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IHSAN 
KURUKAHVEClOCLU 

Kahvenin en iyisini halis olarak sa • • 
bibi olduğu Kurukahveci hanı altında 

AZ MASRAFLA DAiMA 
EN UCUZA SATAR 

Sancak Davamız Millet Meclisinde 
Hariciye Vekili Acık izahat Verdi, Dokuz 

Hatip Heyecanlı Nutuklar Söyledi 
-

Tevfik Rüştü Dedi ki: Hatipler Söyliiyor 
Sancak hiçbir zaman Fran- Seyhan Mebusu lbrahim 

Mete Şöyle Dedi: saya i~hak edilmemiştir 
p- - ,..--!.- . 

1 , • ~ O Halde Suriyeye Ilhakıı Ben Muhtariyetten Anla· 
marn. Sancağın 

Anavatana ilhakını isterimi ~ da Mümkün Olamaz 
. Ankara, 27 (A.A.) - Kamutayın bugünkii toplantı-
sında Hariciye Vekili Doktor Tevfik Rüştü Aras Antak
ya ve lskenc.tt.run üzerindeki Türk noktai naı.ar1nı ve bu 
meseleye dair hılkiımetimizle Fransa hükumeti arasında 
teati edilen notalara dair aşağıdaki izahatı vumiştir. 

HERGÜN VE HER YERDE 

/sAencierun Sancağının anavafana 
ifltolcını Meclis kürsüsüııc/cn istiyen 

Seyhan Meb'usu lbrahim Mete A~k~r~, 27 (TAN muhabirinden) - Büyitk Millet 
Medısı dun çok heyecanlı saatler, tarihi bir gün yaşadı. 
Ant~~y.a da~aımz, dün Meclis küraüıünde, önce Hariciye 

. ": ekılının agzmdan alkışlar arasında dinlendi, scmra da 
bırçok hatip1er hislerini, heyecanlarını çok kuvvetli nu• 
tuklarla ifade ettiler. 

Arka:laşlarnn .. Bugün size İskenderun ve l\ntakya 
mese~esinin ne httlde bulunduğundan bahsedeceğim. Her ' 
şeyden evvel, hergün bana her rastgeldiğirıiz her yerde 

----------- hep bu meseleyi sorduğunuzu düşünerek nekadar sabır-D i~ n ku·· ıızlıkh beklediğjnizi Lilcliğim bu husustaki izahahmın 

R.. Aras kürsüde 

~~clis, T ~vfik Fikret in reisliğinde toplanmıştı. Din· 
leyıcı yerlerı h.ncahmç doluydu. Herkes dikkat kesil· 
miş, Hariciye Vekili Tevfik Rüt tü Arasrn Sancak dava· 
mız hakkındaki izahatını bekliyordu. n,,ktor Rü§tü A· 
ras celse açılınca kürsüye çıl<tı. Cümhuriyet Hükumeti
nin ve Türk milletintn Antakya ve İskenderun davası 
hakkındaki düşiincel~rini, sarih hakkını, son günlerin bu 
nıeaele:re o.it IN.diıileleri.ni, F raaaaa iJe yapılan temaal&1"ı 
apaçtk anlattı. 

\ıl bira~ geciktiğinden dolayı mazur görmenizi rica edece-

Heveca nl ı ğim. 
TOplanh Biiyük ı:efin, bu me~eleye dair sarih beyanatını duy-

duktan sonra Ciimhuriyet Hükumetinin bu ışle, nasıl can 
ve ba~la iştigal etmekte olduğunu söylemiye lüzum var 
mı? I·~arbi Umumi felaketinin başınıza yı~ciığı ve tasfi
yesini neslimize bıra.Ktığı binbir türlü elemli hesaplarmr, 
Mo3kovada, Ankarada, Lozanda, ve anlan takip eden 
konuşmalarda ve konferanslarda, görüşerek ve eski an
laşmazlıkların yerlerine sağlam dostluklar ikame ederek 
hallettikten sonra İ:ikf.nderun ve Antakya mukadderatı
nın henüz tatbikatta esaslı bir şekle bağlanmamış olma
sı, Türk millerini gece gündüz düşündüren tek milli me
sele olarak ortada duruyor. Bu işin sona kalması na
zarımızd-.. ehemmiyetinin diğer hallolunan işlerimizden 
farklı oJm~smdan asla değildir. 

Ahmet Emın YALMAN D ün Millet Meclisi kürsü • 
k ıünden, Antakya ve lı . 
l'~·nderun meselesi hakkındaki 
\t Urk azim ve kararının dürüst 
'F e kat'i tezahürleri yükseldi. 
ranıız diplomasisinin dar ve 

~enfi usullerine dair de çok ye
l •nde ve haklı tenkitler ve tariz -
er aksetti. · 

SANCA~A HÜRR !YET VE iSTiKLAL 

lla.riciye V eıklllmizin açık ve !'a • ::uni 8Öz.leri meftelenln hf'..r nokta!llı -
b aydınlatmıştır. Fran~a bizim ilk 
~&nıı7.a, taahhütlerini kökünden 
v r eder yolda bir cevap vermiş 
.ı~ _

0
8ancaJc :nıeselesinin Suriye man. 

~ • h i~ b"~-~ alakası hakkında tarihi ve Büyük Meclisin yüksek aıasma ariciyenizin takdim ettiği bir ve 
cU:;\U(i bakımdan tama.ile esassız ld numaralı beyaz kitaplar, bu işle 1921 denberi şaşmaksızm mütemadiyen 
~ girişmiştir. iştigal ettiğimizi açık gösteren vesikalarla doludur. Taahhütlere riayeti 

'rurk har· • . t• . d" .. t seven ve istiyen Türkiye Cilmhuriyeti hü~iimeti, dosUuğuna ehemmiyet 
ıcı sıyase ının urus an-

aJ\elen nıu 'b' b' . 'dd' verdiği Fransa ile konuşmak rnretiyle, bu Türk mıntakasmın, mümkün 
l.ı:ıcak h cı ınce ızım 1 ıamız <llsaydı bir an bile mahrum olmasına rıza göstermiyeccği, hürriyet ve istik 
~tıa· 

1 
ukuki esaslara ve dürüst laline, koJl'l§uları olan Suriye ve Lübnanla birlikte tekrar kavuşmasını 

lanuııp ere dayanıyordu. Cevabi no- bekliyordu. 

tok ada ?u~u anlattık. Fransaya 
_ Çık bır lısanla şunu dedik: 

[Arkası 8 incide] 

göru ıtasa başına geçip aramızdaki ========================== 
'tf.er' farklarını dostça konuşalım. 
esıc· ~unu kabul etmiyorsanız ve 
ka 1 fıkrinizde ısrar ediyorsanız bize 
hU~I taahhütlerinizi inkar ettiğinize 
ll1Uh1?edeceğiz. Bir taahhüdün en 
tın un esasını bir taraf ayaklar al • 

G. ŞükrO Nailiyi göz 
yaşlarile gömdük 

f • a alllı!a o taahhüdün diğer taraf 
ÇlJı b•&ı tıu ~ ayıcı tarafı kalmaz. Bu • 
dlğ~ ~Çin ilk teklifimizi kabul etme-

1 

1 ınız takdirde ortada Ankara an -
t~znalan ve Lozan muahedesi yok· 
Ur. Cenup hududumuz hakkında 

~etliden sizinle ve Suriye ile müza. 
eteler açmak ihtiyacındayız. 

Örümcekli diplomasi 

Dün Mecliste ho,.aretli nufulc 
söyliyenlerc/en Refik Şevket 

Hariciye Vekilimizin birçok d~fa1ar alkrşlarla kesilen 
beyanatından ~onr~ hatiple: kürsüye çıkmıya başladılar. 
Önce Antalya Mebusu Rasıh Kaplan söz aldt OJJU bir
çok. hatip takip Hti. Davamızın büyükllıği.i v~ ehemmi
yet~ karşısında Millet Meclisinin dünkü içtimaını aynen 
verıyorum. 

Filomuz bu sabah 
Falerde merasimle 

karşllanacak 
Ya-..u:, 26 (A.A.J - Donanmamız bu sabah saat 9 da Vale!·ta'dan 

ayrılmıştır. Evvel .. frkin depo gemisi ve denizaltlarırrız sonra da ior· 
pito fılC\muz ve .1ihayet Yavuz, lngiliz harp gemilerinin '>fllı11rr boruları 
ve bordolarda dizileı ek selam resmi ifa eden askerlerın "Yurra" sesleri 
arasında Malta'ddn çıkmıştır. 

Bu esnada lngiliz gemilerinde is •

1 

tiklal marşımız çalınıyordu ve Yavuz 
bandosu aa Ingiliz marşı ile mukabe. 
le ediyordu. Askerlerimiz de Ingilız 
askerlerinin selamlarına "yaşa., ava
zeleriyle mukabele ediyordu. nost 
memleketten çok derin ve mütekabil 
bir hürmet ve samimiyet içinde gc -
çen altı günlük bir misafirlikten ve 
bu müddet zarfında Cümhurivet 
Türkiyesi bahriyesini tam mauıısiyle 
şerefle temsil eden ve her t 0 ,..,ftan 
takdir ve tebrikler toplıyan donım • 
mamız şanlı bayrağımızı dost ve müt 
tefik Yunan sularına götürmek ı.ize
re şimdi yola çıkmıŞ bulunuyor. Do
nanmanuz Cumartesi gabahı Y11"nnis 
tanın Faler limanına girecektir. 

Dostane r.ufuklar 
Valetta, 26 (A.A:) Röyter - Al

tı .. gün süren bir ziyaretten so:ıra 
Turk filosu bugün hareket ... +. ... ,iştır 
Bu zi~~re~, Türk denizcilerinin yük ~ . 

Zaharof 
dün öldü 

Rasih Kaplan (Antalya) - Aziı 
arkadaşlar; Türk milletınin diınya 
~~'.1h.u ilz~rinde nekadar tit.r ~diği ve 
auşilncesıni bütün milletlerle birlik 
~l~rak dünya sulhunun Lozubnaması 
ıçın on beş senedir ·nekadar sabırla 
nekadar faragatle çalıştığı hususun~ 
bütün dünya şahittir. ~fo..,z ·ıumuz <>
lan ve işte on beş sene evvel J.,arnsa 
Devleti ile aktettiğimiz muka,·ele 
ahkamının nasıl tatbik d ·ıd· · ·nı Tü k .

11 
e ı ıgı 

r .. ~: e~i gene bu on bP.~ sene için
de gunu gunüne takip etmiştir ki 
buna da bütün dünya şahittir: ' 

HOSNONJYET GÖSTERDiK 
Bizim taraftan güsteıile.ı biltün 

hüsnüniyet ve fedakarlıklara rağmen, 
arkadaşlar, on be§ senelik geçen 

günleri bir gözünüzün önlı~:Ien geçi· 
rin ... Antakya ve Iskenderu-:ıda husu. 
fil_ .idare namına o muahcd~e derpif 
eoılen işlerden şimdi sayın arkadaş. 
lanınız Hariciye Vekiliruızın izah et
tiği veçhile hangisi Türkler lehine 
tatbik edildi? Fransa Devleti ile dai
•rıa dostluğumuzu, iyi müna ;ehatı ınu 
hafaza etmeyi şiar edindik. Fakat 

! I<'ransa da bir insaf ederek 1'ürk mil. 

1 
!~ti denilen bir milletin de diinya üze

( :ınkdke otldurd~kları kendi evleri içinde 

1 

na ı o ugunu kabul E;tmclcr:i la -
7.nndır. Iskenderun • Antak b-
d 'b. yame 

M eHı olmıyan günlerdcnberı Tilr-

1 [Arka-sı 6 ıncufu] 

Çocuk 
Mecmuamız 

H iliı. çok eski asırlarda yaşıyan 
ın· ve hakikatlerle gözgöze gel
e/Ye bir tlirlil alışamıyan Fransız 
c~~0rnaaisinin an'aneli usulleri mu-
1.t1 ~?ce, bu açık sözlerimize kaçamak 
li ır cevap verilmiştir. Fransa, Su
d.;e nıandasmın kendisine verilme8in 
ltu~ ve Suriye diye bir siyasi teşek
biı· kurulrnasmdan senelerce evvel 
'1ı:ı~1:.._ Yaptığı anlaşmayı tamamile 

Mc·ı~Jmun çelenHerle bezenen ebedi medfeninc/e 

~ek dısıplıni, güzel intizamı ve dost
luk hissiyatı ile çok iyi bir intiba bı· 

1 
raknuştır. Amiral Pound ile Ami:-al 
Okan arasında çok dostane telgraflar 
teati olunmuştur. 

Okuyucularımı
za Yarın Tak
dim Edeceğiz 

-ı11.k ve inkar ederek Sancak 

[Arkası 10 uncuda] 

General Şükrü Nailinin cenazesi ğe göm ü ı d ü. C en az e 
dün sabah Edirneden §ehr· ııize ge- merasiminin tafsil a t ı 
tirildi ve gözyll§lan arasında Şehitli- sekizinci sa~adadır. 

Türk meıamıc/o 

Valetta 26, (A.A.) - Dün öğleden 

[Arkası 8 incide] 

Bazit Zaharofur son - , 
resimlerine/en biri 

(Tafsilat 3 Uncü sayta11a) 
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Viyana Mektubu 
TAN 

Yerli imalatçılar Şikayetçi istasyon 
Sirkeciden 
Kalkacak 

ıı.s 11 

Siyaset alemi 
Lehiıtan ve Müatemlekelet 

Habsburgların 
avdeti istiklal 
garantisi sayıhyor 

Müstakbel eehir planında. tayyare, 
ı:ıpor meydanlarile umumi m~zarlıkla
rır. ve hal, konservatuvar gibi umu
mf yerlerle şimendifer istasyonlanrun 

• (Doktor Stephan Steiner memleketimizde tanınmış r.Prelerde ve kaç tane olnıası lıizım-

B irkaç ıündür Lehistan mat • 
buatı memleketlerinin mü• • 

temleke edinmek ihtiyacından ısrar 
ile bahsetmekte ve bu ihtiyacı şidde 
lendiren sebepleri anlatmaktadır 

Leh gazetelerinin neşriyatına gör 
Lehistan nüfusu her yıl 500,000 ar 
tıyor. Memleketin sanayi bakımın 
dan inkişafı için lazım olan iptıda 

maddeler süratle temin edilmıyecek 
olursa Lehlstanın vaziyeti Avru 
sulhünü tehdit eden bir mahiyet aıa 
caktır. 

bır Avusturya gazetecisidir. Harp zamanında Kafkas geleceği hakkında yapılan tetkikleı 
cephesind~ h;{tp mu~abirliği etmişti. İtalyan cephesin- ıona ernıiıtir. Aldığımız haberlere 
den (Vakıt) gazetesıne yazdığı harp mektuoları 0 za- göre, Sirkecideki Şark Şimendiferle-
manlar çok beğenilmişti. - r 1 istasyonunun oradan kalıiınlması 

n. oktor. Stay ncrden Viyana muhabir lig~ i.mizi yapması- esas itibarile muvafık görtilrnüştilr. 
Bundan başka, biri Uoküdar, hin 

nr r,~a ett!k·. .Bize ilk gönderdiği yazılar, Habsburg me- Beyoğlu, ve diğeri Iatanbu1 cihetinde Lehistanın yarı resmi gazete• 
olan Kurier Porranny bu münase 
betle yazdığı bir makalede Lehista 
müstemleke istemekle büyüme ve ge 
nişleme siyaseti takip etmediğini, f 
kat milli egoizmini sağlam tutaca 
bir harekette bulunduğunu, onu 
için meselenin Milletler Cemiv.,ti ta
rafından IAyik olduğu itina ile tet 
kik olunmasını beklediğini söylemek 
tedir. 

selc5ıne aıt i~ı makaledir. Memleketimizin tu meseleye olmak üzere Uç spor mt>ydan. yapıl-
yakından aJakasT olmadığı için iki yazrdaıl kısa bir hula- maaı, ayrıca da gene Istanbulda ge-
sa çıkarmakla ;ktifa ediyoruz ve bunu kendimize malet- rıış ve asri bir stat vücuıla g-etirilnıe-
miy~ruz. Bu. y~zm.rn. bizce başlıca kıymeti, Avusturya- si kararlaştınlmıştır. Me7.arlıklar dR. 
dakt kuvvetlı bır fıkır cereyanını izah etmesıdir.) A.,rwpa teraıil~rinin yerli imal 6tm ayni olduğu halde J - 4 lira spor sabalan gibi şehrin tabii mm-

liyat farkı ile satıldığı anlaıılıyor takalarına göre, her tarafh birer ta. 

Viyana, 20 İkinciteşrin lerin kal'fılıklı fedakarlıklar ve an - 'le olacak ve ilçü de şehır hancinde 

(TAN muhaoirin - la.şmalar yolile bir federasyon kur. Terazı· f ·yatı d d tesis edilecektir. 

den) - Avust~r~~d~ Habs m~:an:e::~ :::~;;iar yıkıl- • 1 arın a a yeK:~;:~v;:h~~e::;;!:ı ı:~:: 
b_urglarrn avdetmı. ıstıyenle- dığı zaman eski Avusturya ve Macar 

1 
htı• k A ya 1 ilk edilen yer muvafık ~;;rillmUştUr. 

rın başında Dr. Wıesner bu- kaviml~ri bunu çoktanben lx-klenen ar Pi ıyor ~P.kat, şehir~Utehassısı bunHn baş-
lunuyor. Bu zat son gün- bir kurtuluş günü diye telakki etmiş- ıca Beyoğlu cıhetinde de bır milli ti-
lerde Romaya gitmiş ve gel- ler ve bayram yapmışlardı. O za. yatro binaaı ve bir müzilthol dairesi 

miştir. man herkes şu fikirde idi ki Avus. rı·cARET ODASI RAPORUN- yapılması lUzumuna işaret etmiştir. 
Orada anlamak istediği nokta fU turya - Macaristan bir kül teşkil et-

ldi: ltalyan Hariciye Nazırının Ber - mez; yeni kurulan ayrı ayn hUkü - DA BU u TES ş· 1 H kk d 
lin seyahati, Avusturyanın istiklali ın~tler başlıbaşma bir küldilr. N BiT ETrı· ı_ş~ er a. ın a 
halkındaki Italyan görilf tarımda O zaman kim1e farkında değildi Ş k ~ ti 
herhangi bir değişiklik yapmış mıdır, k! Habsburglann bir arada tuttuğu . ~azı tüccarlar şehr.inıizdeki terazi imalathanelerinin ) a ye erJD 
yapmamı, mıdır? Dr. Wiesner, kendi m"mleketlerin Avrupa içın ınühim bir ıhtı_yac~ kar~dryamadıklannı ileri sürerek hariçten terazi o·· nu·· ne Geçiliyor 
grupuna istikamet vermek bakımm- rolü vardır. Bu rol de daima şarka g~tırmışlerdır. Bu teraziler, yerli terazilere bir darbe in
dan bu noktayı çok mühim bulmak· sarkmak emel ve istidadını gi.isteren d "k" OlçUl~r Kanununun isp~rtolu ve 
tadır. ve kendi milli emelleri namma küçük ~rmı~ ~e şı .~lyetlere yol açmıştır. Yerli imalathane sa- ı11pirtoew; içkilerin konacaklan ei~-

Bugün ortada bulunan mete!~. an- memleketlere basıp Uzerlerinien geç- hıpl~rının .muraca~tr uzerine Ticaret Odasınca yapılan ıt-r hakkındaki hükümlerı 1 lkinciki 
cak AVU8turyanın istiklali meeele • m~k ihtiyacmda bulunan yetmi, mil- tetkıkat pıyasada ıhtikar yapıldığı netices:ni vermiştir. nunda tatbik edilecektir. Bu husus, 
ainden ibarettir. Avusturya resmi yonluk bir millete karşı kendi var- B bütün alakadarlara bildirılmışttr. Şim 

i d h k l kl ugün, piv_ asada terazı· mahafil, Hab&burg hane anı a • ı annı elbirliğile koruma·~tır. dııik ispirtosuz kullanılan mevat şi -
kmda dostça duygular beslemekle ., I le J Takas fiyatları şöyledir: ~derinden yüzde otuzu, ıspirtolu me-
be be h ed 1 

. 
1
· gun·· ;;.. , or ı ga'faSI 5 kiloluk yerli terazı· 8 ıı·ra, 5 kı·-ra r an an mese esın _. nt ıişelerinden de yüzda kırkı ni-

1 l dd tm1 1 S on -çen yirmi •""nelik· ••man loluk Avrupa terazisi 9,5 lı"ı·a, 10 kı·-meee ee a e yor ar. .... ..., - Of• zamnamenin tayin ettiği evsafta ola-
Halbu.Jd dQnya matbuatı i'i psr • Hababurglara düşmanlık e- IS loluk yerli terazi 9•5 lira, ayni kılo- caktır. Geri kalanlan, bır mUddet 

mağma dolamı,tır. Her gün gazete- denleriıı hakaıs olduklanru ortaya daki Avrupa terazisi 12,5 liradır. 15 flOnra kaldırılacaktır. 
1 k H '--b 1 koymU§tur Merk zt b" h"" l il t Kur 1 kiloluk :verli terazi 11 lira. 15 kı"lo-lerde haber er çı ıyor: a1.111 urg ar . . · e ır u <ııme u uyor luk v . . Müskirat şişelerinde bu ı:ıulün tat-

geldi, geliyor, gelecek ... Dünyada ne sı,ıtemı bır raha:taızlıktı. F:ıkat orta- ~ rupa 12•5 Jıra, 20 kıloluk yerli b:kine evvelce baılandığı i"in 1 Ikın-
t,. olu, heyecan meraklısı bazı ga.ze· ya bundan mUhım bir dava çıkmıştır . . . terazı 12,5, ayni kilodaki Avrupa te- A 00 . " . . 
teler bunun arkuında bir Habebuq ki o da varlık davuıcbr. Halledilme- Taku ııler1nı daha iyi bir düzene n:zisi 17 lira, 25 kiloluk yerli terazi ~:~. nu k an ~o~ral hıle.~e :1ver1Blı ol~ 
meeeleıi k""•"edlyorlar. al llzımgelen meaele Hababurglann koymak makaadilC9 hUkUm'!t taka~ 14,l5, ayni kilodaki Avrupa ." ı ~u _ur şışe ~rkeilm~skırat veya dı-

"'14 k" h k" · heyetlerini bt ı t" k 1 1ı:: terazisi g~r ıspırtosuz ıç erın satdması dli 

Fakat Lehistan, müstemleke ihtt-: 
yacını, yalnız matbuatın neşriyatı il• 
ifade etmiyor. Bundan başka bütün 
Lehistanda müstemleke ıünü hal 
tarafından tes'it olunmut ve gazet .. 
ler ~u münasebetle Lehistanın ipti • 
dai madde ihtiyacı ile muhaceret 
mahreci ihtiyacı üzerinde ısrar et • 
mişlerdir. 

Bununla beraber Lehistan matbu 
atı, Lehistanın şuraya veya bura~ 
ıöz diktiiini, turasını veya burU1nl 
istediğini söylememekte.Ve milli mak 
ıadın ne suretle tahakkuk eedeceii• 
ni anlatmaktadır. Bu yolda ileri sU
rülen mUtalea tundan ibarettir· 
"Maksatlarımızın ne suretle tahak .. 
kuk ıdeceiini tayin etmek, Milletler 
Cemiyeti mUtehassıslarına dUter, bLllt 
lar, Lehistan mütehassıslarile birlik• 
tı çalıtarak Lehistanı tatmin edecek 
bir hal çaresi bulabilirler • ., 
Şarkf Avrupanın emniyetsizlik 

buhranları geçirdiği, Almanyanıl'I 
müstemleke mücadelesi açtığı bu sı· 
rada. Lehistanın da müstemleke için 
bu meseleyi ortaya çıkarması Avru
pa siyasilerini herhalde dü9ündürr 
cektir. 

Bu Habsburglardan acaba neden ~e\: ı \"e a ımıyet kaz:ınması de. • . re§ ırere bir ~~ili.t 9,., liraya satılmaktadır. }'h-118.k edilecektir. 
bu kadar bahsolunuyor? 1918 ikinci gıldır, Tuna havusındakı mılletlerm halmde toplamıya karar varmıştır. ı:>u rı.Y4t1aı AHupa .... u .......... ~·-·•- """"'" _ . • • ı.:·• __ ~ Av,.11panrn ,,,,,1r,,~tt 
tefriııinde bunlar taç ve tahtlannı yqıyabilmesidir. Habsburg meselesi iktisat Veklleti bunun için bir pro- memleketimiz terazilerine r.azaran 3, kıler için tesblt edilen~~ santilıtrelik emniyetsiz/ık.: 
kaybetmiflerdi. Memleketleri dar • ancak bu son emeli bir vuıta diye ~ hazırlamaktadır. Bu projeye göre 4 liralık bir fark olduğunu göster - şişelerin yıl batından itibaten mc~bu-

tkik k b 1 ed rnektedir. madağmık olmu,tu. Tebaalan: "Ob, te ve a u ebilir. şımdiye kadar viliyetlere bağlı bulu- rf tutulınaaı gazoz imalatf$ılarmın iti-
kurtulduk! diye bayram yapDUflar· 1918 de Habeburglar yıktld1ğı za- nan taku h ti . 

1
• ~. d"l k Görüştüğümüz bir imalathane sa- rıtzlanrıa meydan vermiştır. Bunlar, 

dı " man bir Çekoelovak politlkacısı de • . . eye en . aa .e 1 ece ' ye- hibi, yerli imali.tın ihtiyacı tamamen 25 santilitrelik ıişelerin bir buçuk 
.Habeburg 1'1, bütün bir hükUmdar mişti ki: "Habeburg yok olmu§tur. rıne bırer takasofıs kul"'tl.ıca!ttır. kar§ıladığını, iddiaların asılsız oldu - hkrdak aldığını, kendiler~nde mevcut 

hanedanının tekrar taca kavuşması On sene b~ ismi bile hatıra getiren Bu ofisler, Ankara, Izmır, Mersin ve ğ'unu söyliyerek yapılan ihtikarın 20 santilitrelik şişelerin ise tam bir 
ve ufa ıürmeei meselesi midir? b'Jlunmıyacaktır." lstanbulda olmak üzere dört yerde kendilerıne zarar verdiğini tcJıit et- bardak tuttuğunu, bir bar ta~{ ınikta. 
Yoka& acaba bu meseleden biisbü - Çekoslovak politikacısı haklı çık • kurulacaktır. miştir. rm ki.fi olduğunu, buna müsaade edi-

tün b&fka bir mina kastediliyor da mııtır. Nutkunu irat ettiği tarihten Takas ofisleri, doğrudlln doğruya O{J lirse ellerindeki ıişeleri der-
kimaenin bunu aöylemiye dili varmı- on sene 1ıonra hakikaten Hababurg - Merkez Bankasına bağlı olacaktır. İSfe hAl imhadan kurtulacaklarını söyle. 
1W mu? lan hatırlıyan olmamıştır. Fakat on- ınielerdir. 

dan sonraki on eene içinde buna zıt VQ "l JQll Memnuniyetle haber aldtğmırza gö 
lsfi/clal Javap bir yol tutulmut ve Habsbıırglardan Eyu""p Kazası Parti l 4 ,., L~ re, lktısat Veklleti herhan.~ bir zi-

H 
aldkat ifte buradadır. Her • yeniden, canlı bir tarzda bahudilml- yan ve zarara meydan kalmaması i-
kea fifre ile konutuyor."Haba ye bqlanmıştır. Kongresi Toplanıyor Deaişı.klı'k ,er çirı çok yerinde tedbirler almış, yeni 

burglar gelecek mi, gelmiyecek mi~.. ... S Yeni teıkil olunan Eyüp kazası 6' L~ bir nizamname yapmıştır. Bu nizanı-
.1--ınn· h-1.11. tte k tedil al el/ere laıp name Devlet ŞQrasında tctkı"k edı'l -
ucu ce a&a.& aa en ıu Parti kongre1Ji bugün saat 15 te E • IstanbuJ Türkofis kadı·osanda ya-

t 
.. .aur: Belki de Hababurglarm etrafın- w kt d" 
YY yüp ortamektebinde Vali Muhittin pılan degiıiklik dün alikadarl.ıra me e ır. . . w. 
_ Avusturya istiklali baki kala • daki bir toplanı:ş ta şarka t b p · m ıatedıgı b · bo Ustündağın huzurile toplanacaktır. rASDlen e liğ edilmiştir. ıyasan . azı şışe ylan 

eak mı? Kalmıyacak mı? doğru akan sellere kartı ufak bir set Yeni kadroya göre; Istanbu! Türk- da bu yeni nızam~ameye konularak 
Sual yerindedir. Küçücük Avuı _ teıkil edemez. Fakat hiç olmazsa bir Bu toplantıda nahiye kongrelerinde c>fia Direktörlüğüne Roma ticaret Şışe ve Cam ~abrıkasına da bildiril

turyanm Avrupanm ortumda müs- set çekmesine ihtimal vardır. tesbit edilen dilekler ilzerinde görüş- kllnyesi Suphi Ziya, şefliğe Necmettin ınııti~. Y~ni nızam~ameye göre, 20 
takil kalmaaı ve varlığını muhafaza Mesele her şeyden evvel Avusturya meler yapılacak ve yeni kazanın ilk Meto, ilst r&Portörlüğe Kavaialı Müm sll.Dti~ıtrelık gazoz !l§eleri şimdi l)}du-
etmeai cidden bir mucizedir. Avus • için bir baka meselesi olduğu ıçın Parti idare heyeti seçilecektir. w müea.virliklere Şef"' Ih ğu gıbi kullarulabılecek ve ou şişe-

ikti d• · bu -kle en zı·yade Vı"yana.aa. u&.- .. ıJ- ' lK v3 san, · f b "k d · · turya sayısız sa ı ve sıyasi buh- ""'" " t;• G9 rı·· l"" w terın a n a a ımalı ·· k"' 1 Beyoğkı kazasına bağlı bulunan rapo. or u_ ge Saadet, ba~memurlugw 8 ktır munı un ° a -
ranlar anlattıktan bqka Almanya maktadır. Fakat Avusturyaya kom- ~ a 

d t ilah 1 keti rd h t•.t. Kemerbu b"yesi Eyijbe b ·ı Vaafı tayın edilmişlerdir. Bundan baş \! . "1 · bo 
De iki 1ene mUd e • • aız bir harp şu meme e eve a 14 dah:ı. uzak rgaz na ı • ag an ka muhtelif ve mUtefeıTik islerde Şı§8 erın ylan müskiratta: l'J, 
geçinniftir. Böyle bir harp 10nunda larda da bunu dilşilnenler ç..>ğalmak- dığı için bugünkü toplarıtıya bu na- kullanılmak tbere dört memur ~rk- 15. 20, 25, 30, 50, 75, wo santilitre, 
varlığını koruyabilmeaini pek azlan ~ır. biyenin Parti murahhaslan da itti· ofıs lstanbul ıubeai emrine verilmig- ıı.:xla, gazoz, maden ve memba sula -
bekliyorlardı. Kuırp merhametaizce yaklqıyor. rak edeceklerdir. tir. rında: 20, 25, 30, 50, 100 200; p.rap, 

Habeburg hanedanından bahaedi • Habeburglular Belçikada:d mrnfala _ Eski Istanbul Tilrkofis müdürü r.ırk~, şır._ada: 50, 70, 100, su, şarap, 
llnce gaye bu hanedarUnm

1 
~enfa:tl nnda u.kin bir hayat pçidikleri ve ,....._....._ ... .____. n-. Mahmut Celil Londrada tiearet kon- r.P.ytınyagı binliklerinde: 1!50, ıoo, 

değildir, rayri tabü gö en vus ur ve parmaklannı bile oynat.madıklan BIRK .aç Sl'yyesine, Uat raporto··r Turh•n c·•l .. ' 300, 340, 500 santilitre olac3.ktır. 
ya ietikllli ıç· in yeni bir garanti ele halde rf ku fiil ... ~ ı:r.ı 11 ırp.nm litgide yaklat- B'>mbay ticaret ataşeliğine ve rapor- K 
ıeçirilmeaidir. waeı, bütUıı dUııyaya lfabeburgları SATIRLA ter Fanık ta Ankara ikinci seksiyon lki ...ıı ar Durdu 

hatırlatıyor. Avuaturyada vaziyeti tıı.ır.· ta . a 04ndenberi fasılalı .,ekflde ya. 
lir federasyon yakmdan görenler, H&baburıtann re· A fguı llarlciye N~ Feyz Mu. ee .ıne yın edilmielerdir. ,,n kar dUn tamamen durmuş, hava 

F &kat mesele bu kadarla hlmı· ri plmeeini Avuaurya latikllltnln bammet Haa dun l&bah To- Makineye Elini Kapbrch açılmııtır. Ancak 10ğuk ıiddetinı ta-
yor. Bütün Tuna havz~ı bir prantiai diye istiyorlar. Bu kana- ro. ekeepreal ll~ Aııkaraya hareket mamlle kaybetmemiftir. Fırtına yU • 

memleketleri, tıpkı Avwsturya gıbı, at Avuaturyada müfrit Bağ taraftan etmıttlr. Beeiktqta oturan ve Uakildar ma- ztmden bekllyen gemiler birer birer 
9üpheli ve iatikballeri emniyetsb bir müfrit aollara kadar her ta f Afgan llariclye Naan Aııkarada rınıoz fabrikumda çalıpn Ali, eli- lınreket etmi§lerdlr. Mudanyada ka
nziyette görünmektedir. Habeburg- kuludur. Avıuaturyayı müa~i~ ~: birkaç gün kaldıktan 10nra memıe. ıı.l makineye kaptırmq ve feci tekilde raya oturan Alman vapuıunun kur-
lann ı,~~a gelmeeini, Tuna hav. mek iatiyenlerin hepei bu fomıw::. ketlne dönecektir. yaralanmlltır. fanlmuma bqtanmıttJr. 
zasmda ıstıkrar huaule gelmesinin . · 1 rdi Bun · ı- • • • 

nnruıemıı e r. un ıç"' meaele 
yeglne fartI addedenler çoktur. Bu Avuat··--A bi f ka ' 
ribiler, küçük parçalardan mürek • '".,._a r ır veya cnıpa 
kep bir mozayik halinde bir Avrupa ait btr teY defildir, bütUıı Avuatur
haritaamı tehlike ve iatikrarmlık eli- yalıl&ra ait bir meeeledir. 
ye telakki ediyorlar. DoA:tor Step/ton Sfeiner 

Bu fikri tlddetle 

K açak et Arflyatmm öattne 
,ec11m..ı için belediye mmta. 

kalan dabHtnde sıkı kontroller YL 
pdmuı yeniden alikadarlara bUdl
rUmlttir. 21 lkinciteırin ı 

CUMARTESi Buaiinkü Havat KAPALI 
müdafaa edenlerden eski Viyana be· Raaathaıie Müdürü • • • 

Alman d • kf -• f-" .-_ Ra1&t merkulerinin tea1ıit attitin• ıbre, lediye reis muavini Kari Vinter di- ya a 1 Hile 8\'Vq ve - -n MuaL burün lltanbul mmtakaımda tıava kapalı. 
yor ld: "Babeburglarm 1&&.ti mutia- Ruathaneye bazı yeni n.llt teda _ Um Cevdetin tnkıllp MU.,.lne dır. Yatmur ntmaaı muhtemeldir. Mem· 

blrakf.;ı&. bin UtJlk kütü b lf'kette umumi hava vaziyetine ıeliace, Ü· 
ka pleoeırtir. Bu aaat, bir haneda - rik etmek ve yeni bir aletin tecrübe- 51 on c P &ne, ıf'riyetle bpalı ve nt11tı ıeçecektir. 
nm kuru kuruya tahta dönmesi tek· !erinde bulunmak üzere Almanyaya Beyazıttald İnkıllp Kütüphanesinde Dünkü baya 
lfnde tecelll tıtmiyeeektir. Habeburg giden Rua.thane MUdüıii Fatin bu buul bir odaya konmuttur. DUn hava elraeriyetle açık ıreçmiıtir. Ha-

Ob: su Kaaım: 2\ 11 inci ·~ 
l35S Hicrt 
Ranıuan: ıs 

ı~sz Rumı 

15 Urin.:iteşrin 

12,02 Günq: 7,02 - otla 
ikindi: 14,29 - Akıam: 
Yat11: 11,%0 - lmılk: 

16.43 
5,11 

ilmi, Tuna haftUllldaki hükfımet • ayın IOllUDda 19luimlm dönecektir. ~ .... ---.. ~_::zdi~l·ın. 7~2, ıR~khk en çok 5, en u o 
aar .. e mııttr. uzılr lodoıtan 1&atte 10 kilometredir. 

B irkaç gün evvel lngiltere Otf 
Bakanı Mister Eden, fngi~ 

terenin kimleri müdafaa için harp r 
deceğini anlatmıttı. Bu nutka gö,. 
lngiltere, imparatorluğunu müdafaa 
için harp edeceği gibi Fransa ve B•jl 
çikayı, fışkırtmadıkları bir taıırruı• 
uğradıkları takdirde müdafaaya kd" 
şacağını anlatınıt, Almanya ıle yeni 
bir anıa,ma yapıldığı takdirde ayt1I 
şerait dairesinde Almanyayı da mil
dafaa edeceğini söylemişti. 

Mister Edenin beyanatı, Carbi A"I" 
rupada hududun müstakar olm?sı"' 
dayanıyor. Ve 1 ngiltere bu hududı' 
korumıya hazır olduğunu anlatmı' O' 

luyordu. Fakat lngiltereye göre A'l
rupanın farkındaki vaziyet bu mef" 
kezde olmadığı için lngiltere şarıcf 
Avrupa namına hiçbir taahhUde gir
memiştir. 

lngiltere hariciyesi ile teması dr 
ima mevzuu bahsolan Deyli Tel• .. 
graf gazetesi de bu nokta üzerind' 
durarak "Carpte Avrupa harit ... 
takarrür etmiş, fakat şarkta yeni " 
den çizilmi,. fakat bu çizgilerin d-" 
miyeti denenmemi,tir ... diyor. 

lngilterenin Şarki Avrupa hes• -
bına hiçbir taahhütte bulunmam..,. 
nın bir amili de Şarki Avrupanın 111" 
giltere için hayati mahiyette sayıl • 
mamasıdır. Ayni Londra gazetetl 
bu noktadan bahsederken: ••saıtd' 
denizinden Karadenize kadar uı• • 
nan hudut hattının idamesi, ınıiltr 
re için hayati bir menfaat teşkll it
miyor. Onun için lngiltere tarl<i ,_,,_ 
rupada vuku bulacak bir harp lqlflt 
otomatik askeri taahhütlere giritrıtl • 
yor.,, demektedir. 

ômer Rıza DOCRUL 

Ambarların 
Limana devri işi 
Dün bit ri 'di 
GUmrUk idaresine aıt ambarll..

limana devri iti dün bitmtş, id'A 
16 ambarındaki 19318 parça ef?Y9 
man idaresine bırakılmıştır Bu~ 
aan 15405 parçası açılıııadan. 

parçası ufaktefek kırıkları gfüi.ıl~~ 
l 39 parçası da açılarak devrerlıW-
tir. 
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Halı ve İnsan 

Alman - Japon Anlaşması 

1 GÜNÜN RÖPORT~ 
Bu sene yeni bir kürk 

modası çıktl 
İran halısı, İsparta halısı hulasa 

Şark halısmm iyisi boyasmm hash~lı 
ile anlaşılır. Giineı;te \'e çamurda 
rengini atmaz, kirini siler tozunu sil
kerseniz çi~ek gibi me~ dana çıkar. ingilterenin Japonyaya karşı 

harekete geçmesi bekleniyor · Bir kürkçü anlatıyor: 
Demek boyanın hasmı giine~ ve 

çamur me~·dana vurur. hısamn da 
böy·ledir. Güne!;' görenler içinde ren
gini değiştirmiyenlerdir ki has boya.. 
hdırlar. Lakin bunlar nekadar az
dır; ama nel,aclar azdır değiJ mi? ---ı Amerikaya Her tarafta Büyük Anne Sandık

Jarını Karıştırmak Hevesi Var! 
Çamura dü~enlerin içinde de ren. 

gini atmı~·aıılar azdır. Onlar da pek 
azdır. Çamura dii.,üp te rt.'ııgini atan • 
ları haydi mazur görelim, mazur. 
durlar di)·clim. Lakin giineş gördüğii 
için rengini kaybedenleri nasıl ho~ 

görelim! 

Maclr;clin iç kmmlormı gö·feren 
. ,, 

resmı 

ispanya asileri Mad
rit civannda sıkıstllar 
Madrit Hükumeti Milletler Cem~

~ 

yetini Toplantıya Çağırdı 
Londra, 27 ~Radyo) - ispanya hükumeti, Alman\'d ile ltalyanın 

~ene,·al Franko hü~Qmetini tanımalarından doğan vaziyeti görii§mek 
l.ıtere Milletler Cerıı ;yeti Konseyinin derha 1 topl anrıasın: istemi~tir. 
~"cl~ir hükumeti Franko lıareketinin ispanya ve bütün dünya için bir 
&ı.ılh ~ehlikesi oldL•ğt·nu ileri sürerek Milletler Cemiyerı misakınııı 11 inci 

nı~ddesinin tatbikıni istemektedir. 
__ Londra, 27 (Radyo) - lrl~nclı-----------
h'·'•· 
1• inde'ki'hir= t~t-rri-redrl.;t:m.;tıı=. r;: 
:da faşizme olduğu gibi komüniz • 

"MlaıurK ınguız 

Ve ira n El~ilerini 
Kabul ettiler ede aleyhtar bulunmakh:itr. 

HARP V AZIYETI 
lıı~ndra, 27 (Radyo) - Ispanya 
i ılerj Akdenizde başka milletlere a

lt gemileri durdurup araştınnıya baş 
llllıı§lardır. Bir Fransız gemisi bu 

:~hah Feral limanına götürülüp a -

h~btıxıa yapılmıştır. Asıler bütün 

.~ funet zırhlılarının bulunduğu Kar. 
~ener 

Ankara, 21 ( A.A.) - Rci
sicümhur neztlerfode hari
ciye Vekili Dr. Tevfik Ru§tü. 
aras bulunduğu. halde bııgün 
lngiltere Bii.yiik Elçi.si Sir 
Persi Loreni kabu~ bıtyı•r-

Ilı unanını havadan bom bardı· 
r an etrn.işler, zırhlıları lıaaara uğ -
atnuşlardır. 
~ Madrıt Başvekili Kaball~ı·onun 22 

""~Şllldaki oğlunu asiler kurşuna diz
~l§lerd· 
beı ır. Madrit civarında muhare-

ler~rnı devanı ediyor. ~ü~um:t kuvvet 
leri PU~anares nehrı uzerınde asi _ 
rnürek:kUrtı:nUşlerdir. 12 ta bur.dan 
Wk ep beynelmilel kuv,ıetler bü • 

Yararlıklar göstermişledir. 

L. AslLER SIKIŞTI 
~ho d 

lsUer n an verilen malumata göre, 
başla' Aiadrit - Valensiya yolundan 
ttlihta~a~ suretile payitahtın bütün 
ret~ ~lat yollarını kesmekten iba • 
re }d: elli bir tabiye tatbik et.'llek ÜT.e

decek~drit:eki ileri mevzilerini terke
Olan erdır. lki bin mitralyöze malik 

h"k• to.eth u _uınet milisleri, Madritin 
tlok allerıne hakim bütün s~11kulceyş 
U . taıarxnı işgal etmektedir. Asiler, 
llıvers·te 

11 ı rnahallesinde yiyeceksiz ve 
Uetız b' h 11uı k ır alde hakiki surette mah • 

8~ alnu§lardır. Hiç kesilmiyen bir 
e•~ altıııda nevmidane mukavemet 
~ektedirler. 

ltalya, Habeşte 
Goreyi de 
işgal Etmiş 

!!\ Londra, 27 (Radyo) - Bugün Ro
töada neşrolunan resmt bir tebliğe 
tis~ttaıyan askerleri Garbi Habe
~. daJti Gore §ehrini de ~gal et. 
ı_ lŞtJı.. Gore Garbi Ha}:>eşistanm mer 
"'eZi .di 
Seı· ~ ve Habeş İmparatoru Haile 
lı~ as~Ye, burada kendi namına bir 

~etı? icrayı hükfımet ettiği iddia-
a ıdi. 

mu~l.ardır. 

Ankara, 21 (A.A.) - Rc.i
~icümhur Atatürk bugıi'>l lran 
Büyük Elçisini kabıtl bnyur
mu,şlardır. Büyük E1çı Şahi1t
şah Hazretlerinin bir nıek
tubım.u Atatiirke takdim et-
miştir. 

Alman yada 
San'at tenkidi 
Yasak! 

Berlin, 27 (Radyo) - Propagan
da Nazın Doktor Göbels, san'at Vt! 

edebiyat eserlerinin tenkidini yasak 
eden bir emirname neşretti. Emirna. 
mede henüz yirmi ,yirmi beş yaşını 
doldurma.ı:nış gençlerin kırk, elli ya
şına varmış olgun san'atkarların e • 
serlerini, san'at kültürleri müsait ol. 
matlığı halde tenkit ederek &an'ati 
baltaladrkları anlatdma.kta ve buna 
karşı geçmek lazrm geldiği ilave o
hınmalctadrr 

•• gore: 
BU ANLAŞMA 

DELiLiKTEN 
iBARETMiŞ 

Londra, 27 (Radyo) - Alman
ya ile Japonya ardsında komünist. 
lik aleyhinde yapılan anlaşma bey
nelmilel tesirini gös+ermeğe de
vam ediyor. Sinyör Grandinin ln
giltere Hariciyesine ltalyanın bu 
anlaşmıya iştirak etmiyecağini bil
diriyor. Fon Ribbentrop'un itilaf. 
namenin imzalanacağını daha ev· 
vel Başvekil Baldvin~ haber verdi
ği tekzip olunmaktadır. 

BERLİNDE 
Berlin, 27 (A.A) - Alman - Ja. 

pon itilafının akdi münasebetile llit
ler, Japon sefiri Mushakoji :ı;erefi . 
ne bir gala ziyafeti vermiştir. 

lNGİLTERENİN KARARI 
Paris, 27 (A.A) - Le Journal dL 

yor ki: "1ngilterenin Japonyaya kar
şı mukabil taarruzu artık gecike -

mez . ., 
L'oeuvre gazetesi, Almanyanm Ja 

pon - Alman itilafına iştirak etme. 
leri için bir çok hükumetlere müra
caat etmiş olduğunu yaz.:uaktadır. 

Bu teşebbüsler bilhassa Viyanada 
pek soğuk karşılanmıştır. 

L' Humanite diyor ki: ''Sulhun 
mqha.f~7..AC:l»T .......... ,, Mo- '\Ui+-;ln ~~ 

ıerı endişeye düşürmektedir.,, 

Yalnız Matin gazetesi, bu itili.fın 

imzasından dolayı memnuniyet be· 
yan etmektedir. 

AMERİKAYA GÖRE 
Vaşington, 27 (A.A) - Alman -

Japon itilafı hakkında mütalealar ser 
detmekte bulunan Nevyork Heralt 
Tribune, diyor ki: 

Japonyanm Asyadaki mevkiini 
tahkim etmekte bulunan ve Japonya 
nm Filipinlere ve daha ötelere doğ -
ru utevessüü hülyası sahasında atıl
mış bir adım olan bu itilafa karşı ka~ 
yrtsızlık gösteremeyiz. 

Londra, 27 (Radyo) - Gelen ha· 
berlere göre Italya ile Japo'lya ar:ı.
smdaki anlaşma da tam.:ı.mtııımıştır. 
Bu anlaşma sırf ticari mahiyette olup 
komünist aleyhtarlığı ile alılkadar 
olmadığ1 bildiriliyor. 

Bu gazete, mtitalealarınca şu su • 
rette hitam vermektedir: 

"Bundan daha büyük bir delilık 
tasavvur ola bilir mi ? ,, 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

_ Benim C8Jlnn kiirküm ! diye ba
ğırryordu. Benim o güzel kürküm bu 
hale roi girmiş??··· 

Genç kükrçü ustasr: 
_Aman bayanım, dedi, bunun ne. 

resinde kusur buluyorsunuz? 
_ Ben size iki tane yapacaksı

nız demedim mi? Bir kere o koca. , . 
man kürkten hır yaka çıkarmışsınız, 
sonra ben size şöyle geniş olsun o. 
mt12lara dökülsün, diyordum.. Şuna 
bakınız bele .. Şuna .... Beş parmak e. 

ni yok. 
_ Kürkünüz bozuktu... Bozuk 

yerler çıkınca bu kadar kaldı. 
_Bozukmuş ... Tam elli senelik 

kiirk, o.. Elli sene bozuJmamış ta 
şiındl mi bozulmuş ... 

_ Elli sene1ik oldu~ için bozul. 
muş ya! .•. Güve yemiş, çürümüş. 

_ Haşa .. Haşa yep~·eni idi, güller 

gibi ... 
Genç kadının ~·üzü krzarmrş, a-

deta morarmışh. Eliyle masaya \'llnl 

yordu: 
- Sizi şikayet edeceğim .. 
- Bayan, sinirlenmeyiniz.. Şu 

sarı samur ... Bizde çm·allarla var. 

Bunun hiç bir kıymeti yok.. Biz alıp 

Kürkçü de ona ~üJ·a kedi \'enniş. 
Bayan bunu görünce: "Benim ya. 
kam böyle mi olacaktı?,, diye sinir
lenip dü~üp bayılmı~. Kürkçü Uam 
altü..~t oldu. Eterler, sular.. Ne ise 
şükürler olsun bizim mü-,teri bayii. 
madı. Bayanlar çol< sinirlidirler. 

- Bu sene buhran olduğuna göre 
kürkçülük te pek iyi bir nziyette 
değildir, herhalde.. Onun için çok 
nıü.,teriııiz olmasa ,gerek .. 

- Kürk lüks işidir. \'e buhran 

lüks eş,ra üzerine tesir etmiyor. Bi

lakis, kürkçülük memlekette inki~al 

ediyor. Kürke karşı iştiyak umumi .. 

Kadınlar bunu o kadar çok seviyor • 

lar ki bize taksitle kürk yaptm~·or
lar .. Mesela iki yüz liraya.. ~'Aman 

kocama ~iiz lira deyiniz.,, diyorlar. 
Bin sıkıntı içinde e\' harçlığından ar_ 
ttırarak bize o ~iiz lira~ ı ödiiyorlar. 
Bir çoğu da taksiti \'eremiyor. Ca
nım kürkler üstlninden bir sene ~eç
meden çar~ıda mezada ÇJkı~·or. Son
ra da Anadoluda çarı-;af ı bıralunQ·an 
yerlerdeki kadınlar da çarşafı ter. 
ketmeye başladılar. 

Eskiden bir 1stanbul, bir Ankara, 
bir İzmir bir de Samsun kürk isterdi. 

ta ne yapalım? Şimdi Eskişelıirden, Konyadan şora-
Bu defa elli senelik kürküniin de. dan buradan siparişler gelmeye baş. 

ğersiz olduğunu işitmek.. Giimüşi 

mantolu bayanm aza.metine dolmn. 
du: 

- Şimcli bir de beni tahkir mi e-

ladı. 

KÜRKÇÜNÜN DERTLER/ 

- O halde i~ler çok i~·i .. 

- İşler iyi değil... Çünkü dört se-

Ve ~·ine renginin atmı~·acağmdao 

emin olmadan halı ~ibi ıtiine~e \'e a
yaklar altına serilenlere ne direlim!! 

İnsanın halı olnu~·a. lakin kötü, 
renksiz bir halı olmı~·a ne bü~·ük he. 
vesi ,·ar Yarabbi'? Bari halıları insan 
,.e halı olmak istiyen insanları halı 
raratsa~·dm. O zaman ne halı bu ka
dar pahalı ne insan bu ka<lar ucuz 
olurdu! 

B. FELEK 

ı=-~~~~;zı~oR~J 
Geçr.;nlcrde Karata-§ta .')a!~ir ;ıa .. 

mmda biri, zevcesi Emiı•eyi başına 

kr:serle vura vura öldiirmüştiir. Ka· 
tiı müşahedeye scvkcdtfmı.ş, ııe deli 
olduğu, hatta ihtilattan bile 111c11'i 
itab ettiği anla§ılmıştır. - CUMHU
RIYET, 27. 11. 1986. 

"Hatta, bile., edatlarının lah::c olduğu 
cümle, kendisinden evvelki ciıın'.e ve"a tum. 
lelerin bekletebıleceğinden fazl.ı 'bır şc} 
olduğunu ifade eder. Bir .;.damın kcserlt' 
kansını öldürdüğiınu, deli oldugunn oğren· 
dıkten ı;onra onun ihtilattan ı:ıcnedilui~i 
haberinde beklenilmedik t>ir Eevkaliddik 
Lıulamayız. Demek ki yukarıdaki t:ümlcde. 
ki· "hatta. bile,, edatlarmın hiç !:lir lıizu -
mu. hiç bir manası yoktur. 

ikisi de bir manada olan ''harta,. ve "bi· 
le,. edatlarının bir cümlede lcul:anılması ııiç 
de iyi olmuyor. 

Yukarı.ki cümlede "bile., ed.ıtmın kulla • 
nılmasrna !uzum olsaydı, "ihtil:\ttan., degil, 
"men'i,, kelimesinden ı;onra konıılması ıcab 
ederdi: " ... ihtilattan men'i bile ... ., 

• • • 
rıı:,.--....... ,o ilh·~ ı. .. , •• -ı. n~-.-.ı,,,- n">(fenrH"Tf T(h·l<f,1 t•yc 'A.1.rupadan 

mi kürk? Büyük annem onu anneme kürk gelmiyor. Hükfınıct bunu Jıer • Elektrik fiatı 14,10 kuru.]. -AÇIK 

lohusabğında tam elli yedi san alh. halde bizdeki kürk ana~iini koru- SOZ, 27· tı. l936. 
na alım~.. ak . . ._ \T b' . 1· 14.10 kuruş, 14 kuruş 4 para demektir 

m ıçın yapu. e ızım yer ı sana. Halbuki "Açık Sôz,., 14 kurus ıo para ·de-
- Sarı samur hiç bir zaman bu ,nimiz korundu ve oıYlaklanmız ke- mek istermiş. O ya "14.25 kurus veya 

" "14 kr. 10',, şeklinde yazılır. • .. ' 
fiyat etmemiştir! 

- Yalan mı söyliiyorum .. Bir de 
bana yalancı demedl,ı'tiniz f'lksik .. 

- Estağfurııllalı .. 

BU SENENiN MODASI 

çilerimiz sürüldüyse de, mü~teriyi 

tamamiJe tatmin etmek imkanı olma... 
dı. Çiinkü bizde liitr çıkmaz.. Bizde 

tav';an yetişmez. Bu sene mesela 

panter ve astragan çok moda.. İki 

Kürkçü Hanının bJr odasında, a. üç sene biz ba~·anJara bizim keçileri 

töl~·ede bir perde ile ayrılmış küçük siirdük. Fakat şimdi arlTk onu iste

ve şık bir salon ... Bir a~·na iki kol- miyorlar. Ba~ka bir !;,'e~· ~·ok mu, di. 

tıık bir ma.<i!a .. Kenarda dll\·arda per yorlar. Halbuki bunlan bulmanın \'e 

delerin arkasına a.'>ılmrş srra, sıra müşteriyi memnun etmenin imkanı 
mantolar.. yok.. 

- Sizi gidip şikayet edeceğim. - Ben kadınların üstünde panter 

- VaUahi isterseniz ~iclip şikayet ve astra~an çok görii)·orum. 

ediniz. İşte ktirküniizclen çıkan ya. - Tabii, burada istediği kürkü 

ka.. Ben ötesini bilmiyonım. bularnıyan bayan cebine bir parça da 

Genç müşteri, boyalı cluclaklanm seyahat llarası koyunca ya Atlnaya, 

büzen bir istihfafla kürkU siyah eJ- ya Peşte~·e, ~a BerJine gidiyor. İste. 
divenli elinin srrtiyle itti: diği kürkli alıyor, giJ.;yor, geliyor. 

- Bana bunun reva.hını ,·erecek. Eşya~, zati~·e olduğu için ondan 

gümrük almıyorlar. Halbuki eskiden siniz, diye çrkıp gitti. 

O gidf'r gitmez dükkanın 
bana döndü: 

salıibi Türkiy·eye 200 bin liralık kürk ithal 

• • • 
Resmi bir tclJliğ, Nobel miildifatı

nın bir haine vcrilmesimn yı:mi Al

ma11.ya!J,a karşı muhakldı eme lıir tah

kir teşkil etmekte oldıığwırı 1Jcyaıı ut
rr.ektedir. - A. A. nın ~5. 11. 1936 
tarihli telgraflarmdan. 

~Y.1P değil ya.! ~u "muhakkirane tahk;r,. 
tabın hoşuma gıttı. Bundan böyle biz d 
k~llanabil_ir.iz: . Mesela: A.A. nın, kclimele~ 
boyle gelışı~uzel kullanması, dılimt::e kaıı> 
pek muhakkırane bir tahkir oluyor. 

Meşhur Silah 
Taciri Zaharof 
Öldü 

Montekarlo, 27 (A.A.) 
- Sir Basil Zaharof ölmüş. 
tür. 

A
Jınan hüktımeti, blın · 

dan böyle hiçbir Alına
nın Nobel mükafatını kabul 
etmemesini kararlaştırmıştır. 

• * 

F ransada amele ve pat
ron ihtilaflarında ıııec 

buri anlaşma usulünü ihdas 
eden bir kanun hazı rlannıak
tadır. 

• * 

J aponya yeni bütç66inde 
Milli müdafaaya mü · 

him tahsisat ayırmıştır. 
• • 

B elçika Başvekili u:ın -
draya, Romanya Erka· 

niharbiye Reisi de Varşova • 
ya gitmişlerdir. 

• • 

Y ugoslavyada Agr:ıı•·da 
24 komünist suçlusu 

tevkif edilnıişti r. 
• • 

- Allah cezasını \ 'ersin hö~le isin, 
dedl. Bu sene de bu bela çıktı. Her
kest-e kürk nıerakr.. Gürü y·eten de 
yetmiyen de ... Onun için bu sene 
bü)iik anne sandıklarını karıştmnak 
modası çıktı.. Dedrden kalma bir 
samur kürk ~'akahyan dükkana ge. 
liyor. Bana san samurdan elma kiirk 
ten bir tnıvakar ya.p, diye.. Bunu 
boyatıyorlar da ... Bu hayan avuç ka
dar kürk getirmiş, iki tane )'aka is. 
tiyor. Yanık bit r:;eycli. Bıı samur 
kürklerin bir liralık kıymeti ~·oktur. 
Bunu söyleyince inanmıyorlar. . Ku
laklannızla duydunuz )·a !... Ninem, 
elli lira:ra almış di.re nas:ıl ba~ın. 
yordu. Ru yine insafh .. On paralık 
kürk getirip ninem buna ~;iz lira 
vernıi-, diy<'n genç kadınlar... Ben 
hunu gelinliğhncle almıı;tım, fivatı 
şudur, rllre iddia Nft>n ~·a..-,lr bayan
lar hiç te az de~il; klirk hevesi ı;ok 
para az .. Az para verip şrk olmak. 
~ktin de en tvisinl !!ivmek i .. tt>rler. 

edilirdi. Şimdi yine 200 bin liralık 

malın gelmesine müsaade edilse 150 

bin liralık ~ümrük alınabilir. Halbu_ 

ki bu şekilde yine kürkler Türkiyeye 
giıi;ror. Herkesin kürk mantosu, til
kisi var. Fakat, gümriiksüz ..• Bu su. 

ret.le hem biz ziyan edi~·oruz, hem de 

gümrük... Bu sene TUrkh·e ile Rus

ya arasında takas yapıldı. Altmış 

beş bin liralık kürk geldi. Fakat, bn. 

nu bir tüccar getirtti. Biz getireme
dik. Eğer bu dP.fa kontenjantman 

içine kürk konulmazsa, bizlere bir 
iki sene içiııde dükkiinlnn kapatmak 
düşüyor. 

Dedi \'e içini çl.'kerek pencert>den 

dışan bakarken dü~en karları ~ör. 

müş olacak ki yüzü gilldii: 

- Na..,ul ,df'dim, güzel manzara 
de~il mi? Bana öyle geliyor ki bu 
kadar erken ba..~Jıyaıı kış bu şiddetle 
devanı ederse, zannederim yine siz 
bizim o~la.klan, bizim keçileri rahat, 
raJıat sürebileceksiniz .. 

Dün gelen telgraflar, dünyanın en 

esrarengiz adamlarından biri sayı

lan Sir Basil Zalıarof'un MontekarJo 

da öldüğünü bildirmektedir. Bu ada 

mm asıl adr, Zaharya Bazilos Zaha
roftur. 1819 da Muğlada doğnrnı;;tu. 

Babası Türk tabiiyetine geçmiş bjr 

Yunanlı tacirdi. Ailesi doğm~ ... ,rlan 

bir müddet sonra Istanbula gel-işti. 

Kurtuluşta yerleştiler. Zaharof l8 
yaşına kadar bir Ingiliz mektebinde 

okudu ve tercümanlık yaparak ge -

çinmiye çalıştı. Londraya oradan A

tinaya gitti. Iş aramrya başladı ya -
kışıklı olduğu için kadın hamilı'r bu
larak tekrar Londraya gitti. Birçok 
maceralardan sonra Ingiliz silah fab 
rikalarmda müme~sil oldu. Ball:mı • 
lara silah sattı, mensup olduğu şir
kete ortak oldu ve büyük parn ka
zanmıya muvaffak oldu. Hayatının 

bundan sonraki günleri de mrıcera 
içinde geçti. 1924 te Montekarloya 
çekilen Zaharof. Montekarlonun sa
hibi olmakla meşhurdur. Hasta oldu
ğu ve hayatını sükunetle geçirdiiYirH 

B ulgaristanda da 38 ko
münist suçlusu yaka · 

lanmıştır. 

BAYILANLAt? DA VAR 
Bizde bayılma \'ak'aları da olur. - İn aflah, dt•di, ı:;u kısa bir 

Geçende bizim karşıdaki kürkçüye gelsin de belki ... 
bir bayan bir tilki ısmarlamış ... Suat DERViŞ 

hız 

söyleniyordu. ı: 
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A'I.ahk:emelercle 

Uydurma 
Ravormu 
Verilmiş? 

Bir ama, dUn . 
Hır.sızlık suçundan 
Tevkif edildi 

Asliye dördüncü hukuk mahkeme • 
sinde Vahan Agobyan tarafından Mı
gırdıç aleyhine bir alacak davaeı açıl
mış, evvelki günkü celsesinde Mıgırdıç 
Serviyan mahkemeye kaympederi 
Doktor Andre V ahram tarafından al. 
dığı hastalık raporunu göndermiştir. 

"Bana, gözü açık:lık yaphn da 
para çaldın, diyorlar •. ,, 

Davacı, bu raporun hilafı hakikat 
olduğunu iddia etmiş ve tabibi adiller 
tarafından muayene edilmesini iste -
miştir. Mahkeme ayni zamanda mü
başirini o gün Mıgırdıcın evine gon
dt:rmiş ve kendisini b11lamamıştır. 
Dün de tabibi adli evine gitmiş ve 
hastayı muayene etmek ıste.rniştir. O
na da Mıgırdıcın çarşıda olduğu söy
lenmiştir. Müddeiumumilik lıilifı ha
lukat rapor veren doktorla Mıgırdıç 
hakkında takibata başlam1~tır. 

Dün, Müddtfrumumilik Mehmet adlı bir amayı tevkif 
ettir:ı:-iştir. l\ı1ehmet, iki gözünün de kör olmasına rağ
men Tavukpazannda Kurşunlu handa oturan Topal Hr
zırın parasını çalmaktan suçludur. Mehmedin nüfus ka
ğıdı olmadrğı için Müddeiumumllik Mehmedi tabibi adil
lere göndererek yaşım tesbit ettirmiştir. Mehmet, su
çunu inkar etm15 ve şunları söylemiştir: 

"- Bana gözü açıklık yaptın da parayı aşırdın, diyor
lar. r'\llah benim iki gözümü da zaten kapamış. Ben na
sıl para çabbilfrim. Hep bunlar Topal I!rzırrn iftirası
dır.,, 

Antakya Hakkında 
Konfe,ans 

Eminönü Halkevinden: 
Evimizin Cağaloğlundaki merkez 

ealonunda pazar gtinü saat 14 te 
Maltepe Askeri Lisesi Felsefe Mual
lımi Faik tarafmdan (Antakya ve 
lskenderunun coğrafi, içtiuıai ve ta
rihi vaziyeti) üzerinde bir konferans 
verilecektir. Konferans bütün yurt
taşlara açıktır. 

Kadıköy Halkevinin 
Müsamereai 

Kadıköy Halkevinden: 
1 Birincikanun 936 salı akşamı 

Baat 21 de Evimiz Koral heyeti tara. 
fmdan Kuşdili sinemasında bir kon • 
ser verilecektir. Davetiyeler ida.redeıı 
dağrtılmaktadır. 

Karadeniz Birliği 
Kongresi 

Karadeniz Birliğinden: 
28. 11. 1936 lkinciteşrin cumartesi 

günü saat 15 te Eminönü Halkevi sa
lonunda Karadeniz Talebe Birliğinin 
senelik içtimaı vardır, arkadaşların 

gelmelerini dileriz. 

Istanbul Ikinci Iflas Mcınurluğun
dan: 

MUflis Sami Polikarm tasfiye işi 

bitirilerek mahkemece iflasın kapan
masına karş.r verilmiş olduğu ilan o-
lunur. (27743) 

Sahte 
Tapu Senedi 
Yapmışlar 
Galatada Kmacıyan Hanı firariler 

den Vahan, Mihran ve Süıpuhiye ait 
c.lduğu için hazine namımı tescil e
dilmesi icap ederken Aram uydurma 
biı vekaletname ile bu ham Adrine 
igminde bir k~na satmış ve clıne de 
uydurma bir tapu senedi almıştf'". 
Defterdarlığa bu tapu seneditıin uy
durma olduğu hakkında bir ihbar ya
pılmıştır. Hanın tapu kayitleri tetkik 
edilince Adrinenin elindekı senedin 
sahte olduğu anlaşılmış ve Aram ile 
eski tapu başkatibi Refik hakkında 
bıkibata başlanmıştır. Müd1eıumu -
milik bunlara ait tahkikat do')yasını 
ağır ceza mahkemesine vermiştir. Ya 
kmda muhakemesine başlanacak!:r. 

Ceza Mahkeme
lerine Gelen 
Davalarda · 
Azalma Var 
Yeni kanunun tatbikindenberi meş 

hut suçların adedi gibi ecza. m.ahke
aıelerine gelen davalar da yüzde 
SE:ksen azalmıştır. Bu iş azlıgı polis
te de kendisini adamakıllı göstermek 
tedir. Dün, Istanbul tarafından meş
hut suçlar müddeiumumiliğine hiçbir 
Mdise gelmemiştir. Kanunun tatbi · 
kindenberi bu ilk defa vaki olmuş • 
tur. Dün Sultanahmet Sulh üçüncü 
Ceza Mahkemesi yalnız bir davaya 
bıı.kmıştır. Sultanahmet Sulh Birinci 
Ceza Mahkemesine bir buc;uk ayda 
gelen davanın adedi ancak 37 yi bul
muştur. Bu mik~ar, kan•ınun tatbi
kinden Cince üç günde bakda11 dava 
sayısına yakındır. 

g
8u':,MELEKveSAKARYA 

SiNEMALARINDA BiRDEN 
Senenin en büyük ve en güze] fi]m]erinden 

Moskova 
Şanghav 

Smaalsiz bir zenginlik ve ihtifam içerisinde geçen nefis 
>ir AŞK ve GüZELLIK FiLMi. Baf .roldeı 

PC>LA NEGRi 
Ayrıca: Paramount dünya haberleri gazetesi. 

YENl NEŞRIY AT 
Halk Bilgisi Haberleri - Eminö

nü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 
şubesi tarafından her ay çıkarılmak. 
ta olan Halk Bilgisi Haberleri mec
muasının (61) inci nüshası da çık. 

mıştır. Bu sayıda M. Halit Bayrının, 
Altmcı yıl, Naki Tezelin, İstanbul 
masalları, Naci Ayralın, !stanbulda 
Halkevi Usulleri, Talat Mümtaz Ya
manın da, Aşık Fevzinin koşmaları 

adlı yazıları vardır. 

ÖLOM 
Kırk seneyi mütecavl.2: Türk mat

buat ve kültürüne bilhass~ adli mes-

---• lstanbul halkına iki büyük müjde: ---~ 

AranJ10SSJ1 Raik 
25 çocuktan mürekkep Macar Çingene oı·kestrası ve 

LU PERKiNS 
La K ukaracca filminin artisti 
2 Kanunuevvel Çarşamba akşamından itibaren Tepebaşı 

GARD EN 
leğine ait kanun kitapları neşrine ~--••••••111 de başlıyorlar.•••••••-~ 
hasrınefs ederek ve memlekete bü - .-•••••••••••••••••••••••••• ... 
yük hizmette bulunmuş vata'l.daşla - Şimdiye kadar lstanbulda bu derece kuvvetli bir realizm 'Ve 

hu kadar hissi ve müessir bir film görmemİftir: rımızdan Istanbulda Ankara. ca.ddesın 
dE' Cihan Kütüphanesi sahibi Bay 
Mihran kalp sektesinden fücceten 
vefat etmiştir. Cenaze merasimı ya. 
rınki pazar günü saat 13 te Beyoğlu 
B::ı.lıkpazar Ermeni kilisesinde icra 
edilecek ve Şişli mezarlığına. naklo · 
lunup ailesi medienine gömtil~cektir. 

BEN .ÖLDÜRMEDiM 
Tamamen Fransızca sözlü Amerikan tarihinin bir safhası 

Oyniyanlar: W ARNER BAXTER ve GLORIA STU ART 

h!;:a Silm~r Sinemasında 
llaveten: FOX JURNAL. Yarın 11 de matine. Dühuliye 35 kuruş. ,_ 

CHARLlE CHAPL lN 'in son çevirdiği 

ŞARLO- ASRi 
Zamanlar - ,,,._ ,_,_~ _ _____.,, 
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~an'ın hedefi: Haberde. fikirde, 
erteyde temiz, dürüıt, -.mimi 

0hıı.k, kariin ıazeteıi olmaya 
çalıtmaktır. 

S TAL • 
1 N 

IG'Gnün Meseleleri 

~Yılda ne yapılabilir? 
On Yd bir şehri, bir cemiyeti ta.. 
~en değiştirebilecek kadar u.zun 
lr ıaınandır. Bizlere eıvvelce cemi· 

)'etlerin hayatında Mırtann ehem. 
illiyeti yoktur, derlerdi. Fakat son 
leneıer sekiz on seneain bir cemL 

~ hayatmda QOk mühim değişik. 
.,..ı:ı,r yapmrya kafi olduğunu göster
)'ı) lr. lşte Türk inkılabının on üç 
ifl -l liicude getirdiği harikalar. İş. 

t.aıyada MUS801lninin, n AJman. 
hc!a Bitlerin yaptığı işler. 

• • • 
Size a· ~ b. .. k """--..:.... ıger ır orne : 

&vyet Cümhorlyetl Halk Komi. 
::ıert mttl!Ai Türkmenlstanrn htikfı. 
bn et ınerkezf olan Aşkabat şehrini 
"11 ara karar venniş.On yıla taksim e-

llll§ bir program dahillnde Aşkabat 
~~ modern bir ~ehir haline getirl
~l!J. 

tan kabuı edilen pllna göre şehrin biri 
~ie Allerl iskana mahsus Dd 

S enelerden beri, Ru.sya'da 
(Nevyork Taymıs) ın mu

habirliğini yapan, Rusya hakkın
da degerıı ve bitaraf oır eser ya
zan Will Duranti, son günlerde Sta
lin hakkında uzun bir makale yaz
mıştı!'. Bu makalenin en mühim lu. 
ıımlannt naklediyoruz: 

' Stalin, (170.000.000) Rusun 
mukadderatına hakim olan 

eahıiyet olduktan başka, bn)?ün u
yuklar gibi görünen. fakat Avrupa 
siyasileriyle vukubulmak üzere o
lan mücadele sırasında yeniden hız 
!anması çok muhtemel sayılan ci
hanşümul bir ihtilalin aenbolü ve 
merkezidir. Stalinin, komünist fırka 
içinde birçok milcadeleler netice· 
sinde bu mevkii kazanması, nıo • 
dern tarihin en dramatik inki,aDa· 
nndan sayılır. Onun mevkiini aağ-
1amladığı sırada 1924 kıaında Ki· 
rofun katli ile neticelenen ayrılık· 
lar başgöeterdi ve neticede Zinov· 
yef, Kamenef ve daha bql<a Bol· 
6t'Vik liderler hakkında idam bil· 
kümleri verildi. 

olacak. Bu iki kısım geniş bir 
~~llJJkıe biri birinden a:vnJacaktır. B oltevilr lhtilllf ko~t~~ . za-
~hlr içinde S büyük kttHttr parkı, man Stalin, partının ıçınde 
~ar I~ 105 bahçe, 105 çıocuk nüfuzlu bir phsiyet bulunuyordu. 
"'""11111 A,. ı Sebebi Lenine kartı aar11lmaz bağ-ıt • ._ melrtep, 8 sanat.oryom, 
Yatı-o, 2 sinema, bir kütüphane ya.. lılığı, ve 1896 da henüz 17 yaşıodl\ 
~· Bo suretle bugün iptidai bir genç olduğu sıradan başlıyan 
bir Şark ~hrl otan Aşkabat mamur ihtilal faaliyetidir. 
ttr. ~ '\'e ye,llllk bahçesi olacak· Stalin 1906 da çarlık hükiin1etini 

inciten bir dikendi. Bu sırada Tif-
fltt ~ mlsallnden de bntyonız ki liı bankumm kaauı, Moekovaya 
~ ttlct. bir şehir kunılablHr. Şu gönderilmekteydi. Stalin ile arka
bit 

6 
bn iki mfull tı.t:anbul için de d&f}aı'I, kuayı ,ehrin bq meyda-

lli)t'ttfı\ olarak alamaz mıyız! nmda bombal&mlfl&r, mtlaelllh 
bıa.Jcı IJ·ol'Qz bir ~ehrl yeniden kur. ihtilllciler milyonlarca dolan ala· 

...._.d....., flSkl bir §ehrl imar etmek ara- rak kaçmışlardı. 
. teırrr.. f a." 

0n "ilkhaharında ihti. 
.... 11~11~"" ~"'eı.*4~~~Tr'W~'eitft!Nıftf~~MllM.ti!t:'tıfüüi6 .......... uıu • 
h 111oayyen blr program dahllİnde lll liderlerinin hepsi de kaçmışlar, 
..., Pr~rkça, İstanbul on sene son. fakat Stalin Ruıyada kalmı9 ve mü 
,....__ bugttnkUnden farklı bir tehir cadeleye devam etmiıtl. Hapiaa.. 
-.YlcaJctır. neden ve Sibiryadan birkac; defa 

• • • kaçmıya muvaffak olan Stalin 1912 
~ob l senesinin ortalarında müebbet hap-....._· -e~ sulh mükafatı 

STALIN 
den Lenin bu adamlar hAkkında 
"ceb~n ve hain,. ta.birlerini kullan
mış '\"'! bu kelimeler, Stalinin kal
bin~~ a.1-ia..b!!lmuatu.~ ..... """""-'-~--

Stalin'in muhalefet ile müca
delesi 1922 de parti genel 

sekreteri olmaamdan başlar. Ve 
1927 senesinin sonuna kadat rlcvam 
eder. Stalin fırkanın ıumumı .. :\tip-

Jiğini yapıyor, ve bu yUzd-?n bütün 
Boltevik teşkili.tına hlkim bulunu. 
yordu. 

td•-in dtMJu...t'""9 .... H~ Slt.a.
lin tarafından temin olunan vahdet 
ve ahenge karşı gelenlerin birer 
birer yıkılmalarıdır. St'llinia milli 
siyaseti, huımlarının l"iylsetten 
fazla vaziyetin realitelerine mu
tabıktı. Troçkinin riyaset ettiği 

muhalefet, hakiki Bolşevikliğin e-

aasla rı üzennde israr ettiğini söy
lüyorlardı. Bunlar Lenin'in 1Y21 de 
yeni iktisadi siyaseti tleri sürmesi
ne rr.uhalefet etmişler, fakat ~ta
lin, Leninle beraber y-i .. ümü~tür. 
Gerçi Lenin yeni iktisat siyasetinin 
muvakkat bir tedbir oldu~mu söy
lemişti , fakat o da hayatta kalsay
dı, bu programı tatbik etmekte de
vam ~der ve harici siya!t't bakımın
dan k..tp1bllist di.inya ile anlaşmak
tan ger1 kalmazdı. 

B:ı L .. kımdaıı Stalinin siynseti, 
Lenin r.ıyuetitıin devamıdır. Alı

nan neticeler. bu siya.setin doğru 

olduğunu göstermiş ve Sovyet Rus
ya bu s&yede muazzam ve moJem 
ord•ı!n. muazzam bir devlet olmuş, 

ve finuı1sal, endilstriel istikll'ini 
kazanmı$hr. 

Bununla beraber muhalifler nok 
tai nuarlnn Ü7.erinde ısrar etmiş 
ve ilk hnce meşru, fakat mahrem 
toplantılar yapmış, fakat 1A2~ • 29 
da bir tehlikeli adım atan.k Mosko
va ormanında toplanmı~lar, bu hl
dise malftm olunca, ortalığı kaplr
yan heyecan karşısında mnhıılifler 
bir aUrü itiraflar. teahhUtlP.r, neş
retmişler, nihayet bu maceralar, 
geçen Ağustosta Zinevyef ile Ka
menefin muhakemesiyle nihayP.t 
bulmuş, fakat muhalifler ortahğın 
sUkflnet bulması üzerine yeniden 
taaliyete glri,miışler ve 'izli neşri
yat vapmıya başlamışlardı. 

1927 senesinin sonteşrh:ı ı;Unü , 

Troçki ile arkadaşları sokaklarda 
halka hitap ederek gayri meşnı bir 
harekete daha girişmişler:ii. Mu· 
vaffakiyetsizliğe uğruyan bu hare
ket olsa olsa, dahili mUc'ldelelere 
11ebebiyet verebilirdi. Rusya halkı 
bu sırada muhaliflerin mukabil ih
tilll yapmak teıtebbUırilnde oldulda
rını anladı ve bunlann hepse atıl
nıal•-• -··="·lri,pa•la kuw.ıladı. 

il-984- 119ne.lnl,a Ukılc~..ınunda Kf-
rof Yoldaş öldilrilldü ve bu h!dise 
azami şiddetle tenkil edildi, Rusya 
halkı bu hususta da Stt\lin ile be
raberdi Bugün de onunla beraber
dir ve onun gittiği yolda yürümek
tedir. ----= sc mahkfun olmu,, fakat tekrar -!.11 Ytl Nobel Sulh Jl'ftklfatı kaçarak Dumadaki küçük bol~evik ı------..;.._.---------------------------------

-...._ \'on Ossetlıid isminde bir AL. grupunu idare ile meşgul olmuştu. 
VerlJdl Bol!)evik davasının hiç bir muvaf· 

le,.': ~lmaa Nazi dtifmanıdır. RJt. fakiyet ummadığı bu aırada Stalin 
~6 ~eti aleyhinde netrfyat yap. her tehlikeyi göze alarak fırkanm 
le-... -s:bı tevkif @CIUenk tiç &ene teşkilatını çarlık zabrtasın'!l ldeta 
~lal'da Ya,&tdmrftır. Evvelce gözü önünde tutmuftu. . 
lottr., bir ınecmuannı uhlbl ldl, Çarlık zabıt.uma göre S~ahn. on, 
~l 11Y••lf yaalar yazınıya da on beş isimli, kötU bir ihtilllcıydi. 
ttasyı::Rır. l9:JO dan sonra bilhuA& 
il htı 81 llOflyalistlere yaptığı Pddet-

811 ctunlarta t.anmmıştır. 
ltafısl, ~ •ulh mUkifatmm veril 
bitaı ::11ıı davumı beğenmek, \•e 

lbelc d lıi&&1 dütmanlrğmı beğen
~Y fılllektir. Bu ~pten de AL 
~ •ulh müWatmın bir Nazi 
~~Verilmesine kımu,tır. 
~ de Fatlzmln harp ta. 
deJjJ a..__.

01dufuna bundan kul·ntU 
UUJtuıamu. 

s ••• 
~ 
ta~ kendine göre adabr 

S 
talin 1913 Martında ~ekrat" 
yakalanmı§ ve m • tebbet 

nefye mahkiim edilerek, kaçmak 
imklnlanndan klmilen uza.k Tu
rukhanık'a gönderilmişti. Fa.kat 

St 1. buradan da arka.da,lauyle a ın 
1 

. 
temas etmiş ve hayatını idame çm 
balık tutmak ve avlamak il! me,-

gul o!mu§tU. . 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
~aremıt Orta Ukuıunda Kıyaz. y'"" & .. ocası 

"Edremit Orta Okul Talebe Birli- dükkanlarının kapanması li:r.tmaa bu 
ğj" imzuiJe bize gönderilen bir mek- p11n.lann kendilerine iadesi de lizım
tupta, 1936 • 1937 ders ~iınm orta· mış. Bu b~rberlerden bir kı11m1 da 
sına yaklaşıldığı halde riyaziye der~- ~nıyo:ıarmış ki yeni kanun, ruhsa. 
terinin boş geçmekte olmaamdan ş~- tıyelenn bittiği müddetten aonı a 
k8.yet edilmektedir. Bunun sebebi, b~ıJlıyacak, o zaman ruhsatiye ve-
hocaaızlıktır. nlrnlyeceği için berber dUkkA.nları da 

Mektupta bilhaua deniliyor ki: P'lZl.r günleri kapanacaktır. 
••üçüncü amıfta bulunan kardeşle- Netice itibarile kariimiz, berberi'!· 

rımlz daha mü§kUl bir vazıyette. Çün rı bu huau.ta tenvir etmemizi isti • 
kü onlar bu sene mezun olacaklar. yor. 
Çoğu fakir ailelere mensup olduğu Bu mesele Şehir Meclisinin içtima. 
için bu kardetlerimiz leyli nıakteple· ında d;ı koooeulmuştur. Vaziyet 'u • 
l1: girmek istiyecekler, binaenaleyh dur: Pazar günleri bütiln oerbar dilk
müsabaka imtihanına ti.oi tı:ıtulacak· kAnlan kapanacak. nıhı.atiye için 
tar. Böyle imtihanlarda ise riyaziye- •~lediyece alınmış olan vergi de ken
ye çok ehemmiyet verildiği malum • dilerine iade olunmıyacaktır. 

Eyüp Otobüslerinden 
Şikayet Ediliyor 

Eyüpte oturan bir okuyu::•ı.nuz ya
zıyor: 

"EyüplUlerin bir otobüs deıdi var· 
dır. Bu dert otobüsler işlemiye baş
lıyalıdanberi halledilmemiıt~ir. Ve e
dılemiyeceğe de benziyor. Eyiip oto
btiıleri, ufaktefek gayretlere rağmen 
bir türlü tam bir intizam altına ıllı • 
namamıştır. GUodilz olduk;a mun • 
t azam servis yapıldığı halde geceleri, 

bundan da eser kalmamakta lır. Son 
otobüsün gece yansı 12 ıle Kereste • 
<'ilerden kalkması 18.zımgelir. Halbuki 

FIKR~ 

Gazetecilikler 
Qeçenlerde tahaa karfı hücum

lar için Matbuat Kanunu hüküm· 
lerinin pek fiddetli oldu&•Jn Jan 
bahseden bir dostuma dedim ki: 

- Fakat bu kanunla üslup rü
zeltiyoruz ... 

- Nasıl? 

- Mesell " ••• Sen bir cahil ve 
ahmaksın!,, diyeceğimiz yerı:iı 

''sizin eserlerinizde ilim ve zekl 
eseri &örmüyoruz." diyeceğiz. 

Demokrasilerde matbuat da ken
di kendine dördüncü kuvvet va~ 
f ını takındı. Hakikatte onu di~er 
üç kuvvetten ayıra.n vasıf fU ıdiı 

Mes'uliyetsizlik! 
Avrupa ıazeteciliklerini yakın • 

dan tanıyan bir tanıdı&ıma sor• 

muftum: 
- En çok allkalandığınız basın 

lıanıisidir? 
Düşündü, tafındı: 
- Sansüre kadar Yunan ba.sııııl 

cevabını verd i. 
Hayret ettim: 
- ÇünkU, dedi, Yunan ı"-'44'

ciliiinin hürmet ettili hiçbir şev, 
ama hiçbir fey, ne hakikat, ne , .. 
ref, ne namuı, ne hususiyet. hiç
bir fey yoktu. O kadar aerbeıttl. 

Devlet kuvvetlerinin hanıismd• 
bu serbestliii bulabilirsiniz? Ko • 

nun nazarında mes'ul olmak ist .. 
miyen bu kuvvet, adeta eski der• 
beyliiinin yerini tuttutu memle
ketler vardır. 

Londrada bir ln&iliz ahbabım 
kendisine iımini ıöylediiim büyük 
bir Londra ıazetesi hakkında şöy• 
le demifti, ki: 

- Fakat o, bizim sokakta !'·'~· 
mını alıp eve davet edeırıe:" JC.lmiı 

tanıdıklardandır. 

Bir mecliste buluştutumuz eski 
bir Fransız başvekilinin büyük ba. 

sın denen Paris ıaıeteleri hakkın

daki fikri de fU idi: 

- Bunlar f ranıız kamoyunu 
t9msll etmez. Bunlar finans mü

esseselerine vasıtalık eden ilin 
şirketlerinin emirleri altındadır • 
far. Fransız fikrini anlamak için 
vilayet gazetelerini okuyunuz. 

Salengro neden, nasıl ve niçin 
beraet e:lerse etsin, 500.000 satan 
bir iskanda! ıazetesinin eline düf
tü mü, havqazi ile intihar etmek· 
ten ba,ka çaresi kalnıaz. Ya'ıut, 

her,ünkü başmakalesi kendisi 
hakkında en hafif tabir olarak na. 
musauz ithamı ile başlıyan Acti· · 
on Franc;aiı'e kartı Brinad'ın pi.
klnlitine ve sinir kuvvetine salıip 
olmak llzım. 

Şimdi Fransız demokrasisi dahi. 
basın mes'uliyetlerini tayin et
mek için bir kanun hazırlıyor: 
Cazeteci derebeyliğine karşı va
tandaş masunlutunu temin etmek 
ve ... ıaıete Oelirlerlni teftiş et
mek! 

Basın hürriyeti tefekkUr hUrrl· 
yeti demektir ve en bUyük halk 
hizmetlerinden biridir. Bu kadar 
büyük bir vazife, nasıl, mes'uliyet· 

siz bırakılabilir? "l " ··s" 

FATAY 
'~hı bir e &elim nrdlğimlz zaman, 

bit =ise girdiğimiz zaman, kapalı 
~ e bulunduğumuz zaman şap. 

1917 Martında çarlığın sulc.ıtu il· 
zerine Stalin, Kerenski hükftmeti • 
nin illn ettiği aftan istifade etmiş, 
fakat ancak yazın ortaııına doğru 
Petrograda varabilmiş ve B >l!)evik 
partisinin merkezi heyetinde "lazi
fesine devam etmiş ve birhç hafta 
sonra onun liderliğini der..ıhte et· 
miştir. 

aur." 
Netiee olarak gençler nyariye dc.rt· 

lcrinin boş geçmemesinin triir'atle te

min olunmasmı istemek~dirler. 

Beyoğlunda Oturan Mülki
ye Mütekaitlerinin Maaı 

Alacakları Yer 

bırçok ddalar, hazan haftSlnın birkR~ --------------

llattt.l çıkarmak mecburiyetindeyiz. 
hı.da llledeni memleketlerin bir ço
~ lokantaya girerken bUe müt. 
~ Japkaıarou çıkanp umuma 
Ş ''erirler. 

\'tk aPk.nın hiinnet alımetl olarak 
11 ;rı1ınlllJ1 lazım gelen yerlerden bl-0: cenazecıır. 
~ liınii7.den bir cenaze g~ilf za. 
~durup fapkarruzı çıkarmak ve 

lf almak bizim l~ln bir borçtur. 
~se~nırı hu usulü bllmedlit için 
~1 Y!- sokaktan geçen cenazeye 
btı" lakayt bir l'&Zlnt alır. Dün 
~~ General Şükrü 

0

Nalllnln cena-
Ce de de görüp mliteeMlr olduk. 
~ geçerken durup şapka ~
ltıecb • ölüye karşı göstermeye 
~ tJr olduğumuz hürmeti izhar 

'fıkttp, 
fıt. ~ "Qtttııntz1 anatnıa.mak medenJ 

l'çtqp. 

7 tk!nciteşrin gUnU ihtil\lfne ta.. 
kaddUm eden Uç ay zarfında Lenin, 
Petrograttan uzakl&§mJ§ ve Rusya 
hldiutiyle tema..nnı kaybetmemek· 
le beraber, Finlandiya hududunda 
saklanmı§tı. Satlinin, T~kidelri 
ferdiyetc:iliğe karşı, itimatsızlığı 
bu sırada başladığı Avrupa memle
ketlerinde sürgün Y&fIYAnlara kar· 
şı i~tihkar hissi beslemesi de yine 
bu tarihe tesadüf eder. Gerçi Le
nin de Garp memleketlerine sUril
lenler arasındaydı. Fakat I..enın, 

insanlan. zamanı ve hldiseleri ta.h· 
lil etmesinde zat veya ,uphe yok
tu. Hattl Stalinin, Lenine bağlılı· 
ğı onun Zinovyef ile Kamenefe kar 
şı nefretini arttırmıştı. Çünkü bun
lar ihtilalin arifesinde ilrkmilşler, 

v~ kat'i karan verememifler, bat· 
ti Bol!)evik dava•ını •uya düşü
recek yv.ılar yazmıf)ardı. Bu viiz· 

Berberlerin Tatili 
Fatih Postanesi karııaındaki kö

§ede kadm berberi Reşat Göçmen bi
r.e bir mektup göndererek, bazı ber· 
twrlerin pazar günleri dilkkanlarırıı 
açmak niyetinde olduklarını bildiri • 
yor. Kariimize göre bu fikirde olan· 
lar, yeni kanunda Belediye Kanunu· 
nun değiııtirildiğine dıLir bir kayıt 
bulunmadığını söylUyorlannış. Bun· 
d:ın evvel de pazar günleri b'.?rberl~r 
esas itibarile kapalı bulunuyor, bele
diyeden ruhsatiye aldıktan sonradır 
ki, dUkki.nlannı açabiliyorlarmış. Ge
ne bunlara nazaran, l/Haziran/936 
dan l/Haziran/937 ye l<adar pazar 
giinleri dükkanla nnı açık bulundur
mak için bazı berberler 10. bazıları 
20 lira ve daha fazla ruhaatiya para
ıı verdikleri için. ehr yeni kanunla 

1\kşamı birden son otobüsü bulmıya 
imkln yoktur. Bu intizamsızlık, he· 

ruen hemen saat 9 dan sonra başlar. 
u~ aylık maaılann tediye tarzı Ge ce son otobüsü bulacaklarını zan • 

hakkmda verilen yeni kararlar ilk ?'edenler, tabii tahminlerinde alda • 
defıı olarak bu ay sonundaki tedi'l•at 

.J nır, yaya kalırlar. işin hayret edile-
es.1aaıuda tatbik olunacaktır. cek tarafı önde 5mek olduğu halde 

~Ulkiye mUtekaitleri, dulları ve bu meselenin bir yoluna lronulama· 

ıyettmleri için ayrı, askerl mUtekaıt
er, yetimler ve dullar içın ayrı bor- masıdır. Büyükdere ve Bakırköy o -

durolar hazırlanmaktadır. tobüslerinde istenilen intizam pek l· 
Mıı.ış sahiplerini doğnıda:ı doğru. hl temin edilmiı, yolcuların istirahati 

Y~ alikadar eden cihete gelince, Bey temin olunmuıtur. Bunun Eyüp • Ke 
0?lu mıntakası dahilinde oturan mUL resteciler hattında tatbikine neyf' im
kıye mUtekaitleri 9imdiye kadar ma- kı'n olmasın? OtobUs iı,inı hP.leıiiyenin 
aş!annı Suterazisi sokağındaki dai. üzerine almuını beklemek mi llzım? 
~: ~ahsusadan alıyorlardı. Yeni ee- Ali.kadarlann bu mesele ile yakın • 

. _edıyatta burasmm dar geleceği · . 
dU~Ur. UlmUş ve başka bir yer bulun- dan allkadar olmasını temeot11 edı • 
muştur. MezkQ.r mütekaitler maaş. yoru.z. Seyrüaefer idaresi, bu işi pek 
tarını, Galatasaray Lisesi arkamnda 'il bir yoluna koyabilir. Beledıye • 
hazırlanan mahalli mahıuatan ala- nfn ve EyUp Kayma.kamhğm1n him-
caklardır. metini bekliyorın." 

Radyoda jimnastik dersi 

- An/almrıHo olduğum id,,,on 
harelcelleri siıi sağlam Ye genç y0 • 

par. Beni fa/cip editt'ı •. Bir, ilci, üç ... 



TAN 28 -11. 936 

Sancak Davamız Millet Meclisind ...... 
( Ba§ı l incide) 

kUn yuvasıdır. Suriyede oturan in· 
sanların da bir an evvel istiklale ka
vuşmalarını kendilerinden evvel iste
mekle beraber Antakya ve Iskende
runda oturan Türklerin jc kendi yu
valarında yabancı görünme!?rine hiç 
bir zaman tahammül edemeyiz. 

SANCAKTA EMNiYET 
Arkadaşlar, Sayın Haricıye Vekili

miz iktısadi işler üzerinde izahata 
röbet gelmedi buyurdular. Fakat, ar
kııdaşlar, biz müntehiplerimizle her 
sene temas ettiğimiz zamanhırda şa
hidi olduğumuz vaziyetlerı c.lünya mu
vacehesinde, burada söylemek mec -
bı.ıriyetindeyiz. 

milletlerden birisi Fransızlardır. Ha
riciye Vekilinden çok rica ederim, sö 
zümde belki diplomatik noktainazar
dan noksanlar bulunabilir. Fakat, 
samimiyetle söylüyorum, sürcü li • 
sanımı af buyursunlar. Çok beyana
tına rağmen, dostluğunu fiil'!n en az 
gördüğümüz milletlerden biriai. de 
Fransa.dır. (Alkışlar). 

ÜÇ CEPHEDEN 
Bizi Antakyadaki ırktaşlarımızın 

idare şekli oradaki milletimizin dili. 
şu veya bu, iktisadi hayatı, milli har 
si Uzerinde, kültür üzerındeki hu -
kukunu defaat ve defaatla teyit erlen 
bir milletin herhangi bir vesile ile 
dünyaya Suriye ile aktetmiş olduğu 

Arkadaşlar, siyasi, iktısadi emniyet 
sanılan şey bu Sancak etrıfmdıı bi· , 
~jm kendı yurdumuzda kalmış mıdır? 
Hergün gördüğümüz vakayı ile bu 
emniyet.ın kat'iyyen teessüs etmedi
ğini görüyoruz. Orada he?" 0rün ka -
~akçılarla olan müsademeler1'le Türk 
y:ıvrularını kaybetmiye ba~l:ı.mıştır. 
Dairei !ntihabiyelerimizde müntehip
lerle temasımızda babaların, anala -
nn ağızlarından işitmiye b:ışladık : 

Bu hudutta niçin bu kada~· yavrula
rımız ölüyor? Hali harpte miyiz? Her 
yPre askerlerimiz gidiyor, burnu ka
namadan geliyor. Fakat bu hudutta 
gerek giımrilk muhafaza ~ı:>ş'•ilatın -
can, gerek asker, gerek jandarma -
larımızdan hergün bir i)ltim. bir şe
hit haberi geliyor. Halı hnrpte mi-
yiz ?" 

BU HAK TANINMAU 

Hatavda Tazyik 
Devam Ediyor 

• 
Türklerle Aleviler Beraber 

lskcnt:lerun, 'ı7 (TAN muhabirine/en) - Bali T tirkler. fohrilcô1 
yopmolclo itlıom edilerek fevk il olunmaffcrclt;lar. Karok~ı ve 
Ke_secilc köylerinin muhtar/art bazı köy/en tahrik ettikleri iddia
sile lıapse otılm;§/ard1r. Müntelıibisanilerin istila/art do devam 
ediyoı. 

TORK .. ALEVi BAGLILICI 
Antakya, 27 (TAN muhabi rind€n) - Alevilerle TürHer aro

wıda iı btrliği gittikçe kuvvetlenmektedir. Suriye Meclisine 
:~f iraf. edt•c-P.k olan met' us namzetleri taraftndan arapça bir be· 
yanname neırecli!mi~tir. Bu beyanname AIP.viler arasmcla /lmüd
din namtncla biri tarafmdan dağlfılmok istenmiş ise de Alevi· 
fer bu adamı cloya;./a arafartndan kovmuılarc/ır. 

fCRKLERE TAZYiK DEVAM EDiYOR 
Antakya, 27 (TAN muhabirinden) - lntilıobato işfirak etmi

yerılere }·ap11'011 tazyik Antakya mtntakastncla biliıassa Kora'Tl•ıt 
Cf'bıye . Aşağı, Yukart ve Orta Kuseyir ve Ordu nahiyelerine tabi 
kövlercle felcô,iıl etmektedir. Bu tazyikin sebebi de basittir. Çun
kü, .Jıdu na~ıyuindelci 2250 müntalıipten ancak 60 ~iıi, Yukarı 
Kuseyir nahiyesinin merkezi olan Şeylı köyü intihap mf'rkcıina'c 
t62ö m&.irtalıipten 260 kiJİ, Orta Kuseyir nahiyesinde Badülçü-

lom mınfakas•ncla 1648 münfalıipten 250 kişi, AJt7§• ,( useyir nıtn. 
fokasınJa ftıOO müntal!ipten 125 kiıi intihabata iıtirak etmiştir. 
Karomu+ mtnfaJ ostnclokı Türk köylüleri ise infahabafc kat' iyyen 
iş+;ra~ etmemislerdir. 

• 

sup bir saylav sıfatile Hıtriciye e
kilimize tuttuğu bu kudretli ve doğru 
yolda yürümesinden dolayı teşekkür 
etmektir. 

YAP/LAN TAZYiKLER 
Arkadaşlar .. Bu münasebetle tari

he taalluk eden bir iki söz söylemek 
istiyorum. Gaziantep mücadelesini 
yaptığı zaman ve istiklal uğruna kan 
döktüğü zaman orada lskendenın ve 
Antakyalı kahramanlar da vardı. 

Onlar da Antakyanın kurtuluş günü. 
nü o sırada bekliyerek kan dökmüş

ler ve can ve başlarile bizimle bera • 
ber çalışmışlardı. Neticeyi biliyorsu. 
nuz. O zamanın icabı camiayukurtar
mak için hususi bir mukavele ile bir 
kısım Türk toprağı hakkında Türk 
kahramanlarının dileklerini, iddiala
rım öylece bırakarak bir zaman sonra 
bunu tahakkuk ettirmek üzere Fran
sızlarla anlaştı. Ancak yara bugüne 
kadar kanamakta devam etmiştir. 
Fransızlar vaitlerini ahden bağlandık 
!arı hiç bir şeyi yerine getirmedikle
ri gibi Türkleri müteessir edec€k her. 
türlü teşebbüsten geri kalmadılar. El
lerinden geldiği kadar oranın Türk
lerini tazyik ettiler. Tazyik manevi ve 
maddi oldu. Bunların ne şekilde oldu
ğunu ve nasıl mukaveleye riayet edil· 
.iiğini tafsilatile söyliyecek değiJim. 
Ancak gerek Suriyeli memurların 
yaptıkları vergi tahsilatı, kültür işleri 
ve diğer n.eseleler üzerinde ve gerek-

.ı 

' 

1 

miz anavatana kavu§mak için gôzY 
lan döküyorlar. Ve bugün 18 milyo 
Türk yurttaşı bu sevgili kardeşle 
nin feci vaziyetini görerek kalpl 
halecan içindedir. Bunları kurtarın 
hepimizin mukaddes vazifesidir. M 
sele gecikme kabul etmiyecek de 
cede önemlidir. Hak, mantık, siyase 
bızim lehimizedir. Biz daima ha 
işlerde metanet gösteririz. Talepleri 
mizi dostane surette hal1etmek ist 
riz. Dostumuz Fransanın hakşinas 
lığnıdan eminiz. Ancak bu dost de\·l 
te anlatmak lazımdır ki İskende 
ve Antakya meselesi bizim için ha 
yati ve müstacel bir meseledir. 

Memnuniyetle görüyoruz ki.. pe~ 
muhterem İsmet İnönü hiikurne 
Sancak meselesinı çcm ciddi surett 
takip ediyor ve Fransa hükiımetil 

lktısadi emniyetimiz ise hepiniz<'e, 
biltün dünyaca malumdur. O cephede 
neler ol.:iuğunu pek 8.la biliriz. Bunu 
iktısa.di i§lerde bütün dünyanın ho
cası olan Fransızlar da elbette bilir
ler. Türk milletinin iktrsad! hiçbir 
hakkı yok' mudur? Y aşadı~ı yurdun
da, kendi müstakil yurdunda iktısa -
eli emniyetini istiyemez mi? Bizim 
kendilerinden istediğimiz ue Sanca -
ğın sadece istiklali ve muhtariyeti 
idi. Onu da mı çok görüyl!rlar? Biz 
'J'i.irk milleti, başta Büyük D~vict Re
;gimiz, Büyük Şefimiz Atatürk oldu· 
l,u halde her halde bu Sanca<{ın meh
dei belli olmıyan gündenberi Türl<te
rin yurdu, yuvası olduğunt!. kani ola
rak bir an evvel bütün dünyar..a bu 
hakkın verilmesini bekliyon~z. 

menna etmek suretile yapılacak kom 
plimanlarm hiçbir faydası olamaz. 
(Güzel sesleri) 

birlerden birisinin de yeni yenı ınfi- : 
laklar çıkarmamak olduğunu bütün · -
diplomatlann bilmesi icap eder. Hak. 
kının tecellisini kendisinin vereceği 
kararda değil, bu husustaki düşünce
sinin neden ibaret olduğunu bildiren 
Türkiye, Cemiyeti Akvamın vereceği 
kararla kalben milnbasit olacaktır. 

müzakerat devam ediyor. Ancak si· 
yasi konuşmalar, notalar teatisi .,·e 
Fransa tarafından ileri sürülen tek• 
lifler dolayısile İskenderun ve AntJ~ 
ya meselesi derhal halledilebilece~ 
mahiyette değil gibi görülüyor. BinS
enaleyh bizim iddialarımıza ve ar· 
zulanmıza rağmen yüksek diploma~ 
kaidelerine has olan sürüncemelet' 
devam ederse Sancaktaki 300 bin S' 

ziz kardeşlerimizin vaziyeti ne ola • 
caktır. Bunlar tazyik altırub ve en· 
dişe içinde mi yaşıyacaklardır. FraJI. 
sa devletinin mandater vaziyetini tel' 
ketmek üzere olduğunu da unutıtı!
yalım. Mesele halledilinciye kadal' 
Sancaktaki kardeşlerimizin tazyi~ 
edilmiyeceklerine dair acaba sa:Ylll 
hükumetimiz dost Fransadan tenıi • 
nat almış mıdır? Hiç şüphe yoktuı' 
ki bizi ehemmiyetle işgal eden bu O. 
nemli mesele bizim lehimize 01ara~ 
hitam bulacaktır. Çünkü çok muhtt' 
rem İsmet İnönü hü~umeti Ulu ön
derin yüksek direktifleri altında \i 

sulh çerçevesi içinde daima siyasi z&' 

ferler kazanm.ıştn-. Ve bu defa dab1 

hakkın zaferi olacaktır. Ve Fra.rısl 
devleti Türkiye Cümhuriyetine karf 
samimi dostluğunu ispat etmiş ol" 
caktır. 

REFiK iNCE KÜRSÜDE 
Refık lnce (Uanisa) - S.ıyrn ar

kadaşlar, davasında haklı olanların 
tuttuğu kuvvetli yolu gösteren ve 
bildiren izahatı dinledikten, işittik -
ten sonra hepimizin milli vu:danın -
dan kopup gelen sedaya tercünıan o
lan ve milli vicdanımızda eı.elden ebe
de kadar bize hediye edilmiş olan bir 
yurdun hatıralarını ve mevcudiyetini 
korumak için elden gelen gayreti 
yaptıklarını göstermek ıtibarile hü -
kümetimizin bu husustaki enerjik ia
ıliyetinı memnuniyetle, şUkranla kar
eılıyarak sözüme başlanıs.yı vazife 
tanırım. 

Hepimiz, yaşlarımızın icabı olarak 
hayatın muhtelif tecelliyatı kar~ısın
da birçok elem, keder, ı:ıürur ve he
yecan devri yaşamı§ adamlarız. Fa 
kat, sorarım size .. 

lkinciteşrinin ilkinde <!n büyük 
Atatürkün Antakyadan bahsettiği za 
man bir an içerisinde husule gelen 
heyecana kaçımız, hayatta kaç defa 
tesadüf ettik. Bu, bütün vicdan ve 
rııüşterek duygularımızın bır anda e
lektriklenmiş olmasından doğan bir 
heyecandan başka bir şey değildi. , 

O KADAR HAKLIYIZ Ki .• 

Arkada,lar, işin en ehemmiyetli ci 
beti Suriyeye taalluk eden cihettir. 
Suriyeyi, dün Türk vücudünün bir 
uzvu olan Suriyelileri istiklalierini 

l kazanmaları itibarile bizim gibi istik-
1 lalin tadını ezelden tadan, fakat onu 

~.. kaybetmek tehlikesini görnükten 

Dünkü ha+iplerclen 
Yusuf Kemal 

bir muahedeyi vesile ittihaz ederek 
bunu adeta başka yollardan imalı t.ıı.r 
zı, ben herkese ve bütün dünyaya ilk 
defa hak denııi vermek iddiasında 

bulunan bir milletin şıarma ve onu 
idare eden hükumetin vazifesine as
la yakıştıramam. Çok ümit ederim 
ki, bugün irtikap edilen hata yarın 
hnkkaniyetle tashih edilmiş olsun! 

Arkadaşlar, 

Bu Antakya meselesini üç çephe
den muhakeme etmek lazımdır. Bir 
defa, beynelmilel vaziyetten, bir de
fa Fransa noktasından, bir defa da 
Suriye noktasından. 

Biz Fransa gibi diplomathkta üs -
tat olduğunu iddia eden bir mılletin 
dostluğuna muhtaç olduğumuz gibi, 
o da, içinde bulunduğumuz siyaseti 
umumiye dolayısile Türkün dostlu
ğuna muhtaçtır. 

DOSTLUGUN TAHAKKUKU 
Türk, bugünkü vaziyette kendisi

nin küçük antanttan ikisi ile mütt~ 
fiktir. Türk kendisinin ittifak ettiği 
Ruslarla daha evvelden müttefiktir. 
Türk, şarkın bütün milletleri ile ezel 
den ebede kadar manen ve maddeten 
müttefiktir. (Bravo sesleri, alkışlar) . 

sonra tekrar bir defa daha tatlı tat
lı tadan bir millet, zannederim ki, 
dünyada pek az görülür. 

lstiklalini bilen bizler, istiklnle 
mazhar olan milletlere maddi, mane 
vi müzahereti ve onları sevmeyi, vic 
danlarımızın borcu telakki ederiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

ONLAR BiLMELiDiR Ki •• 

Suriyeliler bilmelidir ki, bugün ken 
dileri ile beraber farzettikleri Fran -
sanın dostluğundan daha evvel Türk 
ler kendileri ile dostturlar. Mukadde
ratı tarihiyenin ve komşuluğun çiz
diği tabii huduttan dolayı .. Yalnız, 

Türkler onlarla, ebedi dost, hatta ve 
hatta maddi olduğunu bilmiyorum, 
fakat manevi şekilde mü'ttefik kıla
caktır. 

lstiklale ulaşması llzımgelen yeni 
Suriye, ç.ok düşünmelidir ki, Fran -
sız dostluğuna istinat ederken Tür -
kün kalbini kırmıuıın! Hak mesele • 
sinde bizim topraklarımızın tarihimi 
zin tayin ettiği meseleler üzerin • 
de, Suriye, hakkın tecellisinde kendi 
siyasi menfaati mazide ve istikbalde 
tecelli edecek olan münasebetlerin ve 
receği faydaları gözönünde tutarak 
Türk toprağına gözünü diker vazi -
yet almasın! 

CEMiYET/ AKVAMA 
GiDiYORUZ 

Arkadaşlar, 

Cemiveti Akva.mın verec~ğ'i karar 
muahedelerin meriyetini temin yolun 
da bütün devletlerin müşterek düşün. 

celerini göstermesi itibarile bundan 
sonra beşeriyetin başına geleceo\< fe
laketlerin önüne geçmek üzere düşü. 
nülen tedbirlerden birisi olarak veril
melidir ki bu suretle kendi ınevkiini 

kuvvetlendirmiş olacaktır. 

AT AT ÜRK SôZ VERDi 

Binaenaleyh Cemiyeti Akvam için. 
de bulunduğu müşkül vaziyette ken • 
disini büyük bir imtihana daha çek _ 
miş bulunuyor. Bu davada Türkiye 
bir defa daha hakkını istifa edecek 
ve bütün milletler ara.~ında haiz ol . 
duğu mevkiini yükseltmek suretile de 
o büyük müessese bu hakkın tahak. 
kukuna iştirak etmiş olacaktır. 

Bu noktayı izahtan sonra kanaati
mi arzedeyim: 

Hususi değil, hepinizin kanaatine 
tercüman olarak söyliyeyim. 
B~ımızda bulunan Atatürkün en 

büyük meziyetlerinden birisi tahak. 
kuk ettiremiyoceği sözü söylememesi
dir. Bizim nazarımızda Antakya ve 
tskenderun davası haddi zatında mah. 
luldür. Çünkü o, büyük, kat'i ve mil
te vadedilen sözüyle bu mesele üze. 
rinde ehemmiyetle ve ciddiyetle te
vakkuf ettiğini söylüyor. Onun tevak 
kufu bizim emniyetimizin temelidir 
Çok temenni ederiz ki o tevakkufu 
Cemiyeti Akvam da görsün ve bey
nelmilel vaziyeti kendisi ona göre 
tesbit etsin. 

(Bravo sesleri, alkışlar.) 

KIZIL KIT AP ... 

AKAGÜ~DllZSôYLÜYOR 
Aka~ndtla (A.Akara) - B.ın ~ 

nız. bır noKtaYl soyu,.>t:ct:f;uu. ou 

ziım ay.ıi zamanda Türkere birce~~ 
olacaktır. Hatay meselesmi Ata ıur. 
konuştu , Hatay meselesıni Cümbıltl' 
yet Hükumeti konuştu. Hatay nıest' 
lesini Türkiye Büyük Mmet Mecli~ 
konuşt~. Bu üç konuşuş bir ara>~ 
geldikten sonra bu konuşuşa ka~ , Antalya Meb'us11 

Rasih Kaplan 

se manevi bakmıdan Türk camiasma 
yapılan tazyikler biz cenup Türltleri. 
nin her an, her gün kulağımıza gelir 
ve bizleri müteessir eden şeylerdir. 

hk bugün başlıyacağına kani olduğ111 
muz Fransız dostluğu da cevap -;et 

1" dıkten sonra ve bu meseli? haklı o 

HEP TÜRK .. 

Arkadaşların heyecanlı sözlerine çok 
şey ilave etmiyeceğim. Yalnız Antak
yalıların kendi istiklallerini herhalde 
bir gün kazanacak kudret ve kıymet
te bir Türk parçası olduğunu ben de 
söyliyeceğim. Fransızlar notalarında 
Türk ekalliyeti diye bir kelime sarfe. 
diyorlar. Orada Türk ekalliyeti değil, 
Tfu1{ ekseriyeti de değil hemen hep 
Türk vardır. Sonradan gelenler hesa
ba katılmazsa Türkten maadası he
saba gelmiyecek şeylerdir. 

Arkadaşlar .. Anlamadığımız bir şey 
hürriyet için, hak için mücadele eden 
Fransız milletinin, Alsas, Loren için 
senelerle kitaplarla, cemiyet ve cema
atlerle kin ve intikam besliyen bu mil
letin kendisi neden bu hakkın mahi· 
yetini anlamamıştır. (Bravo .. Alkış
lar). 

Anlıyamadığımız bir şey varsa 
Fransa Hükumeti neden Suriy~nln 

Lübnanın istiklaline doğru velev şöy
le böyle bir iki adnn atarken asıl 

Türl<lerin istiklalini bilir, dünya ku
rulalıdanberi istiklale alışmış,, istik
lal içinde yaşamış bir Türk parçası
nın neden hakkını anlıyamamış? 

rak Milletler Cemiyetine t:vd~ ~i~ 
oikten sonra Milletler Cemıyetınııt ti 
n.illetlerarası haklarına, s1ılhle~~· 
karşı olan endişe ve dikkatini bild1,t 
ten sonra bu mesele artık ark:ıJi~I,. 
çantAda kekliktir. Mesele yokt\I• 
(Gülüşmeler) . • ,..o 

Rasih Kaplan (Antalya.) - ::ıv 
galiba kekliği silahsız avlıynrsur •. 

EY HATA'iU KARDEŞLE~l··1iJ 
Akagündüz (Devamla) - }{elt et' 

eilR.hla. avlanır. Hatayı da icap eddl' 
St: silahla avlıyacağız. Bir nokta ., 
b11 var arkadaşlar... Mil\Atleı· ~ 
yetine giden bir mesele nckadar 1 gt' 
etli, nekadar çabuk olursa olsun. 11, 
ne az l'Ok bir zaman mesafesine ııııJJI 

~ ·~v 

taçtır. Bu zaman mesafesi dahil1 0~ 
Ha tayın vaziyeti ne olacaktır.. ~-· 
biliyoruz ki hususi idare b'lkl k ~ 
ca k. Fakat bu hususi idare ou del\' 
senedenberi bakidir. On beş sene 

8
, 

beri on beş asra sığmıyacnk nıU~~O 
iebetsizlikler olmuştur. Bnnun t~ce' 
Cemiyeti Akvamdan alınar:ak rıc U ır 
ye kadar mesele ne olaca'k 1 söı 

111
, 

ıntmıyalım? Buna eminiz ki bUlrl' ~61 
tımiz bunu dahi nazarı dikl<ate ··i' 
vt bunun üzerinde hergiin hassası ~· 
ıe vakt.ini sarfetti. Yalnu: biz bıltr 
dı:tn Hataylı kardeşlerimize guıııl 
min edelim ki: ftl' 

Rasih Kaplan (Antalya) - An
lar .. Onu da anlar, o da anlar. Onun 
için kan dökmesini de bilir Türk mil
leti. 

Bunu yalnız heyecanlarımızla de -
ğil , gözlerimizin yaşı ile vücudiimü • 
zün bütün babının hareketi ile ifade 
ettik. Bu haksız bir şeyin ifadesi de
ğildi. O kadar haklı idik ki, kendisile 
hali ihtilafta bulunduğumuz Fransa 
dahi, dcfaatla teyit etmişti. Fransa 
tarafından defeatla teyit edilmiş o
lan bir hakkın tanınmamış olması, 

sukutuhayali insanlar için hakikaten 
azap oluyor. 

Fakat, ne yapalım ki, bazı hakla -
nn, en açık hakların dahi istihsali i
çin insanların çok uğraşması ve uğ -
raşa uğraşa hazan da hayatlarını fe
da etmesi lô..zımgeliyor. Muhakkak 
ki, biz, uğraşmasını bildiğimiz gibi 
hayat meselesi mevzuu bahsolduğu 
zaman zannediyorum ki, onu dahi 
feda etmekten çekinecek hiçbir 
Türk vatandaşı yoktur. (Alkışlar) 

Manen ve maddeten bu kadar kuv
vetli olan bir milletin kendi tarafın
dan tasdik olunan hakkı, öbur taraf
tan da tasdik olunmalıdır ki, dostlu· 
ğu bununla tahakkuk edebilsin! Bir 
taraftan dostluk sözil, diğer taraf -
tan dostlukla asla kabil olmuyor, 
hatta, aksine olarak her fiili hazın 
ile kalbimizi kırmakla kalmıyor, 
menfaatlerimizi ihlal etmekle kal -
mıyor, ayni zamanda kendi menfa . 
atlerini de ihlal etmiş oluyor. Fran _ 
sa, bu işlerden biran evvel fariğ ol _ 
sun. Beynelmilel vaziyet, bugiin için 
yeni bir ihtilaf çıkarmıya asla mü • 
sait değildir. lspanyanın vaziyeti dev 
l~tler arasında bir ihtilafa sebebiyet 
veriyor. Rusyanın Fransa ile ittifa -
kı karşısında Şarklı ve Orta A vru -
palı birkaç devletin bilmukavt:le itti
fakı cereyanı hasıl oluyor. Akıllı dip
lomasinin Türk kuvvetinin bu ihti
lafta oynıyacağı rolden istifade et -
mesi lazımgelir. Bizim, en hayati bir 
meselemiz, mevzuu bahsolduğu bir 
zamanda bu dostluğu göstermezse 
benim iyilik zamanımda kandilli te-

Bir milletin hayatına, tarihine ta
alluk eden meselelerin nezaketi hepi. 
mizce maliimdur. Fakat, bu nezaketi 
nazarı dikkate alan Türkiye hükume. 
ti çok teşekküre layıktır ki hakkından 
emin bir vaziyette Cemiyeti Akvam 
huzuruna gitmek yolunu tutmuştur. 

Bizler emrivakileri nimet telakki eden 
bir siyasetin taraftarı değiliz. Şayanı 
şükran olarak arzederim ki Türkiye. 
de harp sonundan sonra yapılmış olan 
muahedelerin hukuki mahiyetlerini yi 
ne hukuki şekilde ilk defa değiştirme 
ye muvaffak olan Türk milletidir. Bu 
defa dahi kendisi emrivaki ihdas et. 
mektense hakkına emin devletlerin 
tuttuğu yolu tutmuştur. Ve asıl ehem 
miyet Cemiyeti Akvamın sırtı üzerin. 
dedir. Mesele o mahiyettedir ki bey • 
nelmilel bir ehemmiyet gösterecektir. 
Eğer dünya sulha muhtaç ise bu su!. 
hu muhafaza için de şu veya bu ted
birleri almak laznn geliyorsa bu ted. 

Hakkı Kılıç (Kocaeli) - .krkadaş. 

tar. iki sayın arkadaşımın hukuki ve 
siyasi mütalealarma tamamile ortak 
olduktan sonra bunlara bir şey kat -
mıyacağım. Ancak çok kıymetli hü
kumetimize şunu söylemek isterim. 
Eğer bu meseleyi beyaz kitapla hal. 
letmiyeceklerse bir kızıl kitap çıkart
mak için Türk milleti onlara istedik
leri kadar kızıl mürekkep verebilir. 
(Alkışlar). 

Remzi Güres (Gaziantep) - Arl<a. 
daşlar .. Bu Antakya ve İskenderun 
meselesi için hükumetimizin tuttuğu 
yol ve takip ettiği istikamet tamamen 
yerindedir. Sayın Hariciye Vekilimiz 
notaları burada hulasa etti. Bizim içi
mizden doğan hissiyatımıza ve fikri
mize tamamen tercüman oldu. Benim 
yapacağım şey, cenup vilayetine men. 

Remzi Güres <S?züne devamla)-
0 milletin içinde de bu hakkı anlı
yanlar elbette mevcuttur. Hükumeti 
de ergeç bu hakkı anlıyacaktır. Biz 
Türkler, arkadaşlar sabretmesini bil 
diğimiz kadar hak.kımızı müdafaa 
etmesini de biliriz. 

BERÇ TÜRKER KÜRSÜDE 
Berç Türker (Afyon) - Sayın ar

kadaşlar .. Bugün İskenderun ve An· 
takyadaki 300 bin Türk kardeşleri-

- Ey Hataylı kardeşler ! E Y o!~ 
tcJylı millettaşlanmız! Siz. ,ıasd ğtfı~ 
kurtulacaksınız. Fakat kurt-ıl.-,ıCll ıııı'' 
giine kadar emin olunuz ki bır l<'ıı• • 
78 halel gelmiyecektir. Kt\JnıZS tU<' 
tel geldiği zaman icabatmı )ı,.t'jj 
v~ paca ktır.) f'a ' 

Bunu onlara temin ediyorurn ııO' 
yük Meclisin bir ferdi sıfatilc \'~1ıet 
tUn arkadaşlar namına Hate.Y ııı~eı1' 
taşlarımıza selamlar. (Btavo se 
alkışlar) . 

GÖNÜL /STER Kf... tl 
Mehmet Somer (Kütahycıl -cJdt 

[Arkası 1 ııı 
Arkadaşlar, 
Dostluk sözünü en çok işittisimiz -
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Görüşüldü, Hatipler Söz Aldılar 
[Ba§ı 6 mcıda1 

knda§Jar .. Gönül arzu eder ki Fran
II:zlar bizimle on beş sene en•el yap
tıkları mukaveleye riayet ederek bu 
ınese1eyi derhal halletsinler ve bi -
~un senelerdenberi beklediğimiz mes
ut neticeyi bize bahşetsinler. Maale
tef vaziyet böyle olmamı~tır. Fran • 
11Iılar sarih mukaveleyi birtakım 
ll'llizakeratla, notalarla, cevaplarla ih 
lal etmek istemişlerdir. Halbuki on
lar haklı olduğumuzu Vl) Tiirk ekse
riyetini o zaman bizden daha iyi an
lamışlardır ki bu mukaveleyı yapmt~
lardı. Binaenaleyh memlek~timiıin 
F'ransaya karşı ötedenberi muhabbe
ti, 8empatisi vardır. Hü~fımetimiz 
de Fransızlarla daima bu şekilde ko
nu§tnaktadır. Gerek B:ışvekilimiz, 

Kerek Hariciye Vekilimiz ooyanatla
rile bizi son derece sevindirmişler -
dır. Son günlerde Fransu:larııı aldığı 
"aziyet, hepiniz görüyorsunuz ki bizi 
Pek memnun etmemiştir. G'!rek mec
lisi alinizi, gerek milleti memnı.1n et
tnemiştir. Fakat biz Cemiyeti Akva
tna gitmekle mevcut mukavelelerden 
hiçbir zerre kaybetrniyeceğiz zaanne
deritn. Nihayet mukavele mukavele
dir. 

Bilhassa Büyük Millet Meclisinin 
bu sene açılma gününde Atatürkün 
bu iş hakkında gösterdiği alaka bizi 
Ve bütün Türk milletini sürura gar • 
ketmiştir. Atatürk bu meseleye vaz'i 
Yet etmekle bunun iyi bir neticeye 
\rlınl olacağına emin bulunuyoruz. 
Şimdiye kadarki siyasi temaslarda 
hükumetimizin ve bilhassa değerli 
\re Inüktedir Hariciye Vekilimizin mu 
"affakıyetlerini daima gördük. Bina 
enaleyh bu meselede de onun önemli 
faaliyetinin Cemiyeti Akvamda iyi 
lletice vereceğini çok ümit ederiz. On 
dan dolaYJ bendeniz de bu bapta bir 
iki aöz söyliyeceğim. 

1 ZAMAN GELMiŞTiR 

esseBe hukukumuzu vermt .... : dahi 
Tilrk milleti onu alacaktır. Yalnız 

Fransızlar siyasetleri icabı olarak iı;i 
oyalarlar. Akşamlayın söz verirler. 
Sabahleyin ondan dönerler. En bü -
yük vasıfları budur. Böyle dolamhaç 
lı dosttan ise mert düşmanı severim. 
Onların Alsas Loreni değil, Paris ne 
kadar Fransaya gerekse Antakya ve 
İskenderun da bize o kadar gerektir. 
Paris, iki üç bin senelik yurtları ise, 
Antakya ve Iskenderun da Türklerin 
dört beş bin senelik yurdudur. (Al -
kışlar) 

iLHAK iSTiYORUM! 
Ben muhtariyet falan anlamıyo • 

rum. Antakya ve Iskenderunun doğ
rudan doğruya anavatana ilhakını 
istiyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Yusuf Kemal (Sinop) - On beşse 
ne sonra lskenderun ve Antakya me
selesinin Millet Meclisine geldiğini 
görüyorum. Bizim lehimize tıalledile 
ceğini kat'iyyen ümit ederek,,> zaman 
arkadaşlar, 921 tarihli Ankara iti -
lafnamesi Fransız askerlerinin Ada
nadan çıkmasını intaç ettiği için iyi 
bir iştir. Fakat, muvakkat büküm of
makla beraber Antakyayı öbür ta -
rafa bıraktığı için o zaman muahe -
denin altına vazife icabı olarak imza 
koyan için, pek acı, pek yürek yakı· 
cı bir vak'a idi. 

Rasih Kaplan (Antalya) -Çok ar
kadaşlar, ogün ağladı. Onu biliriz, şa 
hidiyiz. 

ŞU HUDUT KALKSA.. 
Yusuf Kemal, (Sözüne devamla)

Her vakit hariciye vekaletinden bir 
temennim vardı şu hudut kalksa, şu 
hudut kalksa diye .. (Bravo seslerı) 

Arkada.şiar, 

O zaman mecliste bulunan ve şim
di i•inizCe olanlar bilirler. Ankara 

Arkadaşlar hepiniz bilirsiniz ki, 
thtıdiki hudut tabü bir hudut değil -
elit. 8undan bilhassa Türk milletinin 
rıe~r muztarip olduğunu hüku • 
:eı te, biz de ,her gµn görmekteyiz: 
..._unu Fraruıızlar da görUyorlar ve bı 
""-'•• ,, ... .nn...n...tnt Rn _.._uı· 1-4-

artık halledilecek zamanı gelmiştir. 
Sunu Fransa hükumeti insafla gör -
~lidir. Arkadaşların bazıları mese:nin sUrüneceğinden endişe ettiler. 
k u endişelerinde çok haklıdırlar. Çün 
ti mesele sürünürse oradaki Türk 

kardeşlerimiz hakikaten ıztırap çe -
keceklerdir. Ben de onlar gibi sürün 
hlesinden endişe ediyorum. Fransız
ların itirazlarından bir tanesi fazla 
0flrak nazaridikkatimi celbetti. Su
riye.de UçüncU bir bükiımetin teşek -
külü manda kaidesine muhalif imiş. 
~.iz. S~riyede Uç hük1lmetin teşekkü-
unu ıstemedik ki, bize bunıı sövlü -

Yor. Lübnanla bütün Suriye sav;hili
~ ~ir hükumet yapmışlar. Suriyeli _ 
~rı ~rka.da bırakmişlar. Binaenaleyh 
tıındi zannederim Suriyede Türk yur 
du olan lskenderun limanını kendile
rine mahreç yapmak istiyorlar. Bun
~ Fra.sızlar çok haksızdırlar. An'-

. evt dostluğumuzun Fransızlara em 
ıııyet telkin etmiJ olduğunu zannedi
!ordum. Halbuki görüyoruz ki, birkı
tı1:' dolambaçlı yollarla bizimle yap-

lan mukaveleyi hükümsüz bırak-
lrıak iatiyorl T 'I'U . ar. ekrar ediyorum. 
tır rk milleti Atatilrkten vi.it almış -

· Her meeelede olduğu gı·b· d . 'I'U k .11 . ı, aıma 
r mı etı kendiaile berabe d" V 

bu mesele Türk milletinin ria~r. ·~~ 
gibi hallolunacaktır. (Bravo edı~ı 
alkıtlar) seslen, 

HAKK/M/Z/ ALACA~ll 
İbrahim Mete (Seyhan) - Ulu On 

der ve Cümhurlyet hükumeti bu me
leleye el koyduklan için At.ı~Urke ve 
hUkumetirnize te,ekkürlerimi arze _ 
derken buna daha kuvvetli müzahir 
olan Büyük Millet Meclisine de te -
tekkür ederim. 

Fransızlar hakkında birkaç söz söy 
lem ek isterim. Biz asırlardan beri ve 
k.endimizi bileli çocukluğumuzdanbe
rı Fransız medeniyeti diye onu temsil 
eden milletin ve medeniyetlerinin ar
~ından koşarız. Hiçbirimiz yoktur 
k~ az çok fransızca bilmiyelim, hiç 
bilmiyenler bile birkaç kelime Fran
•ııca bilir. Bu derece medeni tanıdı
~ınız milletin medeni telakkilerini 
b ıı gördük. Bunu ben kendilerine de, 

atu. Ceneral Guroya da, büyükleri:e de aöyledim. Bu, tarihe de geçmif 
'tar. Yalnız anlıyamadığım bir rnese

\'ar. r.emiyeti Akvam denilen mn-

Afyon Meb'usu 
Berç Türk.er 

itilafnamesi büyük şefin sevk ve ida
resi altında o zamanki icra vekilleri 
reisi şimdiki Büyük Erkaniharbiye 
reisimizin de iştirakile müzakere e -
dildi, Ankara itili.fnamesinin yine bü. 
yük şefin emri ile noktası noktas_ına 
harfiyen tutulan zabıtları medıste 
hemen her gün okutturuldu. Diyebi
lirim ki, Ankara itilafnamesi, öyle 
bir itili.fnamedir ki, meclis bunun 
kadar hiçbir itilafnamenin her cihe -
tine vakıf bulunmamıştır. 

Fakat, zaruretler vardı arkadaş • 
lar, zaruretler vardı .. O zaruretlerdir, 
bu fena hududu bize kabul ettirdi. Fa 
kat, tarihe karşı ve (kendisi Fransa
dadır) Franklen Buyyona karşı açık 
söylüyorum, müzakerenin başından 
nihayetine kadar Türk murahhasları 
"Antakya Iskenderun havalisi Tür • 
kündür. Türk burayı behemehal ala
caktır . ., sözünü tekrar etmiş, dur -
mu,tur. Evet, "İskenderun havalisi 
Türktür. TUrk burayı behemehal a
lacaktır.,, Sözü müzakerelerin başın
dan nihayetine kadar tekrar edilmiş 
tir. ltillfnamenin ve mer...,utlnrırun 
vasıflannda ve nıhlannda bu. açık 
görUIUyor mu? Niçin 0 zaman bu yer 
ler alınamadı ? o zaman arzettiğim 
gibi bin türlU zaruret, bin türlü ih
tiyaç vardı. 

KALPLERDE ENDiŞE 
Hariciye Vekili, "mesele Milletler 

Cemiyetine gidiyor bana itimat ve • 
rin!,, diyor. Ben, katı söyliyebilirim. 
Bütün Türk milleti bu meselede bil 
kumetıe, Hariciye Vekili ile beraber 
dir. BUtiln TürklUğün kalbi bu işte 
endişe ile atıyor. Şiir yapmıyorum, 
hakikat budur arkadaşlar. 

Türkiye, Fransa ile görUştüğii o 
zaman ımparatorluğun dörtte üçü ve 
rilmişti. Niçin, Şam hakkında kayıt-

lar koydurmadı da, Antakya ve Is
kenderun hakkında kayıtlar koydur
du. Niçin?. Çünkü daha o zaman bu 
mıntaka için yüreği titriyordu. 

Rasih Kaplan (Antalya) - Ne u-r 
zağa gidiyorsun, Marq, Gaziantepl '.'M•• f eke A • 

Ankara itilifnamesinin mukad -
dimesinde bir şey vardı. Fransa, bu 
itililname imza edildikten sonra bi
ze başka milletlerle de halledilecek 
bütün meseleler üzerinde hayırhah.a.
ne muamelelerde bulunacak, bize yar 
dım edecekti. Birçok arkada._.• .. nmın 
söyldiği gibi senelerce Alsas Loren 
için ağlıyan, heykellerinin üzerinden 
siyah örtüyü kaldırmıyan Fransa 
Türklerin bu duygularını duymuyor 
mu? Niçin duymuyor? 

~e~=~~· Halk kendisi mücade- utte 1 iZ tı-
Yus~ Kemal (Devamla) - Ben ' 

böyle bır manda kabul etmiyorum. e • ' 
Hiçbi:. Türk .~e ~~bul etm:z insanlı- den Emınız 
ğın böyle mumkun oldugu mertebe e ' 
şartları da nazan dikkate alarak duy ' 

NiÇiN FRANSA ÖYLE 
YAP/YOR, NJÇiN?. 

Pek hadden dışarı çıkmıyayım. 
Montröde bir mükavele akdetti!c. O 
mukavelenin hükümlerini gözöniine 
getirsek Fransa bu gibi şeylerde bi
zi incitmemelidir. Hükumetin bize 
verdiği izahata göre hüküm yürütü
yorum. Daha içyüzünü bilmi.}-.._ •m. 
Ve yahut mufassal zabıtlar geldikten 
sonra okuyacağım. Fakat, Montrö 
ahitnamesi okunduğu zaman biz de
miyoruz, hariç diyor ki, Türkiye de 
pakta, Fransız - Rus paktına girmiş
tir. Tabii ilerde ne türlü hareket ede
ceğimiz belli değildir. Nasıl menfaa
timize elverirse öyle hareket edece -
ğız ve gene tabii ben burada Sinop me 
busu sıfatile söz söylüyorum. Ru söz 
!erim hiçbir vakit hükumeti :ıngaje 
etmez. Ve hiçbir vakit hükum~tin 
yapacağı şeylere ilişmez. Fakat ri
ca ederim, mesela 19 uncu maddeyi 
okursak, meseli., harp zamanında 

Türkiyenin bitaraf olduğu sırada 
Türkiyenin taahhütlerini gözönüne 
alırsak ki, Fransızlar Pol Bonkurun 
mahareti ile ııktedilmis diyorlar ve 

gularını gösterdikleri zamanlar en 
yüksek zamanlardır. Orada akıl var
dJr, yoktur diye artık düşünıilmez. 
Bence akıl oradadır. (Bravo sesleri). 

KUVYETU MiLLET 
Size bir hikaye arzedeyın:: Ben bu

radan Hariciye Vekili sıfatı!~ Parise 
gitmiştim. Pariste o zaman bizim bu 
itılifnameyi aktettiğimiz zamanki 
niıkUınet reisi olan Müayö Briyan, 
bükıimetten çekilmiş, yerine Puanka-
re gelmişti. Hükümetimin muvafaka 
ti ile Briyan ile gittim, gör.üştiim. 

Kendisi o zaman Paris civıırında bir 
köyde oturuyordu. Iti!nfnamede 
Fransa devleti, bizim için hayırha • 
hane davranacak denmiş diye görü -
şürken kendisine sordum: 

_ Buraclan Londraya gideceğim 
ve lngıliz nazırları ile görüşeceğim, 
ne gibi bir hattı hareket tavsiye e -
dersiniz, dedim. 

O zaman, daha zafer olmamış. 
tı. 1922 fi1i.n .. General Mufen de ya
nunızdaydl 

_ Şarkh tek kuvvet sız varsınız, 
c;inkU filin devlet şöyle olmuş, filan 
devlet b<'yle oldu. Şimdi ycllrıız kuv
vetli sizsiniz. 

- tngiliz nazırları da sizin gibi mi 
düşünüyor? 

- Tabii değil mi? Onlann bizden 
dllha Heri düşUnmesi lizımgelir, de

di 
- Te~ekkür ederim, dedim. 
O zaman daha zafer o!~emıııtı. 

Böyle bir zamanda Brivanın ııarkta 

en kuvvetli gördüğü Türkive id\. E
vet. bu o gi.inkü halde me~e-la. bü,iik l komımmuza naıı!aran en biivii~t kuv

i vPt denemez. Fakat. çok ha tın sayı
tıın. rnt( , .. .,,.,,,,,,;vptll bir knvv('ttir. 

Ankara Meb'u!u 
Akagünc:lüı 

Fransayı memnun eden bir madde -
dir, o maddeyi mevkii fille koymak 
lizımgelirse Türk kalblerinin Fransa 
ya müteveccih olması icap etmez mi? 

Niçin Fransa böyle yapıyor, ni • 
çin? 

Vaktile diyorlardı ki, Fransanm 
İskenderun limanında şu işi vardır; 
ötede bu işi vardır. Bunların hepsi 
kalkmıştır. Belki demiryol hattının 
elde bulundurulması ile bazı menfaat 
ler bekleniyordu. 1~inci bir hat ya -
puması ile de bunların hepsi suya 
düşmüştür. Sonra Irakm petrolleri 
Lazkiyeye inmiştir. Fransanın yukar 
daki hayati menfaatine karşı, o ha. 
yat! menfaat Türkün menfaatine ~e 
uygun düşmek şartile... Bence, hıç 
bir menfaati k&amı§ olan tskende
run ve ha valisinde bizim istediğimizi 
vermemekte Fransanın ısrar etme
sindeki manayı anla.mıyorum. 

BiZ BÖYLE BiR ŞEYE 
ALJSMIŞ 81.'~ MiLLET 

DE~/LIZI .• 
Dahası var: Türkün haysiyet nok. 

\ kıt' tasına ilişiyor. Türk, bir Türk a-
sını hiç bir zaman bir manda altına 
vermedi ve veremez. (Bravo sesleri, 
alkışlar) Türkiye bunları misakı mil 
!isine yazmıştır. Bizden oımıyanlar 
mukadlieratını kendileri idare eder, 
demişizdir. Cümhuriyet zamanında 
biç bir muahede yoktur ki, Türkü 
filan manda altına koysun. Ve yine 
hiç bir muahede yoktur ki, bir Türk 
bir Türk kısmına, başkasının velaye. 
tini kabul etmiş! Biz böyle bir şeye 
alışmış bir millet değiliz. (Bravo ses
leri, alkışlar). 

Fransanm malOm şartlar altında 
idaresinden el çektiği o parçanın ida. 
resi başka bir mandaya giderse ... 

• 

AN-LAŞILMAZ BiR HAREKET 
Arkadaşlar, 

Şükranla gbn.fyonız. TUrkiyenin de
ğeri çok ileri, çok yüksektir. Hatta 
bilttln büyük devletler Türkiyenin 
dostluğunu elde etmek için biribirle
rile rekabet ediyor denebiltr. Şahtm 
n:çin geldiğini lngiliz gaıeteleri tC't-

• kik ediyor, şiddetle meşRııl oluyor, 
i İtalyanın bilmem ne meclisinde Tür
: kiye ile dost olalım, deniliyor. Bun
. dan on beş sene evvelki ola.:'ak dedii ı;i şeyin bugün Fransanın şu suret-
le, bu suretle tavike uğraşması hiç 
anla6ılmaz bir harekettir. 

Şimdi, hariciye vekilinin söylediği 
tıokıadan onu çıkardım. Fransa di -
yor ki: Mademki siz, mııkavelenın 
hududundan dıpn çıktınız. O halde 
Akvam Cemiyetine gidelım. Kuvvet
le ümit ediyorum. Akvam Cemiyeti, 
hakkımızı teslim etsin. Fransa da 
kendisinin mandası altında bulunan
lara, muahede aktetmiş olanlara 
Fransada bizim an'anevi baıı düşman 
lsırımız vardır. Bugün beg:i de kal
mamışlardır. Fransa halkının ekse -
riyetine değil, bunlara karşı da demiş 
olacaktır ki: "Ey, ne yapalım. Cemi
yeti Akvam böyle takdir etti. TürkL 
)'enin jstediğini yaptı." 

Ama, bence hangi istc•liğini .. Be'n 
açık söylüyorum. Hükumet kabul e -
der, tekzip eder, başka türlü hareket 
eder, onu bilmem. Akdenizden başlı
yarak Asi nehrinin dirseğinden Fı -
ratın dirseğine gidecek hudut i!tiyo
rum. (Bravo sesleri). Tabii lUdut bu
dur arkadaşlar, bu.. (Alkışlar. bra
vo sesleri). Demeyin ki, Yusuf Ke • 
mal Sükutundan çıktı. Ha.-:'!rimi aştı. 
Tleri gidiyor. Hayır, bunlar Türk ta
rihinin hakikatleridir. On bC'ş sene -
ı:ienberi hergün ilerlemekte olar. Türk 
gücünden gerilik beklenemez. Tlerilik 
beklenir llerdeki diye fazla bir şey 
istemiyoruz. Benimkini bana \'ersin
ler, yeter. Bundan başka bir şey is -
temiyoruz. 

ARASIN SON SÖZLER/ 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 

Aras Uzmir) - Söz söyliyen aı ka -
da5lanmın beyanlarının hepsmde l -
ciJ, müşterek bir endişe var. O da 
lşkendenın ve Antakya ve 'hnvalisi 
halkının içinde bulunduğumuz müza
kere devresinde emniyetidir. Htikü -
metimiz, bu mühim nokt.ayı daima 
gözönünde tutmuştur. Saym Başve -
kilim, bu ehemmiyetli mevzua Fran. 

Antakya lılar Böyle Diyorlar 
Menfadan Dönenlere Türk, Alevi 
Ermeni, Rum, Bütün Halk Geçmiş 

Olsun Derneğe Gitmiştir 
(An,.akya Türk kardeşlerimiz arasında, dertlerini Jnava'an halkın• 

bildirmek arzu ve :h,.iyacı herhalde çok şiddetli ... Son zamaniarın vak'a
ları hakkında 4.~·a~ya okuyucularımızdan birçok mektup aldık Bu mek
tuplard6 vak'ala gayet tabii bir tarzda tasvir olunuyor ve Antkyad• 
hüküm süren hava hakkında çok canlı bir fikir veriliyor. 

Aldığımız mektıJplardan birkacsı nı seçip neıredeccqı. Bııgnrı gaze
tecilikle hiç alaka~ı olmıyarı bir san'atkarın meHuhurı• .ıı~ağıya yazıyf> 
ruz. Bı.ı san'atkarda herhalde kuvvetli bir gazete .. i dı:ıı.ar• dd var ) 

1 

Antakya, 23 İkinciteşrin - Fran. 
sızlar Sancakta da meb'us intihar 
ettirmek istediler. Bundan maksat 
ları Fransız taraftarlarını meb'us çı-1 
kararak Şama göndermek, bu mcb·. 
uslara: "Biz li'ransayı isteriz, biz 
Fransanın himayesi altında Suriyey• 
bağlı kalmayı talep ederiz.,, dedirt
mekti. 

l 
1 

Bu maksatla yine Adalı Hacı M:eh· 
medi ve Kayserili Mustafayı meb'us 
çıkarmak istediler. Köylü, şehirli bü. 
tün Türkler: ''Biz Suriyeyi istemi. 
yoruz, Suriyeye meb'us göndermiye. 
ceğiz,, diye kıyam ettiler. Aleviler. 
den büyük bir kısmı da bizimle be
raber oldu. Beyruttaki Fransız Yük
sek Komiserine, Türkiye gazeteleri. 
ne, Milletler Cemiyetine protestolar 
yazıldı. Köylerde, nahiyeler.ıe, her 
taraftaki Türkler hep birlik olm~
tu. 

Bir taraftan da Suriye memurları 
ve Fransızlar muhtarları, nahiye mü
dürJerinf ç•fn"chl-; tijyfWm top. 
]adılar: "İntihaba ahali gitmezse 
ceza veriniz, hapsedin iz! .. diye ten
bih ettiler. Türklerden bazılarının 

evine müsteşar geldi. Siz meb'us olu
nuz, sizi meb'us çıkaralım. dediler. 
Bunlar kabul etmeyiynce: "Hapse. 
deriz., nef yeder iz.,, diye tehdit etti
ler. Bu da tesir etmedi. Türkler: 

- Hapsedin, nefyedin, elinizden 
ne gelirse yapın ... intihabata iştirak 
etmeyiz. Biz Suriyeyi istemiyoruz. 
Biz kurtulmak istiyoruz! diye cevap 
verdiler. 

Türkleri korkutmak için Halepten, 
Ha.madan, Humustan bir çok asker 
getirdiler. Biltün mahallelere tele
fonlar çektiler, bir çok minarelere 
mitralyöz. makineli tUfek koydular, 
bir çok Türk gençlerini hapsettiler. 
Bu da fayda vermedi. Nihayet avu. 
kat Vedi Münürü, Samih Azmiyi. 
Mustafa Rasih Efendiyi Humusa nef 
yettiler. 

Bu vatandaşlar fU mukabelede 
bulundular: 

- Biz nefiyden, ölUmden korkmu
yoruz. Biz gidersek yerimize binler. 
ce Vedi Münir, Binlerce Samih A7r 
mi ve Rasih çıkar! 

Menfalarına güle gille gittiler. 
Bunların nefyedilmesi üzerine Türk
ler yine protestolan yağdırdılar. 1. 
kinci günü intihap başladı. Memle
ketin her tarafına jandarmalar, mi-

sa büyü~ elçisi ile mülakatında ehem 
miyetle temas etmiştir. Büyük Mec
li~in bu hususta gösterdiği ıstırabı 
bir direktif olarak telakki ettiğimi 
arzeder;m (Bravo sesleri). 

YUKSEK BAŞKA:\TJ .IGA 
Başkan - Kifayeti muza;~ere hak

kında takrir vardır. Okut:u~· >runı. 
Hariciye Vekili11in izalıtm Biiyilk 

Mmet Meclisi tarcı/mdan d1>.rin riik
l:at ue yakın alôka ile dit•le?ınıi.,tir. 
Ve1.."ilin beyanatı tasvip olwınmk ruz
nameye qcçilme.,ini teklif ctferi::. 

Seyhan Damar Arıkoilu 
Denizli Yusuf Başkaya 
Kayseri Ferruh Küpkilp 

Başkan - Takriri reye ar7.ediyo -
rum. Kabul edenler, etmiye'ller .. Tak
rir kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edi1°cek baş
ka bir şey kalmamıştır. Puartesi 
günü saat 15 te toplanmak üzere in
ikada nihayet veriyonım. 

intihap lı6c:Jisesi clofayısile lldl6 
mevkuf bulunan Antakyalı Türl 

gen;lerinc/en Mısrlıoğlu 

lialer, askerl~ c:lJ,jıl~ halde yine 
meb'q olacalr herifler evlerinden 
çıkamadılar. BUtün Antakya Türk.. 
!erinden intihaba 78 adam iştirak 
etmiş, bu da belediye süpürgecileri 
ile hükiı.metin tehdit ettiği memur
lardır. Bir çok memurlar da: ''Biz 
istifa ederiz, rey vermeyiz!,, diye 
rey vermediler. 

Türk köylerinde askerlerin halla 
tehdit :tmesine, bazılarına para ce • 
zası yazmasına rağmen kimse intl. 
baba iştirak etmemiştir. Ordu nahi
yesinde sandığa bir tek rey puslan 
düşmemiştir. Bazı yerlerde ikinci 
müntehip çıkanlar da istifa etWer • 
hala istifa ediyorlar. Hükfımet bu is-

tifaları kabul etmiyor, bunları tehdit 
ediyor. 

Ayın otuzunda meb'us intihabı ya. 
pılacak. O vakit ne olacağını bilemi

yoruz. Bütün memleket Türkleri, h~ 
calardan bir çoğu, yetmişlik ihtiyar. 
lar, Alevilerin büyük kısmı şapka giy. 
diler. Antakyada fes giyenler par. 
makla sayılacak kadar azdır. 

Bütün Türkiye gazetelerinin nefye.. 
dilenler için yazı yazmasına, resimle
rini basmasına sevindik. Menfiler de 
Humustan protesto telgraflan yaz
mışlardır Runun Uzerine Fransız Yük 
sek Komiseri bunlan serbest bıraktı. 
Dün Vedi Münir, Samih Azmi Beyler
le Rasih Efendi ahaliye haber verme
den Antakyaya geldiler. Bütün mem -
leket halkı, Türkler. Alevtıer, Rumlar, 
Ermeniler geçmiş olsun diye dün sa
bahtan gece yansına kadar fevç fevç 
bunlann evlerine gittiler, geçmiş ol
sun, .. dediler. Bu da Fransızları bütün 
bütiln kuıkulandrrdı. Ne yapacakla
rını bilemiyorlar. 

Cilmhuriyet Bayramında milli nü
mayiş yaptılar diye hü~ümet Antak
yada~i Türk Kız Lisesini kapatmıştı. 
Bu haksızlıktan dolayı lise ve bütün 
Türk talebeleri mektebe devam etme
diler. Hükumet çok çalıftı. faydası ol. 
mayınca Kız Lisesini açmıya mecbur 
oldu. lki gUndenberi mektepler açıl
mıştır. Millet müttefiktir, atiden emt. 
niz. Fakat beş altı gün sonra intihap 
yaptlırken ne olacağını kestiremiyo
ruz. Şimdili.k bu kadar kifi, icap eder 
se aynca mektup yazanm. Size men
filerin bir fotoğrafisini gönderiyorum. 
Bu menfada alman fotofraftrr. 

• • 
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Tevfik Rüstü Dedi ki • • 
{Baıı 1 incide) 

Arzettiğim beyaz kitap•.ak: vesi-
kalara §Öyle sadece bir göz atanlar
ca ayan olsa gerektir ki her vesi~ada 

ve her vesile ile bu görüşümüzü tas. 
rihten asla fariğ olmadık. Son gün
lerde teati edilen notalar muhtevi
yatı bu hakikati açı kgöstermekte • 
dir. 

İskenderun ve Antakya meselesi 
hakkında Paris bliyük elçimiz mari
ft tıiyle Fransa hükumetine verilen 
9 teşrinievvel 1936 tarihli notnda: 
Milletler Cemiyeti Konseyinde tara
fnndan ve Fransa Hariciye müste. 
§:ın Vienot tarafından yapılan be

yanata işaret edilerek Fransa hü
kOmetfnin Suriye ve Lübnan ile yap 
makta olduğu muahedelere mümasil 
bir muahedenin İskenderun ve An • 
takya mmta.kalan Türk ahalisi ile 
de müzakereye Fransanm amade o
lup olmadığı hakkında ne karar it
tihaz edeceği sorulmuş ve bu suıılin 
iradına amil olan esasatı hukukiye 
mücmelen ifade edilmişti. Bu nota. 
mıza Fransa hükumeti 10 Teşrini
sıı.ni 1936 da cevap vermışl ir. Bu ce
vabın ihtiva ettiği başlıca noktaları 
hülasatan arzedeceğim. 

FRANSANIN CEV AB/ 
NOT ASI 

1 - Fransa hükumeti 1921 itilaf. 
namesi çerçevesi dahilinde mUza • 
kereye amadedir. 

2 - Itilafname ahkamını Fransa 
İskenderun Sancağına Suriye devle
ti çerçevesi içinde bir hususi idare 
bahşetmek suretile tatbik et.mi§tir. 

3 - Fransa, 1921 tarihli -Ankara 
lttilifna.mesini, 25 Nisan 1920 tari. 
hinde kendisine Suriye için verilen 
mandaya istinaden yapmıştır. 

4 - 1922 tarihli manda yasası 

Suriye ve LUbnan namı ile andığı 

1ld d~lete karşı Fransanın, bunları 
iııtikllle doğru götürmesi ve bu 
memleketlerin herhangi bir suretle 
parçalanmasından ve kira.la 1ınasm • 
dan vikayesi gibi vecibelerini tesbit 
etmiştir. 

5 - Fransa hükumetinin, Anka
ra itillfnamesinin İskenderun San. 
cağına mütedair hükilmlerini tatbik 
için aldığı tedbirler bu manda yasa
ıı esaslan dahilindedir. 

6 - Mandater sıfatı ile şimdiye 
kadar deruhte ettiği taahhütleri Su
riyeye devrederken Fransa hüku. 
meti gerek Suriye ile yaptığı bir an-
18,fma sırasında ve gerek bu müna 
sebetle herhangi bir ahar devletle 
yapacağı müzakereler esasında man 
da yasası ahkamından dı3an çı~a
maz. 

Bu itibarla Suriyenin istikbali 
mevzuu bahsolduğu sırada, Fransa 
hükümeti, Suriye hükumeti namına 
aldığı 1921 deki taahhütlerinin fev. 
kinde taahhütlere girişemez. 

7 - Suriye eczasından olan San
cak ile ayn bir ittifak muahedesi 
akdetmek, fiilen ve hukukan 3 üncü 
bir devlet tesisi suretiyle Suriyenin 
parçalanması demek olur ki bu da 
manda yasa.sına mugayirdir. 

8 - 1921 itilafnamesi, Sancağa, 
Suriye hariainde siyasi bir varlık 
Jmkanmı derpiş etmemiştir. 

9 - Fransa hük\ımeti bu hususta 
Türkiye ile görüş teatisıne memnu
niyetle amadedir. Ve bu müzakere. 
tere Suriye hükumetinin salahiyet
tar mümessillerini iştirak ettimıek 
hakkını Fransa muhafaza eder. 

YERDIGIMIZ CEVAP 
Fransa hükumetinin bu notuma 

Paris bilyük elçimiz vas·tasile 17 
Teorinhıani 1936~ tarihinde mü<lellcl 

bir cevap verildi. Bu cevabımızın da
yandığı ba§lıca eııuları da hulfısa • 
ten yüksek meclisinize arzedi vorum: 

1 - Milletler Cemiyeti paktını ih· 
tıva eden Versaille muahedesinin 
akdi eana.smda Suriyedeki vaziyet, 
bir askeri işgalden ibaretti. Bu ta. 
rihte Türkiyenin Suriyedeki hiıkimi 
yeti, huku~an mahfuz bulunuyordu. 

2 - 1920 de San-Remo'da Fran
H mandasına tevdii kararlaştırılan 
Suriye sırf coğrafi bir ifadeden baş 
kabir şey değildi ve bunun hudutla. 
n takribi bir surette bile tahdit edil 
memişti ve edilemezdi. Çünltü Tür • 
kiyeden aynlacak arazi henüz huku 
kan meçhul idi. 

1921 de Suriye namını taşıyan si
yasi bir birlik mevcut değil idi. Tür
JC:ye, 1921 itilafı ve Lozan mu:ıhede
namesiyle çizilen hattın cenubunda 
kalan arazinin bir kuımını şartsız. ve 
diğer bir kısmını bu vesikalarda zik-

redilen şartlar dahilinde terketnıiş -
tir. 

4 - Lozan muahedesinin 16 ıncı 
maddesi, Türkiyenin bu arazi lize -
rindeki hakimiyetini sırf ali.kadar

lar lehine olarak terkettiğini tasrih 
etmiştir. Buna nazaran Fransanın 
Suriyedeki otoritesine nihayet ve • 
rildiği takdirde, 1921 ve 1923 muka
veleleri ile şarta muallak olarak ter 
kedilen bu arazi hakimiyeti, ancak 
tskenderun ve Antakya Türk ahali • 
sine intikal edebilir. 

5 - 1922 manda yasasında lsken
derun ve Antakya sükut ile gcçılmiş 
tir. Bu sükutten maksat, işbu mınta 
kaların Suriye ve Lübnan tahirleri 
haricinde bırakıldığı ise bu hal 1921 
ahitnamesi ahkamına muvafıktır. 
Değilse bu mukaveleye mugayfrdir. 
Fransız notaasınm bu ikinci şıkkı be· 
nimsediği görülmektedir. Halbuki 
böyle bir tefsir, ahdi nakzetmek de
mektir ki, bu takdirde Türkiye, ken
disini, 1921 Ankara mukavelenamesi 
heyeti umumiY.esinden ve 1923 Lozan 
muahedesinin buna müteallik ahka
mından beri addetmek zaruretinde 
kalır. 

GÜZEL BiR DELiL 
1921 imza protokolunda Fransn 

delegesinin Iskenderun ve Antakya 
mrntakası için Türk ba)Tağını ihti • 
va eden bir bayrağın kabulündeki fay 
dayı tasdik etmiş ve bunu temin için 
hUkumeti nezdinde teşebbüs yapma
yı vadeylemiş bulunması Iskendcrun 
mıntakasma kabul edilen rejimin ma 
hiyetini göstermek için güzel bir de
lil teşkil eder. 

6 - Manda yasası ve 1930 teşkilat 
kararnamesi, Türkiye hükumetınin 
mu\'afakatı alınmaksızın tanzim e- -
dilmiş olduğundan Türkiye bunlara 
muhatap olamaz. 

7 - 1921 tarihinde Suriye namı al
tında !İyasi bir teşekkül meve;ut olma 
dığına nazaran §U halde mevzuu bah
edilen muhtariyet mevhum bir Suriye 
devleti ~erçevesi dahilinde değıl, an
cak Fransız otoritesi çerçivesi i<:inde 
derpiş edilmiş ve Suriye ve buna mü 
şabih diğer teşekküller gibi ;stiklale 
namzet addedilmesi tabü bulunmuş 
olan bir muhtariyettir. 

8 - Herhangi bir devletin diğer 
bir devlete karşı olan taahhütlerini, 
o devletin rızasını almadan ahar bir 
devlete devretmek mümkün değil<lir. 

Esasen Iskenderun Sancağı hiçbir 
zaman Fransaya ilhak edilmiş değil
dir ki, bugün Suriyeye ilhak edilebil
sin. 

9 - Iskenderun ve Antakyanın is
tikliı.li, Suriyenin parçalanması ma -
nasını tazammun etmez: Zira bu yer 
ler üzerinde Türkiye, Suriyeye hiç • 
bir hak tanımış değildir ve şurası da 
kayda şayandır ki, yeni muahede ile 
Suriye camiasına ithal edilen alevi 
ve Cebelidürs hükumetleri, lskende
run haricinde Suriye vahdetini ye • 
niden temin etmiş oluyor. 

10 - Suriye ve Lübnanın istiklale 
kavuşmaları, Türkiye Cümhuriycti • 
nin her zaman ilan ettiği prensiplere 
uygundur ve Fransanın aldığı karar 
hakikaten takdire şayandır. 

Türkiye hükumeti komşusu Suri
ye ile münasebatının çok hayırlı bir 
şekilde tecelli edeceğinden şüphe. et
mez. 
İskenderun ve Antakya hakkında

ki Türk noktainazan, Türk ve Su -
riye milletleri arasında hakiki bir 
dostluğun mevcudiyetine hiçbir su -
retle mani teşkil etmez. Bilakis bu 
dostluğun takviyesi için bir unsur o
lur. 

Birçok fedakarlıkla şimdiye kadar 
elde etmiş olduğu haklardan ve bun
ların icabatı tabiiyesinden TUrkiye 
Cilınhuriyeti vazgeçemez ve bu hak • 
lann mahiyetlerinin şu veya bu şe • 
kilde değişme.!ini de kabul edemez: 

11 - 1922 yuası ve 1930 teşkilatı 
esasiyesini, Fransa hükumeti ilk de
fa olarak ileri sürmektedir. Bu iki 
vesika, Fransanın, Türkiyeye evvel
ce vuku bulan taahhütlerinden açık-
ça nükülünü tazammun eder. Fran
sa hükumeti bunları serdeylerrıekte 

devam ettikçe, Türkiye, mevcut mu 
kavelelerin heyeti umumiyesinden 
kendini diriğ addetmiye mecbur ola
caktır. Yalnız bu son haldedir ki, 
müzakerata, Suriye delegelerinin iş
tiraki ihtimali derpiş edilebilir. Çün
kü o zaman iki memleketi ayırarak 
hattı müştereken tesbit eylemek 
lazım gelecektir. 

Bu acı ihtimalleri bertaraf etmeyi 
cidden arzu eyliyen CUmhurfyet hü 

kumeti, iki tarafta hiçbir kaydi ihti 
razi tahtında veya evvelden karşılaş
tırılmış bir fikirle olmaksıZ'n, mese
lenin heyeti umumiyesi hakkında 
müzakerata başlanmasını Fransa hü 
kumetine teklif eylemiştir. 

Şimdi hülasasınr söylediğim n~'"B· 
larımızda görülüyor ki, davamız bir 
arazi (reviziyon) u meselesi değildir. 
İstediğimiz muahedelerle bizim ve 
Türk halkın kazandığı haklann 1iıi 1 
ve ameli teminatım korumak ve Türk 
mıntakasınm haklarının muıilıedcler 

le temin edilmiş olan inkişafını gör • 
mektir. 

Hulasa: Şurasını hemen tasrih et
meliyim ki işi bilenler arasında teati 
edilen t>u notalarda esaslı dellllerimi
(;Jn ancak bir kısmını söylr.mis bulu
nuyoruz. Iktısadi bakımdan oianla -
ra daha temas etmedik. Manda şart
larını ifade eden vesika ile 1923 te 
Lekrar müteaddit vesikalarla teyit e-
dılen 1921 muahedesinin mukayese Cenaze olayı, Güllıaneclen hareket etmeden önce c/in1 merasim yapılıyor 
ve tetkikine girişmiyerek işaretle ik- ---------------, G 
tifa ettik. Mesela 1921 muahedesınin Ş • • k • • N • l • d • • • • 
7incimaddesininsonfıkrasıSanc.ak- Filomuz Bu . u ru aı 1 un goz-
ta resmi dilin türkçe olduğunu sara-
hatle bildiriyor. Manda şartlarını 
gösteren vesikanın 16 ıncı maddesi 
ae Suriye ve Lübnanda resmi lisanın 

franstzca ve arapça olduğunu tasrih Merası·mte df . d. d·ıd· 
ediyor ve gene 1921 mukavelesine b:ığ e t 
lı ve onun esaslı parçalarından birini K I k m enıne ev ı e ı ı 
teşkil eden imza protokoluıun 1 in- a r~ı anaca 
cı , 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu fıkrala- Y Öli.imiyle aramızd:ı çok acı ve derin bir boşluk bırakan 
rında lskenderun limanında Türkiye- (Baıı 1 incide} General Şükrü Naili Gökberkin cenazesi, dün Edirneden 
ye tanılan haklar arasında rürkiye- sonra Amiral Şükrü Okan Tl'lc!.ıyeli ve 
ye kafi bir sahanın uzun müddetle Matla fahri konsolosumuz olduğu şehrimize getirildi ve gözyaşları arasında Şel::itliğe &ö-
kJraya \'eriteceği açıkça ifade e<lil • halde Maltada yatan Türk a~i<crlcıi- müldü. 
miştir. Manda şartlarını heyan eden nin mezarını hu~ıusi olarak zıyaret et- SiRKECiDE 
vesikanın 4 üncü maddesinde ise man miş ve bir çelenk koymuştur. Fahri 
dater Fransaya Suriye ve Lübnanda konsolosumuz da bir çelenk koyıuuş
h!çbir ~ahanın kira ile başka bir dev- tur. 
lete verilmiyeceğini temin ~tmek va
zifesi veriliyor. Bu başkahklar İsken
derun ve Antakya ve havalL31 ıin man 
da gartlarını tevsik eden ahkama da
hil bulunmadığı, binaenaleyh Sancak 
mıntakası 1921 muahedesi ile istik -
lale kavuşmak üzere otonomiye tiı.bi 

olduğu için bahse karıştırrlınadığı -
m bizimle kabul etmek tabiidir. Ak
ı:;i takdirde bu mütcarız ahkam biri
birini ifna ederek bizim muahcdemi
zin ortadan keyfi olarak l\aldmlmış 
oJduğıınu anlamaktan başka bir çarn 
ve izah bulunabilir mi? 

Bu sonuncu takdirde ise 1921 mu
ahedesine mevzu olan bütün mesele
ıcr olduğu gibi açıkta dm makta ve 
bir hal şekli beklemekte bulunuyor
lar, demektir. Asamble münasebetile 
Cenevrede bulunduğum sırada yaplt
ğım millakatların ve temaı-lıırın ne • 
ticesi olarak avdette Ank'l.ra.da bu 
milli meselemiz için Fransa ile ara • 
ruızda konuşacağımızı tahmin edi • 
yordum. Beyaz "'kitaplarda gördtiğü
nüz gibi müzakere yerine notalar te
r.tisi ve münakaşa oldu. Bu ıJarın da 
dostane bir hava içinde cereyan etti
ğini ayrıca kaydederim. Bu mühim 
mesele tabiatile böyle sürünCP.mede 
ve münakaşa halinde kalamazdr. 
Fransa büyük elçisi iki gün evvel 
tercihini bize bırakmak suretile, hü
kumetinin iki teklifini ifade etti. 
Bunları da işte aynile arzedi.vorum : 

10 Teşrinisani tarihli notasıle 
Fransa Hükumeti İskenderun mese. 
l~sindeli.i hukuki vaziyetini ,gerek 
manda yasasile bağlı bulun iuğu mil
letler Cemiyetine karşı, gerek Anka
ra ttilafnamesi mucibince deruhde et
tiği hususi mecburiyetler itibarile 

Türkiyeye karşı tesbit etmiştir. 
1 - Türkiye Hüklımeti nıandanın 

iptidasındanberi tatbik edilm:~ olan 
Sancağın siyaseten Suriye tebaiyeti 
meselesini ortaya atmadığı takdirde 
Fransa Hükumeti, işbu mıntaka 'l'!.ırk 

Ull8Urlarının lehine olarak 1921 itilaf. 
lan çerçevesi içinde Türkiye Hükü _ 

metince serdolunması §ayam arzu 
telakki edilen teminatın tetkikine 
derhal ba~lamıya hazırdır. 

2 - Türkiye Hükumeti Sancak i
çın mesela Suriyeye karşı istiklali • 
yeti ihtiva eden yeni bir yıısa tale -

binde ısrar ettlği takdirde mesele 
mandater hükumet sıfatile Fransa 
Hükumetinin salahiyetini tecavüz e
der. Böyle bir halde manda yasasını 
tefsir etmek ve salahiyetle rey ver
mek hakkı Milletler Cemiyeti i{on -
se'yine aittir. 

Bu iki telkin, ayni zamnnda Türki
ye ve Fransa ile elyevm Fransa CUm
hurfyetl otoritesi altına konulmuş o
lan memleketleri alakadar eden bu 

Şarki Avrupacla sulh unsuru 
Atina, 27 (A.A.) - Ga.z:!t.eler, cu

r.1artesi günü Faler limamna gelecek 
olan Türk filosunun Yunani~ anı zi -
yareti münasebetile hararetli yazı · 
lar neşretmektedirler. 

Gazeteler, Türk bahriyelil~rinin Yu 
nan sularında coşkun tezahiirtla kar 
şılanacaklarını bildiriyor. lki yüzlii -
itik nedir bllmiyen Yunan ırillet inın 

coşlwn karakteri bu tezahUr!!:la ken
dini gösterecektir. Yunan mill~ı:i, her 
iki memleket arasında dostane iş bir
liği siyasasını biltün varlığı ile ka -
bul etmiştir. Türk bahriyelileri, Türk 
Yunan dostluğunun Yunanistanda 
kuvvetli bir şekilde kök sa1 dığını gö
receklerdir. 

Gazeteler, öteki mUttef!k Balkan 
donanmalan ile birlikte Til'"k ve Yu
nan filolarının şarki Avrupıda haki
ki birer sulh unsuru oldukla.rnu yaz
maktadır. Türk filosunun zıvareti bu 
bakımdan da büyük bir dostlukla 
karşılanacaktır. 

meeelenin hallinde yegane ilh.ım kay. 
nağt olması lazımgelen dost1.uk zih • 

niyeti dairesinde yapılmıştır. 
Bunun üzerine Büyük Şefimizin ve 

Başvekilimizin ve icra Vekill'?n He-

vetinin, milletimizin arzularına uy • 
ğun olarak hariciyenize verdiği di -

rektifi telakki etmiş bulun·i ığum i

çin birinci teklifi kabul edemiyeceği
mizi derhal söyledim. Milletler Cemi

yeti konseyine müracaatta muvafaka
timizi, keyfiyeti fırkamız içtimaında 
bahse koyduktan sonra Fransa büyük 
e:çisine ifade ettim. Şimdi Iskende
nın, Antakya ve havalisının mukad
deratı meselesi Milletler Cemiyetinin 

tetkik ve mütaleasının alınml..c;ına te

cil edilmiş oluyor. Bu suretle Mil • 
!etler Cemiyeti bizim için mılli ve 

büyük bir meselemizle iştig~l etıniye, 
hele sulh ve iktısadi bakım 'b.n şima
li Iranın cenup kısmından başh~·arak 
Türkjyenin Van göltinün vP. Diyarı • 
llekirin cenup mıntakasını te~~il eden 
büyük bir kıt'asile !rakın şimalini ve 
Suriyenin şimalinde küçük bir mm -
takayı ihtiva etmek üzere yakın şar
kın kocaman bir sahasile A!deniz ve 
Avrupa arasındaki nıUbadel .. 1 •ri11 tek 
esaslı bir limanı olan bu Türk mm
takasının emniyet ve ikbali hakkında 
mütalcasmı bildirmiye davet edilmiş 
oluyor. Hariciyenizin bu safhay; da 
dikkat ve itina ile takip ~d~ı·eğinı te
min ederim. Şimdi bu suret~e hare
kete müsaade ve itimat ouyurmanı -
zı rica ederim. Huzurunuzıh vaziye
t! daima adım adım olduğıı gıbi ar
zedeceğim. Icabrnda icap eden kara
rı almak her vakit sizindir. 

Cenazeyi hamil o]an Kon 
vansiyonel treni, dün sabah 
saat 1 O u 20 geçe Sirkeci 
garına girdi. 

lstuyonda merhumun silah ar • 
kadaşlan, Generaller, mebuslar, ken 
disini sevenler ve büyük bir ı.~ı.,ba
lık yer almış bulunuyordu. Türk bay 
rağrna sarılı olan tabut, furgonda 
Edirnelilerin koydukları çiçekler a -
ra.sında duruyor<kı. Başında iki sün. 
gUlii asker, ihtiramla nöbet bekliyor
du. 

Tabut, buradan alınarak büyük is
t.asyonun dışındaki cenaze otomo -
biline nakledildi. Çelenkler ve mer • 
bumun yolculuk eşyası da otomobi
le yerleştirildi. 

Cenaze, buradan doğruca Gülhane 

hastanesine götilrüldil. Saat on bire <:ehifliHe tedfin merasimi -) 
doğru merasime iştirak edecek res: " 
mi zevat gelmiş bulunuyorlardı. Ta - yapıltyor 
but, burada altı beygir tarafından çe ~ ---·~~ . 
kilen bir top arabasına konuldu. Ve ' 
alay hareket etti. Birçok generaller, 
mebuslar ve büyük bir kalabalık ce
nazeyi takip ediyordu. 

Onde merasim komutanı at Uze • 
rinde gidiyordu. Sırasile süvari, pi -
yade, makineli tüfek kıtaları geli -
yorlardı. Tüfeklerin namlulan yere 
doğru çevrilmişti Askeri bando ma
tem marşını çalarak elerliyordu. 
Yüzlerce çelenk, tabutun konduğu 
top arabasının önünde taşınıyordu. 
Büyük Millet Meclisi namına gönde
rilen çelenk. bunların en önündeydi. 

Alay caddelerden geçerken cenaze
yi takip eden kalabalık gittikçe artı
yordu. 

Alay, Beyazıda geldi, namazı kı -
lındıktan sonra bandonun çaldığı ma 
tem havası arasında tekrar hareket 
edildi. Cenaze arabasını, otomobil ve 
otobüslerle giden halk takip ediyor
du. 

$EHITLIKTE 
Cenaze ~ıerasimi baştan sonuna 

kadar hazin oldu, herkesi aghttı. 
Şehitlikte askerlerimiz tabutu o • 

muzlanna alarak kabrin başına ge • 
tirdiler. Burada hazin bir dini mera
sim yapıldı. Bu esnada harpt Gene
ral Şükrü Nailinin yanında bulun • 
muş olan Mal(ı] Rıza Çavuş ağlıya • 

rak: "O, askerin önünde aslan gibi 
gider, emir verirdi. Mehmetçik. kah 
ramanca atılır, düşmanı mahveder • 
di . ., Diye bağırdı. Orada bulunanların 
he~i büyük bir teessUr içinde bulu
nuyorlardı. 

Merhumun mezan başında, Sinop 
mebusu Cevdet Kerim Incedayı, · bir 
hitabe söyledi. Ve büyük asker, göz
yaşları arasında ebedi metfenine tev 
di edildi. 

AiLESiNiN TEŞEKKÜRÜ 
Sevgili zevcim ve babamız Gene • 

ral Şükrü Naili Gökberk'in ölümü 

Merhumun refilası gözya§ları 

içinde 
dolayısile taziyette bulunan, cens.Jf 
törenine iştirak eden ve çiçek gön • 
deren zevat, mUessesat ve kururrııs· 
ra ayrı ayrı cevap vcrmiye derın te-

1< • essürümüz mani olduğundan teşe 
kürlerimizin iblağına sayın gazete -
nizin tavassutunu rica ederiz. 
Zevcesi: Nazire Oğulları : Macit, nır
gut kızı: Saadet 

Hususi ldar~lerin 
Vazifeleri 

Şehirlerde umumi hayat.m inki§8 • 

fı hususi idarelerin de vazıfelerırıl 
genişletmi5tir. Bu itibarla hususi i· 

derelerde mesailerin bir prograf11 

bağlanması ve bunların devlet ınurs· 
kabesine alınması, ayni za"l1and:ı uıll· 
sllatm da asrileştirflmcsı kararlaştı • 
nlmı§tır. 

Bu maksatla Dahiliye \7eltaletirıee 
· rıııı 

hazırlanan proje hakkında şehrı 

bt-lediyesinin de mütaleası aıınııııŞ~~ 
Yakında bu proje Kamutayda fJl 

zakP.re edilecektir. 
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AcııtaRikntler BORSA Radyo CiLDiNiZi 

1 

Muallimlere ve talebeye 
LiSE ve ORTA 

PJtekteplere göre yazılmış 

TORKLER iÇiN 

2'7 tK1NCITE.5RlN CUMA 

No. 11'7 Paralar 

Sulta,.ahmet Meydanında Muazzam A 111 -
Bugiinkü program 

latan bal 

Sterlin 61S,- 6ıa,- Öile neıriyatı - Saat, 12.30: Plilda 
1 Dolar 122,- lZb,- Türk muıikiıi; 12,50: Havadis; 13,05: 
20 Fran .. fr. 112,- !Hı,- Pllkla hafıf müzik; 13,25 · ı4: Muntelif 

Ot b. · il 20 Liret 125,- UO,- pl.ik neıri1au. 
dir Miting Hazırlanmıştı 

Saraym ıon dalkavuktan da orta -
daıı çekilmitlerdi... Ancak, vazif ele· 
l'ilıi aon dakikaya kadar ifa etmiye 
karar veren vükela heyeti, V,ahdet· 
tini terketmemişlerdi. 

bir miting yapılmıştı. uz ını m • 20 Belcik• tr. 12.- u.- Aktam neıriyatı - Saat, 18,30: Plilcla 
tecaviz, halk toplanmıştı. Hıitipler; zo Drahmi zo.- 23.- danı musikisi: 19,30: Diyaloı: Bedia ve 
(Ferdi saltanatın gnrüp gittiğine; ve 20 Isvicre fr 565,- 510.- Vaıfi Rıza tarafmdan: 20: Saz heyeti; 20,30 

-'ll 20 Leva 20,- l3.- Cemal Kimil ve arkadaşları tarllimdı..n 
artık milli ıaltanatın h4kimiyetine) 1 Flc.rm 63,- 66.- Tiirlr muıikiıi ve halk tarkılan: 21: Cr· 
dair nutuklar söylemişler: halkı coş- 20 Çekoılovak ır::,-n:4,- ~C.- ke~t~ Mendelıobn: (Yurda Dönüt) uver-
kun teZ&hürata sevketmış~e::'di ... Ayni 1 ı:ı1tnı 20,- 22.so tür. 

da Is b 1 ·1· f 1 d · ı Marlı 23,- 26,- 2 - Tchaikovıki: (Balet Dornroschea) 
zaman • ( tan U vı aye 1 aıre- 1 Zlotı ı9.- ?O,Sl 3 - Jean Sibeliuı: (Finlandiya) fantezi 
sinde de memurlar ve mualli nler bil- Penıo zo.- 23,- senfonik. 
yu .. k bı"r ı" rtı"ma akteylemişle.di. Istan- 20 Le:ıı ı2,- ı".- 5 - Bortkievicz: (Gavotte - Caprice). 

'll 48,- ;o,- 6 - Lecoque: (Girofle - Girofla) dan 
b,tJ valiliğine, vekil olarak vilayet ~~r ınuo.. 30.- 32.- parcalar. 

H kk 997,- 9 22: Pllkllı sololar: 22,30: Ajanı ve bor-
mektupçusu (Abdülhak a ı Bey) Altm 241.- .• !8z·.:- ... haberleri. 23: s o N. 

Tehlikeden koruyunuz 
Herhangi bir kremın ona fü
zwnu olan gıdayı vere1.:eğinı 

zannediyorsanız bu tecrübe 
size pek pahalıya mai olı:ı.bi· 
leceğini derbatır ediniz. Hiç
bir krem size Krem Pertev 
kadar sadık kalamaz. 

KARU BİR iŞ 

u;ın bin liralık bır ortak isY..eniyor. 
urtak olacak kimse isterse bilfiil işte 

ç~ıışabilir. Eminönünde Sebze Hanı 
sokağında 8 numarada nakliye ko -
nıısyoncusu Bay Ibrahim-? baş vurul· 
ması. 

·t.nkolay Almanca! 
öğrenme usulü,, 
utabını tavsiye ederiz. Gördüğü 
ağbet üzerine 3 Uncu d"!a ba
ılmıştır. Maarif Vekaleti tara
ndan kabul edilerek mekteple . 
ın kitap listelerine girmi · ·-
tuallim Tahsin Ahdinin eseri -
lir. Uç kısımdır. 144 kuruşa Is · 
rnbulda Hüsnütabiat mal ~· 
ı nda ve bütün kitapçılarda satıl 
•n ktadır. 

Halk arasında birçok şayialar çık 
nuya başlamıştı.' Bazılan ; Vahidetti· 
nin istifa e t ti ğ i n d e n ve bu 
Yolda bir beyanname neşrede
cefinden bahtediyorlardı. Bazıları 
da (halife) ıJfatını muhafaza ede • 
r~k (Mısır) veya (Hicaza) çekilece· 
iinı iddi' eyliyorlardı. 

Te,rinisaninin 3 UncU gUnU, vU • 
lı:ell heyeti sarayda içtima etmifti. 
~u gelmiyen bir müzakereye giri· 
tilıni,ti. Bu müzakerenin eıasmı da 
(\rahidettinin, aaltanatmdan fera • 
lati) ile (vükela heyetinin istifası) 
ıneeeleai tetkil etmekte idi... O gün, 
1.kfanun yedieine kadar devam eden 
bu içtimada, her iki mesele hakkın 
da. da kat't bir karar verilememiş • 
ti. 

1 · t• d Bıınl&aot -t&yin edilmişti. Yapı an ıç ıma an 
sonra, memurlar, muallimler biribir- ç e /r,., Günün program özü •sta b 1 Alt ·cra 
!eriyle kucaklaşmı§lar; öpüşmüşler; Londr.a Olfl,- oıfl,- Senfonik konserler: 1 n u ıncı 1 
bJ mes'ut günü idrik ettıklerinden Nevyork 0,79515 0,1960 13,05 Varıova . Senfonik orkestra. Mem u rl ug"" undan 

· b · k · l Pariı 17 ,07 ı i /J7 dolayı, biribirlerinı te rı etmış er- Milino 15,ıo25 15,1025 Hafif koneerler: 
di. Brüksel d9~l~~~5 O,fiu33 16 Praı : Sen hafta •onu neşnyau; 17 Beyoğlunda Çatmamescit mahallesinde Tepebaşı cad-

Hulisa; (B. M. Meclisi Hükümetil Atina 3 46 8~!;25 ~olonJ&! Hafif musiki; 17 Liypz ıı:;: Orkea- desir.de Cambazog- lu apartımanının birinci katında mu-. b" . Cenevre 641935 tra 80pran, tenor ve saire: ı 7 ,1 '> VaOio l 
nin idaresi hıç ır manıaya manız Sofya 6'.-J35 .,.: Orkestra: 11 Bukreı: Asken L.ando , kim iken halen ikametgahı meçhul bulunan Hıristo oğ U 
kalmadan, hemen birkll'( saat içinde Amıter~• 2~::~~: 1•4650 11)o Budapqte: Salon orkeatraııı ; 20 Ko· 
lstanbulda da teessüs edivermişti. Er- Praı 4,2612 2!:~~~~ lun1a: Orıı:;, barton (ruhi muıik~): .!O Mı· Toko veya ç( ko: 

ı Viya~ 7.4270 lin°= Karıııık konser; 20·ı 5 Huk,.eş: Rad- Tahsin ve İbı ahimın Emnı"yet Sandıg-ın~ ezgay.ri_ m. a.s-tesi gün, itillf devletlerinın lstanb~ ~ :e~1rnt 1.9764 r:~~~~ 10 salon orkestrası; 20,30 Varso,a: Küc;uk 
daki (müttefik zabıta beydi> reısı 4,2175 orkestra; ıarkdar; 2o.3o Pra": Y.arışık pro- raf \ e faiz borçluları olan dokuz yüz liranın tcmını ıstı-

Varııova 4,.!175 ram: zı,ıo Kolonya: Muhtelif o~kestralar d · t kl" 
Ingiliz Miralayı Ballar, heyet a2asm· Budapeşte 4.335 4,335 ~irden: 2ı.ıo Münib: Kırışık konser ; 21 .3!> fası zımnında mezkur Sandığa birinci dere\,.e e ıpo e w ı 
olan Kont Kaprini, Vestreyf ile ln- =~l~r:~ 108

'605 •ouo5 Dudapeıte: Orkeıtra: 22·30 Varı;ova · Sa · Drai!manda Tt.rcüman Yunus mahallesinde Mehmetaga l - r 34,4975 34. •975 ınn muıikiıi; 22.45 Bükreş: kalıveharıeden ., 
giliz kuvvei işgaliye kumandan ıgı e • Yokohama 2,7775 2,7775 nakil: 23,20 Belırat : Konıer nakli: 23,30 sokağ,nda eski \ ' E' yeni 51 No.lı maabahçe bir bap hane-

yoııyor kanı harbiye reisi Andermeson. v. e ka- Moskovı 24,75 24.71\ Berlin: Sopran, tenor, orkeacra; :l.'4,ıo Bu- d f d . t 
dürü Bınbacıı Stolcholm 3,148S 3,ı-ıs5 "apette: Çiıan musikisi. nin paraya çevrilmesı Emniyet San ığı tara m an ıs ~-

Erteei gün ••at 3 te, Babıi.lide rargi.h birinci şube mü ":/ T a 1. •• 
1
• 

/ 0 
.. t n-raJar·. · d k"' ... .... ~ t n., "I"' nilm!ş ve tapud;tn geıt.n kayıt suret1n e mez ur gayrı-.a.evtik Psıı.ıanm rivıa-ti altında, ton izzet Bey tarafından, ReLe paş~nın l 

\.ı_ ..,.-- ,,-- • olundakt ""'""" to •• 22 Roma: Donizetti'nin CLuc•a di Lam- menkulün Tahsjn ve İ!-trahimin tarafımıza borçları o an uır (vtlkela içtimaı) aktedilmitti. Ar hrargihı olan - DıvanY - Anadolu ı ve il kupon lreaılr 41.20 ınermoor) operasL I 
tık, (Babıili) ton dakikalarını yaşa· (Şark Mahfeli) nde bir.~ç~ima. akte- ın •1 .20 Operetler: ( 660 \ lira}'a ;kınci derecede ipotekli oldut1u anlaşı mış 
1nakta idi .. Oemanlı imparatorluğu • dilmit; letanbul, milli hukumetın ıda- Mümessil 45·7" n.tı5 zo.ıs Viyana: Granichıtaedten'ın (Orlov) olup 2280 'N''l lı kanuna tevfikan işbu gayrinıenkulün ta-
llun aon vükela heyeti, tam krrK bet ı-esine geçtiği için, artık y:ı.hancı za- M 111 , 1ala 11 i11 eri opereti. mamına 2C,~ 5 lira kıymet takdir edilmiştir. 3-erek tahak· 
dakika devam eden bir müzakereden brta heyetinın işten elçe.kmesinE' ka. Resitaller : kuk eden alacaklara, gerek takdır olunan kıymete bir di .. 
'°llra, tarihin mukadderatı kal'fl8m rar verilmişti. 'Bu suretle de, daha ::C:~ ~:ı :~~:: :~~:: 11 Varıova: Piyano - tarkı : !9.05 Ko · yece~iniz var :8e işbu ılan tarihinden it~aı:en on .beş gün 
da. boyUnlannı eg"....,i•ler; (vaziyeti ha dün muhtelif hisler, fikirler ve ihti- E. 8 h a m ,0 .,1a: Salon kenteti: 20 Budape,te: Çiı ~n b'ld" fl"' k 
'Ira ......,. · k beld d b İ,andoıu, Macar şarkıları : ıo.:5 Bükreş : zarfında daireye müral aatla ı ırmenız ıt.ra ve ı as a-

Ya nazaraa, devamı memuriyetı- raslar çarpışan şu oca e e; u. -l.,-tia_n_a_a.,- ıı .- Piyano resitali: 22 Vartovı: Piyano. '' ıyo. · dd J • f'l 935 I 
lllize lnıkln görUlemediğinden, haki· giinherşeybilyükbirşUkf.ınete,veen N ıo.- ıoıml resitali : 22.30 Belırat : Halk ıarkıta- nununun 92, 10~ ve 1?8 incı ma e erıne tev ıt:an ı ı 
Jlabuyt talı. &nelerine takdim olunan iş· tabii haline intikal eylemisti. . . Hamıhae 10 - rı: 23,30 Viyana: Piyano resıtllıi . 2 7 7 ~ dosya nunıarasi}C tebliğ makamına kaim olmak Ü• 

An.adolu % 60 2<ı.3!t 
iatifanamemizin kabul buyrul • Fakat .. Çok hayret etmek lazımdır •. % ıo<' 42,"0 Pli.k musikisi : zere ılan olunur. ( 3280) 

~)~~yuılm~~an~~am~ ~;v~~t~~~~ma~abera~~ ~r~~H•"'" •~- 13,15:B~~:16,15 : ~~va;18~:~~~~------~~-~--~------------
bbı altını imza etmiflerdi. • (hain zUmre) daha hi.ti. ümitlerinı ~:::,·na: Nektar ~.!~ yilfta: 21.40: Roma; 23.20: Budarıeıte : 23.3() ·ıstanbul 6 - CI jcra 
~~il heyeti, istifanameyi imza kesmeıoiılerdi ... Tevfik Paşanın isti- :.~~:Ji::::.. ~~:~ Br::;a~ualldal: 
.~:-"tll eonra, yarım 114t daha mU· fa ettiği glln, - akıl ve hayalden geç O-Oh Banka11 "·- Memurlugv unda. 
ilke"-- Evv 1 1 · bi te s 99.10 ıı,ıs: Millno: 20.30: Stok'-nlna (Klbik · . ---n devam etmltlerdi. ece mek imklnı o mıyan - ganp r • ~ ' ına danslar); 21 .15: Bükreş; 2ı .45 : Stokholm 
11~& ettiği halde iatifaaı kabul edil· ~bbüse girişmişlerdi. Guya, Büyük l ı t; /r, az I a , . cı<abare) : 22.30: Tuluz (Kabare) · 7.3.3o Hakkının En·niyet Sandığına uırinci dererede ipotek 
~~~N~~~~ ~ · ı~is~~~~~~~~~~~---~-~~~=========~=~~~n"~~~alb23~b~~~~rr~~A~ liliıli[ İÇümaa gelm11; ve bu m e- tının llgaaı) hikkiiiOa verilen kara_n Türk Boraı ı ~~'.~ ıaukraaı IJamn 119..2t 
!'ek İltiianameyi imza etmişti. \.ilke· dinlemiyecekler; istifa eden Tcvfık ., " Hı 22,215 Sı•a• - Erauram ı 1 ;:·~~ vansaravda Atıkmustafapaşa mahallesinin kayden A· 
ll hentini t.qkil eden zevatt1111, en Paşa kabinesinin yerine yeni bir kabi- Er"ıanı 'A. 8 · c. "'·- •~ " yazma nahaiiesi Damlataşı sokağında eski ve yeni 18 
~Y\r~ Sait Bey, Babıi.liyi terketrniş, n~ tefkil ederek Vahdet~iru (saltanat.. _ 

0 
_ 0 .... 0 --- ._ .......... .__ ..... saaı:-----.- No.11 mahal:er bır tar(lh Şerd evi, bir tarafı Venetye evi, 

aliYe Nazırlığından istifa eden Tev- ta devam) ettireceklerdı. -• .. .. .• 
1 fıkBeydeonutakipeylemiıti. ltte,bumecnunanemawtladırki; SAGLIK QGUTLERi ve bir tarafı llinnaz arsası, önü Damlataşı s01<agı e mah-

Oaınllllı ec.ltanatınm ıon aadraza- (eebak dahiliye nazırı, ve Peyam Sa- dut ve evsafı aş:lğıda yazılı bır evin satıln1asına karar ve-
~ olan (Tevfik pap) da, tam ~at hah gazetesi sahip ve baş•nuh~:~iri, LOKMAN HE.KiM rilmıştir. 1 
bette (Babıali) yi terkeılerek dogru- Ali Kemal Bey) in ikamet ettıgı -ca Yıldız · tif · nnda .. ._.. ...... _._.._..-_...1111 .. rıaı_.• ...... - ....... r ............... _. ... ---... _. ... .--.. _.,_ • .__.,_.~_.,_-_._. ............--- Biuanm beden duvarları kagir dahili aksamı ahşaptır. earayma gitmiş; ıs aname. Beyoğlunda, (Bonmarşe) cıv~ . . .......-:sır-» .. ~ ->- ~ - - - -
>1, Vabdettine vermişti. kayınpederi esbak Topane mUşın ~- 1 b 1 b .. .. k b. r derdi Ve tlç ka:hdır. Bodrum katında zemin kattan merdivenle 

Vahdettin iıtifanemeyi aldığı za - ki Pap.ya ait olan - apartımanda hır stan u un uyu 1 inilerı bu katta zeminı karosimen taşlık arkada kömürlük: 
inan, adeta bir baygınlık geçinniı; içtima aktetmişlerdi. . . 0 ıün Sirkecı taraflarında niyetlenen müslümanların orucu • ve '1aricen musakka{ ara.ıkta h~Ia e g\.lsulhane ve arka-
fakat çarçabuk kendini toplıyarak. Bu içtima& iştirak edenlerın adedı, b"ır eçelok:ntaya gitmi,tim. Büyü~ek nu bozacak bir f8Y delildi... k 
...,._:: ElhlikmWilWı .. Ne yapalım? ... otuzu tecavüz etmektey~i. Heı:rıen ve temiz bir lokanta. Yemekler• de lstanbulun bir seyyah Ş«thri daki aralığa bir kapı vardır. Zemin atında: Sokaktan 
-.cıer, kıamet bu kadarmıt... hepei de, dört senedenberı ~~k ~ılle- iyi Garsonları terbiyeli ve çabu.k olmasını hepimiz istiyoruz. SS\la · girilen zemini karosimen taşlık ahşap döşemeli sofa; bi· 

Denuetı. tiyle ihanet mücadelesine gı~ışmış o. i•l~r gençler. El yıkamak için bır hiyet sahibi makamların da lstan- rınde ;üz olan ~ki oda ve odanın birinden ~Jodruma inilir., 
Tevfik p ... , bir •&at kadar daha lan bu adamlann içinde bellıbaşlı şu muslu11tu b"ıle var. Fakat ıstanbu.I· bulun öyle olmasına karar verdi!<- B' . . d . f .. . b. d f 

... -- ım ktevdi· • 1 ıerinı· arada sırada aazetelerde gö· ırıın .. ı katın a mr so a uzerıne ır o a ve so ada ve mer• 
!'aYda, kalarak; bu vaziyetten eonra, şahsiyetler görU e " · daki lokantaların ve kahve erın • 

ile YaP&bileceğine dair Vahde.:.tin ile Ayan !zumdan, Rıza TEe~k PBey, pek çotu gibi pek ıuzumlu ve pek rüyoruz. Ancak herhangi bir ye - diven başında ıki sablt dolap vardır. İçinde flektrik tesi-
IQtlda b k merkez kumandanı mın aşa, ehemmiyetli bir ,eyi eksik. sunun rin seyyah tehri olması ıçın oır satı mevcuttur. Umun· mesahası 41, 7 S metre murabbaı 

~=Be~::~~~;kB;:: :: samHuocnı~nv,;:~~:n:~::a::~i~~~m~:; ne oldutunu açıkça yaz1arn::::.: ::~e:~~~ı~; ~~~:;~~~~n;ım~~ olup 30,45 metre murabkbaı bina zemini kalanı bahçe o-
·"- ~ı k .Aoun, ancak ıiz yine an ıy • "h l '-" . . . y ... una geçere ; itili.f dev- te i sahibi Refi Cevat. sabık mer- • etlencelerirı ve tabiı ı tiyaçtarın an utr .•v10 tamamı dt.;t arttırmaya vazedilmıştır. 
letıert fevkallde komiserlerini ziya. ::::u~andanlanndan Mu~~afa Natık nız. . Al da mühim birer yerleri olduğu fÜp Arttırma peşindir Arttırmaya iştirak edecek miişte• 
~ etmıı; kabinenin istifası dolayısi- Lokantaya ıirditim vakıt. . • hesizdir. 
~artık (Babılli) Din de ıulh konfe- PaPpo.lı"s mUdilrU umumisi Miralay E- man oldukları hallerinden ve dıl ~ lstanbul etlenceli bir şehir ol- rilerm {lymcti mnhanımenenin 'fo 7 ,5 nisbetinde pey ak· 
:t'alaama ,.,.,_'- !erinden anla,ılan kadın ve e~ke. · ·11· l · b k b h "' ·ı 
hildtrmittir

•"" •• - imklnı kalmadığım aat Bey (merhum> ~. 1·,.tı·maı h .. aber K fle- maktan çoktanberi çıkmıf olmak • çesı veya mt ı t>ır an anın teminat mektu unu amı 
uu 'll b"ır çift yemek yiyorlardı. eyı 

ö la beraber onun tabii güzellııt ı ve 1 l · d 'll.1 ·· t k' · · f t t • · Amr'--..a---..... "----1ı --'tanatı- e.Jır _,_ ..... , (hainler) in - henuz_t.e-. r·ı pek meydanda olmasın• g re o ma an ıcap c ... er ıv "1 era ım vergı, tanz1 a , envırıye 
&an1&11uııı:sn 'U9IDall ..a auUAM antikalarının çoklutu seyyahlara 

llDı aahte bqmet ve curunınu tqıyan euUt eden _ ıUkUneti ihli.l edecegını bu Türk lokantasından memnun eğlence yoksuzluğunu unuttun. ve \7akıf haçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1 IJ 
~bılli de, böylece ~P cidivennit· keetirmiı· _ telefonla - Refet Pa- kaldıkları da anlqılıyordu. Ye • yor. Fakat tabii ihtiyacını unut • 1/ 9!.7 tarihine müsaad Cuma gtlnü D=tirede mahalli 
ti. (1922 - 1338 eeneei T-n·n; ..... ; ' · ·· mekler·ın·ı b"ıtirdı'kten sonra .erke. k ü daift"I /ı 
-- .. tın-ı• cuına .... --ı· ""'7:u .. ~ a- ••ya müracaat ederek ktı1a bır. m.uza· mak mümk n ""•1 

• mahsusurıa tall k edııel'ektir. Birinci arttırma~ı 21 / 1 1 .,_.. "'-u '~ &'"• ..... 111 .... Alman yemek parasını verdı, pı - Sö 1 ·w· b 1 k t d k' 
at •.te> (Babılli) iımi tan·h'e m· tikal ... kereden tonra; harekete ge . .;'l\ışt.ı. ~ d ld k kt Y edı.ım u 0 ana a 

1 
ya 937 tarihine ınü:sa'1ıf Perşcm~ günü deirt!mizde saat 

d ~ posunu o urara ya ı. bancı bayanın bulamadığı tabii ih- . • d b 
etmişti ... Ve o eaa.ti ı dakika geçe. Fakat, bu hareketi aessızce 1 ar · 0 vakit Bayan Alman birden • tiyaç yerini seyyah tehirlerintt .. ıo 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birıncı arttırma a edel, 
den itibaren; (lstanbul tehrl) ne etmek; dört eenedenberi rahat ve hu· bir• ayağa kalktı , etrafına bakın· kantalar ve kahveler dain:ıa temin kıymeti muhamınen~rıin o/o 7 5 ini bulduğu takdirde üst-
(Merkezi "Ankara,, da olan Türkiye zura buret kalan Istanbul halkının, dı. Ne istedili halinden belli olu • ettikleri ıibi belediyeler de çok de te hffakılır. Ak!;i taki.rdc son arttıramn taahhüdi.i baki 
Büytik Millet Meclili hUkthıetinin IU ctınlerde yaeadığı neeeli h"1yatı ~- yordu. El yıkamak için kDnulan fa fazlasile temin ederler. kalmak üzere arttırm.1 on beş gün daha tenıdit edilerek 
J~hul villyet merkezi) ünvaru ve- hir etmemek elzemdi. Buna binaen musluğun tarafına ıitti. Ara~•i•· f stanbulda bunları te~ıin etmesi. 5 / 2 193 7 tarihine miisadif Cuma günü saat 14 ten ] 6 ya 
tildifi gibi, uırdide ~bılli bi~ı ~, Miralay ır.at Bey (merhum), meae- nı orada bulamayınca ıerl ~.ön : ni belediyeden rica etmiye dilimız kadar airede yapılacak ikinci arttırma net ıcesinde .en çok 
Clatanbul villyet daireei) .,ekime m· 1 Di 1 ,_,___ edil "ni ılti· dU. Bay Alman bqile öteki koteyı varmıyor. Çünkü beledıye•nıı ı k l kt 2004 l I 
kıllp eyle-'•' e n ve ve~ hall mell ·ı,aret ettı·. Fakat onlara tılzmet •. arttıranm iistünd~ bına ı aca ır. numara ı cra ve ""'w. gönlü yüksekte oldutund11n hir i ~ i dd · 

Ankaradan henüz emir ve •.alimat zam etmifti. den lokanta ıarsonu anlayışlı bır üzerine alınca daima en iyisini, en İflas kanununun 126 ıncı ma esıne tevfikan hakları ta-
•lnıamıı olmaeına rağmen, Refet Pa- Tertip edilen plln mucıbinc.,, en ev· genç olduğundan, Bayan Almana süslüsünü gözönüne getırıyor pu sıt.illerile sabıt olmıyan ipotekli alacaklarla diğer ala-
la derhal hükümet itlerine -,;azıyet et- vel Ali Kemal Bey tevkif ddilecek, ve elile itaret ederek lokantanın ka • Köprü bqında ve Sultanahmette 0ı. kadaranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve 
1niı; Vilkell heyeti Babıaliyi terkeder doğruca Ankaraya göndorilecekti (1) pısından çıkardı ve karşıdaki ca • dutu gibi. Onların çoğaltılmasını hususi!~ fai· ve masaı ife dair olan iddialarını ilan tari-
~bnez; dairelerdeki memurlara, BU- Ondan eonra da ııra, ötekilere gele- minin avlusuna ıötUrdU rica etsek pek çok masrafa bağlı hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müs bitelerile 
~ Mı"llet H•cli-ı hilkO.m'!ti namma ,..,,.ktı·. Vak ·ıt ı" k"ındı" namazına pek ya- olacak ona d b" · d" • · ._ b ' l ı· Al ı 

.. BI ~ • a ızım ver ıe:ınıl7 ''"' birli~~tc Dai!'emizt- l c ırmeleri lazımdır. tsı taKdiı·de :Z1ifelerine devam etmelerim tebliğ Ancak ıu var ki. Istanbulda· (millt kın olduğundan orada apdes~ al • lediye vergileri fUphesiz yetişmi · hakla- tapn sidJlerıle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
Y etniıti. ' - mak için kollarını sıvamıt bırç~k yecek. '• 

.1. -"''- ı d hlkimıyet) in mevzuu bahsOldugu erkeklerı·n bulundukları tüphesız- A k bel d" payl; ·!ö: .. mmun<..an hariç kalırlar. Müterak.im v e r g i . tenvi-~Yni zamanda, ma&&aeme ere e cllnd 'tiba Kemal bey nca , e ıyelerin kendilerııun ... 
tebliiat yapılmJI; mabkeuıe Alonla- ve~ ~::ı1:r~ btnr ecnebl di, kadınların cami avlularına &it- yapamadıkları iti bqkalarına yap- riye v~ tanzifiye ve dellaliye resminden ıbaret olan Bele-
l'lııda &e1lJ olan (Abık padifa)ı, Vah. himayyeetne lirmiller ·Tllrk •bıtaıa. melerl lstanbulda henüz &det ol- tırmıya da kudretleri vardır. Onun diye rüsuıııu ve Vakıf ir.aresi bedeli müzayde d e n tenzil o-
~~ e ait <tulra~ 1ar der~. k~ nın mUdahaleelnden m~un kalmayı madığından yabancı bir bay~nın için bu ihtiyaç yerlerinin hiiolmaı lunur. 20 sene~ik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriye 
·~-:&&Ullli .. (Büyük Millet ~~.cıdımbhu· temin etmtılerdi ... Buna binaen Ali böyle lokanta ıarsonunun pefınde sa kahvelerde ve lokantalarda te . aıttu D a ha fa.ı~a malfımat almak istiyenlerin 9 36 911 

d l t te·--·ı) ne ıs• • ı aı"tmesı· oradakı er- min edilmesi için belediyemizin e- k h ll ,_ namma a a e ... ., ~· Kemal beyı· resmen ve alenen tev~f camı av usuna • numaralı dosya,)a rnevcut evra ve ma a e n h ac.i z ve .. llbllftı kekleri haylıca tatırtmıf olduğunu mir vermesini rica etsem, okuyıı · 
· etmek, bazı hidieata sebebiyet vere- cularım bana hak verirler, diye :uı- takdiri kıymet r3porunu görüp anlıyacakları ilan olunur. Ôfuı '6in IMıi/l miting bilirdi. tahmin etmek kolaydı... Bereket nıyorum. ( 3 2 81 ) 

·s [Arkul ftl'] versin ki, bayan camiye ıltmiye ' 
~l.laallun.1tmeydamn muazza~m~ ______________ ....:.._ ______ ~ __ ....;.... _______ .........,,__....._ _________________ ....._ __ _._ __ ~------------------------------------

BabıS/i son Jok:kala11n1 
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No. 6 YAZAN: Z. Şenay 

Haydi Çocuklar, iş Başına! Takım
ları Alın, Gemiye Dayanın .• 

- Geri .. Papazların eski cüppel& 
rini çalmıya alışmı9 hırsızlar .. Geri.. 
Köylerden çocuk ~ıran haydutlar .. 
Geri .. Hepiniz geri ... Kim gemiye doğ 
ru bir adım atarsa, gebertirim ... 

Uzun ve kıvırcık saçlı Foçalının ce 
sedi, ortada kalmıştı. Oteki asiler, 
biribirlerinden a)Tılıyorlar.. Kan, 
karış geriliyorlardı. 

Bunlardan birisi, birdenbire bir 
yay gibi sıçradı. Elini, denize doğru 
uzattı. 

- Bir kayık.. Herakliya, ifte bir 
kayık .. Belki, hayırlı bir kıamf!t ... 

Diye haykırdı. 
Herakliya, b~mı denize çevirdi. 

Bir mil kadar ilerde, engine doğru 
açılan küçük bir kayık gözüne ilişti.. 
Sağ elini gözlerinin hizasına kaldır· 
dı. Parlak güneşe karşı siper yaptı. 

O kayığa, uzun uzun baktı. 
- Evet. .. Kayık ... Adi, bir balıkçı 

kayığı ... Fakat içi, epeyce kalaba -
lık ... Bu, mükemmel bir av olamaz ... 
Fakat, hiç olmazsa şu aç köpekleri 
oyalıyacak bir kemiktir. 

Diye mmldandı. 
Deniz, durgundu ... Göz alan sert 

bir gümüş parlaklığı, ufuklara doğ
ru uzayıp gidiyordu. Temmuz gilne
,i, her tarafı yakıp kavuruyordu. Ka 
yaların üstündeki sık meşe ormanın 
dan, circir böceklerinin seslerine ka
rtfan yılan ıslıkları geliyordu ... Kırk 
altı korsan, susmuştu. Hiçbiri, nefes 
almadan o kayığa bakıyor.. Hepai 
de, Herakliyanın vereceği karan bek 
liyordu. 

Heraklia ,derhal kararını vermiş. 
ti. 

- Haydi, çocuklar!.. Işba.,ma ... 
Takımları alın. Gemiye dayanın ... 

Korsanlar, uzun ve kıvırcık uçh 
arkada.şlarmm kanlı cesedi Uzerin • 
den atlamı,lar; yanya ka.dar kumsa
la çekilmiş olan gemiye koşmuşlar -
dı. 

Korsanlarm, ırrt.lannı dayıyarak 

yaptıkları birkaç hamlede; hafif ge
mi, denize kaydı. 

Kırk altı korsan, biribirlerini ite -
rek, küpeştelerden içeri atladı. 

K1rk altı korsan i1 ba~1nca 

kutnu mindere, henüz on Bekiz yaşla
rında bulunan bir genç, yangclmişti. 

Bu gencin allı, yeşilli, çubuklu Şam 
kumaşı mintanının Usttinde altın düğ
meler parlıyor .. Başına ~arılı olan 
muslin sank, gözlerinin Uzerıni göl
gelendiriyordu. 

Gencin biraz gerisinde Uç kişi otu
ruyordu ... Çehreleri tunç gibi kıznr· 

mrş olan bu sert bakışlı ve düşük bı
yıklı adamlar; ağır ağır etrafa göz 
gezdiriyorlar; kısa cilmlelerle konu
şuyorlardı. 

- Sıcak. 

- Çok sıcak. 
- Denize çıkahm, biraz seriııliye-

lim; dedik amma ... 
- Burada hava esmiyor. 
Rum kayıkçılar arasında, birden

bire bir telaş başgösterdi. Uc: kisiden 
biri, sert bir hareketle başım bur.tara 
cevirdi: 

- Ne oluyonmnuz? .. 
En öndeki kayıkÇT cevıı.p v"rdi: 
- Karadan bir gemi ayr:ldt. 
- Ayrılır, a ... 
- Bu tarafa doğru geliyor. 
- Gelir, a ... Allahın dentzi .. Hep-

sini sana vermediler ya ... 
- Fakat.. Gelen geminin hsıtini pek 

beğenemiyoruz. 
- Be~enip te ne yapacak!'!ın, hey 

hP.rif ... Deniz ortasında gemi satın a
lacak değilsin ya? .. 

- Havır .. O değil .. 
- Ufı geveleme, be hel'if. Kısa 

si5yle. 
- Gelen pmi, korsan gemisine ben 

ziyor. 
- Benzer, a ... 
- Uzerimize gelirse ... 
Genç, ya!llandığı ipek y:ıshktan 

doğrulmuş. kalkmıştı. Şimdi hepsi de 
ellerinı gözlerinin Uzerine sıper etmiş
ler; ok gibi gelen gemiye hıkıyorlar
dı. 

Gemi: yak1aşh\C~a Sfir~tinl arttıH
yordu. Kürekler mUtemadiyen dalıp 
c;ıkıyor; iki tarafa bembey!lz k0pük
lcr aac;ıyordu. 

üç adamdan biri, ayağa kalktı. Be
lindeki eğri kılıca dayandı. Uzun bir 
nazarla gemiye baktı: 

- Evet! .. Bu, gelenlerin niyeti bo-Heraklia, dümenin yenesini alır. 
ken, b.r istavroz çıkardı. !Uk. 

A Tri d ' K ,. · Diye mırıldandı. - ya ya a ... enc.amı ve ge. 
mimi, sana teslim edij.·orum... Bize, Genç te söze kanştı: 
hayırlı kısmet ver. Güç ve feno1. ö • - Belli .. Her halde. konıı:tn gemi· 
lUmlerden e8irge. Kovalarken, sal - !!i ... Hay kifirler. Bizi, fenıı yerda sı
dınrken ve kaçarken, kürekçileri • kıetırdılar. 
min kuvvetini keıme. Bef okka mum, Ayakta duran, başın! gence c;evir· 
iki tulum zeytinyağı, üç tu gtinlük, di: 
bir kırmızı horoz nezrim olsun. - Sen. keyfine bak. Ham Beyim ... 

Diye mınldandı ... Ve ondan sonra Biz sağ kaldık~. hiç kimse senin bir 
başını dimdik tutarak emir vermiye kılma bile dokunamaz. 
bqladı: Halil Bey, cevap verme.fi. Elini. hi>-

- Sağ kürekçiler! .. sıya .. Hafif ha tindeki altın üzerine yakut iı;lemeli 
f 'f T am 0-•taı kıl hançerin üzerine daha kuvv:>tli hasa-l sıya... am ... ~ ar, ıc -
lar hazır mı? rak hafifçe gülilmsemekle iktifa et-

- Alesta.. ti. 
- Baltalar sağda ..• Kılıçlar solda Ayaktaki adam, bu sefer de başını 

duracak ... Hücumda, evvel! dört sı· Jrayıkçılara çevirdi: 
ra fırlıyacak ... Kancacılar, yerlerin • - Baksana yoldaş!.. Biz, hu derya 
den kımıldamryacak ... Gözler, uda.. iş!nden anlamayız. Sen an!a• bak:ıhm ; 
eller işde .. Kulaklar, bende olacak... bu gemi yanımıza gelirse, ne olur! .. 
T ~ - Ne olacak! .. Hepim!1j soyarlar. amam mı .. 

- Tamam - Eter kendimizi s'>ydıırmazsa.k? .. 
- Hadi bakalım forsalar .. Hep bir- - Silahlan çekerler, ~rla ıoymı-

. d 1 ya kalkarlar. en, asım ... 
Yirmi kürek, hep birden demze dal· - Yaaa ..• 

dı. Hafif gemi, ok gibi ileri sıçradı. - Evet .. 
CUA.lı bir gümu, gibi parlıyan denizi - Eh, öyleyse, kolay iş ... Halil Be-
yırtmıya başladı. yim ! .. Sen ~yle, ortamıza geç ... Ak-

Herakliya, pitkin ve kumaz bir kor sülilk .. Deli Murat .. Siz, Beyi ortanıza 
undı ... Sinsi bir canar gibi davran- a!ın. Hiçbir şeye kanşmayın Evvel 
dı. Birdenbire avının üstüne atılma· Allah, ben onlara iyi kılıç döşerim. 

Halil Bey. itiraz etti: 
dı. K H 

Evveli, dümeni sola kırdı. Kayıkla - Olmaz, oç asan .• Hcptmiz bir-
~a bilin arasma girdi. den haklarız. 

Bir müddet, böylece ilerledi. Boz - O da olur a .. Neyse kıııımet .. He-
bıırunun kayalık sahillerini tamamiy- le gelsinler de bakalım. 
le gözden geçirdi. Avına 1&ldırdığı Etrafa köpük saçan gemi, ıyıce 
ıaman, hiç bir taraftan imdat gele- yaklaşmıştı. Dümen tutan Herakiiya, 
miyeceğine kanaat getirdi... Ondan aol elini yukarı kaldırdı. Ha 1ed.L al-

aonra, dümeni birdenbire lafa bu- ladı: . k il , 
tr _Teslim! ... Hey. küre ç er ... Al-

·_ Forsalar! .. Dayanın ... Avı, ka- maym. Kürekleri bırakın. 
çırmıyalnn. Diye bağırdı. . . 

Di batırdı Koç Hasan, bafmI gen ~vu?rek: 
ye • • _ Herifler çokluk. Bunlam bir dU-

Balıkçı kayığı, kaçmıyordu .. Uc; çift zen kullanmak gerek ... Hepiniz tlleri
kilreği, ağır ağır denize dalıp çıkıyor.. r.~zi yııkarı k11.ldırın. 
Ye kayık, ldeta ıriirilklenir gibi sahi· · Diyı mırıldandı. 
li takip ediyordu. Ve sonra, kendiai de elle~ni yuka-
Kayığm kıç u.tUne kıyme~i bir ha· n kaldırarak: 

il ... Bu h&Jmm U.Wndeld 

Dünkü 
~eyecanll 
Toplantı 

(Baıı 1 incide) 
meselesinin Suriye ile alakası oldu· 
ğunda ısrar etmiş, Sancağın istikli.· 
li Suriyenin inkisama uğraması de
mek olduğunu ileri sürmüf, ancak 
Sancak Türklerine göz boyayıcı ve 
sathi bazı müsaadekarlıklar gösteril
mesi hakkında müzakere kabul ede· 
bileceğini söylemiştir. 

Fransa, böyle bir teklif üzerinde 
bir saniye bile durmıyacağımızı bil -
diği ic;in derhal şu ikinci teklifi ileri 
sürmüştür: 

- Sancağın istiklalinden bahset· 
mek mandater sıfatile salahiyetimin 
haricindedir. Bahsi bu vadide yürüt· 
mekte ısrar ediyorsanız mandanın 
asıl sahibi olan Milletler Cemiyetine 
gidelim. 

Hükümetimiz Milletler Cemiyeti • 
ne gitmeyi kabul etmiştir. Fakat bu· 
na nza göstermek Fransanın Suri · 
ye ve manda hakkındaki görüş tarzı 
nı kabul etmek değildir. Ancak böy
le ihtilaflı bir meselenin dünyanın 

sulh havasını bir kat daha bozmama 
sı ve bunun Milletler Cemiyeti çer • 
çevesi içinde konuşulması düşiincesi
le kabul etmiştir. Biz Fransa ile baş
ba11a konuşmayı bile hakkımızın te· 
zahürü için kafi gördüğümüze göre 
bitaraf ve dürüst şahitler karşısında 
konuşmayı elbette hoş görür ve ter· 
cih ederiz. 

Fena numara 

Y alnız Fransa diplomasisine 
çok fena bir numara verdi · 

ğimizi ve Türk - Fransız dostluğunu 

Fransada sağlam ve emin ellerde gö· 
remediğimizi de gizliyemeyiz: San · 
cakta bugün de devam eden şiddetli 
tazyik karşısında Fransa Hariciye 
Nezaretini hala kayıtsız bir seyirci 
mevkiinde görüyoruz. Fransız müs • 
temlekat nazırı tarafından Fransız 

hüsnüniyeti ve sulh sevgisi hak· 
kında söylenen ve başka bir sütunu
muzda yazılı bulunan sözleri. Antak. 
yadaki vaziyet, feci bir tekzibe uğ • 
ratmıştır. 

Tabii lıuc!udurtuı 

Dün Mecliste mebuslanmız ta
rafından söylenen sözlerin en 

müessirlerinden biri eski Hariciye 
Vekili Yusuf Kemalin nutkuydu. Yu 
suf Kemal, 1921 de Ankara anlaşma
sını göz yaşlarile imza ettiğini, Türk 
tabii hududunun nereden geçtiğini 
kat'iyyen unutmadığını ve bugünkü 
yanlış hudut ortadan kalkmazsa hiç 
bir zaman elemden kurtulmıyacağı
nı söylemiştir. 

Bazı mebuslanmızın ıözleri ara • 
sında belki de şiddetli addedilecek 
noktalar vardır. Fakat bunların hep
si Türk milletinde hüküm süren ta
bii heyecanın derece derece ifadele . 
ridir. 

Türk milletindeki heyecan, mese
le hak dairesinde halledilmedikçe 
geçmiyecek ve gevşemiyecektir 

Fransız oyalama siyaseti, ne San • 
cakta, ne de memleketimizde emelle 
rine uygun bir faali~t zemini bul • 
mıyacaktır. Fransa bunu nekadar ça 
buk anlarsa vaziyetin berrak bir hale 
gelmesi o kadar kolayla,ır. 

Milletler Cemiyetinde Sancağa da
ir cereyan edecek müzakereyi tam 
gUvenle bekliyoruz. Çünkü kendi da
vamıza eminiz. Ve Milletler Cemi • 
yetinin dürüstlüğilne eminiz. 

Ahmet Emin YALMAN 

Sanayi Ser~isi 
Hazırlıkları 
Istanbul ticaret odası sanayi ~ubesı 

~hrimizdeki bütün müesse.st:ieri ta • 
nıtmak maksadile geniş mikyuta bir 

sergi kurmıya karar vermiş, faaliyete 
geçmiştir. Sergiye iştirak etnıek is
tiyen müesseseler nüınune vermiye 
haşlamışlardır. Bu nümunelerle be • 
ı aber .mileueselerin bütU:ı vaziyetle
rini gösterir grafikler de hazırlanmak 
tadır. 

Zehirlenerek Öldü 

EKONOM • 
1 

Glüten nisbetinin 
l=iyat ve çeşni 
Üzerindeki tesirleri 
Muhtelif Çeşitler Üzerinde 
Tahlil Raporlarına istinaden 

Tetkikler Y apılmalldır 
Buğdaylarımılda glüten azlığı ileri .:;ürülerek 

çeşni değiştirilmesi için yapılan müracaatler üzerine, ha
zırlaclığımız etraflı tetkik yazısının ikinci kısmını da bu
gün neşrediyoruz. Bu ya~ımızda, meseleyi bir de un ve 
ekmek cephesinden tahlil edeceğiz: 
Un cephesi: !itasını da bilmek bir meseledir. Ne

reje ı..ıcuz ekmek duyulur.sa, oraya ko-
Anadol u h:.ığdaylanmn şanla.r pek çoktur. Beşiktaşta c:ıka-

zahire borsasında tahlil ne- rılan d'meklerden Şişlide, Nışaııtaşın
ticesile kıymetlendirilen un- da; Kasımpaşada çıkanlanla.·m ıse 
lannın kaliteleri malfimdur. ~aia.~d~ satıldığı gö~.mekteıHr. K:ı.-
B. · · k k t l lıt.eaı ıyı olan unları ışlıyen fırıncılar 

ırıncı ve e stra e ·s ra o a- . 
1 

bu vazıyet karşısında ne yapsınlar? 
rak satı an unlarda glüten K k t • . . .. d 2 anun uvve ıne 
nısbetı yuz e ı J, 1 , 13 ara- .. li 
sında bulunmaktadır. ruvene m: 

Bu unların nümuneleri itibariyb Gloten nisbetinin fiyat ve ~eşııi ü-
zeng.nl!ği borsada ne ıse fabrikada ze:ine olan tesirlerini gözden g~çirir
dahi o nisbette olmak lazım gelir, de- ken, unların muhtelif çeşitle~inin tah
ğh~:ne:;ine imkan yoktur. H~r unun 1il raporlarına istinat edilmek sure
hııngi buğdaydan yapıldığı ua malum- tiyle tetkikat yapılması fenni ve ikti
dur. Bir cinsin veya harman uıtları- sadi bir zarurettir. iktisat ve Mua
nın halita derecesini de bul'l'lak ko- \·eneti Içtimaiye Vekaletleri miişterek 
laydır. Zahire borsası kimy::ı.hanesin- bir hareketle bu üç cepheli hayati işe 
de bu işler için iyi çalışılmt§ .ır. Ya· parmak basmahdırlar. Hazır elde kııv 
kından tetkik ettiğimiz unların tahlil Vt•tli bir istinat noktası mevcuttur. 
netirt'si daima borsanın ilan tablosu- Bu da men'i tağşişat kanunudur. Bu 
na yazılır ve nümuneler üzmne nu- kanun yapılırken bile lstanb·ıhın huğ
mara \.'e etiket konularak kalit.usı tes- day. un ve ekmek meseleleri bugünkü 
bit t!<lılirdi. Değirmenler.u çı!<ardık- vaziyette bulunuyordu. Bu ~eseleler 
ları rırısleri malüm buğdaylarm da hayli hararetli münakaşalar açmış

unl~u hem değ'irmenlerde. h'!ll'ı fırın- tır. Ayni mevzular üzerinde lıak\ı bir 
!arda sıkı bir kontrole tabı t'1tularak duruş ile yapılan kanun , tatbik au
borsaı1a.ki tahlil nümuneleriyle karşı- retiyle de vaziyeti iyiliğe doğ!'U götü
lnştırııırdı. Borsanın tahlil nümune- re"eğine şüphe yoktur. 
sine uymıyan unlarla. f.ıbrıkada ol- Kanun. her üç cepheyi yar p, vazi-
sun, fırınlarda bulunsun ctiJ3ük kali- yete hakim olacaktır. 
teli 0111rak piyasaya çık!lrt! •naıından 

uoiayı sahipleri cezalanı"lmı·~i. Her Yozgattaki Mahpuslar 
neıi ... ı1F-E" bu kontrol bir mü1dettenbe- Okutulacak 
ri yap1lmamaktadır. Deği':"111 ··nler kar Yozgat, (TAN. - Halk~vi, mah· 
larıııea serbest olarak çalış . ıakta, fı- puslardan hiç bilmiyenlere okuma, 
rınJar ıse isledikleri gibi .!kfl·"'k çıkar- yazma öğretmek, bilenlerin de yurt, 
rıaktJıdırlar. Mürakabe kalktıktan tarih ve medeni bılgilerbı geniı,let
sonra ıyi veya zayıf mal ycpan de- mek üzere kurslar açmıya kar.ır ver
ğirnwnlerin unları fırınlard:ı hamur miştir. 
haline geçinciye kadar kiMbilir kac; 

Bigada 
Kanlı Bir l 
Dövüş 
Bi~a (TA.."l) - Emeşe köyünde de" 

ğirrr.encilik yapmakta olan OsnıaDr 

bir un öğütmek meselesinde~"l kayıtı' 

biraderı Ahmet ile kavga etmiştiı-. JJt 
met, çuvallara un basmakta kullanl' 
lan ağaç tokalaçla Osmanm kafası1JI 
pı.tla~.t; ı ı;t!r. Çok karı kaybcdeıı 09' 
man, Ça·ıakKale me:nlekel hnstnne!İ' 
r.e J{a.<i't ılmış, Ahmet tevkif edııo.ır 

tir. 

Antepte Yeni Su 
Tesisatı 

Gaziantep, (TAN) - Kasabant1' 
PU tesisatının yapılması 241 bin liri' 
ya mühendis Bay Irfana ihale edil• 

miştir. Mukavele mucibince tesisatlt' 

on beş gün içinde başlanılmak 18.zııl' 
geldiğinden mühendisler gelmiştir. 

Karacasuda ihtiyaçlar 
Karacasu, (TAN) - Aydın Valitl 

Bay Ozdemir, yanında ilyönkurul ü
yesi Etem Menderes olduğu halde bil' 
ıaya gelerek C. H. Partisı kongrele' 

rinde bulunmuştur. Kongrelerde şiıc& 
yeller ve ihtiyaçlar tesbıt olunmur 

tur. 

Geyvede Kar Yağdı 
Geyve. 24 (TAN) - Birdenbire &O' 

ğuklar başladı ve Geyveye bu sene ilJ 
ku yağdı. Bunu bir fırsat bilen kÖ' 

mür"'ülerie oduncular Jiyatları derb-1 

yüic~lrtiler. 

Kışın lni tuzağına düşen halkU 
buyük bır düşünce va.r. 

Beyoğlu i stik 
lal caddesi 405 

Telefon : 
40450 

türl!.i harman teknesinden ~ec.;mekte-
clir ! 

Ekmek cephesi: 
Jo";.kınek işinin çok ince ve pratik 

noktaları vardır. Pişirme. 3ı.& ve tuz 
nisbeti fırından fırına değişir Bu nis. 
betıere göre 72 kiloluk bir çuval un
dan 98 - 104 kilo ekmek slı:ı~ .:ıilir. 

lstanbul Jandarma Satınal· 
ma Komisyonundan 

F ıı ıncıların istifadesinı düşünen 
belediye, ekmek miktarını 91 ~ilo ola
tak kabul etmiştir. Trakya buğd~y
!armırı un kalitesi Anadolu buğd'lyı
nın unlarından daha nok~11n olduğu 
halde \'lile Trakyada 72 kı ıol ık çuval
dan 102 • 103 ekmek alınmaktadır. 
Askeri fırınlar dahi bu mıktarı işler
ler. Unun glüteni, hamurun elastiki
yetini temin eder. Besleyıci olan bu 
madtie azot terkibidir. Yüzde kırk 
nistftinde sert Anadolu buğdayınm 
unu Trakya buğday unlarına karış
tırılıp harman edilirse glüten nisbeti
ni itidalde tutmıya kafi gelir. Böyle 
olduğu halde değirmenlerin övüttük-

- ::> 
ıerı bugdaylar arasında az randıman· 
ıı ı:rlar veren neviler vard1r. <~lüte

ni de azdır. işte bu azlık içind~ pişi· 
rilcn ekmeğin de bir tahlili yapılsa, 
a~ıl o zaman ekmeklerin mahiyeti an
laşılacaktır. Uouz unların fınnlara 
verilmesi sebebiyledir ki: bir fırınin 
,.ıkardığı ekmek, diğerinin çıka rdı:h 
.. • b 
ekmf'ğı:? benzemıyor. Muh•3\;f fırın-
ların ekmeklerinin aralanndıı.ki fark· 
lar. fiyat itibariyle de fark' . .ınxı hu
suIUne meydan vermektedir. 

Ucuz unların mahlf.ttiyle yapılan 

Eşyanın (:insi ve miktarı 

5 5 kıJo 9 katlı keten iplik 
12 5 .. 3 ., " ,. 

Tahnıin 
bedeli 

Lira 
1027 

llk 
teminatı 

Lira 1'-
77 ' 

400 adet ağaç ·~ivi makinesine mahsus kaçaburuk 
ı O ,. Harama yerli bıçağı 
ı - Jantlarına için diktirilmekte olan kun<lura, çi~" • 

me, yemenilerin makinelerile imalatında kullanılmak U" t 
zere cinsi. miktarı, tahmin bedeli ve ilk tenıinat miktarl 
Yukarıda yazılı dört kalem malzeme açık eksiltme ile 5'" 
tın alınacaktır . 

2 - Eksiltme 14 B kanun 936 Pazartes~ günü saat 
1 5 de Gedıkpaşadaki Jandarma Dikim Evı binasında Sa" 
tınalma Koıni~yonunda yapılacaktır. . 

3 - 1stekli1erin ili< teminat mektupları. hiıv~yet ve tı" 
caret k~ğıtları!e belli gün ve saatte Komisyona gelmele" 
ri. < J2o3) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bursa İnt,isarlar Ba~müdürlüğü anbarlarından lstatı" 

bulda İnhisarlar İdaresinin göstereceği anbarların is~e
leler:ne kadar n.:ıkledilecek olan artar ve ~ksilir bir ınıl
yon kilo idare malı yaprak tütünlerin şartnamesine göre 
25 / 11 / 1936 gününd~n 15 gün müddetle kcsa eksiltme.Ye 
konulmustur. 

Buraaya öteberi almıya giden ilci g(iya birinci nevi ekmek kö'9 i~lerin
köylü dönUıte bir bahçede serpilmiş de, arka BOkaklarm fınnlarrnda U<.'U· 

kıını Uzi1ın görmil.şler, karuılan aç za patılırken, yin.e birinci ne'i ekmek 
oldufu ic;in bunları yemişlerdir. adiyle daha temız, daha iyi kaliteli 

Tarla farelerini öldürmek maksadi- ekmekler göz önilndeki fırınlarda ay
le zehirlenmiş ve serpilmi3 olan bu ti- ni ııarh üzerinden satılmakl:ldır. 

İscekliİer şartnameyi her iş günü İstanbulda 
lar Umum Mudürlüğ~ imalat Stok şubesinde. 
Başn .üdürlükte görebilirler. .• 

Bu eksiltme iğreti ıh al esi 1O/12 / l 9 3 6 Perşembe gtı" 
nü saat 14 de Rursa İnhisarlar Başmüdürlüğund,. topla; 
nan komisyonda yapılacağından isteklilerin tayın edıle 
gün ve saatte f}1o 7 ,5 iğreti teminat akçeleriyle müracaat"' zümler, köylilnün birini öldUnnüttUr. Halk; glütenin çokluğunu veya az. 

Oteki hutaneye kaldınlımttır. ltğını an}ıyabilir mi hiç! Unhrın ha- ları ılan olunur. ( 3255) 
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Deniz Yolları 
iŞLETMESi 

• istanbul Gayrimübadiller Komisyonundan :'
1 :sınirlı ve cıgerıerı ç A M HUlasasıb 

zayıt olanlar yo yapuaı .. 
D. No. Seıntı ve mahallesi ı Sokağı Emlak No. Cınsi ve hissesi Hisseye göre 

muhammen K. Acenteleri: Karaköy Köpnibaşı 
Tel. 42362 _ Sirkeci Mühürdar 

zade Han. Tel. 227 40 

Trabzon postaları 
Pazar 16 da, Salı Çarşamba, 

Cuma 12 de 

lznıir Sür'at postası 
Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
8 ARTIN - Cumartesi, c>ı'· 

şamba 18 de. 
lZMrr - Pazar, Salı Per 

şembe 9,30 da 

~UDANY A - Pazar, Salı, Per
şembe, Cuma 8,30da. 

BANDIRMA - Pazartesi, Salı. 
Çarşamba, Perşem

be, Cumartesi 20 de 

lOJuBtGA - Sah, Cuma 19 
da. 

! YV ALIK - Salı, Cuma 19 ·da 

"Salı postası gid.i.f ve 
dönüşte Ll.peeki ve 

lmroza da uğrar." 
~bzon ve Mersin postalarma 
alkıı günleri yük almmu. 

(3267) 

---=-------~~-~~~~~ 
Motorlu vasıtalar 
, Adnan Halet Ta9pınar 
l OtoınobiJ kullananlara ve eoför· 

456 Kasım paşa 

Hacı Ahmet 

489 Büyükada Karanfil 

707 Koca Mustafapaşa 
Hobyar 

1401 Fener Seferikoz 

1648 Yedikule Fatih 
Sultan Mehmet 

1992 Kuzguncuk 

2251 Yeşilköy 

3127 Bostancı 

3400 Kurtuluş 

3527 Aksaray Kltip 
Kasım Y. Tülbentçi 

3564/1 Kadıköy Osmanağa 

3564/2 Kadıköy Osmanağa 

3655 Yeniköy 

•036 Çengelköy 

4740 Kuzguncuk 

4~3 Samatya tmrahor 

6305 Beyoğlu 

Hilaeyinağa 

Eburriza dergahı ve 
Uzunyol ve Dereboyu 

Hacı kalfa 

Haseki cad. 

Fener cad. 

lspitalya cad. 

E. YahudJ mektebi 
Y. Ayhan ve Yeni gül 

E. Kariye çeşmesi 
mahallen Bademli 
Bağdat cad. ve 
Yazmacı tariki 

E. Despot Y. Kokoroz 
ve Kurtoğlu 

E. Orta 
Y. Umran 
E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 

E. Yoğurthane 
Y. Mühürdar Fuat 

Kasap 

E. 19-21-
23.114,96 

E. l Mü. 
ada 210 
ParseJ 3 

E.81 ~.101 

E.193 Y.205 

E.3-l Y.l) 

E. 7 Mü. 

E. 8 Mü. 
l . 10 ada 7 

Harita 77 

2 

E.13 
Y. 19 

E. 61 
Harita 20 

6::3 
Harita 19 

E. ~~ 

Kuleli cad. E. 35 
. Y. 84/1-84/2-

Q4, 3 
Simitçi 

imrahor ca.d. 

Ziba 

E.19 21 
Y. 19-191 t 

E. 124 
Y.138 

E. 40 Mü. 
Y. 56 

Uç arsa ve çiçek bah 
çesi ve içinde odalar 4600 T. L. 
597 metre arsa 600 il 

Ah~ap dükklnm 
1/16 his. 20 " 
90 metre arsa 1000 

" 7777 metre bostanm 
% his. 1200 .. 
69 metre arsanın 
98/120 his. 100 .. 
1226 metre arsa 500 .. 
304,50 metre arsa 1500 .. 

420 metre arsa 650 
" 

48 metre arsa 150 ,, 

118,50 metre orsanm 
4/6 bla. 320 .. 
118,25 metre arsanın 320 .. 
4/6 bis. 320 .. 
Ahşap hanenin 
6818/26880 his. 240 .. 
Kargir deponun 
1,5/4 his. \~00 .. 
Bahçeli klrgf r iki ha • 
nenin 2/6 his. ~00 .. 
125 metre arsanın • 
18/21 bil. 1180 .. 
40 metre arsa 320 .. 

6974 
ere ınot·· ı ' or işlerinde çallf&nlara li· 
~bir kitaptır. Kitapçılardan ara- Tarabya E.Ziso S::. +.6 Ahşap hanenin 

Y. Mestanoğlu 
Konçiva ve 
Menteşbağ 

Y. 4 1/4 his. 100 

110 l:Jı:b'l'evzı yerleri: Istanbul Kanaat ve 
~Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

7882 Kuzguncuk E. 10 108,50 metre arsa .. 

da:;uıbuı 4 üncü lcra Memurluğun-
8060 .. Konçiva ve 

Menteşbağ 

Konçiva ve 
Menteşbağ' 

E. 10 59,75 metre arsa 60 

'l'a.n:ı • 8061 .. E. 18 108,50 metre arsa 110 •• l.o75 .anıına ehlı vukuf tarafından 
~renı!~:S:. kıymet takdir edilmiş olan 
ıılrıtı 0Yünde Kozyatağın.ıa Sıtmapı
bı<th~a (kayden eski 24, yeni 45) ve 
evsaı 'il 45 ve 45/1 No. lu hanenin 
flli§U:: \'e hududu qağıda gösteril -

83115 Kumkapı 

Kürkçilb~ı 

:Mektep ·24 60 metre arsa 60 .. 
Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller 9-12-93ö tarihine tesadüf eden Çarşamba gününden itibaren on 

gün müddetle pazarlıkla satışa çıkarılmıştır. Pazarlık için talip olanların Salı ve Perşembe günleri saat 10 
dan 12 ye ve 14 ten 17 ye ve bu iki günden maada her gün sabahlan saat 10 dan 12 ye kadar müracaat

~ 11ıe • "-.•. rz--ı-ı •-ı--~ 1.h QU 
Ja,n • .,,Satıs.-ınlinhasıran ,,..gaynmübad il bonosiladır.-~----=="=~ 

:ı~de. iki oda, bir helıı., gömez. 
Oda rı~cı kat: Bir sofa Uzerınde iki 

' bır hell vardır • 45 . .,. 
de 

0
( 1 No. lu hane bahçe nihayetin-

l'iııd ~p. ~mini toprak bir avlu üze. 
Oda e \~ısı tamam, birisi natd.mam üç 
llat ~ır hell, bir kömürlük ve biı 
bir ~r~a ocak olup bu haneye bitişik 

e ahrr vardır. 

oı~Ududu: Sarkan HilW!yine ifraz 
tar~an tarla, eimalen Ibrahırn Paş& 
be ası, garban Iemail tarlası, cenu . 

ll tarik. 

Satıllk Bina 
KIZILAY CEMiYETiNDEN: 

Cağalojlunda lıtanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet ~: 
rektörlüğü kar,ıunda Kızılay Mümeaailliğinin bu.lundugu 
bina aatılıktır. Müracaat mahalli Y enipoıtane c~varı?.da 
Kızılay hanında "e.ki Akıaraylılar hanı,, Depo Dırektor · 
lüğüdür. 458~hası: 790 metre murabbaı olup 

4Sıı o: lu hane 75 metre murabbaı, -
\•e No. lu hane 61 metre murabbaı .==::.::===--------------------
bak:~:~ç~%~tre burabbaı, miite - lstanbul Sıhhi Müesseseler Art- . 
teı~h.Çesi: içinde iki kuyu ;e muh- Ek · ı t k . d 
Cutt ClZlabirçokmeyvaağaçlarımev- tırma ve Si me omısyonun an 

ur. 
~ ~ d l'ilenUkard~ evsaf ve huduttan göste- Akliye ve Asabiyt Hastanesine lazım olan 2000 a _et 

\al'tl gayrımenkul açık arttrrıaaya c,.ı- nevresim ve 4000 adet yatak çarşafı kapalı zart suretıle 
d~ ı:ş olup şartnamesi llan tarihin- eksiltmeye konulınHştur. 
ao;l2 aren Divanhaneye asılarak 1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtima: Muave-
,...,..,_ 1936 gilnlemecine rastlıyan d k l K · d 2 '12/ ~-Mnıba gün·· net Müdürlüğü hinrts!n a uru u omısyon a ı 

~ dai~izd~ =1!!a,~:;/6 I~~:: ı g 3 6 Çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır: . 
... Ya gınnek için mukadder kı 2 _ Nevrr.sinıe 210 Yatak çarşafına l 10 ıeuruş fıyat 
o.ırı :vilzd yme-
lJ e Yedi buçuk teminat ak · tahmin edilmiştir. 
\':~ria~~ikmiş vergilerle beled;e;~ 3 _ l\1uvakkat garanti: 645 liradır. . .. 
w a ıcare ve taviz bedeli mUşt 4 - İsteklı.ler ~ .. rtnamc ve nümuneyı hergun komis-·~Ye ait olup tellaliye Ucreti bo 1 e- i?n 

aıt olmak üzere satışm be<l p ~ç uya Yondan görebilirler. . . . 
~nı~r. Arttırmada gay:ı;,e~~:ı~ s _ İstekliler cari seneye ait Tıcaret Od~sı vesıkasıyle 
kdır edilen kıymetin % 715 ini bul- 2490 sayılı kam.:.nda yazılı belgeler ve bu ışe yeter mu

~ak şarttır, aksi takdirde en son art vakkat garanti makbuz veya banka 1!1ektubu iJe birlikte 
aıta.nın taahhUdU baki kaıınak üzere teklif mektuplarım ihale saatinden bır saat e~ el ı<omıs-
14 tınna on be3 gün daha uzatılarak yona vermeleri. ( 2 9 7 8) 

Juvantin Kanzuk 

Saç Boyaları 

Kwnraı ve aıyab olarak aabıt 
ve tabU reolı verir. fer ve yıkan 
makta çıkma.ı. Yeglne ıararaıı 
ve tarunmıo ınhhl saç boyasıdrr 

lNGlUZ KANZUK l!X2A.NESI 

Beyoflu lstanbul 

Ziyaeddin Said Erim 
TİCARETHANESİ 

§~11937 gllnlemecine milsadif Per. -------------------------
t\u begUnUayniyerdevesaatte2001 NiHAD Conke 
~ tnara1ı kanun ahkamına tevfikan 1 ] r 
~tı Çok arttırana ihalesi yapılacaktır. İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
d ~i numaralı kanunun l2'5 mcr mad- •· ------------------------ ilamındaki kimsenin ticarethane na -
la~i mucibince ipotek sah!bı alacaklı- mma hıçblr ıuretıe müracaat hakkı 
ı:ka diğer alakadarların ve irtifak I.- Sanneımesi mucibince 300 kilo şarapların kolla· o•madıgnı ve ticaretha;ıeye hiçbir 
l'i'lldıo sahiplerinin gayrımenkul Uze- jmda kullanılnıakta olan beyaz jelatin pazat lıkla satın a- ı ~"';ki haklannı hususile filiz ve ma- rı.sbeti bulunmadığını illD eder. 
~~l,{e dair bulunan iddialarım rrıüspit lınacaktJr. 
daıakı~rile birlik ve 20 biln içinde II.- Pazarlrk ı 2/XII/1936 tarihine rastlıyan Cu-. 
ha:rnıze bildirmeleri lazımdır. A:tsi martesi günü sa3 t 11 de Kabataşta Levazım ve Mübaya
ltı.ad ~hakları tapu sJcllile sabit ol- at şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
dan~ Ça Batı§ bedelinin payıa.,masm
bıııt ~:1ç kalırlar. Daha fazla malu- IU.- 1stek1ilerin şartnamesini görmek üzere hergün 
• ~ ınmek istiyenlerin 9341439 dos paz:ithk için ele tayin edilen gün ve saa~te ~{, 7,5 güven-. 
•ı ilan rnarasne dairemize müracaatla- me paralariyle birlikte adı geçen Komısyona gelmeJerı 

01unur. (27'l50J ilan olunur. ( 3277) 

Bon-a ve Osmanlı Bankası Komı
scrliğinden: 

14/6/1935 tarihli ve 280~ numara
h kanun mucibince çıkımlmıı olan 

% 5 faizli ve yedi sene vadeı' Hazine 
tahvilleri Borsa kotuna kaydedilmiş
tJr. 

Çam ağacmu . bütün şifm tesırlerini baızdır. Çam banyosu tent!ltlı· 
.iÜ kolaylaştıru Sinirlen teskin eder. CildJ güzelleştirir. Kokuları 
izale eder. Neş'erıizi artınr. Şişesi 60 kuruştur. Her eczanede ara. 
yınız. Deposu: Taksim Eczanesi. 
CÇAMl i!\im Vf' markasına ve etiket üzerinde Taksim Eczanesi fir-

masına dikkat ediniz. 

Pazarlıkla Ekıiltme llinı. 

Nafıa V ekiiletinden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Meı kez Ziraat 

Mücadele Enstitüsü Fitopatoloji laboratuvaıı in~aatıdır • 
Keşif bedeli 14497 lira 63 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şıınlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - l\1ukavele projesi 
C - Baymdırlrk işJeri genel şartnamesi 
D --·Fenni Şartname 
E - ., ,. Lahikası 
F -- Keşif Cet-Jeli 
G- Proje. 
İstiyenler bu evrakı 7'1 kuruş mukabilindl' yapı isleri 

U. l'Aüdürlü,.{ünden alabilırler. 
3 - Eksıltme 7 '12 9 3 6 Pazartesi günü saat 16 da 

Nafıa Vekaletinde yapı tşleri eksiltme Komısyonu o<la
smda pazarlıkla yap:lacaktır . 

4 - Eksiltm~ve girehllmek için taliplerin 108 7 lira 32 
kuruş muvakkat teminat vermesi ve yapı müte2hhitlii< 
vesikası ihraz etmesi ve kendisi mühendis vey;, mimar ol
madığı takdirde isin fcnn; mes'uliyetini alarah nir mimar 
veya miıhendisi inşaat rnüddetince istihdam !deceğinı ~a
bu} etmesi lazımdır. 

t stekliJerin hu \·ec;i k;f ları saat 15 e kadar ({0misyo11 
Reisliğine rnakbuz mukabilinde vermelerı mukta~idır 

"1 RO~ ·•1nf,8 .• 

BAN Z O P iR i N. kQ.fczleri t1EA veRoı: 40~u'Ruş 
NEFE s BORUL4RINI TEl'!İZLE • BALGAM SÖK"".'ÜRÜR.Ör<.5ÜRÜGÜ ~MEN GİDER;R 

lstanbul Altıncı icra 
Memurluğundan · 

Mttammer Avni ve Saime Saniyenin Emniyet Sandı
ğına birinci derecede iııotek bulunan ve tamamına ye
minlı üç ehli vukuf tarafından 5345 lira kwm.!t takdire
dilen Kadıköyünde Caferağa mahallesinde .!Ski Gül yeni 
Küı,ecioi!lu. t ndnü srıka.ğında eski 9 mükerrer yeni l 8 
numaralı sağı Gcne-rd' Sami solu Hüseyin ve,·esesi evi ar
kası Pati arsa~ı ,,,. önii İnönüsokağile mahdut evsafı aşa
ğıda yazılı bahceH bir evin satılmasına karar verilmiştir. 

Btnanm bor1rum k<=l" beden duvarı kagir diğer katları 
ahşar. üç buçuk katlı<lır. Haricen birincı kattan itibaren 
bir .;rkma vanlır. Y c1.ğlıboyalıdır. Bodrum katında so
kaktr.tn bir kapıdan inı1en kırmızı çini bir aı ahk bir oda, 
bir taşlık. bir hf"la aydınlık. merdiven altı kırmızı çini 
maltız 1.c::tkh ve bahçeye kapısı olan mutfak. odunluk 
bah<;ede bır havuz bir çam ağacı olup etr.aiı duvarla rev
rilmıştir. Zem·n katında: Sokaktan üç basamakla çıkı
lan hit sahanlık ve sota (buraya bodrum kattan da mer
diven vardır.) ı i.ri oda. ~andık odası. hela bı rinci katta: 
Bir sofa, üç '>ua. hir hela çatı katında basık tavanlı bir so
fa ikı sandık odası mermer döşeli ve kurnalı hc;,ınam ve 
hela cephede :isrü kapah taras vardır. Bu kattan maada 
diğer katların ahşap aksamı yağlıboyah o1up Plektrik, 
terk?s ve hava~cı:tı tesısatı vardır. zemin kat pel}cereleri 
dem!ı parmakJıhdır (J mum mesahası 14 3 metre muı a b
baı olup 92 rnccre muı abbaı bina zemini kalanı bahçe o
lan h'r evin tamamı a ;ık arttırmaya vaze<lıJmiş olduğun
dan 21/1/937 tarihinc> müsadif perşembe günü saat 14 
ten 1 6 ya kadar daired'! birinci arttırması icra edilecektir. 
Artttrma be<leli kıymeti muhammenenin <y,, 7 5 ini bul
duğu takdirde müşterisi üzerinde bırakıial.akttr. Aksi 
takdırde en sorı arttıranm taahhüdü baki kalınak i.izere 
arttırn·a l 5 gtin müddetle temdit edilerek 5/2/937 tari-
hine müsadıf ~uma günü saat 14 ten t 6 }'B kadar keza 

dairemizde yapılacak tkinci açık arttırmasmda arttırma 
bedeli kıymetı muhammenenin <fo 7 5 ini bu lmaclığı tak
dirde satış 2230 No.lı kanun ahkamına tevfikan geri bı
rakılır Satış pc-ş1ndiı. Arttırmaya iştirak t!tmek istiyen
lerin kıymeti m11hanımenenin o/o 7.5 nisbetinde pey ak
çesi veya milli hir bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lizrmdır Hakları tapu sici1Ji ile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususilea faiz ve masa
rife dair olan idr:lialaı ını evrakı müsbitel~. i ile birlikte 
ilan tarihinden ıtibareıı nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairerrize bildirmelerı lazımdır. Aksi takdirde hakları 
tapu sicilli il.- sabit olmıyanlar satış bedelinin payJaşma
sından hariç kaiırlar Müterakim vergi. tt:nviriye tanzi
fiye ve dtlJalh·e n~smmden mütevellit Be1edıye ri\sumu 
ve Vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil .:>lunur. 20 se
nelik Vakıf icaresi taviz bedeli müşteriytt aittir. Daha 
fazla mah1mat almak ıstiyenler 1/1/937 tarihinden iti· 
haren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunduru
lacak artm ma şartnamesi iJe 36/897 No.lı dosyaya mü. 
racaatla nıezkfır dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
ilan olunur. ( 3282) 
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~alt laiU traailıafı_ .•.• 
"Radyo için- söyleneritere Clecif' 

cördükleriniz~, işittiklerinize inanuuz 
~ - ~ 

iM 
• 

Al T Z: 
"RADVOLARI aynı zamanda, aynı, 

yerae, aynı ıstasyon üzerinde mukayese 
ederseniz daima 

Dahi G. MARKONİ 
Mühendis-Profesör 

•Radyo hususunda dünyanın 

en Yüksek alimi 

• 

• 

radyosunu tercih edeceksiniz"· 

a Lamoah bütün dalifah 

Yüksek musiki kabiliyetli 

En güzel gösterişli_ 

.En çok satılan 

veresiye Satış· SAHiBiNiN SESi ve Acentalarında 
ANKARA Vehbi Koç Ticaret evi. Al<.YON Izzet Ozkara. ' ADANA Ş. Rıza Işçen, Yeni mağaza ANTALYA ı Veli Kardeşler ve Şerikleri. 
DIYARBEKIR Şerif Yardımcı. BURSA Mehmed. Huzmen. MUGLA A. Adnan, Elektrik fabrikası sahibi. A~"TEP . Naci ve H. Ahmet Dai karde3ler. . 
KON\'A Ahmet Mucip Dölen ESKiŞEHiR . Hasan Alanya. SAMSUN C. Celal Ozlü • S. Kemal Sezen. KAYSERi : lsmail ve oğullan Cıngıllı. . 
KONYA EREGLISI : Mustafa Erkek. IZMIR Artür Vetter: TRABZON Dedeoğlu ve Pulathaneli kardeşler. BANDIR.\IA :Ahmet ve Bahaettin Bereket kardeeler. 
MERSiN : Jori Satel LULEBUBGAZ Haaan Dalca. ZONGULDAK:lsmet Ağartan. Ahmet Yük.sel. AYDIN . Mehmet Gürer . 

• 1935 - 37 kış mevsimi için 

OROZ • BAHÇEKAPI ETABLtSMAN -
Muhterem müşterilerinin zevk ve intihaplarma göre her nevi eşyanın 

müntehap ve zengin ç etitlerini takdim · eder. -Fiatları; büyük bir itina ile tesbit edilen ve her türlü rekabetten 
iri olan zirdeki eşyayı "müşterilerine tavsiye eyler: 

Fantazi Erkek ÇORAPLARI 35 kurut Safi yün erkek F ANJLALARI 265 
Safi yün Erkek ÇORAPLARI 47~ ,, Erkek GöMLEKLERl 190 

kurut 
,, 

Fantazi KRAVATLAR 50 ve 65 ,, Kı,Iık PiJAMALAR 290 
Yünlü kadın ÇORAPLARI 95 ,, Erkek MUŞAMBALARI 1350 " Safi yün KAŞKORSALAR 115 ,, TRENÇKOTLAR 1850 
Yünlü erkek FANiLALARI 195 ,, lngiliz gabardin PARDESOLERI 2400 

,, 
,, 

Kadın, Erkek ve Çocuklara hazır ~lbiseler - Birinci nevi kumaşlar, itinalı dikiş, güzel biçim. 
Orozdi marka 

liPEKLi KADIN ÇORAPLARll 
' 95 kurut il 

ipekliler, Yünlüler, Pamuklular, Ayakkablar, Şapkalar, 
iç çamatırları, Sahtiyan mamulatı, Çırçılık, Şemsiyeler, 
Elhavluları, Eldivenler, Bel kemerleri, Parfümöri, 
Kırtasiye, Züccaciye, Porselen, Emaye, Aluminyom 
mutfak takımlan, Saatçilik, Mefrutat. Oyuncaklar. 

Etabliaman OROZDI - BAK; her zevki tatmin eden mallan 
bulacağınız bütün dairelerini ziyaret etmenizi davet eyler 

~--------------------------~ 80 derece 

OROZDi-BAK Kolonya!arı 
Şi,eıi 125 kurut 

'-................................... , 
ETABLISMAN Q R Q Z D İ • B A K ta, fiatlar kat'iyyen maktudur. ._ı 

Fidan Satışı \ istanbul Jandarma Satınalma 
Bursa Hususi idare Fıdanllklan Mü- Komisyonundan: 

Miktarı Cinsi Beher Tahmin be. Muvakkat 
tedavil Sermaye idare Heyetinden: metresi de!i teminat 

metre Kuruş Lıra Lira 
Bursa Hususi İdare Fidanlıklarında yetiştirilen her 

nevi aşılı meyva Fidanlarının, aşılı ve aşısız Amer~ka .as
ma <.;ubuklarının satışına başlanılmıştır. İstiyenlerın şım
diden Bursa Ziraat l\1üdjriyetine müracaat etmeleri ilan 
olunur. "315 6., 

Fiatlar Aıağıda yazılıdır: 

Ekistra Ekistra Aşılı Meyve Fidanlan 
Birinci Boy ,, ,, ,, 
!kinci Boy ,, ,, ,, 
Birinci Boy ,, Amerika Çubuğu 

,, ,, Aşısız n ,, 

İkinci ~oy - .. .. 

K. 
30 
15 
10 

3 
1 
o 

s. 

50 

70,000 Çamaşırlık Bez 24 16800 1260 
1 - . Yukarıda cins ve miktarı ve tahmin hedcH ile mu

vakkat teminat miktarı yazılı yetmiş bin metr\! çamaşrr
lık bez kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme İstanbuJ Gedikpaşada Jandarm;\ Dikim 
Evi binasındaki Jandarma Satıiıalma Komisyonunda ya
pılacaktır. 

3 - Şartname ve evs;~f puslası her gün Sıtınalma Ko
misyonunda görülebnir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlarile 
kanunen icap eden \•esikaları havi mühürlü zarflarını ek
siltme zamanından bir saat evvel komisyona vermeleri. 

., 2920 .. 

Bu akşamdan ittlbaren 

Her akşam 
Taksim Abide karşısında 

KIŞLIK BELVD 
SALONUNDA 
Her Pazar saat 13 den iti
baren danslı matine vardır. 

BU TECRÜBEYE 
TAMA"t1UL EDEN -
YALNIZ L ~AS JA I!' A ,l#~l/'!Jl"M!( 

~ r~fl~».I ?~f#!ı!Jfı!1~~ıJ~ i ~?''i~~ ~4X~"tY!~i~~,_ ;1:?4 

~f ~-

Sabah dokuzdan akşam saat b~şe ka 
dar mat, saf ve sevimli bir ten. Gün
düz tekrar pudralanmıya hacet yok. 
işte; havalandırılmış yeni Tokalon 
pudrasının garanti muhassenatı bun 
tardır. Bu cazip havalandırma usulü, 
Parisli bir kimyagerin keşfidir. Bu ~111 
usul dairesinde havası toplandrnlmış bir güzellik verir ve modası g ~ 
yegane hafif pudradır. Şimdiye ka - ve yüze bir ma1<yaj şeklini veJ1ll il" 
dar yapılan pudralardan on defa da- kalın idi pudralardan tamaıneıı ,,ıcl 
ha saf ve daha hafiftir. Bu usul, To- ka bir tesir yapar. Bu yeni 'f'ol<ııctl' 

pudrası yüze yapışık kaldığı el rıel 
kalon pudrasmm istihzarında kulla- buna .. 8 saatlik pudra,, tabir e<Je ~ 
nılmaktadır. Işfo bunun içindir kl, Artık ne parlak burun, ne yatı:_.., 
Tokalon pudrası, daha muntazam ve görünmiyecek, belki rUzgar, ye.r,V"~ 
daha mtikemmel bir tarzda yapışır, run ve terlemenin icrayi tesir ed'~ 
cildi hemen hemen görünmez bir gü- yeceği mat, saf ve sevimli bir 

zellik ta.bakasile kaplar ve yüze tabii görünecektir. --4 
Sahibi: Ahmet Emin ~ALMAN • Umum! Neeriyatı idare eden: S. ~ı 
Gazete,..ilik ve Nesriya.t Türk Limitet Şirketi. Buıldıiı ver TAN D'at1"""'" 


