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Bir Haftallk 
Tarih 

Ahmet Emin YALMAN 

Aımanya 
ve ita/ya 
Sıyasetının 

Zaferi B u hafta bütün vatandat
lar ordumuzun ·İzmir 

manevralarını alaka ile takip 
ettiler. Manevraları idare eden 
Orgeneral izzettin. irat ettiği 
nutukta on binlerce halkın i4ini ızvestiya Gazetes. 
gücünü bırakarak manevraları Belçikanı ı Bitara.-
heyecaıı ve alika ile seyre kot-
mıuındaki manaya dikkati cel • ..ığı ıçin [.öyle uiyor 

Uı-MU"<YULLAt<l ıLc. 

~a~k Demiryolları imtiya.zının hükumetçe ldtıncalınma • 
n .. ıçın ~an'! A~karad'! görüşmelere ba,lanacaktır. Şirket 
mumeHillen dun fehrımi:z:e gelmi.,lerdir. yazın ikinci aay. 
lamı:z.Jculır. 

betmi4tir. 

ninTU;:~;:!us~~ b: :~~ ~~!~~~ ·ıs M EBTQfrJekı· ilN, Aon~;raNJanu .. lzmisre öh:relıyetilndue~ "v'nceo R : ~e:~;:o~~~:.s~T:'!ıç;a~~~ F ra n sa da ha 1 k cep. 
milletin bir korunma ve müdafaa yeni sıyasetın1 tahlil eden bir 
vasrtası diye orduyu çok yakından 1azısında, "'Litvinof Cenev • 

diği ve yurdun müdafaasına 1 redeki son nutkunda, hudut- h es,· sars n t d ' 
eden her barek~te karşı bü- " Hayat Şartlarını Ucuz atmak ıar• bitaraflık yaftasını ya • 1 1 a . 

• ~k b hassasiyet duyduğu böyle 1.uştırmakla düşman istilasın· ht-A· uetezahüretmektedır. için ihtikarla Kanuni dan kurtulacaklarını sana •• ... < rıı alımız.da •ulh havası •• d 1 G . ..,, . ' devletlerle istihza etmiş v-= Radikal Sosyalistler·ın s·ır 
""'~ Muca e eye irışecegız . ,, ı>•taraflık maskesi altınd4 

Z:!~ni;:~ı:al=~:~k ~:n: ınutecavizin ıehine hareket Beyannamesi Bu Buhranın 
1r11Sundaki azminin bir üadesi oldu- Nazilli, 17 (Tan muhabirinden) - Başvekil İsmet .ııyetınde olan, hatta harek.ıı 
ğu gibi, bu haftanın bize taalluk İnönü, beraberindeki zevatla birlikte bugün saat 9 da bu- aden başka devletlerden de 8 ı s 1 
eden bütün siyasi hldiselerinde raya gelmiştir. Nazilli pamuk istasyonunu ve dokuma oahsetmışti. Belçika da bu ı- aş angıcı ayı ıyor 
de sulbü hedef tanıyan çalışnıa1arın İ 1 . d b" .. k o<ıntı tarzda hareket etmek p . 17 (R d ) 
izleıi vardır. fabrikasını gezen smet nönü, Halkevın e utun pamu ıstedıiini göstermektedir. Bu . . a~ı~~ a yo - Fransada siyasi bir buhran ala-

Tevfik RilfW Arasın ve Rumen müstahsillerinin iştirakile yapılan toplantıda hazır bu - ımı gorulmekte ve halk ceR}u;sinin bir sarsıntı gecirdiği 
--~~~~~~~~=+~P."!ft.. ffi:'.~~~~~~.1~ı...E~k~~.h~~ıı~1n~~-:1~.,.~~~~""'~""'~li--aıı11J1m111ıarw::} ~rıntı DdliaJ -sosyli ı tıe-

ırattaki konu,malarından, Bulgar u go tme er e, aŞve ı , vamu ıstı sa n artıma ·l•n .raptıjı ztk• hareket) tlti JÇömlüıt er · i etmek istememelerinden 
Bafvekili ile Hariciye Vekilimizin sı lüzumundan b-1ısetmişler ve mahsulila ucuaa ndl edil- nultakJcak surette AJman ~• ilen geliyor. Fransa nıudafaa nazırı Dalady B' . 
Bulgariatandaki fikir mildavelele • mesi için masrafı indirmek yolunda teşebbüslere girişe - ttal1an diplomastsinin bır kong e · · f · d b · b e, ıarıtz 
rinden Balkan ufuklarına yayılan ceklerini söylemişlerdir. ınuvaffakıyetidir.,. diyor. Ve S r .sı arı ~sın e ır eyanna~e neşrederek Radikal 
hava, ahenkli bir sulh havasıdır. bu hareketin kollektif emni . osyalı~tler namına memlekete hıtap etmiş ve dem' t" k'. 

Aff9.I'. Harbiye Vezirinin ziyareti yet için çok daha tehlikelı "- Radıkal sosyalist partisi halkçı ış ır 1 
• 

ismet lnönü, hasbihal arasında modern usullerle zıraatın inkişaf et-
de f&rll hudutlamnızdaki, aulh üze- ı>ir Belçika - Alınanya rabıta cephesinin proğramma müzahir ol-

mesi lüzumuna işaret ederek hayat ucuzluğunu temin maksadile ciddi 
rine dayalı münasebetlerimizi kuv • sına tahavvül edebileceoinı mayı vadetmişti. Parti bu vadinde 

dir k bir mücadeleye girişildig-ini ve ecya fiyatlarında atiyen yüzde yirmi beş • d vetlen ece bir hacijsedir, Y ılave ediyor. uracaktır. Ve cumhuriyet kanunla· 
Mareşal Şah Mahmut Hanın ge _ nisbetinde tenzilat yapılacağını söylemiştir. lzvestiyaya ıöre, Frans~ rmm çerçevesi dahilinde demokratik 

rek kendisini karşılamaya gelenlere Başvekil diğer bir hasbihal arasın- ıle lngiltere siyasetinde görü- rejimi muhafazaya, ve her türlü taz-
ve gerek Türk gazetecilerine söyle- da da demiştir ki: Vekillerin Seyahati len tereddüt Belçikanın bu yike karşı fertlerin tasarruf hakla -
aiği çok samimi sözler büt.ün Türk hareketi üzerHıde tesir etmiş- riyle beraber, çalışma ve biriktirme 
)mlplerinde sevgi dolu izler bırak- "-Biz, paramızı dü,ürmiye • Ankara, 17 (TAN) - Maliye Ve - tir. Bu hareket Beşler Kon . serbestliğini ve kanunun tamamü tat 
-·..+"' 11.•emı k d cefiz. Mallanmızı lıalite bakı • T ~ ...... .- e etimizde e kardeş kili Fuat Ağralı .pu sabahki oroı feransı için bir fali hayır de- bikini müdafaaya azmetmiştir . 
Afga.ıı milletinin inkişaf yolundaki mındatı yiilueltmek i~in tutaca- ekspresi ile tetkik seyahatinden dön· ğildir. 1 ICI 1 
çalIJmalan candan bir alaka ile ta- ğımız yol ikidir. dil. İktısat Vekili Celal Bayar da ya- lBu meseleye ait diğer ha· Ş BIRBLULUYNOHRAYET 
kip ediliyor ve iki memleket arasın. Bir., mahaulün miktarını art. be 

L L l _-J rın şehrimize gelecektir. Maliye ve rler UçUncU sayfamızdadır. ı 
da. pürUmüz kardeşlik bag-ına "'"'k hrma11, biri tle ilati11lir a mücuue- Paris • Midi gazetesi, beyanname 

~ ı-J• İnhisarlar Vekilleri 1stanbula gittiler. büyük kıymet veriliyor. Türk • Af- ecıır. hakkında mUtalea yürüterek şunları 
gan -~. İra.k misakı yakın şark lhtilı&rla mii.cadeleyi bir ka- ============================== yazıyor: 
8Ullıünun millıim bir desteği ola- nun haline solıat:afız ve kanuni 1 B k • 1 • ''Bu beyanname, istisnai olduğu 
c:aktll'· mücadele yaparalı yüzde 20 • 30 s p a n y ~ aş ve 1 1 derecede minidardır. Radikaller hiç 

Dost Fransayla Antakya ve ts- u~atmaya çallfacağu;t Para ~ bir zaman bu vasıtaya müracaat et 
kenderun ha.klanda müzakereye bat- kıymeti üzerinde hiç oynamalı d b memişlerdi. 
lıyacağımız giln}er de yakla.şnuştır. niyetinde değiliz. Çünkü bu.nda or unun aşına geçı•yor Memlekete müracaat etmeleri fev. 
Bu müzakereler heın Türk _Fransız hi~bir menfaatimiz yoktur." kalade ağır ahvalin hidis olmasın • 
aiyasl ufkuna berrakıık vereeek, İsmet İnönü, saat 14 te Na~illiden dandır. Bu beyannameden sonra ra-
ııeın de diğer biltUn hudutlarıın17.da Aydına hareket etmiş ve oradan da Bu·· tu·· n s yet iş . , . 1 dikal sosyalistlerle en sol fırkalar a. 
göıillen karşılıklı ahenk ve dostlu - 1zmire gitmiştir. ov çı. en span ya rasmda iş birliği bilkuvve nihayet bul 

~ ı:!~e=::,::=: ~e1:~ BAŞVEKiL IZMIRDE Cumhuriyetine Müzaherete Hazır muş demektir. 

Avrupa karikatürü : tir. İzmir, 17 (Tan muhabirinden\ -
BeI,ilıanın kararı Başvekil İsmet lnönü, bugün saat 

E trafımlzd& gördUğthnUı a • 18,30 da hususi trenle İzmiri şeref • 
henk ve sulh m&.nza.raaına lendirmişlerdir. Vali Fazlı Güleç ve 

mukabil, Avrupa siyasi ufku bu haf. Belediye Reisi Behçet Uz Başvekili 
ta da durulmak ve düzelmek istida. 
dı göstermemiştir. Belçikanm verdi- Aydından karşılamışlardır. 
ği karal' ortalığı bir kat daha fa- İsmet İnönü, geceyi Alsancak ista-
~ siyonu binası evinde geçireceklerdir. 

Kral İ.,eopoldün, Belçikanın bi- Yarın Halkevinde, pamuk mmta • 
taraflığm.a ve ittü~k ~ zümrel~~inden kası olan kazalar kaymakamları ve 
uzak kalacağına daır ileme ılan et- bu kazalardan gelecek pamuk müs • 
tiği esas, birdenbire varılmış bir ka- tahsili mümessilleriyle bir toplantı 
rar değildir. Van Zeeland kabinesi, 
Belçikanm bitaraflık ilan etmesi, ytirap.ılarak pamuk işi tetkik edilecek. 
Avrupa ittifak züınrelerinden uzak 
kalması ve hudutlarını her ecnebi Ticaret Odası, bu münasebetle mU
devlete karşı müdafaa etmesi esas- him bir iktmadi rapor hazırlamak· 
lan tizerine yeni bir siyaset takip tadır • 
etmiye huırlandığmı saklamamıştı. 
l,in içindeki fevkaladelik, bunun 
Belçika milletinin devamlı bir siya • 
Beti diye kral tarafından aleme ilan 

iSMET INôNO 
YARIN DôNOYOR 

Ankara, 17 (Tan muhabinnden) Ba.,kumanlanlılı vazileaini üze. 

Londra, 17 (R a d y o • 
Tan) - General Franko 
Madride kartı bet koldan ha
reket ettiğini, bu beş koldan 
birinin Madrit dahilinde bu
lunduğunu ıöylediği için 
Madrit hükUmeti bütün §Üp

heli anaım tevkif etmiı ve 
bunlarm bozgunculuk yap
ınalarma imkin vermek iıte
hleıniıtir. 

Asilerin en belli başlı hedeflerin • 
denbiri Naval Kanıero mevkii idi. 
Fakat bu mevkü ele geçiremedikleri 

~':'ılıyor. Karnero mevkii zapte . 
dildıkten sonra Madrite giden mü . 
keınmel bir otomobil yolu vardır. 

DALAl)YE 

edilmesinden ibarettir. 
[Arkası 8 incide] 

Başvekil, pazartesi günü şehriınize rine alan J.panya BafVekili 
döner.ektir. Caballero 

Asiler general Veralcinin Val Mo
jadayı zapettiğini ve bunun Madrite 

r Arkası 8 incide] 

(Blum kabınesi ispanyaya ademi mıidahal 1 R 
zünden Almanya ile ihtilaf gibi meseıe'erle e, grev er, us - Fransız muahedeıı yü 
ıon~a ~o!"ünıı.tlerir:ı harekete ıteçmeai~le kmeTl olKduk:an .. ve frangı duşurdukt • 
vuıyetını taıvır edıyor.) ara aştı. arıkatur, Blum kabinesinın : 
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Varşova Mektubu 

Polonya, müstem
leke meselesini 

israrla ileri sürecek 
V arşova, (Hususi muhabirimizden) -Hariciye Na 

zırı Miralay Bek, Milletler Cemiyetinin önümüz
deki toplantılarında Polonyanın müstemleke isteğini ye
niden ortaya atacaktır. Nim resmi İskra ajansına göre, 
Polonya, Milletler Cemiyetinin iktisadi meseleler hak -
kında toplanacağı ikinci konferansında ve müstemleke -
ler mandası için içtimaa çağrılacak olan altıncı kongresin 
de de bu isteğini ısrarla tekrarlıyacaktır. 

Nülu• keıaleti -

1

-. ------------

M U t mleke için ilerı· .... , k 3 - Polonya, dünya yüzündr mev-s e suru.ece .. f k 
b Pıer Alman , ;ı . cut devletler arasında nu usu en a-se e • yanınK. er gı-

b.di Polonya delegesi M'll tl C - !abalık olanıdır. 
ı r. , ı e er e 4 Nüf' .. b' · · 8 -1 · t' d h b' ~ b 1 - usun uçte ırı, yanı "'l"ll -

nııye ın e ar ı umumı aş angıcma . .. . .. ·d ·~ 

k d ··f k saf t· f 1 b' d 1 t yon hır halk kutlesı koyleı e ı~ bu-a ar nu us e e ı az a ır ev e w • • • • • 

·b· b'J' p 1 . d 1 w lamadıgı ıçın şehırlerdekı fabrıkalar-
gı ı ı ınen o onyanın arazı ar ıgı d . b kl a· 

·· ·· d Uf be 1. . , an ış e emekte ır. yuzun en n usunu s ıyemıyeccK 5 p 
1 

y h d'l 4 ·ı 
. d" t·· w •• • • - o onyad~ a u ı er mı yo-

vazıyete uş ugunu mevzuu hahsede- b ld ki . . Leh ·ıı t · . . . . r.u u u arı ıçın mı e ının ge-
cektır. Bır sanayı memleketı olmıyan . . . 

1 
kt dı ı 

. . . . . . çınmesıne manı oma a r ar. 
Polonyanın, mılyonlarca kışıyı faorı- B .. .. k · · d 

. unun onune geçme ıçın e 3ene-
kalarda çalıştırmak suretıle de ba- d 

80 
b' y h d' · .. 

rındıramıyacağı ve bu mesele ha1le-
1
.e endaz ın a u ının goçmesi 

d ·ım . W• kd" d d h·ı· azım ır. ı edıgı ta ır e a ı ı kanşıklık-

lar çıkabileceği ayrıca bildirilecektir. Ham maddeler me~elesi 

L eh hükumeti, işte baş1.t('1 bu 
ileri ıürülen ıebepler maddelerle Milletler Ccm!ye-

1 skara Ajansına göre, müstemle
ke hakkındaki Leh istekleri şu 

suretle tesbit edilmiştir: 
1 - Sanayiin inkişafı için elıı;em 

cılan · 24 ham maddeden Polıınyada 

ancak 10 kadarı mevcuttur. Geri ka-
lan ham mevat yalnız müstemlake
lerden tedarik olunabilecektir . 

2 - Bu sebeple Polonya ham ma
mulat için evvelki sene bütün ithala
tının yansını teskil eden 850 Zloti 
ödemiştir. 

tinin bundan sonraki toplantılarında 
müstemleke istemek iddiasında bulu
nacaktır. Bu talebin nasıl karşılana
cağı henüz malüm değildir. Maama
f ih, Iskara Ajansı, bu iddialarını Sir 
Samvel Hor'un şu sözleri ile bitiri
yor: 

"Ham maddeler meselesi d i.inya 
sulbünü tehdit ediyor.,, ı 

Bunu da devletlere karşı bir tehdit 
ve ihtar manasında mı tefsir etmek 
lazım? 

Bağdat Mektubu 

;RAK HÜKUMETi BAGDAT 
MUSUL DEMiRYOLUNUN 
iNŞASINA KARAR VEREI 

B ağdat, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Tiirki
yeden Bağdada geçebilmek için Irak hududuna 

yakın bir yerde trenden inmek icap eder. Buradan sonra. 
otomobille Gerküke kadar gidilir ve on saatlik bir tren 
yolculuğundan sonra Bağdada varılır. 

Irak Hükumetinin kararı ı-----------

B unun sebebi, büyük harpte cephesindeki muvaffakıyetleri ile 
Almanların işa ettiki.eri, fa- Osmanlı kumandanları arasında tak

lta.t ikmaline muvaffak olmadıkları dir edilmiş, Alman erkanı harbiyesi 
Bağdat - Musul ve Nuseybin demir- tarafından da sevilmiştir. 
yolunun şimdiye kadar tamanılanil!a- Bu dostluğu büyük bir istekle mü
mış olmasıdır. Son zamanlarda Irak dafaa e~enler arasında Irak ma~bu-

. at, neşrıyat ve propaganda :nüdürü 
ile Türkiye arasrndakı dostluk ve yak İbrahim Hilmi de vardır. Kendisile 
!aşmanın tabii neticesi olarak Irak görüştüğüm İbrahim Hilmi, samimi 
hüktııneti Bağdat ile Musul arasında- dostluk tezahürleri dolayısile Irak 
ki demiryolunun ikmaline karar ver- nıatbuatmm gazetemize ve Türk 
miştir. matbuatına selam ve şükranlaı-.nın 

Hüktıınet, bu işi karar altırıa alır- iblağını rica etmiştir. 

ken demiryolunun en kısa yoldan mı, -----==---=-----
-----....~---.-... yoksa Irakta vesaiti nakliyeden mah-

rum bazı memleketlerden mi geçiril-· 
mesi meselesini de düşünmektedir. 

Bu hususta bir çok projeler hazır!an

mıştır. Pek yakında faaliyete girişi

leceği muhakkaktır. !rakın Türıtıye 

ve diğer Avrupa memleketleri ile şi

mendiferle bağlanması tasavvuru bu 
auretle tahakkuk edecektir. 

Irak Matbuat Müdürünün 
ıözleri 

T an gazetesinin Irak Hariciy.e 
Nazırı Nuri Sait Paşaya daır 

neşrettiği mülakat ve Irak hakkında 
yazdığı yazılar burada bÜ.yük bir 
memnuniyetle karşılanmıştır. Irak 
gazeteleri, (Tan) da çıkan bu yazıları 
aynen tercüme etmişler ve Türk -
Irak dostluğu etrafında hararetli ma
kaleler yazmışlardır. 

Temasta bulunduğum bir çok ze
vat. (Tan) a karşı duydukları sem-

pati hislerini gizliyemedikleri gibi, 
bu duygularını Türk dostluğunun bir 

ıükran sebebi olarak Tilrkiyeye du
yurmamı benden istediler. 

Atatürkiln takdirkirlarından olan 

ve şahsiyetinde büyük bir general 

kudreti saklıyan Başvezir Yasin Pa

l&. Türk - Irak dostluğuna fazla 

kıymet veren Irak ricalinin başında 
Jrlir. Kendisi, büyük harpte Galiçya 

BiRKAÇ 
SA rl lkLA 

•• stanbuJ haklın namzetliğlne 
Hukuk Fakültesi mezunla . 

rmdan Orhan Ozer tayin edilmiştir. 

• 
• sta.nbul Tramny Şirketi 'bu 
1 sene talebelere bir kolaylık 

olmak üzere hususi tramvay sen-isi 
ihdas etmiştir. Bu ara.balarına üzeri
ne ''talebelere mahsustur,, levhası 
konmuştur. 

• K asrmpaşa deniz hastanesinde 
cumartesi günleri saat 11 den 

13 e kadar müracaat edecek hastalar 
parasız muayene edilecektir • 

• 
•ı nhisarlar Umum Müdürlüğtt, 

Ankara.dakJ yeni bina ikmal 
edildikten sonra derhal nakledilecek
tir. 

• 
S aray1>urnunda bulunan am-

barlardan ikisinin devri bit • 
miştlr. Diğerlerinin muamelesi devam 
etmektedir • 

• 
E ski Dari.Ufünun profeıııörlerin-

emekU Yarbay doktor .Mahir 
Tokay, Denizyollan Başhekimliğine 

ta~;n edilmiştir • 

T A N 

Hariciye 
Vekili 

Ankara ya 
Gitti 

Harici~·e Vekili Tevfik Rüştü 
Aras, dün akşama kadar otelde 
istirahat etmiş ve bazı ziyaretle
ri kabul etmi~tir . 

Rüştü Aras, akşam treniyle 
An.karaya ~itmiştir. Vali Multld-

din Üstündağ ve Emniyet ~lüdü

rü, şehrimizde . bulunan saylav

lar, Hariciye Vekilini Haydar
paşa istasyonunda uğurlamışlar- . 

dır. 

Dünkü kongrede ıd are 

Şark Demiryolları Mümessil
leri İle Yarın Ankarada 

Müzakerelere Başlanıyor 
Ş ark şimendiferlerinin hudutlarımız içinden ge

çen kısmına ait işletme imtiyazının alınması için, 
yarm Ankarada resmen müzakerelere başlanacaktır. Bu 
müzakerelerde şirket namına hazır bulunacak olan altı 
kişilik bir heyet, · dün sabahki Semplon ekspresile şehri • 
mize gelmişlerdir. Sermayedar grupu temsil eden bu he
yet, Deviz'in riyaseti altında, Bakl, Şaryo ve diğer üç ki
şiden mürekkeptir. Heyet azası arasmda Osmanlı Ban -
kasının en kuvvetli sermayedarlarından biri de vardır. 

Dün, heyet, Şark şimendiferleri merkezinde, bir içti
ma yaparak, Ankarada yapılacak müzakerenin esas nok
talFrını tespit etmişlerdir. Heyet azası, doğruca Anka -
raya gidecek, yalnız içlerinden Şaryo bugün Parise dö -
necektir. 

heyeti raporu okunuyor 

ALTIN 
PtYASASINDA 
DEG ŞlKLlK 
Para borsasında umumi vaziyet ta

mamen normale avdet etmiştir. Altın 
fiatı borsa dışında üç gün evveline 
nisbetle 45 kuruş daha düşmüş ve 
1005 de tesbit edilmiştir . 

Merkez Bankası dün sterline, 616 
alış. 613 satış fiatı koymuştur • 

Bir Türk lirasına karşı doların mu
amele fiatı 93,43, Fransız frangının 

17,04, liretin 15,09, İsviçre farngınm 
3,45. markın 1,97, florinirı 147 dir. 

Basın Kurumunun Yıllık 
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Siyaset atemi 
Amerikada Cumhur 
Reisi Seçimi 

Amerikada Cüııılıurreisliğint 
Demokrat Parti ile Cümlıu

riyet Partisi tarafından gösterilen iki 
namzet arasında seçirn savaşı, bil • 
hassa son günlerde hararetini artır
mış bulunuyor. Sebebi, intihap gü • 
nünün yaklaşmasıdır. Savaş, Demok 
ratlarrn namzedi olan Mister Rooze
velt ile Cüınhuriyetçilerin namzedi 
olan Mister Landoh arasında vuku 
buluyor. Fakat şimdiye kadar veri
len malumattan anlaşıldığına göre 
Mister Roozeveltin tekrar intihap o
lunması ihtimali, rakibinin intihap 
edilmesi ihtimalinden çok kuvvetli -
dir. Salahiyettar müşahitlerin anla • 
tışma göre bunun en belli sebebi Mis 
ter Roozeveltin şahsiyetidir. Cünıhu
riyetçilerin namzedi olan Mister Lan 
don, yaman bir şahsiyet sahibi ola· 
rak görünen ve şahsiyetinin tesiri· 
ni bütün kuvveti ile hissettiren raki
binin yanında az çok sönük kalmış 

ve efkarı unıumiyenin kafasını sar • 
mamıştır. 

Fakat Mister Roozeveltin, muvaf. 
fakiyet ihtimalini kuvvetlendiren !. 
mil, yalnız şahsiyetinin tesiri değil
dir. Onun geçen üç sene zarfında ba-
şardığı işler de, lehinde bir amil ol .. 
maktadır. Mister Roozevelt selefi o
lan Cümhuriyetçi Mister Hoover'den 
20,000,000 işsizi devir almıştı. Kendi
sinden beklenen en büyük hizmet bu 
yirmi milyon işsize iş bulmaktı. Mis. 
ter Roozevelt bu yolda çalıştı ve 
8,000,000,000 dolar kadar sarfetti. 
Fakat milli borcu bu derece yUkselt 
mek neticesinde işsizlerin ancak bir 
kısmına iş temin etmiş ve Amerika. 
da hareket ve faaliyeti yeniden uyan 
dırmıştır. Aınerikada bu hareket ve 
faaliyet bir refah başlangıcı sayıl

dığı için Mister Roozeveltin bu hare
keti ilerletmek üzere tekrar iş başı. 
na getlrilnıesi ihtimali çok kuvvetli. 
dir. 

Kongresi Dün Toplandı 
İstanbul Basın Kurumu, dün yıllık kongresini cemi -

yetin yeni binasında yaptı. Kongre başkanlığına Muhar
rem Feyzi seçi1di. Evvela, idare heyeti raporu oh:uhd~. 

Mister Roozevelt ile rakibi Mister 

Landon arasındaki fark birisinin her 
1 

Bu raporun münakaşasına geçilmeden önce geçenlerC:le 
vefat eden arkadaşımız Sırrının hatırasını yad için bir 
dakika sükut edildi. 

Müteakiben, azadan bir çoğu idare ı-
heyetinin raporu hak km da fikirleri -1 lK • • • • k B • 
ni söylediler. Neticede rapor ayneıı UÇU 1 r 
kabul edilerek idare heyeti ibra edil-

di. Bundan sonra, yeni idare heyeti. Çocuk Ya n g 1 n 
nin müstakbel faaliyet tarzı hakkın. 

da bazı noktalar tesbit edilerek burı- ç 1 ka rd 1 
larm yeni heyetin faaliyet proğra -
mma esas olması muvafık görüldü. 

Basın Birliği kanunu projesini tet
kik etmek ve bu proje hakkında İs -
tanbul gazetecilerinin isteklerini tes
bit eylemek üzere sekiz kişilik bir 
komisyon seçildi. . 

Vaktiyle Ahmet Mithat merhum 
ile Tercüman gazetesini çıkarmış o. 
lan Nuriden cemiyetin kongresi mü
nasebetiyle gelen bir mektup okun
du. Nuri, sinni itibariyle kongreye 
gelemediğinden bahsetmekte ve ikı 
cilt eski ve mühim eser hediye eyle-. 
mekteydi. Bu alkışlarla karşılandı. 
Ve Nuriyle eski ve emektar gazete -
cilerden Süleyman Tevfiğin cemiyet 
merkezine resimlerinin asılmasına ve 
hatıralarının daima anılmasına ka . 
rar verildi. . 

Binbirdirekte Işık sokağında dün 
bir yangın olmuştur. Aykuvvet is
minde 2,5 yaşında bir çocuk evde 
kibritle oynarken perdeleri tutuştur -
muş, yangın genişlemeden söndürül • 
müştür . 

Bir kamyon deVl'ildi 
Elektrik Şirketine ait bir kamyon 

Büyükdereye giderken Zincirlikuyu 
karakolunun önünde bir ağaca çar • 
parak devrilmiştir. 

Kamyonda bulunan dört ameleden 
Jak başından, diğerleri de muhtelif 
yerlerinden ağır surette yaralanmış
lardır. 

Şoföre birşey olmamış, hakkında 

takibata başlanmıştır. 

Elini kaptırdı 
Küçükpazarda oturan Muzaffer 

isminde bir çocuk, çalıştığı fabrikada 

şeyden evvel insanlık icabatını dü -

şünüı> parayı bu icaplar uğurunda 
~rvcır '"'"'"' 

1 fiini her şeyden 'üstun tutmasıdır. ' ı Mister Landon bu yüzden, iktidar 
nevkiine geldiği zaman, hiçbir Ame

ikalın ın ekmek mukabilinde reyini 
,atmasına imka.n vermiyeceğini söy. 

ı . emiş, ve bu suretle yardım parala • 
1 rını hazinede tutmayı tercih ettiği 

. 
Kambtyo borsasında Faaliyet 

Cumhuriyet Bayramı 
Bu yıl Cumhuriyet Bayrammm 

emsalsiz şekilde kutlanması ıçın 

büyük hazırlıklara başlanmıştır. 

Parti genel yönkurulunca tezahil-

l 
ıi göstermiştir. 

Son günlerde birtakım gazeteler 
ı afkarı umumiyeye müracaat ederek 
1 i<İme rey vereceklerini sormuş ve bir 
takım neticeler elde etmiş iseler de 
oütün bu teşebbüslere rağmen Ame
rikanın Roozevelti yine iş başında bı. 
rakacağı emniyetle tahmin olunuyor,, 
yalnız memleketin bu arada, Rooze. 
velte bir ders te vereceği ileri sürü
IUyor. 

Onümüzdeki gUnler bu talımlnlı • 
rin bir değeri olup olmadığını fıÔS• 
terecektir. 

• 
rat proğram.mm esaslı ha.zırlanınIŞ • Kahirede cofkan bir gün: 
tır • 

Bunu gösteren kutlama öğreneği 

parti şubelerine gönderilmiştir. 
Cumhuriyetin ytldöniimü yurt 

içinde bütün şehir, kasaba ve köy -
!erde gece, gündüz bUtiln halkı ilgi . 

lendirecek bir coşkunlukla kutlana -

caktır • 

Geçenlerde vefat eden arkadaşımız 
Sadettinin ölümünden evvel bazı ar. 
kadaşlarma vaki vasiyeti mucibince 
geriye bıraktığı çocuğunun tahsil ve 
terbiyesinin Türk Basın Kurumu ile 
kurum üyeleri tarafından deruhte 

sağ elini makineye kaptırmıştır. Ya- ""======ıı==:::::ı:ıı-=-=--=-

K ahirenin yaşadığı coşkun. gU. 
nü radyo sayesinde, bız de 

takip ettik. Mısır milli lideri Nahas 
Pa,ayı en derin, en engin sevgi ile 
karşılamış ve kazandığı nıuvaffakı
yeti kutlamış bulunuyor. Kahire 
Mısırın her tarafından tayyare ile 
gelen bütün memleket mümessilleri
ni toplıyarak bütün memleketin Na. 
has Paşa ile beraber olduğunu gös • 
termiş ve bu suretle Nahas Paşa hü. 
kCımetine ve Veft Partisine uzun blr 
ömür temin etmiş bulunuyor. 

edilmesi kabul edildi. 

Yeni idare heyeti 
Kongre münasebetiyle Atatürke, 

Başvekile v~ Viyanada bulunan Da
hiliye Vekiline birer tazim tetlgrafı 
çekilmesine karar verdikten sonra 
yeni idare heyeti intihabına geçildi. 
Birinci reisliğe tekrar Giresun meb
usu Hakkı Tank, ikinci reisliğe Ah
met Şükril, umumi katipliğe Selinı 
Ragıp seçildiler. İdare heyeti azalık
larma da yapılan intihapta Halil 
L\ltfi Dördüncü, Enis Tahsin, Fuat 
Duyar, Feridun Osman, Sait Kesler, 
Zeki Cemal ayrıldılar • 

Bundan sonra, Basm Kurumu yur. 
dunun açılması dolayısiyle kurum 
tarafından cemiyet azalariyle davet
!ilerine mahsus bir ziyafet verildi. Ve 
geç vakte kadar devam eden bu ziya. 
fette gazetecilerden maada birçok 
zevat hazır bulundu. 

ralı Balat Musevi hastanesine kaldı
rılmıştır. 

Ağır yaralandı 

Kasımpaşada Hamam sokağında 
oturan Hikmet isminde bir kadın, çay 
bardağı ile merdivenden yere yuvar
lanmış, kırılan bardağın parçaları 

üzerine düşerek a~ surette yaralan-

mıştır. 

Tramvay çarpmı, 
üaküdarda Selami Aliefendi ma -

hallesinde oturan Takohi, pazara gi
der~en 18 numaralı tramvayın sadme 

sine uğramış, bacağından ve yüzün . 
den yaralanmıştır • 

[AkVi"'ll~HAVAI 
t:~!~!!..( Bugünkü 
Dün hava rütubetli ve kısmen açık 

geçmiştir. Sabahleyin saat 8 de Bo
ğazda sis vardı. Sis Marmaraya da 

kısmen dağılmış ise de hiçbir yerde 

seyrüsefere mani olmamıştır. 
Rasat merkezlerinin tesbit ettiğine 

göre bugün hava bulutlu ve açık rüz
garlı geçecektir. 

Hava : Bulutludur 

ıo uncu aY Gün: 292 Hızır: 166 
l3'i'i Hıcrı 13'>' flumı 
Şaban: ı 5 Birincite,rin 
Güneş: 6,15 - Oile: 11,59 
lkindi: 15,02 - Akşam: 17,Z!> 

Yatsı: 18,58 - ımslk: 4.36 

Dünkü ha va, evvelki güne nazaran 

sıcaktı. 

Veft Partisi Mısırı istiklaline ka .. 
vuşturmayı üı.erine alan parti oldu • 
ğu için imzaladığı muahedeyi Mısır 
parlamentosuna tasdik ettirdiği gün 
tarihi vazifesini bitirmiş olacaktı. 
Mısır halkının Veft Partisine göster
diği yeni itimat bu partiye yeni bir 
tarihi vazife yüklemiş ve Nahas Pa
şa Kahirede dün söylediği nutukta 
"muahedeyi tatbik aderek ve Mısırı 
mrnetler arasında l!yik oldutu mev 
kie yükselterek vazifemize devam e
deceğiz,, demekle Veft Partisinin bu 
vazifeyi Uzerine aldığını anlatmr~tır. 

Demek ki, Mısırı istiklale kavuştu
ran "Ven .. Mısırı tam modern bir 
devlet yapmayı da üzerine almış olu· 
yor, 

Kendisine muvaffakıyet dileriz. 

Omer Rıza DOCRU L 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
herfeyde temiz, düıiis~ samimi 
olmak, kariin gazeteıı olmaya 

çalıtmaktır. 

yaramazlar 
....... !M 

_HOCAMDAN ~ 
5 ır..JIF DA .Ş APK~ 
jL..E, O!lJRMAK ICJN 
i:z.ıN~ISTE •. ,......._~ 
vccı:GiM . 

T A N 

Manas Efendinin tuhafhklan çok. 
tu. De\TI Hamidinin her işini tenkit 
eder, bunları da alenen söylerdi. 
"- Aman l\lanas Efendi!... Biraz 

dilinizi tutunuz! Başınıza, ve başımı
za belalar gelir,, denildikçe o yine 
durmaz sö~·ler ve ıııözün nihayetinde 
de fransızca : 

ı Günün Meseıeıe-;i"j 
Yurdun zenginlikleri 

Ankararun bük.Um.et merkezi olu • 
§WlWl ilk senelerinde ~di ve ma
De\•i ilerleyişleri bariz şekilde kavra. 

ak · m· mesela bir sene hiç olmaz-
ın ıç ' ' Eski bir nazırın hatıralarından 

"Je suis escompte,, derdi ki: .. Da
ram alınmıştır.,, tabiriyle tercüme 
olunabilir. l\tanas Efendinin en çok 
ilişip kJzdığJ llithat . Paşa . Kanunu 
esasisinin bir maddesı idi. Mıthat Pa
şa Kanunu esasisinde "Hanedanı Ali 
Osmanm muha<ısesatr zatiyelerinin 
tekafülti umumi tahtında,, olduğunu 
yaznuşh. l\lanas Efendi gaUz galiz 

ıııö:vlenerek : 

sa altı ay• şehirden uza.k)aşmak ve 
tekrar oraya dönmek gayet entere • 
san oluyordu. Şimdi ise, Ankaradıın 
iki üç ay a.yntanıar, avdetlerinde 
bavret edilecek terakki ve tekamW 
m~la.riyle karŞılaşıyorlar. Bun • 
dan ıkastımm, yalnız göze çarpan bi
na ve yol faaliyetinden ibaret olma • 
dığmı anlatmak isterim. Esası pek 
derin olan yükselişin bu en basit te
zahüründen kat.kat mühim bir hal 
n.rdJr: 

dikkate değer parçaları naklediyoruz: 

Memleketin uyuyan zenginlikle
rinin eanlandmlması. Ata.türkün tü
kenmez deha kaynağından feyz ve 
tllıa.m alan hükfunetimiz, çelik idare. 

U k~vekilimizln, vakur, emniyetli, 
ve gittik~.e hızım arttıran adnnlan -
na ayak uydurmuş, bir hendesi silsi • 
le inklşafile yurdu ve milleti zengin

leştiriyor, yükseltiyor • 
Bu muazzam başanda., bbiblri Ue 

ehemmiyet dereceleri değil, ancak 
ne\ileri bakımından mukayesesi caiz 

olan ne genb sahale.r var. Ekonomi 

Bakammızm cidden derin görüş ve 

kavrayıştan, iktısat ,sanayi ve maden 

l5lerimizl pek parlak bir vaziyete 

koymaktadır . 
tktısat Vekiletlnln her ı,ubesi, ana 

vatanın olduğu kadar cihanın bütün 
ekonomi ve endüstri dunımlanna i

yice \'1\.kıf bir hale elmlştir. Bilgi, 

teknik ve tecrübenin verdiği sali.hi -
uaa uııLD cesaret-

le, olmayanı yapıyor, ya.nllŞı düzel -
tiyor, eludği tamamlıyor . 

Kısaca MTA unvanını alan ve 
nefüı, özlü bir ilim ve teknJk mecmu

ası ~ıkaran Maden Tetkik ve Arama 
Enstitüsü, eski devirlerin karanlık _ 

Jarda saklı sandığı madenleri arıyor, 
bwuyor, bilinenleri daha yakından 

tetkik ediyor. Jeoloji şubesi, teşek • 
kilileri tetkik ve t.esptt ederken, mub. 

telif cins maden tevazıuan mütehas

tnslan ,iyi bir şefin idaresinde anah
tan kaybohnuş bir kasadaki zengin

likleri meha.rıetre keşfeder gibi, top • 
rak altını meydana çıkanyor. 

Trablusgarp 

r rarbi 

Eaşında 

E ski Babıalide top
lanan devlet çarkı 

bir türlü dönmesini bilmi
yordu. 

Fakat kabinenin teşek
külünde görülen bu batae
te mukabil Harbiye Neza
retinde Trablusgarp vak' 
asının başlangıcından beri 
sessiz bir hareket ve faali
yet hissolunuyordu. Mah
mut Şevket Paşanın kü
çük ve parlak gözlerinde 
aJjo.oıra. bir ~inı."'ck....oarılt.ı.o;u 
gorülmekte idi. 

Hepimiz kendisinden 
hayırlı bir haber almak 
için her gördükçe etrafını 
kuşatıyorduk. Merhum 
kendi söyleyiş tarzile: 
"Durunuz, kaydeşler, a
cele etmeyiniz.,, diyordu. 
Ümit ve ~manla dolu ha
linden biz de, biraz süku
na avdet ediyorduk. 

Mahmut Şevket Paşa düşmana 
karşı dahilde temini imkanını dü
şündüğü askeri teşkilata ebP.mmı· 
yet atfediyordu. Bunun için de er
kanı harbiyei umumiyetle bir şube 
vücude getirmiş, erkanıharbiye za
bitanımızdan çok muktedir ve ha
miyetli iki zati (hatırımda kaldı
ğına göre Kazım ve Ömer Lütfi 
Beyleri) bu işe memur etmiş idi. 

A cı rniitarcke giinlcri;'"1dE' .. ~u 
güzel yurdu ve asıl Tu.. " 

milletini kurtaranlar ve bugıırı da
hili ve harici siyasette bir n ~ııva f· 

fakıyetten diğerine sevkedcnler: İ
talyanların Trablus ve Bingaziye 
saldırdıkları o elim zamanlardt lıii
tün parlak memuriyetlerini ve gen~ 
yaşlarının hakkı olan zevki ve hu
zuru kendiliklerin:len terkettikr, 
bü~k bir nefis feragati içind<' va
tanın en uzak ve tehlikeler!~ dolu 
olan bu kısmına koştular or ..ıJa 
sonsuz zahmet ve müşküllerı gi.)ıe 
aldılar. Müstear namlarla b!:- şe

hirden diğerine giderek, nihayetı 

gelmiyen çöllerden geçerek o ikJİ· 
min yakıcı güneşi altında ur·-,an· 

dan, aşiretlerden, ne buldul9rsa gö 
nüllü asker diye topladılar. R'5/le· 
ce bir mukavemet tesisine koyul-

dular. Bu miidı:ı faa hattı h"r iki 
cephede de Italyanlaı içırı al J bir 
ders olmuştur. 

Türkleri başka yerlerde ışgal et

mek saikile bir takım teşebbüsler 
doğuran, en sonra Balkan dı·vl ~:ıe
rinin müttefikan aleyhimize harp 

açmalarını intaç eden h8.diselerden 

ve bunların meş'um neticelerinden 
bahsedecek değilim. Şahidi oldu
ğum vakıalara inhisar eden bu sa
tırlar arasında, askeri faziletleri· 
ne, Ytiksek ruh ve fedakarlıkla ı ına, 
vatan ve millet duygu ve rabıtala
rına karşı ta, o vakitten kalbimde 
perverde eylediğim minnet ve şük
ran hislerini bu vatanın naçiz ve ih 
tiyar bir ferdi sıfatile hatırattmın 
bu kısmında sırası geldiği ıçın 
kendilerine tekrar etmeyi bır borç 
bilirim. 

Bu müessese çok modern ''e mii • 
kemmeldir, Ellerindeki tanı çahşma 

vasıtalamıdan bihakkin hıtifade et • 

mesinl bilen bu fen mlintesipleri, 
Türkiyenin maden vaziyetine, en 
hurda tef erriiatına kadar haklın ol
makta gecikmlyecektı:r. Makul, karlı 
ve ranciıma.nlı bir itlenıenln esası o
lan bu ilk merhalenin mekanizmasını 
kurmuş olmak, İktisat Veklletbıln en 
kıymetli muvaffakıyetlertııden biri _ 

GÖRÔÜ.GÜM ŞEYLER l 

dlr. Mevki Farkı, Bu ... 
Eti Bank, yukanda anJattığım IJ- Rıhtım kalabalık ... Güverte kala -

mi teşekkül ya.nında, teknik, ticari 1 bahk, vinç büyük bir gürültü ile iş-
ali bir müessesedir. Kömür Un lıyor. 

ve m im ' - Vapurdan denize uzanmcş birinci, 
yit, bakır, krom, rşun, manganez mevki merdivenin önünden geçtim. 
ve belki de petrol glbJ attın değerli Kalabahğrn arasında zahmetle Her • 
madenleri t.edrlcen işletmekte veya liyorum. Teşyi etmek istediğim yol· 
işletmeye hazırlanmaktadır. cu ikind mevkide seyahat efryor . 

Şefleri, ınütehassıslan, bilgi . ve Bu merdivende büyük bir faRli}'et 
teknikle, fera.gat ve yurtseverlik.~e var .. lpte oynamağa alışık bir cam
hareket ediyorlar. Eski sistem bu- ~~z gibi ben tle ancak bir ip genışli
rokrat zihniyeti yerine, başancı ve gınrle bulduğum boş yerdc!l yürü _ 
realist bir çalışma tarzı kıt.im olmuş- meğe başladım. 
tur. Bir madenin işletilmesi mevzuu Bir kısım halk da biribirini ite ka-
baJısolunca, .Ba.ıikaDil1 Umumi Müdür ka aşağıya doğru iniyor. 
'\o'eya mu&vbıhıl 1§ yerinde görüyoruz. Vapur Uçte kalkacak. 

Diğer taraftan, SÜ!ller Bankm meş Saat tam iki buçuk • 
bur, kombinala.rmı, hakikat olmuma Tam ayağımı vapurun içine at:ı-, -
ll.z kalan demir • çelik pnayiini bil • cağım, gür bir ses işittim: 
ıneyen ,onunla se\inÇ ve iftihe.r duy- - Güverte yolcularını sel:inıet • 

rtıayan yok gibidir. lemeğe geleı· 1er insin aşağ' ... Haydi 
ı t h '"kA t:-ı bÜ.ı.:ı .. imkanJa- • . • . Ş A, U ume umZ ı,u,u , lnlillZ SlZ de aşağı ... 

t'1 seferber, bütün hazinel~n ortaya Bir el koluma a 
1 

tı 
koyup memJeket lehine istısmar et • . . .. .. Y P ş . . . 
meye böyle azmetmiş ve fiiliyata bu - Sıza sorluyorum ınımz a~r.ğı 
tarzda g~mlş bulunmakt&dır. 1 ya:. 

A. N. P. - Daha şimdi gelelim, d:yorum, 

lkine:i mevkide yolcum var. ~it cıa. • 
kika göreyim. 

- !kinci mevki mi! O başka ... Bu· 
yurunuz bakayım.. . 

On beş dakikadanberi güvertede · 
yim. Burada benden daha başka bir 
çok teşyici de var, onlar da duru· 
yorlar .. 

Birden elinde kocaman çanla bir 
adam merdivenlerden çıkıyor, ça -
nı çalmağa başlıyor. Amma pek sert, 
sert, hani insana: "Defolup gidln,, 
diye bağırır gibi. 

Gene çok ştikür .. : Güvertedeki 
teşyicileri ağ1zla kovuyorlardı. Hem 
bir çeyrek saat evvel. Halbuıd bizi 
kinaye ile kapı dışarı ediyorlar. Fa
kat huysuz bir kaynana gibi çan, 
çan öten pek sert bir kinaye ile ve 
bir çeyrek sonra .. 

Ne de olsa mevki farkı gözetmiş

ler .. 

Ben merdivenin son basamağına 

ayağımı atarken merdiven yüksel -
meğe başladı.. Ben indikten oir dA

kika sonra da tamamiyle toplanmış 

bulunuyordu. Orada rıhtımın üze -
rinde durduk ... Bağıra bağıra yolc.u
muza bir şeyler söylüyoruz: 

• - Sakın üşütme kendini... Rüz • 
garda güvertede durma ... Uzun m~~-t
tup Yaz ... 
Yanımda birisi arkadaşına soru • 

yor: 

- Saat kaç kuzum? 
- U~e çeyrek var .. 

:ıf. 

Vapur daha hareket dmedt. 
Birden, derinden hafif, hafif ''e 

nazik, nazik öten bir çan sesi dltyu
~ol'uz: "Vakit geldi. Lutfen aşağrya 
ıner :misiniz?.,, der gibi bir ses .. 

. Ba§ımı yan çeviriyonı.m... Ve 
büyük bir hayretle birinci mevkie 
çıkan merdivenin hala yerinde dur _ 
duğunu ve birinci mevki yolcularını 
selametıemeğe gelenlerin ağır, ağır 
merdivenlerden indiklerini görı1yo • 
rum. 

Ve saate bakıyorum. 
Saat üçU üç geçiyor ... 
Ne olacak, elbette mevki förkı 

bu!.. Suat DERvts 

Mahmut 

Paşa 

S ~it Paşanın sadaret nıı:ıka
mını işgal ettiği şu g~~en 

günler içinde yeni kabine tt>şk:line 
ait mesai hala müsbet bir netice 
,·eremiyordu, çünkü kendisi yu'rnr
da bilvesile yazdığım gibi esk: vü
keladan ayrılmak istemiyor, yt>ni
lerden kimleri seçeceğini bilmiyor
du. Meclisi Meb'usanda eksenyet 
fırkasına ve lttihat ve Terakki ce
miyetine istinat ve tem)lyülü vardı. 
Bunun için ekseriyetc:e layık görü'
lecek zevatın bulunması ve guste
rilmesi işini nihayet sabık \'Ük:! t;i.

dan adliye ve evkaf nazırlarına bı
raktı. Kendilerine çok itimadı var
dı. 

Bu iki nazır arasında yeni ·rüke
IR listesinin hazırlanmasına .ı.ıt nıii 

zakereler çetin ve uzun oldu Çe
kilmeye karar veren Dahıliy.>. Na
zırmm yerine Edirne Valisi Ceıaı 

Bey bulundu. Evkaf Nazm Hayri 
Bey de Adliye Nezaretini knhule 
mütemayil göründü. :Mahmut Şev
ket Paşanın tavsiycsile Bahnye Ne 
zareti için de Seryaver Hur~it Pa
şanın ismi ileri sürillüyordu 0r
man ve Maadin ve Ziraat Nezare
tile Posta ve Telgraf Neza. etine 
meşrutiyettenberi mutat olduğu 
üzere hıristiyan vatanda~lardaıı iki 
zat arandı. Hatıra deftcrimdckı ka
yrtlarda bu iki zatm birincisı Or
man Nezareti hukuk müşaviri Sc
nayban, ikincisi de Cezairi Bahri 
Sefit Valisi İbrahim Susa Efendi
lerdir. Bunların gayrı mevkilari, 
eski nazırlar muhafaza edecekler
di. 

Arzusu veçhile iki nazır tarafın

dan tanzim kılman liste kendisine 
verildiği zaman, Sait Paşa, sabrk 
vükeladan Adliye Nazırının listeye 
kendisini koymamış olduğunu gö· 
rerek hayret gösterdi. Her iki ta
rafın karşılıklı ısrarları karşısmda 

adliye nazırı kararından vaz geç
meyince Sait Paşa (istifa umuru 
ihtiyariyedendir, benim ısrarım da 
filhakika beyhude ve nabemahal
dir.) sözlerile bahsi kesmeye mec
bur oldu. 

Bu listede, hariciye nezaretine 
getirilecek zatın seçilmesi Sadra
zam Paşaya bırakılmış ıdi. Maa
mafih yine bunun için Sadrazgm 
huzurunda yapılyan görüşmel::r 

neticesinde, o sırada en münasip o
larak Viyana Sefiri Reşit Paşanın 
intihabında ittifak hasıl oldu. Der
hal bir telgraf keşidesile Hariciye 
Nezareti kendisine teklif edildi. 
Reşit Paşadan hakkında gösterilen 
itimat ve teveccühe teşekkürü ve 
bazı maruzatta bulunmak Uzf'\re Is
tan bula gelmesine müsaade edilme
si talebini havi bir cevap ahndı. 

Sadrazam Sait Paşa bu cevabı ka
bul mahiyetinde telakki ederek Ha 
riciye Nezareti için Reşit Pa::şa~ı 

intihap edilmiş addetti. Bu suretle 
artık kat'i bir hal alan yeni \ üke1a 
listesi usulen tasdika göndP.rildi, 
Sait Paşanın sadaretinden on gün 

· .. _ tt sürüsü ıtibi üreyen efrat ve 
aza.;n hane-dam. fakir millet nasıJ bes. 
Uyecek.,. df'rdi . 

· ~fanas Efenrli, hanedanın Ureme. 
~ine mini olmak için yine tuhafh!a 
vurarak: "Şeh1.adeler Ha~·ırsız Ada
ya .. Şehzadeler Ha,,n-ız Adaya ... ,, 
rı.-karatını t .. krar f'derdi. 

"-Efendiler! .. "\'enn!. kin! Ge. 
7.İn, ej(lenin ... Fa•kat, ·hl~ kadın yüıU 
~örmeyin! . ., 

Abdurrahman Adil ERF.N 

kadar bir zaman geçtikten sonra 
ilan edildi. 

F akat Reşit Paşa tstanbtıla 

gelir gelmez kendisine tek· 
lif edilen Hariciye Nezaretinı e;;a· 
sen kabul ettiğini yazmadığını ve 
lstanbula azimetini istizandaıı mak 
sadı. pek hususi sebepten ileri ge• 
len mazeretini izah ile Hariciye 
Nezaretini deruhte edemiyeceği.ıi 
bildirmek olduğunu söyledi. Salt 
Paşa cevabi telgrafnamesinin yazış 
tarzından anladığı manayı tni\da
faa ederek bu ıfade ve mazereti ye
ni ~uriş;et~ istifa suretin.ie 
telaııdti etti ve pek ziya.de bir eseri 
infial gösterdi. Reşit Paşa Viyana. 
St>faretinden ayrılmış ve tayın kı
lındığı Hariciye Nezaretinden de 
artık istifa etmiş addolundu. Ve Sa.
it Paşa kendisine sadareti zama· 
nında hiç bir memuriyet vernıedi. 

Bu suretle boş kalmış olan Ha l'l
ciye Nezareti makamı için 1->ır mu. 
nasibini arayıp bulmak yine bir 
mesele halini aldı. O esnada sabık 
nazırlardan biri imdada yetiı:Jti. Ta 
nıdrğı Sofya Sefiri Mustafa Asım 
Beyi sena ederek Sait Paşaya. tav
siye etti. Reşit Paşa hadisesi !lebe
bile çok sıkılmış olan Sadrazam bu 

ısim üzerinde fazla durmadt. Z:Hen 

tavsiye eden zata karşı da rtıl.4hab
bet ve itimadı vardı. Refiklerine 

dönerek: (İtiraz buyurulmuyorsa 
kabul edecE'ğini) söyledi. BciJ ıec.e 
Hariciye Nezareti de Mustnfn A .. 
sım Bey uhdesinde takarrür ed?rek 
kendisine tebligat yapıldı. 

Y eni kabinenin teşekkUlUn ie, 
Dahiliye Nazırı benim gO

rUşüme iltihak ederek çekilmek 
kararını vermişti. Sonraki hadıse
ler bu harekette isabet bulunduğu. 
rıu gösterdi. Ayni tarzı hareketi 
ben Mahmut Şevket Paşa merhum
dan da bekliyordum, hatt~ lS'\•ıni 
tasrih ederek bu fikrimi iki defa 
Meclisi Vükelada alenen sövledim 
Kanaatimce istifa etmemesine se~ 
bep makamına bağlı olması de ··il-
dii Müfrit hamiyeti sebebı'l g 

H . e O !!JI• 
rada arbıye Nezaretinde vcı bma 
daha nafi olacag~ını Ve k d" . en ısıne 
karşı yapılacak tarizlere resmi ma-
kamından kendisini daha iyı mi.i
dafa edeceğini düşünüyordu Bu 
Yolda mUlahazalarla bir türIU me
:rnuriyetten çekilmek istemiyordu. 

Aradan az za:rnan geçer gecmuz 
biribirini takip eden hadiseler ba
na hak vermeye başladı. Mec~i"li 
Meb'usanda başlıyan çok güri\ltülü 
münakaşalar, muhtelif muhaıif 
zümreler tarafından kendisine kar
şı yapılan tarizler, o kıynıf>tJi ve 

hamiyetli şahsiyetin şeref ve iti
barım kmyordu. Bazan çok teessür 
ve asabiyete kapılıyor, vakit vakit 
nutuklarında kendisini mUdafaa e
demiyecek hale diişüyordu . 



===6 

Yeni Bir 
Seçmemi 
Yapılacak? 

f A ._ 
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Ôbür Hayatın Teabürleri 

Prust'un 
Şehirdeki 
Tetkikleri 

) 

8eJılrelUk ........ • *' Praat, dla 
refakatinde Belediye imar Mtldlrl 
oldufu halde l8hri ıemıJt ve bflh•• 
blabalık IObkJan ~ .tmlftir. 

Prat, bu tetkikleri eenıamda mtt.. 
talrbel plinda bu ldhamm ne IUl'etle 
&ıtlae pçUebllecefint teılblt eyleml
tir . 

· Yeni KoJıwıfttuvar blnumm in • 
1U1 Cumhur&el Bayrammduı -.. 
ra mtlnakU&Ja konulacaktır. 

lllmar Pmziğin vefatı berine ta
pata bti' jt1ri heyeti nezaret edecek • 
tir • 
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ı: CENUP RÖPORTAJLARI ] 
Antakyada ilk Arap 

Hükômeti Nasıl Kuruldu? 

Trenleri Ucuran 
MATUSKA 

Ölmiye Razı Oldu 
getirtmeğe karar veriyordu. Leo u
fak tefek, parlak gözlü, kalın k.ışlı 
bir adamdı. 

Matuska o zaman on iki yaşında 
idi. Müsamere günü, onun yaptığı hü
nerler çowğun muhayyilesinde bil-

leri vardı. Harpte köprüler uçurmuş
tu. Uo onun bu eğlencelerden ayrıl
masına müsaade edecek miydi? ... 

T akvimin yapraklarını kağıt 
sepetinden toplıyalım ve 

gözlerimizi bundan 17 sene evveli

ne çevirelim: 

1919 senesi. Eylul sanlan ... 
Ortalık karmakarışık. Harp t•it

miş fakat henüz vaziyette hiçbir 
durgunluk yok. Memleketin her ta& 

rafında olduğu gibi Antakya ve ls

kendenında da bu karışık vıı.zi yet

ten istifade etmek isti yenler bi.:·cr 

birer meydana çıkıyor. Fırsat bu 
fırsat! Antakya 
ve lskendcrunda 
yeni 1W' nUkiı•• et 
kurmanın ve o
nun başına geçe
rek saltanat sür
menin imkanı 
yok mu dersiniz? 

Arap Rüesanın 

7 oplandığı Eve 

Atılan Bomba 

Türklere 

ihanet Etmiştir 

kendilerine ihanet etti : 
Türkler, Arap rüesasının Suphi 

Berekiı.tın konağında tophuıdıttnu 
ve bir Arap hükümeti tesisı:ıe ka
rar verdiklerini duymuşlar ve ter
tibatlarını almışlardı. Bu hat eı,e~i 
yuvasında öl~ilrmek, mahvuı Mek 
gerekti. Cevrı Beyle arkadaşıo..rm
dan Agih ve Talat Beyler bır bo n-

ba ile bu binayı atacaklar ve isya
nın tohumunu yakacaklardı. Wr 
bomba bulmuşlardı. Bir Al<ısn 

bombası idi bu! Umumi Harpten 

yadigar kalmıştı. Bu yadigirı ye-
rinde kullanmak 
lazımdı .. 

Bir bomba ... 
Bir bomoa ile 

Arap hükü neti 
teşekkül edemez -
di. Oç arkadas 
geceyarısı gızlice 

Suphi Berekatın 

konağına giitti -
ler. Ve bombayı 
attılar. 

B in dokuz yüz otuz 
dört senesinin son

baharında Budapeşte cina -
yet mahkemesi büyük bir da 
vaya bakıyordu. Suçlu, şey
tani bir zevk ve müthiş bir 
soğuk kanlılıkla müteaddit 
trenleri, gece yarısı, dinamit 
lerle uçuran birçok kimsele
rin ölümüne sebep olmuş o
lan Matuska idi. Hakim ona 
sormuştu: 

_Kendini "layemut,, mu 

1920 den 1930 senesine kadar, Ma 
tuska ruhunu tazip eden Leo'ya mu
kavemet edebilir, zaman zaman ara
bacılık, bakkallık, duvarcılık, nak -
kaşlık şarap tüccarlığı, müteahhit -
lik, ihracatçılık gibi birçok muhtf'lif 
işler yaptı. Fakat Leo onu büsbütün 
elinden bırakmamıştı, bütün bu iş

lerle meşgul olurken, Matuska bom
balarını yapabilmek için li.zımgclen 
şeyleri alıp bir tarafa saklıyordu. Bu 
arada evlenmiş, bir de kız çocuğu 
olmuştu. LA.kin bir müddet sonra 
onları terketmişti, çünkü çılgın te -
şebbüsUnU tahakkuk ettirecekti. 

Kurşunlu han
da püyük bir mi
ting var: '!.>c"~c.t

li bir miting : Ey 
Türkler dikkat e
diniZ! Ülkcnizdı:! 
bir Arap hük1me 
ti kuruluyor Si
zi bir tarafa bı
rakıyorlar ve si
zi kendi emirleri, 
kendi idareler; al· Aıi nehrinin en güzel bir manzarcuı 

Yazık ki, bom· 
ba patlamadı. fi. 
til işlememış bü
tün projeler alt
Ust olmuştu. On
lar bombanın pat 
lamıyacağmı hiç 
hesaba ka.t.nı::\ • 

zannediyorsun? 
Bu suale maruz kalan a

dam, doğruldu,sesiJ?-_de .ğa -
rip bir tit~~~e, ~ozlerınde 
acı bir "daussıla,, ıle vakur 
bir tarzda cevap verdi: 

- Layemut mu? Bilmiyc Matuıka mahkemede 
rum. Fakat bir gün, zanne - yUk tesirler bırakmıştı. Mahkemetle 
dersem ölmeye razı olaca • ondan bahsederken Matuska demiş-

ğ~(üne kadar Matuska hakimlere 
11a1'91 Myhn aralt, 11tuyaralr kouu_f 

muştu. Hiç bir vakit onun bu S:'kı~
d eöz söylediği görülmüş dcgıldı. 

e Bu gayesiz, maksat8ız bir şekilde 
errf zevki için trenleri uçur~ a
dam: 

_ Bir gün diyordu, zanneder ;em 
ölmeğe razı olacağım. 

Şimdi artık, Matuska ölmese r.ızı 

olmuştur. Hatta, bu iııte kendisine 
Budapeşte'nin celladı da yardıın e
decektir. Çünkü Matuska bundan iki 
sene evvel ayni mahkemede idama 
mahkflm edilmiş olmasına rağmen, 

kendisi daha evvel Avusturya'da tev
kif edilip orada hapse mahkum e fü
diği ve bili.here, Avusturya Hüku
meti tarafından Macar Adaleti'ne ö
dünç olarak verildiği için, Peşte'de 
idam karanru aldıktan sonra, A vus
turya HUkfımeti'ne olan mevlrnfiyet 
borcunu ödemek üzere iade edilmiş
ti ve bugün, bu muvaffakıyet miHde
tini bitirdiği için tekrar Budapeşte' 
ye, idam edilmek tu.ere gönderilmiş 
bulunuyor. 

tir ki: 
-Her iCY.e kadirdi. Her şeyi t!m· 

rf a"ltmaa bulundunı~ ~n fçın 
cazibe kanunu ve diğer fiZlk kanun
lan yoktu. Uzak mesafelerde olan bi
teni görürdü. Harikuli.de bir llda.Jlldı. 

lşte bu şekilde tarif ettiği Uo, ço

cuğa yaklaşmış: 

-Al bunu! 
Diye emredereK eııne bir tab:ı.nca 

tutuşturmuştu. Sonra: 
- Al, parmağını şuraya koy, bana 

nişan al ve çek! 
Demişti. Çocuk tabancayı eline al

mış, tetiğini çekmiş çıkan gürültü, 
duman ve barut kokusu onu mEıste
derek, bir, bir, bir daha, tabaacanın 
altı kurşunu bitinciye kadar çekmiş
ti. karşısında, Uo'yu da görüyordu. 
Fakat, o düşmüyordu. Duman1ar a
rasında, elleri ile atılan kurşunlan 

toplar gibi hareketler yapıyor, kur
şunlar ona işlemiyordu. Ve tabanca 
da bütün kurşunlar bitince, aV'.ıcunu 
açtı ve altı kurşunu gösterdi. 

"Muvallak oldum!,, 

E vvela, A vusturyada Anspach 
faciası, sonra Berlin civann· 

da Jutterborg. üçüncü olarak Maca
ristanda Biatorbagy kazasını yaptı. 
Daha tasavurlan vardı. Marsilya, 
Vintimille, Varşova, Belgrat trenle-

rini de uçuracaktı. Lakin, üçiincü 

faciadan aonra yakalan& 

Şayanı dikkat olan fey. bUtthi bu 
facialan, o, kendi yıldönllmU, çocu
ğunun doğduğu ve kansile evlendiği 
günlerin yıldönümlerinde yapıyor -
du. 

Ve mahkemede, sorulan suallere: 

- Muvaffak oldum. Leoya itaat 

ettim. Memnunum! 
Diye cevap vermişti, ve sonra. ida 

ma mahküm edildiğini duyunca, ha-

kimlere: 
_ Sizin yerinizde olmaktan ise. 

bulunduğum yerde olmağı tercih e

derim. 

tına almak için ellerinden gelen 
dolabı çevirmekten çekinmiy.,rıar. 

Mitingde Türkiyeye aleyhda t o
lan bütün yabancı unsurlar toplan
mış: Başta Halef zadeler var : A
dalı Yahya zade Mehmet, Bere tet 
zade Suphi ve Saffet. Kuseyri za
de Reşit te bunların arasında ... 

Nutuklar söyleniyor. Arap hükfı
metinin tesisine karar veriliyor ... 

Antakya Türkü vatanpeı vcrdir, 
iiahtimıandır. M'akaI ne yapa1n .ki 
elinde büna karşı I!oyacak bır kuv
vet, bir sillh yoktur. Tt!fJ(Ui•.anz
dır. 

Buna rağmen Türkler, hir yı
ğın ateş halinde imanlı gö

ğüslerini şişirerek mitingin yapıl

dığı hana hücum ediyorlar. Fak:ıt 
beyhude ... Mitingi dağıtmanın im
kanı yok. Çünkü toplananlar si
tihla karşı koyuyorlar. Ve sorıra 
ihtar ediyorlar: 

- Eğer bir daha böyle bir işe 
teşebbüs edecek olursanız ölümü 
şimdiden kabul edin! ... Hem nasıl 
ölüm! ... 

Olüm mü? ... Olüm, anayurt sev
gisi karşısında onlara vız gelir! 
Fakat ölmek te kuvvetten kaybet -
mek demektir. Buna rağmen kar
gı koyuyorlar. Hücum? .. 

Beyhude ... 

ikinci bir miting daha ... Yine n·ı-
tıı.ıklar ... Yine bayraklar ... Anıp hü-
kumeti ilim edilmiş, Hükümet ko
nağına vazıyet olunmuştur. 

Arapların bu hükfuneti ilan et
mek için dayandıkları bir kuv ıct 
var: Hükümeti Arabiye askeri. E1 
asker 250 kişiden ibaret muaz?.:ım 

bir orduya dayanmaktadır! Ek
serisi üzümcü, hamal fellahh··ua n-
dır lçlerinde harp zamanınd'i. eş
kıyalık edenler de owunur. Omm 
t~tn auıam yapad'.._ !Hıt'kes e%ı 
iyi bilirler. 

2M kişilik Arap ordusunun 
başında o zaman Antakya müd fet· 

umumisi olan lbrahim Hilmt var-

dır. Bunun ismi orduya geçine~ he

men lbrahim Mücahit oluvermiş

tir. Ne kolay mücahitlik bu! .. 

Halef zadelerin bu işte ve ilanı 

istiklalde hem silahla hem kafa ıle 
mühim vardımr vsırl'hr 

P ckı ourada oturan bu ka 1ar 
Türk, Arap hükumetının te

essüsüne mani olamazlar mıydı? 
Bu 250 Arap eşkiyasını bir anja 

0

mahvedemezler miydi? 
Şüphesiz ederlerdi. Silahları ol -

masa, tükrüklerile boğarlar, d:~; ~
rile kemirirlerdi. Fakat ne ya :ık 
ki çok gafil avlandılar. Bir bom'Ja 

mışlardı ... 

S uphi Berekatın evinde bir pa
nik oldu. Toplantıda bulu

nanlar biribirlerine geçtiler. Ve 
bombayı atanların üzerine salıiır
dılar .. 

Antakya sokaklarında k )' · ın~ 
bir kovalamaca başlamıştı. N•'l.:ı.

yet herbiri gizli bir kapıdao sıvış
tı sakla.q~ 
Bunların içinde bir evin ap~f!S

hane tavam üstünde otuz kırk ·tin 
buğdayları kemirerek yaş1yan · nr 
da vardır. 

işte Türkler gafil avlandılar. 
Hareketlerini bombanın saat.uw gö
re tanziılı etmemişlerdi. Bomba 
patlamayınca bütün plan altüs~ ol
du. Araplar Kurşunlu hand!i top . 
landılar. Ve nihayet hükümetleri
ni ilan ettiler. 

Bu, Antakyada teessüs ~eten ve 
Fransızlann işgaline tekaddüm e
den ilk Arap hükümetidir. Btın~n 
ömrü de çok olmamıştır. B•raz 
sonra lngilizler daha sonra da 
Fransızlar Sancağı işgal atm·-:ııer 
ve Araplar yaptıklarile kalarak iş
gal kuvvetlerine U§aklık etnıı~ler
dir. 

Mümtaz FAiK. 

Not - Iıtcalin diier safhalarını ple
cek mektuplarnnda anlatacaiım. 

Leo u-~J• ' ~ ır. 

P ~şte'de muhakeme esnasın
da Matuaka demiştir ki: 

-Ben Leo'nun emirlerine itaat et· 

Herkes, bu basit oyunun netıcesini 

alkışlamıştı ve gülmüştü. Yalnız Ma

tuska gülmemişti. Gülmüyordu. Zira 
anlamıştı. Uo, kurşun işl~mez bir 

mahlüktu. Binaenaleyh, Allah v~ya 
Şeytandı. 

Diyen bu mecnun, davayı dinleme 
ye gelen seyirci ltadınlara işaretler 
de yapıyordu. Oyle ki, salona kadın 
alınması yasak edilmişti. Karıaını• 
kız çocuğunu hatırlıyor muydu ... Ha

yır! Halbuki onlan çok sevmişti. ve 
bir defa, çocuğunu gördüğü zaman, 

değişir gibi olmuş, fakat derhal onu 
unutmuştu. 

Iki senedir, Matuska, Leodan gay
ri hiçbir şeyle meşgul değildi. Hapis 
hanede onun, müteaddit ~kilde re

simlerini yapmış, hatıralarını yaz -
mıştı. Şimdi, ellerinde ve ayaldann

da zincirler, Avusturyadan Budapeş 
teye getirilince, 

Bu Türklerin başında Türkmen 
zade Ahmet Ağa var .. Araplar buna 
mim koymuşlar. Vay Türkmen z:ı
de Ahmet Ağa vay! Demek sen 
ha? ... Sen bu Türkleri kıgkırtıyor
sun. Sen bunlarla birlik oluyorsun 
öyle mi? Dur sana bir iı yapa1ım 
da göresin ... 

r 
1 

• • 
ızmır Manevraları 

tını. 
-Leo da kim? 
Leo Şeytan'ın ta kendisidir! .. 
Matuska bu gün Yugoslavya hu-

dutları içinde bulunan Çantaver i
•imli Macar köyünde doğmu§tur. Bu 

"n artık ihtiyar olmuş olan hoca!a
gu nu çok uslu bir çocuk olarak ta-n o 

1 
• 

ıııyorlar. Yalnız, bayram gece <'!rı, ha-
vai fişekleri a~ıldı~ zama~ ço~~k çı_l-

d Sıya sevinırmış ve bır gun, bır 
ıra . k' 

kluk arkadaşına demış ı: 
sacu Karanlık bir gecede bir iştial-
den daha güzel bir şey tasavvur e

demiyorum. 
Ve fişenkler havada patlayıp ta 

., re dıı .. tükleri zaman, çocuk koşar, ,, e "'9 nl .. 
ve hatta bir sevinçle o arın tuten 
kısımlannı koklarmış. 

Leo ıeliyor . 

B in dokuz yüz Uç yılının ha.zı-
ramnda mektep kapanma

Clan evvel, muaİlim hey'eti hem ço
cuklara yapılacak tevzii mükafat me
l'asimi için hem de talebe ebeveynini 
hoşnut etmek için 0 zaman Budapeş
te'de olan meşhur bir hokkabaz ve 
lrlanyetizmacı "Leo" ismindP hirisini 

Hangiıi? 

A llah mı yahut şeytan mı? 
Şeytan olduğu muhakkt.ı.ktı. 

Çünkü, Matuska'nın hocalarından bi
ri, onun gayri ahlaki temayülleri ol
d.ığunu söylemişti. Ve bizzat kendi· 
si de mahkemede: 

-Ben, demişti, papas olmak isti· 
yordum. Fakat Leo istemedi, mani 
oldu. 

1912 senesinde Matuska askere a
lındı, ve 1914 de ihtiyat zabiti ola
rak harbe giriyordu. Fakat MatuYka 
kıtaatı fenniyeye mensup bir 

0

ihtiyat 
zabiti idi. 

Transilvanya cephesinde bulunan 
Matuska orada dinamitle on kadar 
köprü uçurmuştu. Onun bu işte bü
yük muvaffakıyetler gösterdiğini ve 
fedakarlıklar yaptığını gören kuman
danları, kendisine nişan bile verdir
mişlerdi. 

Lakin her şeyin bir sonu olduğu 
gibi herp de bitmiş, sulh olmuş, Ma
tuska terhis edilmişti. Şimdi ne ya
pacaktı? Cocukluğunda havıti fisenk-

- Leo. diyor, beni terkediyor. Ar
tık ölmeye razı oldum. 

l' eni Kadıköy iskelesi 
Yeni Kadıköy iskelesi, dün de bir 

çok meraklılar tarafından ~nıiş -
tir. Dubaların denkle4tirilmesi ame · 
!iyesi bugün bitirileceği için yarından 
itibaren yolcular vapurlara üst kat -
tan da girip çıkabileceklerdir · 

Yeni Kadıköy iskelesinde yolcula -
nn istirahat ve kolaylığı için müm -
kiln olan her şey yapılmıştır. Meseli, 
kalabalık zamanlar gözönünde tutu
larak gişelerin adedi arttınlmıt ve U · 
zerlerine numara kon.muştur. Gişele
rin üzerindeki bu numaralar bilet a. 
lan yolcunun y a n 1 ı § bilet 
almak veya bozdurduğu paranın üs
tünü yanlış almak gibi şeylerden do
layı gikayeti olduğu zaman bileti han
gi gişeden aldığını hatırlayabilmesi 

icin konmustur 

Bir iki gUn içinde TUrkmen za1e 
Ahmet Ağanın, Boçakta Ali~ttin 

karyesi civanndaki 5000 altınlı~ 
mahsulü tarümar edilmiş, çıftliği 

altüst olmuştur ... Meşrutiyette An
takya meb'usu olan Türkmen zade 
canını zor kurtarmış, fakat bi "az 
sonra teessüründen Antepte öınıU§
tUr. 

B uraya bir nokta koyalnn ve 
mitinge devam edelim. 

Araplarda keyif ya hey!. .. Müs-
takil Arap hükumeti kunıyoılar. 
Nutuklar dehşet! .. :a&kın heıe ısu ı
lara bir de Arap bayrağı yaptır
nıışlar.. Ay Arap bayrağını 

meydana çıkarmağa da cesaret e
diyorlar ... 

Burada Arap hük1iınetinin "Hü
kumeti Arabiyenin" tesisine ka"'ar 
veriliyor ve oradan bir cahil ıdıtle
y! de peşlerine takarark Antakya
daki Hükfımet konağı avJwıuna gi
diyorlar ... 

.. ' 
1 

Muuallakıvelle neticelenen lzmir manevralarınlan intibtilar 
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ispanya Başvekili 
ordunun başına geçiyor 
Bütün Sovyet lşçi~ eri ispanya 
Cumhuriyetine Müzaherete Hazır 

( B<l§t 1 inciJe) ya, faşist devletlerin Avrupayı kal
karşı yapılacak son taarruzun son 
hazırlığı olduğunu söylüyorlar. 

Asiler Valensiya • Madrit demir . 
yolunu kestiklerini iddia ediyorlarsa 
da iddiaları teeyyüt etmemiştir. 

binden vurmağa hazırlandığım ve bir 
emperyalist harbi hazırladığım söy
liyerek Ispanyada Cürnhuriyetçılerin 
kazanacağı bir zaferin medeni beşe· 
riyct namına bir zafer olacağını, ak-

KABALLERO BAŞKUMAN • si takdirde çapulculuk ile kara kuv-
DAN vetin ve taarruz harbinin zafer ih-

Madridin verdiği malümata göre, 
Başvekil Kaballero bütün muharip 
kuvvetlerin başkumandanlığını der · 
uhde etmiştir. Kaballeronun riyaseti 
eJtmda bir askeri komisyon çalışa -
caktır. 

Hükumet bütün gümüş sikkeleri 
tedavülden kaldırmağa karar vermiş
tir. Bu sikkelerin çoğu, Kral Alfon. 
sun resmini taşıyordu. 

Katalonya hükumeti sansürü ilga
yr ve yalnız harp haberlerini sansür 
etmeyi, 1850 den evvel yapılan kilise· 
lere dokunmamayı kararlaştırmıştır. 
Katalonya bütün kömür amelesini 
seferber etmiş ve hükfunete yardım 
için hazırlanmıştır . 

MADRlDE HUCUM NEYE 
GECiKMiŞ? 

Asiler Madrite karşı cenahtan hU -
eum yapacaklarını, fakat köprülerin 
yıkılmış olması yüzünden geçiktikle
rini söylüyorlar. Garpten ilerliyen a
si kolunun Skoryal saraymdan bir -
kaç kilometre mesafede ,,ulunduğu 

bildirilmektedir . 
General de İlana hükumete ait mü

dafaa mevzileri ile siperlerinin beton
dan yapıldığını söylemiş ve bunu ya
bancıların hükumete yardım ettiğine 
dair delil olarak ileri sürmüştür. 

Burgos hükumeti, Ovicdonun gene
ral Aronda kumandası altındaki kuv. 
vetler tarafından kurtarıldığını ha • 
her veriyor. 

raz edeceğini, onun için bütün Sov

yet Rusya işçilerinin ispanya Cüm
huriyetçilerine müzaherete hazır ol

duklarını söylüyor ve bu işçilerin Is· 

panya Cümhuriyetini boğulmağa ma
ni olmak için elinden geleni yapmağa 
hazır olduğunu ilave ediyor. 

Moskova gazeteleri Sinyör Gran

diye cevap vererek Ispanya hükume

tinin gönderilen silahlar için değil, 

fakat erzak için teşekk_ür ettiğinı ya
zıyorlar. 

Londra, 17 (Radyo) - Ademt mü

dahale komıtesi gelecek hafta içinde 
toplanacaktır. 

Bulgar:standa 
Gayri Si:yasi Bir 
Kabine kurulacak 

Sofya, 17 (A.A.) - Resmi bir men 
badan bildirildiğine göre, hükumet 
bu sene yeni seçimler yapmıyacak -
tır. 

Kabinede yapılacak değişikliklerin 
bu ay içinde vukua geleceği bildiril 
mektedir. Herhangi bir siyasi partiye 
mensup kabine azası uzaklaştırıla -
cak ve yalnız siyaset harici eşhastan 
mürekkep bir kabine kurulacaktır. 

Bir Haftalık 
Tarih 

{Başı 1 incide] 
Büyük Harbin sonunda Belçika 

Flamanları bitaraflık taleplerinde 
bulunmaya başlamışlardı. I<'ransa
nm Rusya ile anlaşması ve Fransa
da solların iş başına geçmesi, bu ce
reyanı umumileştirmiştir. Belçika -
da hakim nüfuz, katoliklik ve Vati. 
kandır. Katolik fırkası içinde Fla -
manların ekseriyeti vardır. Flaman
lar gerek dini saikler dolayısile ve 
gerek dil ayrılığı dolayısile Fransa
ya karşı fazla derecede bağlılık duy
mazlar. 

F ransanın vaziyeti 

Y eni gidiş böyle dahili sebep -
terden doğmakla beraber 

Fransa üzerinde çok mühim tesir • 
ler bırakacaktır. Bir defa Fransa -
nm Belçika ile askeri birlik esasına 
dayanan müdafaa planlarmda mü • 
hinı değişiklikler yapılması lazrmge
lecektir. Sonra Belçikanm: "Ben 
büyük ittifak zümrelerinin gittiği 
tarafa sürüklenmek isteme , yolu -
mu sırf kendi ihtiyaç ve menfaatle
rim ölçüsile arayacak ve bulaca -
ğım" demesi Lehistan ve Romanya
da da ayni nevi arzu ve düşünceler 
uyandırmıyacak mı? 

Hadisenin en dikkate değ('r ta

raflarından biri Lokanıo misakı
nın yerine geçecek bir misakın 

müzakeresi için Londrada toplanıla
cağı bir sırada vukua gelmiş ol -
masıdır. Amanya, garp sulhüne 
ait meseleleri şark sulhü mesele . 

sinden. ayırmaya çalışıyor. Şarkta 

serbest kalmak şartile İngiltere ve 

Fransayı tatmin edecek bu garp 
misakının müzakeresine hazır 

rünüyor. Son notasında da bu 
ri ileri sürdüğü söyleniyor. 

Dahilde tesirler 

gö . 

fik. 

B elçikanın tam Londra ic;tima
mın arifesinde yeni bir isti

kamet tutmasr ve bunu ilan etmesi, 
Fransanm harici mevkiini i~kaı e-

Oslo gazetelerine göre, 1600 ton . 
luk bir Norveç vapuru Sovyetler ta . 
rafından satın alınarak silah ve mü
himmat yüklenmiş ve ispanyaya 
gönderilmiştir . 

Hava müsabakaları deceği gibi dahildeki inkişa flar üze-
At ina 17 (A.A. ) _ Yunanıstan ha rinde de tesir gösterecekttr. 

SOVYET i SÇiLERi MOZA
HERETE HAZIR! 

Moskova, 17 (Hususi) - Izvesti -

va t u run a iştira.k o d o n 1 4 tayyare 

dün sabah Tatoi tayyare ista~iyonun 
dan havalanmışlardır. Turne 1177 ki 
lometrelik bir mesafe üz.erinde yapıl -
maktadır. Tayyareler bu seyahati 
iki günde bitireceklerdir. 

Develide Hayat Ucuz 
Develi Pastırmaları Nefaset İtiba
riyle Kayserinin kilerini de geçdi 

"Develi,, de elektrik fabtika.sı 
Develi (Hususi muhabirimizden)- malik olan Develi birçok yoklukları· 

E vvelce "Everek" adile anılan şimdi nı gidermiş ve modern bir kasaba ha 
ki Develi, Kayserinin cenubunda iri- line gelmiştir. Park, gazino, umunSi 
li ufaklı tepeciklerin ortasındaki düz şoseler ve muntazam elektrik tesisa 

lüğe yapılmış eski bir Türk ilçesidir. tı yapılmıştır. 
Kayseri ile develi arasında bütün Me,hur pa.ıtırma ve l'ucuklar 
heybetile yükselen Erciş dağının e- Develide hayat ta ucuzdur ve .şim 
t eklerine isabet eden bu düzlük 3 ye çalışma mevsimi başlamıştır. Kay • 
~il bağ ve bahçelerle stislüdiir. seri pastırma ve sucuklarından daha 

Develinin biricik mesiresi olan F.:1-
bis mevkii, tarihi eserlerle doludur. 
Romalılar devrinden kalma eski eser 
ler yurdun bu parçasını haylı zen -
ğinleştirmektedir. 

Develi, mühim bir uğrak olmama -
ıma rağmen, muntazam bir şose ile 
Kayseriye bağlıdrr. lnce suya uğra -
yarak Kayseriye varan bu yoldan 
başka, Erciş eteklerinden geçen kısa 
ve muntazam ikinci bir yolu da rncv 
cuttur ki, yazın bütün seferler bura 
dan yapılır. 

Çalışkan bir belediye teşkilatına 

nefis pastırma ve sucuk yapan kaza 

J~da, çalışma mevsimi geldiğinden, 
inek ve sığır fiatleri birdenbire bir 

misli artmıştır. Pastırma ve sucuk 

imalinin artması, burada deri ve köse 

lecilik t e hayli ilerlemesine sebep ol· 
muştur. 

Develi, bu sene sonbahan gönne
den kışa kavuşmuş gibi soğuk gün
ler geçiriyor. Hatta ihtiyar Erciş 

tamamen ve bembeyaz kışlrk libası
na bürünmüştür. Vanıık Faik 
GEZER 

R adik al sosyalistler zat~n bir 

müddettenberi faaliyet halindedir. 

Fırka reislerinden Şotan bir ileri 

hareketi açmıştır. Başvekil olacağı 

ve Kayyo'nun maliyeye, Blum'un 
hariciyeye getirileceği hakkında ri -
vayetler vardır. Hatta intihap usu
lünün yakın bir zamanda tamami
le nisbi bir şekle ircamdan, sonra 
yeni intihaplar yapılmasından da 
bahsedilmektedir. 

Madridin •on günle;-i 
• spanyada asi · kuvvetler. ev -
1 velce ilan ettikleri gibi Mad

ridi 14 ve 15 İlkteşri!l bayramların
da zaptedememişlerdir. Fakat ta -
arruzlar başlamıştır, harp şiddet. 
lenmiştir. Madridin bir istikamet
ten başka her taraftan muvasalası 
kesilmiştir. Bu bir tarafın da müf
ritlerin kaçmasına imkan ver
mek için bile bile açık bırakıldığını 
iddia edenler vardır. 

Bugünkü İspanya Hükumetinin 
mevkii ümitsizdir. Rusyada İspan
yol hükumet kuvvetlerine çok alaka 
ve manevi yardım gösteriliyor. Da
hilde mitingler, hariçte siyasi teşeb
büsler yapılıyor. Fakat ne taraftan 
olursa olsun, Madridi kurtaracak bir 
hareket hadis olması artık <:ok şüp
heli bir hale gelmiştir. tspanyol 
solları iyi çarprşmışlardır. Fakat 
sağların beraberce hareket etmesine 
mukabil solların sayısız hiziplere 
ayrılması, muvaffakıyete en büyük 
engel olmuştur. 

Ahmet Emin YALMAN 

F ransanm yeni Ankara 
ata~enavali 

Paris, 17 (A.A.) - Frektin kap
tanı Lahalle Fransanm Ankara bü
yük elçisi ve Atina, Bclgrat, Sofya 
orta elçilikleri ataşenavalliğine tayin 
edilmiş ve emirnamesi bugünkü res
mt gazetede çıkmıştır. 

AskeriiQ~ie~! J 
Şubeye davet 

Eminönü Askerlik Şubesinden : 
Kısa hizmetli ve yüksek ehliyetna

melilerin 1 Teşrinisani 936 gününde 
İhtiyat Subay Okuluna sevkedilac~k
lerinden muamelelerini yaptırm'ik ü
zere 31/ 10/ 936 cumartesi günU şu • 
beye müracaatları. 

tsir buçuk milyon lira 
fazla kazanç 

Aksaray Civarındaki Bataklıkların 
Kurutulması 

Fazla İstihsal İmkanlarını Veriyor 

Karcuaz bataklığı ana kanalından bir görünü4 
Aksaray, (Hususi muhabirimiz -

den) - Havaların ara sıra yağmur
lu gitmesine rağmen mahsulat zarar 
sızca toplanmaktadır. Vasati otuz 
milyon kilo hububat çıkaran Aksa
ray çevresinde bu yıl feyiz ve bere -
ket vardır. Buğday piyasaı:ıı düşkün 
olmadığı için çütçilerin yüzü gülmek 
tedir . 

Kültür işleri 
Bu yıl çevrede 23 okul yapılmak· 

tadır. H epsi de ayni model olan mek 
tepler 3 ve beş dersanelik olabılecek 
şekildedir. Köylülerimizin mektep 
yapmakta gösterdikleri gayret cid -
den takdire sezadır. 

Göçmen işleri 
Kazaya göçmen sevkiyatı devam 

etmektedir. Göçmenlere, sıtma mü -

cadcle teşkilatınca kurutulmuş olan 
Karasaz bataklığı toprakları dağıtıl 
maktadır. Şimdiye kadar yirmi bin 
dönüme yakın toprak dağıtılmıştır. 

Bu topraklar, sıhhat vekaletinin gön 
derdiği traktörle sürüldükten sonra 
göçmenlere teslim edilmektedir. 

tki yıl evvel kurutulmasına başla
nan mezkur bataklığın genişliği se
kiz bin hektar, dört kilometro, geniş 
liği yedi metrodur. Birçok ta yan ka 
nalları vardır. Kanalın 13 ve 14 neti 
kilometrolarında ameliyat devam et 
mektedir. Bataklığın kurutulması sa 

yesinde sıtmanın nisbeti ygzde beşe 
düşmüştur. Ayni zamanda, kurutu -
lan arazinin yılda bir bu<;uk milyon 
liralık bir istihsal kaynağı olacağı 

tahmin edilmektedir. 

Güınrüklerde 
kolaylığa 

... ' surat 
doğru 

ve 

iZMiRDE YENi TEDBiRLER 
İzınir, (Hususi nllıhabirimizden ) - Dört gün şehri -

nıizde tetkikat yaran Gümrükler ve İnhisarlar Vekaleti 
müsteşarı Adil Okuldaş, ber aberinde İzmir gümrük baş 
n1üdürü Seyfi olduğu halde Mersine hareket etmiştir. 

Gümrük komisyoncularından mürekkep bir heyet A
dil Okuldaşı ziyat·et ederek, 1 Temmuzda tatbik mevkii
ne konmuş olan kabul muvakkat nizamnamesi hakkrnda 
bazı şikayetlerde bulunmuşlardır. Müsteşar, komisyon
cuların noktai nazarlarını kabul etmiş ve bununla alaka
dar olacağını söylemiştir. 

Kabulü muvakkat nizamnamesinin 1 

ileri sürülen mahzurları şunlardır: işlerini tetkik eyliyecek ve kendisi-
Yeni nizamname, tekrar ihraç edil- ne r efakat eden İzmir glimrük baş

mek şartile ithal edilen mevat ve zu- müdürü Seyfi yoldan dönecektir. 
ruf için, her ihracında ayn ayrı be
yanname tanzimine lüzum göstermek l zmir tacirlerinin zararl.:ın 
tedir. Halbuki eski usulde, bu gibi İzmir, (Hususi Muhabirimizden)
madde!erin ithalinde miktar tesbit 
olunur ve her ihraç vuku buldukç:ı, 
tüccarın verdiği kayıt üzerine ihracat 
ve ithalat gümrükleri arasında mah
subu icra edilmek suretile her tücca
rm muamelesi kapatılırdı. 

Yeni nizamname, tüccarın işini 
zor laştırnuştır. 

Dahili ticaret eşyası 
Adil Okuldaş, gümrük i~lerinin 

daha salim ve seri bir tarzda yürü

yebilmesi için bazı tedbirlere teves. 

sill edilmesi lüzumuna kani olmuş ve 
alakndarlar la bu hususta konuşmuş
tur. Mesela; ticareti dahiliye eşya
smnı uzun müddet anbarla rda kal· 
mamasını temin etmek ve saati me
sai haricinde çalışan gümrük me
murlarına tüccar tarafından verilen 
mesai ücretini yeni bir şekle sok
mak gibi işler üzerinde ehemmiyetle 
tevakkuf edeceğini söylemiştır. 
Müsteşar yolda bir çok i.:ıkelelere 

de uğrıyarak gümrük ve inhisarlar 

Frank kıymetinin düşmesi yüzün
den İzmir ihracatçılarının uğradık

ları zarar tesbit edilerek İktısat Ve-
kaletine bildirilmiştir. 

!zmir ihracatçılarının bu yüzden 

zararları 300,000 lira raddesindedir. 

İhracatçılar; zararın önüne geç
mek içın, iş yaptıkları dış memleket
lerdeki ithalat evlerine baş vurarak. 
evvelce yaptıkları mahsul satı:;;ları 

bedelk!rinin Frangın eski kuru üze· 
rinden ödenmesini istemişlerdir. 

Roterdam ve Amsterdamdaki bazı 
müesseselerle Fransadaki bazı mües 
seseler bu haklı müracaat kar~:ısmda 
borçlarını frangın eski kuru üzerin • 
den ödemeyi kabul ettiklerini bildir. 
mişlerdir. 

Fransada bulunan ve nimresmi 
mahiyette olan bir müessese, muva
fakat cevabını henüz bildirmemiı;tir. 

!zmirle en çok iş yapan da bu mü
essesedir. 

Çekoslovakyaya ihracat yapan 

ÇANKIRIDA 
BÜYÜK CAMi 
T AMiR' EDiLiYOR 

Çankırı, (Hususi muhabirimiz • 
den) - Çok güzel bir mimari tarzı 
olan Çankırının büyük camii evkaf 
idaresince tamire başlanılmıştır. 
Beş - altı ay kadar devam edecek 

olan bu tamirat için on bin lira sarf. 
edil~cektir . 

Evkaf mimarlarından Sinan, ta • 
miratı kontrol için şehrimize gelmiş· 
tir . 

Konya da Bol Suya 
Kavuşacak 

Konya, (Hususi muhabirimizden) 
- Konya ya 14 kilometre uzakta tor
lu suyunun getirilmesi işine ilkbahar 
da baljllanacaktır. Getirilecek su bo
rularmın gümrük resminden muafi· 
yeti için teşebbüste bulunulmuştur. 

Belediye; çarşı, odun pazan, Şe • 
rafeltin camii civarındaki yerlere bol 
su vermek için, tulumbaları elektrik 
le işliyecck olan 15-20 metro derin • 
liğinde kuyular açtırmaktadır. So • 
kakları sulama ve yangın söndürme 
işlerinde bu kuyulardan istifade olu· 
narak çeşme suları halka bırakılacak 
tır. 3 kuyu şimdiden bitmiştir. 

Sivas Hayvan Sergisi 
Sivas, <Hususi muhabirimizden)

Sivas hayvan sergisi açılmış ve ka
panmıştır. 

Sergideki kısraklardan on yedisi 
mükafat kazanmıştır. Bunlardan bi 
rinci olarak ayrılan Hafikli Şevketin 
ve Kangallı Kamramn kısr:Aklarına 

70 şer lira, ikinci, üı;üncü ve dördün 
cü olarak seçilenlere de 30, 40. 50 li 
ra arasında ikramiyeler tevzi edil • 
miştir. 

Taylardan yirmisine mükafat veril 
miştir. Birinciliği Pınarbaşılı Ebube· 
kirin ve Kangallı Hasanın tayları ka 
zanmış, 70 şer lira mükıifat almışlar 
dır. 

Küçük Haberler 

'----------·----------------• Konya, (Tan) - Cümhuriyet 
meydanından Atatürk heykeline ka• 
dar olan yolun bulvar haline getiril· 
mesine çalışılmaktadır. 

• Konya, (Tan) - Belediye, hü • 
kumet dairesinin etrafındaki ve jan .. 
darına binası ittisalindeki emlaki alıp k 
yıkmaya ve buralarda bahçe ve fi • ti 
danlık tesisine karar vermiştir. b 

• Konya, (Tan) - Şehir içinde 
bir spor alam yapılacaktır. Alanda, 
hayvan sergileri açılmasına milsait 
tertibat ve hususi bir mahal de bulu 
nacaktrr. 

• Gemlik, (Tan) - Sivrisinekten 
ve bataklıktan kurtulmak için dere· 
lerin üzerleri örtülmesi takarrür et• 
miştir. 

•Gemlik (Tan) - Burada bir grup h 
muallim sıra ile, zehirli gazlerden ko 
runma konferansları vermişlerdir. 
Konferanslar çok rağbet görmüştür. 

YEN1 NEŞRİYAT li 

İspanyada Sınıf Kavgası r "' 

Suphi Nuri 1Ierinin bu isim altm • n 
daki kitabı çıkmıştır . ya 

Yücel ha 
Yücel mecmuasının 20 nci 

da intişar etmiştir . 

Çağhyan 
Antaıyada ayda bir çıkan fikir ve ~e 

edebiyat dergisi, Çağlıyan'ın 9 uncu be 
sayısı da çıkmış ve şehrimize gelmi3- ne 
t . l 
ll' • 

Kitap ve Kitapçrbk ~: 
Kitap ve Kitapçılığın 18 incl sayı• 

sı da çrkmrştır . 

··h· b' f' d Çek .. talç mu ım ır ırma a, parasınJı• gfoı 

düşürülmesi yüzünden epey zarat ınic 
görmüştür. Bu tüccar da alacağmJJ1• ( 
Çek kuronunun eski kuru ilzerindeJI )alı 
ödenmesi için teşebbliste bulıınmuŞ' 
tur. 
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Adanın Zenginleri Bütün Mallarını 
Alıp Kaçiyorl~r 
ağzını bir dal- Murat Reıs onu savdı: 

I 

) 

r 

i-

e 

a· 

isi 
bi 

Gözlerini Umanın 
gakıran gibi kapatmı!} olan ince u -
zun kayalıkların ucuna saplamış, ka
ra kara düşünüyordu. 

-25 -
Dert•iz H cuan . . 

Hasan ta uzakta, kayaların -~ıbın-
deki denizde iki veya üç küregın çı: 
kardığı beyaz köpükleri sezer gıbı 

oldu. d b' 
Daha dikkatle baktı ve ~ra a. ır 

tekne gördü. 
Bu, bir gemiydi; liman.dan çıkı-

kıyı boyunca ilerlıyerek uyor ve 
zaklaşıyordu. 

Sakar Ali ona: 
_ Haydi artık uyuyalım. Yarın 

•avaş var. 
Diyerek ayrılmak üzereydi. 
Fakat Ha~an onun kolunu tuttu: 
_ Bak ... Oraya bak. Bir gemi ka -

ıyor ... Bir balıkçı gemisi... 
ç Hasan telaş içindeydi. Sanki Es
trid bu gemi ile kaçıyor, yahut ka-

çırılıyordu. . .. . 
Direkteki vardıya da onu ~ornı uş 

ve güvertedeki vardiyaya haber ver-

mişti: . .. 
_ Provada bir gemi. .. Reıse soyle ! 
Sakar Ali vardiyadan önce koştu. 

Reise söyledi ve ilave etti: 
_ Adanın zenginleri mallarını a-

lıp kaçıyorlar. . . 
Murat Reis yukarı çıktı. Gemıyı 

gördü ve S&kar Aliye: 
- Bağır şunlara Ja dursunlar ve 

buraya gelsinler. .. 
Dertli Hasan ondan once davra'1· 

ö.ı ,e bütün kuvvetile haykırdı. 
Fakat gemi durmadı. 
:Manga ve top başındaki leventler 

hemen uyanmışlardı. 
Murat Reis kızdı: 
- Haydi Ali, bir kaç kişiyi al da 

eandalla şunlara yetiş. 
Dedi. 
Ayni zamanda solak Yunm~a dön-

dü: 
_ Prova toplarından birile a t~ş 

et. Belki o zaman korkarlar da du~ 

rurlar. 
Iki sandal içinde ve Sakar Ali ku-

mandasında on beş kadar levent ge
miden ayrıldılar. 

>ril Bu sırada bir top sesi gecenin ses
e~ sizliğini par<;aladı. Barutun alevinde 
ka bir an için kaçan gemiyi daha güzel 
ar görmek kabil oldu. Gülle de onun on 

yet 

adım kadar berisine düşmüş, beyaz 
bir sütun kaldırmıştı. 

Hasan merakla söylendi: 
- Kaptan Voney'in gemisi. .. Ans-

karın bulunduğu gemi.. 
Sakar Ali kürekçilere: 
- Daha çabuk .. Daha hızlı! 
Diyordu. 
Halbuki buna lüzum yoktu. Çünkü 

kayalıkların dibindeki karaltıdan ih
tiyar ve kalın bir ses lngilizce olarak 
bağırmıştı: 

- Geliyoruz ... Ateş etmeyin! .. 
Hasan mırıldandı: 
_Onun sesi.. 

An•kar nerede? 
Balıkçı gemisi biraz sonra iki ta

raftan yanaşarak gUverteye çıkan 
leventlerin elin~e.ydi. Sakar Ali 'tap
tana :Mu~t. R~ısın ~adirgasına doğ
nı gitmesını soylemış, ayni zamında 

P her ta.rafını aramıya başlanııştı. 
ko Dertli Hasan kaptana sordu. 

_ Anskar nerede? ... 
_ Burada yok. 
_ Onun nerede olduğunu söylenıe

!isin! Yoksa onun yerine seni Öldürü. 

rüm. 
Sl ~ Anskar bir alçaktır. Fakat ben 

.. namuslu bir adamım. Ben onun ne 
yapmak istediğini tüccar Baggeye 
haber verdim. O da yakalayıp hap-. . 

ayısı se ... m1ş. 
- Nerede? 
- Bilmiyorum. Bana tüccar Bag-

. genin kızını kaçırın.ak içi.n yardım e
µ- ve dersem para vereceğini söyledi. Kızla 
µn~u beraber onları Irlandaya kadar götür 
~mıı- nıeye razı olmuş göründüm. Fakat 

gemiden ayrılır ayrılmaz Baggeye ha 
her verdim. 

sayT• Hasan büsbütün inanamıyordu. 
Sakar Alinin elindeki meşaleyi al:ı

r-..-ııı! :tak onun baktı ve bakmadığı y~ı-leri 
sınırı g(\zden geçirdi. Zaten küçük olan ge-
zaraJ nı.·d · .. d' • ı ekı bu araştırma uzun surme ı. 
nnJtl• "- · b' d ? ıı '-"!mi.de tama edilecek ır şey e 
ınde )oktu. 
LIDUŞ' 

- Biz burada bulundukça adaya 
clonmek yok. Haydi bakalım, engine ... 

Dodi. 
Sakar Ali limana girdi. Orada. yal

nız üç tane büyücek kayık vardı. Bom 
boş duruyorlardı. Bağlayıp gemiye 
götürdüler. Adanın cenubundan k'ira 
ya çıkmak için işe yararlardı. Bura
lardan kaçmak istiyenler de kaçmak 
için bir şey bulamazlardı. 

Dertli H2sanın üzüntüsü oldtıkça 
azalmıştı. Çünkü hiç olmazsa genç 
kızın adada olduğunu, Anskıı nn da 
kapana kısıldığını öğrenmişti. Şimdi 
onların ikisini de ele geçirebil~cektı. 

Sabah erkenden üç gemi demir alı
yorlardı. 

Otuz kırk kulaç yüksekliğındeki 

kayalıkların tepesinde bekliyen ikı 

gözcüden birisi hemen kasabaya koş
tu: 

- Türkler, gidiyorlar ... Demir alı
yorlar. 

Diye müjde verdi. 
Ada pek küçük olduğu ve hırsrzllk, 

adam öldürmek gibi fenalıklar hiç 
görülmediği için lrlanda valisi bura
da her zaman için bir hakim veya me 
murıun bulunmasına lüzum .görnıez
di. Şimdi Türkler gelince bu eksiği 
tüccar Bagge doldurmak istiyordu. 
Gözcüleri de o koymuştu. 

Bagge ile kasa banın ileri gelenleri 
hemen atlara bindiler ve kıyıya git
tiler. 

Türkler sahiden demir almışlar, ce
nuba doğru uzaklaşıyorlardı. 

Herkesin içi rahattı, fakat Bagge 
öyle değildi: 

- Bunlar kolay kolay bırakıp git
mezler. Cenuptan hücum edec~kl'!r. 

Dedi. 
- Bu bir kuruntudur. 
Dediler. 
Bagge yanına iki adam alarak ce

nuba gitti. 
Türkler Kopavik önünde yanm sa

at kadar durdular. Bagge aldanmadı"' 
ğını görüyordu. 

Türkler oradan da ayrıldılar Çiin
kü kıyılar pek yalçındı. Çıkış çok güç 
olacaktı. Brimüroya gittiler. 

Baggenin gemisi bu limanda~dı. 

Oraya koştu ve Türklerin demır at
tıklarını, karaya çıkmak için hazır

lılf yaptıklarını gördü. Gemi kaptanı 

Hanrih Tamasan'a tayfalarla birlikte 
Türklerin karaya çıkmalarına engel 
olmasını, kendisinin de silahlı adam
larla yetişeceğini bildirdi. 

Limanda iki Danimarka gemisi da
ha vardı. Bunların tayfalarile ~aptan 
ları da silahlanarak karaya çık~dar 
ve Hanrih Tamasan'ın yanıda yer 
aldılar. 

Çok geçmeden Bagge de geldi. 
Adada bir gün evvelkinden daha 

heyecanlı ve ilzüntülü bir ha va vardı. 
Bütün erkekler, silah veya silah gibi 

kullanılabilecek ne buldularsa al:n ş
iar, Türklerin hücum edecekl~ri kıyı

ya gitmişlerdi. Bunların sayıs1 beş 

yüz kadar vardı. Fakat pek çoğunun 

ellerinde yalnız kazma, kürek, sopa 

v~ balta gibi şeyler bulunuyordu. 
Murat Reis İngiliz korsan gemisini 

baş taraftan karaya yanaştırdı. Onu 
iskele gibi kullanarak ve sandaı1a.rla 

leventleri karaya çıkardı. Leventl.?rin 

başlarında Solak Yusufla Efe Meh

met, Sakar Ali var~ı. Her biri ellişer 

kışiye kumanda ediyorlardı ve yüz 
kişi de ihtiyat olarak alıkonulmuştu. 

Çıktıkları kıyı oldukça dik bir ya
maçtı. 

Karaya ayak basar basmaz FPrhat 
Reis: 

- Haydi, ileri!... 
Kumandasını verdi. 
Sakar Alinin müfrezesi hepsinden 

önce çıktığı için en önde bulunuyor· 
d~ Dertli Hasan da onunla oora 1Jer
di. 

. .Görü.nürde hiç kimse yoktu. Bunun 
ı~ın Sakar Ali ile arkadaşları h!ç çe
kınmeden tepeye tırmanıyorlardı. Fa· 
kat h .. 

. . e~u~ on on beş adını gitmışıerdi 
kı bırbırınin arkasından on ;:>U beş 
tüfek patladı. 

Sakar Alinin başında ki killa h uçtu 
ve onun sağındaki bir levent: 

-Anam! .. 

[Arka..cır var] 

T A N 

DUNY A MATBUA TI NDA 
GOZUMUZE I·LtŞENLER 

Sözlü ve kokulu filmler 
Yakında kokulu filmler yapılacak. 

Eski muhariplerden iki İngiliz, sine
ma ile.mini a ltüst edecek olan bu icat 
için senelerdir (,'alışıyorlar. Bütün 
kokular, ~İçek \ 'e mutfak kokulan. 
bundan sonra, filmlerde cereyan ede
cek sahnelere göre du~·uJacaktır . 

Bununla beraber, kokuların fazJa 
sahici ve hakikati ifade E'der şekilde 
olmıJacağını tahmin etmekten de 
kendimizi alamı~·oruz • 

• 
Kuşlar şehri 

Anıerikada Kalifomi~·a.da, 25.000 
nüfuslu Oakland şehrinde, kuşlar için 
bir ne, ·i "hacle., '\'ardır. Merrit gölü
nün sahilJerincle ağaçlıklar ara~nda 

olan bu yer, hicret eden kuşlara emin 
bir meke teskil etmt'ktedir • 

Oakland şehri, her sene, melce ve 
kuşyemi için 20000 lira tahsisat ver
mektedir. 

Her gün sa.at 1.3 ile 16 da, bir bekc:i 
çıkar ve ıslık ~atar. ua,·a derhal bu
lutla karamuş gibi kapanır ve bin -
terce kuş ~·em yemeğe gelir. Bu ıshk 
"yemeğe • buyurunu7.,, demek-tir. 
Kuşlar sesi hemen tamrlar • 

• 
Kumarda hile yapanlar 
için kamus 

Bütü'n dünya hnrlannda ,gazino -
larında, kumarhanelerinde \"e otelle -
rinde "1'lason anda Co,. müessesesi
nin katoloA-unu bulmak kabildir. Bu 
kataloğda, kumarda hile yapmağa 

mahsus bir sürü a let lerin tarifi ve 
fiatları \'ardır . 

300 dolara, miknatıslı zarlar almak 
mümkündür. Bu zarlarla istediğiniz 

zan atabilirsiniz. Hm~. 80 dolardan 
itibaren miknabsh zarlar da var-
dır. Karşınızdaki oyuncunun kağıt • 
tarını görmenize mahsus aynalar ·~ 

dolardan itibaren 75 dolara kadar 

satılıyor. 75 dolarlık ayna, ceketin 

kolu ara.."lında isteniJdiği zaman sak
lanabilir. Üzeri aynalı hir kibr it ku

tusu 2 dolardır. Aynalı bir yüzük 5 

dolardır • 
Hile yapmak için a letle r araııımda 

üzeri işaretli iskambil kağıtlan oldu
ğu g ibi, hu!Omıi bir gözlilkle ~·alnız o 

~özlü~ takan tarafından tersinden 

görült-bilecek iskambil kağıttan, n 1-

letin ~·uvarlağını idare edecek bir alet 

de vardır . 

Radyo 
Bugünkü orog ram 

İstanbul 

Oile neşriyatı - Saat, 12,30: Plakla 
Turk musikİ!Iİ; 12,50: Havadis; 13,05 . 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat, 18,30: Çay sa
ati, dans musikisi; 19,30: Konferans: Dr. 
Fahrettin Kerim tarafmdan: 20: Mı.izeyyen 
ve arkadaşları tarafmdan Ti.ırk musikısı ve 
halk şarkıları; 20,30: Münür Nurettın ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisı ve 
halk şarkıları: 21: Plakla sololar; 21,30: 
Orekstra: 

ı - Suppe: (Haydutlar) uvertür. 
2- Vetzel: (Aşk Her $eye Galiptir.) 

3 - Glinka: <Ruı Romansı) 
4 - Puni: (Kon yok Gorbunok) un 3 

üncü perde!Iİ. 
5 - Poı:?"gi: (Melodi Romantik). 
6 - Lehar: (Frederike) opecetinden 

parçalar. 
7 - Lehar: (Mavi Ma:rurka) operetinden 

parçalar. 
8 - Laooıotella: (Jspanvnl Dansı). 
22,30: Ajans haberleri; 23,30: Son. 

Kahire 

6.30: Plaklar. 7.5: Konferans. 7.30: Ha
bt'rler. 7.50: Orkestra, türkre '<arkrlar. 
111o: Plaklar. 9: Konser, 9.30· Pi.akli'~. ıo: 
Kon~er, 10,30: Plaklar, 11 · Mnınki Birlıpi 
konseri. 

18 

Gii1'Ün oro~ram özü 
s .. ,.fonilt>r: 

Varşova: (Kulszicki idaresind~). 

Raf'( konc;0 r1Pr: 

17 Praıı:: Fok orkt'strası. 
IS.50 Budape$te: Çigan musikisı. 
ı 8.so Prag: Salon orkestrası, sohran. 

19.15 Bükreş: Salon musikisi. 

19.50 Belgrat: Vivolonst'I konseri. 

21 ıs ~ukreş: Radyo orkestrası. 

23 Var-şova: Opera ve cırıeret parc;aları. 

23.05 Budapeşte: Salon orkestras. 

'l"'"1°1tl:ı r 

21,45 R"ma:. ','Ceremoniie de Mariage" 
(Rossını). 

22.30 Paris P. T. T.: "Manon Lescaut' o
perası. • 

OP.f'rt>t ler: 

2 ı.ıo Prag: Vals karlı (Radyo opereti). 

Ofla mu-.ild"i: 
20 05 Rülrreş: Bal;ılavka kuarteti. 
20.30 Budape$te: "Geischa" opereti. 

19 Varşova: Çift piyano. 
22 30 V~r·nv~: Pivano re-;itali. 
23 Stokholm: Piyano - Keman. 

23.:.S : Prag. 
24 : Varşova (pllk). 

24.15 : Roma. 
24 20 : Budapeııte. 

2445: Pans P. T T. 

tün bu aletlerin miikemmelen bo.le -

fliklerini \'e hi~bir anza~·a sebep ol

madıklannı taahhiit etmektedir. Ve 

d C mu"es"'e"'esı' bü • "teminatlı,, olarak satmaktadır. ")la.~n an ·O.,, .... ~ 

ÖGÜTLERi 
aS••anwas ......... nur:u•.wr-zı 

SAGLIK 
Yazan: LOKMAN HEKiM 

~ o ••'F"T$3 ... - ...... ----Gö; Mevsimi 
t bdTne dit- 1 lazımdır. Şehir içinde oturmaya 

Boğaziçine hava.. e d ını ta;ıı- çokça alışmış olan sertçe havada 
miş olanlar daha oııc~ ek gün rahatsız olur. 
mıya başlamışlardı. Bır aç 8 b k ıı· · · d k' 
devam eden lodoslardan sonra so- d . u~d~~.. .~ş .. a şe ır b1?

1
1

1
n ~ 1 

- ~ 1 d kasıma aınıı gurultunun, otonıo ı erın, 
O'Uk ve yagmur ada ar a ki 
c. • • 1 d n bile tranıvayların sebep oldu arı da-kadar oturmak ıstıyeıı er e . • ... 
b. k · d'd kaçırıyor. 11111 sarsıntının tesırını de unut-
ır ı sm ı nı şım ı en 

· k 1 k daha mamalıdır. Bunlar alışmanıış o-Şehır havas ı artı ıer ese 
1 · .. ·· · b 1 d anlar için birer rahatsızlık sebe-

munıs gorunmıye aş a ı. b' . . . 
bd.1• 1 • • havası ı ıseler de, alışanlar ıçın en son-Hava te ı ı yer erının . . . 

· · · h b k'mseler da bır sağlık amılı olurlar. De-ıyıdır oştur ama. azı ı . 
1 d · 'f d demeı- mıryolu kenarlarında oturanların kırlık yer er en ıstı a e e 

1 
.. •• .. 

h. · · d k' 1 ·ne ve okomotif gürültusunu, uykularıp-ler ve şe ır ıçın e ı ev erı . . . ... 
ı d" d"kleri da bile aradıkları gıbı, şehırlı ıçın 

yah~t apartmahntarında ton uKırlık gürültü ve sarsıntı hayatına lü-
vakıt daha ra a e er er. 
erlerin havası pek çok kimselere zunııu bir şey olur. . . r i eldiği, hekimler hemen her- Şehir içinde eğlence yerlerının, 
y g 1 d tarını eş dos arasında toplanmaları da-kese kırlık yer er e yaşama 

tavsiye ettikleri halde bazılarının ha çok olması da bu hayata al~ş-
.. ı h' · · d d h lıat et- mış olanlara faydalı olur. Şehır-boy e, şe ır ıçın e a a ra . . 
·kl · · b b' d' ? de yaşamakla incelmış, kıbarlaş-tı erının se e ı ne ır. . . 

mış sinirliler kırlık yerlerın temız 
Şehir havasına fazla alışmış 0 • 

lanlar kırlık yere gidince, iştahla· 
rı artacağı yerde, azalır; şehirde 
et yemeklerini severken kırlık 
yerde et yiyemez olurlar, onun 
yerintı ekşili hafif yemekler arar
lar, meyvaya düşkün olurlar. 
Bunlar da insanı iyice beslemez. 
Şehirdeyken yemeklerinde şa

rap içenler bile kırlık yerlerde şa· 
raptan hoşlanmazlar. Bu suretle 
şaraptan aldılkarı biraz gıdayı da 
kaybederler. Kırlık yerlerde bul
dukları temiz hava ne kadar iyi 
olsa, gıdanın yerini büsbütün tu
tamaz. 

Kırlık yerlerdeki havanın da
ha temiz olmakla beraber, az çok 
sert olmasını da hesaba katmak 

fakat sertçe. yani az çok kaba, 
havasile rahat edemezler. 

Ondan sonra da kırlık yerlerin 
havası herkesin yaşına göre baş
ka türlü tesir eder. O temiz ha
vadan en çok fayda görenler ço
cuklardır. Çocuk olmıyanların bir 
Çoğu şehirden hava tebdiline git
tiği vakit rahatsız olur da dönüş
te daha rahat eder. 

ihtiyarlara gelince onlar da kır
lık yerlerdeki sakinlikten istifade 
ederler. Fakat şehir havasına faz
la alışmamışsa. Orta yaşındayken 
hayatı daima faaliyet içinde ge
çen, şehrin daha yumuşak, gürül
tülü, sarsıntılı iklimine alışmış o
lan ihtiyarlar da şehre uzak kır
lık yerlerde rahat edemezler. 

No. 77 

lstanbuldan Kaçak Suretile Getiri
len Top Kamaları ihtiyaç 

Karşılamıyordı 
(Demirci Mehmet Efe), asi Ete

m in akibetini ve kendi hakkında da 
verilen kararı öğrenir ogrenmc-z: 
hakkında hasıl olan suizandan dola
yı telaş etmiş; bir kısım kuvvetlerile 
(Dinar) cihetine çekilmişti. Onun bu 
hareketi, milli hükümete bir kat da
ha şüphe vermişti. Kan un uevvelin 
16 ıncı gecesi, bir süvari müfrezesi 
efenin bulundu~'ll (lğdecik) köyiınü 
çevirmişti. 

Efe, burada da kalbinin bütiin te
mizliğini göstermiş; kendisinı basan 
süvari kuvvetine karşı bir tek kur
şun atmadan, maiyetindekilere: 

- Dağılın! .. 
Emrini vermiş, kendisi de. beş on 

sadık kızanı ile dağlara çekilnıisti. 
Kısa bir müddet sonra da, milli hü
kümetin bütün emirlerine itaat gös
termiş. bunun mükafatı olarak ta 
affe mazhar olarak, istiklal harbinin 
sonuna kadar, hükumet tarafındnn 
tayin edilen yerde ikamet eylemişti. 

Ankarada yeni faaliyet 
Bütuu bu ahval ve hadısattan alı

nan ders dolayısile, artık Ankarada 
mühim bir faaliyet başgöstermişti. 

Bir taraftan Harbiye Vekaleti ve 
ordu erkanı bütün kuvvetlerile ord~
nuıı tensik ve tanzimine çalışırlar -
ken, diğer taraftan da bazı müte -
şebbisler zuhur etmiş; bunlar da or
dunun muhtaç olduğu esaslı şeyleri 
hazırlamak ıçin işe gırişmişlerdi. 

Kısa bir zamanda; (büyük Türk 
ınkılabı) tarihinde cidden takdir ile 
anılacak birtakım eserler vücuda gcl
mh;ti... Bu eserler, bir taraftan or -
duya karşı büyük bir hizmet teşkil 
ederken, diğer taraftan da Türk ka
falarının san'at, zeka ve ~ kabiliye
tini göstermekteydi. 

Mesela.. Top kamalarına şiddetle 
ıhtiyaç hissediliyordu. Istanbuldan 
kaçak surctile getirtılenlcr, ihtıy&ca 
>\afı gelmiyordu. 

Ortaya, birdenbire bir sual atılmış
tı: 

- Biz .. burada, top kaması yap.:ı
maz mıyız? .. 

Bu mühim suale: en evvel, 11 inci 
fırka topçu tabur kwnandanlarındarı 
Yüz başı Hayrullah bey cevap ver
miş; mükemmelen yapılabileceğini i
zah eylemişti. Ve 'bunun üzerin,de, 
derhal faaliyete geçilmişti. Telsiz t\ı. 
graf ustalarından bir zat derhal 
(imalatı harbiye) atölyesinde işe g-ı-

rişmişti. Pirinç ile demirden mürek
kep bir halita yaparak, tam bir bu
çuk ay uğraştıktan sonra bir top ka
ması vücuda getirmi~ti. Fakat bu ka
ma, topa çok uygun gelmekle bera
ber. ikinci ateşten sonra şişmiş: men
fi netice vermişti. 

Türk azmi, aczi kabul etmemişti. 
İkinci kama. sade çelikten imal edilt> 
cekti. Şimendifer vagonlarmın çelik 
dingilleri kesilmiş: Eskişehir istasyo 
nu atölyesinin ocaklarında eritilmi&. 
- bu defa, on beş gün zarfmda - ikin
ci bir kama imal edilmişti. Fakat bu 
çetin ameliyat, müsbet netice vermiş. 
ti. Ve artık yapılacak işlere kolaylık 
ve sür'at temin edilerek imalat böyle 
ce devam etmişti. 

Fakat iş bununla bitmiyordu. Daha 

bir çok şeylere ihtiyaç görünüyordu. 
Harplerde - bilhassa efradın manevı 
yatını yükseltmek için çok lazım olan 
süngü, kasatura, bomba yoktu. 

Bütün kıt'a kumandanları: 

- Muntazam ve mükemmel şeyler 
istemiyoruz, bize sadece, diişmanın 
göğsüne batınlacak, düşman safla
rı üstünde patlatılacak bir şey lazım. 

Diye bağırıyorlardı. 
O sırada (Ordunun cerrahi) müşa 

virliği) vazifesini deruhde etmiş olan 
(Operatör Emin bey }ortaya atılmı~ 
bazı arkada.şiarını bir araya topla
mış. gerek (Simav baskını) nde, ve 
gerek (İnönü) harbindeki birçok mü
şahedelerini anlatmış, ordu ihtiyac;la
nm temin için bir düzen kurulması
nı teşvike başlamıştı. Ve fikirler 
derhal ayni maksat etrafında biribi 
rile kaynaşmıştı. 

Operatör Emin bey, derhal bu bü
vük ve hayırh ifıe rehberlik etmi~t: 
Onun bu maksat için ilk koyduğ-ı, 

400 lira sermaye, bir kaç gün zarfın 
da (15 bin lira) oluvermişti. İşte bu-

nunla da, Türk inkılabının ilk eseri 
olan (Demircilik ve marangozluk ano 
nim şırkcti) vücuda gelmişti. 

Jşe, başlanmıştı. Ve ilk iş olarak ta 
kağnı arabalarının tekerleklerinin 
kenarlarındaki demirler toplanmış ; 
bunlardan 110 bin süngü) yapılmıştı. 
Bu süngünün ilk nümunesini ya,. 
pan, (Bursalı Kadri usta) idi. Kadri 
usta, bu süngülerin kabzelerindeki 
yuvayı. tüfeklere tutturabilmek için 
bir hayli sıkıntı çekmiş; fakat niha. 
yet, muvaffakıyet göstermişti. 

Kadri usta, yalnız bu süngü işinde 
muvaffak olmakla kalmamıştı. CBom 
ha ı yapmak için de bir çok tehlike • 
li tecrübelerle uğraşmaya başlamıştı. 
Esasen kendisi, çok enteresan bir a
damdı. Vaktile İspanyada bulunmuş; 
bomba yapan anar~isUcrle ahbap ol
muş; bunların zararlı mefkürelerine 
kat'iyyen ehemmiyet vermemiş; bir 
gün olup ta memleketin hayırlı bir 
işine yarayabilmek için sadece san'
aUerini öğrenmekle iktifa etmişti. 

Bu da tarihi bir hatıradır ki, Kadri 
usta bomba yapmaya teşebbüs eder
ken, bu işle alakadar olanlar. yapı
lacak şeyin maksadı temin edeeeğine 
itimat g-österememişlcrdi. 
- Buradaki vesaiUe yapılacak bom 

ha: infilak ettiği zaman. ancak bir 
kaç kısma ayrılacaktır. Bu da kafi 
derecede tahribat yapamıyacaktır . 

Demişlerdi ... O zaman· Kadri usta 
ile, bu alakadarlar arsında şu kısa 
muhavere geçmişti: 

Kadri usta - Pek ala, siz, bomba
nın kaç parça olmasını istiyorsunuz? 

Alakadarlar - Eh ... hiç olmazsa, 
elli parc;a. 

- Ben, bombayı yapacağım, ve 
kendim atacağım, düz bir saha hazır
layınız. Bomba patladıktan sonra par 

çaiarını tÔplnymız. Sayınız. 
Herkes, bu büyilk nefis itimadının 

neticesini, sabırsızlıkla beklemişti. Ve 
kaç gün zarfında yapılan bombalar 
tecrübeden geçirilmişti. Ve infilak 
eden bombaların. 50 ile 5! parçaya 
ayrıldığı tesbit edilmişti. 

[Arkası var] 

,.H_A_S_A_N_, 

Acı Badem 
Kremi 

Acı badem kremi cilde yarar. 
Cilde hayat, düzgünlük ve tara. 
vet verir. Cildin kirlerini, zehir
lerini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarını, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivill ı
ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençleş
tirir. 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutlaka 
acı badem yağiyle yapmak la
zımdır. Bu hem müşkül ve kül
fetli, hem pahalı bir iş olduğun. 
dan biraz acı badem, esansıvle 
vazelin yağını karıştırarak ya~ı~ 
lan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerıni bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek btivük 
fedakarlıklarla istihsal ed.il 

'k. b d en hakı ı acı a em ya ö-ını k 
. . . o rem 

halınc gctırmış olan kolo 
1 .. t h nyas, ~-

ve mus a ~~ratile meşhur ecza<'ı 
Hasa~dır u: It.riyatı Fransızla
rın ( h.OTI) si kadar nef' . . ıs ve ca-
zıptir. 

Hasan acı badenı yağı kre:ni-
le ,Hasan yağsız kar k . . 

rem1nı ve 
Hasan yarım Yağlı geçe kremini 
bayanlar seve seve kullanmakta 
ve eczacı Hasanı tebrik etm~kte
dirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan
ta. briyantin, saç sular, s!!rme. 
pudra, traş bıçağı. diş fırc;alnı 
diş suları, diş macunları ve h ' 
türlü ıtriyat ve müstahz·:ı.:ra;;: 
mutlaka Hasan markasını ıstevi
niz ve arayınız. Hasan depo;u . 
Ankara. Istanbul, Beyoğlu ... 
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"Korkmayınız, Halk Size Kat'iyyen 
Fenalık Etmiyecek 

Bir başka asi grupu da krauçenin 
dairesine girmişti. Beş te.,rinıevvd
de Versayda cereyan eden fecaat ou
rada tekerrür edecekti. Kraliçe da -
ha ziyade kin ve garaze maruz kJla
bileceği için zabitler, hassa askerle
rini çağırmışlar, .Mari Antuaneci o
danın bir köşesine bırakarak C.mi!. -
ne bir masa koymuşlardı. 

Bu masanın önüne de üç srn hıuı
sa askeri dizilmişti. Bu suretle kra
liçeye halk yaklaşamryacak. yal:uz 
söz söylemekle iktifa edecekti. Oda
ya dolan erkek ve kadm tta!a'Jalığı 

(Canavar) dedikleri Mari Antııeıne

te yakından bakryorlar ve jehşetlı 
küfürler ediyorlardı. Bir araıık asi
lerin başında olan Santer k~aıic;eyı 

daha fazla tahkir etmek ve lıalkır. 

arzusunu yerine getirmek ıcın as
kerlere masanın önünden çekllmE:le
rini söyledi. Ayni zamanda kraliçe
ye dönerek: 

"- Korkmayınız, halk size fena • 
lık etmez. Eğer siz istemiş o1i!aydı
nız, her biri ~izi bu çocuğun sev
diği gibi sevebilirdi.,, dedi. 

O aralık küçük veliaht '1.nnesiııin 
yanma sokulmuş, oturuyordu. Ma
ri Antuanet bir ihtilalcinın kendıc..l
ne korkmayınız demesine tana.~ınül 
edemiyerek bütün gururiyle ona ~u 
cevabı verdi: 

- Ben hiçbir şeyden ve hiçbir 
kimseden korkmam. Hem bu i)i ın
sanların arasında neden korkr a -
ğım ?. 
Soğuk ve mağrur bir eda ı\e hü -

tün tahkirlere ve istihzalara karşı 
baş eğmedi, sonuna kadar vakaı mı 
muhafaza etti. 

Fakat artık sabrı tükcnm\~·ti. 

Çünkü ihtilalciler çocuğunun bası -
na kendi kan rengi şapkalarını giy
dirmek istemişlerdi . 

Mari Antuanet zabitlere dı,çru 

dönerek: "-
- Hiçbir insanın sabn bu Kada -

nna dayanmaz, dedi. 
Kraliçe, bütün bu acı sahne'~r es

nasında biç bir korku ve telaş e!'~ri 
göstermemiştir. Fakat bu bi k.ütle
ai sarayı terkedip gittikten sonra za
vnlh kadın bütün aczini hisı:ı,.trulş -
tir. Artık herşeyin mahvo' · ····ııu, 

hiç ümit kalmadığını biliyordu. Alel
iı.rE:le Fersene yazdığı birkaç Fıatır la 
Vllzıyl'tı anlattı: 

ı Yırmi haziran günU pek l~ci bir 
~eın'de geçti Hala yaşıyorıını bu oir 
mucizedir. Hala hayatta oluşum11 

ben hile hayret ediyorum. l 

OTUZ VÇVNCV BAP 
Son aesler 

Mari Antuanetin artık hiç ünıi-
di kalmamıştı. lhtilalcilerin kinle

rini yakından gördükten, odasına 

kadar gelen silahlı adamlarla konuş
tuktan sonra, ne kendisinin, ne de 
ailesinin kurtulabileceklerini zı:tn

netmiyordu. Onları yalnız bir şey 
kurtarabilirdi: Avusturyalıların har
bi kazanmasr ... 

Kralın yakın dostları k~çmasım 
bir kere daha temine çalışıyorlardı. 
La Fayet, kralı ve ailesini 14 Tem • 
muz günü bir resmi geçit esnasında 
etraflarını askerle kuşatarak Paris
ten kaçırmnyı teklif ediyordu. Fa
kat başlarına gelen bütün felaket
lerin müsebbibi La Fayet olduğu i . 
çin Mari Antuanet ne çocuklarını, 

ne de kendisini bu düşüncesiz ada
ma emniyet edemiyordu. 

En ziyade tehdit edilen kendisi 

olduğu için Almanlar onu kacrrma
yr teklif etmişlerdi. Fakat esaleti 
yalnızca kaçmasına mani olmuştur. 
Alman prensesine yazdığı mektup 
şudur: 

"Hayır prenses... Kaçmıyacağını. 
Ne büyük fedakarlıklara mukabil 
bana bu teklifi yaptığınızı bildiğim 
halde bunu kabul edemiyeceğim. 

Yanımdaki sevdiğim insanlarla kal -
mrya ve onlarla beraber felaketlere 
iştirak etmiye mecburum. Çektiği -
miz ıstıraplar belki bir gün l(ocukla
rnnızın mes•ut olmasına yardım ede
cektir. Allahtan bundan başka bir 
şey istemiyorum. Allaharsmarladık, 

prenses! Her şeyimi aldılar. Fakat 
kalbimi alamadılar. O da sizi daiına 
sevecektir. Buna emin olunuz.,, 

~fari Antuanet bu mektubu yal
nız Hesse prensesine değil, bütün 
dünyaya hitaben yazmıştır. Artık 

başına gelecek olan felaketten kur
tulamıyacağını biliyordu. Son vazi
felerini vakar ile ve başını eğnıederı 
yapmak istiyordu. Olürken bile eğil· 
miyecekti. içinden belki de daha se
ri bir ölüm temenni ediyordu. Bu 
hergün, her saat yavaş yavaş gömü· 
lür gibi ölmek pek güçtü. 

14 Temmuz günü Bastiyin hıılk 

tarafından zaptedilmesinin seııeı dev 
riyesinde elbiselerinin allına bir de
mir zırh giymeyi istemedi. On Altın· 
cı Lüi sokağa çıkarken hep böyle bir 
zırh giyiyordu. Geceleri odasında yal 
nız yatmayı tercih ediyordu. Halbu
ki bu da tehlikeliydi. Çünkü bir gere 
odasında şüpheli bir adam yakalan· 
mıştı. Bahçeye çıktığı zaman so -
kaklarda halkın. aleyhinde şarkı söy 
lediğini duyuyordu. Geceleri gözü -
ne uyku girmiyordu. Her çan çalış· 
ta saraya halkın hücum ettiğini zan
nederek ürküyordu. Çünkü Tüileri
nin zaptı her dakika bekleniyordu 
Bunu ~ehir içinde dola,an, klüp iç-
timalarında hazır bulunan casuslar 
saraya haber veriyorlardı. 

Fakat buna da ihtiyaç yoktu. Çün
kü Hebert ile Maratın gazeteler• her 
gün bunu yazıyorlardı. 

Mari Antuanet artık şuna kan iyeli: 

Bu vaziyet ancak bir mucize olursa 

düzelebilirdi. Başka türlü kurtul -
mak imkanı yoktu. Bu da ancak ya-

98ncı devlet ordularının çabuk iler

lemesi ve galebe çalmasile olabilir
di. 

Bu son günlerdeki korku. heyer.an 
ve ıstırabın derecesi Fersene yazılan 
mektuplardan anlaşılıyor. Bunlara 
artık mektup denemez. Bunlar ko -
\'alanan ve boğulmak üzere olan ")ir 
insanın istimdadı, yalvarması. can 
kurtaran yok mu demesinden baska 
bir şey değildir. · 

Saraydan harice gönderilen mek
tup ve haberler pek güçlükle çıkı
yordu. Uşaklara emniyet kalmamış
tı. Pencerelerin ve kapıların önü ca
sus doluydu. 

Mari Antuanetin mektupları şo -
kola kutulan içinde, şapka astarları 
arasında saklanarak, görünmiycn 
eczalı milrekkeplerle yazılarak hari
ce gidiyordu. Şifreyle ve kapalı bir 
mana ile öyle yazılmıştı ki, başka bi
risinin eline geçse de hiçbir şey an
l~şılmazdı. Umumi mevzulardan, lıa 
yali işlerden bahsediyordu. Daıma 
da kendisinden bahsederken dostıı -
nuz diyordu. 

[Arkası var] 

1ST AN BUL BELEDiYESi iLANLARI 

Temizlik i,Ieri için alınacak 800 kilo aabu nlu köaele, 300 ki
lo şaplı köaele ve 200 kilo vaketa yapılan açık ekailtmede talip 
çıkmadığından pazarlığa konul muftur.. Şartnameıi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. Bunların hepı.ine 2150 lira fiyat 
tahmin olunmuttur. İstekliler 2490 No· h kanunda yazılı ve· 
aika ve 161 lira 25 kurutluk ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber {bir gün evveline kadar ilk teminatın yatll'alması da. 
ha muvafık olacağı) 19/ 10/ 936 pazarteai günü saat 14 de dai-
mi encümende bulunmalıdırlar. {B) 0848) 

* * * Hal binaımda yaptırılacak tenvirat için iki metre uzunluğunda 
(Hal) kelimeainin yazılmft.Sı pazarlığa konulmuştur. Bu İf için 
78 lira 52 kurut fiat tahmin olu -muttur. Evrakı encümen kale-
minde görülebilir. latekliler 5 · ı 90 kurutluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber (bı r gün evveline kadar ilk lemi na. 
tı yatırılmaaı daha mavafık olacağı) 19/ 10/ 936 pazarteıi günü 
eaat 14 de daimi encümende buunmahdırlar. (B) (2275) 

Yeni Maarif 
Tayinleri 
Listesi 
Heybeli Ortaokulu riyaziye öğret

meni Hamdi Kadıköy !kinci Ortao
kulu tarih coğrafya öğretmenhği.ıe. 
Üsküdar Ortaokulundan Reşat liay
darpaşa Lisesi tarih coğrafya öğret -
menliğine. Kadıköy ikinci Ortaokulu 
fen bilgisi öğretmeni Ziya Usküdar 
Ortaokulu fen bilgisi öğretmenlıgine, 
Istanbul Erkek Lisesi tabiiye oğret
menliğine Hatice, Kayseri Lisesı re -
sim öğretmeni Halil Galatasaray Li
sesi resim öğretmenliğine, Inönlı Or
taokulu tarih coğrafya öğretmenliği
ne Sabahat, Usküdar Ortaokulu tiirk
re yardımcı öğretmenliğine Nur:ye, 
Istanbul 6 ncı okul öğretmenı.iğine 
Müzeyyen .Kasımpaşa Ortaokulu fen 
bilgisi öğretmenliğine kumka pı Or
taokulu fen bilgisi öğretmem K~v
kep, Emirgan Ortaokulu tarih coğ
rafya öğretmenliğine Bedriye. lstan
bul Lisesi tarih coğrafya öğretmenli
ğine Ziya, Istanbul Erkek Lisesi ·• ırt 
bilgisi öğretmenliğine Adile, Ka~ım
paşa Ortaokulu türkçe öğretmenliği
ne Sıdıka, Süleymaniye Ortaokulu 
ingilizce öğretmenliğine Fatma, Sü-
Jeymaniye Orta okulu t a r i h 
coğrafya öğretmenliğine Azize 

Mazurka 
Pola Negri, Tekrar 

Bay az Perdeye Döndü 
Uzun senelerdenberi sinema ale

minden çekilmiş olan Pola Negri tek
rar ve sessiz film zamanındaki mu
vaffakiyetlerini gölgede bırakacak 

bir yeniden parlayışla beyaz perd~ye 
avdet etmiş bulunuyor. 

Evvelki gün, M e 1 e k sine -
masmda, m a t b u a t a gösterı

len M a z u r k a. filminde, birçok 
kimselerin artık sönmüş yıldızl<tr a
rasında saydıkları Pola Negrıyı gör
dük ve oyununun, san'atınm kuvveti 
karşısında hayret ettik. Fakat şunu 
da söylemeye mecburuz ki, Willy 
Forst gibi bir rejisör, Pola Negri'nin 
bu muvaffakiyetinde hemen hemen 
yr.rı yarıya amil olmuştur . .M.a ::ur
ka filminde yalnız Pola Negri'yi 
değil, onun yanında, lngcborg Theck 
ismini taşıyan ve şayanı hayret de· 
recede Greta Garboya benziyen bir 
Alman artistini de görüyoruz. Mazur
ka filminin bu biri eski, biri yeni iki 
ytldızın kudretleri, Willy Forst' un, 
bazı fazla "abstraction,, israrla?·ına 
rağmen kuvvetli rejisiyle birle-1ince 
ortaya, eşine az tesadüf edilir bir e
ser çıkarmışlardır. Mazu~ka hlminin 
bir hususiyeti de, musikinin birçok 

Nuri, Haydarpaşa Lisesi tabii ye öğ. 

retmcnliğine Melahat, Istanbul Er • 
kek Lisesi fransızca öğretmenlizine 
Vehap, Süleymaniye Ortaokulu fran
sızca öğretmenliğine Nuriye, Haydar
paşa Lisesi tarih coğrafya öğret-1 
menliğine Mehpare, Samsun Ort:ıo • 
kulundan Aziz Haydarpaşa. Lisesi ta
rih coğrafya öğretmenliğine. Kum
kapı Ortaokulu fen bilgisi öğretmenli 
ğine Şehbal. Bakırköy OıtaClkulu 

türkçe öğretmeni Seniha, Kız Oğr~t. 

ml-n Okulu türkçe Öğretmenliğine, 
Galatasaray Lisesi içtimaiyat öğret

menliğine Hukuk Fakültesinden E . 

tem Menemenli, Davutpaşa Ortaoku • 

lu ingilizce öğretmeni Mevhibe Gazi~ lngelborg Theek. 
osmanpaşa Ortaokulu ingiliz.;e öğ • sahnelerin tesirlerini artırmak husu 
retmenliğine, Beykoz 42 nci Okuldan sunda çok üstadane kullanılmış olma 
Kerime Izmir Kız Lisesi türk<:t:ı öğ -
retmenliğine, İstanbul Erkek Lisesi 
ftansızca ögreti'ıenı 1}4artaY,a.n Anka: 
ra Gazi Lisesi fransızca öğretmenli

ğine, Gaziosmanpaşa Lisesi dırektö

rü Zekinin yerine Kabataş LisP.sı ta -
rih coğrafya öğretmeni Galip Fikri, 
Davutpaşa Ortaokulu ingilizce öğret
mE:ni Enis Gaziosmanpaşa Okulu in
gilizce öğretmenliğine, Kabataş Li -
sesi tarih coğrafya öğretmeni Mu
hittin Galatasaray Lisesi tarih coğ
rafya öğretmenliğine tayin ediımi, . 
!erdir. 
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Paralar 

A 1 ı t 

I Sterlin 614,-
l Dolar 123,-
20 Fransız Er. 114,-
20 Liret 125,-
20 Bclçilı:ı fr. 80,-
20 Drahmi 20,-
20 İsviçre fr. 565,-
20 Leva 21 -
1 Florin 62:-
20 Çekoslovakya kuronu 

s. t 1. -619,-
126,-
118,-
130,-
@3,-
23,

!175,-
23.-
66,

Tcsctl edilme-
rni~tiı. 

1 $iling 
1 Peıeta 
1 Mark 

'21.- 23,-
Tescil edilmemiştir. 

I Zloti 
ı Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
I Yen 
Ruble 
1 Iııviçre kuronu 
Altın 
Banknot 

,, .. .. 
,, ,, 

13.- 15,-
Tesdl edilmemıştır. 

" 30,-
1000,-
230,.-

.. .. 
32,

lOOS.-
232,-

Çehler . 
Stetrlin 616,-
Dolar 0,79,43,-
Fransıı fr, 17,04, 70 
Liret 15,09,10 
Bclga 4,72, 10 
Drahmi 89,2045 
lsviçre fr. 3,45.65 
Lev~ 64,9350 
Flonn 1,4770 
Çekoslovak kuronu 22,43,66 
Siling 4,24 
Pazeta 7 ,3538 
Mark 197 32 
Zloti ' 4'.25 
Pengö 4,3020 
Ley 108,7662 
Dinar 34,74 
Yen 2,7770 
Ruble 17,47 
lavic;re kuronu 3,1485 

11 Bankası 
N 

~adoıü 
Hıımnlıse 

% 60 
,. % 100 

619,-
0,79,04,-

16,96.44 
15.oı.~~ 

4,6975 
8l!,7'l25 
~.44,-

64.62 
1,46,50 

22.JZ.81) 
4.:?2,-
7.3182 
1,96,36 
4.2294 
4.28ıo 

108.2390 
34,;713 
2,763.ı 

11.ssso 
3,1332 

81.-
10.-
ıo-
25.40 
41,-

sıdır. 
Ha~atın bazı faciaları karşısında 

insan o kadar şiddetli bir acı d•Jyar 
ki ağlamasını bile unutur. Işte Ma
zurka filmi böyle bir faciayı anlat
maktadır. 

la. 

Sahtekarlık iddiaamın esası 
Beykoz kazası dahilinde iskiın edi

len bir göçmen grupunun bir c;iftlik 

meselesi dolayısile aldatıldıklan hak

kında yapılan ihbar tahakkuk etme

miş, bilakis bazı kim'!elerin uydurm:ı

sr olduğu anlaşılmıştır. Tahkikatın 

r.eticesi hakkında vilayetten aldığı

mız tezkerede deniliyor ki: 

"Gazetenizin 4-10-936 tarihli sa -
yısında "sahtekarlık,, başlığı altmdn. 

"Çiftlik satıp birkaç muhacir aldat

mışlar,, başlangıcile bir ya.:ı:ı intişar 
etmiştir. 

Bulgaristandan gelerek kendi te -
şebbüslerile Beykoz kazamız sınır!a

rr içerisinde çok glizel ve muvafık bir 

köy kurmuş olan müteşebbisler aley 

hine yapılan bu neşriyat üzerine ye

rine gönderilen kaymakamın ya ntı -

ğı esaslı tahkikat sonunda alman ra

pora göre bu neşriyatın haklı ve ye

rinde olmadığı ve göçmenlerle :ı.laka 

sı olmayıp nasılsa aralarına kan~an 

berber, saatçi, ressam gibi birkaç a

damın kendi menfaatlerini gözetebil 

mek için tezvir yolunu tuttulµan an
laşılmıştır.,, -

Sı rketı Haniye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terlı:os 
Aslan Çimento 
Merkez Bankuı 95 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczaneli 

l•tİltrazlar 

Türk Borcu I 
.. .. il 
" " 111 

Errani A. B. c. 
lıtikrazı Dahıli 
Sivas• - Erzurum 1 

• 
Ta1toil&ı 

~lhTITT 

Anadolu I ve IT kupon kesik 
III 

" Mümessil 45,40 

Mııır tahvilleri 

1903 11 
1911 nı 

ııı,-
102,-

16-
20.50 
10,20 
12.-
13.21) 

94.,-
29.-
3,50 

23,55 
Zl,55 
21,40 
97,-
07 .!IO 
99.75 
99,50 

to •o 
42,15 
ı'i . l(J 
45,70 

112,-
103.-

Bir Çek Piyanisti 
Şehrimizde 

Elsa Stöny', lstanbu'da 
Bir Konser Verecek 

Elsa Stönyl isminde Çekoslovak 
yalı bir piyanist birkaç gün"denberi 
şehrimizde bulunmaktadır. Prağ rad
yosunda muntazaman konserler ve • 
ren Stönyl, pek yakında İstanbulda 
da bir konser vermek niyetindedir. 

Stönyl, kendisile görüşen bir mu • 'ı 
harririmize şunları söylemiştir: 

- lstan bula imkan olursa uzun ı 

müddet kalmak için geldim. Ben c;ok 1 

seyahat ettim. Muhtelif memleketler

de bulundum. Bunların içinde İtalya -
yı çok beğenmiştim. Burası İtalya ka 

dar güzel. Ben buraya gelirken şarka 

geliyorum, zannediyordum. Halbuki 

tam Avrupai ve tam modern bir şeh ı 
re gelmiştim. Türk halk musikisini 

18 - 10 - 936 

Biçki ve Dikiş 
Yurdu SerS?"isi 

bir kere bir kahvede dinledim, Şarkı Yurdun Müdürü ve bu sene me
tekniğiniz bamb~ka .. Ve beni çok a- zun olan talebeler bir arada 
lfıkadar etti. 

Çekoslovakyada musiki çok ilerle
miştir. Yalnız memleketimiz büyük 
kültür memlekctlerile ihata edilmi~ 

olduğu için bütün gayretine rağmen 
müzisyenlerimiz beynelmilel şohrete 

erişmek için çok zahmet çekmektedir 
ter. Halbuki Çekoslovakya müzik 
memleketidir. Ve bugün Alman mü -
zisyenlerile ayni iştihar hakkına ma
likiz. Çünkü ayni kalite ve ayni ma
teriyeli veriyoruz. 

Çekoslovakyada halk musikişinas
tır. Fakat ecnebi memleketlerde Çek 
halk şarkrlarr hiç tanılma.:ı:. Alman 
halk şarkılarını ise dünyanın ne ta -
rafına gitı:;eniz dinliyebilirsiniz. Hal-

Fatihte Faika Kipean, dikiş yurdu 
talebeleri, güzel bir sergi açmışlardır. 
Yurttan bu sene sekiz talebe mezun 
olmuştur. Sergi 15 g-iln devam edecek 
tir. 

buki, Çek halk şarkıları da hemen he 
men Alman halk şarkıları kadar gü
zeldir. Eğer ben istediğim gibi kon -
ser verebilecek olursam, Bethofen, 
Şöpen ve Şubertten ba.~ka konserim 
de Vozak gibi Smeterna gibi Suk, Ye
rah, Yemioş, Provaznık Anotol No
vak ve Förster gibi bilinmiş Çekoslo
vak bestekarlarından da milmkiln ol 
duğu kadar parçalar çalmak niyetin· 
deyim. 

POMPEiNiN SON GÜNLERl 
Dünyanın en meşhur romanıdır. Resimli olarak basılmıştır. Fiatı 
125 kuruş iken sinema.sının devamı müddetince cildli olarak 

Hilmi Kitaphanesinden 1 liraya alabilirsiniz. 

Oğretmenler gazetesi abonelerine 
1 - Öğretmenler gazetesinin Sinan Basımevile hicbir 

münasebeti kalmamıştır. 
2 - Öğretmenler gazetesi bu hafta içinde son gönderi

len numaradan daha iyi olarak çıkacaktır. 
3 - Bizi taklit ederek çıkacak gazete ve dergilerden 

sakınınız. 

4 - Bir yanlışlığa meydan vermemek için yeni adre
simize dikkat ediniz. 

Ankara caddesi Dr. Feyzi Ahmet apartımanı 43 nu -
marada Öğretmenler Gazetesi Direktörlfü~ü İstanbul 
posta kutusu 7 51 

T.H. K 
BÜYÜK 

Bir verirsen bin kazanabilirsin. Bir kaybedersen nc:lran 
heba olmamrştrr. Hem yüzlerce vatandaşınızı 2engın et
miş hem de yurdunun göklerine birkaç filo katmış olur
sun. Bu yüzlerce zenginden birinin de senin olmıyacağını 
kim iddia edebilir. 
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ABONE VE iLAN ŞARTLARı 

Bir ay1ılr • • • • 
1 • • ••• 
il .. • • • • 
1 nllllı • • • 

Ttlrki~• Dt1&rı 
ieiD iciıı 

ı 50 ·' 50 
14 -

·-14 -·-
n1u ıctn n1uca1ı1ı SırketJertne mtı 

' •t:Uf edilmelidir 
KütD illnl•ı .~ntnıc!ıuı c!otnaP 

daremırce •lat•bılır. 
Kftctik utnı.rm 5 atırlıtl lln 

Jet•lılı so nraıtur 5 Ntırclan f•• 
IHI lciD .. t11 MI~ 5 hrQI ılmD 
Bir del•daa ful• leiD yektladu 
" ıo nrat mdirillr 
~öl"A e.,r..,1• ,.n.ı,,.ı,., il '"'"'..,,, 

Bahçe merakhlar1na 
Eeaalı büyük koleksiyon fidan1ar • 

dan kamelyalar, arokarya, kenta, fi. 
nikl, manolyalar, draçenya, salon ye
~Ullkleri, çam fidanları, Avrupa gül
leri, forme meyva ağaçları, katmerli 
leyllklar, yaprağı döken ve dökmi • 
yen fidanlar kaktoslar ve saire Orta
köyde Ankara bahçesinde Vasilde bu

labilirsiniz. 
Kataloğ gönderilir. 

Kayıp: - 935 • 936 senesind3 Fen 
F&kUltesi P. C. N. den aldığım hü -
viyet varakasını kaybettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yok· 
tur. 1714 Ali Sedat 

!it. 4 üncü Icra Memurluğundan: 

Yeminli üç ehli vukuf tarafından ta
mamına 3316 lira kıymet takdir olu

nan Usküdarda Altuni zade mahalle • 
sinde Hekim Umbo sokağında eskı 1 

n yeni 1/ 3 No.lı bir tarafı Ahınet 
vereeeııi bağı, bir tarafı Dehani An • 
derya zevcesi Anna tarlası, bir t:ı.ra
fı Faik Paşa bağı ve diğer tarafı yol 

Parah Y allh ilk Okul 
lstanbul Kültür Direktörlüğünden · 

1 - Zincirlikuyu köşklerinde ilkokul talebesi için 
paralı yatılı bir pansiyon açılmıştır. 

2 - Zincirlikuyu İlkokuluna yazılacak yatıh talebe
den dört taksitte ödenmek üzere 80 lira pansiyon ücr~tı 
alınacaktır. Memur çocuklarından tenzilat yapılamaz. 

3 - Tatil devresinde okulda kalanlar, ayda 12,5 li
ra \ereceklerdir. 

4 - Yatıh talebe elbise, çamaşır ve kitaplannı ken
dileri alacaklardır. 

S - Yazılmak ve daha fazla malUınat almak istiyen
lerin hergün Mecidiyeköyü civarında Zincirlikuyu İlko
kul Direktörlüğüne başvurmaları lazımdır. "2214" 

ile mahdut. Zemin katında: Zemini ------------------------
çini bir sofa üzerinde iki oda, bir 
heli., bir kiler ve bir kapı ile geçilen 
diğer kısmın zemin katında: Zemini 
tahta bir sofa Uzerinde iki oda, bir 
heli, bir mutfak ve aralık üzerinde 
Uıtü çini bir aa.mıc;: 1 inci katta: Bir 
eofa ttzerllme balkonl~ , bir ss,lon, tkT 
oda ve ufak bir afa1ftC fi.z~rinde di • 
ğer iki oda, bir heli, zemini mermer 
tek kumalı bir hamam ve bir çam.ışır 
kurutma mahalli; 2 nci katta: Bir 
sofa Userlnde Uç oda, bir hell, çatı al
tında bir ıu depolU; bahçedeki bö • 
lUkte: Bir sofa Uzerinde bir oda, bir 
hell, zemini çimento biri küçük iki 
mutfak ve bir aralık lle bahçede ay • 
rıca zemini tahta bir oda ile bir he-
11 ve müteaddit çam ve meyva ağaç
lan bulunan heyeti umumi:yeai on iki 
dönüm miktarmda maabağ köşkün 
nıaıf hiuesi dairemizce açık arttır"n.a-

lstanbul Liman Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan: 

Merkezimiz itlafifarında kulianılmak üzere dört ka -
lem itlafıfar ma1Zemesı a ık eksiltme ile satın alınacaktır. 

1 - Tahmifl be~ 8 8 liradır. 
2 - Şartnamefer mer ezimiz Levazımından P81'• • 

sız alınır. 
3 - Eksiltme 20/10/1936 sah günü saat 14 te Ga

latada Karamustafapaşa sokağında İstanbul Limanı Sa
hil Sıhhiye l\~erkezi komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 66 liradır. • 
5 - İstekliler bu işin ehli olduklarına dair Ticaret O

dasının bu davet tarihinden sonra alınmış bir vesika gös· 
termesi şarttır. 

6 - Eksiltmeye girecek olanların peyler sürülmeden 
evvel muvakkat teminatJanru yatırmış olmaları gerektir. 

( 1881) 
ya vuedilmit oldufundan 23/ 11/938 ----------------------
tarihine mUsadif pazartesi günü saat 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Art
tırma ve Eksiltme komisyonundan 

Şişli Çocuk hastanesine lazım olan 7000 metro gaz id
rofil açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda sıhhat ve içtimai muave· 
net müdürlüğü binasında kurulu komisyonda 4 Teşrini
sani 1936 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: 805 liradır. 
3 - Muvakkat. garanti: 61 liradır. 
4 - İstekliler şartnameyi her gün komisyonda göre-

bilirler. • 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyJe 

2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu -
vakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. (2259) 

14 den 16 ya kadar dairede birinci 
arttırması icra edilecektir. Arttırma 
bedeli hisseye isabet eden kıymeti nıu 
hammenenin % 75 ini bulduğu tak
dirde mtlşteriıi üzerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en son arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek 
8/ 12/ 936 tarihine mil.sadif salı günü 
saat 14 den 16 ya kadar keza daire
milde yapılacak ikinci açık arttırma 
amda arttırma bedeli Yhıe hiBl!leye 
isabet eden kıymeti nıulıanınıenenin 
% 75 ini bulmadığı takdirde aatış 
2280 No.lı kanun ahUnınıa tevfikan 
geri bırakılır. Satış ~indir. Arttır • 
maya i§tlrak etmek ılttyenlerin kıy
meti muhammenenin % 7,5 nisbetın. 
de pey akçesi veya mill[ bir bankının 

teminat mektubunu hlmil bulunnıa. --------------------------
lan llzımdır. Haklan tapu sicilli S 1 h h t • t• • t k""' 1 t• 
ile sabit olmıyan ipotekli alacaklarda a ve 1 ç 1 m aı mu avene ve a e 1 
diğer alakada.ranın ve irtifak ha~kı ı·ska""' n umum mu·· d u·· rl u·· g"' u·· n den 
sahiplerinin bu haklan ve hususıle 
fab ve masarif e dair olan iddialarmı O 
evrakı müsbitelerf ile birlikte illn ta- rta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, 
rihinden itibaren nihayet 20 gün zar- Çoru~, '!'okat ve Sıvasın Şarkışla kazası ile diğer yer -
fmda birlikte dairemir.e bildirmeleri l~rde ıs~an edilen ve edilecek olan göçmenler için 2000 
lhımdır. Aksi takdirde haklan tapu çıft yanı 4000 adet öküz pazarlıkla satın abnaca~. 
sicilli ile abit 01mıyanlar ati§ bede- • P~zarlık 26/10/936 gününde saat 15 de Sıhhat ve İç· 
linin paylqmaımdan hariç kalırlar. tımaı Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. 
Mtıterakim vergi, ıenvtriye. taıı~ifi • _ .. İdari ve fenni şartnameler lıstanbulda İskan Müdilrlü· 
Yeden mütevellit beledi:ve rlllumu ve - d 
"akıf icaresl ve taviz bedeJi milıteri- gun e, Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde mevcut· 
Ye aittir. Daha fazla ınaltimat al - tur. !sti~enler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Pa
tnak iıtlyenler llln tarihinden itiba- za~~ıg~ gırmek istiyen her talip 4000 öküz için teklif ede
ren herkesin görebilmesi için dairede cegı fıyatın yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat temi
açık bulundurulacak arttınna şart!1a- nat vermiye mecburdur. Muvakkat teminat vermeyenler 
tneıi ile 934/ 847 No.lı dosyaya milra- pazarlığa iştirak ettirilmezler. ( 2203) 
C&atla mezkur dosyada mevcut vesa- ========================= 
iki görebilecekleri ilin olunur. Sahibi: Ahmet Emin YAL'IAN-Umumt Neşriyatı ldare Eden: S. SALIM 

(26595): Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

Elektrik Şirketi müşterilerine ilan 

lstanbul Elektrik ş·rketi 
Cllmhuriyet Bayramı esnaamda umum! ve huaual donanma teal

•tma llzun olan elektriği almak için firkete evvelden bir ihbarna

me verllme11i lcabettiğinl bildirir; donanma teaiaatı mpvcud aayı. 

cmm kudreti dahilinde kalacaksa, tabii ihbarnameye lüzum yok· 

tur. thbarname en geç 23 Birinci Tqrtn 1936 tarihine kadar firkete 

gelmelidir. 

Taki zaferlerin ve tekmil donanma tesisatının bağlama lmkln· 

J:\n ewelce ,irket tarafından incelenecektir; bunlar ruhsatlı teıi· 

a.ıt müteahhitlerine yaptırılmalıdır. 

Bu hükümlere riayet edilmemesi yalnız bir tesisata değil bü

ttın u;.r mahallenin donanma tertibatına zarar verebilir. 

Türkiye Ziraat Bankası idare 
Meclisinden : 

Türkiye Ziraat Bankası Genel kurulu adi surette ola
rak İkinci teorinin 18 inci çarşamba günü saat on beşde 
Ankarada Banka Merkez binasında toplanacaktır. Dele
gelerin bu toplantıda hazır bulunmaları rica olunur. 

Toplantıda görülecek işler : 
1 - 1935 yılı İdare meclisi ve mürakip raporlarının 

okunması. 

. ~·:- 1935 yılı Bilanço kar ve zarar hesaplannm tas
tıkı, ıdare meclisi raporunun tasvibi ile azasının ibrası. 

tatanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci 
kanun 1911 tarihli şartnamenin 14 ün 
cü maddesine göre 

iLAN 
1936 yılının 16 Birinciteşrinderı ve 

yeni ilana kadar pazardan başk!l gün 
terde gidiş • geliş kış programı 

Şişli Şebekesi 
No. YOLLAR 1 LK SON 

kalkış kalkıf 

10 Şitll • Tünel 6.15 23,40 

10 Tünel • Şişli 6.35 24,00 

11 şlfll - Beyazıt 7.15 23,00 

11 Beyazıt • Şişli 7.55 23,45 

12 Harbiye • Fatih 7.00 24.,15 

12 Fatih • Harbiye 6.15 23,30 

A Bar •• Aksaray 7.20 23,55 

12 Ak •• Harbiye 6.35 23,10 

15 Takaim • Sirkeci 7 .30 19,05 

15 Sirkeci • Taksim 7.50 19,25 

16 Maçka • Beyazıt 6.25 23.~0 

16 Beyazıt - Maçka 7.10 24,05 

Şifll (depo) 
6.15 19.00 A Eminönü 

16 Eminönü • Maç. 6.45 20,00 

Maçka • E. önü 7.20 19,30 

17 Şitli - Sirkeci 7.00 19,30 

17 Sirkeci • Şişli 7.30 20,05 

Mectdlyeköyü 

A EminönU 6.45 18,30 

17 EminönU 
Mecidiyeköy 7.20 19,00 

19 Kurtuluş-Beyazıt 6.15 23.10 
19 Beyazıt-Kurtuluş 7.00 23,55 

Şişli (depo) 
A Eminönü 6.05 19,05 

19 E . önü - Kurtuluş 6.35 19,JS 
Kurtuluş - E. önü 7.05 20,0lS 

22 

23 
23 
34"' 
34 

Beşiktaş Şebekeıi 
Bebek • E. önU 6.30 23,20 
E . önü • Bebek 6.40 24,00 
Bebek • Beşiktaf - 24.40 

Ortaköy - Ak. 6.30 ~0.:30 
Aksaray· O. 'köy 7.15 21,15 

20,20 
21,0C5 

lıtanbul Şebekesi 
32 Topkapı - Sirkeci 6.20 23 20 
32 Sirkeci - Topkapı 6.50 23:50 

33 Y. kule - Sirkeci 6.15 23.15 
33 Sirkeci • Y. kule 6.45 ~3,45 

37 F.dirnekapı • Slr. 6.10 23,10 3 - Safi karın arzedilen ıekilde dağıtılması. 
4 - İdare Meclisi azasından müddetleri biten Bay -=~~:----...:..--..:.:....:::.::. 

Sabit Sağıroğlu ile Bay Cevdet Savranın yerlerine aza Istabnul 4cü Icra Memurluğundan· 
seçilmesi. lstanbulda Yenipostane arkasınd~ 

37 Sirkeci - E. kapı 6.40 23,40 

5 - Ölen aza Bay İsmail Hakkı Yüreğiroğlunun yeri- Istanbul hanında Vitall Levi mah-
ne St t" .. 54 .. .. dd . dumıarı şirketine: oıu Kayserı·11· a unun uncu ma esı mucibince muvakkat a- M 

1 ~ ..ıstafa varisleri vekili Mazhar ta_ za ıga seçilen Bay Saidin muvakkat azalığının tastiki ve f k d. . ff B İ rk~ ından aleyhinize ikame edilen fek-
en ısı müteve a ay smail Hakkı Yüreğiroğlunun _ı haciz davasının neticesinde: Hac-

bakiyei müddetini de ikmal etmiş olmakla yerine aza se- ~ ~ekkine ve masarifi muhakeme ile 
çı ... mesi. . hra avukatlık ücretinin tahsiline 

6 - Mürakiplerin 1935 yıh ücretlerınin tayini. d~ır.Istanbul Asliye mahkemesi ikin-
~ - 193 7 yılı için iki mürakip ve iki yedek mürakip ~ı Tı~aret dairesinden muta ilam da-

seçılmesi. (2242) remıze berayı infaz konuı.muı:tur. 
. ikametgahınız meçhul buıundıığu 

[ 
D 1 D • ıcra emrinin arkuına mUbaşiri ta-

ev et emıryolları ve Limanları ltletme rafından verilen meşrubattan anlaşıl-
Umum idaresi llinlan mış bulunmasına binaen tebliğ maka-

M ~Aına kaim olmak üzere icra enınnin 
, uhammen bedeli 4417 lira 70 kuruş olan muhtelif ı!anen tebliğine karar verilmiş oldıt-

eb atta 17 7 5 adet vagon camı 7 45 adet adi bina camı 7 5 gundan ilan tarihinin ferdasından iti. 
adet duble bina camı, 25 adet buzlu cam 2-11-936 Pa _ baren 5 gün içinde bir diyeceğini 
~artesi günü saat 1 O dcı Haydarpaşada Gar binası dahi _ varsa dairemizin 934/ 887 No.ıı do ~ 
lınd~ki birinci işletme komisyonu tarafından açık eksilt- yasına bildirmeniz lüzumu ilan oı:. 
nıe ıle satın alınacaktır. nur. (26582) 

İsteklilerin 3 31 lira 3 S kuruş muvakkat teminat ile Beyoğlu Uçüncü Sulh Huk:ık hl
kanunun tayin ettiği vesikaları ve kanunun dördüncü kimliğinden: _Mahkemenin 

93611140 maddesi mucibince bu işe girmeg-e manı·ı· kanunı· bulun _ sayılı dosyasıle s-•u B 
. '" en Susan ve 

nıadığına dair beyanname vermeleri lazımdır. Bu işe ait Davıt Franko taraflarında 
cart H d d n Osman-
'I name ay arpaşa a 1 inci işletme komisyonundan beyde Kır sokağında M h . 
Par 1 k ·1 . . e met Şefık asız o ara verı mektedir. (2036) ve Fıkn ve Rükiye ve ıaır· e 

1 
hl 

inkll8p Sergisi 
Güzel San'atler Akademisi Di

rektörlüğünden: 
Ankarada 29 ilkteşırin 936 da açılacak inkılap resı·m 

ser · · .. d · gısıne. g~n erılecek tablolann nakli için emir ve tahsi-
sat gelmıştır. Se~~i~e iştirak etmek istiyenlerin nihayet 
2~-10-93~ Sah gunu akşamına kadar tablolarını Akade
nıı ! ~r Dıre~t~rlüğüne makbuz mukabilinde teslim etm • 
lerı luzumu ılan olunur. (2238) e 

. a ey e -
nne açılan iıa.lei •u""• d d 

Y .r... avasın an 
d~!~YI dava edilenlerden Mehmet Şe
fıgın halihazır ikrunetglhı meçhul 

bulunmumdan hakkındaki daveti 

tebliğ edilmemi, ve davacı vekilin~ 
isteğile illnen tebligat icrasıns karar 
verilmiş ve mahkemesi 18/ll/ 936 sa

at 10 a bırakılmış olduğundan işbu 

gün mah~emeye gelmediği veya tara
fından bır vekil göndermediği takdir 
de gıyabında muhakemeye devam o
lunacağı davetiye tebliğ makamına 
kaim olma kil.zere ilin olunur. 

(2tJ590) 



·- - . 

- - v \J. v \J v I l / ' / I j I ( jJ/_ f AY '~ f I 

- ._/ .vijıl a~ \ eWUi'J-·: .... 

• 
ANKARA : Vehbi Koç Ticaret Evi. 
DIYARBEKIR : ~f Yardımcı • 
KONYA : Ahmet Mücip Dölen. 
KONl' A EREGLI : Mustafa Erkek • 
MERSİN : Jorji Satel. 

• 
1 

... ... 

Londra, Paris, Berlin, Şikago · 
T. S. f. sergilerini ziyaret edenler, 
bir radyonun üstünlüğüniln musiki 
hususiyet ve gösterişinden bağlı otdu
ğunu kabul ve itiraf etmişlerdir. işte 

radyosunun kazandığı hadsız hesapsız 

rağbetin başhca sebepleri bu iki 
meziyetlerinden dolayıdır. 

Çok Jilsek nıasiki kabiliyetli • Çoi güzel gô tei'lıU 
' 

AFYON 
BUR A 

: tzzet Ozkara. 
: Mehmed Hüzmen. 

ESKl~EHIR : Hasan Alanya. 
IZl\llR : Artür Vetter. 

LULEBURGAZ : Hasan Dalca. 

• • 

ADANA 
MI:GLA 
SAMSUN 
TRAB7.0N 
ZONGULDAK 

: Ş. Rıza lşçen, Yeni Mağaza. 
: A. Adnan, Elektrik fabrikası sah ib i. 
: C. Celiı.l Ozlü • $. Kemal Sezen 
: Dedeoğlu Sami ve Hami kardeşler. 
: Ismet Ağartan • Ahmet Yüksel. 

Ca 

ANTALYA 
ANTE P 
KAYSERi 

BANDIR~IA 

: Veli Kardeşler ve ŞWkleri. 
: Naci ve H . Ah:met Daf kardt-şler. 
: lsmail ve oğulları Cıngıllı. 

: Ahmet ve Bahaettin Bereket kardeşler. 

2 

--ADEMü ôKTüDAR BASURDAN AMELiYA ısız HEDENSA 
ve BELGEVŞEKLiGirtE KARŞI 

• 
1 

Tabletler - Heı eczane:Je arayınız. Posta kutusu 125~ 

lstanbul Gayrimübadiller komisyonundan: 
O. No. Semti ve rrıahallesi Sokağı Eınlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre 

ınuhaırınıen K 

1048 Kurt ulu~ Kavurma ·E. 13 • 15 85 metro arsanın 70 Açık ar-

Y. 19-21-23 1 2 his. tırm;ı 

1609 
" E. Maslak E. 5· Bahçeli hanenin 

ve Bilecik 52 Mü. 14 his. 160 
" 

Y. Tatavla maslağı Y. 7-9 
1928 Usküdar E. Fıçıcı E. 59 Ahşap hanenin 

Yenimahalle Y. Dümbelek Y. 55 1h his. 100 
" mahallen 

10 
2103 Yeniköy Güzelce Bağlar E. 98 9187 metro tarlanın 

Ali paşa mevkii ; his, 100 ,, 
2355 Kuzguncuk. .. E . lstrati 49 Arsa 50 

" 
Y. Tomruk 

3025 Bostancı Çatal çeşme E. 16 Mü. Arsa 140 .. 

1 Harita 24 
3100 Kurtuluş E. Kandilli E. \'e 69,13 metro arsa 100 

" 
Y. Devşirmeler Y.14 

3208 . E. ve Y. 32 108 metro arsa 110 . ,, " 
3265 Üsküdar E. lcadiye Rarakol- E.66 • 12 Mukaddema arsa el· 

Selami Alı hane ve Çamlıca Y. 88-88 1 yevm hane ve bahçe 1400 Kapalı 

caddesi Y. Karakolhane Zarf 

4590 UskUdar E. Baladağı E. ve 59,65 metro arsa 320 Açık ar-

Yenimahalle Y. Kümbet Y. 6 tırma 

4976 Usküdar E. tmam çeşmesi E. 6 Arsanm 75/SO 
Gerede • Y. imam Nasır Y. 14 hissesi 550 

" 
5795 Usküdar E. Icadiye E. Bedros E.1-3 Arsa 75 ,, 

Y. Vangın bağ Y. Değirmen 

8372 Kumkapı Küçük Ayasofya E. 35 36 metro aMıa 140 " 
!sak Paşa camii Y. 33-35 

3813 Usküdar E . Karabet E. 41 Arsa 100 " 
Selami Ali Y. Kuşakçı Y. 53 

Yukarıda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çıkarılmıştır. !haleleri 2-11-936 tarihi-

ne tesadüf eden Pazartesi günü saat 14 tedir. Satış münhasıran gayrimübadil bonosiladır 

De kuıtuıursunuz, basur memelerini söndürür mahveder. kanı, ainvı derhal keser emsalsiz hir ilaçtır. 

SiNiRE ÇARPINllYA NEVROL CEMAL 
Emsalsiz ilaçtır. Hafakana. t eessürle bayılanlara 20 dam1aıu havat verir. Evlerinızde mutlaka bulunrlurunuz 

ROMATiZMA_YA Ç~RE Pi_M_A_NO 
Uştimekten gelen arka sancılarını, sıyatık, bel ve dız agrılarmı derhal geçırır. VucudU kızdınr. 

..... 

Her Akşam 

CAGLAYANd 
olist MUALLA OINÇSES'i 

DiNLEYiNiZ . 

· TACETTİN GÜRTAN 
\l BüYüK HOBiLYA HAGAZASI 

birdefa 
gelip 
görü. 
nüz. 

lstanbul Liman işletme idaresinden 
İdare için yaptırılacak 25 mavnanın açık pazarlığı 

20/10/1936 salı günü saat 13 de tekrarlanacağı ilan 
olunur. ( 2209) 

'r ·~AnZUKı 
1 Oksürük Şurubu 

ı ~~ 
/~~. 

1 ~n muannit öksürüklerle bron
şit, astın ve boğmaca öksUrUğii
niln kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

lNGILIZ KANZUK ECZANESJ 

Beyoğlu, Istanbul 

or. HORHORNi 
Eminönü eczanesi yanında Tel. 
24131 Her gün akşama kadar 
hastalarını kabul eder 


