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Sismograf ve otobüs 
Sismograf'm zelzeleleri kayda ya • 

rayan bir alet olduğu malfı.mdur. Biz
de de rasatbanemizde bir Sismograf 
aleti vardır. Fakat maazallah bir yer 
sarsıntısı olsa bizim Sismograf zel
w!eyi kaydetmeğe yaramaz. Çünkü 
aklımızda kaldığına göre tahsisat bu
lunamadığından yerine konamamış -
tır. Onun için böyle bir hal olunca, 
sismograf zelzeleyi kaydedecek yer
de biz gazeteciler sismografın yeri
ne konmadığını kaydetmekle iktifa 
ederiz. 

Ne ise bahsimiz bu değil! Biz yine 
gelelim sadede' Ne diyorduk. Evet, 
siı=.mograf yer sarsıntısını kayda ya
rayan bir alettir. Bizde rasathaneye 
henüz yerleştirilmediği halde Sovyet 
Rusyada birçok otobUslere ve tram · 
vaylara ufak tertipte sismograf kon
muştur. Bunlar arabaların ihtizaz. 
tarım kaydetmekte ve bu suretle sar
sıntıların cümlei asabiye üzerindeki 
tesirlerini ölçmektedir. 
Şimdi düşünüyorum, ya bizde de 

bu usul kullanılsa vaziyet ne olurdu? 
Muhakkak ki gazetelerde hergün aşa 
ğı yukarı şöyle havadisler görürdük: 

Dün saat bilmem kaç raddelerin
de filan tramvay, feşmekan yokuşun 
dan inerken, sismografın ibresi yerin 
den fırlamış, ve yolculardan birisinin 
biimem neresine saplanmıştır ... Tah
kikat yapılmaktadır . ., 

"Dün Eyüp seferini yapan şu oto
büsün Sishmograf ibresi, şiddetli bir 
sademe yüzünden yerinden kopmuş 
v~ on metre ilerideki karpuzcunun 
karpuzlarına girmiştir. Tahki)rnta 
devam edilmektedir.,, 

Bana kalırsa, eğer bu sismograf
larla vesaiti nakliye ihtizazlarmm 
cümlei asabiye üzerindeki tesiri öl
çüimek isteniyorsa, lstanbulda bun
ları tramvaylara., otobüslere değil, 
bazı sabit yerlere, mesela caddelerde 
ki evlere koymak yerindedir. Evle
rin sarsıntısı.tramvay ve otobüslerin 
sarsıntısı hakkında bir fikir verir, 
Vf' bu sayede cümlei asabiye üzerin
de tetkikler yapabiliriz. 

.Maamafih daha eslem tarik, sis
mografı cümlei asabiyeye raptetmek 
ti'i'. Çünkü bununla mebsuten mütena 
sip olarak tramvay ve otobüslerin 
ne kadar sallandığını öğrenir, ve na
sıl çıldırmadığımıza hayret e<leriz ! 

Yol kazaları 
Bir hafta zarfında İngilteredeki 

bütün yollarda kazalar yüzünden 
134 kişi ölmüş, 5.301 kişi yaralanmış 
tff. Yapılan istatistik mükayeseleri -
ne göre bu bir rekordur. Netekim yal 
nı:ı:: Londrada bir haftada 28 kişi öl· 
müştür. Nakliyat nezareti, havala
rın bozuk gitmesi yüzünden, turistik 
faaliyetin de pek fazla olmadığını dü
şünerek, bihakkin endişe etmektedir. 
Öyle ya, ya havalar güzel olsaydı 
da herkes otomobille gezmeğe git -
seydi ozaman kaza yekunu ne olur
du ? 

!ngilteredeki bu kazalara bakıp ta 
kendimiz için bir övünmek vesilesi 
arasak doğru olmaz mı?. 
Vakıa biz, İngiliz ahalisi kadar ka 

labalrk değiliz. İstanbuldaki nüfus 
mikdarı Londra nüfusunun çok du
nundadır. Fakat ne olursa olsun yine 
bizdeki kaza nisbeti lngiltereye naza 
ran bir haftadan yine azdır. Bunun 
bir sebebi eğer belediyenin kalabalık 
caddelerde karşıdan karşıya geçmek 
icin çivili veya boyalı geçit yerleri 
ihdas etmesi ise, diğer sebebi de tram 
vaylara asılmanın menolunması, 

tramvay durduğu zaman otobüslerin 
de yanından süratle geçmeyip durma 
sıdır! 

Maamafih yolların kaza mikdarın
du büyük tesirleri olduğu da muhak 
kaktır. 

Mcsc/'i yemin ederim ki Kadıkö· 
yünden Ziverbey yokuşiyle uzanan 
Kayışdağ caddesi tamamen masun 
ve temiz bir caddedir. Çünkü yol o 
kadar bozuktur ki, buradan hiç bir 
vesaiti nakliyenin geçmesine ve neti
c~ itibarile de kaza olmasına imkan 
yoktur. 

Halbuki asfalt Maslak caddesi 
böyle mi ya? 

Fen köşesi 

Dünyada bir temiz, kıymetli, cev
herli altın vardı. O da iflas etti. 
Geçenlerde bir Lehli adam Fransada 
sun'! altın yapmak istemiş, fakat 
"'ilmi simya" bu asırda sökmez diye 
zavallıyı yakalamışlardı. Sonradan 
duyduk ki Fransada tevkif edilen 
bu adam, İtalya tarafından altın a
raştırmaları, sun'i altın imali için su 
reti pıahsusada celbedilmiş; İtalyan 
maliyesi ilmi "simyadan" istifade et
mek çarelerini aramağa başlamış! .. 

lı,akat alt.mm sun'isini aramağa 
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Ne dersiniz ? Bilginizi yoklayınız 

Sorular 

S - Çanakkalenin kadim tarihi is
mi ve beynelmilel ad1 nedir? 

S - .Kromvel kimdir ve ne ile şöh
ret kazanmı!jtır? 

S - Eyfel kulesi kaç katlıdır, 
hangi tarihte yaprlmu;tır? 

S - Tiirk dili tetkik cemiyeti ne 
zaman kurulmuştur.? 

Dünkü soruların cevapları 
S - La/ayet kimdir' 
C - La. Fayt, meşhur bir Fransız 

generalidir. La Fayt ayni zamanda 
bir siyasi olduğu için Amerika ve 
Framnz ihtilallerine bilfiil istirak et
miş, isyanlarda amil olmuştur. 

S - Mikrofon nedir ve kimin tara
fından bulımmııştur' 

C - Mikrofon, se.4'i ~riiks~lten bir 
alettir. Mucidi Hüg isminde bir ln
~lizdir. Hii~ 1831 de doğmu~ ve 1900 
da ölmüştür. 

S - Ncvil .•mlh miikafatı 1933 de 
kime verilmiştir~ 

C - Sovyet Hariciye Komiseri 
Litvinofit. 

S - Türkiyr.de ilk şapka ne günü 
giyilmiştir 1 

C - 28 A~stos 1925 te. 

ne hacet, şimdi taklidi var. Hem de 
altından hiç farkedilmiyor. Bu pal
ladium denilen bir madendir. Öğren
diğimize göre palladium gayet sert 
ve gayet incelebilir bir hassaya ma
liktir. Palladium'u 0.00001 santimet
re kadar inceltmek mümkündür. Bu 
safhalardan her biri 10 santimetre 
murabbaı olmak üzere 35,000 tanesi 
bir araya geldi mi ağırlığı bir ons 
yani 30,59 gramdır. 

Palladium altından ve platinden 
daha ucuzdur. 1500 derecede erir, 
mukavemeti çok fazladır. 

Bundan sonra Palladiutn altın "\"e
rine kuyumculukta kullanılacaktır. 
Hatta ucuzluğundan dolayı konserve 
kutularının bile Palladiumdan yapıla 
bileceği söylenmektedir. 

Kanada da Ontaryo eyaletinde bol 
mikdarda Palladium bulunmuştur. 
D.nnek artık alt.ııı 'b\le zuvanıtluşu ve 
eski saltanatının yerine şimdi kon
serve kutusiyle bir tutuluyor ... 
Hoş hayatta evvela altınken sonra 

konserve kutusundan da.ha aşağı ol -
duğu anlaşılan insanlar da yok değil 
dir ya ... 

Atatürk'ün valiye 

cevabi telgrafları 
Montrö zaferi münasebetile şehir 

namına çekilen telgrafa Atatürk ta· 
rafından aşağıdaki cevap verilmiş . 
tir. 

Muhittin Ustündağ 
Belediye Reisi 

Is tan bul 
Yurdumuzun Boğazlardaki emni

yetini tevsik eden Montrö mukavele
si münasebetile muhterem halkın 
coşkun ve heyecan sevinclerini bildi
ren telgrafınıza samimi teşekkürle . 
rimi bildiririm. 

K. Atatürk 

Deniz Yolları İdaresinin 
yeni vapurları 

Denizyolları idaresinin Avrupa 
fabrikalarına ısmarlamağa karar ver 
diği vapurlar için fabrika mümessil
lerile cereyan eden müzakerenin ne
ticelendiği ve şimdilik 6 vapurun in
şası için sipariş verilmediği dün bir 
gazete tarafından yazılmıştı. Şehri · 
mizin bu işte alakadar makamları 
bu haberi tekzip etmekte ve henüz 
hiç bir grupla kat'i bir itilaf · elde 
edilemediğini söylemektedirler. 

Galatadaki kimsesizler 
yurdunda 

Galatada bulunan ve anormal fa. 
kat kimsesiz olan çocuklara mahsus 
yurdun tevsii kararlaştırılmış, beledi 
ye bütçesi müsait olmadığı cihetle ev 
kafm muaveneti içtimaiye faslından 
yardım görülerek bu işin halli karar 
La.cıtırılmıştı. 

Alakadarların evkaf nezdindeki te 
şe'bbüsü esas itibarile müsbet netice 
vermiştir. Yalnız evkafın ne miktar 
yardımda bulunabileceği henüz tes
bit edilememiştir. Mamafih bu işin 
eylülde halledilmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan yurtta bulunan sek 
sen kişiden ibaret talebe bu aybaşı 
Heybeliadada kampa çıkacaklar ve 
orada bir ay kalacaklardır. 

Buz meselesi ! 
Arap lsmaili 

öldürenlerin davası 1 
lstanbulda buz meselesi • hele bu 

günlerde • bir mühim İf olmuftur. 

Ça.mhcada büyük 
eğlenceler yapllacak 

Bir gece Tophane civarında Arap Belediye elektrikli soğutma dolap· İki Ağustosta başlayacak olan !s-
!smail adında birini bıçaklayıp öl- lan çıktı çıkalı bu: satışı azaldı di- tanbulda 40 gün 40 gece şenliklerine 
dürmekten suçlu Hüsey.in, Ali Ça • Ye sızlanıyor, dolaplara vergi koy· ait hazırlıklar ikmal edilmek üzere
vuş ve Kamilin duruşmalarına dün mak istiyor. Haksız değil. Belki dir. Bu şenlikler arasında bir gün de 
öğleden sonra Ağırceza Mahkeme • buz aatıfı eksilmiıtr. Lô.kin elektrik Çamlıcada bir eğlence yapılması için 
sinde başlanmıştır. ten vergi alırken bir de ele'ktrik do· Çamlıcayı Güzelleştirme Ce.t iyeti ta 

Şahitlerden on iki yaşlarındaki labından vergi almak katmerli kül- rafından vaki teşebbUs kabul edilmiş 
ufaktefek bir kız gördüklerini şöy- fet olmaz mı? Bizce bu taralı hak- Ur. Bu hususta Festival komitesile 
le anlatıyordu: sızdır. b · t f d u cemıye tara ın an müştereken 
-. Bir gece e~de .?t.~r~rken bir- Halk, buz pahalıdır diye fikayet· bir program hazırlanmıştır. Bu prog 

denbıre sokakta bır gurültu duydum. çi. Onlar da haklı. Gerçi depolarda rama göre, Çamlıca günü saat 14 de 
Hemen fırladım. Şu gördüğüm Ali 100 paraya aatılacak amma bakkal başlayacak, ertesi sabah bitecektir. 
Çavu.ş orada iöi. Bir adam da elin- ların aatıfına b-l-dı·y- karı.cmıyor. 
d b d 1 

.. • .. r o gün Çamlıcanın her tarafı bir ge-
e ır bıcak tutuyor u. Arap sma- Dem-k b f" t t b. k t l ı· . · .. uz ıya ı am ır on ro e nı gibi süslenecek ve müteaddit eğ-

ıl dçe yerde b~yluboyunca ·?'atılyordb~· tô.bi değil. Diğer taraftan bayiler de lenceler tertip olunacaktır. Bu arada 
agırılan bır başka şahıt o an l· ne yapacaklar b.l ,· l K "h b. 

t 
· ·· 

1 
h.k. _..t. ını ı m yor ar. a ır su içme müsabakası, bir de gar-

enı şoy e ı aye - ı: · k ·h k ·d h l , . ırerın, a arca gı en ava ara, sonlar müsabakası yapılacaktır. Su 
:--- Ben vak a yennde bulunma • elektrikli dolaplara bakarak aatıfı· içme müsabakasında Büyük Çamlı • 

dım. Yalnız ertesi günü karakola nı ekailten bayiler, günün birind~ ca, Küçük Çamlıca, Tomruk, Kısık
gittim. Orada Ali Çavuşu gördüm. Fa~la talep karfmnda apıfıyorlar. h suları ayrı ayrı kaplara konulacak, 
O beni görünce: "Gördün mü başı- Bu fazlayı eaaa tutup ta aiparif ver- müsabakaya girece'ıler bu suların 
mtza gelenleri. Akşam Arif bıçakla ıreler erteai günü buz artıyor ve zİ· her birinden birer bardak içecekler 
lsmaili öldürüp kaçtı." yan ediyorlar. Onun için daima ihti ve bunun hangi membaa ait olduğu-

yaçtan az almayi tercih ediyorlar. nu söyliyeceklerdir. Bu suretle bü
Bunun üzerine Ali Çavuşa sorul- Bu halde de akfam u··stl-rı· bayı"ler- t•· ... un memba sularını derhal ve şaşır-

du: de buz bulunmamak ihtimali tahak- madan söyleyen müsabakayı kazan-
- Bak sen karakolda !smailin kuk ediyor, haydi su veya birasını mış addedilecek ve kendisine müna • 

Arif tarafından vurulduğunu söyle- soğutacak olanlar için bu bir keder sip bir hediye verilecektir. 
mişsin. Halbuki şimdiki ifadende ise değildir. Lakin hastalara lazım olan Garsonlar müsabakası ise tamamı 
ben vuranı bilmiyorum, diyorsun. buzu akşamları veya geceleri bul· le gülünçlü ve eğlenceli bir müsaba-

Ali Çavus: rnak bir mühim meseledir. Tanıdık· ka.dır. Bu müsabakaya bu muhitte bu 
- Ben ona, belki o vurmuştur, larımızda11 birinin nezfi dimağiden lunan kahvehane ve gazinolarda ça

hasta olan valdesi için iki gece üat lışan garsonlar iştirak edecektir. Mü-
şeklinde söyledim, dedi. üste Şicı.li, Harbiye, Pangaltı ve -ı·va- b · s b "' ... sa aka Çamhcadan başlayacak, Kı-

Şahıt a ahattin ise: rındaki buz depolarında bu- bulun kl d - sı ı a nihayet bulacaktır. Garsonla-
- Gürültüye koştum. İsmail, be- madığı için o civardaki iki dondur- rın ellerinde birer tepsi bulunacak 

ni bırakın, diye bağırıyordu. Hüse- macmın insaniyet hislerine mü.raca- v: tepsilerde içleri dolu ikişer kahve 
ynin elinde bir bıçak vardı. Bir elile ata mecburi.vet hasıl olmuştur. fıncanı ikişer bardak bulunacaktır. 
de Ismaili tutuyordu. İsmail yerde Buz bayilerine hastalar için her Ga~sonlar bir e1.'eri boş ve diğer el
yatarken Kamil tekme ile vuruyor- gün hiç değilse beşer kilo ihtiyat lcrınde bu tepsiler olduğu halde Çam 

buz aaklayıp bunu doktor veya po· lıcadan Kısıklıya kadar koşarak gi . 
du. lisin emrile satmaları usulü ittihaz decekler ve kim hem daha çabuk, 
Duruşma sonunda Arif ve Boya- d ·ı hh · · e ı ae sı atı umunuye namına le- hem de kahve ve suları hiç dökme 

cı Mehmedin celbi için mahkeme na mı olur? den götürürse 0 birinciliği alacak ve 
başka bir güne bırakıldı. Biz böyle düşünüyoruz. kendisine bir mükafat verilecektir. 

Esmayı öldii!·en Mahmut Siz ne dersiniz ? _ Verilecek hediyelerle, Çamlıca gü-

Du··n Ag-ır Ceza ~'ahkemesı·nde - • l;y· ~~agı-·"bttfth~~ı·ande ... ~~n _ _gi_ güne rast J..\'1 ~.........----- ..... CU- _ .... _ - -

Bütün bunlardan başka Çamlıca gü 
niınde, gündüz Balkan festival he -

1'Aına. adında tnr ıu&.w-ın vıuu~ l.lt::· 

reye atmaktan suçlu Mahmudun du· 
ruşma.sı yapılacaktı. Fakat Malı · 
mudun evrakı ikmal edilip kendisi 
mahkemeye tevdi edilemediğinden 
duruşma başka bir güne bırakıldı. 

Harbiye mektebi 

Eylülde Ankaradaki 
binaya taşınıyor 

Harbiye mektebi Eylulde Ankara 
da yeni yapılan binasına nakledile • 
cektir. Bu suretle 1936 • 1937 yılın· 

dan itibaren Harbiye mektebi tedri· 
satı Ankarada başlamış olacaktır. 

Bu yıl mezunlarının merasimi 30 A· 
ğustosta yapıldıktan sonra nakil ha· 
zırlıklarına bakılacaktır. Şimaiki 
mektepte mevcut sıralarla demirbaş 
eşyadan bazıları olduğu gibi 
bırakılacaktır. lstanbulda boşa

lacak Harbiye binasına Maltepe as
keri lisesi, Maltepe askeri lisesi bina
sına da ihtiyat zabit mektebi taşına
caktır. İhtiyat zabit mektebi binası 
başka iş için kullanılacaktır. 

Belediye ile Evkaf arasındaki 
ihtilaflı meseleler 

Belediye ile evkaf arasındaki bü
tün pürüzlü meseleleri tetkik ederek 
hakem sıfatile hüküm verecek olan 
heyet mesaisine devam etmektedir. 
Bu heyetin çalışma müddeti nihayet 
bulmuş ise de elde mevcut meselcle· 

1 rin esaslı tetkike mühtaç olması ha
sebile henüz kat'i bir neticeye varı
lamamıştır. Bu itibarla hakem ko -
misyonunun çalışma müddeti altı ay 
daha uzatılmıştır. 

Gelecek seyyahlar 

Tem.muzun ilk günlerinde İngilte -
reden hareket etmiş olan "Stratmor" 
vapuru, bu ayın sonunda limanımıza 
vasıl olacaktır. 1100 İngiliz seyyahı 
getirmekte olan bu vapur, evvelce 
Filistine gitmek Uzere yola çıkmışsa 
da, oradaki karışık vaziyetten dolayı 
seyyahlar İstanbula gelmeği tercih 
etmişlerdir. Ayni günde, Orotos va
purile de ayrıca 400 İngiliz seyyahın 
şehrimize gelmeleri beklenmektedir. 

KUÇUK HABERLER 

• Floryaya gidenler - Bu sene de 
Florya çok rağbet görmeğe başla -
mıştır. Evvelki pazar gidenlerin sa
yısı 20 bin kişi idi. Geçen pazar 27 
bini geçmiştir. 

• Karpuz bollu~u - Trakyadan 
çok miktarda" karpuz gelmeğe başla
mıştır. Uzunköprü ve Pehlivan kö • 
yUnden iki vagon karpuz gelmiş ve 
beğenilmiştir. Bu sene mahsul ge -
çen seneye nisbetle hem çok ve hem 
güzeldir. 

• Oldürülen köpekler - Belediye, 
köpeklerle şiddetli mücadele için ye· 
ni emirler vermiştir. Son üç ay içinde 
Istanbul belediye hududu içinde 
7964, mülhak kazalarda 784 köpek 
öldürülmüştür. 

• lzmircleki tuz fabrikası - Yeni 
tuz fabrikasının küşat resmini yap -
mak üzere gümrük ve inhisarlar ve
kili .lana Tarhan. inhisar umum mü
dürü Mi~at ve müfettiş Cavit lzmi
re gitmi!'}lerdir. 

• Kızılay Kunıınunda - Kızılay 
kuıtbmunun Şişli nahiyesi Suna pas
tanesinde bir toplantı tertip etmiş • 
tir. Bu toplantı 25 temmuz Cumar • 
tesi günü olacak ve burada yeni kay 
dolan azalar merasimle biribirlerine 
tanıtılacaktır. 

• Muallim m~kteplerincle - Mual
lim mekteplerine talebe kaydine bu 
ay bııııı ba!}lıınacaktır. 

Ancak orta mekteplerden iyi ve 
p~k iyi derecede mezun olanlar kay -
dedileceklerdir. 

• !\la.arif müsteşan - Maarif müs 
teşarr Rıdvan Nafiz dün lzmirden 
gelmiş Ankaraya gitmiştL· . 

Yeni çöp kamyonları 

Belediyenin şehrin temizlik işledni 
asrileştirmeğe ve otomatikleştirme -
ğe karar verdiğini yazmıştık. Bu 
maksatla son sistem kamyonlar ge -
tirtilmişti. Dün sabah belediye ö
nünde bu kamyonların tecrübesi ve 
tesellüm muamelesi yapılmıştır. Be
lediye Reisi Muhittin Ustündağ ile 
Makine şubesi müdürü Nusret bu tec 
rübelerde hazır bulunmuştur. Kam
yonlar yere dökülen çöpleri hiç kim· 
senin yardımına lüzum kalmadan 
içine almakta ve yine amelenin ça • 
lışmasma lüzum bırakmadan iste -
diği zaman arzu edilen yere dök
mektedir. Tecrübeler iyi netice ver
diğinden kamyonların tesellüm mu
amelesi yapılmıştrr. 

ydlerinden birer grup nıilli dansları. 
nı oynayacaklar, şarkı söyliyecekler, 
gece de sabaha kadar sürmek üzere 
bir kır balosu verilecektir. 40 gün 
40 gece eğlenceleri arasında bir de 
mühim güreş müsabakası yapılması 
kararlaştırılmış ise de bunun teferrü 
atı henüz tesbit olunamamıştır. 

Poliste 

Dün üç 
denizde 

kişi 
boğuldu 

Bir gün içinde lstanbulda üç bo· 
ğulma vak'ası olmuştur. Son gün -
lerde sıkça vuku bulan bu boğulma 
vak'alannm sebebi ya yüzme bilmi· 
yenlerin denize girmesinden veya a
çıklarda denize girildiğindendir. Za
bıta şiddetli takibat yapmakta ise 
de maalesef bu müessif vak'alar or
tadan kaldırılamamaktadır. eu bo
ğulma vak'alarmı sıra.sile yazıyo

yoruz: 
1 - Çengelköyünde Deniz Hama

mı sokağında oturan Resan adında 
biri Çengelköyü sahilinin laaletta • 
yin bir tarafına giderek soyunmuş 
ve denize girmiştir. Fakat yüzerken 
birdenbire bağırmağa başlamıştır. 
Sesini duyanlar. biraz sonra gelerek 
Resan'ın imdadına koşmuşlarsa da 
onu ancak baygın bir halde karaya 
çıkarabilmişlerdir. Resan bir otomo
bile konup hastaneye götürülürken 
yolda ölmüştür. 

2 - Taksimde Sazlıdere mahalle
sinde oturan on dört yaşlarındaki 
Ali bir kenarda soyunarak Dolma
ba hçede denize girmiı;;tir. Fakat 
Ali yüzme bilmediğinden akıntıya 
kapılarak ayağı birden kesildiği sı
rada bağırmağa başlamıştır. Duyup 
yetişinciye kadar boğulmuştur. 

3 - Gedikpaşa c;addesinda oturan 
Herant, Hampar ve Nobar adındaki 
üç arkadaş Yenikapıya giderek bir 
sandal kiralamışlar ve denize ac;rl
mışlardır. Biraz sonra genc;ler san
daldan denize girmek sevdasına ka
pılmışlarclır. Bunlardan Nobar, so
yunarak suya atılmıştır. Fakat No
bar bir batmış, bir daha görünme -
miştir. Ceset nekadar aranmışsa da 
bulunamamıştır. 

Otomobil çarpmıf 
Saraçhane başında dolaşan ve 

Zeyrekte oturan yedi yaşlarındaki 

23 - 7 - !l~ı' 

Dış siyaset 
ispanya mücadelesini~ 

sonuna doğru 
l-;panyada.ki ihtifül hareketi, 

bir mücadele ta.rzmm doğduğtınU 
gösterdi. Hükumetle asiler a d 
5iddetle devam eden hava, kar&•

1 niz, harbine bir de radyo şa"'9 
karıştı. Ve bu yüzden dola~, da~· 
ki \'aziyeti öğrenmek büsbütün ,;; 
la.}b. 

Buna rağmen evvelki günle ~~ ~ 
kü vaziyet arasmc1a birçok degış 
likler olmustur. Evvela ihtilali bJ! 
rır gibi görlinen Madritteki rııff 
hükumetin mevkii bugün nazik, 
~ekil almıştır. Ve sonra da biik 
te sadık olan donanma da, üssiillı' 
kelerin in asiler eline g~mesi ) .. 
den kömürsüz, petrolsüz, eeph . 
kalmıı;, Tanca limanına iltica e~ 
tir. Fakat f;Ok zaman için deıı· 
Çünkü Fastaki &<;ilerin kumaJl 
bu defa da Tanca beynelmilel . 
ne donanma limanı terketmediğİ 
dirde şehri iı;gal edeceğinJ bUdifll1 
tir. Bunun üzerine dt donanın& 
cadan hareket etmiı;tir. 
Diğer taraftan Barselonda, fi• 

Madritte hükfunetin işleri hiç tı 
gitmemektedir. Daima kral t 
olan !)İmali İspanya ise adeta 
men ihtilaleilerin elindedir. 

Kadiks, AJgeziras gibi Jf meJI 
Seville gibi mühim şehirler asP 
işgalindedir. 

Bir kaza neticesinde ölen Ge. 
San Jorjiodan ba.-,ka diğer geııs,_I 
ler hükumete mukavemet etmelct' 
yer yer muvaffakıyet kazanOl 
dırlar. 

Riikumete şimdilik ameıe ~ 
men müzaheret etmektedir. \re 
tarafta şimdiye kadar misli az f.O 
len bir amansız mücadele oJ~ 
dır. 

Çünkü iki taraf ta can ha,·IOt. 
raşıyor ve bundan ba.1ka çare 
dığmı da biliyor... d 

Fikrimizce bütün mesele, ~I• ıf; 
l'e Barselon şehirlerinin muka.d~t 
tile alakadardır. Hiikfımetin at1S1 
rada taa~·yün edecektir. Fakat 
ha şimdiden birçok ameJe rf'lslttf ~ 
Fransaya ilticası dikkate şa~·eJtd 

Vaziyet herhaJd~ birkaç güne~ 
:a.r anlaşıla<'ak fak~.t .? ... amanll M 
uM~di\Mıı~'l~.ıMl? ~91R»,f~e~tltııf 
pan,Jada politika işlerile çok llı8: 
dar olmamış 'bazı smıflarm tarıı 
n harici tesirler, vaziyetin i•ld 
da bü)'iik bir rol oyniyacaktır. 

Danzig meselesi 
( 

Patrrdılı günler, her ~ene yal) 
larmm adeta tahtı inhisann ·' 
A vnıpanm cenubunda boğuşmıı.1111' 
turken şimalinde de, Avnıılanıll · 
narclağı, Danzig meselesi yenideJ' 
levlf'nmistir. .....ı 

Polon~·alılarla Almanlann ~ıır. 
ter Cemiyetinin elinden bu işi 
istedikleri 8.şikardrr. Fakat a f 
da anlaşmaları da kolay değ-ildit· 
lonya gazeteleri ile Alman gs 
ri arasında söz diiellosu gittikÇ~ ~ 
detJenmektedir. Varşova gaıete~i 
den Gazeta Polskanın, Potoıt~~ 
Danzi;:~teki menfaatlerinden zer~ 
dar fedakarlık yapmıyacağını ~ 
makta, Danzigte intişar eden Vo 
ten gazetesi de Alman menftllt E 

nin ~iddetle müdafaa edil~ 
söylemektedir. 

Danzig meselesi llilli 
ya, Polonya hükiimetıerinin sırı' 
politikasile alakadardır. Bilha.-~ 
giltere hu işe kanşmak i'iteme<l1"j 
bi A vrupanın ı,arkmda da bir ti' 
hiit altına ginnek istemiyor • f. 

Polonya • Almanya arasoıdl' / 
nakaşa büyüdüğü takdirde bsıJI 
Fransa istifade edecektir. ~ 

Elhasıl bugün A vnıpanm j)t 
lan bizim bildiğimiz hu~ün ı; jj) 
man Balkanlar de~il, bizden ~ 
çok uzak, yerlerdir. ı:f"ı 

Raif N.~ 

Mısırlı talebenin . ziyaretle~ 
Şehrimizde bulunan Mısırlı.~~ 

dün müzeleri gezmişler, bıl~ 
Profesör Nissen'in bir ameliYIJ. ~ 
bulunmuşlardır. Mısırlı talebe de 
gün belediye şerefine Parkotel 
akşam ziyafeti verecek, yarın r~ 
ta Romanyaya hareket edec~ 

- e~ 
Kemal, bir otomobilin sad~Ji 
maruz kalmıştır. Çocuk te~ 
surette yaralandrğından hıtSt ~ 
kaldırılmıştır. Şoför kaçtığınd 
ranmaktadır. 

Bir otomobil kaza11 dş.lı~ı 
2311 numaralı otomobil flıı.r ıcf 

den Taksime doğru gelirken, ~9 
bahçesinde garsonluk yapan 111 

lamboya çarpmıştır. Bu ç!lr~ ~ 
garson yaralanmış, fakat şo!ö 
mıştır. 

1 
l· 
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Borçlar anlatması Nafia Vekili 

Üç devlet arasında k.k A 1 f f b·k· · 
.. .. . Ali Cetin Kaya tef ı n asmanın a ı ını 

londra gorusmelerıne hatine çıkıyor kolaylaştırmak için 
bugu··n ba(lanıyor seya 22 (Tail) - Nafia yekill 

Y akmda Londraya bir ol A.nkafa• beraberlerinde ı~aat 
• Ali Çeti~ya, RaZf, Fen heyeti reisi heyet gönderiyoruz 

F . !--~ emt1 ·-·1 reiai mUdttril Nejat A.A ) R"yt b'l ranaa, Renın .,.-· • ? dal": buauıf kalem Müdü Londra, 22 ( . - o er ı -
deceık mı Nec&~• ·ryollan Umum • diriyor: 

"akiini kabul e n Delboet ile pevlet J)t'mt trne mmtskası müdü Avam Kamarasında, Türk - lngi -
Pam, 22 (Tan) - yvo )ıfa88igll. rt1 JJi RIP• itle ket mUdUr musvini liz borçlar anlqması hakkındaki su 

beraberinde AlexiB Leger, ~de bu· ri1 Şefik ve ha;.e Lde Ü') dört gün sU- allere cevap veren Runciman, ezcüm ~tıgfer ve Rochat o~duğu BlUlll da eeınaJ olduğu açı\mr§tır. Nafia Ve- le dem.i§tir ki: 
tün Londraya gitmı~r.Lokarnocu· recek bir ~~ağzı-Zonguldak kı- "11 temmuzda lngiliz bankasına rnn hareket edecekti abab yapı· kUi Jl'llyol tünellerini tetkik e- yatırılan meblA.ğın yekQnu takriben 
laarın ilk toplantısı yarın tinin, Renin ınılarmın yol ve lacak olan Fil- 350 bin isterlindi. Bu tarihe kadar 
caktır. Fransa hU1dUn~ · bul et· 

1 
ve bu sene açı .. ·· t k ·b 345 b' 

}Peniden fagali emri vak~iıll ka ver· decek taJa.hT kıımıının komur o- yapılan tediyat ta a rı en ın 
ll'ıeJc !:I 'l bir karar Ça &"'· 1 w tef isterllğdir. 30 haziranda tahvili bek-

hususunda kat . p·~,. bi'r ..._. Y"' • baT•anması hazır ıgını - 1 mı'ktan 'se 915 bı'n Ingilı·z lı'ra ı6..... !I°" e.- enen • -~ediği söylenme~tedır. b"'kUnıeti, bu caklanna · Böylelikle kömür yolu sı idi. TUrk hükumeti, anlaşmanın tat 
~aya göre, lngılte~ ~aliDlle uy· ti§ edecektir. 1 fiilen kömür ocakları bikini iyileştirecek tedbirleri müzake
b.oktada ısrar e~enın __ .:a.. bul11n· ieınini alan yo ' ktadır. Burada re etmek Uzere yakında Londraya mü tun d"' d' w• :routaleaıuJJUD bil ı• bulunma ı ın uşme ıgı Uza.kerelerin na varın !:I • i 4 5 milyon lira bar- messHler göndermek hakkında ngil-
b U§t:ur. Uç taraflı 111 

'nde cereyan 25 kilometre ıç n ' terenin yaptığı daveti kabul etmiştir. 
8.8la bu noktalar ~n r. 

Montrö zaferinden sonra 

Türk eshamı Paris 
Borsasında yükser yo · 

ünitürk 178 frankta kapanmııken 187 de 

açddı ve 197,5 franga yükseldi 

tbnesi çok muhtemeldir· .. __ ı..r.. ~~~=========:===:=====:=::==.===== 
ltoıl'a ile Alma11Y" m~-- = 1 afeşler içinde 18tanbul borsa.n önünde bir kalabalık 
lert1en habnd• ,,JU.ce~ teri :sa spanya TUrk eshammm birkaç gündenbe. ıerıe yapılan anlaşmaların iyi bir su-

Lon<ira, 22 (A.A.) - Dı§ !,ıaııat d ri gerek PariB ve. ~ek tstan~ul rette işlemesi ilave edilirse, Tiirki • 
ltanııgıw ' Alınanya ve ttaly&il T .,..,,dr&- u·· A • ordu Ma rı· t borsalannda tedıicı bır sur:tt~ yu~- yenin sade siyasi balamdan değil, 

..4\ft uv- ası . .k Tü k ın belki mali ve iktısadi bakımdan da tllıa.rJarmı pergeınbe .. 5 
.... k0-&eraıısnı Ç seldi,..ni kaydetmıştı · r 1~~ 

.a ler ıu.' 6
' d - fer ve r utilfl beynelmilel bUyük bir emniyet ka -'·"1 toplanacak olan uç kendilerine Montröde kazan ıgı za 

«atı habe~ etmif . v~ a. ... adiee •• •• ' devletler nezdinde tevlit ~ttiğ~ em- zandığını gösterir. 
'- tir .P .. .PD u•• zcrı·ne yoruyor 1 dah b rız hır şe- Digwer taraftan TUrkiyenin madeni ~hlfğin metnini vennıf 'reıer safa·. niyet bu suret e a a . . 
~- ., "-"e • kt d Nıtekım zenr•'inliklerinin gittikçe inkişafı bi-~~ ve Berlinin, ınıu-ul __ ,'ıh bi8SİJ1ı kilde göze '/ rpma a ır. 0 

qtından haberdar tut acıl6· evvelki gün Paris Borsasında 178 ze, yeni ufuklar açacaktır. 
•- Başı birıncide u ·tü k du··n 187 Mesclıi. Ti.irkiyenin krom madeni ~Yit eylemektedir. - frankta kapanan nı r · 

ııılllllllıllilllllıııııı.ııııııı.ıııııııı.ııı11ııııı1111....-11ııı11111ııııı-ıııııı.ıı-ıııııı.ııı-ıııııııııı-~ yUk b' f ki açılmış hususunda gittikçe ehemmiyet kes-4t-a+·u·rkün Ankara nJ nndan Tancanın bitaraf .....-~.......-#.v.ana. ;:r ~~~~~eb~evcra~r cda;n ~ir habe- beden zenginliği, bu silahlanma dev-
ıcuın~a :alel gelmemesi için li - Asiler Üi harp re göre 197,5 frankta. kapanmıştı:: rinde, Jngilterc, Almanya, Fransa 

b plarl vaziyetaneketmelerini rica etmiştir. Buradaki fıyat 21,85 hraya tereffu gibi kroma muhtaç olan memleket -
• aRsine ceva ){ontrö ınan• ~~omitesi, lngiliz, Fransız ve gemisi batırdılar etmiştir. Anadolu obligasyonlan 45 leri alakadar etmekten hali kala-

Ankara., 22 (A . .A.) :Cesi Anka· :KoPtrO bahriyelilerinin konsolosha • 1 'adakl liradan 45.20 "" Bonolar 46,80 den mazdı. Krom madeni istihsali hu -
ttfert dolayrsiyle ımza ~e%ahUratına ftaly&ll halaza etmelerine karar l.ondra, 22 (Tan) - span3 rnalô 17,10 liraya, Aslan Çimento hiss~le- suımnda birinci derecede gelmemiz 
t'a'da halkın coşkun . le .... kara nele~ !°u Asi kuvvetler, Tanca mın i8yan hakkında ahedlnanl :::ı:.'n - ti de 10,20 lıradan 10,35 liraya yuk· ve Yeni Kaledonyaya mühim bir ra-

1 yısıY ,._ vermıştır. k kurmuşlar- mat ~yle hulA8a e · . kip olmamız iktısadi bakımdan §a -talı.it olan miting do ! ... kanı Tando- ıakaSJ hududunda amp Mahrukat ve l iyecf"k atmak tize- selmiştir. 20 yanı dikkattir. 
\talı ve ilyön Kurul ~AtatUrk af&• . . .. bu .. CebelUttanka ~elt!n h\lkfl. UnitUrkün Par~s ~rs~~ında. . 
tan•ın ektiği telgrafa. . . dJr. belüttanktan bildifıldığıne go~.e "' !:'ık U harp gemisi, asilere n. puvan yUkselmesı, ~ıç şuphesız ki, Krom madeni sayesinde Türkiye iıdaki ~eva.bı gönd~nıştit· L'ıCebertad adındaki lspan~oı. kr~v~~~ ~ete t . çl tan·areler t.arafm· Türkiyenin beynclmllel sahada tel - şimdiden büyük istifadeler temin ct-

., 

En çabuk büyüyen 

sebze!. 
Bir y~h bahı;ivannmz \'Rr. Kt>ncll 

ifadesi \'~hile matuflannııı:. (matuh· 
lanmış olacak) lakin sebzcclen de an· 
lar ha! 
G~en gün bahçer1

" gezerken, hı -
yardan, kabaktan, clomatt>sten. patll• 
candan görüşüyorduk. Tabli bahı:i • 
\'anla ne görüşeblllrcllm. FAeblyut • 
tan. tiyatrodan ,·eya politikadan de
dt>ğll ya! 

O da hana sebzelerin cinsinden, 
cibllllyetinden bahsediyor. Kimini 
methediyor, kimini de ~eriyordu. l'ü
rii,re yüriiye bir asma kabağı çarda
ğı iJnüne geldik ki, her biri bir buçuk 
metro boyumla blrl<aç tanesi sUlün 
gibi asılmı~ duruyorlardı 

Balıı;h·an dedi ki: 

- En t.abuk büyüyen sebze asma 
kahağıdır. Gece de tamam 12 santim 
bUyür. 

- Güncliiı büyümez mi!. 
- Hayır bUyüdüğUnU göstermez. 

l~ıkta olduğu gibi dunır, karanlıkta 
büyür .. 

- Tuhaf şe~·, drdlm. Demek gU • 
n~ten hoı,lanmıyor. 

- H~lanır, hoslanır ama gUneş
te ikP.JJ büyümez. 

- Peki, diğer sebzelerden fazla bu 
nun ne meziyeti \'8r ki, bu kadar sa· 
buk büyi\~ or? . 

- Eff-ndim, hu i~ iden iyiye 
toprağa kök salar \'e topraktan alt· 
nabilecek bütUn faydalan çeker. O • 
nun için çok bü~ iir. l\lesele toprağa 
gök salabilmekteclir. Dedi. ])ü~ün • 
düm, şairin: 
''Hak ol ki, hüda mertcbeni eyliye 

ali,, 
Beyti aklıma geldi 'e ba.zı de\•lr • 

ferde (hikipa~·) olmak hünninin bir 
asma kabağı hikmeti olduğunu sezer 
ıtibi oldum. 

8. FELEK 

Yeni maliye tayinleri 
T ndo.a 0 .. '-·- ·--·-...av' tihak e mı o an • ~ \d u:·· . et\n nc\\adal' kUV\'et m\Q 'VC daha da, ~Ok ~d ce\Uir. Val.1 ve Dya önkuruıABaşn kkaan~ _a.__ TÜ, burada 'ou~~ng~~\sin.den petrol a\- nan ""~ \..,.'-\mn \ardtr. Za~'\at ~·o - n e; lg\ emmy • ., 

_ _ .... l'-··J -· l'""~ · tur. ıendıgım go tenr. Son günlerd bir lngüiz grupile 
:·: ·-denn· beye- mak Uzere Tancadha~.~uraytea -~de.ımktıışr- Dl~tır taraftan, hülriimet.e udık Filhakika TUrkiyenln dahili ve hUkrtmetimiı arasında aktedilen Ka-afennı tir. Bu iki -mi uaume ıı:ıa • "' 1-ı. h h U d t b.'k k ·1 • • te k d · h 

n\\ara ıı, \'l:an) - lım\\· Uel· 
t('rdarlığına Pinans Bakanlığı Tah· 
silat Direktöru Nazif, Tahsıliıt Dı
rektör!UğUnc Miıfettiş Şevket, Bütçe 
ve Mali Kontrol Umum Direktorlüğll 

)en: Boğazlar z . 1 kutladığını o- kalmıt oluı ba§ka Uç harp gem.. har i c 1 ta a a ı na sa- ra u mu avt-~esı ış yu an a ıza 
can ve büvilk sevınç e kkUr ve ben Banelon yeniJen lıarııtı Kadfk& öaUnde uller tarafından to- dakati, itibannı bir kat daha ar- ettiğimiz sebeplerin bir netfcei tabi-
bi1diren teİgratınıza .teşe ederim. Paris, 22 (A.A.) - Barselon telsiz pa tutu\ank batmlmıştır. tırmıştır.Bunlarda memleketimizdeki iyesid\r. Hatırlardadır ki Karabük 
de duygularınıza işti~TATORK istasyonu, hU~metin mUd~fa~~ı San SebutJyea tehrlnl ulWln smaf faaliyetlerin artması, maden 8· mukavelesi burada yapılacak çelik • Şube Direktörlüğüne Ziraat B kan· 

lrğı Muhasebe Dırektorü 1brahım 
tayin oJunmu~tur. 

1(. k temin için gönUJI~ .kuvvetlen g?n- elinden kurtarmak için bnnlann ve r&§tırma.Jan ve muhtelif memleket - hanelerle a!Akadardır. 
t'ahüiye Vekilinin tebri d rilmesini istemıştir. Barselon da htikftmet kuvvetlerinin arumda ya-

e · · tl lnd te/grallan V b ıunan ve oraya "Halk olımpı~ a- pılan kanlr çarp1Jmal&r netle«1 e, 
Dahiliye e- ~. na i§tirak etmek üzere gitmı§ o- 500 JdşJ ölmU ''e 8.000 ki J yanlan- mek emrini vermiştir. 

k' ~ara, 22 (A.A.) - ti ş Kaya rı Fransız atletlerini almak il~re mıştır. lıyanın Portekize g~meıinJen ılı ve Parti Genel Sekre . ·. tin' i lan · h k t etmıa Son dakikada alman bir habere llo... . t hakımıye Marsilyadan iki gemı are e !:/- endi'e ecliliyor 
~gazların emnıye ve k velesinin göre, Gt-.neraı Mollan'm kU\"\·etlerl Londra, 22 <A.A.l - Diplomasi 
. ınin eden Mon tro.· :mu. 

8 
kanla· tir. . . bl 'ğ iki kola a.' nlmı• oldu klan halde ı ~ 

l... p rtı baş -•t x. t• ı -• .,.. mahafili, spanya vakayilni bUyüK ••ıza.sı dolaınsiyle il a ıır· A -~•·rı·n nqr- 15 1 '"' Madrf•- do.ıı:c-. Uerl .. -rkff!dlrfer. Bu 

Boğazlar zaferi 

Bütün yurtta büyük 
bir sevinçle kutlulandı 

.J• mış '"'... f k """ ıı;•u """ bir dikkatle takip etmekte ve bu va-~~ aşağıdaki tel~afı yaz hakfuıi- 'l 22 (A.A.) - EndilJUs rr a- kollardan biri paytahttan yalnız 36 kayiin Portekizde akisler hasıl etme-
,, Boğazlarm emnıyet ~e ukavele- Sevt' danı General Dellano, bu mil uzakta bulunuyor. sinden endişe eylemektedir. 
"'tini temin eden Montrö m. can- 81 kUJ!l~ ile bir tebliğ neşretmiş • - ~=>- - - -_.awrrltV' Filhakika bu mahafil, İspanyol '1tıin •--.. a. dolayıs· iyle tebnke •ur· gece ra Y

0

1.wde isyan hareketinin iler 1WZ - - - -41~ - - ~ -
~--· uıız~ ) .su teb ıg 1 w b'I Halkçılar cephesinin asiıere 1 a. ı ;ın teşekkürlerimi arz~er~~e dai- tir. yayılmakta 0 dugunu 1 

• İr.gilizlerle, Amf'rikalılar ve Fransız- kazanacakları bir muvaffakıyetin 
Un büyük ve ulusal ışl~~ in kJY· ıeınekt~~ Ayni tebliğ, Madrid hü lar, gördüklerini şöyle anlatıyorlar: Portekiz sol cenah mensuplarını Car 

lna 0··n olmusı olan PartimJZ __ 1.. dirınek. . ır0·_. .. ya yanlış haberler at- "Malagadan aynldıı7ımız zaman i 
1 

h' 
., zuu.. et nın ,-LA 

0
• mona - Salazar hükflmet a ey ınc ~tli nıensuplanna ayni heyec k~m ~ kıyamcıların muha~~ak s~- §<.'hir, ateş içinde idi. Sokaklarda kan faaliyete girişmeğe teşvik etmesi 

brtklerimi sunarım.,, tığml uvaffak olacaklannı ı ave e . lar akıyor ve yerlerde birtakım ceset muhtemel olduğu mUtaleasında bu -
rettetedın' ter yatıyordu." 

ır lunmaktadn!ar. Ayni mahafil, hali-T. Rüttü Araıın bir 
hafidi oldu 

"• • 1 ri Bs· GllOntrö, 22 (A.A.)- Dışış e. kJZ 
~ı Doktor Aras'm bu gece bır vtn'' 
~idi doğdu. Çocuğun ismi ··~ett&-
1'\ı_lldu. Çocuk ve validesi af Y 
""l'ler. 

~illi Müdafaa Bakanı 
9•Uyor 
r..., ~8.l'a 22, (Tan) - Millf miicı;~ 
~ General Klzn'D özalP 
~ trenle Jstanbula gttnrlştir. 

Şirketlerin hi..edarlarnı& 
:A .. ,_ödeyecekleri faizler 

~-..ara 22, (Tan) - Yerli ve Yı:; 
~ı Şirketlerin dı§arıda bulun k 
' \Pe tahvfllt hl.millerine ödeme 
~h;~ri~tinde bulundukları fa.is k:~ 
q_~tlar hakkında hazırlanan bul 
'l~~e Bakanlar Heyetince k~. 
~U§tur. Kararnameye gore. 
~ tketiınbıde çalışan yerli ve ~
~ firltetıerin hariçte ot~ hJS· 
~ "e tahvilat hamillerine ödemek 
~:::Yetinde bulunduktan fa!' 
~ tıarından münhasıra.il ızrnır 
"\ . kuruınundaıı Uztlın müba~ 
~ lirketıeruı kendi meıııJeketıerıne 
~~ ~ringle bağlı bulunduğu!llk : 
1h' -..etnJeketıere ihraç etme 
~ h t ~ellerinin :r<ıerlng h~~~ ,: 
eiı-~~Clrıde bJrakılnwµ aJBA_.. 
'- ~ eree teıniıı olunmak kayitieri· 
~lılıu:abtı ınatıuba.tm Pari8 kuru • 
~ !ttUbayq, ettiif uzttmJerin ih· 
~~ tnn.sterine mu.aade er 

ınek · • J ni:ıden ve Bu faciaya şahit olanlar, yüzlerce hazırda Portekiz sularında İngiliz 
C .. ta ıehrı e --''IJ. ki§inin öldüğünü \'e binlerçe ada-

o bombardıman aıı ı w d harp gemilerinin malik oldnkları im-• --·--'ati mın yaralandıgını, bunların ar:ı!lın ;ı 
flllll- . A A ) _ Hükilmete sa- birçok ta kadın bulunduğunu ilave tiyazlı rejimin, Portekiz hükO.nıctinin 

O n 22 ( · · · ı Ceutn so: cenahın tazyı'kı ile yıkılması tak-ra ' 1 harp gemıs • ediyorlar. 
dört tspsnyo rd' Şehrin dirinde, tehlikeye düşmesinden kork-dık et:mişle ır. Halka •ı0la"' L Jağıtılı)'Or 'fl 1>oınbardnnanb bardımana muka n maktadırlar. 

tıatsryalsrJ bu om Kesif bir topçu Madrid, 22 (A.A.) - Hükilmet V a.ziyet gayet karı,.k 
tıelede bulunmuştur. gemiler çckilmlş bu gece bir kararnaıne neşretmiştir. Londra, 22 ('l'an) _ Jspanyadaki 
dUellostından B~f;ısyyare Ceuta üze- Bu kararnameye nazaran halkçılaı kangık vaziyet devanı etmekle bera
tir. saat 14 de bre bombalar atmıştır. cephesi basının hepsine silah taşı • ber, cereyan eden hadisat hakkında 
rine gelerek te 1 Fuının her tarafın· mak hakkı verilmekte ve rejime düş· mevsuk bir haber almak çok müş
Atiler, l!pan~~im bUlunmaktadırlar: man olan bUtiln memurlar memuri· kUJ olmuotur. HUkiımetin elinde bu-
d vaziyete h ~; hudut boyundakı yetlerinden azledilmektedir. Junan Madrid radyo istasyonunun 
" bUkümc..... S I t l d. berl ·1 · rransa .. arttnını§tır. e are memur arına ateı ver ıği bütUn ha er, ası erın zap-

ıruvvetıerını ·ıerı· hezimete Bayonne, 22 (A.A.) - Madridde- tetmig olduklan Sevil radyo istasyo-
,. t 06' k' 1 gı'ltere F F ı k se nu ta~afındaı tekzip edilmektedir. Hukııme' bı'lJı'rı'yor ı n , ransa ve e emen · 

;ını farethaneleri memurlan, Fransaya Diğer taraftan, b8.§ka vasıtalarla 
ııfrottı (Tan) - isyan han:- gitmek ilzere dUn Saint Sebastien haber almak mUmkiln olmadığından 

)r{adrid, ~ kiş&f etmektedir . .Aılı- den ayrılmı§lardır. Bunlar, Behobia dolayı, her iki cepheden verilen ma
keti yeniden ın dık kalan hav~ kuv- yakininde hududu aşarken Komünist lıimatı kaydediyoruz. 

bu .. kftntete 
88 fızların muzahe· 11·-• t f d u 1 ri te Bu aabah,Madrldc, Dahiliye Nazı-ler, . 'le siVil ınuha Asilere ilti· m t::»er ara m an zer e ne a ş a· 

vetıerı ı mdurlar. çılmıştrr. Fransız sefarethanesi kl· n halka hitaben bir beyanname ne, 
· den ınabru · kıl!lım efradın za tfbinln otomobilde beraberinde götür rederek, Saragosadan ba§ka asilerin re~ etınlf olan bır atdatıldıklan söy mekte olduğu iki diplomatik çanu ıaptettiği bütün tehirlerin geri alm-

b~eri tarafından blliye Nazırı, beşin· kurşunlarla dellnmi§tf r. mıı olduğunu bildirmfıtir. 
bı Jrtedlr Da i General Ca· Halbuki, hususi membalardan alı· ıe.rıınfıerka ku.ınandanı191136 sınıflarına Amerika, upanya •ahillerine h "-

nan aberlere nazaran, .L8panyanın cı s'ın 1935 • kkında umu- ~c L-·--"r •0°'nJen°)'0r ıı l\ un 11'1V~ • 45 villyetınden 12 ai muhakkak su-
bane a biltilD efrat lmi bildirmiş- Vqington, 22 (A.A.) - Cebelllt· rette asilerin elinde bulunmaktadır. 
ıneJl!UP ı>erlik ilAn etti r yer bezi· t:ınktaki Amerikan konsoloeu, Ame- Bundan '-··ka, lııilerin idare etti~ f sefer Asilerin ye teb- ~ 
m euıcnmet, lduğunu bir rikalılann icabında tehirden çıkanl- bir ordu Şimali lspa.nyadan Madride 
tir. uıratı1ınakts 0 

gU Madridde malan için Sehamrok gemisinin kul- doğru akın etmektedir. Cenupta vazi 
121ete tl'llittfr· Bu n,?ıfiliılerden ıanılIMIJ huıusunda tngilfzlerle mu- yet daha kanşıktıt. lhtııllcilerln oeUğle D~~üın surınUş~betmek üze tabık kalmıı oldufunu bUdlrmittir. fi General Franko yeni bir ordunun 
'sükdD Asilere kaJ'3I a Toled'e sev- Ha..tciye Nezareti, lapanyada bu • b&.§ına _,.mi§ olduğu halde Mıwirid bı.'"1°~_:.:.e, Sut"'S ve t• o-ııı • ;!'°~ .... -.. er Juıurn 1582 Amerikan tebauını al • listUne ilerlemektedir. 
re ·prdfr. ,.J mak Uıere Oklahama kruvazörilne Hava ve deniz kuvvetleria ~· 
kedilD1

1 
ı-.'.-t ~ • Cebelilttanka ve Qulncy knıvazliril- lan ihtilali iltizam etmekte olup, ef-

Maltıl°' 11 
2 (A.A.) - Shaın - ne de Sırint Sebastien'e hareket et - rat hUkfunete sadık kalmıstır. ~})e}Uttsrık, ~ inden karaya çıkan 

rock barı> genııs 

Çanakkaleliler Anaf artalarda granitteıı 
muazzam bir cibide 
Boğazlarda Tiirk hakimiyetini te

min eden bUyilk Montrö zaferi, yur
dun her tarafında en içil bir coşkun
lukla kutlulanmırtır. Gündüz yaJll
lan mitingleri gece te~ip edilen fe
ner alayları takip etmiştir. 

Gece geç vakit aldığımız telgraf
lar, halkın candan tezahilrata de -
vam ettiğini gdstcrmi@, muabedenin 
irnzalannuun haberi halk arasında 
saygı ve ııevgi gösterilerine vesile ol 
mu§tur. 

En kUçUk köyd~n en bUyilk il 
merkezine kadar vatanın bUtiln kö· 
şeleri bayraklarla donatılmı§, zafer 
müjdesi her tarafta f asılamz heye -
can ve derin bir sUrura imkan ver
miştir. 

Bu coıkun alaka f aııılasız ve git
tikçe artan bir şekilde sabahlara 
kadar devam etmiş, bilyilklere sev
gi ve saygı tclgraflan çekilmiştir. 
Halkevlerinde konferanslar verilmiş, 
umumi meydanlarda toplanan kesif 
halk kUtleleri Boğailar zaferinin de
rin neş'esi içinde Y8.§amltlardır. 

Bilhaasa, Izmir, Bursa, Edirne, 
Eskişehir, Trabzon, Samsun, Adana 
Erzurum, Konya ve diğer bUyUk Vİ· 
llyetlerimlzle bütün kaza, nahiye ve 
köylerde yapılan eenlikler, miting -
ter ve toplantılar pek canlı olmuş, 
halk za.f er gtlnUnU heyecanla kutlu
lamı,ıır. 

Çanakkaleliler muazzam bir 
abide istiyorlar 

Eceabat 22, (Tan) - Bu sabah 
saat 8 de h48usi bir ınotörle Çanak-

yapllmasını istiyorlar 

Üniversite heyeti 

Çanakkalede 
Çanakkale, 22 (Tan) - ProfeMJr 

Kizım lıımaflln ba,kanhğ1 altındakt 
130 kişilik t nlnrslte heyeti, hugUn 
Bandırma \'apurile buraya gelmls n 
merasimle ka1'3ılanmı trr. 

Valf Nlzamettln, bu akşam şeref
le.rlne ziyafet \'e gardeJtpartl \ermbı· 
Ur. Ynuz bando8unun çaldığ1 par
raJu l!;lnde n~'ell bir gece gf'çiren 
misafir heyet, yann abah muhare
be meydanlannı gezettk, Mehmet 
Çavu abldeslnt-, ln~Ulz ,.e Fransız 
meurbklanna Türk gençllğl namı
na çelenkler koyacaktır. .. ..... -........ ~ 
kaleden elli kişilik bir heyet Mehmet 
Çavuş abidesine gitmiş, bir çelenk 
koymuştur. Civar köylerden gelen 
binlerce köylünün iştirak ettiği çe
lenk koyma töreninde nutuklar söy· 
lenmi§, kahraman şehitlerimizin ha
trralan anılmıştır. 

Töreni tertip eden heyet, Tt-kt
çamdaki Ingiliz ve SeddUlbahlrdekl 
Morto limanındaki Franıız mezar • 
lığına da giderek birer çelenk koy • 
muttur. Halk, Kamll yerinde. Ana
fartalarda dünyaya Un ealan kah -
raman ıehitlerimlzln menkıbelerini 
daima yqatacak granit. rnı.:azzam 
bir abide yapılmasını isti) ccckUr. 
Bu abidenin denize hlkim ve e ız 
bir gijzellikte olması arzuları. bu • 
tUn muhite hiki~ir. 



Büyük~~,,.~~ 

TlUlırk üfillkoDalbo 
No. 26 Yazan : Ziya Şakir 

Kuvayı 
Anzavur, 

İnzibatiye bozulunca, 
Abapazarına çekilmişti 

Ayni z a m a n d a, derhal te
~ekkül eden divanıharp tarafından 

da, kötülük edenlere verilen ceza ge
cikmemişti.. Bolu .gibi, en saf bir 
Türk muhitinin sinesine zehirli han
çer saplamıya kalkışan hain ve katil· 
ler, bu iğrenç cinayetlerinin hesap1 :t
rıru, sefil hayatlariyle ödemişlerdi. 
Yalnız bunlardan biri, süfli hayatını 
kurtarabilmiş; fakat ölüm acısından 
daha beter olan bir cezaya carpılarak 
bu suretle de Allahm adaleti. daha 
büyük bir şekilde tecelli eylemi§tı. 

Bu cezaya çarpılan adam; Hürr1 et 
ve itilaf fırkasının zehir ve fesat 
saçmıya mahsus aleti olan (Kürsiı 
millet) gazetesinin sahip ve muhar
riri Kadri bevdi. Kadri bey; idama 
mahkum edil~isti. Fakat, bu ceza 
tatbik edileceği . zaman birdenbire 
kendisine nüzül isabet etmişti. Bu
nun üzerine idam hükmü tecil edil -
mişse de, bu yurt ve millet haini, o 
ilahi cezayı daha büyük bir fecaatle 
ömrünün sonuna kadar çekmişti. 

Milli varlığa kavuşan Bolu, her 
§eyden evvel (milli şehitler) in 
aziz ruhlarını t ebcil eylemişti.. İsya
nın başlangıcında, Hisar mevkiinde 
§erefli bir müdafaadan sonra pek fe
ci bir şekilde şehit edilen kahraman 
Türk za'oitlerfoden binbaşı Ihsan vG 

mülazim Kadri beylerle, vazife uğ -
runda can veren fedakar Türk nefer
lerinin hatıralarını taziz için dini me
rasim icra edilmiş .. Bu mübar<'k şe

hitlerin baş ucunda, yurd ve mıllet 

sevgisinin her şeyden üstün tutula
cağına dair an dl ar içilmişti. ( 1) 

Milli kuvvetlerin kazanr'.gı mu· f 
fakıyet, yalnız Düzce ile Boluyı is
tirdattan ibaret değildi. Adapazarı 

havalisinde de mühim bir muvaffa
kıyet elde edilmi~ti ... Kirmasti. Balı
kesir ve Bandırmada yediği milli 
darbeden mülevves hayatını dar kur
taran (Ahmet Anzavur). gene bol 
para ve bir alay serseri ile ihanet 
sahnesine çıkmış: bu sefer de hmite 
gelmişti. Ve, buraıia, hazırlıklarım 
ikmal eder etmez, l(uvayı in7.tbatiye
nin piştarlığmı deruhte ederek hare
kete geçmişti. 
Kuvayı inzıbatiye, (Geyve) civa

nnda bozulur bozulmaz, Ahmet An
ıı:avur da, Adapazarı tarı:ı narına ı-e

kilmişti. Fakat. milli takip kuvvetle
ri derhal arkasından yetişmis: bu a
nut hainin başına topladrP-ı haşarat 

sürüsünü de perişan eylemişti. 
Talih, bu sefer de Ahmet Anvazu

ra yardım etmişti. ô: bütün gayrı>t
lere rağmen, ele gecirilemcmis ; sefil 
hayatını 'bu darbeden kurtarabilmi~
ti. Fakat bu kurtuluş, artrk onun ta
ilinin son cilvesiydi. Hiç ::;;ünhm;iz ki 
talie hükmeden ku'v·vet. kısa bir za
man sonra, onun mel'un başmr en acı 
ve iğrenç bir mukadderata tevdi et
mek için, bu son müsamahayı göster 
mişti. 

* 
Bolu, Düzce ve Hendeğin iş~ali 

haberi Ankarada mühim bir tesir hu
sule geirmişti. Büyük Millet Meclisi 
salonlarından başltyan bir sevinç 
dalgası, çarçabuk şehrin her tara
fında tatlı akisler husule getirmL')ti. 
Fakat, bunun üzerinden yirmi dört 
saat geçmeden gene acı bir haber 
gelmiş; biraz evvel memnuniyetle 
titriyen kalplerin üzerine siyah bir 
perde germişti. 

Gelen haber. mühimdi... (Yenihan) 
a tiı.bi (Kaman) köyünde, günlcr
denberi isyan ve ihtilal hazrrlrğında 
bulunan ·(Erzurumlu - postacı Na
zım) ile refiki, (Çer kes Mustafa), ar
tık harekete geçmi~ler ... 27 - 28 ma
yıs gecesi, (Sıvas - Samsun yolu üze
rinde bulunan meşhur (Çamlıbel)e 
yürüyerek orada, rum eşkiyalarmm 
takip ve tenkiline memur olan müf· 
rezenin karargahını basmışlar .. Ve 
müfrezeyi kamilen esir etmişlerdi . 

Ertesi gün de; gene bu ihtilalcile ı 
rin bir kolu, Tokat istikametine iler
lemişler .. Yolda, yürüyüş halinde bul 
duklarr bir tabur askere ansızın hü
cum ederek, bir kısın mı dağıtmışlar· 
bjr kısmını da esir eylemişlerdi. 1 

Bu iki muvaffakıyet, asileri ser-

1 

mest etmişti. Bundan mağrur olan 
postacı Nazım, kendisine derhal 
(Halife ordusu kumandanı) unvanrnı 
vermişti. Ve, bu nam altında deha! 
o civardaki halkı, (Halife namına) 
kendi emrine itaate davet eylemişti. 

Büvük Millet Meclisi hükumetinin 
~iiks~k ve asil maksadını, bu hükfı-

(1) Gec;cn sene bu şehitlerin namına 
•likemmel t-;r anit yapılmrııtrr. 

metin ilanı gününden itibaren başh
yan (Büyük Türk inkilabı) nm temiz 
ve necip manasını henüz anlıyama
mrş olan cahil halkın bir kısmı; (ha
life namına) olan bu teklifi kabul et
mişler; postacı Nazımın yarattığı 
(halife ordusu) na iltihak eylemiş
lerdi. 

Han köşelerinde. ahırların gübre
leri üzerinde; aç. sefil, perişan, an
cak bir ekmek parası kaz:rnahilmek 
ıçın surum surum surunen postacı 

Nılzım, daha dün. bir köy kahyasr
nm yörükçe oir beygiri kadar bile 
tanınmış bir varlık değilken birkaç 
gün içinde kendic:ine oir şöhret temin 
etmiş.. Çarçabuk etrafını alan bir 
haşarat süriisünün başında. bir sa
man alevi gibi yiikselmiı:ıti. 

Postacı Nazımın halife' ordusunun 
adedi. birk::tc ııiin znrftnda. oldukca 
ehemmiyetli bir vck1m kespetmişti. 
Bundan mağrur olan halife c -dusu 
kumanrlanı, - trnkı. Ahmet An7ı:ı.
vur ~bi - kohıvca (Ankaralv1 fet
hedehilrnek hııhrac:iule: ilPri doğru 
harekPfP ?."eC'm h~ti. \faks::ıriı: Amas-
va vı . Cor11m'11 P";'"' ,...,.,.rrıpk ~ n lr<ıra

va· ~irerek Biivük Mi11f't Mecfü;ini 
daıhtTvermek. ondan sonra da tel
!?fRf mıı'kinesi b;-ıc:Tfl~ "'E>"''r f'k bu zıı
feri . h<ılifı>sinP "'ltiidı>Jemek : 

- E . artTk. hi?:inı Paşalık ferma
nım g-önn,,rin. hakahm. 

Demekti. 
Vaziyet mil"-ı it.. Y<ıntl'>n b•hmin 

ve hesı:ın da miikrmmr>lni. Giinden <!i.i 
ne ::ınorı; •·H~c:plpn hı\lif<> rırdııcı•ı: hiı

sHnhP erlilmivordu ki· Cl"iinı> <'•1<ac" k 
her lnıvvf'ti - ı:ncı<> urı11.,rnını ı-ı:ılr 

ş~n 'hir n::-fiı:ı cıilin~ir•..,ir. kırılmrs 

tacıl<ın P.,.,.:ı;;;; <>'ihi - ı-;n.n .. ,,;n crpN>. 
cekti.. . Bıını:ı emin olan hnlifP orrlıı -

5U kıtmand::ım: rıpc;inı>n vı:ı:ırıntMi.,ti 

ki· ı\rnasv~nrn . Corıınıun. Ankı:ır::ınm 

hiitiirı Sf"''"'"'~;....,; nrıinsunun efraıimıı 
.,.., .~'! ,,.Hirp"<>lrti:-

R11 vı:ıit . ı-ı:ıhil ve :fi,..,1'.,; .. ...n;~ııhıı 

hii.,'"'ii'-Hn tahr;k ı>t...,;., · bn rliicıiinı-e 

siz k-.f ... ıar. t''>rC'.al'-nk 7P..,n;n ohıız .. .,.. 
M01' lı111.,.., .. ;,.ıe postacı Nazıma bağ-

lamvermiı:ıti. 

Avni 7.::ı.m ;ı n~ ... . ::ı c;ilPr .qrncım::ı hir 
h::ı.her n"lha V'llTrlmprm :.,t; .. Vnzı:t:ınrn 

en rniilı;"Y} V" f.., .. · ı, : .,;ıotorinn"n (0" 

n.:ır,,,;;..,ıı.,rt) rı ... h ı:ı rol ro'"o <TPl""''"ler· 
rli . H r:-r ,.:ı,..., ,; ... rı .., hor ı-,;;ırrl'"" "~"' k<ırı:;r 

fe~flt Vf' rnii<•·ı-•;ı;,t r•k::ı.rrrı::ı.k 1 ıı ro•Ps-

hıır rı' '>n l-n f<ımihrıınr'1 c:rın h..,r;+ıo. 

ri ('nliil. ı;:~;n ~ .. Fl1 . µ.,ı;t r>Pv1er 
OP vakmrh (h:ılifon;n om .. i) ilp h'>rP
kPte P'P" f"" n k 10 ... · ve kendilerine ilti
h " l{ p,.lo,.,.Jr]erdi. 

Bıı hı:ı her h:r iH min 7:ırfmr'h tf'
eyvüt ctmic;ti f'.,nıınoE?ııll,,rrrı<l-:ın 

H:>H h~y . elinde. tstanhnl<lım ve 
ha'ifcıinn g-clrnip ol ırı koskıwn v::ılri rz
h bir f,.r,...ı:ın ilp ,.,ı,.v~elmic;ti M'ı:ı.iy-

VP+inrie de, iki bin atlı ve silahh mev
cuttu. 

J(. 

Ar.ık muhal-ere: 

Adapazarı (Bar Halit özvert>n) e : 
Mektubunu:r,ıı ve göndera:<r\niz res
mi aldım. Alakanıza teşekkürler ede
rim. 

(Mütt>kait ·H .. ha~ı. Bar Mehmet -
tin) e: Gönderdiğiniz hazin ve tari
hi vesikaları aldını. Sırasr gelinı-P kul
lanacağrm. Ltitfunuza teşekkürler 
ederim. 

(Ba;\·. Ali Galip Tamettin) c: Han
gi gün ve nerede görüşebileceğimizi 

üç gün evvel bildirmenizi rica ederim. 
Lutfen vesika ve fotoğrafları da ya
nınızda bulundurunuz. 

z. Ş. 

TAN 
\BONE VE iLAN ŞARTLAR 

Sır aylık •• 
3 o •• 

6 ,, •• 
l yıllık • • • 

Türkiye Dışarı 
için için 

1 35 
4-
7 50 

14 -

8-
ı4 -
28 -

Uan ic;in llancılık Şirketlerine miı 
racaat edilmelidir. 

Küçük ilanlar doğruda.o doğruya 

•daremizcc alınabilir. 
Küçük ilanların 5 satırlığı bir 

defalık 30 kuruştur. 5 satırdan fa2 
lası ic;in satrr başına 5 kuruş alınır 
Bir defadan fazla için yekiinda~ 
3 10 kuruş indirilir. 
Günü ı;eçmiş nüshalar 5 kuruştur 

TAN 23. 7. 936 --
SAGLIK ---~ 

-----. ~GüTLERI 
Deniz kostümü 

Eskiden deniz banyoları, denizin 
üzerinde kurulan hamamların ayrı 

ayrı bölmelerinde yapılırken deniz 
kostümünün pek te ehemmiyeti yok
tu. Insan yalruz başına olunca, en 
iyisi denize çırçıplak girmekti. 

Deniz banyosunu plajlar üzerinde 
yapmak moda olduğundanberi deniz 
kostümü kadınlar için de, erkekler 
için de - fakat kadınlar için pek 
çok ziyade - ehemmiyet aldı. Bir 
gün plajlar üzerinde de kadınların 
da, erkeklerin de Havva ile Adem 
kostümünde denize girecekleri şüp
hesi?ıdir. O vakit hekimlerin de bu 
en doğru usule hiçbir dıyecekleri 
kalmıyacak ve hckimlık bu usulü 
moda haline getirecek olan her kim 
olur5a olsun onu takdir edecektir. 
O vakite kadar, denize girmek için 
mutlaka az çok kapalı bir şey giy -
mek adet kaldıkça, hekimliğin de de
niz kostümüne karışmaları tabü ola
caktır. 

Bereket versin ki. kadın modala -
rını icat edenler güzelliğin daima 
sağlıkla birlikte yürüdüğünü anla -
dıklarmdan bir zamandan beri her 
yeni bir moda icadında sağlık kai
delerini gözönünde tutuyorlar. Kısa 1 
etek, a~ık göğüs, kısa saç, hele kor
senin yok edilmesi modaları güzel -
lik arıyan zevk sahiplerile birlikte 
bütün hekimleri de sevindirmişti. 

Moda icat edenlerin deniz kostü
münü de sağlık kaidelerine uydur -
niağa çalıştıkları son moda denız 

kostümlerinden anlaşılıyor. Hekim -
!er deniz kostümünün mutlaka yün
lü olmasını tavsiye ederlerdi. Çünkü 
yün ıslandığı vakit bile insanın vü -
cuduna yapısmaz, denize girmed~n 
önce daima az cok terli olan vücudu 
muhafaza eder: En son moda deniz 
kostümleri de yünlü kumaşlardan 
yapılıyor. 

Hekimler deniz mayosunu, sağlık 
bakımından hiç beğenmezlerdı. Çün 
kü mayo insanı sıkar, yüzerken kol
ların ve bacakların hareketine a z 
çok engel olur. Vücudun mayo ile 
sıkışmış taraflarına deniz suyu iyice 
dokunamaz. Daracık bir mayo kum
lar üzerinde gün es banyosu yapar- 1 
ken güzel endamlT ·bir vücudu gös - ; 
\...::-•-nn::n ve mümkün o\dugu kodar uz. } 
kısmını kapamak için bP.lki elveriş- , 
li bir şeydir. Fakat mayo. güneş 1 

banyosu için, sağlık bakunmd<:n, büs 1 
bütün fazladır. Gerçekten güneş 
banyosunun asıl kaidesi gUneşin kar· : 
şısına bü5bütün çıplak yatmaktır. l 
Şu halde deniz mayosu güneş b~~- ; 
yosu ic;in fazla. deniz banyosu ıçın ; 
az çok zararlı, giyilip çıkartlırken de l 
pek ziyade güçlük veren bir şeydi. : 

En son modada deniz may~su da 1 
korse gibi yok edilmiş. Mcıdn icat . 
edenler "uylukları açık bırakan bir 
deniz kostümü pek çirkin olur" kai- ı 
deı:ıini ko:vmuşlar. Onun için en son 
moda deniz kostümleri bol oluyor ve ' 
dizlere kadar iniyor. Böyle olunca 
deniz suyu bütün vücuda daha iyı 
dokunacağından bu modadan he -
kimlik te memnundur. 

Deniz kostümünün rengi de bir 
meseleydi. Vakıa her güzel kendi 
rengine ve haline uyacak kostüm 
rengini seçer. Mesela yeşil renk bi
raz şişmanca olanları daha ince gös
terir. Sarı ve mavi bilakis zayıfları 
balıketinde gösterir. Fakat moda 
icat edenler şimdi en son moda renk 
olarak beyaz deniz kostümlerini çı
karmışlar. Beyaz renk güneşin 
rşıklarmdan hiçbirini tutmadan ak
settireceği için bu da iyi bir şey. 
Bundan yalnrz şişmanlar şikayet 
edecek samyorum, çünkü beyaz renk 
şişmanlarr pek kocaman gösterir. 

Banyodan sonra giyilen uzun etek
li bornusun yerine bile, truvakar bi
çiminde bir manto icat edilmiş. Bu 
da plajın kumlarını süpürmekten 
kurtarıyor. Her şey yolunda demek .. 

LOKMAN HEKiM 

Evlenme 
Merhum General Mustafanın toru

nu ve Erzurum mebusu General Per
tev Demirkanm yeğeni, emekli yar-i bay lzzet Demirkanm kızı Güzin De
mirkanla eski Erzurum mebusu Zi
yanrn oğlu Gemlik Kaymakamı Zeki 
Işığın nikah töreni 21-7-936 Kadı -

1 

köy Süreyya salonlarında güzide ze
vat arasında yapılmıştır. Saadetler 
dileriz. 

Mes'ut bir evlenme 

Heybeliadada müteahhit İsmail 
zade Sabrinin kızı Melekle, Mimar 
Erip Erbilen'in nikahları Pazartesi 
günü Beyoğlu evlenme memurluğun. 
da kıyılmıştır. tki tarafa saadetler 
temenni ederiz. 

MEMLEKET MANZARALARINDAN Urfa 
ı-·-·· ... ·----··-.nı-ıı ............................ -·-"'bJpı~ rısr ......... ,....... wwa111•1a•wwwılllf!11.-nı~•~ıı....,..-

i MEMLEKETTE "TAN ,, 
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Bir hafta iç inde elli üç 
kaçakçı ele geçti 

Ankara, (Tan) - Geçen bir hafta içinde Gümrük Muhafaza Örgütü, 
biri ölü, biri yaralı 53 kaçakçı, 1120 kilo gümrük kaçağı, 209 kilo inhisar 
kaçağı, 2 kilo 510 gram esrar, 62 gram eroin. 1 tüfenk. 2 tabanca. 123 mer 
mi, 3320 çakmak taşı, 7205 defter sigara kağıdı, 1000 Türk lirası, 2 ka
yık ile 15 kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

Muğlada tülün ekimi 
Muğla, 20 (A.A.) - Muğla ve mülhakatiyle beraber bu yıl yüz iki mil

yon 654 bin 956 metro murabbaı bir alanda tütün ekimi yapılmış ve hava
ların tütiine müsait gitmesinden rekoltenin beş milyon kilo olacağı umul
maktadır. Tütünlerin genel durumu çok iyidir. Ecnebi kumpanyalar tütün
ler üzerinde incelemeler yapmışlar ve çok iyi bir duygu ile ayrılmışlardır. 

Kütahqadaki Gökşadırvan 
arkeoloji m zesi haline kondu 

Muzr. naııne gerırııfıı uor;.)art11· 1 ıan tnııasının içerden görünu.şii. 

Kütahya, (Tan) - Kütahyanın bartma ile diğer eşyadan toplanan 
Gerıniyan Oğulları zamanında ya - miktar burada tasnü edilerek nu -
pılmış tarihi binalardan (Gökşa - maralanmaktadır. Bunların mktan -
dırvan) etnoğrafya ve arkeoloji ınü- na bakılarak anlaşılıyor ki az za -
zesi haline konulmuştur. Vilayet man zarfında Kütahya zengin ve 
içinde en küçük bır eserin kay - değerli bir müzeye malik olacaktır. 
bolmamasını ilgililere emreden TI- Folklor bakımından araştırmalar 
bay Sedat Erim, bu işlerle bizzat hayli ilerlemiştir. Ellerde bulunan 
yakından alakadar olmakta ve baş- cönkll'r taranmakta ve türküler, ata 
kanlığmdaki heyet sık sık toplana- sözleri toplanmaktadır. Cönkler ara
rak incelemeler yapmaktadır. Bugü- smda şimdiye kadar baskı yüzü gör
ne kadar arkeoloji, etnoğrafya mü- memiş orijinal parçalar bulunmuş • 
zesine yarıyacak heykel, kitabe, ka- tur. 

Askerı Fabrıkaıar Umum 
Satmalma Komisyonu 

Müdürlüğü 

i!anları 

120 Torba Çimento 
Tahmin edilen bedeli 1320 lira olan 1200 torba çi

mento 4 Ağustos 93 6 salı günü saat 15 de Salı pazarın
da Askeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalma Ko
misyonunda görülebilir. İsteklilerin 99 liralık ilk te
minatlarını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak mak
buzunu ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o 
e-ün ve saatte komisyonda bulunmaları. ( 4125) 172 

100 Ton Bisulfat 
Bakırköy Barut Fabrikasında bulunan 100 ton bisul

fat Askeri Fabrikaları Salı pazarındaki Satrnalma Ko
misyonunca 4 Ağustos 9 3 6 Salı günü saat 14 te açık 
arttırma ile satılacaktır. Tahmin edilen bedeli 1037 li
radır. Muvakkat teminatı ( 78) liradır. Nümune her 
gün komisyonda görülebilir. İsteklilerin muvakkat te
minatı Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatırarak makbuzu 
ve 2490 numaralı kanunun istediği vesaikle o gün ve 
saatte komisyonda bulunmaları. ( 4126) 173 

·" ...... .............._. 

Düzcede Atatürk günU 
heyecanla kutlulandı 

Düzce, (Tan) - 18 Temmuz giirı8 
Dü.zcenfo Atatürk günüdür. Bıt 1ctt:• 
sal günü sevinç heyecanlarile beklf' 
yen Düzceliler dün gündüz ve geft 
emsalsiz tezahüratla kutluladı?Df• 
Dün sabah §ehir baştan başa baY' 
raklarla donandı. Herkeste bir sevtııÇ 
vardı. Halk yeni elbiselerini giynli§' 
civar köylüler bayramlık elbiseler1ıı1 

giyinm~, önlerinde davullarla feıJ9 
fevç şehre geldiler. Te§eklcülzeı'1 

nıektepliler, sanatkarlar saat 10,5 d/J 
önde H alkevi bandosu olduğu ]ıald8 

sokakları dolaştılar. Halkevi ve T}• 

ray önünde katip"ler söylevler verdi
ler. Atatürke tel yazılariyle hafkırl 
minnet ve şükranları sunuldu. aeee 
1,iJfii"1 e>v,,,,nff .,., bnn .. , .. Aof.<..,.,.,1,.A.,7,.. ';ç 
ner ala11ı yapıldı. Sokaklar tek~ 

dolaş1ldı. Cümhuriyet alanmda mil(I 
oyunlar oynandı. Hasılı dün 18 Te11~· 
muz Düzcelilerin en büyük bayra111

' 

oldu. Atatürke bağlılık ve şii.kftırl 
dııygular1 tazelendi. Eşsiz heyecaııl• 
ıı·ı· gün yaşandı. -J ___ __.~ 

Arkeoloji tetkikleri 
Kırşehir, (Tan) - Elbistan ort' 

mektep direktörü Arif, izinli oıa.rsl' 
şehrimize gelmiştir. Ankara arkeolO' 
ji müzesi Yardir~ktörü Cemal, tet : 
kikat yapmak üzere şehrımizde b11, 
lunmaktadır. Cemal, ilçeleri dolaşs 
rak Ankaraya cfönmüştür. 

Halkevi bir konser vermek Uze~ 
hazırlıklara başlamıştır. Bu konS~ 
zengin bir programı ihtiva edece~ti!' 
Ilbay Mithat Sa.ylam, parti işleri ıçil' 
kaza ve nahiyelere giderek temaslııi 
yapmıştır. 

,- Küçük Habe;ler 
wımıaa , .,...,._. • .-.~..-sııı~rmtn!11911fııl 

• Ordu (Tan) - Giresun YeşiltB' 
pe takımım Ordu Gençler Yurdu t&' 
lamı üçe karşı dörtle yenmiştir •. oe 

0 Muğla. (Tan) - Halkevill 
fransızca kurslar açılmıştır. Kurs' 
çok istekliler vardır. t1' 

• Edirne, 22 (A.A.) - Bu yıl 
zunköprü kavunlarının Avrupa.~ 
sevki Ekonomi Bakanlığınca 1ta.b 
edilmiştir. 

TEPEBAŞI 
Bahçesinde 

25 Temmuz Cumartesi akşartı1 

bütün VARYETE trupu jle -· Gümüş köprü 
? ? ? 

iştirakile büyük 

Garden -Beactı 
. 

suvaresı 

Bütün tnıp, halk arasında 

Sürprizler dağıtılacaktıt 

--~~~~~-----::;::o./-
J< f e' 

ZA Y1 - Bursa 23 nisan ilk~e ıs)1 
binden aldığım şehadetnameyl i.iW 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 11 
mü yoktur. - Fuat Feyzi. 
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Şairle Jiolomat arasmda münakaşa 

• tle+ bir şaire karşı atletizmi ve 
Bır a • • ..d f d. 
Türk rekortmenlerını mu . a aa e ıyor 

. Hikınet te, 1 
Nihayet. Ş~ N&zıırl Akf&Dl ga.ze-

Or~an Selim ~arın birinde, j 
tesınde yazdıgı Unıplyat oyıiJlla· I 
bu işe k~~ ve ~da dt1fUDdilk- , 
ıına iştirakimlZ ~ Berlin 0yunlal'I· 
}erini yazdı. Şail'• . )dmis hak-
ııa, futbolden adeıni ~k isabetli 
kında verilen ~ sonra, rekor
olduğunu aöyl~~enUz BalkaD re- ı 
lanmızın eıcserısı . memişken, ber 
korlarına bile! '! eru} • • k etnıe - 1 
halde atletizmden '!:ı ~yet kUV· 
nıemiz icap edecek . in bir tecrübe 
" timizi denemek ıç tll bir e . a kUVVe 
yapılmak istelllyors tirtiP bizim atle-
atletizm takım1 ge ştırmanm o -
tizm taımnımızla çarpı ,,.. .. Jd isabeti· 

·dilmeme.ıı..,.. . · 
limpiyatlara gı 't" ktlın&k ıçın . 
nı "b1ttecrübe sabı }dedir· 1 

•. . ili.ve etme • ,, I kafi gelecegını vvel yine J'U' • 

Bundan birkaç ·~ e tıkr&larDl bi· 
lamda yazmış ol?U~ef& o}Dlak Ur.e
rinde, hayatında ilk r.orile bir tut~l 
re, bir ark~~--~ olan P1 • 
tnaçı seyrettiğUU 1---ıııUJf takı • 
rin, Yugoslavlara. k":uğu neticeyi 
lnmuzin elde e~ ıyatıara bu . fU· 
beğenmiyerek, . 0~~mil ııakkJDda 1 
beden ademi ~a. bir f8Y 
\Terilen kar&l'I ~ usun .eneler 
diyemiyeoeğiın- ~· o]JnUf oımaın& 
bilfiil sporla nıetı;- iıll ~kı yab~· 
rağmen, futbOliln ~ tetkil eımesın· 
cı bir ihtisal 1Ube8

1 e~ bet 
den dolayı, futt>olcül hakkJJJda soz 
llelmilel kiyIDetıeri haricindedir. 

• 

• • 

, 
söylemek saIAhiYe~daD ~dI ; 
Ancak, f&İI'• pek i olaD ~tle~ 
ğım bir spor ıubel ttıi1 tçındfr ki~ 
dair de kaleJ!1_!!: ;efPl o1ac& . .. evtıP1 L"I 1W1afrp~1P 1ıakın di3k atarak yeni bir Türkiye rekoru 

~~r~ .. ~~,:_ilel kıyJMtte bit qereceyapan 1 '" '·•:.1~k ,şn.mpiyoııu Veusi Yazısının bu~ ••• ~ ... -
ifj.-y _.._a a••I dır .,.m. 1uUU rc;u•J"" -•A1rll U.ttan • 

v) •tı .ı,a.1 azl aı...- ;,.~ da 
leketimiZde en f r:ı&OJU, 1ıt.'9~v
nuş bir spor öllii cak birkaç ay 
llk defa bundan aD .. : .. af eden p· 

d .;.unu ı~ .• ...an a.t· 
\'el görmüş ol Uı;~~isi bulw- 't 
ir, mahdut bir ,e, ... ,eyre hiç gı • 
letizm mUsabakal&J1111ıa .:tıetiztrl hakli· 

'"•bar a ke • rnemiştir. Bu ı... belki de bU . 
kındaki malfı.m&tl ındaD iba?ettır. 
menin lfigat nıanas edeyiıll ki. ~r 
Remen ,unu ilave bir pir için, ~~ 
Beyircisi olmamak kil eunez, a 
nakise ve kabahat tef an bir ıuınse 
kat bu vaziyette bulun hakkında be
bilmed.iği bu mevıular daha iyi olU:.. 
)1anı mütalea eı-se tldığın& go· 

Şair' yazısmdan anla.Ş ru zannet· 
. b' takIJJl sPo tizID ta· re atletizmı ır bir a.tle t • 

inekte ve oyunlar& ini ta.vti~ e ta.· 
knnı gönderilıllenıes tiZID bil' . 
lnektedir. Halbuki atle ınen:ıielteti rl 
kını sporu değildir, ve riD dU~ükl~..ac 
rtı.izde birçok kimse le tiJID f eru
hata da bura.dadır·. ,Atle yunıarınd• 
bir spordur. QJimpıya~ o nuınar" • 
l'apılan muhtelif atıetizID bir ınevcU· 
la.rmdan herbirinin, . ayrı vardll'· ger 
diyeti, ayn bir şahs1Yeti ca 111uıtafat 
bUinaranm galibine .. ayrı ınilletiD ınar
\1eriJir, mensup olduğU cıaeğille baY· 
•ı çalınarak gaJibiyet tl bet rı~a· 
rağı çekilir ve bu sure . e pı]Jr· .M· 
ra için aynca serenıonı_!.!1arı rıeti· 
letiznı için olimpiyat 0Y';ıduiU ~
C~inde, bilfarz futbOlde f~A.rı ınil· 
hı şampiyonluğu ka~akat ıneee 
let mevzuubahs olmaz, unu kar.&· 
il 100 metro sür'at koşu~ilan adaJll 
ban fili.n millete mensup 

ve Atlet Mehmet AJi 

mevzuubalıB olur. , f 
Bu itibarla pirin TUrk atletizmt 

hakkında toptan bir hWrllm vererek, ı 
Berlin oyuiılarma iftirakimtz dofru 1 
değildir, demeei, işin hakikatine uy· 
gun dU,memektedir. Binaenaleyh 
Berlin oyunlarına atletizmden ifti · 
raJdınİS mevzuubahs olduğu zaman ı 
nıeseieyi fU, ,u ve ıu, numaralardf:D . 
· tirak edebilir veyahut edemeyız ı 
~]dinde vaz'ı mütalea etmek icap l 
ederdi. . 

Ancak yukarıda da söyle~ği.m gı-
b' Berlin oyunlarında atletizmı te • 1 

zzi kabul etmez bir kül olarak te
~ eden şair yalnız değildir. 

Gariptir, bütün hücumlara, allka· 
ııiığa ve himayesizliğe rağmen, 

8 mi ketimi.zde beynelmilel kıymet· 
ıne e .. d' 

tl tler yetıııyor, ve ken ı va-
ıe a e A 1 dw d larınm malumatı o ma ıgı 
taDde~ deg·erlerini ecnebi memleket -
bal B il il . d ispat ediyorlar. u ves e e 
lertn e evvel yazmıf old;tğum ~i; 
bun~ bahsetmiş oldugum gıbı, 
~ a gülle atma rekortmeni Irfa
ıngil;:ıe ika.DID en iyi yüksek atlayı
nID• ç Fransada muvaffak! • 
cısı ~dıktaD sonra memleke
~~er avdet eden Veysinin ve niha
wxuz.e nlerde ı,8615 metro yü~ 
yet g~ muvaffak olan_. Pulat m 
atlaJll ~ tekrar zikredecegım. 
iS~e"::W saymış olduğum bu a:-

Jsiınl derecelerini şu son btr 
1tada.Şlafl1ld, yapmış oJduklan na.zan 

zarfın a 
aY 

Şair Nazını. Hikmet 

itibara alınınca bunların Berlin o
yunları arifesinde, maalesef istifade 
edilmiyen, çok mühim bir kuvvet 
teşkil etmekte olduklarını hatırlat • 
mak isterim. Bu vesile ile de geçen 
gUn diski 47 metroya savurarak ye
ni rekor yapan Veysinin bu dere
cesini, iştirak etmiş olduğumuz 1928 
Amsterdam olimpiyat oyunlarında 
disk atma müsabakasında şampi -

rar sordu; 

~AN) mPou.ııa-'_:!6 1<asında 
Kapı ar 8yetı bir cl'1 ıOcbel eerııert. Ea .... e Wyl 

- Ya, ikinci nokta hangisidir'! 
- ikinci nokta da kendisine veri-

len anahtar sayesinde içeri girmiş o
lan Guy de Pa.ssevieres'in, pencere • 
den dışarı çıkamamış olduğudur. 

IV 
Istintak hakimi Clergerie boğul

mak derecesine gelmişti. Evvela sa
rardı, sonra kızardı. Müşkill vaziyete 
düşmU. olan memurlar, ne istintak 
hlkhninin ve ne de sözlerine itiraz et. 
mit olan jandarma çavuşunun yüzü.
ne bakmaia cea.ret edemiyorlardı. 

• 

LePrill· 
!alnız jandarma ç~VU§UUe çııcını· 

te ı.n ağzından bir keJıme b . delil· f 0rdu. o, hakimin gösterdiği katili 
.:,re lakayt gibi görünUY0~ucrerıirı 
Olayiıkla koymuf olduğu lf dI· 

Parnıaklarına kollannı daYaID ' 
•arıya bakıyordu. eri ta· 
b\,:ı~rgerie, elde ettiği =t.,.dik 
--atıa.tnak için zabıtaDID riDCe 
~"a'bını almak isteni.İf ve LeP 

llerek demiştir ki: 1talıJll• 
Le . · ba 

lı:a-:-· Prince, söyle~~· ekilde 
lı:a tıhn şimdi ispat ettıgını !nıekte 
tla<.:rnış olduğunu kabul e;nı 

Jn ısrar ediyor musunuz · '' ykudaJl 
11 andarnıa çavuşu birden u 
:\tanır gibi oldu ve: 

- rica ederim, hlkim e-
- }Jfr:nırJ 

ferıdi, dedi· A.kiıni. zabıta memuru • 
ıstiJ1tak h ezinıetinin alenen mey

un bU itte h istiyordu. Bu sebeple 
:ana çıknıal~ ıuali tekrar etti. Le-
veıce sordugu dt11ündUkten ıonra 

e bir llhZ& 
prillce _...ıt • 
cevaP veıu•. bil oJınIY&D iki nokta 

_ !Jıkf.rl ka 

vard"'· caba o noktalar hangile-
1'a. ... }. 

.;'! .. GuY de Passe~eres'nin 
rı - Birincısı til olabileceğidir. 

ba§ına I<a darnıa çavuşunun 
teberıerie, ~runu bu. suretle kır

kibir ve gu Ulavim bır seale tek· 
bu sonra ın 
dıktaJl 

Bu sırada koridordan gelen bir a
yak sesi ve bir aea bunu müteakip o
da himıetçlal Guatave'm içeriye gir
mesi atlkdtu ihlll etti. 
Odacı hafif bir tereddütten .,nra 

haber verdi: 
- Katil Suzanne Blum ve Guy de 

Paaevieres. Sonra suçlularm içeriye 
girebilmeleri için geri çekildi. Suçlu
lar yanlarında zabıta memurları ve 
avukat Montaclair bulunduğu halde 
ıa.lona Rirdiler. Sakin bir halde bulu 

NOTLAR 

Dünyanın en 
pahah sehri 

Botuna neresidir diye arayıp yo • 
nılmaynuz. Dünyanın en pahab ıeh
rl latanbuJdur. 

Dd ay süren bir iş seyahatinden 
dönen bir dostum Venedlk, Paris, 
Londra, Berlin, Prağ, Viyana, Buda
p«>şte, Bükreş §ehlrlerine uğramış, 
daha bir hafta evvel geldiği için bü
tün intlbalannm dumanı ilstünde. 
Diyor kl: 

- Yemek hususunda olsun, otel, 
nakil vasrtalan, eşya hususlannda 
olsun, lstanbul, bütün bu §ehirlerle 
kıyas kabul etmlyecek kıular pahah. 

Ben inanmak istemedim ve sor • 
dum: 

- Güıide kaç para sarf ettin? 
Do&tum, hesabını blllr, orta halli 

bir tüccardır. Bekardır. Küçük bir o
tomobili, küçük bir apartlmanı var· 
dır. Derhal defterini çıkararak bana: 

- lstanboJda, dedi, vasati olarak, 
ıcUnde altı lira sarfederlm. Seyaha • 
tim esnasmda, yol paruı hariç, otel 
para81 dahil, vasati be§ b~çuk lira 
qrfettlm. 

Dostumun ıWzlerlndf'n 'ilphe P.den
lf'r nna. kendilt>rine, tereddüt etme
den bu hesabın teferrüahnı da \'ere
bilirim. 

Zannedrrsem artık, ıdz de, İ8tanbu 
lun, dün~·ar.m f'D pahalı şehri oldu • 

ı ı'tuna inanmışsınızdır . 
ı Fikret ADIL 
ı.---=-==-======--=------
l Yarm Üniversitede 

Lozan 9ünü 
kutlulanacak 

j Yarın Lozan zaferinin yıl dönil • 
i müdür. Yarın ayni zamanda hu-
1 kukçular bayramıdır. Bu münase • 
j betle her sene olduğu gibi bu yıl da 
I Univeraitede saat 16 da bü)ilk bir 
merasim yapılacaktır. Montrö'nün 
temeli Lozanda kurulduğu cihetle 
gençlik bu yıl yapılacak törene di -
~r senelerden fazla ehemmiyet 
vermektedir. Bu itibarla Hukuk Ta
leöe Cemiyet dün Başbakan İsmet 

l 
lnönüne bir telgraf çekmif ve buyük 
günde Lozan ve ~ontrö zaferlerinin 
amıli olmak itibarile kendisinin ara-

1 lannda bulunmasını rica etmişler -
<lir. 

: Merasimden sonra abideye çelenk 
1 konulacaktır. 

; Birinci kordonun açılma 
1 
· meraıımı 

1 İzmir, 22 (Tan) - 160 bin lira sar 
1 fedilerek inşa olunan Birinci Kordo-
1 nun açılma merasimi yapılmıştır. 

ı--------------------------1 yonluğu kazanan Amerikalı Hou -
! "'r'in 47,32 metroluk. derecesile 

• ıkayese etmeği de, bu derecenin 
/meti hakkında bir fikir verebil

; mek için faydalı bulurum. 
Maamafih Şair Nazım Hıkmet 

beyhude telaş etmiş ve atletlerimi • 
zin de Berlin oyunlarına iştirak et
tirilmemeleri icap ettiğini söylemek 
için geçen günkü yazısını fazla uzat
mış. Zira henüz futbolcülcrin ade
mi iştiraklerine karar verilmezden 
çok evvel atletlerin iştirak ettiril -
memeleri takarrür etmişti. Şayet şa 
ir yazacağı bu yazı için biraz daha 
fazla malumat toplamak zahmetine 
girmiş olsaydı. her halde okuyucula
..rını mevsimsiz bir yazı okumaktan, 
bizi de şu satrrları yazmaktan kur-
tarnuş olurdu. 

Mehmet AU 

nan Leprince birkaç adım ilerlPAik-
ten sonra odanın ortasında durdu ve 
dedi ki: 

- Hakim efendi, bundan evvel de 
katilin bu pencereden kaçmağa mu
vaffak olamadığını size ispat etmek 
fırsatını elde etmiştim. Bunu size 
ancak cinayet hakkında yapılacak 
keşif esnasmda açık bir tekilde gös
terebilirim. Keşif zamanı gelmiştir. 
Acaba dik~atinizi birkaç dakika bir 
nokta üzerine celbedebilir miyim'! ... 

Clergerie mınltıyı andıran bir ses. 
le muvafakat cevabı verdikten sonra 
jandarma c;avugu sözüne devam etti: 

- Müsaadenizle şahitleri çağırta
cağım ve onlara, cinayet esnasında 
bulunduktan yerlerde durmalannı 
söyllyeceğinı. 

- istediğiniz gibi hareket edebi
lirsiniz! 

· Norveç milli takımını 

yenebilir miyiz ? 
Son Olimpiyat kafileai de 

yann hareket ediyor 
1936 Berlin olimpiyatlarına igtirak 

etmek üzere cuma günü hareket ede
cek olan futbolcülerimiz, ilk karşıla§ 
malannı 4 ağustos Salı günü Norveç 
milli takımile yapacaklardır . 

Şimal ırkının soğuk kanlılık' husu
siyetini lngilizlere yakm bir derecede 
taşımakta bulunan iri yapılı, kuvvet 
li Norveç futbolcillerinin hakiki kud
retlerini yakından bilmemekle be • 
raber şimdiye kadar yapmış oldukla
n müsabakaların neticelerine göre 
oldukça mühim bir varlık teşkil et· 
tiklerini ~olıı.vca tahmin edebiliriz, 

Oyun tarzlan bütün şimal memle
ketlerinin olduğu gibi yavaş olmakla 
beraber kat'i neticeye varış noktasın 
da bilhassa Ingiliz profesyonellerine 
yakışır bir soğukkanlılığa malik ol
ma.lan kendilerine büyük bir avantaj 
temin ıtmektedir. 

Ingilizlerin meşhur W sistemini 
tatbik etmekle beraber sırasında a • 
çıkları vasrtasile hasım mUdafa hat
tını yarmasını kolaylıkla ha.şarabi! • 
mektedirler. Norveçliler 1902 de o
matör futbol federasyonu kurarak 
1908 de 'bevnelmilel futbol federas
yonuna dahil olmuslardrr. Federas -
yonlanna nıukıtvvet 635 futbol klU
bile 43 bin futbolcüleri vardır. 

Kasadaki paralar 

CeHevizlilerden kaim 
iki küp altın ! 

Şehrimizde garip tekilde bir d 
landıncılık vakası olmuştur. Dolan 
dınlan Yakup adında biridir. Bu ga 
rip hidiae şu tekilde cereyan etmi 
tir: 

Yakup isminde birinin bir ahbab 
bir gün Sultanahmet kahvelerinde 
birinde masanın ba§ında otururkc 
yanında konuşanlara -kulak misafir 
olmugtur. Duyduklarına göre bu a 
damlar Sultanahmetteki hafriyat y 
rinde ameledirler ve mühim birşey 
den bahsetmektedir. Bunun üzerın 
kulak kesilen bu adam şunları duy 
muştur: 

- Hafriyat mıntakasmda buldu 
ğum bu defineyi elden çıkaralım. 

Diğeri: 

- Öyle amma kime verelim'! 
Muhavere burad akesilmiştir. B 

adam bir kolayını bularak bu am&! 
lelerle ahbap olmaga muvaffak ol 
muş ve define hikayesini bir kere ua 
ha dinledikten sonra arkadaşı Yaku 
bu bu amelelerle tanıştırmıştır. 

İki amele: 
- Biz iki küp Cineviz altını bul • 

duk. İşte nümuneleri. 
NUmuneleri Yakup gözden geçir • 

miş ve beğendiğinden pazarlığa gi • 
rişmiştir. Ameleler bu altınlar için: 

- Çok kıymetli olduklaı ını siz de 
ghrdünüz. Oç bin lira isteriz. demiş 
!erdir .. Çetin bir pazarlıktan sonı a 
fiyat iki bin lira üzerınde bıçilmiş
tır. Yalnız. en mühim müşkülftta 

altınların tcsellümundc rastlanmışlır 
Yakup: 
- Gelirin, altınları, alın paraları. 

Muhtelif tarihlerde yaptıkları bey 
nelmilel karşılaşmalarda ln~liz ama 
tör millf ta kıımnı 4-1. A vusturva 
amatör milli takımını 4-2 Fransızla· 
n 2-0. Macarları 2-0 yenrliklerini ve 
Almanlarla yantıklnrı iki m1tcm bi
risinde 1-1 berab<>re ve d;nerinıiı> "·1 
gibi ufak bir farkla mağUin old11kla
nnı bir kere de Ttalvan milli taktmf
le karsllaı,arak 2-1 venildiklerini hev 
nelmilel futbol istatistiklerinden öğ- demiştır. Otekıleı : 
renmiş bulunuyoruz. - Bu iş bıraz Lehlikelidir. Sı. I! 

Norveçliler, en c;ok Finlandiya ve inanamayız. Belkı bızi ıhl.ıaı ~tleı ı;ı • 
T)ıı~lnııır1<:11'1Arla t<'l""'RR vA.nmR1<ta ve nl2.. Evvela paraları \'Cı ın, d nıışıer· 
bu iki komşulRrınıı. n<>\mf Rll"t' ..... lrıı • ..ıır. Duna cJa Yakup ıazı ulmamı..,dl'. 
fa tutacak vR:ıo:i,,f'tt" ı..,,ı.... · 
l b 1 . 1 'ki ri b .11 tl Nılıayet l. aKup uıı lvı mul bulmu~ ar. Fut o ıstat stı e u mı e e- , 
re karsı tefevvUklerini açıkça gus~L• ·.: demıştır kı: 
mektedir. ı - Benim e~ ıJe bir kasam vaı dır. 

Bu vaziyet karşısmda kuvvetlerini dıze 'eı eccôını l •ıraları kasa.} a sak • 
istatistiklere istinaclen bildirdiğimiz 1 lar, kilitler ve anahtarlarını ı:;ız .~
Norv~çliler önünde Türk takımı mü- lmmuz. Altınlaı ı gctırır, kaı:,ayı a • 
hlm bir imtihan g~çirecek demektir. ı Bu teklif kısa lıır mı.maka.şadaıı ı;wn 
Bu~n TUrk milli takımı aşağı yu- çar, paralaı ınızı ahnunız, demiıur. 

karı belli oldu ıhı halde nasıl bir o • ı • a ekserıyetle kabul edılmiştır. 
yun cıkaracağını kat'i surette kes • Beı abeı ce BeşıktaşLakı Yakubun 
tirmck imkam;ızrlır. Norvec;lilerf ise evine gıdılnıişlır. Kıısanm başına 

ancak kai?;ıt üzerinrle gördiik. Bu iti- .;eçilmış yi.Jz lıı a~ı bılahaı a verılmck 
barin şimdiden neticenin tahminine J:t.ere bın dokuz yüz hıa sayılarak h.a 
kalkışmanın tam mirnasile kehanet ·aya konup kilitlenmiş ve anahtarı 
te bulunmak gibi bir teY olacağını Ja iki anıcıeye \'erilmiştiı. B\den yı· 
sanıyoruz. 1 ne beraberce çıkmışlar, iki amele: ıkı 

Yalnız şuna i~aret etmek isteriz kııp altını gctiı nıek uzeıe ayrılnıış-
ki: Son günlerde futbolcUlerimizin • 
l. · ti 'dı'p gı't cm 1 · lar, Yakupla arkadaşı bı.ınları bekle. o ımpıya ara gı m e erı me- .. . . 

selesi çocukla,rda esaslı bir reıtksiyon ıntk uzere bır kahveye gılınışlerdır. 
husule getirdiği için kudretlerinin Aradan epeyce zaman gcçmış, fa. 
çok üstüne çıkarak bize şerefli bir ka.t iki küp altını getırecekler gortin 
galibiyet temin etmeleri kuvvetli bir memiştır. Hu sırada Yakup şuphelı 
ihtimal dahilindedir. 

şupheli: 
Şimdilik oyuncularımt;ı:A R'fizel se

yahatler ve muvaffakıyetli oyunlar 
dileriz • 

Franıada Nafia programı 
Paris, 22 ( A.A.) - Mebusan mec· 

lisi, diln büyük nafıa işleri programı 
nın müzakeresine başlamıştır. 

Blum, bu programın halihazırda 
yapılmakta olan tecrübenin hakim 
esaslarından biri olduğunu ehem • 
miyetle kaydetmiştir. HUkilmet, Na
fıa işlerinin ilk kIBmınm sene sonuna 
kadar ikmal edilebilmesi için dört 
milyarlık bir istikraz akdetmek Uze
re mezuniyet istemektedir. 

bulunduğu salona gitti. 
- Herkes kendi odasına gitsin ve 

zil çaldığı zaman cinayet gecesi yap
tığı gibi hareketi tekrar etsin. Dedi. 

Suzanne Blum yanında polis mU • 
fettişi Chaguet bulunduğu halde di
ğer şahitleri takip etti. 
Diğer taraftan salonda bulunan 

Guy de PasseviAres ve avukatı ve 
hakimler kurnaz jandarmanm vere
ceği izahatı bekliyorlardı. 

Arkalarında. vücudunu hissettir -
mek istemiyen hizmetçi Guıltave bile 
tepeden tırnağa kadar dikkat kesil • 
mişti. 

Leprince salonda bulunanlara ko· 
ridora geçmelerini söyledi ve sonra a.. 
rada irtibat kaıuını kapadı. 

Kilidin kapandıfl pek vazrh bir §e
kilde işitiliyordu. Zil müteaddit ke
reler uzun uzun çaldı. 

- Bu adamlara kasanın anahtar • 
!arını verdık. Ya bunlar yece yansı 
gt:lip kasayı soyarlarsa ... Gel biz yi
ne gidelim. Kasadan paraları alalım. 
Ne olur ne olmaz'! Üzerlerinde ikıncı 
bir anahtar olduğundan beraberce 
kasadan bin dokuz yüz lirayı almağa 
gitmişlerdir. Kasayı açmışlar, para· 
hı.r mendılle konulduğundan onları 
çıkarmışlardır. lçi açılınca da dest.a 
deete sarılmış kağıtlardan başka bir 
şey bulamamışlardır. 

Hadise polise aksetmiş, fakat haf· 
riyat yerinde böyle amele bulunama· 
mıştır. Tahkikat devam etmckterlir. 

- "Dur!,, emrini verdi. Bir analı-
tar sesini müteakıp kapı açıldı. Le
prince göründü. Leprince, tahkik 
memurlarına dönerek dedi ki: 

- Daha ileriye gitmezden evvel <'i· 
nayet odasına girmek ve hiçbir gü
rültü etmemeğe dikkat etmek şartı· 
le pencereden geçmek istiyen var mı'! 

Brossard, Clergerie, Martet bu da· 
vete icabet ettiler. Bunlar odaya gir
diler ve kapıyı da Üzerlerine kapa· 
dılar. 

Bunun üzerine Leprince madam 
Vignon - Marcellet'nin etrafında top
!a1'mış olan metr dotel Louls Thauze 
ve uşak Celestin Cochinel ve hizmet
çi kadın Lea ve alıcı kadın Juliette'in 

Hasta bakıcı ve Madam Vignon -
Marcellet ve en llOnda hizmetçiler 
birer birer merdivenden geçtiler ve 
biribirleri.ne çarptılar. 

Herbiri sırayla pencere demirlerini 
qarak dışarıya atladılar. Gösterdik· 
leri dikkat "e itinaya rağmen Uç kışi
nin pencereden atlamalarından çıkan 
gürültü p.hltler ve koridorda kalan 
diğer memurlar tarafından i'itiliyor
du. Bazan lair dirsek veya bir ökçe 
demirlere çarpıyor, baza.o ayakkabı
ların dq duvara çarpmasından milte
vellit gUrUltWer aksediyordu. Bun
dan başka her UçünUn bahc;enin 
kumlan U&erine atladıkları dııyulu· 
yordu. 

Leprince birdenbire: 
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Montrö konferansından sonra ordumuz 
• 

Çanakkaleye ilk giren askerlere bir küçük yavru bu ket takdim ediyor 

r 

Solda: Çana'klcaleye ilk giren kahraman a..<ıker
lerimiz ellerinde alaym bayrağı olduğu halde 
caddelerde ilerliyorlar - Sağda: bir genç kız su-

vari zabitine bul;:et veriyor 

Zafer takı altında ser;pantiler ve konfetiler c:icekler arsında a.<ıkerle-r 

Esin t>ir çanalacaıe muha-.·ibi bayrağ ı ö p ii y o r - Topçular Çanak kalede sahillerinde fterı«yor1ar 
Bir çok ~abite buket verirken 

Canakkaledeki kalelerin denizden aörülen yalçın manzara$& Çanakkalede eski tabyalar Y atmz zı.,.h11.cıı Vanakk:ale 1'n1lnde 

Hava filomuz alcaktan uçarak Çanakkaleye giren Türk ordusunu selamlı11or 
Ordumuz 18 Mart 1915 za.ferini tesnit eden kitabenin iir:iindcn f1eçcrkffl 
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7 ürkiyede kaçakçıiık azaLıyor --soRSA-1 
Bu, devlet endüstrisinin 
muvaffakıyetine işarettir 

Tuz ve şekerin ucuzluğu, mu haf aza 

sıkı çalışması kaçakçılığa meydan 

teşkilatının 
. 

varmıyor 

kilo kaçak pamuklu, 933 te 65259 ki
loya dilşmüş, fakat 934 te 92294 ki
loya fırlamış ve 935 te de 74272 ki
loda kalmıştır. Pamuklu kaçakçılığı-

22 Tf~l\11\IUZ CARSA1'IBA 

Paralar 

Sterlin 
1 Dolar 

20 İsviçre fr. 
20 Belı;ika fr 
20 Drahmi 
20 Çek kuron 
20 Le1 
20 Dinar 
Lıret vealkalı 
Florin 
Avusturya tilin 
Marlı: 

625.-
124,25 
810.-
so.-
21,-
85.-
13,-
49,-

190-

8. t 11 

631,-
124,25 
820,-
84,-

• 23,-
94,-
16.-
52,-Ankara, 20 (Hususi muhabirimiz

den) - Türkofis reisi Dr. Mecdet 
Alkının reisliği altında ve gUmrük 
muhafaza umum kumandanlığı, güm
rük ve inhısarlar ve dahiliye vekalet
leri mUmessillerinden müteşekkil ko
misyon, kaçakçılığın önUne geçilme
si etrafında alınması lfı.zımgelen ted
birleri derpiş etmiş ve raporunu baş
vekalete vermiştir. 

Zloti 
Penıo 
Leva 
Yen 
lıvec lnıron., 
Altm 
Banknot 

nı önlemek için f abrikalanmızın şark 
vilayetlerimizde istihlak edilen cins 
ve kaliteden ve bilhassa ona yakın 
fiat ucuzluğunda bir nevi pamuklu i- • 
mal etmeleri lilzumlu görülmekte -
dir. Çelrler 

78,50 
22.50 
28.-
20,-
22.-
22.-
32.-
31.-

969.-
241,-

196.-
78,50 
24.-
30.-
23.-
24-
25.-
34-
33.-

971.-
242,-

Başvekil Ismct tnönünün son doğu 
gevahatlerinde direktif verdiği mese
leler arasında bulunan kaçakçılık ü-

• zerindeki tetkikler, şu neticelere bağ
lanmıştır: 

a - Kurulan devlet endüstrisi 
mamulatı bazı kaçak maddelerin 
yurda girişini tahdit etmiştir. 

'b - Tuz ve şekerin ucuzlatılması 
gibi tedbirler bu maddelerin kaçak 
miktr.nnın azalmasında çok müessir 
olmuştur. 

c - Muhafaza t<>~kil.Rtını bilhassa 
~alışması muvaffakıyetli neticeler 
vermiştir. 

d - Vatandaştaki kaçakçılığın mil 
hah telakkisi kaybolmakta, onun ye
rine bu işin memleket ekonomisine 
bir suikast olduğu yolundaki kanaat. 
halk şuuruna yerleşmektedir. 

Komisyonun tetkiklerine esas olan 
rakamlann senelere göre seyri bu 
kanaatlerin kuvvetli bir delilidir: 

933 senesinde yakalanan inekli 
14.037 kilo iken, bu miktar, 933 te 
15 469 kilo olmuş. 934 te 6750 kilo
ya ve 935 te de 709 kiloya düşmüş
tür. Iki yıl evveline göre hemen ya
n yanva olan bu azalmada muhak
kak ki ipekli sanaviimizin inkişafının 
da hir hi~sesi vardır. 

Yünlü kumaşlarda bu azalış daha 
bari?:dir: 9~?. de va kala nan 181 ?1 ki
lo ylinlil, 933 te bir miktar fazlasile 
21272 kilova ylikselmiRse de 934 te 
4797 ve 935 te ae 1238 kiloyu dUş
mU tUr. Dört sene içinde azalma nis
peti yüzde doksandır. Yalnız pamuk-
1\\ ~ensu<'.atu azalma bu kadar ba
riz değildir: 932 de yakalanan 665~ 

Şeker ve tuz kaçakçılığı Uzerinde
ki mühim azalmayı milli ekonomimi
zin ve lsmet lnönU hükumetinin mu
vaffak bir eseri olarak selamlamaya 
borçluvuz: 932 de yakalanan kar.ak 
şeker 62722. 933 te 64446 kilo oldu
ğu halde 934 te 2:.t.500 kilova düş -
müş ve nihnvet 935 te 13643 kiloya 
kadar inmiştir. 

Tuzda azalma daha barizdir: 933 
te 140.250 kilo olarnk teshit edilen 
kaçak tuz, 935 te 25805 kilo olmuş
tur. Bu iki maddenin ka<'ak<'ıhktnn 
kurtulmasının ve<""ane sebehi. hi~ 

şüphe vok ki, fiatlarm ucuzlatılmış 
olmasıdır. 

Başyekalcte verilen raporda. bil -
hassa kaçakçılık yanılan mıntakalar 
için, yalnız hu havaliye mahsus ol
mak üzere ihtivacı katsılıvacak mik
tar ve vasıflarla hususi tiplerin u • 
cuzca satısa c:ıkarılması tavsive etilil
miştir. Komisyonun gö~terd;;;; bu 
lüzum üzerine alakadarlar tetkikat 
yapmaktadırlar. 

Oaküpte bir grev 
Belgrat 22, (Tan) - Usküpte J. 

bin inşaat amelesi grev ilan etmiş
lerdir. Grevciler. yevmiyelerinin 
çoğaltılmasını istemektedirler. 

İtalyanın Ankara Atatemiliteri 
aofyada 

Sof ya 22, (Tan) - İtalyanın An
kara Ataşemiliteri Albay Paul Fe
rero, Sofyaya gelmiştir. Buradan 
da Romaya g\deceltttr. 

Yeni hükumet konağı inşaatı 

Balıkesir, (Tan) - Bandırma - Soma yolunu birleştiren güzergah ve 
AtatUrk parkının karşısında müceddeden yapılmakta olan hükumet ko
nağı inşaatı günden gUne ilerlemektedir. Yukarıki resim inşaata ait fo
toğrnfı göstermektedir. 

No. 00 

Ademle Havva 
Bllrbao CAHii 

bir kadın. Şimdi de kendimi Arnavut 
köy akıntısında zannediyorum. Mek
tepte her imtihan sonu oraya gider 
bira içerdik. Önümüzde kıvrılan, bil· 
killen boğaz suları hırçın ve oynak 
bir kadın gibi nekadar hoşumuza gi
derdi. Nekadar olsa eski terbiyenin 
ve eski kanın tesiri. 

Emili de rakıyı seviyor. lçti. Içti. 
Rüzgar açık pencerelerden odaya 

giriyor. 
Burada Kahirenin boğucu havası 

yok. 
Ciğerlerimi şişire şişire nefes alı

yorum. 
Ve Emili bir deniz kıyafetile, bak

tığım nar çiçeği renginde abajurun 
kızıl ışıklarında dolaşıyor. Tidiası 
mezarından çıkartıp atölyesinde ça
lıştıracak kadar güzel vücutlu Yunan 
kadını bir canlı heykel gibi. 

- Güzelsin, diyorum çok gUzelsin. 
Ve onun taze bir manolyaya benzi

yen teninde Havvanın dişi ruhunu 
kokluyorum. 

~ 

Onu geceyansmdan evvel evine 

kadar götürdüm. Yann öğle yeme
ğine geleceğini söyledi. 

Otele döndliğüm zaman el ayak çe
kilmiş, boydanboya bütün Corniche 
derin bir sükunete dalmıştı. 
Başımda tatlı bir sarhoşluk var. 
Rıhtıma çarpan dalgaların şanltı

sını dinliyorum. 
Denizin sesinde ne gıcıklayıcı, ok

şayıcı bir serinlik var. Deniz, deniz. 
Çölden sıkıldım artık. Piramitleri ye
şil Nili ve azametli geceleriyle iç Mı
sır benim için değil. Ben denizlerin 
çocuğuyum. Deniz ya gözlrimin ö • 
nünde, ya ayaklarımın altında olsun. 

Çölde aşk bir sıtma humması gibi 
insanı kırıp geçiriyor. Buraya gelen 
Avrupalılar bile çölUn doyurduğu o 
ağdalı ihtiraslara kapılıyorlar. O a
zametli güneş altında, adale ve si
nir keskiin ve lüzucetli bir şehvet 
sarası haline geliyor. lnsan sahile 
gelince hissedis ve düşünüş bile de
ğişiyor. 

Oh ne serin rüzgar yarabbi. 
Helyopoliste, Kahirede ve Mısır 

zenginlerinin güzel vil18.larının bu
lunduğu Zemalik, Cezire, ve Cizre 
gibi Nil kıyılarında bile çölden esip 
gelen sahra rüzgarlan insanı ilikle
rine kadar yakıp kurutuyor. 

Bunun için ki orada daima gece 

İngiliz üzerine 
Paris üzerine 
Dolar 
Liret 
Belga 
Cenevre 
Sofia 
Florin 
Çekoslovak 
Avusturya 
Mark 
Mark 
İsveç kuronu 
İspanya pezeta 

Esham 

l, Bankaaı Mil. 
N 

" " Hamılln~ 
Anadolu % 60 

" %100 
S1rlr .. tha yrı.,e 
Tramvay 
Bomonti Nektar 

629,25 
12,03,50 

0,79.65 
ıo,og 

4.71.85 
2,43.58 

63,42,56 
1,17,10 

19,20.60 
4,15,90 
l,97,62 
1.97,62 
3,07,60 
5,81,30 

85.-
9.90 
9,90 

25,50 
41.50 
ll'ı '>O 
18.-
9,25 

rnkn• ., ~. 
A~lan Çimento IQ,4.5 
Merkez Bankası 68,90 
Osmanlı Bankası Z7 .-
Şark Merkez Eczanesı Ku.,onsuz 3,70 

lstilcraılar 

Turk Borcu J 
" il 

,, ,, III 
İstikrazı dahili 
Ergani A B C. 
Srvas - Erzurum J 

" 
IJ 

21.65 
20,10 
20,50 
96,50 
96.-
98,75 
98.75 

Mısır fahvflleri 

1886 1 
1908 lI 
1911 ili• 

Tahvflôt 

Rıhtım 
Anadolu I ve 11 

.. m 
Anadolu M\fmcssıl 

99,50 
94,-

100.50 
95,-

lD.21 
4s;'l0 

46.-
46,90 

Ticaret Odasına alınacak 
rap6rtör için imtihan 

Ticaret odasına alınacak 160 lira 
ücretli raportörlük imtihanı için bir 
heyet teşkil edilmiştir. Heyet, Deniz 
yQlları işletmesi umumi müdürü Sa
dettin, Ticaret Odası umumi katibi 

! Cevat nizami, sanayi şubeler müdü-
1 rii Hakkı Nezihi, Feshane fabrikası 

1 

müdürü Nihat Recai, Bakırköy bez 
fabrikası müdürü İbrahim ve Yük
sek Ticaret .Mektebi müdür vekili 

1 Halit' den mürekkeptir. 

Orta mektep ve liselerde 
talebe kayıt ve kabulü 

Orta.mekteplerle liselere 20 Ağus
tosta namzet talebe kaydı kabulü 
muamelesine başlanacaktır. 

Bu mekteplerde engel ve bütünle· 
me imtihanlarına bir eylulde başla -
nacak, bir haftada ikmal edilecek -
tir. 

Ortamekteplerle liselerde tedrisa -
ta bir teşrinievvelde başlanacaktır. 

bekleniyor ve o k ı z g ı n günün 
geceleri en durgun insanlara bile ta
biatın sesini duyuracak kadar füsun· 
ludur. 

Kahirede aşk geceleri raşe ve ihti
laç ile çırpınan vUcutlann tal<alllis 
hareketinden ibaret bir kesel ve bi
tabi ile geçiyor. 

Entarisinin eteklerinde sokakların 
"Ezherin,, mikroplu toz ve kirini ay
larca taşıyan, hasta göz kapakların
da milyonlarca sinek karın doyuran 
fellahlar bile Yusufla Zelihanın. Fi
ravunla lpotia'nm, Antuanla Kleo -
patranın şehvet saraları geçirdikleri 
bu yıldızlı lacivert kubbe altmda 
duydukları yegane zevk odur. Şeh
vet! .. 

Buna sevgi ismi veremiyorum. 

• 
Soğuk bir duştan sonra yatağıma 

uzandım. 
Açık bıraktığım pencereden deni

zin sesini dinliyorum. 
Bu bana çocukluğumu hatırlatı

yor. 
Lodos havalarda Feneryolunda. 

Wtehavuzlardaki kayalar üzerine çı
kar ve dalgaların gelişini seyreder
dim. 

Ne saf ve tatlı glinlerdi. 
Jülvern'in seyahat romanlannı 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflarınızı bıze 

göncienniz. karakte

rinizı siz~ söyliyelım ! 
Zeki, iddialı. Sanata meraklı, Çok 

yüksek bir tahsili olsaydı, bilyük ka
kabiliyetini besli -
yerek, değerli bir 
;anatkar olabi • 
irdi. Bilhassa mu 
3iki ile ülfeti da -
ha sıkı, daha ya -
Kından. Kimbilir, 
belki de gUnün 
birinde bUytik du
var afişlerinde is
mını göreceğiz. 
Lakin her şeyden 
evvel ne olursa ol-

Adcm sun bir (şey) . ol-
mak için çalışmak lazımdır. Gözle
rinde sanatın kolay olduğunu zanne
den bir iddia var. Fakat daha mu
vaffak olması için çalışması lazım
dır. 

~ 

Biltün arzularım, onları elde etmek 
için tevessill etmesi ica!) eden ~e.::le
re müracaat etme
den tatmin etmek 
iddiasında bulu -
nan bir karakter. 
Muayyen bir refa
hın veya az çalış
manın verdiği bir 
hisle muhitine ta
hakküm etmek is
ter. Aksini tasav
vur edemediği için 
hiddetleri vardır. 
Bu hiddetleri es · 
nasında elinden Dertri..J Eser 
bir kaza çıkmamasına dikkat etmeli
dir. Hayatın yalnız ve daima eğlence
li, kolay taraflariyle alakadardır. 
Sahne sanatkarı olmak için kabili • 
yetlere sahiptir. 

Şimdiye kadar hayatın acı tarafiy
le karşılaşmamış, kendinden, mu

vaffakıyetin d e n 
fazla emin, büyük 
iştihaları olan bir 
karakter. Daima 
tatmin edilmi§ ol
maktan mütevel -
!it bir bezginliği 
var~r kl, unu, et
rafını bir az istih
kar etmeğe sev • 
ketmiştir. Acımak 
bilmiyen bir istih
zası, macera he· 

Cemil vesleri, seyahat 
arzulan vardır. Istikbali çok karışık 
olacaktır. Henliz inkişaf etmemiş 

musiki temayülleri vardır. 

• 
Başın tcşekkUlü ve alnın 

fikri mesaiye kıymet veren 
rakter, dudakla 
rın inceliği kuv - •· 
vetli bir hassasi· 
yet, çenenin şekli 
irade ile hayal a • 
rasmda bir müca· 
dele göstermekte . 
dir. Zekasının ne
ticeleri gururu -
nun tesirleri il6 
tahdit edilmekte -
dir. Daha "souple, 
olduğu takdirde 

açıkhğr 
bir ka-

mühim işler göre- Birol 
bilir. Kendi anladığı manada bir be
şeriyete kavuşmak arzusu ile asabi
leştiği zamanlar vardır. lsyanlan o
lur. Idealist bir tip. 

Robinson'un macerasını okurdum. 
lcimde o zamandan tabiate, denize 
karşı bir sevgi yerleşmiştir. 

Kendimi hep öyle ıssız adalarda ta
hayyül ederdim. Her şeyi kendim ya
pıyorum. Vahşi hayvanlarla boğu
şuyorum. Avlanıyorum. Bu arada 
aklımın saplanıp kaldığı bir nokta da 
olurdu. 

Bu ıssız adada hayalimin arayıp 
bulduğu bir dişi de vardır. Bu milp
hem çehreli bir kadın. Sarışın değil, 
esmer değil, yalnız dişi. 

Ve onunla, vahşi ağaçların yerle
re serilmiş geniş yapraklarından 
kendimize yataklar yaparak tıpkı 

boğuşan hayvanlar gibi sevişirdik. 
Yemeğimiz, dallardan başımıza do
kunan yaban yemişleri, suyumuz ka
yalar, gölgeler arasından fışkırmış 
kaynakların suyu. 

Ve ömrümUz koyu gölgeli çimen
lerde uzanıp yatmak, ve bizi medeni
yet aleminden ayıran engin denizin 
yeşil kıyılannda yıkanmakla geçi
yor. 

Bu çocukluk hayalleri yavaş ya
vaş, hayata karıştıkça nasıl sönüp 
gidiyor ve esasında o kadar sade, te
miz olan insan kalbi ve dimağı ya
şadıkça ve iiğrendikçe nekadar karı-
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evi$/t!V!! ~r 
letJiv\eler 

Ben bir mahkum muyum? 
Ağır yaralı imzasile: 
Betı "f 1" yaş-ında bir Anadolu 

kbylüsüyüm, kim~JCsi.zim,· yoksul
luğum dolayısilc orta tah.silimi bile 
bitiremeden hayata atılmak mecbu
riyeti karşısında istikbalimi kaybet
tim ve tesadüfen lstanbul'a geldim. 
Burada bir müesseseye girip amele
likle çalUJırkcn, yine tesadiif beni 
çalıştığım yerin en yüksek alô.kadar 
amiri ile tanıştırdı; bir müddet son
ra benden tercümci hal istedi ... Ma
ziye karışan ahvalimi uzunca yaz
dım. Halime acıyarak beni oldukça 
<lolyıoı bir maa§ ile fam yapabilcce
iJim bir vazifeye yerleştirdi amma, 
ortaya IJir de baym cvl<idı manevisi 
ç1ktı. YaıJtığı iyilik bir taraftan bir 
taraftan da benim tecrübesizliğim 
yii.zu11(len evladı manevisi olan kızla 
evlendim. Bıı evlenme o kadar ani 
oUlu ki sevmek sevilmek nedir anla
maya bile vakit bulamadım. Şimdi 

bir de çocuğumuz oldu. Tabii çocuk
lu bir ka<lııı hizmette çalı§amayaca
ğından evin hanımına başka bir hiz
metçi b11lmularını söyledim. Onlar 
bıt vaziyete kızarak birdeıı parladı
lar hatta sokakta kar§ıla§trsak bile 
~clı1mlaşmayacaklarını söylediler. 
Fakat tıazifem icaln bay ile gihıün 
her saatimle karşıla.,mak mecburiye
ti var. Bu hal dargın ve çok tatsız 
olarak iki ay birlikte devam etti. 
Sonra bil<l sebep betıi vazifemden es
ki ameleliğe attı. Namttsumıı ve cid
diyetimi muhafaza ederek ayni i§te 
sebat etmekteyim. Halauki evlendir
dlkleri kız benden altı ya.:ı büyük ve 
hiç de hoşuma gitmeyen bir tipte. 
Gezinti ve eğlenti yerlerinde rastla
dığım çif tlcr arasında ben pek mah
zwı uluyorıım. Bu ua"i .• yct karş1.mıda 
karımı sevmek değil beraber bulun
mak bile i.-ıtemiyorum ... Fakat bu a
ğır yükten yeni medeni kammım kur
tarmayacağmı biliyorum) i§tc ,şu 
geııç yaşımda hayatmı pek korkunç 
ue çekilmez bir izdirap içinde geç
m"J.·ı,,,u.,. Snframa tatlı diye koy
d-ıtkları bir zehir ttmrıgrr.• .. 1n ft,,,.,._ 
yı ilelebet yutmaya ma1ıkUm nıuyum1 

Doğrusunu s(}ylememizi isterseniz 
sizin vaziyetinizde bir fevkaladelik 
görmüyoruz. Ve bize qyle geliyor ki 
siz fazla hassas ve içli olduğunuz, 
biraz da sabırsız hareket ettiğiniz i
çin mubalagaya kaçıyorsunuz. Insan 
saadet ve fclfıketini kendi yapar. Bu 
onun yaradılışında vardır. Nice mil
yonerler vardır ki, parasının çoklu
ğundan şikayet eder. Gömleği olma
yan insanlar da saadetlerini kimse 
ile değişmek istemezler. Sizin, gözü
nUzUn dışarda olması, bu gün için 
bulunduğunuz vaziyeti yaratmıştır. 

Her ne sebeple ve saikle olursa ol
sun, sizin bu gün himayenize ve şef· 
katinize mühtaç bir kadın ve bilhas-

f sa bir çocuk var. Onlara teveccüh 
, ediniz. Onların saadetini düşünilnUz, 
j bununla meşgul olunuz, göreceksi-

1 
niz ki siz-de mes'ut olacaksınız. 

Çünki en büyük saadet, başkala· 
rını mes' ut görmektir!. 

-Nerede kaldı ki yakınlarını? 
,,. 

Ayrılayım mı? 

A.B.C.4 imzasına: 
"29" ya§tndayım. Tahsilim oıduk-

şık ve bulaııık bir halita oluyor. 
~ 

Iskenderiyede geçen bir buçuk gü
nUmü tatlı bir hatıra olarak saklıya
cağım. Emili bUtUn engellere rağmen 
beni yalnız bırakmadı. Onunla bir 
yere çıkamadık. Ve zaten buraya gez 
mek için değil, onu görmek için gel
miştim. Balkonumdan enginlere ka
dar uzanan Akdenizin sesi ve kokusu 
ile Akdeniz kıyılannın bu nefis mah
IUku beni o kadar mes'ut etti ki! 

Emili kJasik ressamlerın sedef ka
buğu içinde gösterdikleri Dian gibi 
temiz bir mahlfık. Onun duru bevaz 
teninde o kadar bakir bir manolya 
hali var ki, genç de olsa bir kadın 
vUcudunda bu kadar bakir bir taze
lik ve körpelik bulunuşu ipsanı hay
rette bırakıyor . 

Bana dedi ki: 
- Hayatımda ilk sevdiğim erkek 

sensin! • 
Bu klişeyi o kadar ezberledim ki, 

bugüne kadar (Hayal) den başka 

hiçbir kadın görmedim ki bana bunu 
tekrar etmiş olmasın. 

Acaba cennette "Havva., da Ade
me bunu söyled; mi? Muhakkak ki 
hayatın her saniyesinde binlerce di· 
şi ve erkek biribirine bu cümleyi tek-

pa- kıwvctlidir. iyi bir mcvkiı11lı~ 
mi:: bir kazan01m var. Bundan 
ay kadar evvel tahsili ve içti~ı 
viyesi benden çok aşağıda dul vır ..ılı 
dmla evlendim. Bunlan evletıTTW" 
~ '"ismen biliyor, fakat za~ 
bu halin dil.zclcccğine kendimi '"' 
dırmak i8tiyordum. Tahminle 
ya11l1§ çıktı. Nihayet öyle bir 
geldiki, onun artık evde W,Cll~ 
tahammül edilmez bir gölge oıd11 

nu giirdilm. Bu vaziyetin bir tek 
resi vardı: Ayrılmak. Fakat be1' ~ 
nıt düşümnek istemiyordum. Ç. 
ayrılmanın f cna bir şey oldııU 
bildiğim için buna vicdanım rlJ1' 
lamıyordu. Bir gün, karımın b1' ~ 
ziyct hakında benimle açık k 
mayı istemesi üzerine~ kcndisÜI 
laşanıadığmıı anlattım. Ayrızm0ııı1' 
teklif etti ve benim sesimi çıka. 
dığımı görerek annesine gitti. Bff 
kadar oluyor ayn yaşıyoruz. Ş 
da söyli!Jeyim ki karını beni ~o~ 
viyor. Bu miidclet zarfında bır 
tanımadığım biri.sile l>art§mamı: 
haber gihı<lermi§, bir defa da b~...ıı 
da yokken bizzat gelerek annı:·; 
tamsutmıu rica ctmi§. Kendisilt' 
sa.sen sevemediğim halde o~u,ı',J 
kadar küçülmesi, be11i kcmdiS1 
daha fazla soğutmakta>ı b~kO 
netice vermedi. Teklifini kat'i 
reddet tim ve uzun uzun dü§itııdilk! 
sonra, bidayetteki tereddütl 
rağmen, ayrılmağa karar verdirt'
caba doğru mu hareket ettimf 1,;; 
rıda bildirdiğim hıısusat, a .ıl.! 
için bir sebep olabilir mit Bid?Y" 
bu işe teşebbüs etmiş olmaklı~ 
z-im bir hata idi. Bmuı taktir e~ 
rum. Fakat ben hüsnüniyetle ~ 
kc' etmiş idim. Hayatta, het. 
ba§ına gelebilecek ola11 böyle bi~ 
tam>ı eczası, biltiln bir ömürmil 
malıdır1 Ltltfcn bıt cihetler ha'k"; 
bendmıi..ti tenvır ııc hattı hare 
mi i§aret etmenizi rica edcrinı!" 

Size bir müddet daha ayrıltıısf 
'" nızı. fakat kı:tnnı7.1a A)rrf ıro.r;o-rl', 

tavsiye ederiz. Bu mUddet eSt1 
da daha soğukkanlılıkla düşilııur' 
nUz ve kat'i kararınızı o zaınaJltıı 
rirsiniz. Size yegane tavsiye edt1 ceğimiz şey, tekrar ediyoruz. ıcat.: 
rar vermeden evvel, bir müddet 
bulunmaruzdır. 

Çekoılovakyada 

Sof ya 22, ('~an) - Ağustoll 
!arına doğru <;ekoslovakya o JI 
büyük manevralar yapacal<tır. _Jıf 
nevralara, Fransadan , Rus~.1 
Romanya ve Yugoslavyadan deı" 
!er gelecektir. 

Yunaniıtanın harici ıiy~ 
Atina, 22 (Hususi) - ~'' 

Metaksas Yunanistanın bugil~p 

rici siyasetinden aynlmıyacağıl" 
zetecllere beyan etmiştir. ..~ 

General Plaıtiraı YunaniP"" 
sonbaharda dönecek 

Atina, 22 (Hususi) - Partile!" 
smdaki anlaşma müzakereleriııl ı 
fi tesirler altında bırakmanıa1' t6 
General Plastiras Yunanistan• ~..tı' 
tini Eylfılden Sonteşrine bıraı.cııı- · 

rar ediyor. rJ'... 
Derler ki, yalanın en çok 1, 

gördilğü münasebet sahası paıı r 
dır. Hiç zannetmem. Yalan eO 
gönüllerin malıdır. Yalandan gıdl 
mıyan aşk yalandır. 1 

Paule et Virginie aşkı bir !_,,,,; 
dır ve Fransız natüralisti ~! 
din de saint Pierre bu masalı 
makla beyhude yere birçok 
ruhları aldatmıştır. 

Saf ve samimi aşka inantıı_, 
tıraptır. 

Hayatta ayni halde duran bit' 
yoktur. Göklere başv.erınİŞ·-~ 
metli kayalar bile tabiatin hıııu; ı 
cı elinde aşınıp yıkılır. Omrilrl 
mevsiminde hafif veyahut al'/ 
aşk nöbeti geçiren insan burı~ 
diyetine nasıl bağlanıp kalır. ~ 
sara nöbetidir. Bir sıtma h2 
dır ve nihayet bir şehvet r 1~ Bunu açık açık kabul etmek 111 
dır. Ademle Havvadan bize kil~ "ttf 
yulan aşk heyecanı hep aytl 
ayni humma, ayni n6bettir. t! 

Bu fizik hareketin kökün~ 
dediğimiz meçhul mevhuıtı 
aramakla nekadar aldanıyortıl· 
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[ç~nakka~~eco=~ .. u-~a~be~ Ç~i~a~i;:~e k~~.le 
Atatürk Ç anakkale 
muharebesini anlatıyor 

''Size ben taarruz emretmiyorum, 
ölmeyi emrediyorum !11 

IJI 

Afotürk Çanal\kalede 10 Ağustos 1915 te muharebeyi buradan idare etti 

- Pek i~i paşa hazretleri, böyle 1 sırada bazı seslerin kendi ismini ça
bu kadar şıddet~~ hü~u:n eden düş-1 ğırmakta olduğunu işitiyor. Seslerin 
mam bu kadar suratlı bır surette ri- geldiği tarafa yaklaşıyor. Bakıyor 

cate mecbur eden .amiller nedir? ki kolordu kumandanı Esat paşa ve 
- Evet, bu sualı sormakta hakkı- m a i y y e t i e r k a n ı h a r _ 

n~z var. Arzedeyim: Şimdi saat on b i ye s i . Son raporu okuyor. 
bır buç~k evvelden sonra taayyüne- Ve görüyor ki bu rapor ayni zaman
den vazıyet bence şu idi: Düşmanın da kendisine de aittir, ve biraz evvel 
karaya çıkmış ola~ ku:•veti se~iz ta- gelip düşmanın "Kumtepe" ye çıktı
burdan fazlaydı. Şı~~ı 'bu se~z ~a - ğmı haber veren zabit bu raporun 
bur~uk kuvvet kend1s1yle gayrımute- mealini söylemiştir. Halbuki okudu
nasıp gayet geniş bir cephe üzerin- ğu tahriri rapora nazaran düşmanın 
de '_'261'.'e kadar şi~alen .... ~ (Kemal- "Kumtepe" ye çıktığı doğru değildir. 
yen) nın bulundugu sırtl~rm. ga~p - Bakınız. bu raporun şifahen teb
Y3:m~çlarma kadar şarkan ılerlıyeb~- liğinde bir "Kumtepeye asker çıktı,, 
mıştı. Fakat bu uzun cephe hattr, zı- cümlesinin ilavesi bütün taktik ka _ 
Y.ade manialı bir takım dereıe:!e ke- rarlarını değiştirebiliyor, ve hem pek 
sık bulunuyordu. Bu sebeple duşman mühim surette değiştirebiliyor. İş bu 
kendi cephesinin hemen her nokta - suretle anlaşıldıktan sonra kolordu 
~mda zayıftı. "Conk bayırı .. şima- kumandanı paşa hazretleri kararımı 
Iınde mevzi alan . . . nci frrkanm seri sordular. 
cebel bataryası "Arıburnu., ihraç Mustafa Kemal paşa da tekmil 
noktasını ~~eş_ altına aldı~ için düş- kuvvetle "Arıburnu., ndaki düşmana 
ma.nn; benu zıh.raq etmege .. devam taarruz ediyor. Kolordu kUD'la..aa.n% 
ettığ'i lataatın ıtiracı hem muşkUlB:'- paşa kabul ediyorlar ve Mustafa Ke
ta hem de tea hhura uğradı.. ..nci a- mal paşa derhal yanından ayrılıyor 
]ayının "C?,nk,,b~~rr., ve. "Suyatağı,, muharebe meydanına geliyor .... ncf 
hattından 2? ıstıkam~~ınde ve dar alayı .... nci alayın solundan düşman 
~ep~eyle k~~1~ olarak duşmanın pek sağ cenahı aleyhine taarruza geçiri
n~zık ve rı:u?J~ olan sol_ cenahına yor. thtiyatlarmı, Rahra bataryasını 
yukle~esı, ıkı taburdan ı'baret olan lazımgelen yerlere yerleştiriyor. Ken
···· ~cı ala~ d~ merkez. tepe istik.a- eli de sağ cenaha gidip oradan muha
metl umumıyesınde genış cephe ıle rebevi idare edivor. Bizimkiler o ka
düşmana a~ıl1:11-ası düşmanı ricate dar 

0

ilerlemişler ·ki, düşman ricatine 
n:ecbur etmıştır. Fakat bence bu ta- devam ediyor. hatta klsmen sandal
b~ye. v~ziyetinde~ daha mühim ~ı.~n ]ara binm~kle bile iştigal ediyormuş. 
b~: amil va~~ı kı, ? .da .. herkesı ol- Fakat akşam olmuş. Gecenin hulu
durmek ve olmek ıçın duşmana atıl- lüne kadar muhtelif emirle hücuma 
nu~J_ttı. Bu ~yle alelade bir taarruz sevkedilmiş olan cüzütam kumandan
~eğil, herk~sın muvaffak olmak veya ları fırka kumandanının ısrarı üzeri
~lme~ azmıyle hareke1;_e teşne oldu- ne ta ki düşman tamamiyle tardedil
gu bır ta~rruzdu. Hat~~.ben, k.uman- sin dive savletlerine devam etmişler 
danla:~ şıfahe:ı . ve:digım emırlerde ve pek de muvaffakıyetli hücumlar
şunu ilave etnuşımdır: da bulunmuşlarsa da düsmanı karni-

- Size ben taarruz emretmiyorum, len sürememişler. Gece de pek iler
ölmeği emrediyorum. Ben ölünceye leyince muharebe kesilmiş. Bu anı 
kadar geçecek zaman zarfında yeri- sükunet fırsatında. düşman karaya 
mize başka kuvvetler ve kumandan- yeniden asker çıkarmaya devama 
Iar kaim olabilir!,, başlamış. 

Bu sözler paşanın göğsünden o ka- - Demek ki, dedi paşa, 12 - 13 ge-
dar azimle çıkıyordu ki, muhakkak cesi vaziyet hakkında hiçbir taraftan 
kumandan o günü hayalinde tekrar sahih malumat alamıyorum. Gece ka 
yaşıyordu. Çünkü ben de heyecanlan- ranlığından dolayr manzarai harbi 
nıyordum, muharebe vasıtaları neka- gözümden kaybediyorum. Ve vaziye
dar ilerlerse ilerlesin, her şeyin fev- ti etrafiyle anlıyabilmek için sabaha 
kinde gene ruh azminin, bir gaye uğ- kadar cepheyi bizzat dolaşıyorum. 
runa fedakarlık etmenin bulunduğu- Oradan telefon merkezi yaprlmasını 
na inanıyordum! emrettiğim ''Kocadere" ye geliyorum. 

- Ş i m d i bu b ö y ı e ? Fa- Orada vakıf olduğum yeni vaziyete 
kat akşama kadar daha çok zaman g?~e sağ cenahtaki ihtiyat kuvvetle-

. . . . rını alıp merkeze ve sol cenaha yak-
vardı. Bu sıralarda ıdı kı .... ncı fırka !aştırıyorum. Ve kendim de bilahare 
kumandanından haber getiren bir (Kemal yeri) unvanrnı alan merkez -
zabit düşmanın "Kumtepe" ye kuv- den muharebeyi idare eaivorum. 
vet ihracına başladığını ve orada Muharebenin yalnız bi gününü 
kuvvetimiz bulunmadığım, . . . nci dinlemekle içime heyecanlar, coş! 
fırkaca bu cihetin nazarı dikkate a- kunluklar veriyordu. Her adımda bir 
lmmasmı, . . . . nci fırka kumanda- fışkıran binlerce beklenmedik zor -
nının tekmil kuvvetleriyle "Kirte"ye lukların ağırlığı doluyordu. Sordum 
gittiğini bildiriyordu. "Kumtepe" ki: 
uKilitbahir,,e en yakın ve pek mües- - Arıburnu vakayü yalnız bun-
sir bir noktadrr. Burasını müsama- dan mı ibarettir? 
ha etmek bütün maksatları zıyaa uğ- Paşa bütün ruhumda dehşetler u
ratabilir. Binaenaleyh derhal hatırı- yandıran o boğuşma sahnelerini, o 
ma gelen şey, "Arıbumu., nda mu- kan ve barut kokan manzaraları keş
harebeye iştirak eden kuvvetleri ta- fetmiş tecrübeli bir adam temkini ile 
arruza devam ettirmek ve fırka kıs- gülümsedi. 
mı küllisiyle bizzat Kumtepeye yetiş- - Ne o yoruldunuz mu? Daha bu, 
mek oldu. Buna dair icap eden emir- vakanm başlangıcıdır. Benim "Arı
Ier verildi. Fakat bizzat firka kısmı burnu,,nda 12 nisan dahil gününden 
küllisne mülaki olmağı tercih etti - 4 mayıs dahil gününe kadar 23 gün
ğim için hemen hareket ettim .. , lük Arıburnu kuvvetleri kumandanlı-

Bin sene sonra okunsa 

yine anlaşllır 
Çanakkale, 21 - !ki değerli jan

darma subayımız, Nuri ve Mümtaz, 
bize arkadaşlık ediyorlar. Çanakka
lenin ilersinde, eski boğaz kumandan 
lığının karargah kurduğu sahayı 
geçerken, Bay Nuri, arabayı dur
durdu: 

- Cevat paşa, 18 mart büyük de
niz harbini, işte şu sırtın arkasından 
idare etmişti! ., 

1 Harp, belki korkunç şey. fakat 
; şüphe yok ki, hiçbir korkunG vak"a i fanilere bu kadar heyecan veremez. 
1 Topraklarımızda gcçPn. bu kanlı 
ı çarpışmaların safhaları, hele bir bil
i gili subay ağzında btis'bütün başka 
1 bir mana alryor. 

1 

Harpten nefret edenler bile. onun 
sırasında son derece mukaddes bir 

1 

vasıta olduğunu teslim f'tmege mec
burdurlar. Biz ki, müdafaa harpleri

' nin en Getinini Çanakkale ~oprakla
rmda yapmış bir milletiz. Gerektir 
ki her gün bir tarih dersi gih1 bir
çoklarımıza bu yakın "harbin hikaye
lerini anlatalım. Yeni yetişenler i(}1n· 
de dünkülerin, bugünkü ve yarını kur 
tarmak için nerede, ve nasıl döğüş· 
tüklerini bilmiye·· ·~r. bir gün, ken
dilerini de böyle bir vatan vazifesi 
ile karşılaşınca, belki şaşalarlar. 

Çanakkale, öyle bir kitap ki, bin 
sene sonra da açılsa o devrin dili ~ · 
yazılmış gibi kolaylıkla okunur ve 
anlaşılır. 

Kepez köyünü arkamızda brraktık
tan biraz sonra Dardanos tabyaları
na geldik. Ama, eski adıyle Darda
nos. Ytllardanberi o tabyaların diz
leri dibinde, iki aslan yürekli delikan
lı yatıyor. Bu delikanhlardan biri Hıı
san, öteki Mevsuf ... Hasan, teymen, 
Mevsuf ta Asteymen. 

Düşman donanması, sahile g~ttik
çe yaklaşıyor. Ateşleri o kadar mü
essir ki, sahayı, hallaç pamugu gibi 
delikdeşik ediyorlar. Hasan ile Mev
suf, tarassut yerinden düşman gemi
lerini gözetliyerek, mukabil ateşleri
ni ona göre tanzim etmeğe çalışır
ken. insafsız bir mermi yağmuru al
t:ında kalıyorlar. Haaa.n. Mev .. ut v~ 
onlarla birlikte daha sekiz er şehit 
oluyorlar. 

Bana gösterdikleri, dağ başında, 
etrafı beyaz taşlarla çevrilmi~ mezar 
iste bu yiğitlerin, ölmezlik mertebe
sine erdiklerine taşların belağati ile 
gelip geçenlere anlatıyordu. 

Eski Dardanosu Hasan Mevsuf 
yapan 'bu iki delikanlı, yalnız bir ad 
değiştirmekle kalmadılar elbette. 

Sırası gelince, yıpramış bir tarihin 
kötü talüni de değiştiren gene bu 
Hasanlar, Mevsuflar değil mi? İşte 
Cevat paşa tabyası ki, Çanakkale 
harplerinde gördüğü hizmetleri, an
lata anlata bitiremiyorlar. 

Erenköyün içinden geçerek ilerli -
yoruz. Bizim İstanbulun Erenköyü
nE:, adından başka benziyen tarafı 
yok. Fakat, oldukça temiz ve ba
kımlı. .. Tarlalarda harman döğen 
kızları, şaşkın ve utangaç bakışlar
la bizi süzüyorlar. Biraz ilerde, ge
niş bir palamut ormanına girdik. Ar
tık Ezine yolunda değiliz. Gitgide 
yükseliyoruz. Nefis bir reçine koku
su ile ciğerlerimiz dolup dolup boşa
lıyor. Palamutlar bitti, şimdi güzel 
bir çam ormanı başladı. Karşımızda 
Imroz adası... Sağımızda Helles bnr
nu ve feneri... Solumuzda Kumkale .. 
Çanakkale boğazının 'ou yüksek 
çamlıktan görünüşü, iki yanı oya ile 
işlenmiş bir ipek mendili andırıyor. 

üzeri, ince ince guruşuklarla do
lan bir mendil ki, lavanta yerine onu 
sanki reçineye batırmışlar. Buradan 
esen hava, bir ölüyü bile belki diril
tebilir. 

Kum.kaleye, Fransızların bir aralık 
nümayiş mahiyetinde yaptıkları ih
raç hareketinin inkişaf etmeğe vakit 
bırakılmadan olduğu yerde nasıl 
durdurulduğunu uzun uzadıya anlat
tılar. Böyle gide gide meşhur lnte
peye vardık. Eski topların başında 
fotoğraflarımız çekilirken subay Nu
ri, bir aralık, kısa bir düşünceye da
larak arkadaşı Mümtaza anlatıyor
du: 

- Harbin en çetin günlerinin bi
rinde, yalnız bir kilometrelik sahaya 
90 bin mermi düştüğünü hesaplamış
lardı. 

Zannedersem, Alçıtepe, Kaba
tepe, Anafarta muharebeleri devam 
ettiği sıralarda idi ! 

O bunları söylerken, gülüyordu. 
90 bin mermi!.. Rakamlar bile, işin 
içine Türk girince, hazan nekadar o
yuncaklaşryor değil mi? .. 

Montrö mukavelesinin akis teri 

Sovyetler İngiltere hükUmetini 
uvsallı2'ından dolavı tebrik ediyor 

Montrö konferansın da mukavelenin imzasından sonra de lcgeler bir arada 

[Başı 1 incide) ları, ~alkanlardan şarka doğru yeni- [Mukavelesinin imzası münasebetile 
peryalizminin ve bidayette Ingiliz den ılerlemeye teşebbüs eden Alman Yugoslavya Başvekili Stoyadinovic; • 
heyeti murahhasasmm da muhalefe- yanın Türkiyeyi kendisine ram ede- ten Hariciye Vekilimize çok hart· 
tine uğradı. Sovyet filosunun bir memiş olmaktan mütevellit memnu- retli tebrik telgrafı gelmiş ve Dl'· 
yerden diğer bir yere gitmesini tah- niyetsizliğinin ifadesinden başka bir Tevfik Rüştü Aras dost memle)!tiıl 
dit siyasetinin imkansızlığını anla - şey değildir. başvekiline ayni hararetle saıniıni 
mış olmasından dolayı İngiliz Hükii- Sovyet efkarı umumiyesi muhtevi- teşekkürlerini telgrafla bildirmittlt• 
metini tebrik ederiz. Böyle siyaset yatı. itibari,?'le Sovyetlerin Karadeniz Hmiciye Vekaletinin 
açıkça Sovyetler Birliği menafii a - dekı hayati menfaatlerine uygun 0 - •• • 

leyhine olurdu. Eğer İngiliz Hüku- lan, bizim dostumuz bulunan Türkiye te,ekkrırlerı 
meti Baltik Denizinde bir filo ya- nin Boğazlardaki hakimiyetini tesis Ankara 22, (A.A.) - Hariciye fe 
rışınm neticelerini önlemek istiyor - etmek suretiyle meşru menfaatlerini kaletinden: 
sa deniz silahlarını tahdit için bey- tatmin eden ve nihayet bütün sulh Boğazlar Konferansının muvafft· 
nelmilel bir anlaşma elde etmeği a- t~rafdarlarmın intizarını yerine ge _ kıyetle ~et!c.elenmes~de~ dolaY' 
ramalıdır. Bittabi böyle bir anlaş- tıren Montrö mukavelesini hararetle memleketimızın her koşesmden 116 

ma bütün devletlerin menafüni gö- selamlar. Beynelmilel kollektif emni- memleket dışından, Hariciye veıcA: 
zetmelidir. Sovyet Rusya herhangi yet teşkilatının dostları, Montröde l<:tine ~önderilen ve yüce millet~f: 
bir beynelmilel tahdidi teslihat lehin- mühim ~ meydan muharebesi ka- zın sevınç duygularını gösteren biD 
de olduğunu şüphe götürmez bir zanmışlardır. lerce telgraflara ayn ayrı ceval' 
tarzda ispat etmiştir. Ancak bunun F l . . vermek maddeten imkansız olduğUll 
kendi emniyetini koruması şartur. ransız gazete ennın dan Hariciye Vekili Vekili Şükrü sı· 

Sovyetler Birli.i?iT1in ~olt >nü.hi= o
tan U.Çttnctı'-b.edefi de Boğazlar mu-
kavelesinin Milletler Cemiyeti paktı 
çerçevesi içinde olması idi. Sovyetler 
Birliği Milletler Cemiyetinin muha -
faza ve tarsini ve sulhün kollektif 
bir tarzda teşkilatlandırılması için 
mücadele lüzumundan mülhem ola -
r:ık, harp esnasında tecavüze uğraya 
na yardım için Milletler Cemiyetinin 
kararını tatbik edecek olan harp ge
milerine Boğazlardan tahdidttsız geç 
melerinin temininde israr etmiştir. 
İngiliz mukabil projesi Milletler Ce
miyetini tatlı tatlı gömüyordu. İngi
liz hükfunetinin nihayet Büyük Bri
tanya efkarı umumiyesinin ekseriye
tine uymuş ve birçok heyeti murah
hasaların azimkar müzaheretiyle Bo 
ğazlar mukavelesinin Milletler Cemi· 
yetinin paktına ve ruhuna istinat et 
tirilmesi lüzumuna bütün heyeti mu
rahhasalann ikna edilebilmiş olrnası
nt selB.mlamak lazımdır. Sovyetler 
Birliği siyasetinde Milletler Cemive
ti paktını nekadar ciddiyetle göz 
önünde bulundurduğunu ve bu pak -
tın tatbikı için ne derece ciddiyetle 
mücadele ettiğini ispat eylemiştir. Bu 
bütün muarızlarmııza göstermelidir 
ki Sovyetler Birliği Montröde hod • 
bin bir siyaset peşinde kctmanu~, fa 
kat hattı hareketi münhasıran su' _ 
hün tarsini endişesinden mülhem 

1

01 
muştur. 

Al~an matbuatı konferans neticele 
rini ş~ddetle tenkit etmekte ve Çanak 
kalenın Sovyet - Fransız ittifakının 
eline geçtiğini avaz avaz bağırmak
tadır.. Şurasını ehemmiyetle kaydd· 
mek ıcap e<ler ki, ortada bir askeri 
Fransız - Sovyet ittifakı yoktur Me' 
cut olan şey karşılıklı bir yardım pak 
tı~ır. ~l~anya bu pakta müsavi ~e
raıtle ıltihak edebilir. Bu da isbat e
der .ki, ı:ı:ıezkfır pakt Almanyaya kar
şı bır. mucadele silahı değil, fakat mü 
tecavıze karşı bir silahtır. Montröde 
Almanya aleyhtarı blok arasında bir 
rabıta değil Merkezi Avrupa sulhii 
ile Karadeniz sulbü arasında tabil 
bir münasebet kuruldu. Faşist Al -
man matbuatının Sovyetler Birliği ile 
Fransanın Türkiyeyi bir silah ola -
rak kullanmak istediklerini bağırma-

Çanakkaleye dönerken, iki genç su
bay hiç şüphe yok ki, kendinden yaş
lı kardeşleriyle babalarının bu top -
raklar üzerinde nasıl döğüştüklerini 
düşünerek yakın tarihin şerefli ha
tıralarını yeniden yaşıyorlardı. 

Onları, düşüncelerinden ~a

mak için biz de sustuk. 

miitnl-lar• racoğlu, teşekkürlerinin iblağma ).• 
Parls, 22 (A.A..) - Yenı Hoğaz

lar mukavelesini mevzuu bahis. eden 
Temps gazetesi, bu mukavelenin 
milletler arası teşriki mesai ve anlaş
ma siyasetinde bir merhale teşkil 
ettiğine dair başlıca murahhasların 
sözlerini hatırlatarak bunun ehem
miyetini tebarüz ettirdikten sonra 
diyor ki : 

.. Harici siyaseti Tevfik RüstU 
Aras tarafından idare edilmiş oİan 
Ankara hükumeti, Boğazlar mesele
sini ortaya atmakta gösterdiği iyi 
niyetin mükafatını görmüştür. An
kara hükumeti, muahedelerin ruh ve 
manasını bozar bir tarzda devletle
ri emrivaki karşısında bırakmaktan 
ictinap etmiştir. Türkiyenin göster
diği dürüstltik muhalif tezlere rağ
men anlaşmayı çok kolaylaştırmış
tır. 

Popolo gazetesi, Montrö muahe
desinin imzasını memnuniyetle kar
şılıyor ve diyor ki : 

" Tabii ve meşru şekilde yapılan 
Türk talebi esasında hiçbir itiraz u
yandırmamıştll'. Müşkilat Rus-İngi
liz mücadelesinde ve Ingilterenin 
müşterek emniyetin uzaklaşması his 
sini vermesinde idi. Paul Boncour
un mesaisi, muvaffakiyeti temin et
ti. Mühim olan şey itila.tın istisnasız 
imzasındadır. 

Le Journal şöyle yazıyor : 
Mukavelenin hususiyeti Türkiye

nin tekrar tam hakimiyetine kavuş
masındadır. Kapuyu yalnız kendi
sine yardım paktiyle bağlı olanlara 
açacaktır. Bu kombinezon yalnız 
Cenevre makinesinin aczine inhisar 
etmiyor, bizi doğoruca eski tedafüi 
ittifaklar sistemine döndürüyor. 

Eski Yunan Hariciye Nazınnı.n 
likri 

Ati na, 22 (A.A.) - Eski hariciye 
bakanı Argiropulos, Etnos gazete
sinde yazdığı bir makalede diyor ki: 

•o.Nnl,, A .ja.:n,...._. "---ı.-...:4 •7ı.--:..,...: .... 

Romen gazetel.r.iain yazJıkl.ar' 
Bükreş, 22 (A.A.) - Montrö'dl 

imzalanan Boğazlar mukavelenarJle"' 
si Romanya basını tarafından gen# 
surette tefsir edilmektedir. 
Dimineatza ezcümle diyor ki : 

" Beynelmilel vaziyetin inkişııJJ 
ve bill:- :;~a Akdenizde muvazeneni0 

değişmesi Türkiyeyi Boğazlar refr 
minde değişiklik talebetmeğe ve bil
hassa Çanakkaleyi yeniden tesUJl 
etmek hakkını istemeğe sevk etttJW 
tir. Türkiye Boğazlan tek taraflı rY 
larak teslih fikrini daima ret edere) 
bütün hareketinde Milletler CeıniY' 
ti usufüne hürmet göstermiştir. "/6' 
ni mukavelename ile kabul edilııl' 
prensip kollektif emniyetin daha i~ 
bir surette işlemesini teshildir. '!ıfl' 
sela Romanya bir tecavüze marııf 
kalırsa Fransa Boğazlar vasrtash'l6 

yardıma gelebilecektir. Sovyetlet 
Fransa ve Balkan Antantı tarafıtl' 
dan ileri sürülen metnin Ingiltetf 
tarafından kabul edilmiş olrJl~ 
keyfiyeti, Fransa ile Sovyetler :Bit.: 
liğini biribirine bağlıyan mütekabil 
yardım paktı esası dahilinde ~ 
sız - Sovyet iş birliği ba.kmUlldıı,tl 
çok büyük bir ehemmiyeti haiz bıJ' 
lunmaktadır., , 

Zorile gazetesi ise diyor ki : 
"Montrö konferansı, sulh mu~~ 

d.elerinden be~i yapılıp da büt~ ~
t~ak edenle~.ın menfaatlerini ~" 
mın eden muspet neticelere vatlP" 
olan belki yegane konferanstır- , 

Bu konferansta Türkiyenin ts 
leplerini isaf eden bir anlaşmaya. ~ 
rrlabilmiş ve Türkiye bütün bu Jllil 
det zarfında beynelmilel nizıı.!11: 
hürmet eden bir memleket olduğllll 
ispat eylemiştir. 

Gazete kağıtlarından 
alınacak gümrük .(1 

Ankara 22, (Tan) -- Gazete.
matbaa kağıtlarının 100 kilosund si' 
375 kuruş gümrük resmi alIJllil 
gümrüklere telgraflara tamiın olıııı' 
mU§tur. 

" Montrö konferansı neticelerin
den memnun olmalıyız. Çünkü Mont 
r~'de .. al~an ~a~arlar ispat etmiştir 
kı, Turkıye gıbı taahhütlerine ria
yet eden devletler haklı taleplerinde 
tatmin edilebilirler. Elde edilen an
laşma ile Boğazlarda hayati men-
faatları olan bütün devletler tatmin Lindberg Almanyadd 
edilmişlerdir. Diğer bazı gayri aske- ~ 
ri mıntakalara ait anlaşmaların da Berlin, 22 (Tan) - Hava Jl ~, 
tatil edileceği ve Yunanistana ait general Göring tarafından ~.~ 
Limni ve Amendirek adalarının da yayı ziyarete davet edilmiş ;t 
aynen Boğazların mukadderatına meşhur Amerikalı tayyareci atf' 
nail olacağı ümit edilebilir. berg, bugün, hava yolu ile LoJl 
Hariciye Vekilim: ... ,· tebrı·k dan Kolonyaya vasil olmuştur. e~ 

r.M Lindberg yarın Berline gidec 

Kumandan hemen hareket ediyor. ğım ve ondan sonra da bütün cephe
Ve "Kocadere,, de ... neti alaya. on - nin sağ cenahında tekrar yalnrz 
dan sonra da .... nci alaya mülaki o- ... nci fırka kumandanhğnn vardır. 
1uyor. Ondan sonra da ... nci alaya Bu müddet zarfında birçok vakayii 
mülaki oluyor. öğleden sonra saat bir harbiye cereyan etmiştir. Biz yalmz 
raddelerinde ııı,.ıaıtepe,. ye yaklaştı~ en mühim günleri işaret edebiliriz. Kum.kale, Halileli köyü yoluyla Salalıaddir. GUNGöR Montrö 22, (A.A.) - Boğazlar Göringin misafiri olacaktı~ 
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Bütün dünyada emsaline hiçbir 
zaman tesadüf edilemiyecek derece
de büyük muvaff akiyet kazanan Ha
san Tıraş bıçakları yeni ve kat'iyyen 
paslanmaz nev'ini piyasadan musir
ren isteyiniz. Yeni Hasan tıraş maki
nelerile bir likde Hasan tıraş bıçakla
rı tıraş oldukdan sonra kat'iyyen 
silmeğe ve kurulamağa hacet yoktur. 
Ve bu tıraş bıçağı hiç bozulmamak 
şartile gayet kolaylıkla ve huzuru 
neş'e içinde yüz defa tıraş eder. Dün
yanın hiçbir tıraş bıçağında bu me
ziyet yoktur. Ve buna ancak Hasan 
Tıraş Bıçağı muvaffak olmuştur. 

Markasına ve ismine dikkat. 1 adedi 
6, 10 adedi 50 kuruştur. Hasan 
tıraş sabunu - Hasan tıraş kremi -
H asan tıraş pudrası - Hasan tıraş 
kolonyası da çok zevk ve neşe veren 
yardımcı ve mükemmel vasıtalardır. 
Hasan deposu : İ' S T A N B U L , 
BEY OGLU, A NKARA . 

istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi Sokaı?ı F,mlak No. Cinsi ve His. Hisseye göre 

muhammen K. 

1067 

1357 

1601/ 1 

1604/ 2 

1655 

2671 

3316 

3657 

4733 

6510 

• 7908 

1 7977 

Kadıköy Osmanağa 

Tarabya 

Bostancı Çatal çeşme 

.. 
Heybeliada 

Arnavutköy 

Sarıyer Yeni mahalle 

Paşabahğçe 

K:ocarnustafapaşa 

Kasımpaşa Hacı 

Ahmed 

Sarıyer Yenimahalle 

Edirnekapı Kasımağa 

E. Misk 
Y. Misk Anber 

Dere içi 

Dere Yolu 

Orta yol 

Arka 

E. Kilise 
Y. Kazmacı 
E. Çiçek 

Ayazma 

Samatya Cad. 

E. 2 Mü. 
Y. 47 
mahallen 48 
E. 99 
Y. 91 

Tapu 93 
11-15 Mü. 

· Harita 4 
11-15 Mü. 

harita 19 
E. 14 
Y. 16 
E. 19-21 
Y. 7 
E. ve Y. 
6-8-10 

E. 32-34 
Y. 18-20 

E.27.3-275 
ve 6 8-10 

E. Ebürrıza dergahı E.72-74-20 
ve Uzun yol ve dere Y.52-52-18-
boyu ve yeni Pir Hü- 20-50-52/ 1 
sameddin ve Ebürrıza mahallen 
dergahı Pir Hüsamed-

dinden 10 
Çayır E. 15 

Y. 23 
E. Camii Şerif E. 3 kerre 
ve Sena yokuşu 21 Mü. 
Y. Kasım odaları ve Y21-23-34 
Sena 

Bağçeli ahşap 220 Açık 

hanenin 3/ 24 His. arttırma 

Evvelce bağçeli 200 ,, I 
hane şimdi 264 
metre arsa 

· 115 metre arsa 60 ,., 

115 ., 60 " 
202 metre arsanın 20 

" 112 His. 
37 metre arsa 60 " 
Evvelce hane şim- 100 .. 
di üç arsa 
Ahşap hane ve dük- 20 ,. 
kanın 4/ 80 His. 
264 metre arsa 1600 KaDalı 

zarf 
Ahşap samanlık ve 
ahır ve kagir ha- 700 Açrk 
neyi havi bostanın arttırma 

vakıf mahallinin 465 ' 4800 
ve mülk mahallinin 808 7128 
Hisseleri 
~9,75 metre arsa 50 Açık 

arttırma 
Kagir üç hş.nenin 1070 Kapalı 
1/ 4 His. zarf 

8176 .Kasımpaşa Büyük DPre boyu E. 4 189 metre müfrez 40 Açık 

arttırma Piyale Y. 10 arsa 
Kasımpaşa ., E. 4 189 metre müfrez 8219 40 

" Büyük Piyale Y. 7-9-10-11 arsa 
Yukarda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 3-8-936 tari

hine tesadüf eden Pazartesi günü saat on dörttedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladrr. 

N 
KONSERVE FABR~KASI 

ENDER Balık konserva fabrikasının icadı olan tübler içindeki 

ançuez balık ezmelerini ve bu fabrikanın sardalya, ançuez, ista

koz, her çeşit konservalarmı arayınız. Pek büyük itina ile hazır

lanan bu malların taklidine dikkat ediniz. 

116 

Beykoz deri ve kundura 
Fabrikası Türk Anonim Şirketinden 

Fabrikamızda mevcud takriben 2500 aded boş çuval 28-7-936 tarihin

de saat 11 de açık arttırma ile satıh ğa çıkarılmıştır. Çuvallar fabrikada 

görülebilir. Bu işe aid şartname fabrika idare servisinden alınabilir. 

~~J,.ttAS;ii"ıiüSHo~ 5 ; p a h i 0 ğ 1 
u .. 

~9~rsoPa•~:~~ HASAN HÜSNU 
~~~,, ~- B URSA PA Z A R I 
tz!~ ~ '1:"'·;, l Leyli mekteplerde talebeye lüzumlu olan yatak, 

yorgan, yatak ve yorgan çarşaflan, pike örtü 
ve yün battaniyeler, havlu, mendil, çorap, fanile, pijama vesair ih
tiyaçlarınızı çok ucuz fiyatlarla mağazalarımızdan tedarik ede
bilirsiniz. 
Adres: İstanbul, Sultan hamam No 24/ 4 - Beyoğlu, !stiklal cadde
si No 376 - Bursa, Uzunçarşı No 98. 

BAŞKA YERDE ŞUBEM iZ YOKTUR . ........ .. 

D. İHSAN SAMİ -
Bakteriyoloji Labora tua.·, 

Umumi kan tahlilatı frengi 
noktaj nazarından (Wasserman . 
ve Kahn .teamülleri) kan kürey· 
vatı sayılması. Tifo ve ısıtma 
hastalıkları teşhisi. idrar, bal
gam, cerahat. kazurat ve su tah· 
lilatı, Oltra mikroskopi, hususi 
aşılar istihzarı. Kanda üre, şe
ker, Klorür, Kollesterin miktar
larınm tayini. Divanyolu No.11~ 

Tel. 20981 
58 

Dr. HAZIM PEKİN_. 
Deri, saç, belsoğukluğu, frengi 
mütehassısı. Galatasarayla İn
giliz Sefareti arasında No 26. 

--• Sinema yıldızı 
Lll liane Dıetz 

Bu akşam 

PARK 
OTELirtDE 

ZA Yl - Sıhhi mazeretime binaen 
Kuleli Süel lisesinden ihraç edilirken 
onuncu sınıftan almış olduğµm 4-10-
934 tarih ve 155 numaralı tasdikna
meyi zayi ettim yenisini çıkaracağım 
dan eskisinin hükmü yoktur. 

'leki Berkkan 

w-

lstanbul Varidat Tahakkuk Müdürlüğünden; 
S. Şubesi Mükellefin 1 ş i Eski adresi 

No. adı 

1 Eminönü Ölü P ande-
li oğlu A-
nas tas ve-
resesi 

2 Hoca paşa Abdurrah-
man A uf 

3 Beyazıd D ürdane 

4 K. Pazar Jozef Sason 

Soğan ve Patatesci. 

K omisyoncu 

Kahvecı 

Koınisyoncu 

Ahi çelebi, Çardak So. 
12 No . 

Kuru Kahveci han 15 N o. 

Beyazıd Buğdaycılar 7-9 
No. 
Tahtakale, Balkapan han 
3 No. 

Yukarıda m ensup olduğu şubesi, adı ve ışile eski adresleri yazılı kazanç ver
gisi mükelleflerinin işlerini t er k etmeleri ve yeni ika met yerlerininde meçhul 
bulunması hasebile bizzat tebliğat yapılmasına imkan bulunamamıştır. İşbu i
lan tarihinden itibaren 1 - 3 sırada adı yazılanlar 932 takvim yrlı senesine ait t i
cari defter·ve müstenidatını bir ay içinde beyanname tetkik Bürosuna ve 4 sırada 
adı yazılı mükellefin 929 m all yılı vergisine vaki itirazı na binaen itiraz komisyo
nunca davet edilmekte olmasından Müdürlüğümüz vasıtasile 3 ay içinde mez
kur komisyona lüzumu müracaatları tebliğ yerine geçmek üzere hukuk usulü mu
hakemeleri kanunu hüküm! erine tevfikan ilan olunur. ( 4205) 

Değeri 
L . K. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 
Uey parası 

L. K. 

1720 00 129 00 Aksaray eski Çakır ağa yeni Mesihpaşa mahallesinde 
Kemalpaşa caddesinde 18 metro yüzü olan 430 metro 
murab baındaki mercimek camii arsası. 

397 90 29 85 Balat : Hacı İsa mahallesinde Tahta minare caddesinde 
eski 222 - 224 yeni 200 - 202./ 1 numaralı dükkan veba
rakanın tamamı. 5919. 

13 08 O O 9 7 Tahtakale : Demirtaş mahallesinde Kutucular cadde .. 
-sinde eski 28 No. lı Dükkan arsasının 36 da üç hissesi. 

1562: 
Yukarda yazılı mallar satılmak üzer~ 15 gün müd detle açık arttırmaya çıka

rılmıştır. İhalesi 27-7-936 Pazartesi günü saat onbeş te İstanbul. Vakıfla'r Baş
müdürlüğü komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin MahlUlat kalemine geııne

leri. (3852) 

Sahibi: Ahmet Elmin YALMAN- Umumi Neşriyatı İdare Eden: S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Lim.itet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 


