) fu~~hlrmü~~tvudu. § Bey~u,TumTum(&mam)~--·--------------------~-~---~ 
6flllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll 1111İi. 14/ 1 No. da (Bayan Pauline) ad- Sahibi : Ahniet Einin YALMAN- Umumi Neşriyatı İdare Ede~: S. SALİM 

resine yazılması. Gazetecilik ve Ne§riyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaas: 


