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BAYANLARA MUJDE 
Model almak üzere Avrupaya giden 

Bayan terzi ve şapkacısı 
NEBAHAT 

2 10 936 tarihinden itibaren modellerini tefh1r 
edecektir. Taksim meydanı Şark apartmıam No. 2 

Antakya da milli ·galeyan alevlendi 
--~~~-~~~~~~~~~~~~~~~-:--

Ana vatana derhal kavuşm~k 
dileğile Ankaraya heyetler geliyor 

~ntakyada ıeçen 30 Ağustos Zafer bayramında mektepli Türk yavrula
rının tertip ettikleri kutlama töreninden bir ıörünü' 

Bayrağımızı taşıyan 
20 Türk mahkemede 

I 

Paristen dönen Suriye heyeti 
aleyhine nümayişler yapılıyor 
AntakY.a, 29 (Huıuai Tan muhabirinden) - Pariate 

Suriye • Fransa muahed~aini imzalıyan heyetin reiıi Ha
§İm Ataıi'nin latanbul gazetelerinde çıkan beyanatı bu
rada awıit Türk ekseriyeti araamda büyük bir galeyana 
sebep qld". Halk gece uyumadı ve milli tezahüratm onu 
güçliikle almdı .. Fakat Türklüğün heyecanı gittikçe ka
barmaktadır. 

Mütareke 
idaresi sancağa 
nakledilmiştir 

Fransa ticari mora
toryom ilan etti 

Türk lskenderun sancağını ana 
vatana bir an evvel tcavufturmak di
leiiyle buradan Ankaraya heyetler 
yollanıyor. Yer yer toplantılar olu
yor, Antakya ve lskenderunun Suri
ye mandası altında kalacqını söyli
yen Suriye heyeti reisi Ha•im aley
hinde tiddetli nutuklar söyleniJor. 

'l JlMıet Emin YALMAN 

F ranaa hariciye müıtetarı 
M. Vienot Milletler Ce

tni,eti toplantııında Antakya ve 
lıkenderun meıeleainden bahıe-

e lir ye ., ... nda >W
pcl.,e müalıtrreler neticainde 
1121 de Antaltya ve l•lıentlenın 
için tanılan muhtariyete mütalt. 
bel idare riayet edecektir. Bu 
IHılnrrwian T iirlri)'enin bütün 1 
ltalrları lıoraivntılrtatltr. Çaiii 
,_ miidalıbel idare manJat.,. , 
lleolet taralınJan yapılmı' olan 
ınilletlenıroın malıavelelere mec
hri olandı vcrrü olaecılıtır. Ar
settifim miidiet Zllrlımla hu/nı
h hiilliimranmne lıanfacd o
lan Suriye devleti de zaten bu 
faiılaltitlere lıolayca oc memnu-

nttn>alalıat etlecelttir.,, 

KONTENJAN KALKIYOR 
Fransa ve İngiltere bu iş için 

Paris, 29 (Radyo-TAN) - Fransa Mebusan Mec
lisi otuz saat süren çok uzun ve devamlı bir toplantı • 
dan ve çok gürültülü, şiddetli münakaşalardan sonra 
hükumetin teklif ettiği para layihasını ekseriyetle ka
bul etmiıtir. Hükumet 129 fazla reyle galebe etmiı 
bulunuyor. Ayan Meclisinin Finans komitesi de layiha
yı tetkike başlamıştır. Yarın ayan meclisi toplanacak 
ve layihayı müzakere edecektir. 

Meb'usan meclisi, ayan meclisi • • 
nin vaziyeti müzakere etmesinden 1 muı metrUt beynelmilel tediyelere 
sonra tekrar toplanacak ve tadillt ştlmultl yoktur. 
teklif olunduğu takdirde onlarla 7 - MUıtemleki.t Bankalan stok .. 
MeflUI olacaktır. larma yeniden kıymet takdir olUJ\.a• 
Meb'usan Meclisi, para kanunu- [Arkası 6 mcıda] 

[Arkası 6 ıncıct.t] 

Sevıili Antakyadan bir ıörünü,: 
----- hilk\unetini temail eden 

h~~iye ~m bu sözleri hüs
nüniyetle aa1'ecuiuıe fiiphemiz yok
tur. Fakat ,ur.._ da kaııiız ki M. 
:vlenot, Suriyedeki Fransız memur
lannm Sancakta ne ruııta bir idare 
..... ukla.nıu, mandater ıufatile ve 
bW bl'li bir akit Slfatile Fransanm 
~fe ve t.ahııtıUeriııden ne derece
-~ kadar Jaaıtoe ve uzağa gittikleri
ni bilmiyor. Jr.t.. Sancakta hUktlm 

nun UcreUere ait (müteharrik mik- ===ııi:mı===============!::::::=========== 
yu) fıkrası yerine hükflınet tara-

Zahire çarfısı 

.._ hakiki haller ve şartlar hak
~da Pariste mal'-at bulunsaydı 
böyle hal ve tartlarııı devam edip 
~e ihtimal t&ea""'ur edilemezl 

fından konulmuf olan yeni maddeyi 
199 reye ka~ı 355 rey ile kabul et
mift.ir. 

Yeni parJ hükümleri 
Kabul olunan yimıi bet maddenin 
· kilmleri şöyledir. 
1 - 1928 tarihli para kanunu fes

hedilmit1r, 

2 - Fransız frangmm ihtiva etti
ği altın miktan, 49 miligramı geçmi
yeceği gibi 43 miligramdan da afağı 
düşeıniyecektir, 

M. V1enot bu vaziye~ olduğu gı'bi 3 - Bir istikrar sermayesi ihdas 
tanıea!dı Cenev:rede t&ahhttt kelime- olunacaktır, 
irini agzma almaktan muuaı... k' 4 - Devlet ile Bank dö Frans ara-
llirdi. çe ı- sında akte4ilmit olan 25 Eylül 1936 

a M"t li ll • tarihli mukavelename tasvıp olun-
• ~ are e anı en muftur. 

l lin dogrU8u şudur: Mütareke ~ Bank d Fr , 
ıtlıılerinde İstanbulda TUrkltı . -:. . . e ana m altın ve ec-

-.n ._..._ak · · b' k · - neb1 dovizlen Btôklarma yeniden kıy-
gu. ı;y-... ıçm ır me aııızma ku- takdir 

1 rulmU§tu. Bunun esası, Ermenileri, lltet ~ unacaırtJr, 
Çerkeeleri, Kilrtleri vasıta diye .kul- 6 - Yenı kuıunun altın ile yapıl- • 
lanara~ Türkleri ezmek ve boğmak- ._ .... _________ _ 

tı. 'l'UrklUğün yenilik cereyanlan sa.
Yeainde Y&flyacağı dtlfünfildüğü için 
nıtttareke idal'ellİ en mürteci unsur
lar.la 19 beraberliği yapllll§tI. Dini ta-
888Up membalan, memleketi uyu.ş-

an Kralının 
Ankara 

tunna.k ve biribirine katmak mak- h 
Adile geni§ ölçüde ifletiliyordu. seya ati 

Sonradan garp memleketlerine Atina, 29 (TAN muhabirincten) -
ınensup meslelrta,lafla bu mütareke Yunan kralı ·k· . 
fd---:-d bahsetmek · · bir 1 ınct JorJlın Ankaraya --..wı en . . . ıçuı çok bir aeyahat Y•ı>acafı hakkında çıkan 
fl1'8&tlar çıktı. Hiçbın garp devletle- haberler üzerine Yunan Bari . N 
~&llıma bu kadar cinayet İf}endi- zaretine müracaat ederek ::::om: 

havaalalarma. lllfdıramadılar. aordum Salahiyet •-'-~ h · ·. 
Bep u---- u1I dıl · -nn ancıye er-

IU ~ k an ar:. ki.m bu huayıR& ademi malillnat be-
[Arkuı 1 cide J )'an ettiler ,, 

1 et gençliği 
için bir kanun 18yi
hası haztrlanıyor 

Bütü~ spor faaliyeti de devlet 
tarafından idare edilecek 

Mektepli Jzci .. rimizden bir ırup bir tören esnasında 

tADkan •uhablrhİlllill vecllğl Mher 8 ma sayfadadır.) 

lstanbul borsasında dünkü muamele temevvüçlerini gösteren grafik 

Borsada dün 28.000 
lngiliz liralık iş oldu 

ESHAM VE T AHViLA.T 
Muameleler çok hararetli, ihracat. 

çılar paramızı esas tuttular 
Cumartesi gününden itibaren Franaız frangmm ıu· 

kutu üzerine hükUnıet, milli paramızı korumak için 
nqrettiji tebliğde: "Türk lirumm diier dövizlere na· 
zaran kıymet nisbetlerini Merkez BUıkaıı vakit vakit 
hesap ve il&n edecektir." denihniıti. 

......:ı•~--------------------------Odılila ~ •*• 8-"kuı ev ., 

='.:;o;t:t etmtttL - iSPANYADA 
Merkm Bankuı aldığı ......,.. l-----------• 

IJlnaen ve Loadra bol'8Ullldan aıtm 
grama) llerlacha verilM malimata 
lılt.iucl• dtln bir lsterlhll 821,5 ini • 
nt tbelladea loymetlendlnnlttlr. 
.. ...,..... ... bo... Wterlfn 

821,lS 41& .,. ,, 82S •• , ••••• 
de kapUınıftlr • 

Bor• nonnat 
Franm, laviçre ve diğer buı ec

nebi bonalarmda büytlk buhranlar 
baş göstermesine mukabil htlkO.meti
mizin, evelce olan istihbaratı üzerine 
hemen aldığı tedbirler sayesinde 
dün de bo~a vaziyet tamamiyle 
normal bir ı.aıde icii. Hattl evvelki 
gün yalnız sterlin tuerine İf olmq 
iken, dün sterlin ile beraber dolar, 
İsviçre franıı, Felemenk florini ifleri 
de ya.pılmıştlr • 

[Arkuı 7 ncide] 
r hpanya ilyanma aaır en l!IOll • 

herler üçüncü sayfada ] 

"TAN,, Antakyada 
Antakya~an mektuplar 

Vak'alan ve hWllelerl yerinde takip etmek slywt.lnl 
güdea. TAN, gtbala ea mWılm meaelesl olan Antakya ve 
lskmclenm halrlrwda ea dotnı ve en yeni malfimatı ve
nbllmek ~ eeaap vByetlerlnde clolafaa maharrlrl 
llihntu ..Falğt Aatakşaya s&ulermlltlr. 

Muharrlrlmlz. oNdu ~ telın.f baberlerlnden 
başka, Antakyanm lıalrlld vulyetbd göeterlr mektuplar 
da güadermeie .. ,......,..... Ba mektuplar Antakyada 
dÜfBIU)al'llllam ..... çabtfıjnu anlatmalrtadr. Ermeni
ler, Çeıkeder llMll ~orlarf Türk hallmıa um tu
yllder yapdıyorf. ftrldere dtitman Aleviler Jdmlerdlr, 
nasd )'a§&l'larf Adeüert, u'aaelel'I nedlrf 

Btitü.a bulan maharrlrbpbln 1tlr Od giine kadar 
~ olu Antakya mektuplan eerlabade bulacak-

• • 
Renkli Çocuk mecmuası 

TAN'm rmkll.çoeak •ı• ııv .,...,....... ........... 
,. ...... ~~tir. 

TA.'i, baHaa bö)'le 11er ~ 1 nüll d6rt ayfallk 
Wr (IOalk - ~ ~. Çeeataaua ...._ 
_. ....,......, ~ ltbdl pMnk T alıp 

~ ...,...... Bayllalse .,_.... TAN'ı evlalıe boü
r ,._......._ 
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Frangın sukutu üzerine 
Fransızların fikirleri 

ffltK 
Madrit önünde şiddetli! 

çarpışmalar var 
Haberler arasından 

seçtiklerimiz 

F ilistinde bu hafta içinde 
nizamsız komünist par -

tisine mensup 15 Yahudi ile 18 
~rap tevkif edilip sürülmü~tür. 

Siyaset adamları söylüyorlar 

Eski Başvekil Flanden, komünistler ve eski 
maliye nazırlarından Marsel Renye düşürülme 
işine muhtelif sebeplerle muhalif fikirdeler 
Franaız frangı kıymetten dütürüldü. Fakat Fransızlar bunu bir 

"kıymetten dütürülme,, den ziyade, İngiliz ve Amerika parasile 

Bir döner, bir 
daha döner ..• 

Bir fıkra: 
Bir hasis efendi, bir de boynu bü

kük u ak \ar. Uı;.ak çok fakir bir 
!;iey. Cstiine giyecek setresi yok. Pılı
prrb geziyor. Niha~·et günün birinde 
yüzün\i kızdırıp efendi ine: 

~ 

Alkazara 10000 gülle, Oviedo'ya da 
••• 

2000 bomba atıldı F ransaya giden Çekoslo -
vak Erkanıharbiye reisi 

Fransız istihkamlarını gezmiştir. 

- }}fendim! Üstüm başım çok pe-· 
~an. nana bir eski ceket lfıtfetse .. 
niz!. der. Londra, 29 (Radyo - TAN) - ls-ı------------

"bir seviyeye getirilmek., suretile tefsir ediyorlar. Her ne isim al 
tında olursa olsun, ortada bir vakıa vardır· O da frangın. bun
dan dört bet gün evveline nazaran kıymeti daha azdır. Fransız 
gazeteleri, bu hadise karfısında, memleketlerinin tanınmıf ma
liyecilerinin fikirlerini ne,retmektedirler. Bunların arasından en 
dikkate değerlerini naklediyoruz: 

panyadan gelen en son malUınata gö
re, vaziyet şu merkezdedir: 

Toledoyu işgal eden faşistlerin ilk 
heedfi Maclridin denizle en son mu
vasalasını kesmektir. Asi General 
Franko ordusunun bugUn mukavemet 
&örmeden otuz kilometre ilerlediği 
haber verilmektedir. Paristen gelen 
haberlere göre, hükumet kuvvetleri 
!'oledoya kar§ı kısa bir hücum yap
lrll!!Jlar, fakat geri dönmüşlerdir. 

Toledodan gelen haberlere göre, Al· 
kazar mtidafilerinden 80 i ölmtiş, 
fiOO ü yaralanmıştır. Hük\ımet kuv· 
Yetleri Alkazara yedi buçukluk 6000 
~ on beşlik 4000 obUs mermisi at
ını§, ve ayrıca her biri Uç bin kiloluk 
llç llğam patlatmıştır. 

Muhasara esnasında Alkazara üç 
fOCUk dünyaya gelmiş bulunuyordu. 

Berlin, 29 (A.A.) - Paristen Al
illan ajansına bildiriliyor: 

Toledodan haber verildiğine g5re, 
IOn çarpışmalarda. ölen Marksit as -
kerleri arasında birçbk ecnebilere ve 
ezcUmle Uç Sovyet zabitine tesadüf e-
dilmiştir. · 

Sen Jan dö Lüş, 29 (A.A.r - Pal
ına de Mallorca. radyo istasyonunun 
haber verdiğine göre, Nasyonalist 
kuvvetler, Kızıllar tarafından müda
faa edilen ve silah fabrikalarmın bu
lunduğu Aibar §ehrini uptetmişler -
dir. Nasyonalist kuvvetler bundan 
IOJlra Se.intz - Sebastien ile Bilbao 
aa.hili amsmda mUhim bir sevkülceyş 
noktası olan Motricoyu işgal etmiş
lerdir. 

MADRlDE KARŞI 
Patis, 29 (Radyo) - İspanya !a

-,,.M.adride kann vtiriivthıl-m.. 
--ı.a.ını~uı.ruıt:- dliümet> ~ 

"etleri bugün Oviedo §ehrine 2000 
bomba attılar. 

Almanya ve 
Yunanistan 

_.A--. 

Doktor Göbbels Yunan 
Başvekilini methediyor 

~lmett Prof>ai~da Nazıra 
/ Dr. coaaELS 

r '.A.tlna, 29 (Tan Jnllha.birinden)' -
Burada misafir bulunan Alın.an Pro
pa.g&nda Nazın Dr. Göbeıa Berline 
hareke~ esnasında beyanat vererek, 
Batvekil General Metaksa.eın Yuna
niatanı Komünizmden kurtardığı • 
nı, bu hareketin birçok Avrupa. ..:ıı 
letJ · ... ev-

erme ders tefkil ettiğini söyledi 
Ye tunu ili.ve etti: 
"- Ben Başvekil Metaksasa hay. 

ranım. Alman milleti Yunanlıları 
aamimiyetle sever. Eğer lspanyada 
Metaksas ayann<Ja bir devlet adamı 
oluydı lspanyollar bugünkü f ela ke
te dilfmezlerdi., , 

Alman nazın tayyare ile Berline 
hareket ederken buranın emniyet me 
~urlarma ve muhtaç kimselere da
ğıtılın&k ilzere 150,000 drahı1ıi ver -
eli. 

~· l 

Silah konferansı 
diriliyor mu? 

' Pariı, 29 (Radyo - TAN) - Mil
letler Cemiyeti bürosu silahlan azalt
ma konteranamı yeniden davet için 
lalıtacaktır. Sillhlan azaltma konf e 

Romanya ile yarşova~ ;ı;/cA.A.) _Le-

T •• k• ti• t• histan telgrafı ajansı bil Ur ıye Care 1 diriyor: Leh gazetelerinin Cenev 
re muhabirleri Litvinofun nut-

Pol Reyno JiyoT ki: İlçimizle Romanya hüku kunu şiddetle tenkit etmektedir-. ~~ Eski nazırlardan ve ötedenberi 
frangın düşürülmesi taraftarı olan 
Pol Reyno diyor ki: 

meı arasındu görüşüldü ------------
Bükreş, 29 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildirmek
tedir: 

BugUn Başvekil tataresko ve tica
ret nazın, Bükreş elçimiz Süphi Tan· 
rıöveri kabul etmişlerdir. 

Öğleden sonra elçimiz ile Romanya 
ticaret nazın ve milli banka genel 
direktörü ticaret nezaretinde topla -
narak iki memleket arasındaki tica -
rl mübadele vaziyetini mütalea et -
mişler ve bunun neticesi olarak Tür -
kiyeden mal ithal eden tüccarlar le -
hine geniş müsaadelerde bulunmayı 

ka rarlaştırmı§lardır. 
TUrkiyeden mal getirten tüccarlar 

da bu sabah ikinci defa elçilikte bir 
toplantı yaparak dileklerini bildir- · 
miglerdir. 

Yağmur 
Manisada 1 O bin çuval 

üzüm mahvoldu 
Manisa, 29 (Tan muhabirinden) -

Buraya evvelki akşam çok şiddetli 

yağmur yağdı. On bin çuval kadar 
üzüm mahvolduğu tahmin ediliyor. 

Çllnakkale, 29 (Tan muhabirin -
.ı ... \ - Evvelki a~ bardaktan 
bofllnıı cawllML 'Y&pft yagmur n~ ... 
sinde cadde ve aokaklan seller götür 
dü. 

YunanKralı deniz 
manevrasında 

Atina, 29 (Tan muhabirinden) 
Kral bugün eski Cumhurresi Ami
ral Konduryotisi, rakip olduğu tor -
pidoya davet etti. Bu sırada Başve
kil Metaksas Krala dahili ve harici 
vaziyet hakkında mahlmat verdi ve 
yeni rejimin Yunanlılar tarafından 
hararetle benimsendiğini bildirdL 

Kral, donanmanın Sa.ronikos li -
manında Dafladığı manevrada bulun
mak üzere oraya gitti. 

Başvekilimiz 
bugün Adanada 
Eliziz, 29 (A.A.) - Başbakan Is

met Inöntt bugUn saat 19 da. Elizi~ 
den hareket etmişlerdir. Yann sa
bah saat 9 da Adanaya varacaklar ve 
0 günü Adanada geçireceklerdir 

İnhisarlar Vekili 
Kars, 29 (A.A.) - Inhisarlar Ve

kili Ali Rina TaPhan maiyetindeki 
zevat ile beraber bugUn kasabamıza 
gelmi~ler ve incelemelerden sonra 
Samsuna dönmUtlerdir. 

ANKARADAN . 
HABERLER 

4nkara, 29 (TAN muhabirinden)
• Maarif Veldll Saffet Anlar.o 

buctba buraya geldi. 
.Y. Yeaı kıyafet nlumnameetne gö

re PGllalere yeni elbl!leler ı,martuı. 
dı. 

• Methut cürümler talimatnamesi 
mer'iyet lllevldlııe glrinciye kadar 
YMlhlhia llleydan verilmemesi mlid
dehunamUlkJere blldlrlldl. 

"° İnhll&rlar Veklletl memlekett.e 
tu satıJau t.an.dnı makwllyle bir• 
ytha haarlamaktadır • 

ransmm reisi olan Mister Henderao 
nun ölümünden aonra riyaset Politise 
geçmiştir. • 

Milletler Cemiye
tinde Kanada 

delegesinin sözü 
Cenevre~ Versaya 
baA-lı o~mamahdır 

- Frangın kıymetten düşürübıesi 

bir tecrübenin sonuna gelmiş olduğu
na işarettir. Bu tecrübe şuydu: Ne 
deflasyon, ne de kıymetten düşürül -
me. Bundan iki sene evvel. meclis 
kürsüsünden, Dumerg hükumetine, 
fragın düşürülmesini söylem~, bunu 
istemiştim. Yapmadılar. O zamc.n -
danberi Fransa 30 milyar altın frank 
kaybetti. Ekonomisi zarar gördü. bin 
lerce sınayici ve tüccar iflas etti, iş
sizlerin sayısı 100.000 arttı. Tasar
ruf edenlerin çoğu, tahvillerin suku -
tundan zarar gördüler, sosyal hadi -
seler oldu. Eğer vaktile dediklerim 
yapılsaydı, bütün bunların önUne ge
çilmiş olurdu. 

Flantlen'e göre 
I Eski nazır ve bagvekillerden Flan
, den, frangın kıymetten düşürülme 
l sini, haziran ayındanberi takip edil len bir siyasetin tabii neticesi olarak 
I görüyor ve bu işin daha evvel yapıl
' ması icap ettiğini hatırlatarak diyor 

~ 1 ki'._ Ne yazık, bu geç kalış ve fran-

Mister Makenzi King 
Cenevre, 29 (Hususi) - Kanada 

Başvekili Mister Makenzi King bu
gün Milletler Cemiyetinde söylediği 
.uu .. u.ıı.~~ ~u noKtaiara temas etmiş-

tir : 
"- Kanada demokrasiye taraftar

dır. Her millet istediği hükfunet §ek· 
lini seçebilir. Kanada Milletler Cemi
yeti misakını tadil etmenin lüzumlu 
olduğuna kani değildir. Misak, Ver -
saydan ayrılmalıdır. 

Beynelmilel ticaret arasındaki ma
niaları kaldırmak ve tarifeleri indir
mek lazımdır.,, 

Daha sonra söz alan Avusturya 
hariciye nazın da; sulhün ancak Mil
letler Cemiyeti gibi kuvvetli bir bey
nelmilel teşekkülün fiili mesaisiyle 
granti edilebileceğini söyledikten 
sonra demiştir ki: 

"- Maamafih beynelmilel teşriki 
mesai prensiplerinin tatbiki ciddi mü
taleata maruz kalmaktadır. Avrupa -
da halen sürmekte olan gerginliği ve 
muvakkat olacağını ümit ettiğimiz 

çok kıymetli unsurlann Cenevrede 
bulunmayışını bu meselelerin tetki -
kini kolaylaştıracak mahiyette göre-
miyorum., , 

Sovyet gazetelerinin neıriyatı 
Moskova, 29 (A.A) - zvestiya 

gazetesi Milletler Cemiyeti assamble 
sinin bu içtima devresinin Almanya
daki nasyonal sosyalist tezahiiratına 
bir cevap mahiyetinde olarak devam 
ettiğini kaydeyledikten sonra Eden 
ve Fransa Hariciye Nazın Delbos 
kendi memleketlerindeki demokratik 
prensiplere karşı hiç bir suikaste mü 
saade etmiyeceklerini söylemişlerdir. 
Diğer taraftan Litvinof da beynelmi 
lel kuvvetlerin nasıl inkısama. uğrıı

dığı hakkında parlak bir tahlil yap
mış ve sulhu mütecavize karşı hi
maye için yapılacak fili mücadelenin 
yolunu göstermiştir. 

Uzun bir hava 
yanşı 

Londradan cenubi 
Afrikaya ucuşlar 

ı Londra, 29 (A.A.) - Btr sürat 
müsabakasına iştirak eden dokuz hı· 
giliz tayyaresi bugUn Belgı:-at ve Ka 
bire tarikiyle Portmnavzdan cenubi 
Afrikadaıki Johannesburg'a hareket 
etmftlerdir. Tayyarelerin katettikleri 
mesafe 9700 kilometrodur. 

gın kıymetten düşürülmesi için bu
günkü şerait bu hareketi muvaffakı
yetsizliğe mahkum ediyor. 

Alelumum, bir paranın kıymetin -
den dü§ürülmesinden ne beklenebilir? 
~VVf"Ja, ıttıbar fflilmıf ııermayelenn 

dahilde tedavüle çıkması, ve ıtıariç
teki sermayelerin dahile avdeti, böy
lece piyasada sermaye bolluğu, yeni 
teşebbüslere yol açar, umumi faali
yeti arttırır. faizin ucuzlamasını te
min eder. Sonra fiyatların yüksel -
mesi, alacaklı ile borçlu arasında bir 
hesap kesilmesini kolaylaştırır, alış 

verişin tekrar başlamasına ve süratle 
stoklar teşkiline yardım eder ve dev
lete gelince, varidatını arttırır. Fa -
kat bütün bunlar için fiyatların yük -
selmesinin ini değil, tedrici olması 

lazımdır. 

BugUn yapılan kıymetten düşürül
me bu neticelerin elde edilmesine se
bep olacak mı? Zannetmiyorum. 

Çünkü bütün bunların tahakkuku 
için, eğer gizli sermayeler meydana 
çıkması ve bilhassa hariçteki serma
yelerin Fransaya avdeti için bu ser
maye sahiplerinin büyük bir ıtimat
ları ve kar etmek hususunda kanaat
leri olması lazımdır. 

Bu iki şeyin mevcut olmadığını söy· 
liyebilirim. 

Komünutler muhali/ 
Mecliste mali komisyon azasından 

ve komünist partisi genel katibi Dük
lo diyor ki: 

- Komünist partisi daima paranın 
kıymetten düşürülmesi aleyhinde i -
di ve öyle kalacaktır. Çünkü bu, ça -
hşan halkın yaşama vasıtalarını a -
zaltır. Esasen, intiha.battan evvel 
halk cephesi partileri frangın kıy -
metten düşürülmesi aleyhindeydi. 
Belki bazı mahafilde bu hareketin iç
tinap edilmez bir hareket olduğunu 

söyliyeceklerdir. Bu, tamamen yan
lıştır. Eğer sözlerimizi dinlemiş ol
salar, büyük servetlerden tedrici bir 
surette arttınlan vergiler alınmak su
retiyle demokratik bir tanzimat tat
bik edilmig olsaydı, vaziyet böyle ol
mazdı. 

F aJıat ;,çiler birliğ ..• 
lşçiler umumi birliği genel sekre

teri Jüho, tamamen aksi fikirdedir 
ve diyor ki: . 

- Ben daima paranm kıymetten 

düşürUlmeıi taraftarı oldum. Bu ted
bir, dUn ticaret mübadelesinin tanzi
mine bir ba~langıç, ve para milsava
tmı temin ettiği takdirde de ekono
mik sulhu temin edecektir. Fakat bu 

Frangın düşürülmesinin zararlı ol -
duğunu iddia eden eski Başvekil 

FLANDEN 

tedbirin tatbikı için iki şey lazımdır: 
Birisi spekülasyona mani olmak ikin
cisi çalışan sınıfın istihlak kabiliyeti
ni muhafaza etmek. 

Perakendeci eınal 
Fransız bankası müdürl~rinden 

Jorj Mo, ayni zamanda perake~ıde 
esnaf federasyonu rci$idir, ve :t§.a
ğıdaki sözleri bu ikinci sıfatiyle söy
lemektedir: 

- Perakendeci esnaf, dahili ve ha
rici muamelelerin yeniden başlama -
sından başka bir şey düşünmüyorlar. 
Alınan tedbirler sayesinde Üzerlerin
deki yüklerin bir kısmının azalacağı
nı ve alış, verişin artması sayesinde 
hayat pahalılığının azalmasına mües
sir olacaklarını ümit ediyorlar. 

Bu ni.bet çoktur 
Eski maliye nazırlarından Marsel 

Renye diyo rki: 
- Frangın kıymetten düşürülme

sine çok hayret ettim. Fakat şimdi
den söyliyebilirim ki, yüzde otuz üce 
kadar olan sukut nisbeti, bence çok 
fazladır, ve gayet mühim bir mali 
tehlike karşısında bulunduğumuzu 

gösterir. 

Habeşistan ve 
İngiltere 

Garbi Habeşde İngiliz 
himayesi mevzuubahis 
Cenevre, 29 (A.A.) - Habe11 dele

ge heyeti, genel se'kreterlik vasrta
siyle Milletler Cemiyeti azasına, ln
gilizlerin batı Habeşistanındaki va -
ziyet hakkında Cumartesi akşam ver 
dikleri notaya bir nevi cevap teşkil 
eden bir tebliğde bulunmuştur. 

Bu tebliğde, Gaile kabilelerinin ve 

diğer Habeş qalkının Habeş hüku -

metine karşı daima halisane bir du

rum almış olduklan kaydedildikten 

sonra, son f eliı.ket esnasında bazı Ha 
~ş reislerinin lngiliz himayesini is
temek suretiyle ancak gelecek için 
bir kurtuluş ve istiklal imkanını elde 
tutmayı istihdaf ettikleri ve bunun
la beraber ilk haberlerin doıh-u olma
dığı bildirilmektedir. 

Rir cinayet 
Izmir, 29 (Tan muhabirinden) 

Narlıdere köyünde feci bir cinayet 
oldu. Muhtar Hüseyin, Akrabasın -
dan Lisan ve arkadaşı Mürtaza ta -
rafından ailevi bir münazaa netice
sinde öldürüldü 

Efendinin bir cömertlik aatine 
rn tgelir, on senedir gİ) e gi) c renı.,1 
örclek ba§ı ~ c.}ili olmus sabık siyah 
bir etre~i usağına verir • 

}}h, uşak da hiç yoktan iyidir di~ e 
bu setreyi gi) er. Giyer amma etre 
kendinden ~ok geçmi~ olduğu için u
sağın sırttnda biisbiitün hırJlanileşir 
ve o hale gelir ki ne rengi liahr, ne 
biçimi. Pis mundar bir şey olur • 
Uşak bir daha yUzünii kızartıp e .. 

fondi ine clerdini açar. 
- }}fenclim ! Setre pek berbatla .. 

tı. An:lımzdan giderken Allah bilir U• 

tam~ onım, eler . 
}}fendinin gene bir yumu"ak zama .. 

nına te adiif eder: 
- Sen onu bizim terzi Nesime gö· 

tür de bir tornistan ettir, der. 
Usak ta eff'.ndinin emri üzerine ter

zi)·e gider ve setre~i çevirtir.. Bir 
müddet te Ö) le giyer. Setre bu sefer 
büsbiitün eskir ,.e kağşar ... 
Cşak bir çalımma getirip efendiye 

setrenin halini tekrar ~ar. Bu sefer 
efendi: 

- Onun ilk yüzü fena defjldi. Sen 
bir kere de )"ÜZilnü !:.e\irt bakalım, 
der. Usak nBçar bu ta,·si3 e) e oyup 
ceketin ilk yüzünü çe,;rtir n giyer. 

Bö) le on sene hizmetten sonra iki 
defa törnistan edilmi5 bir ceket uşak 
sırtında nekadar dal anabilir?!. Pek
az sonra setre artık sırtta dunnıya .. 
cak kadar fersudclesir. Uşak ta artık 
işi yüzsüzlüğe \'UTUJ> bir gün liUball 
bir ta\'Jrla efendiye der ki: 

- Efendim! Müsaade ederseniz sf .. 
ze bir bilmece söyliye~;m ! 

Efendinin bir neş'elf günü imiş: 

- Söyle bakalım, ce\abm :ıalır . 
- Efendim! Bir döner, bir daha 

döner, bir daha dönmez... Nedir o 
bil!. 
·Efendi, fınldaktan tutun da topaç, 

tekerlek, burgu, hülisa nekadar dö· 
nen şey 'arsa a~ ar. Fakat ~ak 
muttasıl: 

- Ha)"Jr efendim! der dururmuş .• 
Niha~ et adam yonılur \'e sorar: 

- Bilemedim! di bakalım! Nedir 
o? 

- Renim ceket elendim! Emttt .. 
tiniz !:.e\'irttim. Tekrar emrettiniz; 
._ r kere daha çe,irttim. Şimdi artık 

donccek hali kalmadı • 
Efendi, bilmece ~·oliyle yapılan ba 

müracaata ne ce\'ap Yerir onu bil
mem. l.ikin ben hu fıkra~, gazetı .... <1e 
anlatırken arkada lardan Limcim 
sordu: 

- Ben sa.na bir bilmece sora~,m, 
bakalım bilecek misin? 

- Buyurun. 
- Bir doner, hlr daha döner, bir 

daha döner, bo~·una döner. Nedir G 

bil .. 
- Amma zor şey sordun! ' 'antl .. 

litör. 
- Olmadı. Elektrik kesilince du-

rur .. 
-An. 
- Onun döncliiğünü gören \ok! 
- Vapur çarkı. 
- lstaper ederse?. 
- Söyle bakalım .. 
- Adam! Kuzum, adam! Öyle dö-

ner, öyle döner ki biitün bu saydığın 
şeyler adamm dönii§Iİ yanında durur 
gibi kalır • 

B. FELEK . 

NASIL YAZIYORuz2J 

• • • Ok·ııyııcularchm zaman ::.aman 
sorular alırım. Elimden geldiği. 1.adar, 
da karşılık t:cririm. Bugün t>a1•ttm, 
henüz cevabı verilmemiş mektupların 
kabarık bir yckim aldığını gön:i ı ı. 
- Turhan Tan, 

CUMHURiYET, 28 - 9 - 1fl36 
''Cevap,, kelimesini de kullandığından an

laııılıyor kı muharririn "karşılık verirım, 
demesi oz turkı;e yazmak hevesi1lc de~ıl
dir. Halbuki 'karşılık vermek., sad~e ce
vap vermek dcgildir; o tabirde bir isyan, 
küstahlık, haddinı tecavilz manası urdrr. 
Dil meraklısı olduğuna ıı8yliycn hır muhar
ririn "yekun aldı , demesi de dıl surçmeai 
olsa gerek. 
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Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herşeyde temiz, dürüıt, samimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

.vugoslavyada 
Son Gi.inler 

çahtmaktır. 
Eski Sırbistanın köylü 

Günün meseleleri 1 

Maclrit tehlikede 
A iter 1runu aldıklan za.ma.n 

Mad.rit tehlikede idi • 

aleminde bizim 

öğrenilecek güzel 
ler vardır. Biri şu: 

. . 
ıçın 

ders
Köy-

Asiler Sen Sebasti~ eni ı\ldıklan 
ıa.ma.n, Madrite ~rtık bir iki günde 
gireceklerini ilan etmişlerdi. 

Şimdi Toledoyu alınca artık ken
dilerini Madrite girmiş teli.kki edi • 
)'orlar. 

Fakat Madrlti de almış oJsaJar, 
bununla dahili harp bitecek değil -
dir • 

Çünkü: 
Jfükfunetin elinde nüfusu 12 mil· 

yona varan 18 yilayet nrdır. Bu vi
layetlerin satıh rnt.sahası 180 bin ki· 
rometre mü~baı.dır. 

Halbuki asilerin elinde ancak yedi 

vilayet ''ardrr. Bu dlayetlerin de ıoe
sahası 180 bin kilometre müra.bbaı· 
dil', fa.kat buralarda.ki nüfus miktar, 

n yedi mU~·onu ~ec:mez • 
&nra hükiımetln elinde bulunan 

11ahalar lspanya.nm en zengin, saıı&

yice en Heri yerleridir. İspanyanın 
varidat kaynağı bn viliretıerdir. 

Onun j~in Madrit dtişse bile, niba.
yet asiler hükfımet merkezini elde 
etmi olmaktan dolayı büyük bir za. 
fer kazanmış olurla.r. Fakat bunun
la dahili ba.rb bitmiş olmaz • 

Kaldı ki ôsilerin muvafiakıyetleri
ne a.lt hft.berleri dalma ihtiyatla. o
kumak faydalıdır • 

* • 
Frank düşünce 

Fransızlar seviniyorlar. Frank 

dUı;ünc~ memlekete derhal seyyah

lr:.eı~ie bqbyacak, turizm ye-
~uıa-uo"'~ ... , • " .a. • <Ul~"·' 4 u-

r içten para akacak. 

YıUıakika frangın pahalılığı Pa -

tisi bir e~·yah !;elıri olmaktan çı • 

karnıı tı. Evwlce Parise giden mil
yonlarca Amerikah seyyalı Avrupa

nm diğer şehirlerine akın etmeğe 

ba.,ıamı~lardı • 
Demek ki seyyah ve turizm mese

lesi, bugünkii A ''ruı.a devletleri için 

bir memlekd nıesele6i olacak ka -

dar ehemmil et kesbetmi_ştir. Mem • 
lekete seyyah celbi ,harice mal gön

dermekten daha büyük bir rol oyna-

~· '-'lamıştll' • 
Turizmin bu ehemmiyeti karşı!otm· 

14:ı .!Z"P1'"'" g1tn f'hrimiıe ıf>!~n hir Jn

~ilil m lı' 1<1111n ın rı.riıtflripl hRITTlM • 
dun. 

Bu zat tstanbulu pa.hah buluyor
du, ve bu P8halılık nıevcut oldukça. 
1staııbula ıeyyahlann gelmesini bek 

lemek doğru obnıyaeağuu söyltiyor
du 

Demek ki bizde, seyyahı lWlkl.aş
tıran bir!.~k tali sebepıerden maada 
bir de ı•ahaWık ıneseı61ıi vardır. Be
ledine t · _;ıu ~ e :ayın "'1.Uen komisyonun 
\ardığr neticeye rağmen. ısiaıwu1 
değil yalnız satın alına kabıuyeti a· 

zalan yerliler i~in, ecnebUeıo ldn de 
pahalı memleketler arasına Gbnıi§
tir • 

Bu ıudıahhkla mücadele arlık bir 
§ehlr meselesi olın~~•tan çıkarak bir 
memleket meselesi olmalı ve üzerin
de ciddiyetle dunıı• «:alışmalıdır. 

• • 
Mektepler açılıyor 
~u hafta mektf'pler açılıyor • 
l alnıı İstanbulda bu sene mek-

teı•ler ·· . e nıuraeaat eden yeni talebe-
nın hlikt.arı on dört bini buluyor. 

Giinclen güne mektep ihtiyacının 
artması, memleketin refaha, terak • 
kiye doğru gidişinin bir iladesidir. 

811 ihti~·a<ıa ce\•ap \'erebilmek 
~limhuriyet hükumetinin en büyük 
emeli, rejimin en biiyük muva.ffakı
)'eti olıu:aktır • 

Çünkü hu memleketin istlkballni 
Mektep kura.caktır. 

lünün evi, hayvanı tar
lası borç için satılamaz, 

Bosna Saraydan tre-
nimiz yedi buçuk -

ta kalkacaktr. Öyle oldu .. 
ğu halde istasyonda bu ga
rip, fakat çok cazip şehir
de peyda ettiğimiz yeni 
dostların birçoğunu bul .. 
duk. Aralarında hafıza .. 
mın berbatlığı yüzünden 
ismini unuttuğum Yugos 
lav dostum da vardı. Ba .. 
na bir gün evvelki tavsi .. 
yesini tekrar etti: 

- Balkandakt Türk idaı·esinin 
tarihini yeniden ya.ımanız lazım· 

dlr. Asırlarca slıin aleyhinize pro· 
pagand11ı yapmak lbun geldi. Bal
kanlarda kurulan idarenin zulüm 
ve tazyik üzerine dayandığına bü· 
tün dünya ile beraber belki ken
diniz de inandımz. Balkan kay~ 

naklarmda.n., Balkan lisanlannda:.. 
ki kelimenin delalet ettiği mana
lardan istifade ederek tarih araş· 
tumala.n ya.pma.lısımz. 

B u arkadaşla bir ~in ev· 
vel dağ tepesindeki öğle 

yemeğinde konuşmuştum. Şahsen 

kanaati §U merkezde idi: 
"Türkler geldiği zaman Balkan· 

larda. iptidai bir hayat nrdı. Ge-
... ı.. ı..ı- hHl~~-,.f: idaresini. Zİl'.a&-
i, binlelllğl, yükitek~-e bayat ve 

ihti~'a~ se,·iye.sini Türkler bul'ala
ra yaymışlardır. HUkUınete karşı 

mali borcunu ödeyen köylülere 
ın,memiş, haklan muhafaza edil
miştir. Balkanlarda ancak on 
dokuzuncu asırda, o da harici te
sirle, ihtilaller çıkanlmasmın sebe
bi, köylü tabaka.sımn gördüğü mu~ 
ameleden ve aristokrat taı.gaJfü. 

bünden masun kalmaktan mem
nun bulunmasıdır. Eğer Türkler 
eski asırlar için çok aykırı olan 
dini tesamüh fikirlerine tabi olnu
ya rak tam ve mecburi bir va.hdet 
kursalardı bugün hepimiz rahat 
raha.t ya.şayıp gidecektik.,, 

Yugoslav meslektaşım yeni yol
n ıı t.:ı l'ihi aı aı?tırma Iıı.ra Hizum ;ıö::
tı>rmektP t'lbf:\tl(' ı·ok haklıdır. Or· 
tada yalnız hanedı:ın •p ha_ p bakı
mından yCUJLııı.' t.arilı va.nUı·. Eô· 
ki asırların içtimai ve iktısadi tari
hini baştan başa yeniden yazmak 
ıaznndır. 

T anıdıklardan başka, Bosna 
Saray istasiyonunda bir ta

kım yabancr fesliler uzaktan bize 
bakıyorlardı. Hepsiyle konuştuk. 
İçlerinden biri Üsküp Muallim 
Mektebinden çıkmıştı. Hocasr Pro
fesör Şekibin nerede bulundu"u-,::, 

na, ne yaptığına merak ediyordu. 
Diğerleri de hep Türkçe bilen Boş
naklardı. Dostluk du:v2'Ularmın 

• t) 

~evkile istasiyona gelmişlerdi. 

Bosna, sahile ve Yugoslavya 
içerilerine dar hatır şimendiferler
le bağlıdır. Fakat başında Mehmet 
Sipahu bulunan Münakalat Neza· 
reti, geniş hatları Boanaya uıat
mak için araştırmalar yapıyor. 

_Bosna Saraydan sonra geçtiği· 
mız istasyonlarda hep feslliere te
sadüf ediliyor. Yalnız civar şehir
ler galiba Bosna Saray kadar mü
taasıp değil ... Bosna Sarayda yal
nız sımsıkı kapalı, simsiyah peçe
ler ve bol çarşaflar gördüğümüz 
halde civar istasiyonle.rda çarşaf 
yerine mantoya, tek tük yarı açık 
peçeler görülüyol.". 

T rende eski notıarımr biraz 
karıştırdım Baktım: Sim

diye kadar yazılan yazılarda ;ınu-

Yugoslavyada çarşaflı 

hanımlar 

tulmuş esaslı bir nokta var mı? 
Yugoslav lisanındaki Türkçe 

kelimelerden bahsetmeyi unutmu· 
şum. Asırlarca bir arada geçen 
hayat zarfında Yugoslav lisanına 
pek çok Türkçe kelimeler yerleş

miştir. Hiç şüphesiz bizim lisanı
mızda da Sırpçadan, Boşnakçadan 
karısmış kelime vardır. 

Terzi Başbef isminde bir Sırp 

bir Boşnağa bir gün demiş ki: 

. 

- Yugoslav l 
Röportajları 1 
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kaları idi. Aralardaki şehirler 
köylünün mahsulünü sattığı ve ih· 
tiyaçlarmı tedarik ettiği yerlerdi 
ki burada büyük ölçüde bir köy 
havası vardı. Bir istasyonda nıst 
geldiğimiz bir doktor izahat ver
di: 

- Biz buralarda köylü ile tek 
bir \'Ücut teşkil etmekle iftihar e
deriz. Bir çoğumuz kasabada yer
leşmiş köylüleriz. Köylerde akra
bamız vardır. Başka meslek sahibi 
olmamıza rağmen köylülüğümüzü 
kaybetmeyiz. Bu sayede köy de, 
kasaba da beraberce inkişaf imka
nını bulurlar. 

lyi bir Almanca ile bu izahatı 

veren doklor şunu da ilave etti: 
- Eski Sırp köylülüğü çok de· 

rin bir kök tutmuştur. Bunun te
meli, müstahsil hakkındaki eski 
Sırp prensipidir. Bir Sırp köylüsü
nün muayyen miktarda tarlası. e
vi, hayvanı borç için satılamaz. Bu 
sayede köylü arkasını sağlam bir 
duvara vererek inkişaf etmek im
kanını bulmuştur. Yugoslavya ku
rulunca bu mukaddes prensip. ye
ni krt'alara da teşmil olunmuştur. 

Cenubi Sırbistanda ·köylü evleri 

- Sen Ttirkc;c konuşuyorsun. 

Ne münasebet.? 
Boşnak §U cevabı vermiş: 

- Asıl senden bahsedelim. Bir 
defa adın Türkçe (Terzi başı) dan 
geliyor. Sonra sen bütün ev haya
tında hep Tü •kç"' kelim el ~r kıılla

ıı r ınısu.n: ıKaldı ımları ;ı bııi5a· 

rak P.\ ine c;eliyoısun. (Kapı' 'ian 
gil'iyoı~un. lHa vlu) yu be~iyoı • 
sun. Yukarıda. yıkanıyorsun. Eline 
(peşkir) veriyorlar. (Sofra) ya 
(tabla) ile (sahan) lar, (tabak) 
lar geliyor. (Kebap) yiyorsun. 
(Çarşaf) lr, (yorgan) lı (yatak) a 
yatıyorsun. Sabah atına bindiğin 

zaman (özengi), (dizgin) filan di
ye ata ait ne kadar tabir varsa 
Türkçe, köylü evi, çiftçilik Türkçe 
kelimelerle dolu.. (Kahvehane) ye 
gidiyorsun. (Fincan) ile (kahye) 
içiyorsun. Hangi birini sayayım. 

Hakikaten de Sırp harflerini ta
nıdıktan sonra kelimelerin a.7ağr 

yukarı dörtte birini anlamak 
mümkün ... 

Küçük bir kasabada Asım Ufl 
bir çift çorap almak istemişti. Bir 
dükkana yalnızca girdi. Burada 
Fransızca filan bilinmesine ihti
mal yok... Bizim aramızda bahse 
tutuştuk: 

"Meramını anlatacak, anlata
mıyacak .... , 

Biraz sonra Asım Us, elinde bir 
çift çorap olduğu halde muzaffe- · 
ren çıktı. Meğer dükkana girince 
şaşırıp kalmış. Türkçe: 

- Çorap .. diye dileğini bihlir
miş. 

Sırpçası da çorap olduğ·u için 
derhal istediğini vermişler. 

Y olumuza devam ede ede e~
ki Srrbistana. girmistik. 

. Buraları artık koyu ziraat mmta-

Hakikaten etraftaki zirai zen
ginlik insana gıpta hissi veriyor. 
Tarlanın, evin, hayvanın mukad
des tutulması prensipine, köyden 
ayrılan vatanda§ın ruh bakımın

dan köylü kalması esasına biz de 
pe lnıciRr m~ıhta0~" •• 

H er i~Lasyouda bize .ııs.lrnup 

edici bir misafirperverlik 
gösteriliyor. Kasabanın ileri ge
lenleri gelip dostça konuşuyorlar. 

Boş elle de gelmiyorlar: Sepet se
pet meyvalar, erik rakıları, Yu
goslavyanın çok makbul tuzlu 
kaymağı vesaire ile kompartıman
lar doluyor. 

Nihayet seyahatin l:ıedetine 

vardık. Güzel bir kır oteline yer
leştik. Cenubi Yugosla\'yanm 
Karlsbadr olan bu yerin adını bir 
türlü telaffuz etmeyi öğreneme
dim, Vrnjci diye yazılıyor. Doğru
sunu okuyabilirseniz aşkolsun. 

İstasyondan kaplıcaya atlı ara
balarla gittik. Çok güzel bir dağ

lık muhit, bol ağaçlık ... Kaplıcanın 
imarı yeni başlamakla berabP-r üç 
yüz kadar otel ve pansiyon var .... 
Birkaç senelik emeğe nisbet e-
dilirse burası çok imar edilmi~. 

Geçen sene 30,000 kişi buraya gel
miş. Gelenlerin hem istirahati te
min ediliyor, hem de zevki... Bu
rada güzel bir cazbant, :fansede
cek, eğlenecek barlar da var. 

O telde bir sürpriz bizi bek
liyordu. Sefirimiz Bay 

Haydar, sefaret müsteşarı Şefka
ti, ataşemilitcrimiz ve Yngoslav
yada ahbap olduğumuz gazeteci
lerden bir, ikisi buralara kadar 
gelmişlerdi. Çok sevindik. Saatler-

<:e Yugoslavyada görıiüklerimizden 

Yugosıavyada halı dokuyan köyli.i 
kadınlar 

intıbıdarrmızdan, sevgi ile bahset.
tik. 

Ertesi akşamı da Niş kaplıcala
rında geçirdik. Burasının imarına. 

ancak geçen sene başlandığı halde 
kaplıca epeyce meydana ı:;ıkmıs. 
sinir hastalıkları için çok iyi bir 

suyu varmış. 
Nh;te hala beş )'Üz hane kadar 

Türk var. Bunlardan mektep lıo· 
cası ile bir de arazi sahibi Bay HÜ· 
seyinle tanıştık. Bizi istasyonda is
tikbal eden ve büyük bir misafirper 
\'erlik gösteren arkada§lar arasında 
Banhğın katibi ve resmi gazetesi· 
nin müdürü Bay Mehmet isnunde 
bir Boşnak ta vardı. Amerikada, 
Kanada Yugoslav konsolosu imiş, 
dünya görmüş, çok iyi, çok aen bir 
arkadaş ... 

Yemek yediğimiz salonda otu
ranlar arasında Boşnak bayanlar
da vardı. Kesafet halinde bulunu
lan muhitlerden ayrılınca heckes 
gibi giyiniyorlar. Hiç farkları yok. 

Bir köşede iptidai bir sahnede 
Yaryete oynanıyordu. Arada bir 
iki Türkçe şarkı da vardı. Cenubi 
Sırbistanda köçek oyunu ve Türk
çe şarkı olmadıkça bir varyete 
programı lamam addedilmiyor. 

Ertesi sabah Ni~le Semplon 
t>kspresine bi_n9.ik. Bu gü

zel seyahatte gördtiği.l.mUz mua
meleden ve müttefik Yugoslavya
yı yakından tanımak hususunda 
bize verilen fırsatlardan doğan sa· 
mimi teşekkürlerimizi YugoslaYya 
Başvekiline ve matbuat müdüıüne 
bildirdik. Memleket yolunu tut
tuk. 

(Bundan sonraki yazımda Yu· 
goslavya intibalarını bir kül halin· 
de ifade edeceğim. Bir yazıyr da 
Yugosla vyanın büyük beykeltraşı 

Mistroviçe hasredeceğim.) 
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Pembe Hanım 
ve Mümtaz 
Efendi 
Abclülmecit devrinde temayüz et
mitı bir kadın ''ardı. Bu kadın gur:ı 
bir Çerl\eı hala.~ ığı idi. OsmanJı
lann son deyrinde (Çerkez ha.la a 

;nğı) ta.biri, tabiri am olmuştu. 

1 
Giireüler, Ye saire hep bu tabir 

1 

altında toplanırdı. Avam, farketmez· 
di. Topuna bir<len Çerkez hala~,;ı 
denirdi. Birkaç ~iiz sene evnlki de-
'irlerde Tatarlar, Nemçeler, Lehler, 
Alınanlar, Ruslar da hep halayık cin
sine da.bil olurdu. 
Anı Mehmet zamanında lUacaris

taıt, Avusturya n• Alman~ aya doğru 
rapılan bir akm da yiiz eUi bin pen .. 
~ek yazdmı~h. Pen~ek, esir 'e hala:n
ğm tasarruf senedi demekti, z.iruha 
nrilen tapu idi. 

• 
Pembe Hamın, gi.izelliğiyle tema • 

rüz etti. İhtimalki sözü de yüzü ka
dar r;üzeldi. Padi~h Abdülmecit 
meclfıbi idi. Mı ır valisi İsmail Paşa 

meclfıbi idi. Pembe Hanım, kiban as. 
nn da,·etıerini tenezzülen kabul eder, 

miilakatın hit.amıııda paralar, ettık 

etek müre\°herler ahp dönerdi . 
Pembe Hanım, llümtaz Efendinin 

mümtaz bir kansı idi. Kocasını da 
bittabi bazı imtiyazlara nail etmi~ -
ti. Mümtaz Efendi ~·iiksele ~ii.ksele 
müsteşan sadrı ali oldu. Ali Pa.::;aya, 
Fuat Pa.şaya kafa tutmağa ba.5Jadı. 
Vükela Mümtaz Efendi~; !)e.kemez bir 
hale gelmişlerdi. Fakat Mümtaz Efen. 
di "Pembe'' siyle pek ağır basar, nazı 
m g~irir, söz\inü dinletirdi. Ali n 
Fuat .fa.salar iç !:ekerler, fakat söz 
çıkaramazlardı. 

* Fuat P~a sadaretinde bir hıi.dis" 
oldu. Malumdur ki Fuat Paşa Mev • 
le\'i muhibbi idi. Hatta Yenikapı 
MevleYihaneshıde bir Mcvlfıt Yakfl • 
)·esi nrdı. Bu Mevliıde son de\'irler • 
de, Fransa sefareti erkanı gelmeğe 
b~lanuıtJarc\ı. Bunlar ayin Ye de,· • 
randa hazır bulunurlardı. Fransa se
fareti erkanının i) in \'e denane gel
meleri bir saiki maneYi eseri idi. O 
saiki mane,·i de ~enç bir Türk kadı. 
nı idi. Bu genç kadın miistakbel ko· 
casını Me,·leYi a)·in ye devranlarıııa 
sürükler, tl~·üncü Naı.olyonun sadra
zam n ııJerasker zadesini dilediği ~· e
re ve d.Jlooiği ~ekle sevkederdi, Bn 
~enç kadın nihayet Contesse de 
Montauban de Palikan oldu. 

Abdurrahman Adil EREN 

1 G~zi köprüsü inşaatı 
iki e ede b·tece mi? 
İnşaata devam edebilmek için 
malzemenin gelmesi bekleniyor 

Gazi ı<.öprusünun inşa edıldıı< ten sonra alacagı ~ekıl oudur 

Gazi köprüsünün deniz içindeki Mukavelename icabı, köprilnlin 
temel kısmı inşaatı için Almanya- üç sene zarfında bitmiş olması la
ya sipariş edilen çimentonu ilk kıs- zımdır. MukaYelc, tam imzalanalı 

mı letırinievvelin haftasında şehri -
mize gelecek Ye temellerin inşasına 

o zaman başlanılabilecektir • 

Alakadarlar. temel kısımlarında 

in~aat bit.tikten sonra köprünün di -
ğer aksamının nisbeten daha ko-

laylıkla ikmal edileceğini iddia edi -
yorlar. 

bir iki ay sonra bir sene olacaktır. 

Buna rağmen ortada hcniiz nüi3bct 

bir eey yoktur. 

Ancak amele miktarnuıı coğaltrl

ması ve inşaat faaliyetinin arttırıl

ması suretiyle inşaatın müteakip iki 
senede bitirilınesi mttmkUn görill

me ktedir . 
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Antakyada milli 
galeyan alevlendi 

30. 9. 936 

ispanyada kan dökülen saha
larda bile futbol oynuyorlar 

[;B~§ı 1 incide] 
Geniş Türk ekseriyetinin artık sabrı 
tükenmiştir. Şehri artık Fransızlar 

değil, vaziyetin inkişafını iman ve 
itminan ile bekliyen Türk ileri ge
lenleri temkinle teskine çalışıyor. 

Halk istical ediyor. Her Türkün 
cebinde Türk bayrağı mukaddP.s bir 
emanet gibi taşmıyor. 300 bin Türk 
heyecanla ağlıyor. Antakya heyeti
le (Tan) namına görüştüm. Bana 
dediler ki: 

Memleket gençliğ 
için bir kanun .layi
hası hazırlanıyor 

Ankara, 29 (Tan muhabirinden) - Memlekette spor 
İşinin bir millet meseleJ;İ olarak ele alındığını ve icap 
ederse bu büyük ıneselenin bir müsteşarlığa bağlanaca• 
ğını evvelce bildirmiştim. 

Bilbao'da bir taraftan toplar patlıyor, öbür taraftan 
25.000 kişi heyecanlı futbol maçını · seyrediyorlar 

"- Iskenderun sancağı öz Türk
tür. Bir an evvel ana vatana bağlan
mak için çırp•nıyoruz. Artık taham
mülümüz ve sabrımız kalmadı.,, 

Son günlerde aldığımız haberlere göre spor ve genç • 
lik işlerile alakadar makamlar memleket gençliğini mu
ayyen yaşlarda muayyen sporlarla uğraştıracak bir ka
nun pr"ojesinin esaslan üzerinde çalışmaktadır. 
Ayni kanun la spor. işleri dağınık~ ,. 

Milll kalecinin 
ölümle tehdidi 
f~yda vermedi 

~ Ispanyada sivil harbin her tarafı 
sardığı bu zamanda futbol maçları -
nın devam ettiğini haber vermek bs. 
zılarının garibine gidecektir. Fakat 
aşağıda anlatacağımız vak'a hakiki
dir. Ve lspanya harp sahalarına gön
derilmiş hususi bir muhabir tarafın
dan bildirilmiştir. 

lspanyanın dahili harbini takip e
den okuyucular millicilerin Bilbao 
şehri civarında şiddetli muhareb~le

re tutuştuklarını bilirler. Bir yan -
dan toplar patlarken öbür tarafta 
25,00Ô seyirci önünde heyecanlı bir 
futbol maçına sahne olan stadyomun 
adr Bilbao şehrindeki lhaioudo sta -
drdrr. 
Ayın 26 rncı iünü şehre hücum e

den milliciler müdafileri sıkıştırıyor 
lar. lki taraftan şiddetli mitralyöz ve 
top ateşi devam ediyor. Bu sırada 

Bilbao muhteliti ile Guipuzcoa muh
teliti 25,000 kişinin alkışları arasın
da sahaya çıkıyorlar. 

Guipuzcoa muhtelitinde lspauya 
milli takımının iki müdafii; Ciriaco 
ile Areso oyniyorlar. Merkez muavin 
de milli takım oyuncusu Muguerza
dır. 

Bilbao takımından da sağ muavin 
Cliauren, merkezde yine milli oyun
culardan Batz top ateşi devam eder
ken oynanan maçın takdir edilmiş 

oyuncuları arasında imişler .. 
lki takım çok sıkı ve hararetli 

maçlarını beraberlikle bitirmisler 
"!-/ e ahaliden bir kısmı evlerine bi~ kı~ 
mı da gönüllü olarak döğüştükleri 
kıtalarına avdet etmişlerdir. 

Bu münasebetle orada hazır bulu
nan Fransız muhabiri, Ispanyadaki 
sivil harb~ bittiği zaman Ispanyol fut 
holünün eski kudretini çabucak bula 
<:ağını ve iki tarafın da beynelmilel 
futbolcüleri koruduğunu yazıyor. Ni 
tekim şöhretli futbolcüler ihtilalci -
ler tarafından olduğu kadar hüku -
met kuvvetleri tarafından da pek teh
likeli olan harp sahalarına sokulma
maktadırlar. Bu yüzden lspanyol fut
bolünün kıymetli elemanları harce -
dilmemektedir • 

Ölümle tehdit edilen kalecinin 
yaptığı maç 

lspanyollarm eski ve pek meşhur 
kalecileri Zamoranm yerini almış o
lan yeni milli kaleci Eizaguirre ge
çen gün mühim bir varta atlatmış -
trr. Milli kalecinin hayatına mal ola· 
cak şekilde cereyan eden hadise şöy
le olmuştur: 

Sevil şehrinde doğmuş olan milli 

kalecinin babası katoliktir ve Sevil 
ağır ceza hakimidir. Bu yüzden a -
narşistler tarafından pek sevilmez. 
Jspanya ihtilalinin ilk günlerinde a
narşistler tarafından hücuma uğra
mış ve ancak soğukkanlılığı sayesın, 
de taarruz edenlerden daha evvel ta 
bancasını kullanarak ölümden kur -
tulmuştur. 

Aradan epey müddet geçmiş ve ge
~ende Eizaguirre'in kalecilik yaptı -
ğı takım Madrit Atletik klübile yarı 
nihai kupa müsabakasında karşılaş
mak vaziyetinde kalmıştır. 

lki takım hararetle maçlarına ha· 
.zırlandığı sırada milli kaleci bir teh
dit mektubu almıştır. Mektupta şun
lar yazılı imiş: 

Senin iyi bir kaTeci olduğunu bi
liyoruz. Futbol toplarını güzel ya
kalıyorsun. Fakat maç günü yiye
ceğin küçücük toparlak kurşun 

topu senin yakalıyamıyacağın ka
Cfar küçüktür ve göze görtınmez. 
Bu mektubu alan kaleci ne kendi 

30 Ağustos zafer bayramımızda 

milli tezahürat yapmak ve Türk bay
rağı taşıro'lk suçiyle 20 Türk yaka
lanıp İskenderun mahkemesine sev
kedilmiştir. Bu hadise Türkleri aşı
rı derecede müteessir etmiştir. 

klüplerin ellerinden alınarak devlet- ı tedrisatı: umumi tahsil programına. 
çe teşkilatlandırılacak ve ileri 111em- dahildir ve haftada en az beş saat 
leketlerin gençliklerini hazırlayan u- hesabile, açık havada ayrı bir ders 
suller takip edilecektir. halinde tatbik olunacaktır. 

Kanun projesinin tetkiklerine esas Tahminlere göre, kanunun bu hük-
olmak üzere gençlik teşkilatı yap - mü, Fransada olduğu gibi, bizde de 
mış olan memleketlerin bu husus - ilkönce tecrübe maksadile, birkaç 
taki mevzuatı istenmiştir. Alman - vilayette tatbik olunacak ve muvaf .. 
ya, ltalya, Çekoslovakya ve Fransa- fakıyet halinde teşmil edilecektir. 
dan getirtilen projelerden istifade e- IK1NC1 ÇAG: Bu devre tatbikı fi. 
dilecek ve memleketimizn taşıdığı zik terbiye ile geçecektir. Bu dört 
içtimai şartların hakikati de gözö - sene içinde gençlerin bedeni kabili • 
nünde tutularak kanunun esasları yetleri inkişaf ettirilecektir. Fransa 
hazırlanacaktır. nm projesinde bu çağdaki gençler 

ispanyada çok çetin geçen futbol maçlarından birinde ... 

klübüne ne de rakip klübün idareci
lerine hiçbir şey söylemeden maça 
çıkmıştır. Ispanya şehirlerinde vu -
rulanın "kim vurdu,, ya gittiği bi:::
sırada tehdit mektubu alan kaleri 
aslanlar gibi müdafaa ederek Sevil 
takımının beraberliğini temin etmiş -
tir. 

Maçtan sonra rakip klübiin idare -
cilerine mektubu gösteren kaleci is
tihza ile: 

- Gördünüz mü yazdı;dığınrz teh 
dit mektubu fayda vermedi. Demiş
tir. 

Sevil şehri General IJano tarafın

dan işgal edilince milli kaleci gene -

rale müracaat ederek muharebe et

meye hazır olduğunu bildirmiştir. 

Kendisi 8porculardan ve mektepli • 

!erden bir milis kıtaları teşkil edil • 
meye memur edilmiştir. 

Pervasız kalecinin topladığı genç
ler şimdiye kadar birçok şehir nıuha 
reeblerine iştirak etmişlerdir. Kaleci 
henüz hayattadır. Ve şimdiye kadar 
girdiği muharebelerde tesadüfen ya
ralanmamıştır. 

Leningrat muhtelitinc 
karşı nasıl oynadık? 
1-0 kaybettiğimiz maçta Hüsnü 

merkez muhacim oynadı 

Leningrat istasyonunda Türk sporcuları, kendilerini karşılayan dost Sov
yet sporcuları arasında 

Leningrat, (Hususi muhabi.rimbden) - F ena neticeler __aldığımız 
ilk maçlardan sonra bugün de 35,000 t<işi alan n baştan aşa~ _dolmuş 
bulunan statta Leningrat muhteliti ile karşılaştlk M~ı idare ıçın Mos
kovadan get irtilen Rabokou hikemlik yapacak. 

Bugünkü takımımız şöyle: 
Necdet - Faruk, Fazıl - Reşat, 

Liıtfi, İbrahim - Niyazi, Sait, Hüs
nü, Fikret, Danyal.. 

Leningrad muhtclitinde lstanbul
luların yakmdan tanıdıkları kıvrak 

sağ iç Küçük Dimenyef ile merkez 
muhacim Ivin bulunuyor. 

Oyunun başlangıcında ortadan yııp
tığımız bir hücum onların müdafaa· 
larında kesildi. On dakika kadar kar
şılıklı devam eden hücumlar ve mü
dafaalar esnasında her iki takımın da 
tam bir ahenk tesis edemediği görü
lüyordu. 

Dakika 10: Fikret va sıtasiyle sol
dan hücuma geçtik. Fikretin hazır
ladığı fırsatı Hüsnü kullanamadı 
Santrhafları çok mükemmel bir o
yuncu, bilhassa final oyunları hari
kulade. Havadan gelen topları kaçır
masına imkan yok. 

Dakika 11: Sol taraftan kalemize 
seri bir hücum yapıyorlar. Lut.fi yük
sekten giden topa santrhafla beraber 
çıkış yaptı. Santrhaf daha fazla sıç
radığından top Lütfiyi açarak sol i-

çe gitti. Sol içle beraber fırlıyan Re
~adın eline çarpan topa hakem penal
tı verdi. Ve kasti olmıyan bu hare
kete verilen penaltı ayuta kaçarak 
haksızlığı telafi etti. 

Dakika 17: Niyazi ve Sa it pasla
şarak karşı kaleye akıyorlar. 20 met
reden Niyazinin çektiği şüt kalenin 
Ustünden aşarak avut oklu. 

Leningrat 1 T ürk takımı O . . . 
Dakika 21: Sağ taraftan tehııkelı 

bir akın yapıyorlar. Kıvrak oyuncu 
Dimentiyef gayet kolaylıkla önüne 
gelenleri atlattı. Sol içe verdiği pa
sın kale önünü karıştırdığını ve bir
kaç kişinin yere yuvarlandığını görü
yoruz. Bu srada sol için ani bir şütü 
ağları buluyor. 

Oyunun bundan sonraın biaI'az sert 
leşir gibi oldu. Hakem biraz, mu -
hakkak ki dürüst bir adam, fakat 
biraz acemi. lnce faulleri göra:ni -
yor veyahut vermek istemiyor. 27 nci 
dakikada kalemizin önü tekrar ka -
rıştı, fakat kaleci Necdet zamanında 
bir çıkışla bu tehlikeyi atlattı. 

Faruk ve Liıtfi müdafaada muva!-

BAYRAGIMIZA KARŞI 
YAPILAN TECA VüZ 

Payas, 29 (Tan muhabirinden) 
Antakyada Arapların istiklal teza
hüratı esnasında Türk bayrağına 

karşı yapılan tecavüz geniş Türk ek
seriyetini ziyadesile müteessir etmiş
tir. 

Bütün İskenderun sancağında u
mumi efkar ve sinirler çok gergin
dir. Türk bayrağına karşı irtikap e
dilen bu fevri muamele Sancak TUrk 
lerini derin bir eleme düşürmü;;tür. 
Oradaki kardeşlerimiz bu ağır teca
vüzlerin tevali etmesi ihtimali karşı
sında endişe ve intizar içinda bulu
nuyorlar. Bayrağımıza karşı yapılan 
hakaretten sonra bazı kimseler tara
fından yeni yeni tahrikatın el altın
dan patlak vereceği zannediliyor. 
Türkler, herhangi bir tahrik neticesi 
vtikua gelebilecek gürültülü hadise -
lE:rden kendilerinin asla muhatap tu -
tulmamaları hakkında şimdiden Jft. 
zım gelen ikazlarda bulunmak düşiin 
cesindedirJer. Şehirde asayişsizliğe 
meydan verilmemek için bazr tedbir
ler alınmıştır. Sokaklarda devriyele
rin sayısı arttırılmıştır. 

Bu işlerle uğraşan makamlardan için de haftada 5 saat ders konmuş
sızan haberlere bakılırsa ileriki spor tur. Bütün ilk, orta ve mesleki mek
kanunumuzun belli başlı prensipleri, teplerle ve hükumetçe tanınmış ce
bilhassa, Fransız gençliği için son za miyetlerde, klüplerde ve hatta muay 
manlarda vücude getirilen bir ka - yen askeri ,kıtalarda mecburidir. 
nun projesinden alınacaktır. UÇUNCU ÇAG: Askerliğe hazır • 

Bu esasa göre, bir insanın . spor ça lık beden terbiyesi askerliğe mahsus 
ğı üç devreye ayrılmaktadır: hareketlerden ziyade spor sayılacak 

1) Çocukluktan 14 yaşına kadar, ve bu çağdaki delikanlılar bu hare • 
2) 14 - 18 yaşına kadar, ketleri bir yılda en az altmış saat ya. 
3) 18 yaşından askerliğe kadar. pacaklardır. Fizik terbiyenin bu kıs
BlRINC! ÇAG: Çocuklar 14 yaşı - mmı da bitiren ve vesika alan genç. 

na kadar fizik terbiye başlangıçla - lere askerlik hizmeti bakımından bir 
rile uğraşacaklardır. Fizik terbiye çok faydalar temin olunacaktır . 

Türk ekseriyeti, Türkiye Hariciye 
Vekilinin Milletler Cemiyeti manda. -
Jar komisyonunda vuku bulan beya -

tır. 

fak oluyorlar. Bilhassa Faruk, in • 
san kabiliyetinin fevkinde · aya ğ'ma 
ha.kim olan Dimentiyefin bütün hü -
cumlarrnı ayaklarına yatarak kurta -
rıvor. Bu kıvrak oyuncunun bütiin 
ayağına gelen toplar kalemiz için müt 
hiş tehlike oluyor. 

Karşılıklı hücumlarla oyun heye -
canlı devreler geçiriyor. Her iki taraf 
canlı ve o nispette zevkli bir oyun çı
karıyor. Onların yaptıkları akınlar 
sağ içleri vasrtasiyle bizim yaptığı • 
mz akınlar Fikret vastasiyle karşı 

kale için korkunç dakikalar yaratı -
yor. 

Ilk devre her iki tarafın didinmesi
ne rağmen vaziyet değişmeden sıfır, 
bir mağlubiyetimizle nihayetlendi. 

İkinci devre 
İkinci devrede takını gene a.yni va

ziyeti muhafaza ediyor. Oyuna onla
rın merkezden yaptıkları bir akınla 
başlandı. Fazıl bu akını keserek topu 
sağ tarafa yolladı. Niyazinin seri 
bir sürüşten sonra kaleye müvazi çek 
tiği şütü sağ müdafileri güzel bir ka
fa ile krutardı. Top onlarda. Dimen
tiyef önüne gelenleri nefis çalımlar
la atlatarak kaleye gidiyor. Bu sıyrı
lışın gol olmak ihtimali çok fazla. 
Heyecandan bunalmış vaziyette aley
himize kaydedilecek bu ikinci golü 
bekliyoruz. Son olarak üstüne gelen 
Fazıhye da güzel bir bel hareketiyle 
geçen bu oyuncu, gayet soğukkanlı bir 
hareketle tam şüt çekeceği sırada Fa 
ruk arkadan yetişerek bir faulle yere 
yuvarladı. Tam çizginin üzerinde ve 
zamanında olan bu faul bizi muhak
kak bir sayıdan kurtarmış oldu. Çe
kilen faul Reşadın kafasiyle kurtul
du. 

Dakika 13: Sağdan yaptığımız bir 
akında Sait sakatlanarak çıktı, yeri
ne Muhteşem girdi. 

Dakika 40: Fikret ayağına kraqıp 
girdiğinden çıktı, yerine Şeref girdi. 
Gene hakimiyeti aldık. 

Dakika 43: Soldan yaptıkları am 
bir hücumda sağa geçen topa Dime
niyef şüt keçerken Necdet ayaklarına 
yatarak kurtardı. 

Ve ikinci devreyi hakim oynama
mıza rağmen büyük bir şansızlık yil· 
zünden ilk devrede yediğimiz sayı ile 
oyunu 1 - O mağlubiyetle bitirdik. Ta.: 

Fransa ticari mora
toryom ilan etti 

[Başı 1 incide] 

caktır, 
~ ___.. u ........ j.J!-1!1. _ 1 ... ___ ,_ 

ancak Bank de Frankın husu.si suret 
te vereceği müsaade ile yapılabilecek 
tir. 

Moratoryom 
9 - Altın veya ecnebi dövizi ola

rak mevcut olan bütün ticaret borç
ları için moratoryom ilan edilmiştir. 

10 - Nakit veya külçe halindeki 
bütün altınlar, hükumet tarafından 

satın alınacaktır. 

11 - 12 - Yukarıdaki karara mu 
halif harekatta bulunanlara karşı ce 
zalar tertip edilmiştir. 

13 - 20 Eyhil ile 26 Eyliıl arasın
da yapılmış olan spekülasyoıı esası
na müstenit muameleler, maliye na
zırının tetkikine arzedilecektir. 

Ücret meselesi 
14 - 15 - Ücretlerin milleharrik 

mikyasına müteallik olan bu iki mad 
de yerine yeni madde kaim olacaktır. 

16 - 17 - Eski muhariplerin te
kaüdiyeleri arttırılmıştır. 

18 - 19 - 20 - İhtiyarlık dola
yısile tekaüde sevkedilmiş bulunan
lar lehindeki ahkam. 

21 - İdari ahkam. 
22 - Son hazine istikrazına işti

rak etmiş olanlara bahşedilen imti
yazlar. 

23 - İhtiyarlık tekaüdi}/lerine a
it kanunun basitleştirilmesı, 

Gıda vergileri 
24 - Hükümet, iptidai maddeler 

ve mekülat vergilerini icabında tadil 
etmek salahiyetine malik olacaktır. 

25 - Devlet, Credit Foncier"uin 
medyunlarından almakta olduğu fa
iz nisbetini indirebilmesi için bu mü
esseseye üç milyarlık bir kredi aça -
caktır. 

Meb'usan Meclisi, para kanununu 
221 reye karşı 350 reyle kabul <;tnuş 
bulunuyor. 

Mecl iste müzakere 
Müzakere esnasında en çok Maliye 

Nazırı Oriyol ile Başvekil Blum söz 
söylemişlerdir . 

meti müddetinin uzatılmasının ve 'Av 
rupadaki vaziyetin karışık ':>ir hale 
ı?elmesinin hüklımeti son ıierece na .. 
halıya maı oıa1...~c1.l\. uu 1nnn ıııauınaa. 
programı kabul ve tatbikına ict.ıar ey
lemiş olduğunu söylemiştir. Baş\'e

kil, netice olarak, hükumetin bundan 
böyle fabrikaların grevciler tarafın
dan işgal edilmesine müsamaha et
miyeceğini beyan eylemiştır. 

Komünistler 
Meb'usan Meclisinin gece celsesin

de komünistlerden Düklo, komünist
lerin frank kıymetinin indirilmesi le
hinde karar vereceklerini, çünkü 
Blum kabinesinin istifaya mecbur 
kalması takdirinde iktidar mevkiine 
bir sağ cenah hükumetinin gelme;;in
den "korkmakta olduklarını söylemiş
tir. 

Paris, 29 (A.A) - Ayan meclisi 
sol cenah Cümhuriyetçileri para ka. 
nun layihasına muhalif durum aln,ıa
ya ittifakla ~arar vermiştir. 

Konten jan ve para kontrolu l 
kalkıyor mu? ~ 

Paris, 29 (A.A) - Eko dö Pari, 
Övr ve diğer gazetelerin Cenevreden 
haber aldıklarına göre, gümri.ik kon 
Lenjanları ile para kontrolunun kal
dırılması hakkında bir !ngiliz-F'ran
srz teklifi hazırlanmaktadır. 

övr gazetesine göre, Fransız Baş
bakanı Leon Blum, bu haftanın so
nunda Bale'de bir konferans toplan· 
masını teklif edecektir. 

İtalya müfkül vaziyete düştü 
Roma, 29 (A.A) - .Mu;;solini, 

Taon di Reval ve kambiyo ve dö\'iz 
müsteşarı konferans halinde toplan
mış)ardır. Bu içtimada, İtalyanın 
frank ve diğer paraların kıymetten 
düşürülmesine karşı alacağı vazi~·ct 
ve tedbirler görüşülmüştür. 

Blum, son içtimai kanunların Fran 
sada iktısadi vaziyeti mühim suret
te ıslah etmiş olduğunu beyan etmiş 
ve ancak pek az zaman sonra İspan
ya vakayiinin tahaddüs etmiş ve di
ğer taraftan Almanyada askerlik hiz 

Fransanın finansal ted'birleri ahkamı · 
hakkında tambir malumat edinme " 
den hiç bir karar verilmi " 
yeecgı muhtemeldir • Fransa • 
uın dahili vaziyeti para re • 
jimini değiştirmek mecburiyetini ltal 
yaya vermemekte ise de, ttalya, lire
tin mark gibi yalnız kalmasından 

korkuyor görünmekte ve liretin kıy
metten düşürülmesinin N evyor ktaki 
İtalyan eshamınm idame ettfrilmesi-
ne müsait bir tedbir olacağ~nı dUşiln
mektedir. 

kımda Fikret, Reşat, Lutfi, Faruk, 
tebarüz ettiler. 

Şazi TEZCAN 

ltalyanm kıymetten diişilrülmiiş 

paralara ka;şı müdafaa tedbiri ola .. 
rak lireti nisbi biıo:- kıymetten dUı;;t\r

mekle iktifa edeceği sanılmaktadır. 



-- --=--=-:..====::..:..=:=.::=. l -= ·~;~~da dün 28.000 
lngiliz liralık iş oldu 

Mütareke 
idaresi sancağa 
nakledilmiştir 

1 zm irden 
Röporfailar 

ESHAM VE T AHViLAT tBaı;ıı 1 incide] 

- Biz Pariste, Londrada bu ı:ibl 

hallerden hi~ haberdar olmadık. Mes 
uliyt>t, mahalli adamlanmrıa aittir. 
Eğt>r dediğiniz şekilde iş ~örmiiş-

Nazilli Yolunda 
Muameleler çok hararetli, ihracat

çılar paramızı esas tuttular lerse bu adamların ya deli olduklnrı
na n,Ya hazmedilememiş bir kurlret 
Mrhosluğu ile, mensup oldukları 

memleketin şerefini ve esa~h menfa
atlerini ayaklar altına alclıl.larına 

hükmetmek lazımdır. 

KompartimanJan aşa
ğıya atlıyoruz.. Küçük bir 
i•ta•yon bina•ı .. Bir taraf. 
ta bekleme •alanları, bir 
taraf ta kahve.. Seyyar bir 
keba~ı incecik çöplere 
geçirdiği etleri ateşte kı
zartıyor. 

TOR BALO 
Herhalde hepimizin üstü başı 

koklanılsa bizi birer aşçı yamağı 
zannederler ... 

- Biz de yiyelim. Ne olur. Pis
tir filan diyip iştahımı kapama ... 

- Peki ..• 

Istanl>ul Borsasmm tliln 1;•i m~wmele manzarası 

[Ba§ı 1 incide ı 
Evvelki gün borsada 6000 kadar 

!sterlin üzerinden muamele olmuş 
iken dün 28,000 e yakın muamele ce
reyan etmiştir, 

Milli ecnebi muhtelif banaklar ta
rafından borsada satılığa çıkarılan bu 
28.000 sterlin ile piyasanın ihtiyacı 
ta.mamiyle tatmin edildiğinden ihti
Yaçtan artan 10,000 kadar sterlin 
Merkez Bankası tarafından satın a -
lınnuştır. 

Öteki dövizler 
Diğer dövizlere gelince: İsviçre 

frangı bir Türk lirasına karşı 3,43$!, 
nıark bir Türk lirasına karşı 2 mark 
5 santim, florin bir Türk lirasına kar
§1 1,43,12 üzerinden muamele gör
ınüştür. 

Sukuttan ewel bir Türk lirası kar
eılığı 2,5 1sviçre frangı ediyordu. 
Şimdi bir Türk lirası 3,43,84 ettiğine 
nazaran 1sviçre frangı bir franga ya
k~ dilşmüştür ı 
Fr art borsa ı ka alı olduğundan 

ansız frangının kıymeti belli ol -
nıanııştır, 

Ak•iyonlar 
Esham ve tahvilata gelince; dün 

~e, evvelki günkü gibi, gene hararet
lı n;ı~~meleler olmuştur. Birinci tertip 
Un~t~k 22 lira 35 kuruş, ikinci tertip 
Ünıturk 22 lira 40 kuruş, üçüncü ter
tip Ünitürk 20 lira 65 kuruş üzerin -
den muamele görmüştür . 

Anadolu tahvilleri 75 lira 40 ~u
ruşta kapanmıştır . 

Merkez Bankası aksiyonlan 87 li
ra 50 kunıştan muamele görmüştür. 
Bu suretıe Türk esham ve tahvilleri 
ragbet karşısındadır 

Dil . 
k n ak§am borsa meclisi toplana-

ra . bu. n_ornıaı vaziyeti tetkik etmiş, 
n~tı~sını Maliye Vekaletine bildir • 
mıştir. 

~.mhuriyet Merkez Bankaı;;ı, elde 
e~~ıgı salfı.hi.yete göre icap ederRe bu
gun lSt r er ıne başka kıymet koyacak-
tır. 

Felemenk B·nk s ·· J·· .... ... a ı mu urunun 
takd· · 

yasasına göre tesbit edilmektedir. 

Sterling 
Salahiyet sahibi bir zat dün bir 

muharririmize şunları söylemiştir: 
"- Biz paramızı İngiliz lirasının 

mukadderatına bağlamış değiliz. Ya
ni ileride İngiliz lirasında olacak her 
hangi bir tebeddülden paramız 
kat'iyyen müteessir olmıyacaktır. İn
giliz lirasını yalnız döviz vihidi 
kıyaıdsi olarak kabul ettik. Esasen 
İngiliz lirasının kıymeti de Merkez 
Bankası tarafından hergiin serbest 
altın piyasasına göre tesbit edilmek
tedir.,, 

NOT: ''Tan., dıinkü yar.ısmda paramızın 
t!'giliz lirasına bailandığmı, yalnız Ingiliz 
lırasının muvakkat bir zaman için lstanbul 
borsasında frank yerine vahidi kıyasi ka
bul edıldiğini yazmıııtık. Yani bizim ne.,ri
yatımız tamamen doiru çıkm15tır. 

ihracatçılar 
Diln de bir toplantı yapan ihracnt 

tacirleri bundan sonraki ihracatımız 
için Türk parasını esas tutmağa ka
rar vermişlerdir. Hatta Almanyaya 
Türk parastylc derhal ihncat bile 
yapılmıştır. Vaziyet tavazzuh edin -
ceye kadar ihracatımız bu şekilde 
olacaktır • 

Şimdiki halde ticari temaslar üze
rinde üç noktada tereddüt vardır: 

1 - İhraç edilip te bedelleri karşı 
memleketlerde klering hesabına ya
tırılmış olan mallarımızın vaziyetleri. 

2 - İhraç edilip te bedelleri heniiz 
yatınlmamış olan mallarımız. 

3- Bugünlerde harice satılması 
mevzzubahs malların vaziyetleri. 

Malların vaziyetleri 
Şimdiye kadar yapılan angajman

ların ve taahhütlerini yerlerine geti
remiyen tacirlerin hususi vaziyetleri 
ile geçmiş muameleler hakkında hü -
kfımet tarafından bugünlerde umumi 
bir karar verilecektir . 

Bütün tacirler Avrupa memleket
lerinde yeni tesbit edilecek dövizlerin 
fiatlarını merakla beklemektedirler. 

Maliye müıtefar muavini 
Şehrimizde bulunan maliye müste-

Memleketimizdeki istiklal milca
delesi, mütareke idaresinin yıkıcı gi
dişi ile ~arpıştı. Neticede Lozanda 
tam bir barış oldu. Fransa ıle eski 
dostluk münasebetlerine döndük. 

Sancağa gönderilmiyen 
kıymetler 

B azı memleketlerde iki nevi 
eşya ve kıymet vardır. Bıri 

dahili istihlak için, diğeri ihracat için 
kullanılır. Lozan sulhü ve Fransız -
Türk dostluğu Fransa dahilinde kal
mış kıymetlerdir. Hiç bir zaman İs

kenderun ve Antakya sancağına ve 
Türk hududu boyuna bunların bir 
zerresi bile ihraç edilmemiştir. 

Mütareke devrinin 1stanbuldaki 
idaresi, bütün fenalıkları, taz}ikleri, 
usullerile Sancağa nakledilmiştir. 

Türklükle Fransız idaresi arasında 

vasıta diye Çerkeslerden, Ermeniler
den, Kürtlerden mürekkep bir set 
kurulmuştur. Bu sedde Türklerden 
ancak 150 lik payesini haiz olan veya 
dini taa~sup silılhile Türklüğün inki
şafını boğmaya müheyya bulunan 
mahdut unsurlar karıştırılmıştır. 

Husule gelen neticeler korkunç
tur. Fransız memurları, memleketle
rinin mandater sıfatile Sancak hak
kında üzerine aldığı medeni vazifele
rin aksini yapmış, memlekette sü
kun, ahenk ve barışıklık kuracak 
yerde unsurlar arasında zıddiyeti, 

nefreti körüklemiştir. Bize karsı o
lan taahhütlerinin ruhuna riayet e
decek yerlerde şekilleri bile tamami
le ihmal etmişlerdir. 1921 ve 1926 
anlaşmalarındaki taahhütlerin .hiç 
birini yapmamış, yapmaya çah1Jma
n'iI$lardrt'. Bilakta btilün faaliyetleri, 
mütarekedeki işgal idaresi tarzında 

bir idare hazırlamıya hasredilmiştir. 
Şeytani bir iktısadi sistemle Türk 
ekseriyetini çalışmaktan, ekme~ini 

kazanmaktan mahrum etmek için 
herşey yapılmıştır. 

Bazan insan kendi kendine; so
ruyor: Acaba 1921 ve 1926 anla!jma
ları bir şehiv neticesi olarak Sanrak
taki :F'ransız memurlarına tebli~ edıl
memiş midir? 

F ran•aya Jo.tluk vazifesi 

B iz bütün bu vaziyeti hatırlat
makla Frans{\ya karşı en sa

mimi bir dostluk vazifesini gtir<lüğü
müze kaniiz. Ortada yalnız Sancak 
Türklüğünün mukadderatı meselesi 
yoktur. Franşanın şerefi ve dünya
nın gözünde.ki medeni mevkii mese
leleri vardır. İskenderun ve Antak
yadaki Fransız memurları, 280.000 
Türkün mukadderatile değil. Fran
sanın §eref ve itibarile oynuyorlar. 

Ahmet Emin YALMAN 
Dün bir muha~~~miz Felemenk 

Bank "d" ·· . ası mu uru Jongjans'ı ziyaret 
etmış son vaziyet haı-1. d .. ·· . • l\J\ın a goruş -
nıUatU B k "d'' .. ~ r ... an ~ ~u u:u demiştir ki: 

. - Türk hukumetınin aldı<"Yı ted _ 
bırler çok yerindedir. Bunlar 

0
mem _ 

leketin ihtiyacatını karşılaınak için 
a~ı~mış tedbirlerdir. Frangın düşm~
aı uzerine İstanbul bankaları arala _ 
tında bir anlaşma yapmadılar. E.sa _ 
ten buna da lüzum yoktur.,, 

şar muavinlerinden Hüsnü de dün 
borsaya giderek hükumetin tebli~n
deki e.c;asların tatbikatı hakkında 

tetkikler yapmıştır . 

Maruf bir bankacı "Tan,, 
muharririne fikirlerini 

söylüyor 

sız ekonomisindeki para sukutu ln
giltere ve Amerika ile yaptığı anlaş
malar dünya ticaret sistemini bozan 
(kontenjan) ve (klering) usullerini 
ortadan kaldıracaktır. 

Y anlıf nefrİyat 
Frangın kıymetten düşüriilmesi 

llzerine hükumetimiz lazımgelen ted
birleri almış ve evvelki gün de Mer
kez Bankası Başvekaletin kendisine 
verdiği salahiyete i:;tinaden İstanbul 
kambiyo borsası için esas döviz ola
l"ak Fransız frangı yerine İngiliz li
ra~nı kabul etmişti. 

akat bu karar maalesef bazı ga
zeteler tarafından yanlış anl~ılmış 
ve İngü· · ız lırasının Türk parasına e-
6~ olarak kabul edildiği yazılmıştı. 
l3ılhassa bir gazetenin (Türk parası
llrn kıymeti İngiliz lirasına pağlan
dı) şeklindeki Yazışı a)akadar maha
filde ha)-Tetle karşılanmıştır ~ 

li Esas altın 
albuki Türk parasına esas yin,. 

ıe.rbest al•·-k YUıdır ve İngiliz lirasının 
IYDleti de hergtln serbest altın pi-

Fransanın frangı düştirmcsi ~adı

sesi Uzerine şehrimizin maruf ban -
kalarından birinin direktörile de ko
nuştuk. Bu zat muharririmize şun
ları söylemiştir: 

"- Fransadaki bu para sukutu -
nun hiçbir iktısadi sebebi yoktur. Bu 
nu daha ziyade siyasi membalarda 
araınak lazımdır. Az zaman sonra da 
hadisat bunu isbat edecektir. Fran
gın Btikutu umumi hayata müthiş bir 
tesir yapmış ve yapacaktır. 

Zaten bu tecrübe 1926 da Puan -
kara tarafından yapılmıştır. Binaen 
aleyh Fransı~ milletinin maruz kal
dığı saderneler tevali ediyor. Ekse • 
riyeti sosyalist olan bir parlamento
ya dayanan bir kabinenin bu yüzden 
akıbetinden şüphe edilir. Fransa e -
konomisinde müsbet bir tesir yap -
ması ihtimali olmıyan bu para suku 
tunun beynelmilel piyasada rekabet 
çerçevesi içinde muvaffak olac:ağını 
tasavvur etmek bilmem nekadar doğ 
ru olur. Yalnız anlaşılıyor kf, Fran-

lşte bu tarzdadır ki, cihan .\'eni 
bir ekonomik cereyana doğru gidecek 
tir. Bu sukutun Türkiye piyasahrm 
daki tesirine gelince: bu tesirler biz
de hissedilmiyccek kadar azdır.,, 

İzmirde zarar 
eden tacirler 

lzmir, 29 (Tan muhabirinden tele
fonla) - Frangın sukutundan do -
ğan vaziyet lzmir piyasasında bazı 
tesirler yapmıştır. Bu yüzden en bü
yük zararı gördüklerini iddia eden 
İzmir ihracatçılarından bir grup Tür 
kofis müdtirünün reisliğinde iki top 
lantı yaptılar ve neticede lktısat Ve
kaletine müracaata karar verdiler. 
Vekalete çekilen telgrafta borsaya 
yapılacak tediyat tutarının Fransız 

frangının eski kıymeti üzerinden ö
denmesini istediler. Bazı tacirlerin 
bu yüzden gördükleri zarar çok bü
yüktür. Aksı takdirde taahhiftlerini 
yerine getiremiyeceklerini bildirmiJ
lerdfr. 

T rende nefes almak mümkün 
değil. Burası okadar kalaba

lık ki, insan bunalıyor. Bu vagon
ların hava tertibatı yok, hepsi a
çık olan pencereleri çok küçük ... 

- Bunlar ne biçimsiz vagonlar 
böyle?!. 

Kocam: 
- Eski İngiliz şirketinin araba

ları, diyor mübarekler bu hattı 

vaktile insan nakletmek için yap
mamışlar; bu havalide üzüm, in
cir, tütün işlerile meşgul olan ken
di tebaalarının malını kolay ve u
cuz nakletmek için adeta bir dc
ko\'il hattı yapmışlar. insanları da 
üzüm, incir gibi naklediyorlarmış. 
Yanımızda oturan bay sözUmU

ze karışıyor ve: 
- Evet, diyor, vagonlar pek bi

çimsizdir. Bunları iki üç sepc ev
vel Şark Demiryollarından satın 
almışlar. Hurda fiatına vagonu 
yüz liraya gelmis. 
Gülüşüyoruz ve öteki srradu o

turan bir yolcu: 
- Kelepir oldukları belli. dıyor 

malum ya! .. Ucuz etin yahni.ii tat
sız olurmuş. 

Tren bir öküz arabası kadar se
ri.. Bu kadar ağır giden bir nakil 
vasıtası ömrümde görmemiştim. 

- Aman ne yavaş gidiyor bu 
tren ... 

- Lokomotifler bu kadar va
gonu çekemiyorlar. Marşandizle 

)'oku katarını biribirine bağlamış
lar .. Fakat siz onun burada devlet 
bu hattı a.Jmadan evvel ı;eyahat 

etseydiniz de gJ6rseydiniz, qah a ne 
kadar ağm işlerlerdi. Tıpkı umumi 
harpte odunla işletilen lokomotif
ler gibi .• 

K arşıdaki sırada oturan çn.r
şaflı kadın hala kafasını 

kocasına çevirmedi. Hala kocasile 
bir şey konuşmadı. Yüzü hep pele
ı ininin içinde bir tek gözüyle pen-

cereden dışarı bakıyor. Benim t!I• 

rada oturan siyah yeldirmeli anne 
de hala siyah eldivenlerini ellerin· 
den çıkarmadı. Ne tahammül ya
rabbi ... 

Ben tayyörümün kısacık çeketi

ni çoktan çıkardım. Kısa kollu in
ce şömizetle kaldım. Buna rağmen 
sıcaktan bunalıyorum. 

Halbuki bi:ı;im sıraya en son gi
ren devasa kadın da yüzünh aç
madı .... 

Kendi kendime dü§ünüyorum: 
- Her halde herkesi korkutmak 

istemiyor. 
• • • 

- Torbalıdır burası ..• 

- Öyle mi? .. Acaba inebilir mi-
yiz? .. 

- Hay .. Hay tren en aşa&ı on 
beş yirmi dakika kalır. 

Kompartimandan aşağıya atlı-

yoruz .. Küc~ük bir istasyon binası .. 
Bir tarafında bekleme salonları, 

bir tarafında bir kahve.. istasyon 
büfesi! .. Olacak ... Genç bir kahve
ci çırağı iskemlelerde oturan müş
terikre kahve dağıtıyor. 

- Aman ne güzel. ... Mis gibi 
kebap kokuyor. 

- Torbalının kebabı meşhur
dur. 

Kocam kebapçının etrafını 

saran müşterilerin arası

na karıştı. Ben ellerimi pek kirli 
buldum, yıkamak istiyorum. 

Fakat nerede? .. 
İstasyonda su ancak istasyon 

kahvesinin, kahve ocağında var. 
Orada ellerimi yüzümü yıkıyorum. 
O da ufak tuvalet çantamda getir
diğim sabunla ve yine oradaki 
havlu ile ellerimi kuruluyorum. 

- Ben bir kahve de isterim. 
- Gel şöyle oturalım ... 
Kahve içen köylülerin arasına 

oturuyoruz. 
Büyük ekmeklerin içindeki ke

bapları çöplerinin ucundan tuta
rak en büyük bir restoranda duy
madığım bir iştahla yiyorum. 
Etrafımdan bana bakanların 

yüzünde bir hayret mi var ... Yok
sa bana mı öyle geldi?.. Yüzüme 
tuhaf tuhaf bakanların gözlerin
deki hayretin sebebini araştır

mak için etrafıma bakınırken bu
nun ne olduğunu keşfediyorum. 

Ben burada kahvede oturan ve 
kahve içen bir tek kadınım. 

K öylü yolcular, karılarını va
gonlarda bırakmışlar, kah 

veyi kendileri içiyorlar. 
Kahvem biter bitmez.. Trene 

daha biraz vakit olduğunu ogre
niyorum. Bunun için istasyondan 
biraz çıkarak, Torbalıyı görmek 
istiyorum. 

Tten hattnıı atladı.,.,:' Şimdi is
karpinlerimi tamamiie'trtecek ka
dar tozlu bir yolun üzerindeyim. 

Solda yine bir kahve ve yine ke
bapçı barakaları ve sokağın orta
sına koyduğu çengellere derileri 
soyulmuş hayvanları baş a.J}ağıya 

asmış seyyar bir kasap... Sağda 

biraz ilerde Torbalının bakkalı .. 
Hayır burası bakkal değil bir at
tar dükkanı; içinde olmadık şey 

yok... Mevcudiyetlerini unuttuğu

muz petrol lambaları bile bu ga
rip dükkanın sattığı mallar ara
sında .. 

Dükkan sahibi uzun boylu, kır 

sakallı bir adam. Ona: 
- Kağıt istiyorum ... Geniş bü

yük tabaka kağıt... diyorum. 

I
• htiyar ağır, ağır yerinden 

kalkıyor. Rafa uzanıyor 
\'e bir desteye elini uzatıyor. Fa
kat o aldığı destenin üstünde her
halde hemen, hemen demin geçti
ğimiz sokağın tozu kadar kesif hir 
toz tabakası olmalı ki attarın üs
tüne şiddetli bir toz yağmuru yağ
mıya başlıyor. Kır sakallı attar 
yuttuğu tozların tesiriyle aksırır
ken ona soruyorum: 

- Burada kağıt alan pek a.z in
san var galiba, kağıtlarınız epey 
toz tutmuş: 

Yüzü hiç gillmiyen kır sakallı 
adam: 

- Kağıt satın alınmaz olur mu 
hiç? .. 

Diyor ve desteyi önümüze bıra-
kıyor. 

- Kaça tanesi ? 
- Tanesi bir kuruşa. 
- On tane isteriz. 
- Sayıveriniz. 
Ne güzel bir itimat... Kağıtları 

kendi elimizle alıp sayıyoruz! 
- Bir kere de sen saymak iste

mez misin? 

Seyyar bir kebapçı incecik çöp
lere geçmiş etleri önündeki araba
sının bir tarafındaki ateşte kızar
tıyor, sonra bir kabın içinden a
vuçlarile aldığı tozu bunların üs
tüne serpip kocaman bir ekmeğin 
yarısının içine koyuyor ve müşte
rilerine uzatıyor. 

- Yok. Yok, verin on kuruş .. 
Bu kada.r lakaydi hakikaten iti

mattan nu doğuyor. Yoksa bu 
memlekette kağıdın hiç bir kıyıne
ti mi yok? ..• 

Torbalı pazarına gelenler 

Tozları dağıta, dağıta koşa. 

rak istasyona geliyoruz. Ve vago
numuza atlıyoruz. 

Süat DERVİŞ 

j Düyunuumumiye 
komiseri geldi 

1 

Türk-Fransız şirketi faa..: 
liyete geçmiş bulunuyor 

Pariste bulunan düyunu umumiye 
komiseri Ali Rıza şehrimize gelmiş. 
tir. Ali Rıza Ankaraya giderek Teşri· 
niısanide verilecek olan Türk borçla· 
rına ait sureti tediyesi hakkında di· 
rektif alacaktır. 

Düyunu umumiye idare meclisi ı. 

kinciteşrinde ödenmesi zamanı gele· 
cek olan altı aylık Türk borcu taksi
tinin hesaplanmasına eskisi gibi Fraıı 
sız frangının esas tutulmasına karar 
vermiştir. 

Bu karar, Fransız frangının dUşU. 
rülmesi dolayısiyle taksit miktan • 
nın azalmasını ,mucip olacaktır. Fa. • 
kat,..Fransız fra,ngmın düşürülmem -
nin tesiri yalnız bedeli Osmanlı ban • 
kasına yatırılmış bulunan bu taksite 
münhasır kalacaktır. 

Çünkü düyunu umumiye idare mec 
lisi bundan sonra ödenecek taksitler 
için Fransız frangını kabul etmemeye 
ve altın esasına uygun bir şekilde 
taksit bedelinin hesaplanmasını ka -
rarlaştırmaya salahiyettardır. 

Türk borcu kuponlarının yüzde el
lisine mukabil Türkiyeden mal al· 
mak üzere kurulan Türk - Fransız 
şirketi faaliyete geçmiş ve ilk iş ola
rak 300.000 ton maden kömürü satın 
almayı muvafık görmüştür. 

40.000 tonluk bir parti yola çıka· 
rılmıştır. Bundan başka krom. man
ga nez ve pamuk ta satın alınacaktır. 

Bu mallar Fransada paraya çevrile • 
rek hamillerine dağıtılacaktır. Pa • 
r.., nın bir kısmı eşyanın mübayaası • 
na ait masraflara harcanacağından 

hamillere eskisi kadar para verilmi -
yeceği zannediliyordu. Fakat frangın 
kıymetinin düşürülmesi vaziyeti de • 
ği~tirmiı::~ir. 

Bu ·:"~işiklik dolayısiyle malların 

buradakı mübayaa bedelleriyle Frnn
sadaki satıştan elde edilecek frank 
miktarı arasında husule gelecek fark 

masrafları karşılamaya kafi gelecek 
ve böylece hamillere eskisi kadar pa
rıı. dağıtılmasına imkan bulunacak
tır. 

i ,, 
Şehir Tiyatrosu yarın aktam 1 

temsillere bafhyor :ı 
Yarın akşam Şehir Tiyatrosunun 

piyes ve operet kısımlan yeni sene .. 
nin ilk temsillerini vereceklerdir. 

Şehir Tiyatrosunun sahne kısım

larında yeni tertibat yapılmıs, Al· 
manyadan makineler getirtilmiş ve 

sahne müdevver bir hale getirilmiş • 
tir. 

Oynanacak piyesler kaç peı,de o

lursa olsun evvelden hazırlanacak 
\'C perde aralarında sahne bir daki
kada otomatikman değiştirilecektir. 

- Aman pek acıkmışım. Tuzu 
ellerile koyuyor ama, yine imren
dim. 

Kebabın bütün istasyonu tutan 
dumanının öyle iştahaver bir ko
kusu var ki! .• 

Tozlu yollarda biraz daha ilerle
mek istiyorum. Fakat bir düdük 
ötüyor! 

- Aman biraz çabuk olalım. 
Tren kalkacak galib' 

Bu yıl operet ve piyes kısımların
dan talebe ve muallim geceleri kat. 
dırılmış ve umumiyet ft!barlyle fi
atlarda tenzilat vaoılmıştır 
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Kayseri Pastırmahaneleri 
C·ILDIRAN iNEK 

Kendi kendisinin 
nasll kesildiğini, 

yüzüldüğünü, par
çalandığını gören 
ve kan kokusu i
çinde başını dıvar 
lara vuran hayvan 
lar arasında ta
hammül edilmez 

Pastırmaları bekliyen köpek, pastırmalar ve pastırma kokletrerı bir manzara 
Kay3e.ri: 15 Eyıiıl 

E tl'ik Kayserinin pasbrma si
tesidir. Buraya canlı giren 

inekler beş on gün zarfında pasf ır
ma olarak çm·allara basılır. 

lşle Etlik gözüktü. Burasını sa
'km ismine v.e çalısmasma bakıp ta 
bir asri fabrika zannetmeyin. Et
lik, pastırma ile uğraşan birtakım 
kimselerin bir araya 'toplanmış ev
lerinden ibarettir. Pastırmahane 
denilen yer 'alelade bir evdir. Yal
nız avlusu ve damı kısmen bu işe 
göre tanzim olunmuştur. 

Arabacı, laalettayin bir paslır
mahanenin önünde durdu. Kapıyı 
çaldım. lhtiyar bir kadın açtı. Ba
şında örtü, örtünün üzerinde ayrı 
bir yemeni, sırtında çarşafa ve da
ha ziyade harmaniyeye benziyen 
bir şey, bacaklarında yollu bir 
§alvar, veya don, çıplak ayakla
rında takunyeler vardı. Bir erkek 
görünce, hemen kınalı ellerile çar
şafrnr burnunun Ustünc kaldırdı. 
-:-.re iki esrarengiz gözle bakan bir 
y1ğın kumaş oldu. 

- Ne istiyon? dedi. 
- lçerisini gezeceğim. 
Beni üstU başı biraz temiz gö

rüp memur filan mı zannetti ne
dir, derhal kapryı açtı. lçcri aldı. 
llk merhale bır avludan ibaretti. 
:ve pastırma bu avluda gözümlin 
önüne serilmiye başlıyordu. Muh
telif kapılardan birçok kadın ve 
birçok erkek daha c;ıktr. Bana bü
yük bir roi.safirperverlikle izahat 

''erclile!'. 

S
ize evvela avlunun bır fotoğ
rafını çizmiye çalışayım; 

makinemde film kalmadığı için bu 
vazifeyi çarnaçar kaleme yaptıra
cağını: 

Dört köşeli bir avluydu burası. 
lki tane tahta tekne göze çarpı
yordu. Bir tarafta yerde yine dört 
köşe bir balya halinde çiy etler yı
ğılmJştı. Benim içeri girdiğimi gö~ 
ren kadınlar hemen bu yığrn 
çiy etin etrafına aslının beyaz ol
ması lazımgelen bir bez sardılar. 
Parçalanmış inekler bu suretle bir 
eteklik giymiş oldular. 

Bir tarafta yine yerde bir yığın 
sucuk vardı. Hani bir boğum bo
ğum sucuklar vardır; işte onlar ... 

Bunların üzerine geniş bir tah
ta, bu tahtanın üzerine de bir ka
las konmuş. Bu kalasın bir ucu 
bodrumun parmaklığına geçiril • 
miş, diğer ucuna da ağır bassın di
ye kocaman bir taş asılmıştı. Bu 
suretle sucuklar baskıya alınıyor· 
du. 

Yer, filhakika çimento idi. Fa
kat ıslaktı. Yer yer kan lekeleri 
ve tuz süprüntüleri, göze çarpıyor
du. lşte, pastırmalar, ve sucuk
lar bu yerin üstüne konmuş ve öy
le yükselmişti. 

- İnekleri nerede kesersiniz? 
- Buyur; dediler ve beni içeri-

A:ieki 'Dır başka avluya aldılar. Bu
rası hem ahır, hem mezbaha, hem 
de yağ imalathanesi idi. Sıralari

le satm bekliyen inekler, cennete 
!kavuşmadan evvel, buradaki hu-
ımsi idam hücresinde bekliyor, 
sonra dışarı çıkarılıyor, kesiliyor, 
parçalanıyor, kemiklerinden ayrılı
yordu. Bundan sonra pastırma .. 
lıklar bir tarafa. konuyor, yağlı 
tarafları bir kazanda kaynatıla. .. 

MEMLEKET -ı 
Röportajları 1 

""""===-, ..... ı 

Yazan 

Mümtaz Faik 
rak yağları alınıyordu. 

Bütün iş bir arada görülüyordu. 
Büyük endüstrideki "continu - De
vamlı" mesainin alfabesi burada 
idi. 

- Peki, dedim. Bu inekler bu
rada diğer ineklerin nasıl kesildik
lerini görmezler mi'? .. 

- Görürler ağam, hele bir yol 
bir sabah f?rken teşrif et te gbr. 

- Peki niçin ayırmazsınız? 
- Yerimiz yok ... 

B undan sonra muhatabım 
pastırma hakkında teknik 

tafsilata girişti. Pastırma merak
lılarının t~essüslerini ihmal et
memek için bu noktayı da kısaca 
kaydedeyim: 

Buralarda her sabah gün doğ -
madan biraz evvel 30 - 40 inek ke
silir. Pastırma için başlıca üç şey 
lazımdır. lnek, tuz ve bıçak. 

Inek, Erzurumdan gelir. Tane
si 30 - 40 liradır. Tuzu Kırşehir 
taraflarından alırlar, kayatuzudur. 
Ancak bu tuzla pastırma iyi olur. 
Bıçağa gelince, mütehasszs pas -
tırmacrların elinde bu bir şimşek 
gibi işler. 

Bir pastırmahanede senede GOO -
1000 inek kesildiği vakidir. 

lnekler kesilip yüzüldükten son
ra sekiz parça olur. Yıkanır ve 
asılır. Et biraz kendini çeker, so
ğur. Sonra kemiklerinden ayrılır, 
bir daha asılır. Gece yarısından 
sonra ayaz yaşladı mı, etler biraz 
daha sıkışır. Işte ondan sonra 
tahtaların üzerinde biçilir, tuzla -
nır. O gUn istif edilir ve bırakılır. 
Sonra çevrilir, bir daha tuzlanır, 
bir gün daha durur. Ve nihayet yı
kanır, dama çıkar. Dama Gıkar ta. 
birini Etliği görmiyenler birdenbi
re anlıyamazlar. Onun için biraz 
tafsilat vereyim: Her pastırmaha
nenin üstünde düz bir dam vardır. 
Buralara sırıklar asılmıştır. Işte 
etler buraya sallandırılır. Bu sırık
lar parçalanmış ineklerin idam 
sehpasıdır. Etler burada birkaç 
gün, terler, gerinir, sertleşir, ku
rur. Sonra yukarda tarif ettiğim 
bir mancınık altında basılır. Bir 
daha dııma çıkarılır. Damdan in
dirilip bir daha bastırılır. Sonra 
gölgeye asılır. Birkaç gün durur. 
Ve nihayet salçasr vurulur. Salça, 
kırmızı biber, çemen ye sarmısak
tan ibarettir. Çemenden sonra ku
rumak üzere tekrar dama çıkar. 

Bu hesapça et üç defa dama çıkar. 
Iki defa bastırılır demektir. 100 
kiloluk inekten ancak 40 kilo pas
tırma i.'3tihtıal &iilir. 

•ı şle pastırma hakkında size 
teknik malfl.mat. Bu izahata 

göre içinizde pastırma yapmak is
tiyen varsa, bir tecrübe etsin. Fa
kat şunu da söylemek lazımdır ki, 
her adam pastırma yapamaz. O
nun için evvela Kayserili mütehas
sıs pastırmacı olmak lazımdır. Ni-

tekim muhatabıma neden Kayse
rinin pastırması meşhurdur diye 
sorduğum zaman şu cevabı aldım: 

- Kim bilir, Kayserinin suyun
dan mr, güneşinden mi? Fakat ev
vela bu işi iyi çakmak lazımdır! 

Bundan sonra dama çıktım. 

Dam biraz tenhaydı. Yani sırıkla
ra etler asılmamıştr. Duvarlarda 
ve yerlerde birtakım inek külbastı
ları kuruyordu. Bunların ne ise 
yaradığını sordum. Dediler ki: 

- Bunları öyle tuza çalar, ku
ruturuz. Fıkaralar 20 kuruşa alır
lar, yerler ... 

- Peki bunu karga filan çarp
maz mı? .. 

- Hayır. Köpek bekler ... 
Filhakika bir saniye sonra, sahi

binin bir işareti üzerine damın bir 
tarafından bir köpek pastırma koı
leilerinin arasından sekerek bizim 
ta rafa doğru geldi. lşte bu gözü 
pek köpek bu pastırmaları bekli

yordu. 
Benim asıl merakım ineklerin 

nasıl kesildiğini görmekti. Bunun 
iGin sabah erken gelmek 18.zımdr. 
Çarnaçar. bu i~i ertesi günEI Wket
tim. 

S abahm üçü ... Şehir dalgın bir 
uyku içinde uyuyor. Araba, 

bu bir tek ışıkla dahi olsun gözü
nü kırpmıyan şehrin sokaklarından 
bir rüya gibi geGiyor. Etlikteyiz. 

Etlikte müthiş bir hareket, bfr 
uyanıklık var. Gecenin azameti 
içinde katliama giden ineklerin bo· 
ğuk sesleri yükseliyor ... Kara gece
vi kızıl bir kan kokusu sarmış ... 
Bu ineklerin sesleri beynimin için
de helezonlaşarak burgulanıyor. 

Genzim kan kokusu ile tıkanıyo:r ... 
Kapıdan iGeri girince bu koku ve 

bu inilti bir kabus şeklini aldı. Her 
tarafta kan görüyorum. Duvarlar 
kanlı, yerler kanlı, ve hatla isli fe
nerlerin içinde yanan petrol 18.m
balarmm ışıkları bile kanlı ... 
Doğru salhanaya ,ineklerin bek

leştikleri, kesildikleri yere giriyo
rum. Ben burada fötr şapkamla, 
vakalık ve kravatımla, idam mah
kumlarına hükümlerini tebliğe gi
den silindir şapkalı bir müddeiu
mumi gibiyim. 

Yerde bir ineği kesmişler, yüzü· 
vorlar ... luck daha ölmemiş. Ka
fası titriyor, vücudu titriyor, ayak
ları titriyor. Olüm raşesi... Deri· 
f'inden ayrılan etinde hala hayata 
kavuşmak istiyen bir emel, bir ça

balayış var ... 
Ve bunu gören inekler haykırı

yor, bağırıyor, iki ayaklarının ü
zerinde kalkınarak, kafalarını par
maklıklara vurarak böğürüyorlar .. 

Her ineğin gözü bir projck~ör 
gibi açılmış, her ineğin burun de
likleri birer tünel gibi oyulmuş .• l
ğızlarından mütemadiyen köpük 
geliyor ... 

Kendi kendisinin nasıl pastırma 
olduğunu gördükçe, inekler çıldırı
yor, inekler kuduruyor. Sevki ta
biisile anlıyor ki, gözünün önünde 
akan kendi kanıdır. Yüzülen ken
di derisi. Parçalanan kendi etidir. 

I
• şte bir tanesine daha kement 

attılar. Çekiyorlar ... lneğin 
arka ayakları sanki ahırın gübre
lerine miknatızlanmıs gibi. Bir 

Pamuk istasyonunun son sistem traktörlerinden biri 

Beş güri suren 
orman yangını 

ı , p ı~ lya run çan1 Q ·nıan

ları yandı 
Ailta.ls a, :!6 lHususı ıuulıabiıfouz 

bildiriyor) -Antalyanın cam orma!l· 
ları, tabii güzellikleri itibariyle çok 
şohretlidir. 

Çiftçi, üretilen yeni 

Vilayet merkezi ile Kurkuteli kaza
ları arasında kalan kısmı çok zengiıı
dit-. Uzunkuyu ve Düzlerc;amı denilen 
mevkiler de labiatin bütün güzel
liklerini bir araya toplamışlardı:·. Iş
te bu güzel ormanın bir kısrnı, beş 

gün silren biı· yangın neticesinde yan
mıştır. 

Şahitlerin ifadesine nazaran. l'"· 
nice köyünden Bekir isminde bidsi 
tarlasını genişletmek için ormanın 

bir kenarını tutuşturmuş ve bu suret
le yanan arazinin bir kısmından i~ti
fade etmeye kalkışmıştır. Fakat, 
poyraz rüzgarı dolayısiyle yangın sü. 
ratle genişliyerck muhtelif iııtika -
metlere kol salmıştır. 

tohumlardan memnun 
Devlet t~~ 

!
,eken köylüler, 1 

fazla verim te-
1 min ediyorlar 

aı '!ll~ ınruı1r11•-llM!tllıt9I~• ~ ...... lllfltlll!i• 

Nazilli, (Hususi muhabirimiz yazı
yor) - Nazilli pamuk ısiah istas
yonu kuruluşundanberi Türkiye do
kuma fabrikalarının ve hariç piyasa
ların istedikleri vasıfta pamuk y~tiş
tirebilmek iGin denemeler yapmıl) ve 
yapmakta bulunmuştur. Dünyanın 

muhtelif memleketlerinden geti~ilen 
13 çeşit pamuk tohumu üzerinde ya
pılan üç senelik denemeler neticesin
de maksada en uygun ve muhite en 
i"i yetişenin tAkala) pamuk Qcşiti ol
duğu görülmüş ve bunun 935 senesin
de istihsal olunan tohum üretme ç:ft
liği tarafından teksirine başlanmıştır. 
935 yılr sonunda istihsal olunan to
hum miktarı 49.000 kilodur. Buradan 
hasıl olan elyaf SUtrtcr Bank Eregli 

bez fabrikasına kilosu 18,5 kuruştan 
satılmıştır. Bu tohumun 23.500 kilo
su Nazilli bölgesi pamuk müstahsil
lerinden bir kısmına, bu yıl ödüne o
larak dağıtılmış, bir asistan, iki 
kontrol memurunun nezareti &ltmda 
makine ile fenni şekilde ektirilmi~tir. 
Bir kısım tohum ihtiyat alakonulmu§
tur. 

Bu ekim mevsiminde devlet tohü
mundan alan 96 çiftçi bu tohumu 
4556 dekar tarlaya ekmiştir. 

Devlet tohumu eken çiftı<iler fev
kalade memnundurlar. Devlet tohu
mundan hasıl olan pamuk yerli kapa
ll koza cinslerine göre fazla verim 
temin etmektedir. Yerli kozadan yüz
de 25 ilyaf alındığı halde (Akala) dan 
yüzde 38 pamuk alınmaktadır. Ayrıca 
sertme ekilen yerli pam~klar da pek 

çok çapa masrafı gitmekte iken şim
di makine ile ve sıravart ekilen pa
muklar beygir ça.palariyle çapalan
makta olduğundan çapa masrafı cok 
ucuzlatılmış, amele sıkıntısı ela a • 
zalmıştır. 

Devlet tohumu eken çiftçiler mah
sullerini pamuk istasyonu çırçırın:ian 

ı geçirtmek mecburiyetinde olduklıv·m-

türlü hareket edemiyor. lnek ha
kiki boyundan yarım metre daha 
uzanıyor. Ve sonra arka ayakla
rının üzerinde helezonlar çiziyor. 
Boynu o kadar uzanus ki, nefes 
borusu daralmış, sesi artık bir inil
ti halini almış. Kudurmuş, çrlgm 
bir inek bul. .• 

Birden ne oldu anlryamadım, ye
re yıkıldı. Sonra farkettim ki. işi 
çabuk bitirmek istiyen kasap, bağ
lamıya lüzum görmeden arka a
yaklarının mafsallarındaki veter
lere arkadan bir bıçak atmış ve 
inek yere yuvarlanmış ... Bundan 
sonra ineği kesmek bir mesele Li
le de~il. Bir saniyelik bir iş .. 

Eh kasabın da hakkı var. Otuz 
kırk ineği kesmek için herbirisini 
bağlamak icap etse 18.akal beşin· 
dakika.dan üç dört saat harcıyacak. 
Mühim bir yekun bu! .. Zamanın 
krymeti var. Acele etmeli ... 

G ördüğüm manzaraya beş da
kika bile tahammül edeme· 

Ateşi söndürmek için vilayet, der· 
hal tedbir almıştır. Hendekler a~,a

rak yangının yolunu kesmek için or
man dairesi tarafından yüzlerce ame· 
le gönderilmiştir. 

Bir kök akala pamuğu 

dan tohumun safiyeti lemin edilmiş
tir. Alınacak tohumlar tamamen dev
letindir. Yeni ekim mevsiminde. bu 
sene eken çiftçilerin ihtiyacından gay 
risi bütün mıntakada 100 bin dekar 
sahaya verilecektir. 

Somada iki kanlı 
hadise oldu 

İki üvey kardeş arasında 
geçen bir vak'a 

Soma, (Hususi muhabirimiz bildi
riyor) - Burada iki yaralama ha
disesi olmuştur: 

1 - Yağcıllı köyünden Musa .ay
ni köyden bir kızla nişanlannı.1ş, ara
dan bir hayli zaman geçmesine rağ
men ebeveyni kızlarını başka biri ,;ine 
vermek istemişlerdir. Musa. lun<: al
mak için rakibi lsmaili bıçakla ti~ 
yerinden ağır surette yaralamı~tır. 

lsmail tedavi altındadır. Musa, yJ.
kalannıış tır. 

2 - Ayni köyde oturan iki Uvey 
kardeş arasında bir h8.dise olmuş•.ur. 
Arif oğlu Hidayet, sekiz senedir evli 
olduğu karısiyle üvey kardeşi Muı:ıta
fa oğlu Halilin münasebette bulundu
ğunu sezmiştir. Bu yüzden araların. 
da bir kavga çıkmış. Halil Hidayeti 
bıçakla gırtlağından ağrı surett~ ya
ralamıştır. 

dim. Gözlerim kararmrya başladı. 
lnekler sanki etrafımda kah deri
lerinden ayrılmış çıplak vücutla
rilc, kah ~anlı sekillerile, kalı ve
terleri kesilmiş mefluç ayaklarile 
direliyorlar ve beni sarıyorlardı. 
Koca salhane dönüyor dönüyor ve 
beynimin üstüne yıkılıyordu. Bir 
kan deryası içinde boğuluyorum 
zannettim ... 

Ve dışarı kendimi dar attını ... 

Gqneşin gece içinde eriyen 

ışıkları yavaş yavaş toplanmı

ya başlamış, ve Erciyaşın beyaz 

başını sanki ölen inekler için kı

nalamıya koyulmuştu. 
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Bu vetcrleri kesmek vaziyeti 
karşısında duyduğum ıstırabı bir 
tanıdığa anlattım. Bana dedi ki: 

- Yine taliin varmış. lneklerin 
nasıl kesildiğini şimdi görüyorsun. 
Halbuki eskiden ineği yere devir· 
mek için gözüne parmak sokarlar
dr. Şimdi bu menedildi. lnekler 
medeni şekilde kesiliyor! 

Orman müdürü ile jandarma komu
tanı geceli gUndüzlü <;alışmaktadır. 

Civar köylillerin yaylada olmasına 

rağmen altı yüz köylü. ateşi söndür
mek için durup dinlenmeden uğraş
mışlardır. 

Uzunkuyu mevkiinclen başlıyan 

yangın, Aşağı Karaman, Yukarı Ka
raman ve Düzlerçamı istikametine 
doğru uzanmıştır. 

Ateş. bu devamlı uğraşmalardan 
sonra ancak dün söndürülebilmiştir. 
Yiiz elli amele, halen yangın yerinde 
bekliyerek yanan kütüklerden etrafa 
ateş sirayetine mani olmakL.ıdırlar. 
Aldığım mevsuk mali'1mata göre, ya
nan arazi, iki bin hektar kadardı • 
Suçlu Bekir, crhai teYkif e.dilmiıtir, 

Köylün_ün 
kalkınması 

Bir heyet Giresunda 
tetkikler yapıyor 

Samsun, (Hususi muhabirimızden )1 
- Başbakan İsmet lnönünün tensiple 
riyle geçenlerde :şehrimize gelen ve 
Iktısat Vekaleti müşavirlerinden Dr. 
Esat'ın başkanlığında bulunan Zi • 
raat enstitüsü mezunlarından mü
rekkep dört kişilik bir heyet Sam .. 
sun, Bafra ve Çarşamba köyleri ı ic, 
köylünün sıhhi, içtimai, iktısacli ve 
kültür kalkınması yolunda yaptıklar:ı: 
tetkikleri bitirmiş ve Giresuna git • 
mek üzere §ehrimizden ayrılmışlar • 
dır. 

Heyet Giresunda ayni iş i.izeriude 
tetkikler yaptıktan sonra Rizeye ge· 
çecek ve oradan da tekrar şehrimize 
dönerek Anka.raya gideceklerdir. 

Heyet. köylünün kalkınması gaye
siyle vilayetimiz dahilindeki biitün 
köyleri ayrı ayrı incelemekten ziyade 
heyeti umumiyesine ölçü olabilecek 
vasat derecedeki köyleri gezerek, e
saslı notlar almışlar ve köylünün Zi
raat Bankasiyl c muhtelif eşhasa o-· 
lan borzlarının miktarını tespit etmiır 
Ierdir. 

Niksarın haritası yapılıyor 
Niksar, (TAN) - Kasabamıza ge

len harita mühendisleri bir aydanbe
ri çalışmalarına. devam etmektedir
ler. Haritayı müteakip yapılacak plan 
la kasabamızın bir kat daha güzelle
şeceği muhakkaktır. 

Niksar, (Hususi mubirimizdenl' -
Bölge lik maçlarına iştirak etnıek ü
zere Tokata giden Niksar idman yur
du futbol takımı mıntaka ikinciliğini 
kazanmak suretiyle geri dönmüş ve 
çalışmalarına başlamıştır. 

Adapazarı panayırı 
Adapazarı, (TAN) - Adapazarı 

panayırı yine koşu yerinde ve Sakar· 
ya. kıyısında açılmıştır. Her sene açı
lan ve 6 gUn devam eden bu pa:nyır 
her sene muntazaman tekrar edilişi 

Adapazarı ve civarında hayvan alım 

\'e satımı ve yetiştirmesi ciheti:ı.den 

çok faydalı bir hareket oluyor. 
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" - Suçu yoksa bir şey yapmayız. 
Fakat, muhakeme ~tmemiz lazım ! 

, 

Avrupa - Amerika yolunda lzlandada bir hava meydanı 

- Ne duruyorsunuz? Niçin susu· 
yorsun uz?.. Ben yalan mı söylüyo· 
rum. Beni de mahkemeye verin. E
ğer yalan söylüyorsam dilimi ke· 
ıin, başımı kesin, ne yaparsanız ya· 
prn!.. 

Hakimle başpapaz başbaşa vere • 
t ek konuştular. 

Valiye bir şeyler söylediler. 
Valinin gözlerinde bir alçaklık 

~rıltısı oldu: 
- Suçu yoksa elbet bir şey yap

tnayız. Fakat muhakeme edilmeden 
onun suçsuz olduğuna da inanama
Yız. Bir defa teslim olsun da ... 

Suenou halka karşı nutuk söyler
ken Jülya da Hasana bakarak yal
\'arıyordu. Margrit derin ve mavi 
gözlerini delikanlının gözlerinden 
\rakit vakit kaçırarak sessiz duru -
)lor, boynunu büküyordu. Onun bu 
&essiz yalvarışı şüphesiz hepsinden 
daha candan ve güzeldi. 

Büsbütün kapalı sanılan kurtu • 
luş yolu şimdi iyice açılmış gibiydi. 

Hasan kendi kendine şöyle dü • 
tündü: 

- Hakon buraya gelirse beni kur
tarır. Estrid de benden fenalık gör
hıedi. Hatta hiç kimse ona benim 
kadar iyi bakmazdı. Bu bir suç ola
tnaz. Anlaşılıyor ki burada valiler 
istedikleri gibi iş göremiyorlar. Yal
nız onların sözleri geçmiyor. Fakat 
teslim olmak, silahlarımı vermek ... 

Suenou'ya bunu da söyledi. Han
et hiç umulmıyan' bir zeka eseri gös
terdi: 

- Silahlarmızı bana emanet edi
niz! Onları canım gibi saklarım. 
Muhakemenin sonunda kendi elimle 
geri veririm size ... 

Yeniden, vali, hakim ve başpapaz
la konu.şnıalar ... 
Yarım saat kadar sonra Suenou 

fte Hasan Yirmi kadar askerin orta
&mda vali konağına gid.iyorlardr. 

~ 
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Karşı kartıya •• 

nacaktı. Belki oradan çıkan ateş, 

başka binalara, hatta bütün şehre 
yayılacaktı. Bunları düşünmüyor -
sunuz. Halbuki siz her şeyden ön
ce bunları düşünmiye mecbursunuz. 

- Çok söyleme. Bir korsan için 
bundan daha iyi yerimiz yoktur. 

- Korsan gemisinde bulunanların 
hepsi adam öldürmüş olamaz. Mu
hakeme sonundan önce ona fena 
muamele yapamazsınız. 

Hakimle başpapaz araya girince, 
vali yine yumuşamıya m~bur oldu. 

Hasan, vali konağının yanmda za
bitlerden birinin odasına kapatıldı. 

Hancı, onun rahatına baktıktan 

sonra: 
- Ben hemen Hakon'a bir adam 

göndereyim. 
Dedi. 
- Ahırda benim atım var. 

binip gitsin! .. 
Ona 

- Olur. Sen hiç merak etme. 
Margritle sana yemek te gönderi -
rim ben ... Bir dileğin olursa söyle. 
Hemen yaparım. Sana gerek ben ve 
gerek kızımla karım, hayatımızı 

borçluyuz. Senin çok iyi kalpli, yi
ğit bir delikanlı olduğunda hiç şüp
hemiz yoktur. 

Suenou o kadar candan söylüyor· 
du ki Dertli Hasan burada kendisi
ni yabancı bulmamıya başlamıştı. O
nun daha ilk hamlede valiye karşı 

duruşunu, sözünü yaptırdığını gör -
müş, güvenci artmıştı. 

Vali konağının etrafı kalabalıktı. 
Herkes Dertli Hasanı görmek için 

oraya koşuyorlardr. 
•Hatta köyle~e, civar şehirlere ha

ber gidiyordu: 
- Bessastadir'de bir Türk korsa

nı yakalanmış. Hapsetmişler. Şimdi 

muhakeme edeceklermiş: 

Uzak veya yakın köylerle kasaba
lardan Bessastadir'e gelenler gittik
çe çoğalıyordu. 

Bir lstanbul çocuğu için fil veya 
aslan görmek neyse, lzlandalı için 
de bir Türk korsanını görmek arzu-
su onun gibiydi. 

tiancı Suenou artık Bessastadir - Yakın evlerin pencereleri, hatta 
de günün adamı olmuştu. Onun bir damları insanlarla doluyordu. Vali 
3'8.Dgına, bir ölüme, hatta burun ka· konağının duvarının üstüne çıkarak 
nama.sına sebep olmadan işi bitir • bakan çocukları askerler güçlükle 
hı.esi herkes tarafından takdir edili- kovuyorlardı. 
Yor~e tebrik olunuyordu. Halkın bu Hancı Suenou dostu Hakon'a şöy-
duy~su, dolayısiyle Dertli Hasanın le bir mektup yazmıştı: 
da işine yarıyordu. Suenou onun "Senin bana gönderdiğin misafiri
~Uçsuz olduğunu, haksızlığa uğradı- miz Hasa.nın Türk olduğunu birisi 
g?nı her söz arasında tekrar edi • haber vermiş. Vali onu yakaladı ve 
Yor, böylelikle kendi tarafından ~ı- hapsetti. Diri diri yakmak istiyor
kanıar gittikçe çoğalıyord.u. Hatta du, fakat ben kurtardım. Şimdi mu
Dertli Hasarım muhakeme sonunda hakem.esi olacak. Sana yaptığı iyili
Berbe.st bırakılmasını dileyenler şim- ği anlıp.ttım. Jnanmadılar. Şahit ola
diden epeyce vardı ve bu gidişle hep rak yazdırdım. Hemen gel. Senin 
l.rtacaktr. gibi ben de Hasanın suçsuz olduğu-

Vau Dertli Hasanı konağın bod- na inanıyorum. Sakın geç kalma!" 
runıuna kapatmak istediği zaman, Dost un: S uenou 
hancı Yeniden coştu: Hancının uşağı mektubu alır al -

- Bunu yapamazsınız. Mademki maz, atını dörtnal sürerek gitti. 
•uçu Yoktur. Bugün için bizim mi- Hakon o akşam kendi köyünden 
l!afirimiz demektir. Bir misafiri yedi kişi ile birlikte geldi. Bu yedi 
hll'aızların, haydutların kapatılma - kişi, lngiliz korsanı Ethelred'in a-
81 lazım olan yere koyamazsınız. damlarile Dertli Hasan çarpıştığı sı
k - Sen artık çok oluyorsun. Bu rada orada bulun~.nlardı ve gözleri-

adanna karışamazsı~! le gördüklerini anlatacaklardı. 
. - Elbet karışırım. Ben olmasay- Hakon, hancı ile konuştuktan 
~m d~ha mı iyi olacaktı? Boş yere sopra, hemen vali konağına koştu. 

ın:ı bıHr kaç kişi ölecekti. Han ya- ı (Arbsı var)' 
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Yeni cürmü 
meşhut kanu
nu nasıl tatbik 

edilecek? 
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Madde 28 - C. Müddeiumumisi 
kanunun 5 inci maddesinde yazılı se 
beplerle suçluyu sorguya çektikten 
sonra işi ineelemiye lüzum görürse 
gerek zabıtanın zabıt varakasında 
tesbit ettiği, gerek suçlunun sorgu
su sırasında müdafaasını teyiden 
bildirildiği şahitleri zabıtaya verdiği 
şifahi veya yazılı emrile celbeder. 
C. Müddeiumumisinin bu emri şahit
lerle ehli hibreyi mahkemede hazır 
bulundurmak için verdiği emir gibi 
zabıtaya çağırılanlar hakkında ica -
bında zor kullanmak salahiyetini 

verir. 
Madde 29 - C. Müddeiumumisi

nin kanunun 5 inci maddesinde ya
zılı sebeplerle işi incelemiye lüzum 
görmediği veya incelemelerini ayni 
günde bitirdiği hallerde suçlunun 
yakalandığı gün tatile tesadüf et -
miş veya suçlu mahkemeye sevkedi· 
leceği sırada çalışma zamanı bitmiş 
olsa bile mahkemeyi hemen çalışmı
ya davet etmesi asıldır. Ancak ha
disenin mahiyeti itibarile mahzur 
göriilmezse suçlunun mahkemeye 
sevkini ertesi güne de bırakabilir. 
Fakat 5 inci maddede yazılı incele· 
me dolayısile esasen suçlunun mah
kemeye sevki yakalandığının ertesi 
gününe kalmışsa C. Müddeiumumisi 
mahkemeyi tatil günlerinde ve c,ıa -
lışma zamanı haricinde de davet et
miye mecburdur. Kanun bu suretle 
24 saatten ziyade bir gecikmiye ce
vaz vermiyerek suçlunun yakalan -
dığmıi nihayet ertesi günü duruş -
masının icrasını zaruri kılmıştır. 

Madde 30 - C. Müddeiumumisi 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 154 üncü maddesi mucibince 
bütün suçlarda doğrudan doğruya 
tahkikat yapmak salahiyetini de ha
iz olduğundan tesadüfen vak'a ma
hallinde bulunduğu veya suçtan ha
ber alarak oraya geldiği takdirde 
4 üncü madde mucibince zabıtanın 
haiz olduğu salahiyetleri kullanabi
lir. C. Müddeiumumisinin unıumi 
hükümlere göre haiz olduğu bu sa
lahiyeti bu usul kanunu ayrıca tas
rih etmiye lüzum görmemiştir. 

Madde 31 - C. Müddeiumumisi 
aynca incelemeye lüzum gördüğü 
mühim hadiselerde suç işlenir işlen· 
mez vak'a mahalline giderek tahki
kata el koyar. 

Madde 32 - Talimatnamenin 15 
inci maddesinde za brtanın saat ye -
diden yirmiye kadar suçluyu C. Müd
deiumumisine teslim etmiyeceği ve 
binaenaleyh saat yirmiden sonra ya
kalanmış olan suçluların C. Müddei
umumisine teslimini saat yediye ka· 
dar tehir edeceği yazılıdır. Fakat bu 
müddet içinde de olsa zabıta hadise
yi telefonla veya diğer seri vasıta
larla derakap C. Müddeiumumisine 
etraflı bir surette izah etmiye C. 
Müddeiumumisi de işi incelemiye lü
zum gördüğü takdirde bu müddete 
tesadüf etse de icap eden inceleme· 
leri yapmıya ve hatta icabı halinde 
vak'a mahalline giderek tahkikatı 

orada bizzat idare etmiye mecbur -
dur. C. Müddeiumumisi saat yirmi
den yediye kadar mahkemeye suç -
luları sevkedemez. Fakat saat yir -
miden evvel sevkettiği suçluların 

duruşmasına mahkeme fasılasız bir 
surette bu saatten sonra da devam 
ederek duruşmayı neticelendirir. 

Madde 33 - C. Müddeiumumile -
rinin şahsi dava yolu ile takip olu -
nan suçlardan dolayı ancak amme 
menfaati gördükleri takdirde huku
ku amme davasını açabileceğine da
ir olan Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun 346 ıncı maddesi hükmü 
bu kanunda mahfuz tutulmuştur. 

Binaenaleyh şahsi dava yolu ile ta
kip olunan suçlarda C. Müddeiumu
misi suçluyu sorguya çektikten ve 
lüzumunda işi ayrıca inceledikten 
sonra suçun suçluya isnat kabiliyeti
ni görmekle beraber amme menfaa
tine varırsa amme davası açmıya -
caktxr. Bu takdirde C. Müddeiumu
misinin vardığı bu netice usulen 
kendisine tebliğ edilecek olan muta
zarrır ancak Ceza Mahkemeleri Usu
lü Kanununun 350 inci ve müteakıp 
maddeleri mucibin<:e suçun mahiye
tine göre sulh veya sorgu hakimine 
müracaat ederek şahsi dava. ac:mak 

On yedi suçlunun 
muhakemesine 

başlanıyor 
Sigorta tahkikatı, son 

safhaya girdi 
Polis ve adliye, dirileri ölü gibi gös-. 

tererek sigorta şirketinden para çe
kenlerin tahkikatiyle meşgul olmak· 
tadır. Polisin Paristen şirketin m ~r
kezinden istediği yeni dosyalar gel -
miştir. Bugüne kadar polis müddei
umumilik tahkikatı biterek adliyeye 
intikal eden suçluların adedi 17 dir. 
Bunlardan doktor Armanak Hancı -
yan, Onnik lplikçiyan, doktor Asaf, 
Dimitri ve karısı lzmaro tevkü ediP 
mişlerdir. Mevkuf olmıyan diğer on 
iki suçlu da şunlardır: 

Şemsettin, karısı Didar, doktor 
Fevzi, Karabet, Şerif, Şevket Viçno, 
Şaziki, Misak, doktor Emanoildisi, 
Aram Tavyan karısı Kabes. 

Doktor Aram Hancıyan, şinı :liye 
kadar verdiği raporların suretlerine 
kani olmadığını ve asımı görmek is
tediğini ileri sürdüğü için Paristen 
gelen dosyalardaki raporlar kendisi· 
ne gösterilince hakikati itiraf etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Doktor 
Emanoildisi, kendisi ölen adamı mu
ayene ettiğini ve fakat başkalarmın 
bu ölünün adını kendisine yanlış ver
diğini iddia etmiştir. 

Müddeiumumilik suçlulardan ikisi
nin adresini tetkik etmektedir. Dava 
bu hafta mahkemeye intikal edeeek
tir. 

Satıf suiistimali ihbarı 
Üniversite neşriyat bürosunda bir 

satış suiistimali ihbar edildiğ: !Cın 

büro şefi Refete işten el çektirilrl•ği
ni yazmıştık. Refet Bayır, bize gön
derdiği bir mektupta, kendisine işten 
el çektirme haberinin doğru olduğu

nu, fakat, suiistimalle alakası bulun
madığını bildirmektedir. 

Talebelere esrar, 
eroin satıyormuş! 
Bir kaçakçı hakkında 

takibat yapılıyor 
Kadıköyünde Süleyman isminde 

birinin mektep talebelerine eroin ve 
esrar sattığı anlaşılmış ve kendisi 
yakalanmıştır. Paris sokağında otu
ran Süleymandan aylarca evvel şüp
he edilmiş ve kendisi zabıtaca taras
sut altına almmxştır. Süleyman, 
muhtelif mekteplerdeki çocukların 

ta ayaklarına kadar giderek kendi
lerine eroin ve esrar satmak istemiş, 
hadise, talebeden bazılan takip edil
mek suretiyle tesbit olunmuştur. 

Zabıta, Süleymanm evinde kendi
ni nisbeten kaybetmiş bazı talebelere 
de rastlamıştır. Süleymanın bu iş

de arkadaşları olup olmadığı henüz 
tetkik edilmektedir . 

Çok f ec.i bir kaza 
Dün sabah Beyazıtta feci bir ka

za olmuştur: Askeri Tıbbiye mek
tebi dördüncü sınıf talebesinden 
3075 numaralı Salih, en üst katın 
penceresinden yere düşerek beyni 
parçalanmıştır. Zavallı genç, kaldı
rıldığı Cerrahpaşa hastanesinde öl
müştür. Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden Übeyt el koymuş ve 
Tabibi adli Enver cesedi muayene e
derek gömülmesine müsaade etmiş
tir . 

suretile suçu doğrudan doğruya ta
kip edecektir. 

Madde 34 - C. Müddeiumu 11isi 
suçlu hakkında tevkif müzekkeresi 
verebilir. C. Müddeiumumisi işin in
celenmesine lüzum görünce yaka -
!andığı gün bekleteceği veyahut ya· 
kalandığmm ertesi günü mahkeme
ye sevkedeceği suçluyu tevkif etmek 
veya serbest bırakmak mecburiye -
tindedir. Kanun C. Müddeiumumisi
ne teslim edildikten sonra suçlunun 
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Yazan: Stephan ZWElG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Birçok teahhurlardan sonra kaça
cakları gün tesl?it edilmiş bulunuyor 

Mükemmel yayları olan yeni bo
yanmış süslü, geniş bir arabaya bin
mek istemişlerdi. Böyle bir araba 
hiç şüphesiz her geçtiği yerde dik
kati celbediyordu. Fersen her asık 
gibi sevdiği kadına hiçbir şeyi çok 
görmüyor, her şeyin en ;itasını, .;n 

güzelini layık buluyordu. Mari An· 
tuanet için inşa ettirmiş olduğu a
raba, bir arabadan ziyade bir kiiçük 
seyyar saraydı. Içinde beş kişi bol 
bol oturduktan maada mürebbiye, 
uşak ve arabacıya da yer vardı. Gü
müş sofra takımları, elbise dolabı, 
yiyecek şeyleri koymak için dolap -
lar, hatta ortası delik sandalyalar 
bile vardı. 
Kralın içkiye olan merakını bil -

diği için müteaddit şarap şişelerine 

de arabada yer ayrılmıştı. Arabanın 
içi açık renk ipekli kumaşla kap
lanmıştı. Krallığın alameti farika -
sı olan zambak çiçekleri de kapınm 
üzerine resmedilse tamam olacaktı. 

Bu kocaman arabayı çekmek için 
sekiz beygire ihtiyaç vardı. Hatta 
yokuş yerlerde on ikiye kadar çı

kar1yorlardx. Eğer kaçmak IGın 

iki beygirli küçük bir araba ku1lan
mış olsalardı hem göze çarpmaz, 
hem de her durakta beygir değiştir
mek için yarımşar saat kaybetmez -
!erdi. Günde dört beş saat yorulan 
hayvanları bırakıp yenilerini koş

mak için kaybcdiyorlardr. Halbuki 
kralın ve kraliçenin hayatları bir 
çeyrek saat kaybedilince tehlikeye 
düşebilirdi. 

Kral ve kraliçe snyahat esnasında 
göze çarpmryan sade elbiseler ~iy · 
mişlerdi. Buna mukabil tebdili kı -
yrafet etmiş ve sivil giyinmiş olan 
hassa askerlerini memnun etmek i
çin onlara yepyeni ve rengarenk el
biseler giydirmişlerdi. Bu hal tabii 
göze çarpıyordu. 

Bütün bu olmıyacak şeylerin bu 

derlerse mutlaka yolda bir arızaya 
uğrxyacaklarınr tahmin etti ve o gün 
hizmetçiye izin verdiler \'e ayın yir

misinde hareket etme)'i daha müna

sip gördüler. Bu yirmi dört. saatlik 

tcahhur programın baştan aşağıya 

bozulmasma sebep oldu. Koşulmuş 

arabalar çözüldü. Eşyalar indirildi. 

Fersen yorgunluktan, 1f;ı.ri Antuva

nct heyecandan bitap bir haldedir • 

ler. Her türlü şüphenin izalesi için 
kraliçe o gün de mutnt işleri yapmı

ya devam etti. Çocuklarını alarak 

gezmiye çıktı, kendisine görümcesi 
~fadam Elizabet refakat ediyordu. 

Saraya a\'detindc ertesi günü icin 

emirler verdi. Halinden kaçmıya ha 

zırlandığı hiç belli değildi. Kral esa
sen sinirsiz ve heyecansız bir adam 

olduğu için halinden bir şey anlaşıl

mıyordu. 

Akşam saat sekizde hizmetçilerini 

yatmıya gönderdikten sonra kraliçe 
çocuklarının yanına gitti; biraz son

ra da aile efradile her geceki gibi sa
londa toplandılar. Dikkatli bir insan 

yalnız gayritabillik olarak şunu far

kedebilirdi: Kraliçe her zaman oldu

ğu gibi canlı değil, fakat bitap bir 

haldeydi. Mütemadiyen saate bakı

yordu. Bunu anlayışlı bir insan der-

hal hissederdi. Çünkü Mari Anlua

netin gösteriş olarak yaptığı yor .. 
gunluğun altında fevkalade bir si -
nirlilik ve heyecan saklıydı. O gece 
hayatının bir dönüm noktasıydı. Bu 
nun ehemmiyetini takdir ediyor ve 
yerinde duramıyordu. 

(Arkası varf 

BORSA 
şekilde cereyan etmesine şu sebep .. .._ ...... _ııııı..e.ıııı_ııııı-ııııı~•~ın_-.-.... ._ .. ~ ... _.._ ...... _.111171111a1111-111141111eııııııa.ıı• .. ••••-•·•-
gösteriliyor: 
Meşhur etiket, bir kralın ne şekil 29 EYLÜL SAU 

de kaçacağını bildirmiyordu. Bir p a , a l a , 
düğün, bir bayram veya herhangi ----
bir merasime ne şekilde gidileceği, 
ne elbise giyileceği, nasıl hareket e
dileceği, etiket mucibince ne yapı -
lacağı göster\lmiştir. Fakat bir kra
lın kaçması hatıra gelmediği için 
bu tesbit edilmemişti. lşte merasi
me tabi olmadan serbest olarak ha
reket etmek sırası kralı ve etrafını 
şaşrrtıp kalmıştı. 

Birçok taahhurlardan sonra niha
yet kaçacakları gün tesbit edilmişti. 
Haziranın 19 unda kaçacaklardı. Bir 
çok insanların bildiği bu sır, gün geç
tikçe ortaya çıkmak ve patlak ver
mek tehlikesine maruzdu. Marat 
gazetelerde kralın kaçmıya hazır -
landığını yazmış, kulaktan kulağa 
bu şayia yayılmıştı. Fersen hc.r şe

yin 19 Hazirana kadar hazır olması 
için fevkalade uğraşmıştı. Haftalar
danberi bundan ba.şka bir şey dü
şünmüyor ve yapmıyordu. Her gece 
kraliçenin yanından çıkarken bera -
ber alınacak elbiseleri taşıyordu. 

Muhtelü insanlarla muhabere ede -
rek kralın arabasının geçeceği yol -
ları emniyet altına almıştı. Bu kaç
ma hazırlığı adeta muntazam bir 
makine gibi işlemişti. Artık h i ç 
korku ve tereddüde mahal yoktu. 

Fakat son dakikada kraliçe hare -
ket gününü teıpr etti. Beraber gö
türecekleri hizmetçi kadınlardan bi-
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polis ve jandarma karakollarında ==== ========= ===== = = ========== 
hürriyetinin takyit edilmesine müsa- -·•••••••••••••••••••••••••••' 

ad~~;ee~~tir. c. Müddeiumumisi BERLITZ'd yeni a'Ç ı I an 
suçluyu mahkemeye sevketmeden, eı.·san kursları 
sabıka kaydini müessir fiil hadisele-
rinde suçtan zarar gören şahsın has
talık müddetine, on beş yaşmr bitir
memiş olduğu takdirde suçlunun 
farik ve mümeyyiz olup olmadığma 

dair icap eden hekim raporlarını ih· 
zar ve tedarik ettirerek suçlunun di
ğer evrakile Nrlikte mahkemeye tev 
di eder. 

(Arkası var) 

Türkçe, 
Rusca v. 

Fransızca, lngilizce, ltalyanca, Almanca, 
s. KA YiT MUAMELESi BASLAMISTIR. 

' ' 
Tecrübe 

istanbul 
373, lstiklal caddesi 

dersi parasızdır. 

Ankara 
Konya caddesi ........................................... 
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Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

1 Oğte ne~riy;ıtı: S;ıat ı2)0: Plakl~ Tiirk 

l 
musikisi. 12,50: Havııdis. 13.0S: Plakla nıı· 
iif müzik. 13,25 - 14,30: Muhtchf plak neş
riyatı. 
Akşam neşriyatı: Sa;ıt 18,30: Çay sa;ıti, 

l danR ~usikisi._ 19 .• 30_: Pi.~kin t~yze mon?l?ıi· 
20: Muzeyyenın ı~tırakıle Tiırk musıkısı. 
20.30: Münir Nurettin ve arkadıısları ta ı ;ı-

ı
! fından Tiirk musikİ!Iİ ve halk prkıla;·ı. 21: 
Plakla sololar. 21,30: Orkestra. 

1 - Schubert Alfonso ve Estrella Ouvcı-

1 
tur. 

2 - Straus~ (Bahar sc~leri, Vals). 

1 
3 - Rubinstein (Şeyt.-:n). 
4 - Sondiareff (Ninni). 

Mah1<lunıar aaayı ıınar edıyorlar .. Bir taraftan ev yapıyor, bir taraftan toprağı işliyor 

5 - Translateur (Çiçeklerin riiyaları). 
6 - Maı.ı1enet (Eleji). 
7 - Rebikoff (Noel agacı). 

Mahpuslar Arasında 
8 - Lehar {Eva operetinden parçı1laı), 
Saat 22.30: Ajans haberleri. 23: Son. 

BUDAPEŞTJ!J 

19.30: Piyano refakatilc taragota musi
kisi: 19.SO: Konfer~ns: 20,20: Piyaııo -
kem~n 21: Radyo piyesi; 22.4S: Haberler: 
23,10: Opera orkestrası; 24,30: Dans plak 
ları. İ mralı sanatoryomu-

nun ruh hastalan a
rasında dolaşırken, bir şeye 
dikkat ettim: Mahkumların 
hemen hepsi gençti. İçlerin
de- hatta otuzunu aşan kim
seye rastlamadım. Acaba. 
adaya, niçin yaşlr mahkum
ları getirmemişlerdi? İhtiyar 
bir adamın böyle temiz ha -
valı bir yere daha fazla ihti
yacı yok mu idi? .. 

Bir ı:ıralık bu düşüncemi (Mu· 
tahhar) a da açmışlım. Ha

pishıın~ler umum müdürü, sualimi 
büyük bir alaka ile kar§rladı ve buna 
dikkat etmiş olduğuma, öyle !'>anı

rım ki, memnun da oldu: 
"- Bakınız. dedi. size anl:ıt:ıyım: 

Riz, burada serbest hayata kavuş

turduğumuz mahkumlardan, yarın 

için bazı şeyler bekliyoruz. Faziletli 
birer insan olarak yetişmeleri. bekle
diğimiz şe.ylerin en başında gelir. Ye
tismek ! .. Fa kat bu iş, senelere muh
taçltr. :Me:;eliı. elli ya§ında hapisha
neye giren bir adamın, on be5 sene 
nı ah pus haya tr geçirdiğini fa rzede
lim: Altmış beş yaşında burasını 

terkederek. yeni bastan hayala. atı

lacak demektir. Bu yaştan sorıra. ce
mıyet kendisinden ne ümit edebilir. 
ı;orarım size: .. Biz hastalarımızı da
ha ziyade, terbiye \'e fazilet a.Jısını 

kabul edecek çağda olanlardan seçi
yoruz. Kart ağacın eğilmiyPcef.ini 

IMRALİ 
I Röportajları 

_,_,, ___ . 3 

Yazan 

SALAHADDİN 
GÜN GÖR 

Ma~ouslar sanaalla gezintı 
yapıyorlar 

nR. baba. kardeı:;, karı ve çocuklarını 
adaya toplıyarak onlara, her mahru
miyetten ağır gelen bu, ocaktau ayn 

kalmak mahrumiyetini de unuttura
caklar. 

di. Artık işimiz iş ... Çekil bir kena
ra .. Oku dur! 

- Demek. kil:ıp okumasını çok se
"iyorsun? 

- Sevmez olur muynm? Bütün e
debi romanları okudum! 

- Ya cinayet romanlarım? 

* 
Günün program özü 

Senfoniler; 
21 .40 Bcrbin Senfonik orkestra. 

Hafif konserler: 
19 Bükreı.: Hafif musiki. 20,10 Zürih : 

- Onları sevmem! Eskidı>n 

sevme;ı:diın. Edebi roman başka .. 
de Eğlenceli parçalar. 21.40 Rom;ı: Orkestr;ı , 

21,45 Frankfurt: A~keri bando, 21.45 Stut
ırart; Karışık saat. 22 Sottens: El armoni
ği. Fahri Aydoğmuş o sırada yanımız 

dan geçen birini gösterdi: 
- Nah. iste bu da bizden! .. 

Çağırıp şordum. Anlattı: 

- Efendim. sılle meselesi.. 

- Na.ı:ııl aile meı:;elesi ?. 

- Birisi vardı. tAile) min önünd,,, 
Hdmd:ı dolaşıyordu. Dayanama-
:iım. Bıçağı çekip vurdum .. , 

OJlernlar: 
20.SS Viyana: Strau~'ıın "Eleklra., ope· 

ra~ı. 

O<ta mu'liki"I: 
2\,45 Hambuq~: "Zvei Sonnen~chein., o· 

pereti. 

Resitaller: 
18,2S Zürih: Oda mu!liki kuarteti. 

nans musiki~i: 
23 Miline: Piyano - Keman konseri . 
23.30 Londra: (Reırional) <lan5. 23.45 

Paris. 24: Varşova. 24.05: Lıiksemburıı;. 

Türk kömür 
MADENLER 

Anonim Şirketinin yüzde 5 faizli 
seri C tahvilatını teşkil eden ve be
heri 25 ta h vilılUık 400 senede mün
kasem bulunan 10.000 adet tahvila
tm ihraç şeraitine tevfikan itfası 

için 40 senetlik gruplara ayırmak ;;u 

retiyle 1 Eylül 936 tı:ırihinde kur'a 
çekilmiş ve neticede 1 - 40 numa -
ralı senetlere kur'a isabet etmiştir. 

Kur'a isabet eden tahvilatın 1 
lkincikanun 937 tarihinden itibaren 
aenetlerin ve kuponlarının ibrazr 
mukabilinde 1stanbulda Galatada O 
vagimyan hanında Şirket Merkezin

30 • 9 • 936 = == ===-= 

iktisat Vekaletinden: 
1 - 2054 numaralı kanunla verilen selahiyete müs

teniden mezkur kanunda yazılı maddelerden kahvenin 
aşağıda yazılı esaslar dairesinde bir elden memleket it
haline devam edilmesi hükumetçe ~ararlaştırılmıştır. · 

2 - Bu husustaki teklifler 7 İlkteşrin 1936 tarihine 
kadar doğrudan doğruya İktisat Vekaletine yapılmalı
dır. 

3 - Bu teklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir komıs
yon tarafından tetkik edilerek icra vekilleri hey'etinc 
arzolunacaktır. İhalenin icra edilebilmesi için teklif sa
hiplerinin en müsait teklifi yapmış olmakla beraber 
deruhde edecekleri işi emniyetle ifa edebilecek ehliyet ve 
iktidarda bulunmalarr da meşruttur. Bu hususun takdi
rine ve yaptıkları teklife ve haiz oldukları ehliyet ve ik
tidara göre talipler arasında işin dileğine ihalesine hü
kumet serbesttir. 

4 - Teklifler, Türkiyenin bütün kahve ihtiyacınc 
tatmin edecek mahiyette olacak ve piyasa için hangi bir 
darlığr mucip o1mıyacak surette memleket dahilinde en 
az 10,000 çuval stok bulundurulacaktır. 

5 - Türkiyeye ithal olunacak kahvelerin bedelleri 
alakadarların nam ve hesabına olarak l\ılilli bir Banka
da bloke edilecektir. Bu para, ancak altıncı maddede ya
zılı olduğu veçhile sarfedilebilecek ve Kahve mukabilin
de hiç bir suretle döviz veri1miyecektir. 

6 - Memlekete ithal edilecek kahve mukabilinde 
memleket mahsulat ve mamulatından muadil kıymette 
eşyanın Kahvenin menşei olan memlekete veya Türki
yeye eşyasrna henüz pazar olmıyan memleketlere ihracı 
mecburidir. 

7 - Memlekete İthal edilecek kahveler, memleket da
hilinde beyneln1ilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüc
carlara satılacaktır. 

Teklifle;de, beynelnülel teamüle göre tesbit olunacak 
fiata ne nisbette zam vao1lmak istenildiği dahi vazihan 
gösterilmelidir. 

8 - Hükumet, bu esaslar dahilinde ve üc sene müd
detle aktedilecek mukavelename hükümler·i-n tatbiki
ni dilediği gibi kontrol ettirmek hakkını haizdir. 

9 - Beynelmilel piyasa teamüllerine göre hareket 
olunmama~ı veya bu piyasa fiatlarmdan fazla fiatla 
satış yapdmasr veyahut her hangi bir sebep ve suretle 
mukavele ahkamına riayet edilmemesi hallerinde tara
feyn arasında tehaddüs edecek ihtilaf hakem vasıtasiyle 
halledilecek ve üçüncü hakem İstanbul Ticaret Odası 
Reisi tarafından intihap olunacaktır . 

ı o - Taliplerin, tekliflerine İktisat Vekalcincç 
makbul ve muteber bir Banka teminatı rapteylemeleri 
sarttır. Bu teminatın mıktarı teklif yapılırken asgan 
elli bin lira ve mukavele aktedilirken asğari. !kiyüz bin 
liradır. Bu son teminat Kiil halinde, müteahhit mukave
le hükümlerine riayet etmediği takdirde irat kay<l~di-
lecektir. (1646) ( 3 864) 115'1 

Ancak bunun tatbikı. bir zanıan 
bildiğimiz için ... Jşte, lmralidc, bir 

meselesi... Şimdiden vekil bil~ bütün 

Hele bunlar arasında 19 yaşla· 

rında bir çocuk var. Sergü
lcşti çok acıklı. Tabii, kendi anlatı~ı
na göre söylüyorum: Babası zengin 
bir adammı~. Ve bu zengin babanın 
fP-Oe zengin bir tütün tüccarında, 60 
bin lira ala cağı varmış. Babası ö

llince. tütün tüccarı bu parayr ver

memiş. Yalvarıp yakarmalardan ne

.ice çıkmadığını gören bu 19 yaşın

daki cahil çocuk -o zaman 18 ya

şında- işi, silahla tek başın·:ı.. hallet

meye karar vermiş. Ve borçlusuna 

tabanca ile iki el ateş etmiş. Ti.iti.in 

tüc('armın burnu bile kanamadrğr 

h · lde, hadisede öldürmek kasti oldu

ğu için mahkeme. kendisini beş bu
çuk sene hapse mahkum etmiş. de ve Banka Komerçiy~e lt~ya - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tek ak sakallı götmemenizin ı::ebe-

bı :,, 

B tı arnhk mahkiıml::ırın vaziyP
tinden söz aGılmıştı: Adliye 

\"E>kili Şükrü SRracoğlu, bana şu iza
hatı verdi: 

- Mahkum. kendi kendisini yeıiş-

1 irmelidir. Bütün mal1.eme ve vası

tayı onlara verdik. Bol hava icinde. 

tamamile sı>rbe~t yaşıyorlar. Yalnız 

adadan dışarı çıkamıyorlar. Bu na 
f.uclarmı ara~rra ha trrlamala rı için-

arzusuna rağmen kat'i bir ,•ey si:iyli-
yemiyor. 

Mahkiımların her birinde, ııyrı ay
rı göıe çarpan ruhi de~i$iklı~ler, hu
nun tahakkukunu kuvvetle ümit et-· 
tirecek mahiyettedir. 

O n kadar mahkiım, ~rıraG ::ı.reh

met usta Geşmesinin önünde 
toplanmı§lardı. 1<;lerinden sarışın bir 
delikanlı, banı:ı doğru geldi, dü;ı:giin 

bir şiYe ile: 
- Salahattin Güngör siz misiniz? 

cliı. İsterlerse, çekecekleri ceıı:ıılarr ya - Evet! dedim. 
- Eskiden yaıı:ılarrnı7.ı okurrJuıo 

rı pırıyı:ı azaltabilirler. Aksi halde, 

tıpkı dersine çalışmıyan bir mektep 
da .. 

- Şimdi okumuyor musun? 

- GRzete gördüğümüz yok ki o-
rocuğunun sınıfmda11 dönmesi gibi. 

bir derece daha kötü şartlar altında 
kuyahm ... Burası kuş uçmaz, ker:an 

yaşamaya mecbur olurlar. Şimdilik 

l l 'd k ' l . geçmez bir yer ... 
mra ı c ı ere yaptıgımııı: muamele, 

öteki gazetecilerle de a liı knda r ol
dördiincii derece muamelesidir. Bu 

duktan sonra, bana birer birer anlat
va?Jyettc kalırlarsa, Ceza Kanunu-

nun yeni tadilatından istifade eder-
tı: Adı 1',ahri Aydoğmuş ... Gemliğin 

Kapaklı köyünden gelmiş. Babası, o
ler. Görüyorsunuz ki, bundan sonra-

ra~a köy hocası olduğu için okuma 
ki hayaUarının tanzimi, tamanıile el

lerine verilmi tir. Biz, hiç bir şeye 

karışmadan onları tetkik ediyoruz. 
Tetkiklerimizden şimdiye kadar çok 
iyi neticeler aldık. Bu ise, ilerisi için 
bize ümit veriyor .. , 

Yine değerli Yekilimizin faııhatın

da..n öğrcniyoı·uz ki, yeni sene bütçe
sine, hapishanelerimizde ihtiyaea 
göre yapılacak yeni tadilat ıçin 104 
bin lira para konulmuştur. llerde 
Zonguldakta da bir ntimune hapisha
ncı:ıi açılacak ve buradakiler, belki 
de madenlerde çalıştırılacaktır. Ay
rıca. Bergı:ıma ve Nazillide de, ma
halli hapishaneler kurulması düşü

nülüyor. 
~1ah kfı mlar hakkında h~ kiki bir 

baba şefkati gösteren değerli \'ekilin 
bir çok düşilnceJeri arasında şu da 
var: lmrali mahkümlarrna, ad~rla 

Jıes'ut bir aile hayatı geçirtmek iRti
Jor. 

Mümkün olursa, mahk<\mlamı a-

yazma öğrenmiş. Sonra başma bu 

(felaket) gelince ... 

Felaketin ne olduğunu da sakla
madan söyledi: 

- Kız kardeşime kötü g-ör.le ba-

kan birini öldürdüm! dedi. 

Ben mevzuu değiştirdim: 

- Burada ne yapıyorsun, nasıl ya 
şıyorsun ?, 

- Hiç! dedi, bulursam kitap okµ

yorum. Boş vakitlerimde de, mah

kümları okutuyorum. 

Bu sırada arkadaşlarından biri a
tıldı: 

- Fahri Aydoğmuş bizim mnalli
mimizdir! Şimdiye kadar 15--20 ki
şiye alfabeyi öğretti! 

lmralinın biricik köy hocasr, sıkıl
gan bir tavırla: 

- Eh, dedi, elimizden geldi_ği ka
dar gayret ediyoruz. İstanbul hapis
hanesi, bize epeyce kitap ta gönder-

Mahkum çocuk. bunları anlatır

ken, yanımda oturan arkadaşlardan 

biri ; kulağıma eğildi: 

- Talihe nasıl küfür etmezsin, de

di, <'ğer anlattığı gibi ise, bu çocuk, 

belki de şu dakikada, bir Avrupa şeh 

rinde tahsilde bulunacaktı! Zengin 

bir baban, bol paran olsun. "'\'e so

nunda bunların hepsi elinden gitmiş 

olduğu halde seni alıp İmra lı adası-• 
na tıksınlar! .. Talihe nasıl küfiir et-

mezsin ... ,, 

Saliıha.ttin GVNGöR 

.. ""~ ..... ......... "~,,_....,,. .. _ ...... -"""'"""'*' 
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Yurttaş, 
Meyva, yemiş sağlık kaynağı

dır. Çocuklarını sağhsal ve gi.iç-
1 ili yetiştirmek jstersen meyva 

1 
ve yemişi bol bol yedir. f 

Ulusal Ekonomi 

1 
ve 

Arttrrma Kurumu 

nanın İstanbul. Roma şehirlerile Mi
lano Merkezinde ödeneceği ve mer.
kür tarihten itibaren bu üı hvilatın 
faizi işleıniyeceği ilan olunur . 

lsianbul 7 nci lcra memurluğun

dan: 
}.fahçuıı: ve satılmasına karar ve

rilmiş olı:ın 20 sandık tenekenin bi -
tinci açık arttırması 1 10 936 tari -
hine müsadif perşembe güniı saat 
12 - 13 arasında ve muhammen kıy
metini bulmadığı takdirde ikinci art
tırması 8/ 10 936 günü saat l 2 - J :~ 
olacağından isteklilerin meıı:kiır giin 
ve saatlerde Tahtakalede Balkapan 
han sokak 17 numarada bulunacak 
memura müracaatları ilan olunur. 

(25937) 

Bayan Daktilo 
Ankarada vı:ızife arı~·or . .It'ramıız -

cası, referansları vardır. Ankara Ye
nişehir Post Restant (N. Y.). 
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EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satlhk Apartlman 
Esas No. sr Mevkii v~ nev'i Depozito: Lira 

C. 16 Beyoğlunda Sormagir ma- 1900 
hallesinde Değirmen Çık-

mazı Çömlekçi sokağında 
eski 3 yeni 2 1, 3 3 Soğancı 
oğlu sokağında eski 14, ye-
ni 12, 14 No. lı bir bod -
rum katını ve dört daireyi 
muhtevi apartıman (şimdi 
Cihangir caddesi No. 31) 

Tafsilatı yukarda yazılı apartıman peşin para ile sa ~ 
tı1n1ak üzere açrk artrrmaya konulmuştur. İhale 9 teşri
nievvel 1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat on
da yapılacaktır. Taliplerin şubemize gelmeleri. ( 409) 

( 1631) 1858 

Nafia Vekil etinden: 
8-9-19 3 6 Tarihinde kapah zarf usulile münakasası

nın yapılacağı ilan edilen İrrr.ak - Filyos hattr Ü.zerin~ 
de Germece, Balıkrsık, Kayadibi yolcu binalarile Umu
mi hala inşaatına talip zuhur etmediğinden mezkur bi
naların inşaatı kapalı zarf usulile yeniden münakasaya 
konulmuştur. 

1. - Münakasa 2-10-1936 tarihinde saat On Beşte 
Vekalet demiryollar inşaat Dairesindeki Arttırma, Ek
siltme ve ihale Komisyonunda yapılacaktır. 

2. - Bu inşaatın muhammen bedeli 60 bin ve Muvak 
kat teminatı 42 50 liradrr. 

3. - Bayındırlık genel şartnamesi, çimento şartna
mesi, vahidi kıyasii fiat cetveli proje ve planlarla miinaka 
sa şartnamesi ve mukavele projesinden mürekkep bir ta
kım münakasa evrakı 3 00 Kuruş mukabilinde Demiryol 
lar inşaat dairesinden verilmektedir. 

4. - Bu Eksiltmeye girmek isteyenler, 2490 Numa
ralı eksiltme kanunu mucibince ibrazına mecbur olduk
ları evrak ve vesikalarla 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı 
resmi ceridede ilan edilen talimatname mucibince veka
letten alınmış olduklan müteahhitlik vesikasrnr ve tek
lif zarflarını mezkur kanunun tarifatına uygun olarak 
hazırlıyarak 2-10-1936 tarihinde saat on dörde kadar 
Demiryollar İnşaat Dairesine tevdi etmeleri lazımdır. 

(875) (1253) 1566 

Hozatta Jandarma Seyyar Piyade 
Alayı Satınalma komisyonundan: 

1 - Tutarı yirmi beş bin iki yüz lira tahmin edilen 
yüz seksen bin kilo un 17 / 1O/193 6 Cumartesi günü sa
at on dörtte IIozatta kapalı zarf eksiltmesiyle satın ahna
caktır. İlk teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnan1eler yüz yirmi altı kuruş karşılığında ko
misyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat mak
buzu ve şartnamede yazılı belgeler içinde · bulundurula -
cak teklif mC'ktııbunu eksl.ltme vaktinden bir saat evvel 
Hozatta Komisyona vermiş olmaları ( 1126) 1730) 
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istanbul Erkek Öğretmen Okulu Satına ima 

ın Cinsi 

eti 
h. an <'tı 
E\ u.., ti 
Sıgu tı 

L 

Tavuk eti 
Hindi eti 

Sadeyağ 

Zeytın yağı 
Sabun 

.. Zeytin 

Un 
lrınik.li makarna. 
Şehriye 

lrmik 
Pirinç unu 
Nişasta 

L 

Buğday 

Bulgur 
Kuru barbunye, 
Çalı fasulye 
Nohud 
Yeşil mercimek 
'.Kırmızı mercimek 
Ruru bezelye 

Pirinç 

Patates 
Yumurta 

L. Kuru soğan 

Ka~ar peyniri ~ 
Beyaz peynir 

T .. ~min fiati 

10 

40 

..... 
~JI .~,, 

47 
42 

83 

57 
33 
25 

16 
23 
23 
16 
18 
17 

8 
11 
10 
12 
.l1 
13 
13 

8 

24: 

6 
1 
4 

52 
37 

75 

00 
p 

O(l 

00 

00 
00 

00 

00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 

00 

00 
50 Aded 
00 

00 
00 

Komisyonundan: 
Azami 
Mikdar 

40000 

5000 
bOQO 
1000 
301)1) 

"r" ... -

800 
ıooo 

3000 

300 
1000 

800 

2500 
1500 

200 
400 
200 
250 

100 
400 
800 

1500 
500 
800 
400 
300 

2000 

4000 
30000 

1 3000 
• 

400 
1500 

:Tutarı 

4300 00 

2000 00 
2280 f)O 

.1:~0 Q() 

960 00 

:Teminatı 

322 50 

150 00 
Jıl no 
~2 2.) 
7!.! uo 

:remin at 
Tutarı 

Eksiltme gün ve fekli 

2/10/936 Cuma 10,30 Açık eksiltme 

2/10 9:l6 r.unıa 11 (}{l Ecıp"lı zarf 

4:25 25 425 25 . 
-- -----

5670 00 
~~~~'---~~~~~~~~~~~~~------~~=-=--=---= 

376 00 28 20 2/.10/936 Cuma 10,45 Açık eksiltme 
420 00 31 50 

796 00 

2490 00 

171 00 
330 00 
200 00 

701 00 

400 00 
345 00 

46 00 
64 00 
36 00 
4.2 50 

933 50 

8 00 
46 00 
80 00 

187 50 
55 00 

104 00 
52 00 
24 00 

556 50 

480 00 

240 00 
450 00 

. 120 00 

810 00 

208 00 
555 00 

59 70 59 70 
-----~------------

186 75 

12 82 
24 75 
15 00 

52 57 

2/10/936 Cuma 10,45 Kapalı zarf 

2/10/936 Cuma 11,30 Açık eksiltme 

52 5'i 
~~~~~~~~~·~~~~~-:-_:-::-::-~---:-:: 

30 00 -...._ _ 2f..10/936 Cuma 11,45 Açık eksiltme 
25 87 
B 45 
4 80 
2 70 
3 19 

70 Ol 

...... o 60 
1 3 45 

6 00 . 
J4 06 
4 12 
7 80 
3 90 
1 80 

4.1 74: 

36 00 

13 00 
33 75 

9 00 

60 75 

16 60 
41 62 

70 01 

·, :2/101'._936 Cuma 13,30 Açık eksiltme 

41 7d: 

:;;101936 Cuma 14.,00 Açık eksiltme 

2,_10 936 Cuma 11,15 Açık eksiltme 

60 'i5 

2/10/936 Cuma 14.,45 Açık eksiltme 

763 00 57 22 57 22 
--;T~oz-ş-=ek_e_r--------=----:~--;00~-_;;....:. ____ 2~5~0;;;0~~-~65~0~~00~-----:4~g27ı75~-_.;;;.-"------------~2;-::1.~0~936 Cuma 14,15 Açık .._r;siltme 

Kaymak 110 00 100 110 00 8 25 2, 10/936 Cuma 15,00 Açık eksiltme 
Süt 10 00 2500 250 00 18 75 
Kase yoğurdu 5 oo Aded 1000 50 00 3 75 

360 00 

Silivri yoğurdu 15 00 2500 375 00 

Tere yağı 110 00 300 330 00 - ~~~-----~---~~---~---~--~~~ 
Kara el~ 27 00 Aded 1000 270 00 
}gkeınbe 7 00 500 35 00 
Takını ciğeri 42 00 300 126 00 
Paça. • .... 3 00 Aded 2000 60 00 

Siyah .erik 
Uryani erik 
Çekirdeksiz \iıUm 
Yaprak kayısı : 

~kirdekli k!lYU!l 
Kuş tizUmü 
Çam fıstığı 
Fındık içi 
Kuru incir 
Cevız içi~ 

Tahan helva 
Taban 
Pekmez 

- .( .. 28 
45 
18 
55 
65 
20 
60 
70 
15 
35 

35 
~30 
15 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 

300 
200 
300 
150 
150 

50 
50 

100 
100 
100 

250 
100 
100 

491 00 

84 00 
90 00 
54 00 
82 50 
97 50 
J.O 00 
30 00 
70 00 
15 00 
35 00 

568 00 

87 50 
30 00 

. 15 00 

30 i5 30 75 

28 12 2/10/936 Cuma 15,15 Açık eksiltme 
~--------~~--~------~ 

24 75 2/10/936 Cuma 15.30 Açık eksiltme 

20 25 2;_10/936 Cuma 15,15 Açık eksiltme 
2 62 
9 45 
4 50 

36 82 

6 30 
6 75 
4 05 
6 19 
7 31 
o 75 
2 25 
5 25 

' 1 12 
2 62 

42 60 

6 56 
2 25 
1 12 / 

36 82 

2ı ıo:.r·936 Cuma 16,00 Açık eksiltme 

42 60 

2/10/936 Cuma 16,15 Açık eksiltme 
"' 

/ ' 132 50 9 94 9 94 
Gürgen ve meşe odunu 240 

Mangal kömürü 

00 Çeki 360 00 27 00 2/10/936 Cuma 16.30 Açık eksiltme 150 
3 00 2000 60 00 4 50 2/10/936 Cuma 16,45 Açık eksiltme 

-~~~~~~~----~~---~~~-~---~-~~-~ 

4290 00 321 75 2/10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

2287 -00 171 52 2/10/936 Cuma 17,00 Açık eksiltme 

Kok kömürü 1950 220 
Yaş sebze 32 kalem 

Kilo Aded ve demed 

00 Ton 

50250 10000 

-. 
1 

- !stanbul Erkek Öğre.tmen okulunun yukarıda mikdan, muhammen bedelleriyle ilk teminat ve eksiltme gün ve saatleri hizalarında yazılı yiyecek ve yakacaklar eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 
- Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binasında liseler muhasebe<ıiliğinde toplanan komisyonda yapılacaktır. Isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka ti

caret odasmm yeni yıl vesikasr ve teıninat mektuplariyle beraber teklif mektuplarını ihale için tayin edilen saatlerden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyon başkan· 
, S lığına. ve:meleri, ilk teminatlarını belli gün ye saatten evvel veyabir gün evvel okul idaresinden alacakları yazı ile liseler muhasebeciliği veznesine yatırmaları. 

- lı.teklilerın şartnameleri okul idaresinden görüp okuyabilecekleri ilan olunur. (1278) 1539 

11 

,~r~~ 
KANZUK MEYVA TUZU 

Kanzuk meyva tuzu en hoş 
meyva usarclerile hazırlanmış -
tır. Hazmı kolaylaştırır. Inkı

bazı izale eder. Kam temizliye
rek vücuda tazelik ve canlılık 

bahşeder. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - Istanbul 

İstanbul Dördüncü icra Memur
luğundan: Tamamma ehli vukuf ta
rafından 7070 lira kıymet takdir o· 
lunan Beyoğlunda Kamer Hatun 
mahallesinde Kızılcık sokağında ye
ni 13, 15. ı 7 numaralı bir tarafı 
Sofra hanesi bir tarafı lstiralinın 
Ma;mara hanesi. bir tarafı lpsilald 
hanesi \'e bir tarafı Kızılcık sokağı 
ile mahdut, bodrum katmda; iki o
dunluk ve bir hela, zemin katında: 
çini bir taşlık, 'bir kapıcı odası, bod
ruma inilen bir roethııl, birinci kat
ta: bir koridor üzerinde üç oda Y3 

ve biı· alafranga hela, bir kiler \ c 
alafranga ocaklı bir mu~fak ve ikin
ci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kat
lar birinci katın ayni olup tarasa. 
katında, zemini çini bir sofa üzerın
de gömme kazanlı \'C mozayik tek
neli bir çanıaşrrhk \'e bir c;:amaşrr 

kurutma mahalli. Üi:3tÜ kapalı bir ta
rasa ve binanm altında halen yek
diö-eriyle birleşmiş zeminleri çi.men-

o • b 
to ve tavanları sıva iki dükkanı tı· 
Junan elektrik ve terkos tertibatını 
havi 47 metre muı aboar arz üı.erine 
bina edilmiş olup iki metre aydınlı
c7ı bulunan kiırgir bir apartımanın 
~amamı icra \'C ıflas kanununun 133 
üncü maddesi hükmüne tevfikan on 
beş gün müddetle açık arttırmıı.ya 

\'az'edilmiş olup ı.artnamesi ilan ta
rıhinden itibµ-en herkes tarafından 
görülebileceği gibi 19 ilkteıır_in .~3~ 
tarihine rastlayan pazartesı gunu 
saat 14. ten 16 ya kadar dairemizde 
yapılacak olan açık arttırm:ı:sı ~eti
cesinde en çok arttıranm uzerınde 
bırakılacaktır. Satış peşindir. Art : 
tırmava girmek için yüzde yedı 
buçuk teminat akçası al~. ~irik· 
miş vergilerle belediye :esımle:ı Ya
krf icaresile yirmi senelık tavıı be
deli mügteriye aittir . 

2004: numaralı icra ve iflas kanu
nunun l26 mcı maddesi hükmüne 
tevfikan ipotekli alacaklılarla diğer 
alakadarların ve irtüak hakkı sa -
hiplerinin haklannı ve hu~usi?'le fa
iz ve masarife dair olan ıddialarmı 
ilan tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrakı müsbitelerile dairemi -
ze bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicilile sabit olmıyanla::
satış bedelinin payla9masrndan ha
riç kalırlar. Alakadarların buna gö
re hareket etmeleri ve daha fazla. 
malümat almak ist.iyenlerin 934 401 
dosya numara.sıyle memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur . 

(25955) 

Dr. 1 H S A N S A M t 

ÖKSORUK ŞURUBU ·ıHPSroAfesNtir DHo~ltlorMI. 
Ök.ürük ve nefes darlığı boğma-
ca Ve kızamık öksürükleri için A LA N TA R 
pek te&irli ili çtır. Her eczanede 

Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Dr. lHSAN SAM[ 

!STAFiLOKOK AŞISI 
!stafilokaklardan mütevellid (Er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çt· 
banı,arpacık) ve bütün cild hasta-

ZA Yt - 562 sicil No. lı arabacı -
Iık ehliyetnamemi zayi ettim. Ye
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. Unkapanı Abbas. 

'V A \TUpa ıeyahatinden avdet et-
... e .. e·cz·a~d~ep·o·l·a·rmiiiiidiiiıa•bm.u•lunilul!r~. ~ ••••• mi1,1tir. •••• .. 

741 1915 

Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 

Tel. 22566 

lıklarına karşı pek tesirli bir 
asıdır. 

-Divanyolu No.113-

Sahibi:Ahmet Emin YAL.HAN -
Umumi Neşriyatı Idare Eden: 

S. SALIM 



- - - ----------- ------- -- --- -- ---

Meyyalardan ve meyvalann özünden yapdmıftır. Bir 
çorba btıimdan bir bardak auya, sayet lenetli Ye ne • 
fuetine doyum olnuyan gazozlu pmpanya ıibi ~ 
yapılır. Ve bu yemeklerden WU"a almına midniclir. Mi
deyi bozan ıerbet ve dondurma yerine HASAN pzoa 
özile yapılmıt buzlu limonatalar içüü. 

Dünyanm her tarafmcla pmpanya yerine kullanılan 
bu cüzel tertibin yerini tutacak hiçbir teY yoktur. Hara
reti teakin eder. Şite 20, orta 30, büyUk 50 kunqtur. ---------------------ı 
HASAN Depom: ANKARA, lSTANBUL, BEYOCLU 

...,.._ s.raoh•n•bat•. Hayrı"ye Lı·ses·t ounduz -~ 
Horhor cadde11 Yatı 

ANA • iLK - ORTA • LiSE • JAM DEVRE 
Okulumu her zaman gördtlğtl teveccüh ve rağbet tlzerine ilk l1IUflardan itibaren yabanm 
tedriaatım yeni bir tetldl&tla lmvvetlendirmletir. Kular kıamı ayrı bir dairedir. Mektebin husual 
otQbüalerile nehari talebe her gün evlerinden aldınlır. ı.tiyenlere tarifname gönderilir. Kayit için her 

gUn uat 10 dan 18 ya kadar Dlrektörltlğe müracaat edilmelidir. - T e 1 e fon: 2 O C5 3 O 

ve BELGEVŞEKLIGINE KARŞI 

MOBi 
•lo 

H• eczaneci• araıınız. Poeta kutuau 12&1 

81!,IKTAf 

DiKiŞYurdu 
Tah8ili en yilbek biçki mekte • 
bidir. Kayıt devam ediyor. Elit
leri eergiai 7 Dktefrine kadAr 
umuma açıktır. Akaretler 87 No. 

Telefon: 43681 

J:lozat Gezgin yayak Alay komu
tanhğından. 

lstanbul 4 ün ü icra mamurlu· 

1 - "180,000,, kilo una kap~ zarf eksiltıneainde tek
lif olunan fiyat yüksek görüldüğündesı yeniden kapalı 
ad eksiltmesine kanuhnuıtur. 

ğundan: 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Sirketine Bi

rinci derece ve sırada ipotekli olup tamamına.. 3200 1i.ç 
bin iki yüz lira kıymet takdir edilmiş olan Bakırltöy Kar
Ultepe mahallesinin AvniJe -1Cağmda S numaralı ve ,::a-

Yeni çıkan Plaklar 
BAYAR HAMiYET 

No. ı70096 • Beateı "haddin Pmar 
Upk tvkı -- DELISIN DELI GONLUlıl 
Htlzzanı prla - BiLMEM NiYE SlNEMDEKI 

BAYAN NEZiHE YILDIRIR 
No. 270097 - Beate: MıaırL lbrahim 

Rast tar.kı - GELllIYORDU FIR.KATiNE 
Htcas priEJ - GORMEDDI HAYLI ZAMAN 

KANUNi MUAMMER 
-u 270103 ŞATRABAN TAKSIM kanun ile 

.... J,o. HiCAZ TAKSIM kanun ile 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 

itfaiye denhaneai için lbım olan menlefe, ..ıru, iapanyolet, 
Tici .. çİ•İ Yel&ire ki bep.i 14 kalem malzeme pazarlıja konul. 
llWfbn'· Bunların he.,aine 79 lira 15 kanıt fiat tahmin olunmut
tur. Şartnamui encümen kaleminde aörülür. lateldiler 585 lm
rutl• ilk teminat makbuz veya (bir sün evveline tkaclar ilk te
miılitnl yabnlmuı daha ~ık olacatı) mektubile beraber 
1/ 10/938 Pe,.embe aünü aaat 14 de daimi encümende bulunma
lıdırlar. (8.) (1740) 

irk ti Hayriyede 
ş;.kette Boiazcla oturan •71D allmmza 11 Ha· 
~ 938 tarihinden ib1>aren verilmiı olan % 33 e 
kadar teıudlli Ye fptoS,afh · • T91-
rinievYelin 10 ncu gGnü akşamı hitam bulacaktır. Ye
niden ayni şerait dahilinde verilecek olan bu kartlar 
,puhtercm yolcularımıza daha lcolayhk olmak üzere 
3 aylık olarak tertip ediJmittir. Anu ecl.,J.er 1 T et· 
riniev.vel 936 tarihinden itibaren 1 O ncu aünü alqa .. 
lllllla kadar ıirketin idarei merkeziyeainde kontrol 
naüdüriyetinclen alabileceklerdir. 

2 - ~ahmin bedeli "25,200,, lira ilk teminatı "1890,, 
liradır 

nibi yemini Hüseyin arsası y-.ri Eıhem ağa ahfrıı ar)ta- .... _________________ _ 

sı tarik cephesi Avniye sokafiiie mahdut zemin.kat bir 
sofa üzerinde iki oda bir hali, bir kiler diier kapw ile:ge
çilir sofa üzerinde iki oda ôir hail ve ,biliÇi(leYı .ımı~a 
geçen bir koridor, bir merdiv.en altı: Birinci katı: Came
kan bölmeli bir sofa üzerinde bet oda, Mutbafc, bir hala, 
merdiven başında bir bölme oda h 1usmın bahçeden ay
rıca kapısı vardır. Bahçedeki müttemillt: Mutb-1t karo
simen bir koridoır üzerinde zemini kırmızı çini bir zemi
ni karosimen kiler bir mutbak .ve bir aralık kiler iki oda 
mevcuttur. Bahçe: ön ve arka kı8mt üzm iki parçadır.. 
Arka kısım bahçede meyva ağaçlan tulumbalı kuyu bah
çenin etrafr kısa duvar ügtü partriQlıktır. Umum ~eşa
ha 4 78,50 M2 olup hundan 13 7 metro murabbaı bahçe
deki mutbak ve 62 metro murabbaıdır .. Hanenin tamamı 
açık artırmaya konmuş olup ilin tarihinden itibaren 
şartnamesi herkes tarafından görülebilecek ve 11-1 ı ... 936 
tarihine rastlaY.an Çalljamba gün ti saat 14 ten 16 ya ka
dar dairemizde açık anırma sutetile satılacaktır. ~tıı 
Emlak ve Eytam Bankasınm 844 No. lı-kanunu hüfym
lmne tabi olduğundan mezkur kanunun ı 5 inci madde
sine tevfikan ikinci bir artn ına yapılmakSIZm gayrimen
kul, yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde bı
rakılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıyme -
tin yüzde yedi buçuğu nislfetinde pey akçesi veya Milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilmek limndır. 
Biriken bina vergileri1e çöp ve fener resimleri ve delWiye 
ve vakıf icaresi satıı bedelinden ödenir. Satış bedeli peein 
ödemek lhımdir.İcra ve tfliı kanununun 126mcı madde~ . 
ne tevfikan ipotek sahibi alacakWarla dijer alikıidarla
nn gayrimenkul üzerindeki haklanriı ve -.ııtısuaile faiı ve 
masraflan dair olan iddialanm evrakı milibitelerile bir -
likte 20 cün içinde dair • bildirmeleri l&z!p'du'. Aksi 
halde haldan tapu si~nt:reubit olmadıkça satış bedeli
nin paylapnaamdan hariç ~f.U. .. Ali~ipi..-Jann ı,bu-ka· 
nun maddefiine uygun ıw«te hareket etmeleri •e aaha 

3 - Elaliltme 15 10 936 Perşembe günü saat "15,, 
te Hozatta Alay SatınalmJ Komisyon binasında yapı -
lacaktır. 

4 -- İstekliler 2490 sayılı kanun hükümlerine göre 
· ,cöst~eri veaikalarla teklif mektuplanru havi kapalı 

zarflan eksiltme saatinden bir saat evveline kadar mez -
k6r Alay Komisyonuna vermiş olmalıdır. 

5 - Sartname 126 kuruı bedelle mezkW- komisyon -
dan verilir. (1719) 

a Vekaletinden: 
12 Tetdnievveı 936 Pazartesi günü saat 15 te Anka -

rada Nafıa Veklleti Malzeme Eksiltmesi odasında aşa -
gıda yazdı ild parti bym travers eksiltmesi kapalı zar{ 
uauliyle yaPJlacaktır. 

1 - Bir.inci P.aa:ti A~an kazasının Dikmen Devlet. 
Ormanından ~ek ..mı• 23697 lira 50 ktintı muhanı 
men We'll 13ll'O ade'tııônrialve 500 adet köprülük ka
y.m iiawrL 

Z - U.t:i · t..aı Boiuova Devlet Ormanın -
dan keai)mek lftlf Ura 1 O kuruı muhammen be-
ddli l 1054 adet npniial v~ 195 adet makashk kayın 
travers. 

3 - lSltaJıei.fMt~ 
~ v.e lditilini· 
-~ ....... 

·;lfi11i;;Vekltell 
• 

-~IAlltl.....,.,... .. ._.~~iıft°!!P fazla malUmat -1mak İstiytnlerin 3S/ 1~5 ı dosya No. · -.,nJa.,.•!ID ••• iiiliılıııll'llll ..eı11111tms le dairembe müracaatlan )lln unur. 20 aenelik taviz 
beeeli mUıteriY.- aittir. ( 4 ı O) ( 1722) 

E NO. "'P'~lt S&lt", 11Se1 
u P'rult" ve ••Meyva Tu· 
zu" keltmetert fabrika 
markuı o ı a r a k teeotl 

11111u,..ıtttr. 

ENO'S "Fruit Salt"; bntü• 
illiaya •hbabn .. lltifii 
m&aair yardıac•ıdır. 
berrin kaçak rahallaıhkl 
blyük hubıltkln ıe.Ut 
praımektedlr. a. k6çlk 
ldllklann meqei. ~ old• 
tu .buen farkına blle vanlmuı,. 
Muntuamen alıadtİI takdirci' 
ENO'S, tabii tecl>irlerle dahilf. 
temizliti temia .der ve banallıl 
lan yalan ve sehirliyen ..ıur. 
leri Pleftr. Buf{inden bir~ 
ENO'S ..._. ENO'S aft hiçbiıl 
mllmuil .Wahzarla kabili luyl& 
olmachllD• he-.ı anhyecabın..-. 
ENaSi eonderece teksif edll-
mif ..... toz olub, maille ,... 
undeld milmuil -~ 

c1an daha un 1ııı. 
• • telir kn eder. Mu-

• • d • • • • kaye•• en IOlld . . . . 
• • ' •. ·: • ENO'S •'•ıkda ...... -· .. ·. .... 

1 


