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1936 5 KURUŞ BA Ş MU HAR R l R 1: AHMET EM 1 N YALMAN 

Başvekilin karsısında uzun 
izahat veren izmir Valisi 

Fazlı Güleç 

Pamuk 
ve Su 

Ahmet Emin YALMAN 

D evlet sermayedarlığma 
taalluk eden i,Ierin ti· 

~~~ ri esaslar d~ir;si'll~e . idare e· 
. lmesi için hukumelımtz çok a· 

~
.:... eli, çok v~~imli bi!' yol tutmu,-

... tur. Bu gibı ıtler, hır ana banka 
· etrafına toplanan teşekküllere 

,.. gördürülüyor. 
İlk beş yıllık sanayi planında, bü

yük rolü Sümer Bank üzerine almış. 
tır. Vücude getirilen muntazam me
kanizma sayesinde beş senelik plSn 
günü gününe tatbik edilebilmiştir. 

İkinci beş yıllık plana ait ihtiyaç
hır 'F.ti., R~n n Vf!.r~tmuıh!"t. MP.mll":kP.
tu• maaen serveu uu aayeae. uıııuıni 

menf aatc muvafık esaslar dairesin
de işletilecek, memleketin um.ram ve 
inkişafı için lazım olan sermayenin 
bir kısmı madenlerimizi cihan piya
salarında paraya çevirmek suretile 
tedarik edilecektir. 

Su işleri Bankan 
.. B aşvekilimizin lzınirde pamuk-
~ çularla konuşması insana su 

'ot ff~ri telkin ediyor: İkinci !leş yılhk 
:p1Qa neden bir de su işleri bankası ., . ., 

'• ı~.~ tmasın. 
. ~smet Inönü, pamuk istlhsalimi-

.J~n yakın bir istikbalde beş yüz bin 
balyeye çıkarılmasını, böylece mcm. 
lekete 25, 30 milyon döviz kıymeti 
girmesini, milli hedeflcrimiı;den Liri 
diye ifade etmiştir. 

Pamuk mahsulümüzün miktarca 
iki misline çıkması, yani istihr.al için 
sarfedilen emeklerden daha çok ve 
daha kesif semere alınması, istihsal 
masrafında da tabii bir tenezzül hasıl 
edecektir. Başvekilimizin işaret etti
ği gibi, bu tenez.züie de şiddetlt! ihti
yac.ımız vardır. 

Ucuz pamuk 

B ugUn ~amuğumuzu, takas vo
liyle, cıhan piyasasından d~ha 

pnhalı fiate satıyoruz. Bu fiat farkını 
memleket mutlaka bir suretle ödP 
yor. ödemedi~ini ~a.rzetsek bile işi~ 
içinde bir g~yrı~ab~ılık vardır. lktı
sadi istihsalın hıçbır şubesi, ga.yıita-
biiliğini ve devamsızlığını iptidnda.rı 
bildiği bir vaziyete dayanarak inki
şaf edemez. Yarın •. öbürgün zuhür 
etmesi Iazımgclen bır mahreç ve fıat 
buhranına ait endişeler, bu <:ok tnii
h'm istihsal şubesinde tam hızln ve 
§;vkle çalışılmasına manidir. 

İşte bu düşünce ile lsmet İnönü, 
bugünkü ihraç imkanlarına belbağ -
laJ11amalannı, bir an evvel ~ihan pi
yasalarile fiatçe rekabet t!tl~bilecek 
bir hale gelmeleri lazım olduğunu 
pamuk müstahsillerimize, kendine 
mahsus samimi lisanla anlntnuş \:e 
hepsini ikaz etmiştir. 

istihsal masrafını indirmek husu
•unda müstahsillerin düşünme:;i lR.. 
zımgelen noktalar vardır. Fakat di
ğer birtakım noktalar da ancak hü
kumetin kudreti dahilindedir. Bunun 
içindir ki hükümet ikinci beJ yıllık 
Planda toprak mahsullerimizi çoğalt-

[Arkası 8 incide] 

Başvekil İzm i rde Şu Çok M ühim işlerle Uğraştı: 

işçiyi teşkilata bağlamak, çiftçiye toprak, 
büyük araziyi işletmek ve modern çif içilik 

--·~~~~~--~~~~------~-----~~-----

İnönünün Dünkü Sözlerinden: 

Ucuzluk için Vergi
leri indiriyoruz 

Birarada Çalışmadıkça Hayat 
Hakkımız Yoktur, Dava Mühimdir 

İzmir, 19 (TAN m uhabiri telefonla bildirdi) - Şeh
rimizde çok mühim ve zengin tetkikler yapmakta olan 
Başvekil İsmet İnönü Ege çiftçisinin bugün de dertle
rini isteklerin i dinlediler. Halkevinde sabah saat ondan 
iki;e kadar yapılan toplantıda sırasile Bayındır. Öde-

miş , Tire ve Kuşadası müstahsilleri söz aldılar. Bundan 
sonra Başvekil İnönü karşısına İzmir Valisi Fazli Gü

leci aldı ve ondan izahat istedi. 
Vali, şu izahatı verdi: 

ATATÜRK 
Ankara, 19 (TAN) Cümhur Reisi 

Atatürk bugün pnbeş buçukta Dil 
Kurumunu teşrif ederek bir müddet 
meşgul olmuııtur. 

! M. Henri Ponsot 
1 

Franıanın A nkara Büyük El· 
çiı i henüz şehrimizde bulunmak 
tadır. Ankaraya önümüzdeki 
Cumarteıi. günü hareket edeceği 
kuvvetli bir ihtimal olarak haber 
veriliyor. 

Notamıza Fransa Henüz 
Cevap Göndermedi 

Sancak Meselesi 
Cevabi Notadan 

kere Safhasına 
Sonra Müza
Girebilecek 

.~on tahki~atımıza göre, Antakya ve lıkenderuna ait 
mu~~ke~elerı~ Ank~rada ne zaman başlıyacağına dair 
hcnu.~ ~ır ta.rı~ t.esbıt etm ek imkanı yoktur. 

Hukumetımızın bu mesele hakkındaki notası Fransa 
hükumetine Faris sefirimiz vasıtasile tebliğ edilmiştir. 
Notanın elbette bir cevabı olacaktır. Ancak bu cevap ta 
~r~nsa hükumeti tarafından yine Faris sefaretimize bil
dırılecek ve Ankaraya o vasıta ile gelecektir Mesele 
kat'i bir müzakere safhasına, ancak notanın ·Ankaray~ 
tebliğinden sonra girebilecektir. 

Bugüne kadar Pariste manda saha-,......_ __ 

sı~~ ait işler hep Fransa hariciye ı 
musteşan M. Vienot'nun elinden geç-

- Şimdi vilayetimiz dahilinde yüz 
bin döniime yakın araziye pamuk eki 
lidir. Fakat bunu dört misline ib!ağ 
etmek mümkün olacaktır. Bu yolun 
da üzerindeyiz. Küçük .Menderes ıs. 

lah edildikten ve etrafındaki göller 
kurutulduktan sonra meydnna çıka
cak araziyi mübalağasız olarak 
70000 dönüm hesaplarım. Burası gü
zel pamuk yeri olabilir. İkinc•i iş ola
rak Bakır çayının temizlenmes1 var
dır. Buradan kurtarılacak arazi de 

miştir. Suriye muahedesine ait müza 
kereleri hariciye müsteşarı idare etti 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~- ~~hl,hariciyevekilimb~C~~re-

Halepte 
Şiddetli 
Kavgalar 

14 Maktu ", 51 
Yara ı Var 

nm lskastİ~ ;ap~~~·~~~fst~fad~ 'ffii 
randımanı çok arttırmış olacaktır. ) 
70 bin dönümdür. 

N ül u• v e kredi m e•eleleri 

Burada nüfus meselesi çok mii-
himdir. Böylece pamuk istihsalatım 

dört misline çıkarabileceğiz. Müs
tahsilleri burada ben de dinledim. ı 
Halkın bilhassa istediği, pamuk üze
rine kredi tanzim etmektir. Kredi 
işinde, Ziraat Bankası müdürünün 
de ifade ettiği gibi, tütünde olduğu 
şekilde kolaylık temini lazımdır. Bu
nu temin etmek için pamuk zirantile 
uğraşan her kaza merkezinde mahal 
li birer büro veya Afyonda olduğu 
gibi birer mezat yeri açılması, oradR 
satılmak mecburiyetinin konulması 

lazımdır. O vakit piyasayı çiftçı İyi 
takip edecektir. Yine söylı•dilf'r ki 
Menemende kozanın kilosu 7 kuruş 

10 para, Bergamada 8 kuruşa satıl- , 
mıştır. 7 kuruşa kadar satanlat' da 
olmuş. Köylünün aldandığı görülü- ! 
yor. Böylece buna da mahal verilme. 1 

miş olur. 

Faizi ucuzlatmak lazım 

Bir arkadaşım da burada size mü-
him bir meseleden bahsetti: i 

Kredi faizini indirmek. 
Vali bu hususta mütalcasını s0y • 

liyerek faizin Ziraat Bankası tarafın
dan yüzde beşe indirilmesini istedi. ı 
Hususi idarelerin vaziyetlerinin çok 
vahim olduğunu, vilayetlerin bu yüz- j 
den aciz içinde bulunduğunu da ilave 1 
ederek daha bazı mühim dileklerde 
bulundu. 

Hususi idarelere karşı • 1 
Başvekil hususi idareleri takvıye 

için ne yapmak lazım geldiğini vali~ 
den sordu ve uzun izahat aldı . 
Başvekil bu izahat üzerine dedi ki: 
''- 1zmirin bütçe varidatı çok az

dır. Memlekette ucuzluğu tenıin için 
ve11:\ ve resimleri indiriyoruz. Husu
si idarelere köşede sıkışmış kalını§ 
şeyler kalıyor. Fakat halk serbest ka 
larak iyi çalışıyor, ve iyi mahsul alı· 
yor. 

Hallolunacak işler pek çoktur 
Bundan sonra Başvekil miistahsi

le hitaben de şun lan söyledi: 
- Burada arkadaşları dinledim. 

Pamuk ve diğer ziraat işleri için muh 
telif mevzulara temas ettim. Hallo • 

[Arkası 8 incide] 

F d H 1 k 1 de Sancak meselesine dair konuşma-

ra n 5 a a a ç 1 ar }arının. büyük bir kısmı da kendisiy-
le vakı olmuştur. 

• • 
sarsın11~rııı geç1nyor. 

BLUMUN· BiR SÖZÜ: 
!cabında l\(eclisi Dağıtıp Milletin 

Reyine Müracaat Edeceğ~z 
Paris, 19 (TAN) - Pazar gün~ birçok siyasi toplantılar yapıldı ve 

siyasi şahsiyetler tarafından nıii.hım nutuklar söylendi. Bunlar, kendi
sini ehemmiyetle gösteren siyası buhranın ônüne geçrnek istiyorlardı. 
En esaslı hedef, Perşembe günü toplanacak olan radikal sosyalist kon-

gresi üzerinde tesir yaparak halk cephesinin ömrünü uzatmaktır. 

Baıvekil M. 81.um 

İngiliz 
Teslihalı 

Londa, 19 (A.A.) - Ingi!iz silah
lanma faaliyeti günden güne . a~t~n 
bir sür'atle ilerlemektedir. Bıld1rıl
diğine göre, hükumet Amerikaya bir. 
çok avcı ve bombardıman tayyaresi 
ısmarlamak niyetindedir Bu çok sür'
atli tayyareler bin beygir kuvvetinde 
olacak ve saatte 450 kilometrelik bir 
sür'atle uçabileecklcrdir. 

Orlean'da radikal sosyalistlerin bir 
ziyafetinde söz alan Başvekil M. 
Blum bilhassa şöyle dedi: 
"- Halk cephesi fikri ku\'Vetini 

kaybetmemiş, bu fikrin arkasından 
koşanlann şevkleri sönmemiştir.Eğer 
halk cephesinin siyasi fırkalarından 
biri, hükumete olan itimadını geri a
lacak olursa yapılacak şey, meclisi 
feshederek hükümranlık hakkının 
sahibi olan memlekete müracaat et
mektir.,, 

MATBUAT HURRIYETI 
Başvekil Sen eyaleti sosyalist f e

derasyon unda da bir nutuk söyliye
rek yeni bir matbuat kanunu tek -
lif edeceğini, bunda hakaretamiz 
neşriyata karşı ağır para cezaları 

bulunacağını, gazetelerin varidat ve 
bilançolarını ilana mecbur tutulacak
larını ve hesaplarının da kontrol e
dileceğini anlatmıştır. 

AKSI T AKDIRDE .. 

Dahiliye Nazın M. Salangro da 
tnühim bir nutuk irat ederek bilhas
sa şunlan söylemiştir: 

[Arkası 8 incide] 

Top Sesıerı 
Madritten 
işitiliyor 

ispanyadaki dahili muharebe
nin şimdi bütün siklet merkezi 
Modrit öniine yığılm~ bulunuyor. 
!silerin taarru::u. çok şiddetlcnrlı 
top seslen Madritten i§itilmcktı•. 
dir. En son gelen haberlerde kor
kunç tafsilô.t vardır. Lütfen ü
çihıci( .'fay/ayı açınız. 

Franıu;ı m ohlıası 
Müzakerelerin Anı.arada yapılması 

hakkında iki tarafın devlet adamları 
arasında vaki olan konuşma resmen 
teeyyüt ettiği takdirde hiç şüphesiz 
müzakerelerin idaresine Fransanın 
Ankaranın sefiri M. Ponso memur 
olacaktır. 

Fransa sefiri ne Türkiyenin, ne de 
manda sahasına ait meselelerin ya
bancısı değildir. Balkan harbinden 
sonra Türkiye ile Fransa arasında 

Pariste cereyan eden müzakerelerde 
M. Ponso hazır bulunduğu gibı Suri
ye fevkalade komiseri sıfatiyle de 
senelerce komşu sahada vazife gör
r..!üş ve Fransa - Türkiye miinase • 
betlerine taalluk eden meseleıerı çok 
yakından tanımıştır. 

T eahhurun ıebebi 
Haber aldığımıza göre, Ft ansa se

firinin Ankaraya hareketinin teah • 
hur etmesine başlıca sebep, Ankara 
trenlerinde yer bulunmamasıdır. An
cak cumartesi akşamı yer temin e
dildiği için Fransa sefiriyle sefaret 

[Arkası 8 incide] 

Kilis, 19 (Tan muhabirinden) _ 

:u~ayda yeni gelen haberlere göre, 
urıye e Araplarla Ermeniler ara

sında başlamış olan gerginlik devam 
etmektedir. Cumartesi güniı de Ha
lepte Ermenilerle Araplar arasında 
kanlı çarpışmalar olmuş, Araplardan 
d?kuz maktul, otuz beş yaralı vardır. 
Ermenilerden de beş kişi ölmüş on 
altı kişi yaralanmıştır. Arapla~ bir 

a~~l:k Ermeni mahallelerine yürü
nıuş er, bu esnada bütün dükkanlar 
k.apan~ış, halk binalara ilt1ca etm!ş· 
tır. P?l~s bu milcadelenin önüne geç
mek ıçın büyük müşküllerle karşı
laşmıştır. Halebin ileri gelen Erme
~il.eri kamyonlarla l{amışlı kazasına 
ıltica etmişlerdir. Ermeni dtikknn· 
larının h8.la kapalı olduğu haber alı
nıyor. Halepte şimdi idarei örfiye 
manzarası vardır. 

Şehrin etrafına hükumet tar ıfın
d~n toplar ve mitralyözler yerlcştiril
tnıştir. Şehir civarında zırhlt otomo
biller dolaşmaktadır. -Mümt~ Faik 

Müfrit Arap gazeteleri 
mugalataya saptılar 

Sancak Türkleri Ankara Müzake
re:er:ni sükun içinde bekliyorlar 

Sancak ıehir ve .kasab~lanncla clolafan (TAN) Foto Muhabiri· 
nın yem göndere/iği re•imlerden 

[A
1 
n~a~ya ~u~abi.rimizin verdiği en yeni haberlerle ifratçı Arap ga-

zete erının garıp ıddıalarına ait yazı 8 . f d d 
ncı say a a ır.] 



2 TAN 

A nkara Mektubu 

ZiRAi KREDi KOOPERATiF- ~~,~'. AllliA-1LAO,AL€_AJc1' 
LERi, MEVSiMLiK KREDi iH- 1 m:m 

TiYAÇLARıNı DA TEMiN Bası 
EDECEK 

taşla ezilerek öldürülen 

Ankara, 19 (I-lususi muhabirimiz yazıyor) - Zirai 
Kredi Kooperatiflerinin köylümüzün hayatında 

yapacağı büyük inkıla br, bir an evvel yaratmak gayesile 
Ziraat Bankası ve İktısat Vekaleti geniş ve şümullü ted
birler almak üzeredirler. 

Bütün köylüyü kooperatile aza 1 
yapmak için mez bir varlık olarak telakkı et-

M 
üstahscl olan bu milyonlarca tirm.~k''.. ~~yesile koyd.urmuştur. 
Türk köylüsünü; ona ucuz Koylunun kooperatıfe k.arşı olan 

faizle bol kredi bulan, yurt içinde taahhüdünü ifa için :nüeyyıdeler ko
ve dışında rekabet imkanları veren nurken, onun bu alakasını koruyan 
bir kooperatife kavuşturmak ıçın tedbirler de alınmıştır. o.rtaklık pay
devlct · kooperatüe ortak olabilme ları, ort&kların kooperatiften başka
şartla;mı, her namuslu Türk köy • sma olan borçları için haczo.luna -
lüsünde bulunan vasıflar olarak tes- mıyacaktır. Bunlar kooperatife re
bit etmiştir. hin edilmiş sayılacak ve hiç bir su-

kadının katilleri 
henüz bulunamadı 
K adıköyünde Kuşdilindeki mezarlıklar arasında başı 

taşla ezilmek suretile öldürülmüş olduğunu dün ha
ber verdiğimiz kadının, Kurbağalıderede Maslak soka -
ğında 6 numaralı evde oturan Cideli Hacer olduğu anla
şılnuştrr. 
Hacerin evinde öldürülmemiş ol- ı-=-

m~sı, cinayetin paraya tamaen ikaı s~" t s· · ı 
~ılmediği zannını vermektedir. Ma- OVye lVl 
ıısinin biraz karışık olması da nazarı T T k• J "' 
dikkate alınarak, Hacerin bir intika- ayyare eş 1 atı 
ma kurban gittiği, şimdilik en kuv· R . • G 1. 

Medeni haklarına sahip, itimada retle ortaklar tarafından başkasına 
değer tanınmış, ülas etmemiş, sui- d~vrolun~~ıyacak, satıla~~acak ve 
istimal, sahtekarlık, dolandırıcılık ve bırkaç kışı arasında bolunemiye-

vetıi bir ihtimal olarak ileri sürül • eısı e ı yor 
Feci bir fekilde öldürülen mektedir . 

Cideli Hacer Cinayet, cumartesi günü gecesi iş-
Sovyet Rusyada sivil tayyare teş

kilatı reisi Ckneral Aldeman üç arka
daşiyle birlikte bu ayın yirmı dördün. 
de şehrimize gelecektir. Geıteı al ve 
arkadaşları burada bir gün kaldıktan 
sonra Ankaraya gideceklerdır. Gene
ral, bir müddet evvel Rusyada bir tct 
kik seyahati yapan Türk hava kuru
mu başkanı Fuat Balcaya iadeı ziya
ret maksadile gelmektedir. 

katil suçlarından birile mahkum ol- cektir. 
mamış olan Türk vatandaşı, koope-

________________ lenmiş ve pazar günü civarda oyna-

ratif mıntakasında toprak sahibi ol
mak, veya giriş tarihinden itibaren 
en az sekiz sene için musaddak mu
kavele ile kiracı olmak surctile bir 
zirai işletmeye sahip bulunursa ko
operatife ortak olabilecektir. 

Ehemmiyetli bir tedbir 

S on yıllara kadar köylü için a
lınmış olan tedbirlerin türlü 

~asrtalarla ve şekillerle köylüden 
başkaları tarafından bir sömürme 
mevzuu olması Iktısat Vekaletini 
kooperatiflere ortak olma kaydı ü
zerinde fazlaca durdurmuştur: Koo -
peratif ortağı ziraat mahsulleri ü
zerinde tüccar ve komisyonculuk işi 

yapmamış olacaktır. Faiz, para veya 
mal olarak kredi verme işile uğra

şamıyacaktır. Devlet, bu iki vasfı 
kooperatife ortak olma halile gay -
rikabili telif olarak kabul etmiştir. 

Tecrübelerden alınan netice 

B ugüne kadar bu sahada yapı
lan tecrübeler~n alınan ne-

ticeye göre, ortaklık P.&~In i!n az 
dörtte biri koope~alife gire.r~en pe
şin"'rı;\'arak alınaca~br. 'fist tarafı 
yedi senede ve müsavi taksitlerle ö
denecektir. Eğer kuraklık veya ta
bü bir afet neticesile, ortağın meşru 
bir mazereti taksiti gününde öde
mesine imkan vermezse ödenmiyen 
taksit diğer taksitlere ilave edile
cektir. Bu tedbiri Iktısat Vekaleti 
ile Ziraat Bankası "Köylüde koope
ratif mefhumunu hayatileştirmek ve 
müreffeh olma yolunda ihmal edil-

Ziraat Bankasının 
ayıracağı para M S d

• • • ı mak isteyen çocuklar tarafından ce
• toya ınovıç1n se~ ~örülerek zabıtaya haber veril -

mıştır . 

B u yıl mahsullerin çok iyi ol
ması ve buğdaylarımıza dış 

pazarlarından <!'olgun fiyatlarla müş
teri bulunması ihtimali, Ziraat Ban
kasının kooperatifler için ihtiyacı 
karşılayabilecek bir yekunda para 

Türkiye Seyahati Müddeiumumi muavinlerinden 
Orhan, tahkikatı idare etmektedir. 

Ayın 26sında Belgrattan 
Hareket Edecek 

ayırmasını temin edecektir. Ban · Yugoslavya Başvekili Doktor Sto
kanm, bugüne kadar köylüye gayri- yadinoviç 27 ilkteşrin tarihinde şeh • 
menkul mukabilinde vermiş olduğu ri.mize gelecek ve ayni akşam Anka
borç parayı bundan sonra koopera - raya gidecektir. Misafir Başvekilin 
tifler temin edeceğinden Bankanın refakatinde Yugoslavyanın meb'us • 
bu saha üzerinde esasen hazırlanmış !arından ve devlet adamlarından mü
bir parası var demektir. Ziraat Ban- rekkep bir heyetle beş gazeteci bu • 
kasının son yıl içinde kurmuş oldu- ıunacaktır . 
ğu Zirai Ikrazlar Umum Müdür- Başvekil 26 ilkteşrin tarihinde 
lüğü bu mevzu üzerinde verimli bir Belgratta mühim bir küşat resmi ya-
şekilde çalışmaktadır. pacaktrr. Bu resim Yugoslavya par · 

Mevsimlik kredi lamentosuna aittir. Yugoslav başve -

D evletin.' köylü hesabına koo . kili yeni bir parlamento binası yapıl· 
peratiflerden beklediği bü - masına senelerdenberi çok ehemmi -

yük bir vazife de; mevsimlik kre- yet veriyordu. Bu emeline nihayE't 
didir. Bilhassa Çukurova, Ege ve muvaffak olmuştur. 28 ilkteşrin gii
Karadeniz mmtakajarmdaki pamuk, nü binanın küşat resminde mühim bir 
üzüm, incir, qnflık ve tüti,in n.ıüs • nutuk irat ettikten sonra Ankara. 
tahsillerinin ~heulün t.t.nı "idrlllt yoı .......... <ıu ........... ı.'-- · 

zamanında şidMtle hi~ettınıer~ p_as~ı Yugoslav başvekili Ankara scya -
yoksulluğu karşısında kooperatifler hatinin bıl nhihitn resmin akabintlc 
kredi açacaklardır. Mevsimlik kre- vukuunu beşaretli 'bir hadise addet -
di, mahsulün idrake gelmiye başla . mektedir . 
dığı anda işletme masrafları için açı- Yugoslavyanm muktedir ve kıy -
lacak ve mahsul toplandıktan sonra metli başvekili Ankarada 4, ve İstan. 
köylüden tekrar alınacaktır. Ziraat bulda iki gün kalacaktır . 
Bankası, şimdi, bu çok ehemmiyetli Dün Vreme gazetesinin diplomatik 
mesele üzerinde tetkiklerini bitir- muharriri ve kıymetli Türk dostu M. 
miş, kanuni mevzuat haline getir- Svetovski !stanbula gelmiştir. Yu -
mek için projelerini hazırlamağa goslav meslektaşımız burada birkaç 
başlamıştır. hafta kalarak memleketimize dair bir 

eser hazırlayacaktır. 

Katilin yakında anlaşılacağı muhak
kak görülmektedir . 

Açıkgözlük 
Bu kardar 
Olur 
Polis, evvelki gün sekiz aydanberi 

İstanbul esnafına musallat ol::ı.n Ce
malettin Süleyman adlı bir genci ya
kalamıştır. Çok şık giyinen Cenıalet
tin Süleyman, kendisine herhangi bir 
müessesenin müdürü veyahut muavi 
ni süsünü vererek ikişer gün fasıla 

ile muhtelif semtlerdeki esnafa r'1Ü· 
racaat ediyor ve müessesesi için la
zım olan eşyayı alıyormuş . Bundan 
sonra temsil ettiği müesseseye hita
ben bir mektup yazarak müessese ea 
lll\Jluc V-•;;< l)'VL VC'. 

Bu:eşya.y bi~im esses~e gön 
derin. Oradan parasını almız. Yalnız 
müessesede on liralık vardir. Para
nın üstünü de çocukla gönderiniz, di
yor. Sonra da bir köşe başında bekli
yerek çocuğu bir bahane ile dükk5.na 
gönderiyor ve elindeki para ile eşya.. 
yı alarak SMşıyormw;ı. Bu şekilde 
40, 50 müesseseyi dolandırın Cema
lettin Süleyman şimdi işlerinin hesa
bını vermek üzere adliyeye teslim e
dilmiştir. 

Yolda öldü 

Çöp işi bir türlü 
Halledilemedi! 

Eleklrık .fialı 

10 Para İndi 

Haydarpaşada oturan ~O yaşların
da Ali oğlu Memiş, dün sabah saat 
8 de Galata köprüsünden geçerken 
düşerek ölmüştür. Memişin sektei 
kalpten öldüğü anlaşılmıştır. 

Motosiklet kazası 
Elektrik tarife komisyonu 936 yılı

nın son üç aylık elektrik tarifesini 
tesbit etmiştir. Komisyon yeni tari
fe ile elektriğin beher kilovatmda on 
para tenzilat yapmış ve 14 kuruş 10 
paraya indirilmiştir. 

Maslak Yo~u 
iki Renge 
Boyanıyor! 

Bakirköy maliye şubesi başmemu
nınun akrabasından Tarık, dün saat 
12 de motosiklet ile Etyemezden ge
çerken motosikleti devrilmiş, )iizün
den ve bacağından yaralanmıştır. Ta 
rık, Cerrahpaşa hastanesine kaldınl
nuştır. 

Pasaportu tahrif etmi' ! 
tsnıail oğlu kadir adlı bir genç pa

saportunu tahrif ettiği için dün müd 
deiurnumiliğe verilmiştir. 3 ncü müs 
tantik tahkikata başlamıştır. 

General, Türk hava kurumu teşek
küllerini de gezecektir. 

Meşhut Suçlar 
ıV üddeiumumileri 
Yedi müddeiumumiye tstanbulda 

meşhut suçlar müddeiumumiliği sa. 
lahiyeti verilmiştir. Dün bunlardan 
dördü gelmiştir. Mudanya müddeiu
mumisi Ratip Kadıköyde, Silivri müd 
deiumumisi Mustafa Nuri Beykozda, 
Şarköy müddeiumumisi Cemil Yeni
köyde, Lapseki müddeiumumisi Mch 
met Nuri Eyüpte meşhut suçlar 
müddeiumumilik işlerine bakcaklar
drr. 

Edirne Demiryolu 
Lozan mualiedesinin 107 nci mad

ue::ı1 mucwruce--ıstaııouıaan ..ıiJaırueye 

gid,.tı T. ~luıı~ nan toprağın
dan geçen 33 ıo'ıometrelik kısmı Ce
miyeti Akvamın ve iki taraf mü,1es
sillerinin kontrolü altındadır. Fakat, 
bir müddettenberi iki hükumetin ka
rariyle bu vaziyete nihayet verilmiş 
;re Yunan hükumeti bu 33 kilometre
lik kısmın yeni bir nizamnameye ta
bi tutulmasını istemiştir. 

Bu hususta yapılacak müzakereler 
yakında şehrimizde başlıya~ktır. 

Nafia Vekaleti Şark şimendiferleri 
baş müfettişi Salahattinin riyaseti 
altında bir komisyon kurulmu~tur. 

Yunan heyeti yakında şehrimize gele
cektir. 

Hukukun son sınıfında 
imtihanJar 

Hukuk Fakültesinin dört seneye 
çıkarılması üzerine son sınıftan bu yıl 
diploma almıya muvaffak olamıyan 

talebenin istisnai olarak bir kere da
ha imtihana tabi tutulmaları kararı 
üzerine, imtihanlara bugün başlana
caktır. 

Bu imtihanlar bittikten sonra Hu
kuk Fakültesi Profesörler Meclisi 
bir toplantı yapacak ve yeni Yll ted
risatına ait vaziyeti tetkik edecektir. 

İnhisar maddeleri ~cuzladıktan 
sonra 

lnhisarlar Vekili Ali Rana, dün öğ
leye kadar InhisarJar umum müdür· 
füğünde meşgul olmuştur. 

Siyaset alemi 
. . 

ispanya Kat'i Bir 
Netice Arifesinde 

·, s~a~ya faı;istlerinin l\la.drit 
hükumetine kar~ı açtıkları 

mücadele, kat'i bir neticeye doğru 
ilerlemektedir.En son haberlere göre, 
asilerbı kuvvetleri Madriti sıkıştır
mağa devam ediyor ve ku"\'Vetli sa
ıulan bir takım mevkileri kolaylıkla 
ele geçiriyor. Faşistler, bu vaziyet • 
ten Madrit hiikfınıetinin gevşediğini 
ve Madrit müdafaasımn sarsıldığını 

anlıyorlarsa da bu anlayışın doğru o
lup olmadığını önümüzdeki günler 
isbat edecektir. 

Madriti müdafaa edenler, müdafa
anın muzmahil olması takdirinde ken 
dilerini bekliyen akıbetin. mahiyetini 
çok iyi bildikleri için her halde mü
dafaada azami sert1iği gösterecek ve 
vaziyeti kurtannağa ~~acaklar
dır. 

Şimdiki Başvekil Largo Caba.Df!ro
nun iş başına geçmesinden ve son 
giinlerde umumi kumandayı del'tlhde 
etmesindenberi müdafaa i~lerinin yo. 
luna. girdiği temin olunuyor. 

Bu da ~fadrit rnüdafaasnun kolay 
kolay yıkılamıyacağını gösterirse de 
buna yardım edecek en kuYvetli a.. 
mil, Madritin Valensiya ve Alikante. 
ye bağlı kaJmasıdrr. 

trun, Toledo, Oviedo müdafaalan 
ve tnuhasaralan iki tarafın birfbirine 
karşı ne kadar şiddetli bir sa\'3.' ~
tıklanm ve ne kadar muannidane bir 
tarzda mücadele ettiklerini göstemıe
ğe kati olduğu içJn Madrit etrııfmda 
bunlara benzlyen vak'a.tar beklemek 
pek yersiz olmaz. 

,ladrit muharebeleri bu balmndan 
ralnız hükfunet kuvntleri için değil, 
fa.~istlerin kuvvetleri için de kat'I bir 
mahiyette olacaktır. 

Hükfunet kuvvetleri burada mü
him bir zafer •kazanır da i.c;Ueri püs
kürtmeğe ve kovalamağa. muvaffak 
olursa asilerin davası büyük bir te • 
zelzüJe uğrar. 

Fakat asiler Madriti ele geçirmeğe 
movaff ak olurlarsa bu da curnhori • 
yetçilerin clavası üzerinde ayni tesiri 
yapacaktır. Bu te.<ö1irln . llmuJU buvil
lıuJı Wt"l)t:ıt:1'ı uq;uuu. ıu.ıınu a.ıotDöi 

taıifmdan kazanılacak kat'i zaferin 
dahi İspan~·ada ihtilil fikirlerini bo
ğamıyacağı tamamiyle anlaşılmış bu
lunuyor . 

Fakat bugün için alınacak olan 

kat'i netice İspanyanın mukadderatı 

üzerinde uzunca bir zaman tesir ede
cektir . 

Bu yüzden İspanya işlerine ademi 

müdahale komitesinin vaziyeti son 
günlerde münakaşalara sebebiyet ve.r 
miş ve So\'}"et matbuatı, bo komite
nin asilere yardım i~in bir perde gibi 

gerilmesine son verilmesi için şiddet

li neşriyat yapını~ ve Sovyet Birli~ 

hükiimetinin komitedeki mümessili 
Portekiz sahillerinin kontrol altına a
hnarak silah ka~ak~ıhğmm önüne ge
çilmesini istemiştir • 

Bu talep, kabal edilmemiş, ve Por
tekiz sahiIJerini abloka altma almak 
mahiyetinde kabul edilerek, hu talep 
yüzünden A "\TTtpanın derhal iki ka • 
rargiha ayrılacağı ileri sürülmüştür. 

Hülasa, İspanya hô.di!iielerl iki ta.
raf için de kat'i olacak devreye gtr. 
miş ve bu bakımdan en heyecanlı 
safha~·a "'amuş bulunuyor • 

Bütün Avrupa ve Akdeniz siyaseti 
üzerinde derin tesirler yapacak olaıı 
bu vazi~·eti sonuna kadar takip et • 
mekten başka yapılacak b1rsey yok
tur. 

Mecidiye köyÜnde •inek hücumu 
muvaffak olunamadığı takdirde çöp . 

ler esJtisi gibi denize dökülece1<tir. 
Maaınafih makine şubesi müdürünün 
A vrupada bu hususları tetkik etme
sine rağmen bu usulde muvaffak ola
nuyacağı anlaşılıyor. Bu takdir
de beherine yirmi beş, otuz bin lira 
verilerek alınan kamyonlar da atıl 
kklmış olacak ve bu tecrübe Beledi
yeye çok pahalıya mal olacaktır. 

En feCi kazaların Maslak yol:mda 
olrluğunu nazarı dikkate alan Bele -
diye, bir takım tedbirler almaya ka
rar vermiştir. Bu cümleden olarak 
yol ortadan ikiye ayrılmaktadır. Be
yaz bir boya ile yapılan bu tefrikte 
buradan Boğaza giden otobüs ve oto
mobiller beh.emehal boyanın sağ ta
rafındaki yoldan, mukabil cihetten 
gelenler de sol taraf ta ki kısımdan ge
çecekler, bunun hilafında hHeket e
denler şiddetle cezalaiıdırılaca.klardır. 
Ancak, bu tedbirin de kafi gelmediği 
görülürse, o zaman buradan Boğaza 
gidecek otobüs ve otomobiller Bebek 
tarikile rıhtım boyunu ve dönenler 
de Maslak yolunu takibe mecbur e
dileceklerdir. 

Bir Yugos:av 
Gazetecisi Şehrimizde 
Mihailoviç adında meşhur bir Yu

goslavyalı gazeteci dün şehrimize 
getıniştir · Mihailoviç burada bazı 
tetkiklerde bulunacak ve Yugoslavya 
Ba.Şvekiline Türkiye seyaha.lınde re
fakat edecektir. 

lnhisarlar Idaresinin bazı madde
ler üzerinde yaptığı tenzilat lu mad
delerin sürümünü artırmıştır. Bu se
beple, tenzilattan dolayı hiç bir şey . 

kaybedilmiyeceği gibi, bilakis vari -
da.tın artacağı umulmaktadır. 

ö mer Rıza DOCRUL 

BİRKAÇ 
SATIRLA 

ÇöJf meselesi hala yoluna konula
mamıştır. Çöpler henüz eski yerine 
ve yine üstü açık olarak dökülmek
te olduğundan taaffünün ve si-

nek hücumunun önüne geçilememek
te, her dakika Belediyeye §ika· 
yetler yapılmaktadır. Bu işle meşgul 
olan Belediye makine ıubesinin aldı
ğı yanlış tedbirler yüzilnden halkın 

aıhhati muhtel olmaktadır. 
Bu vaziyeti nazarı dikkate !l!an Be

lediye Reisi işi tetkik etmiş, makine 
'1tbesi bu çöpleri fenni surette ört
mek şartile bugünkü vaziyetin önüne 
geçeceğini iddia ettiği için son defa 
e lmak üzere kendisine kısa bir tecrü
~ devresi bırakılmıstır. Bunda da 

lktıaat ve Ticaret Mektebinde 
Yüksek !ktisat ve Ticaret mekte

binde tedrisata dün başlanılmıştır. 
Bu sene yüksek iktısat ve ticaret 

mektebine görülmemiş şekHde çok 
müracaat vaki oldıığu halde hiç kim-

se geri döndürülmemiştir. Talebe çok 
llığundan, birinci sınıf ta iki şubeye 
ayrılmıştır. 

Dres programlarında hazı değisik
likler yapılmıştır. 

... ,, .. - '"'---...••n--• 
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ÇARŞAMBA Bugünkü Hava : DEGlŞIK 

~---· ·~ 

Dün hava kısmen bulutlu, ekseri
yetle açık geçmiştir. Rilzgar hafif 
esmiştir. Yağmur yağınamıştır. Ra
sat merkezlerinin tesbit ettiğine gö
re bugün gerek şehrimizde ve gerek 
memlekette umumi hava vaziyeti şu
dur: Hava kısmen bulutlu, kısmen ka 
palıdır. Yurdun bazı yerlerinde yağ
mur yağması ihtimali varriır. Hava-

10 uncu ay Gün: 294 Hızır: 168 
1355 Hicri 1352 Rumi 
Şaban: 3 6 Birineiteşrın 
Güneş: 6,17 - Oile: 11,59 
ikindi: 1459 - Akşam: 17,22 

Yatsı: 18,56 - ımsak: 1.38 

ların ay sonuna kadar böyle devam 

cdecei{i anlaşılmaktadır. 

• talya hükiımetinln Türkiye a
l t&.şemiJiteri yüzba§ı Mannerri 

mesai müddeti bittiği için mer\eze 
~ağınlmıştır. Mannerri, bu ayın 21· 
inde şehrimizden ayrılacak, yerine 
binbaşı Ba.gllone tayin edilmiştir, 

• 
B elediye, fırmlan sıhhi balmn

da.n 8Jkı bir kontrol altmda. 
bulunduracaktır • 

• 

B ebek • Eminönü tn.m\'tlY hat
tmm Rometihisanna kadar 

u.zatıla<"ağr haberi do~ fleğitdir • 
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Top sesleri Madrit
ten işitiliyor! 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

H indist anda mecusilerle 
müslünıanlar arasın -

daki din kavgası biraz yatış
mıştır. Oviedoda 4000 Maktul • • 

General Mola " Birkaç Gün 
Sonra Madrittey;z ! ,, Dedi 

F ransada grevcilerin fab
rikaları işgal hareket -

leri durmuştur. Fabrikalar 
tahliye edilmekt edir. 

• • 

Ç in ile Japonya arasında 
bir hava seferleri an

la~ınası yapılıntŞ.tır. 
'l • • 

• ngilt erede pazar günü J bazı şehirlerde nüma
y iş yapan faşistler arasında 
Yahudiler aleyhinde bulunan 
bir hatibe kestane fişekleri 
atı lmıştır. 

• • 

M ısır hükumetinin, para
yı ucuzlatnııyacağı bil

diriliyor. 

Harp mıntakalanntlan hic ret eden ıspanyolların 
peri,an manzarası 

Şark De~ıryo_
ları İçin 

Ankara, 19 ('i"an mııhabırinden) 
- Şark demiryolları işletme imtiya
zını satın alma müznke"'eıeııne şirket 
namına iştirak edecek murahha;::ılar 

bu sabah buraya J:;eldiler. l:Ieyet Şark 
demiryolları Jşietrm: ~irketi idare 
meclisi ikinci reisi M. Dcvilin riyase
ti altındadır. 

Londra, 19 (Radyo) - Ispanyada 
asiler Madride doğru ilerlemeye de
vam ediyorlar. Verilen haberlere gö
re, artık to psesleri Madritten işitil
mektedir. Hükumetin kuvvetli sayı
lan ilk müdafaa hatları ilk hamlede 
sarsıldığından asiler, Madridin cenu
bundaki llleskas mevkilni işgal etmek 
le Madrit hükumetinin gev\Jediğinı, 

ve müdafaanın mukavemetten aciz 
kaldığını söylepıektedirler. 

llleskas mevkii Madride 37 kilomet 
re mesafededir. Asiler, hükumet kuv
vetlerinin burada 200 zayiat vere
rek muntazam bir surette ric'at et-
·o -··.1 •• 

Asiler şimali garbide olan Valmo-
hndonun sukutu için de yolun açıldı
ğını haber veriyorlar. Bunun suku
tiyle Eskoryar tamamiyle ihata edil
mi şolacaktrr. 

Oviedo asiler tarafından kurtanl
mış olmakla beraber şehrin dahilin
de ve haricinde mücadelenin devam 
etti~ haber _veriliyor. Asiler bura
dakı madencı ameıesinden "OOO . . 

'.t ımn 

maktul dü§tüğünü, ve 3000 den mü-

Belçikanın 
Bitaraflığı 

Hariciye Nazırı Habe
şistan Misalinden 

Bahsetti 
Brüksel, 19 (A.A) - Hariciye i\a 

zm Spaak, Belçika işçi p:ırtisinin 
Brüksel federasyonunda bir nutuk 

'.?"at ederek, Belçikanın müşterek em
niyet ve karşılıklı müzaheret pren-
siplerine sadık knldığm1, fakat Bel 

Çikanm dış politikasında mu··nh • .. . asıran 
bu düşuncelen esas olarak kabul et-
mek imkanı ~ulunmadığın1 söylemiş 
ve demiştir kı: 

"Kendi müdafaasını mUşt~rek em
niyet politikasına bağlayacak olursa 
kurtulacağını zanneden Habcşistanın 
akıbeti gözünüzün önünde bulun _ 

ıun.,, 

Maliye Memurları 
Arasında 

teşekkil müdafaa kuvvetinin küçüle 
küçüle (300) e indiğini bildirıyorlar. 

Anlaşılan asiler bu havalideki kuv
vetlerini Madride karşı sevkedecekler 
dir. 

General Mola bugün "Alkazar; kur

tardık, şimdi de Oiredoyu zaptettik 

Birkaç gün sonra Madritteyiz., de
miştir. 

Hükumetin Taimes adlı kruvazörü 
~falaga açıklarında bombardıman e-

Heyet sabahleyin Nafıa Vekaleti
ne gelmiş, ilk tanışma sanıimi olmuş
tur. Bu arada c~:.ı!!I müzakere hakkın
da görüşmeler yapılmıştır. Oğlcden 
sonra tekrar Vek3.lı::tte toplanılarak 

ilk müzakere mevzulıı.n te3bit edil -
dilmiş, kruvo7..ör mukabelede bulun- miştir. Yarın müzakereye devaın e -
muş ve harp neticesiz kalmıştır. dilecektir. 

flabst>urglar tekrar 
tahta geçerken ... 
DEVLETLERiN FiKiRLERi : 

Küçük itilafta Ayrı1ık Var, 
ltalya Muhalif Değil 

Londra, 19 ( Radyo ) -
Avusturya Başvekili Doktor 1 
Şuşnig'in hafta sonunda 
Habsburgları t ahta iade için 
reyiam yapılması ihtimaline 
ait beyanatı Avrupada bü
yük bir alaka uyandırmıştır. 

Dr. Şufnig 

Şimdiye kadar bu teşebbüse son de
rece şiddetle mukavemet eden küçük 
itilaf devletleri, salahiyettar bir 
Fransız gazetesine göre, eski vazi
yetlerini muhafaza etmemektedirler. 

Romanya az çok lakayttir. Çekoslo
vakya, Almanya tarafından ihata e
dilmektense Habsburgların Viya 'lays. 
gelmlerini ehvenişer telakki ediyor. 
Yalnız Yugoslavya eski vaziyetini mu 
hafaza ediyor,, ve Habsburgıarm i -
adesine yanaşmıyacağını gösteriyor. 
Bunları söyliyen Fransız gazetesi 
Republik'tir. 

Jour gazetesi de küçük antant ta-
rafından gösterilen mukavemetin 

vusturya tahtına iadelerine ttaıyanın 
hiç bir vakit muhtalefet etmemiş ol

duğunu hatırlatmaktadırlar. Hatta 
esk· · ısınden çok farklı olduğunu yazı-
yor. 

ÇEKLER!N DUŞUNCES! 

bazı mahafil bu iade keyfiyetini A· 

vusturyanın istiklaline en büyük za· 
nıan addediyorlar. 

GÜNÜN MESELESi 

Hayati ucuzlatmak 
için ne gibi 

tedbirler ahnmah? 
B aşvekilimiz İsmet İnönü, Adana , ve Ege mıntaka _ 

s~nda yaptığı tetkik seyahalerinden sonra, N azilli
de va~ı be~anatı sırasında hayatı yüzde otuz, yüzde otuz 
beş nısbetı??e .u~uzlatmak lazım geleceğinden bahsetti
ler. Başvekılımızın bu beyanatı, piyasalarda ve her ta f
ta bü~ük ?ir alakay~a karşılanmıştır. Bu mesele hak~~
da. ?un pıyasad~ alakadarla~Ia görüştük. Topladığımız 
m;ılumatı umumı olarak aşagıya yazıyoruz: 

iç ve clı1 piycualarcla 
Hayatı ucuzlattırmak için ne yap

malıyız? Bazı ihraç maddelerimizi 
Avrupaya pahalı satıyoruz. Müşteri
lerimiz bundan şikayet ediyor. Bil
hassa Almanyadaki fiatları kontrol 
dairesi, Türkiye yapağılanrun, pa
muklarının dünya piyasasından yük
sek bir fiata satıldığından bahset
mektedir.. Türkiye buğdaylan da, 
beynelmilel buğday fiatlanndan da
ha pahalıdır . 

Diğer taraftan iç piyasada da gıda 
maddelerini pahalı satın a'ıyoruz. 
Türkiye ziraat memleketi ve hayvan 
beslemeğe müsait bir yer olduğu hal
de, saf tereyağı yiyemiyoruz. Yediği
miz karışık yağlan pahalı olarak te
darik ediyoruz .Halbuki Kars mınta. 
kasının yalnız Türkiyeye değil, dış 

piyasalara yağ ve peynir göndermeğe 
elverişli bir mmtaka olduğundan bah
sedilmektedir. Halbuki Kan;ta 40 ku
ruşa satılan yağ, fourada 60 - 70 ku
ruştur. 

Gravyer peynirleri Karsta 60 ku . 
ruştur. İstanbul piyasasında 90, An
kara.da 120 kuruştur. Hii.sılı istihsal 
membalarmda pek ucuza sahlan 
gıda maddeleri piyasalarda fahiş fi. 
atla sürülmektedir. 

Bir taraftan müstahsil pekaz para 
kazandığı halde, diğer taraftan da 
müstehlik pek pahalı olarak yiyecek 
esvııı:ıı satın almaktadır. Bu neden i. 
lcrl geliyor? Sebepleri nelcrdır? 

Toptan ve peralıenJe lialler 
arcuındaki !arlı 

Bundan başka toptan fiatlarla pe
rakende fiyatlar arasında büyük bir 
fark vardır. Vakıa toptan fiatlarla 
perakende fiatlar arasında bir fark 
olması gayet tabii görülebilir. Fakat 
bizde aradaki fark pek fahiş de
nilecek kadar b .. ··kt'· uyu ur. 

Mesela: Zeytinyağ toptan piyasada 
57 kuruş olduğu halde, perakende 0 • 

!arak 65 - 70 kuruştan aşağı değildir. 
Hem de bu yağlann ekserisi pamuk 
ve susam yağlariyle kanşık olan yağ
lardrr .. 

Trabzon tereyağı toptan piyasada, 
65 kuruşa satılır, halbuki perakende 
olarak bakkallardı. 80 - 90 kunıştan 
aşağı değildir. Toptan piyasayla pe • 
rakende arasındaki farklara dair da.
ha fa7.la misaller getirilebilir. Bu ara
daki farklar neden ileri geliyor. Se
bepleri nelerden ibarettir. Bu fark . 
lan indir.mek, hayatı ucuilattırmalı: 
ne dereceye kadar kabil olabilir? Bu 
meseleler hakkında piya..~ada toptan, 
perakende iş yapan tacirler, kornis . 
yoncuıar, bütün iş adarnlariyle yine 
konuşacağız. Bunlarm düşündükleri
ni, ve ileriye sürdükleri sebepleri bi
rer birer yazacağız . 

Fa'er L1 manınciaki 
İngiliz F '. osu 
Atina, 19 - Faler limanına gelen 

İ?giliz filosu arasında bulunan Glu
r~us tayyare gemisinde bugün göste
rış uçuşları yapılmıştır. 

Bir Kadın 15 
Kiş; yi Zehirledi 

p . 

Zelzele ve 
Boğulma 
Feıaketieri 
Roma. 19 (A.A) - Pordenone 

mmtakasmda Venedik zelzelesi kur· 
hanlarından daha altı kişi bulunmu~
tur. 

Bclluno'da 45 evin damı çökmüş
tür. 

!TALYADAN TAFSİLAT 
Roma, 19 (A.A.) - Zelze!eye ma

ruz kalan mıntakalardan hao;ar hak
kında yeni yeni malUmat gelmekte
dir. 

Udine eyaletinde Sacile ~ehrinde 

bırçok evler yıkılmış, 150 kadar ev 
de kısmen harap olmuştur. Trevize 
eyaletinde Cordignans şehrinde de 
birçok ev yıkılmıştır. Ayni r.yalctte 
Vittorio Veneto şehrinde bir milyon
lırE'tlik, San Veldemmiano'da da yine 
bir milyon liretlik hasar vardır. 

JAPONYADA 
Tokyo, 19 (A.A> - Asaya \'Olka

nı birdenbire faaliyete geçmiş "e o
tuz seyyah lavlar altında kalmıştır. 

AMERlKADA 
Klevland, 19 (A.A) -Klevland'ın 

otuz kilometre açıklarında kopan fır 
tına, ~nndmcrchat adindaki tarak 
dubasını bıttırmıştır. H epsi Kanada!r 
olan mürettebattan 20 kişi boğulmuş 
tur. 

ALMANYADA 
Hamburg, 19 (A.A) - Alman sa

hillerindeki şiddetli fırtına e:masmda 
Holştayn'da kAin Neufold adındaki 
denizden alçak arazi parçasının yarı
sını sular alıp götürmüştür. Bu ara _ 
zideki köylüler ve eşyalan ile hayvan 
lan çıkarılmıştır. 

DENİZDE YANGIN 

Napoli, 19 (A.A) - Bu sabah Nev 
yorka hareket etmiş olan Vulkania 
adındaki İtalyan transatlantik vapu. 
runda yangın çıkmış, fakat sön<lilrül 
müştür. 

Mareşal 
Şah Mahmut Han 
Ankarada 
Ankara, 19 (Tan muh:ıbirinden) 

- Kıymetli misafir imiz Efgan Har. 
biye Veziri Mareşal Şsb Mahmut 
Han, refakatinde Efgan erkanı lıar

b1ye' reisi olduğu halde bu sabah eks
presle şehrimize geldiler. Muhte
~em misafirimizin vürutları şerefine 
ıstasyon Türk ve Efgan bayraklari • 
lı> donatılmıştır. 

•• Milli Müdafaa Vekilimiz General 
Kazım Ozalp, Hariciye Vekilimiz Ge
nel Kurmay lkinci Reisi Korge~eral 
Asım ve vekaletler erkani muhterem 
misafirlerimizi istasyonda karşıladı
lar. 

Tasfiye Olacak 
Ankara, 19 (Tan muhabirinden) 

- Tayinleri merkeze ait olan maliye 
ın~murlarmın Vekalet tarafından, di
ğer maliye memurlarının da vilayet

lerde sicil ve dosyaları tetkik edili
Yor. Bu tetkikler sonunda yeni mali
ye teşkilat kanununun muvakkat i· 
kinci maddesi mucibince tasfiyeye 
tabi tutulacak olanlar tesbi.t edilecek. 
ta. 

Prag, 19 (Hususi) - Siyasi maha

fil Şuşnigin beyanatını umumi mahi 

yette telakki etmekte ve Habsburg

ları Viyan.aya iade etmenin Avus -
turyaya ait sırf dahili bir mesele ol
madı~ Yazmakta, fakat Başvekil 
Şu~nıgin bir devlet adamı sıfatile 

ITALYA HARiCiYE NAZIRI~IN 
SlYASI SEYAHAT! 

Roma, 19 (A.A.) - Italya Harici

ye Nazırı Kont Ciano'nun Almanya

ya seyahati münasebetiyle burada sa
ntldrğına göre, Almanya, Italyan im
paratorluğunu yani Habeşistanın il

hakını tanıyacaktır. Yapılacak konuş 
malarm en mühim hedefi yeni Lo -

arıs, 19 (A.A.) - Paris Soir ga-
z~:~sinin Brükselden alarak neşret
t~gı bir habere göre Liyej,de diiita
!tn ile on beş kişiyi zehirliyen bir .. ka-
ın Yakalanmıştır. 

Kıymetli misafirlerimiz Ankara pa
lasta biraz istirahatten sonra Milli 
Müdafaa ve Hariciye Vekillerımizi zi· 
yaret etmişler, bu ziyaretler iııae o
lunmuştur. Mareşal Mahmut Han mü 
teakiben Büyük Millet Meclisine gi
derek Reist 'Abdülhaliki ziyaret etmiş. 
tir. Oğle üstü Hariciye Vekilimiz , 
akşam da Millt Müdafaa Vekilimiz 
taraflarmdan muhterem Mareşale zi
yafetler verilmiştir. haız oldugu~ mezı'yetl . "d 1 .. ere ve ıtı a e ıtı-

mat edilemiycceğini söylemektedir -

!TALAYA MUHALIF DEGIL 

Roma, 19 (A.A.) - Avusturya 
Başvekili Şuşnigin nutkunu tef.;ir e
tlen siyasi mahafil Habsburgların A-

knrnodur ve Tuna meselesi bundan . 
sonra gelmektedir. Nazır Berline ha-
reket etti. 

Filistinde Çarpışma 
Kudüs, 19 (Radyo) _ Bu!?iin bir 

Arap ı· N l'> po ıs asıra tarafından meçhul 
şahıslar tarafından katlolundu. Haf
t~ sonunda askerlere karşı birkaç ki
şı ateş etmitir; fakat zayiat yok
tur 

Tarih Fakü~ tesinde 
Ankara, 19 (A.A.) - Tarih, dil 

coğrafya fakültesinde ikinci ders , 1' 
td . .ili 
e nsatına 2 Te§rinisani 936 pazar-

tesi günü başlanacaktır 

fEi.EK 
iskele Maddesi 

Yeni bir i kele maddesi kars saı 
!.I • 

dayız. Bu iSkele, Kadıköy iskelesidir 
Kara.köy köprüsü ile Galata. rıhtımı~ 
nın öpüşfü~ ):~de yapılan bu yeni 
iskele, temız, gu.ıel, muntazam ve ra
hattn. İnsan eski iskeleden ne ka
dar utanıyorsa, bununla da okadar 
memnun oluyor .. Lakin .•. Dinll'yin! 

Vaktiyle mahıılle~erde yeni ev ya
pılıp ta çatı!IU alındıgı zaman Uk en·eı 
mal sahibi işçilere bir kuma§ hediye 
eder, sonra da mahalleli onu takip 
e~·lerdi. 
• Hedi~·eler J?;eldik~e isba~ı çatıya çı

kar, kumaşı orada yapılan munkkat 
çardağa a ar ,·e elinde-ki keserle bir 
kaç defa tahtaya \.'urduktan sonra 
ba.5lardı baC;f nnal·a : 

"-Ustalar, ustalar! HükUınett _ 
mizin sa)·esinde mal sahibi falan be
:rin parasfyle, u talann çalrşmaı iyle 
bu çatı~, aldık. Hediye ~önderen fa • 
lanm Allah ömriine ömürler versin!., 

Çot'ukluğumda dinlediğim bu söz -
fer, imdi oldu~u gibi hatınmda de
~il a mma aı. aj:;r yukan bu mf'alde idi. 

B izim Karaköy iskelesinde de bu • 
nun a~ nini ;raphklanru gördüm. An
cak bu !llefer baii;ırarak de~il, bir bez 
ilan )'apıp iskelenin alnının orta~ına 
asarak. Ben , bir fen adamının kentli 
~·aphğı proje ile ,.e bir fa.hrikanm 
da orta)'& çıkardığı i~iyle iftihar et
m f"'.ll>lni en haklı bulanlardannn. Fa -
kat ne ~·alan , öyli;reyim, nktiyle 
7.lr hhlar yapmı. hir mf'ntlekette bil' 
düz. duba üzf' r ine ba it bir t-.kf'le kur
manm ne pro,ieslnde, ne de bu projeyi 
t atblkte - hele Anadoluda binlerce 
kilom etre demiryolu ,yüzlerce köprü. 
hir okailar tiinel, Çubuk Barajı gibi 
muazzam eserler )'Rpıldığı şu ~ler
rle - Ö\.iinmin değer birsey gönne
ifi~im, hatta bir de \."apurla.nn gi.iver
te!eriyle yeni i~kelenin ü t lcah ara -
smc'!a rreçimsizlik çıktı~nı işittiğim 
için - k imin için olu~a olsun - bu 
hüylik bez ilanı pek oka.dar ciddi buJ
mııı1"'1 

Değil bfö•lf', hatta 70 hin tonluk 
Transatlantik ~ apan tezJ:ahlar hile 
vapunın gih·ertesinde görünecek bir 
nrin~ Mt nirln~ lt>\'ha ile i mini ,.e 
Jn:S ta rfMnl ~·ıtnnaktan fazla blrsev 
,·apmft7.:. Jl<>n, bu oo:r. le\•Jıatnrı kö ~ 
ha-.ınıfa ~" ~·apan dülf.':'f"r kalfatan 
için tahii h1ı111n1nı amma t'İddi mUes
<ce.se-ler için cleğil. 

B. FELEK 

NASIL VAZIYORU~2.I 
Mu~, Kadı.köyünden Moda kıyı1arı

ııa dogrıt yayılan yeşillikler m·asrnda. 
1..-i beyaz yeni yapılan gcçerc1c Fener. 
yoftoıa doğru uzanıyordu. _ Refik 
Ahmet Sevengil, Çıplaklar, s. 19. 

Fcne!J'~lu, Fcnerbahc;e gibi deniz bo:yun
d.a .dcgıldır, ora>:a. muşla gidilmcl! diyecek
Sınız a~a, ne bılıyorsunuz? Refik Ahmet 
M-v;ngıl .ın muşu belki karada ia )urıir •.• 

...femkı .o romanı açtık, ic;indcn bir de 
zan tcşbıh derelim: 

· ~u,, mavimtrak suların üstünde ak kö. 
fcu er bır~karak ilerledikçe yele kapılmı:J 
,. ntc, sevgıyc ıusamıı &ene; hır kalp gıbi 
,.ır4prnıyordu. - S. G. 

'Ak 
t 1 

li a ıusamrı genç kalpler • "yele •u 
u muş m t t · ·b· " ' " • la ,, uş .en esı cı ı, yani o kadar hız-

k c;~rpsa şehnn gurultulerinc bir de ıuha'ı 
atı ırdı da tatlı tatlı eulerdik. • 

• Bir otomobüi sürerken bi .. r agaca 
çarparak yaralanmt§ ııe l>u kaza cs-
na~ında iki çocuğıtnun annesı olan 
refıkasını zayi etmişti. - TAN , 

" 19 - 10 • 19S6. 
• Esnasında., dan sonra vircül k 

bılc bu cümle. tuhaf olmaktan b .. 03:'5~k 
kurtulmaz; "iki çocuiunun annes' .u!buttın 
z~ es~asında .• "' demeli; "olan ın; ':u ka. 
sozlcn de lüzumsuzdur. cf kası,, 

"Falanca t>Jdü .. yerine "falanc 
tik., demeye de bir tiırlıi ayı kaybet
frenkçe düşünülmüşte türkc;e .~81f&madım; 
bi bir hali var. Hele yukarık· 6~Y enrnı., gi
y; etmişti., ısöl!lcri kadınc f c mlcde ''za
kaybolduğu gibi bir şey h a ızm ortadan 

"Bir otomobil ıürerlre abt.ıra ~etınyor. 
k t•· k d n ır ag ra ..... ur çe eğildir· b' aca c;arrJA-

kullanmayız, "otomobiİ .1.z bu kadar "bır,, 
parak., deriz. surerkcn afeca çar-

Ahfeş 

Sovyet Hava Generali 
Ankaraya Geliyor 
Ankara, 19 (TAN) So t d t - vye os-

umuzun hava tıı.c.kı·ıa· tı . . Ce 
• -ı> reısı neraı 

Eı~e?1an, Türk Hava Kurumunun mi
safırı olarak ayın 24 ünde 1 ta b s n ula 
gelecek. o akşam Ankaraya h 
edecektir. areket 

Memnu Mıntaka 
Ankara 19 (TAN) . ' - Sasun. Mut-

kı hudut mıntakasında yenı' b" 
nıı mıntaka ihdas edildi 

ır mem-



TAN 
20 • J n • Sl::tR ............................. , ... 

ÇiTLEMBiK AGACI YÜZÜNDEN 20 SENt
LiK KOMŞULAR, MAHKEMELiK OLDULAR 
y irmi sened~n~eri, biribirile kardeş gibi geçinen iki l 

komşu. Demıryolları memurlarından Mustafa ile 
mütekait Hasan. bir çitlembik ağacı yüzünden mahke -
melik olmuşlardır. Dün, Birinci Asliye Cezada bunun da
vası göriildü. F~kat istidasında, Mustafa, yalnız Hasan
dan davacı_ oldugunu söylüyor, polise verdiği ifadede ise 
Hasanın ogulları Muzafferle Abdullahı suçlu gösteriyor
du. 

Meşhut Suçlar 
Kanununun 
Tesirleri 

Reis; davacrya: 
- Suçlu kimdir. diye sordu, Ha.san 

mı, çocukları mı? 

Mustafa: 
- Vallahi, efendim, dedi, babalan 

emretti, oğullan kestiler! Çocukların 
neresini dava edeceğim, benim davam 
babalariyle ! . 

Suçlu Hasan, atıldı: 
- Efendim, bu işten ne bende -

nizin haberim var, ne de mahdum kö· 
lenizin ... Kendisine sorunuz, bakalım, 
yirmi beş senedenberi, şunun şura -
smda komşuluk ederiz. Benden bir 
kötülük görmüg mü ? 

Reis sordu. Davacı, hafifçe kıza
rarak : 

- Yok .. neme li.zmı .... Bir kötillil
ğUnU görmedim! dedi . 

- O halde, neye bir çitlembik ağa. 
cı için, adamcağızı davaya kalkıştın? 

- Müsaade ederseniz ,anedeyim: 
O gün pazardı. Biz, pa.za.r günleri de 
çalışırız • 

- Oralannı bırak .•. 
- Yani diyeceğim, işe gitmiştim. 

Dönüşte, oğlum lise talebeainden 
Mehmet: "Baba... Sen burada .vok . 
ken neler oldu bilsen .. ., dedi 

- Ne oldu, diye sordum. 
Anlattı: 

- Hasan Bey amcamın bü~iik oğ
lu Muzaffer bizim bahçedeki çitlem
bik ağacını keeti. Amcam da pence • 
rede otur.muş, onu seyrediyordu. Son
ra, elbirliğiyle çitlembik ağacını pen
cereden içeri çektiler . 

Bendeniz çocuktan bu izahatı alın. 
ca, çitlembik ağacmm Bay Ha.sa.nm 
teşvikiyle kesildiğini anladım . 

Suçlu Ha.un, teminat veriyordu~ 
- Bendenizin külliyen haberim 

yok!. 

- Naml olur. Sen teşvik etmişsin. 
oğlun kesmiş .... 

- Ne kestim, ne de kestirdim!. 
Çitlembik ağacına inen baltanın bu 

yirmi senelik komşular arasında ne 
geniş bir uçurum açtığı görülüyor -
du. 

Gelecek celsede, Hasanm oğlu Mu
zafferi de dinleyecekler. Karan on • 
dan sonra verecekler . 

Sarıyer cinayeti davuı bitti 
Sanyerde Belkis isminde bir kızın 

61UmU ile neticelenen cinayet davası 
dün bitirilmiştir. Belkisi lbrahimin 
vurduğu hakkında deliller bulunma
dığı için mahkeme suçlunun beraeti_ 
ne karar vermiştir. 

Kahvede Silah 
Satarken .. 

Adı Nuri, soyadı Nacaroğlu ... Re
fahiycde doğmuş, fırıncılık ediyor
muş. 

Birinci sulh ceza hakimi sordu : 
- Ne o böyle? Bir elinde tabanca, 

bir elinde kama ... Yoksa harbe mi gi
diyordun? 

- Hayır efendim .. lzmire gidiyor 
dıım. Elli liralık bir ekmek I§i vardı. 
Ona "tamahkar,, olduk. Tanıdıklar
darı Salim adında biri, bu silahlan 
b?..na iki buçuk liraya emanet bırak
mıştı. Paramı istedim, vermedi. 

- Kardeşim. param yok. Isterscn 
götür sat ... dedi. Ben de silahları al
dım, kahvede eşe dosta gösterirken, 
poHs!er gelip yakaladılar. 

- Tabanca, bıçak taşımanın, bun
ları alıp satmanın yasak olduğunu 
bilmiyor muydun? 

- Bilmiyordum efendim ... 
- Sana altı lira ceza kestik. Ser-

bestsin! Akhnı başına topla da bir 
daha böyle şeyler yapma! ... 

- Teşekkür ederim efendim. 

Tehdit Et miş ve 
Yarlamış 
Ağır ceza mahkemesi, dün bir ya

ralama ve korkutma davasına başla
mıştır. lddiaya göre, Aziz isminde 
bir genç, karısı Fikriyeyi yaralamış 
\'e öl!!.'Tlle tehdit etmiştir. 

Su çlu , kad*lı dört aene oece tanıdı
.ğını, fakat 'H1r tUtın -yal<Mınıxu a-
ramadığını, ki ndisine her rlü haka
reti yaptığını söylemiş ve kendisini 
yaraladığını anlatmıştır. Yalnız öJUm
le tehdit etmediğini söylemıştir. 

Mahkeme, şahitlerin çağrılması i
çirı başka güne kalmıştır 

Bir çocuğun cesedi morga 
kaldırıldı 

Arabacı !smail evvelsi gün beş ya
şındaki kızı Zekiyeyi arabasına al
mış ve bir aralık yavru arabadan te
kerleklerin arasına düşerek yarılan
mıştır. Çoouk dün Cerrahpaşa has
tanesinde ölmüştür. Müddeiumumilik 
bu ölUmü şüpheli bulduğu için tahki
kat yaptırmış ve tabibiadil Enverc ce. 
scdi muayene ettirmiştir. Doktor ce
sedin morga nakline lüzum göster
miştir. Verilecek rapora göre tahki
kata devam edilecektir. 

Gece Yarısı 
No. 74 

Genç kadınm, ciddi bir tavırla söy
lendiğini gören Bili.ile Mevlf.ıt, hemen 
yerlerinden fırla.mışlar. onun yanma 
koşmuşlardı: 

- Yooo ... Dünyada olmaz ... Nere
ye?. Buna, oyunbozanlık, derler.. Ev 
sahibi sizsiniz .. Nereye gidiyoraunuz? 
Bundan istiskal çıkar!. 

lcli.l, sinirden boğulmuştu. Yum -
nıklannı dizlerine vurara.k haykır -
dı: 

- Dinelemiyo~unuz ki.. Herşeyi 
ıakaya, alaya alıyorsunuz! .. 

Bililla Mevlf.ıt, öbürlerine çıkıştı -
lar : 

- Evet. ... 
Ve göğsilnü gererek ilave etti : 
- Apartımandan çıkmak mecbu -

riyetindeyiz. 
Bilill, inanmamış ,ba4Jmı doğrult -

muştu : 
- Apartnnandan ,yakında mı çı

kacaksınız?. 

İclil, ayağa kalktı hepsine ayn 
ayn baktı : 

- Yakını, uzağı yok ... Bu apartı~ 
mandan çıkacağım... Son günlerde, 
iğne üstünde gibi oturuyorum. 

Bilat, sordu : 
- Neden, lclal Hannn? 

Yeni meşhut suçlar kanunu bekle
nilen tesiri göstermeye başlamıştır. 

Dün saat 17 ye kadar müddeiumumi
lığe yalnız altı hadise aksetmiştir. 16 
alakadarı olan bu hadiselerden mah
kemelere ancak ikisi verilmiştir .. Bun 
lardan birisi hakaret, diğeri rtlşvet 
vermeye teşebbilstür. 

Hakaret clavcuı 
Hakaret iddiasına Sultanahtnct ü

çUncü sulh ceza mahkemesı baktı. 
Bakırköyünde oturan Mustafa dava
sını şöyle izah etti: 

- Bay hakitn, ben bu kadından u
sandım. Çok söyler. Vırvırmdan bık
tım, usandım. Malatyaya kaçtım. 

Altı ay kaldım. Şöyle kafamı dinlen
dırdim. Evvelsi gün Bakırkövtlne 

dr~ndüm. Edvardın evine indim: Ka
rım bu sabah F...dvardın evine geldi. 
Bana söylemediğini bırakmadı Ben 
de kendisine söyledim. 

Mahkeme diğer suçlu Zehrayı da 
dinledi. O hadiseyi tamamen inkar 
etti. 

Mahkeme, Mustafayı beş gün hap· 
se ve 35 lira para cezasına mahkum 
etti. 

Polise rü1vet veren çocuk 
Yaramaz çocuklar, Samatyada tren 

leri taşlarlarmış. Polis bunları ya

kalamak için tertibat almış. Yine bu 

yaramazlar dün sabah posta treninin 
camlarını taşlamışlar. Polis Neşet, 

bunlar taş atarken hemen sakla:ı.d1ğı 

yc-rden çıkmış ve Karbis adlı 14 ya

şında bir çocuğu yakalamıştır. 
Cocuk yalvarmaYa baslamuı · 
- Amca, ben atmadım, komşu ço

cukları attı. 

Polis Karbisin ceplerini aramış, su
çunun ortaya çıktığını görtin<'e, cc -
binden çıkardığı 20 kuruşu polise u
za tarak: 

- Amca, bu parayı al da beni bı
r:ık, ne olur. demiştir. 

Neşet, bu rüşveti kabul etmemiış ve 
hemen bir zabıt varakası yapmıştır. 

Karbis, dün polise rüşvet verme su
ç11yla müddeiumumiliğe getirildi. is
tasyon memunı Mehmet Nuri de şa
hit olarak dinlendi. Karbis kendisi
ni şöyle müdafaa etti: 

"- Ben polise rüşvet vermedim. O 
bana para cezası yazdı. Ben de onu 
verdim.,, 

Müddeiumumilik. Karbisi asliye 
dördilncU ceza mahkemesine gönder
di. 

Bilal, ''Çocuksun!,, der gibi omuz
larını kaldırdı: 

- Siz burada kimi taciz ediyorsu
nuz? .. 

1cl9.lin ,susturmak istemeeini din· 
lemedi : 

- Sizinkisi, fazla kuruntu... Say
gl diyorsunuz... F akat, çok çe!<in
gen olmağa da gelmez ... 

Genç kadın, söylemek için sabırsız
lanıyordu; fakat Billl. ~kasını kes
miyor, birteviye söylüyordu : 

TAS~""İYE HALİNDE 

TÜRKiYE MiLLt SiGORTA 
lRKETt Hl SEDARLARINA: 
11 Teşrinievvel 1936 tarihli Tan, 

Cumhuriyet ve Akşam gazeteıeri ile 
hissedarlar fevkalade umumi heyet 
toplantısının 30 Teşrinievvel 9313 ta
rihine rastlıyan Clıma günü icra edi. 
lcceği ilan edilpıişti. 

O gün Cümhuriyet bayramı tatili
ne tesadüf cttiğmden hissedarlar Ti· 
caret kanunu ve şrrkctin dahili nizam 
namesi hükümlerine tevfikan 11 Te§
rfoisani 1936 tarihine rasthyan çar
şamba günü saat on birde Galatada 
Voyvoda caddesinde Türkiye Milli 
hanında kii.in dairede fevkalade ıgti
maa davet olunurlar. 

~I ZAKf~RE RUZNAlUF..St 
1 - Mevcudat defteriyle bıl:inço

nun tetkik ve tasvibi. 
2 - Tasfiye işinin cereyan ve ne

ticelendirilmesi hakkında tasfıye me. 
murlan raporunun tetkiki. 
3 - Mürakip intihap ve ücretinin 

tayini. 
işbu fevkalade içtimaa iştirak ede

cek hissedarların içtima günlind~n en 
az on gün evvel sahip oldukları hisse 
senetlerini Galatada Voyvoda cadde
sinde Türkiye Milli hanında kain da
ireye tevdi ile mukabilinde makbuz 
almaları icabeder. Ellerinde makbuz 
bulunmıyanlarm içtimaa iştirak ede
miyecekleri ve bir hisse sahibinin da
hi içtimaa gelmeye hakkı olduğu iliı.n 
olunur. 

TASJ;'l YE HALİNDE 

TÜRKiYE MiLLi S CiORTA 
Ş1UKET1 TASFİYE llE\'b'TİNDEN 

B1RtNC1 İLAN 
Merkezi Istanbulda Galatada Voy

voda caddesinde 16 numaralı Turki
) e Milli Hanında kain Türkıye Milli 
Sigorta şirketinin fevkalade olarak 
toplanan umumi heyetince C3.sfiyesi
nt karar verilmiş olduğundan: 

Mezkur şirkette sigortalı ·ıeya sair 
suretlerle alacaklı sıfatiJe matlup id
diasında bulunanlann Ticaret kanu
nunun 445 inci maddesi hükümleri 
dairesinde bir sene zarfında tatil gün
leri hariç olmak Uzere her gün iş sa
atlerinde Galatada Voyvoda cadde
sinde Türkiye Milli hanmd~ki t asfiye 
heyetine müracaatla vesikalarını ib
raz suretile iddialarını kayıt ve isbat 
ettirmeleri lUzumu Ui.n olunur. 

.D:. .. --• a·L-·., • ·- ..... --~u.---• 

tupla müracaat edebilirler. Bu suret
le müracaat edeceklerin ellerinde bu
lunan vesikalar tarih ve numaraları

nı mUracaat mektuplarında tasrih et
meleri icabcder. 

Tasfiye Tleyr.ti 

ŞEHlR TlY ATROSU TEPEBA.ŞI 
DRAM KISMI 

l\t.:ınııuı 8tlrdı~'\İ 

YILDIZ SıNEMASI 
Yannki Çarşamba günü matinelerden itibaren 
sinema tarihinin. rakipsiz ve emsalsiz şaheserı 

POMPEi'nin 
Son Günleri 

filmini göstermeğc başlayacaaını arzetmcklc 
büyük iftihar duymaktadır. 

Di KKAT! 
Yıldız sineması müdiriyeti, memleketimiz sinemacılığı tarihinde yer 

tutacak cesurane bir yenilik daha yaparak 

SENENiN EN BÜYÜK FİLMLERiNi 
ilk defa olarak - gayet ucuz fiyatlarla gösterecektir. 

Umumi Duhuliye 30 Kuruş 

BiR HAY ALET KAÇIYOR ... 
Aşk hayaleti??? Korku hayaleti??? 

Bu muı:mmnnın anahtarını, bu perşembe akşamından itibaren 

s ARA y Si NEMASINDA 
Monte Kristo kahramanı ROBERT DONAT tarafından oynanan 

RENE CLAİR' in 

··SATILIK HAY ALET 
filminde ~ıde edeceksiniz. Yeni... MUkemmel ... Beklenmiyen vak'a-'----- larla dolu bir film. · 

Bir oyun değil ... Bir film de değil ... 

Bu defa .... Kendisi .... Bizzat kendisi .•• 

Şarkı ve müzikhol Krah 

G. Mil TON 
(BOUBOULE) 

23 Birinciteşrin Cuma akşamından itibaren 

Y ALNıZ 3 GÜN iÇiN 

TEPEBAŞI GARDEN'i 
sahnesinde görecek, dinliyecek ve candan alkışlayacaksınız. 

Cumartesi ve Pazar gtinleri saat 17 de matine 

(Louis l',euilladc) ın romanı 

iKi YAVRU nınn, cnnryosu ve hareketlı sahncıerı ınba e sY.K 
iKi YAVRUCUGUN 

acıklı hikayelerini büyük bir teessürle takip edeceksiniz. 

Bu Perşembe akşam sa HER Sinemasında 
------------------------.1 .. 
' ' MEYERLlnCi ,, til- DA AR 
m nin sevimli ylldızı rtiELLE D RiEUX Bu akşam saa1 

20 de 
BlR KADINil" 

HAYATI 
FRANSIZ 

$C?hirTlyDf rosu 

111111111111111 
'. En '=~ti~~iansız H E rt R iv ~ A R A T 

Tiyatrosu 
OPgRET 

KISMI 1111 

1 

ÇA,~KIN GENÇ 
zevkıne, guzelhgme doyulamıyan fılmde buluştular, seviştiler ve 

beraber oynadılar. Yarın saat 
14 de 111111111 

Çocuk Tiyatrosu 1'~Al'MACIK 
saat 20,30 da DUDAKLARIM. 

Yakında ..M.ELEk Sinemasında 
_______,_,, _ - -~ -~ -

siyerek baktı: garazi yok, demek istedim. 
- Bitti mi? Genç kadın, .ka§larmı çattı, yüzünü 
Bilal, bir koltuğa oturmuştu: ce- buruşturdu : 

binden incecik, çekirdek tesbihini çı· - Ne münasebet?.. Yalnız, öbUr 
kardı : kiracıların. her nedense, bana karşı, 

- Bitti. Buyurun, siz ,söyleyin.. kinleri, demeyeyim de .. 
l clal, Bilalin çarpıntı geçirerek ko- Durdu, kısa bir ·düşünceden sonra 

nuşurken birdenbire tasasızca otunı - karar verdi. 
venncsine gUlmekten kendini alama- - Bana ka.J'§ı takmdıklan garip 
nııştJ : bir tavır ... 

- Söyliyeylm. Bilal Beyin söyle - Mevlf.ıt, tekrar gözlerini kaldırarak 
dikleri ,pek yanlış değil .. Ben., ken • sordu: 
dimin lüzumundan fazla yumuşak in- - Ne gibi, garip tavırlar? 
san olduğumu biliyorum. Yalnız, in- tcJaı. dudaklarını bükmüştü: 
safı da tlden bırakmamalı .. Kapıcı- - Bilmiyorum ... Benim, her hare-
nm 18.fmı etmek bile lüzumsuz .. Yal- ketim, onlarm zıddına gidiyor .. lyi • 
nız ona kalsa, sesini çıkarmaz.. Jiklcrim bile diken gibi batıyor .. 

Bilal, oturduğu yerde homurdandı: Bilfıl, çekirdek tespihini elinde sal-
- Bahşişini aldıktan sonra... lıyordu : 
lclil, tasdik etti : - Bunlara kulak asma, !cIA.l Ha -
- Evet, bahşişini aldıktan sonra. nımcığım ... Komşu düşmanhklarmı. 

Biliil, kuru bir kahkaha ile güldü: 
- Evlerdeki, apartımanlardaki ko

mediler, vodviller, sahnedekileri bas • 
tınr İclal Hanım ... Allah selamet ver
sin, bir hovarda arkadaşımız vardı; 

bckfırkcn Kurbağalıda bir ev tutacak 
oldu ... Ben de beraberdim.. Başımıza 
gelmiycnler kalmadı .. 

Sun'ullah da gülüyordu \ 
- Evet.. Evet.. O, meşhur bir hi

kayedir . 
Bilal, felozofça içini çekerek b~ı

nı iğdi : 

- Şimdi anlatması uzun.. Siz, be
rti dinleyin, komşulann halleri, ta • 
vırlan hep çekememezliktir; aldırma.
yrn ... 

İci Alin aklı yatmış gibiydi, f atat 
birden doğruldu: 

- Eğer böyle yapa.raanız, leli.! Ha
nım kalkıp gidecek ... Biraz susarsa -
nız, günaha mı girensiniz 1 Bakalım, 
ne söyliyecek? Bir parça da ciddi ko
nuşalım. 

İclal, dişleri arumdan homurdan
dı: 

- Öbilr kiracılar, bizden şikayet
çi? 

- Hayır, hayır, lclal Hanım ... Ben. 
sizi gayet i~i tanıdrm. Yüzünüz yu -
mu§ak... Kapıcıya nezaketle muame
le ediyorsunuz.. Komşulara nezaket· 
le muamele ediyorsunuz .. Uşak, hiz
metçi kısmına ,okadar güler yüz gö!
termeğe gelmez. Yilz verince. uta • 
nnı da isterler.. Siz, nezaketinizle. 
herkesi tepenize çıkartıyorsunuz ... St
:ti gören, kapıcıya, komşulara karşı 
eksikli zanneder. Neden? .. Kirayı pc. 
şin veriyorsunuz. Bu zamanda, sizin 
gibi sağlam müşteriyi nereden bula
caklar? .. Sizln gibi tek kiracı, bütUn 
apartımandaki kiracılara bedeldir .. 
Bırakın Allah a"kma, sizin hesabını. 

za, benim canım sıkılıyor ... 

dünya Yerinden oynasa, aldırış et- apartıman dedikodularını ben bili
mez. Fakat bu apartıman, onun ek- rlm. Hep çekememezliktendir • 

- Bunu~a kabul ediyorum. Yal. 
nız. komşular, şikayetlerinde, pek te 
haksız değillerdir. Gün oldu, sesimiz
den. bUtUn sokhk, bütUn mahalle ta
ciz oldu ... Geceleri, sabahlara kadar. 
gilrUlttı.rnUzden, patırdmıızdan, karşı
daki, Yandaki apartnnanlarda otu • 
ranlar bile uyuyamamışlar ... 

Oda, boşahyomıu9 gibi ,birden ees
alzleşmişti tcJAl ,ağır ağır söyledi: 

- Burada olmaz, deyişimin, sebe
bi var. 

Sun'ullaha dönerek baktı: 
- Sun'ullah Beye de söyledim, o 

da biliyor. Bu apartımandan çıkmak 
mecburiyetindeyiz. Şimdi anlatabili -
yor muyum? 

8un'ullah. başmı salladı : 

MevJOt, birden öfkelenmişti: 
- Burası sizin eviniz ... ÖbUr kira

cılara ne oluyor? 
O, daha söyleyecekti; leli.!, eliyle 

işaret ederek sözünU kesti : 
- Doğru söylüyorsunuz, burası. 

benim evim ... Kimsenin kimseye ka
nşmağa hakkı yoktur. Fakat, insan, 
evim diye de herşey:l yapabilir mi?. 
Öbür kira.edan, vakitli vakitsiz, taciz 
etmeğc hakkımız var mı 1 

Kayıptaki dUşmanlan tokatlıyor • 
muş gibi hakaretle elini salladı: 

- Kapıcıyı. şunu, bunu, adam he
sabma koyuyor da, Uzillilyorsunuz ... 
Vallahi acıyorum, mze .. 

Yorularak susmuştu. İclal .gülüm-

mek kapısıdn-. ÖbUr kiracıların da tclil, şaşkın , şaşkın baktı: 
hatırını saymağa, gözetmeğe mecbur- - Ne gibi çekememezlik? 
dur. ÖbUr kiracılarla kötü kişi olur- Bilal, tespihini sağ avucundan sol 
sa, ev sahibi, kapıcıyı tutmaz. Ona avucuna aktarma ediyordu : 
hak vermelidir . G ı i GU l ın· Eh Al - ençs n z.. , ze s ız... , · 

MevlUt, l cJA.li dinlerken düşilnü- laha nUkür, beş on kunış paranız var 
yordu; gözlerini kaldırarak sordu: Üstelik kanşanınız göri.işeniniz yok .. 

- Demc-k ki kapıcının, size karşı zevkinize mecbur yaşıyorsunuz .. 
nefsaniycti çok... Genç kadın, şaşkınlığı ziyadelcşe 

lclal, anlamamıştı: rck gerilemişti : 
- Nasıl nefsaniyet? - Ayni sozlerl, sahne için de söy-
- Yani, hususi bir kini, şahsi bir IUyorsunuz?. 

Bilftl, ağır ağır başmı kaldırdı, ~z
ler:ini lclfılln g-özlerine dikti: 

- Siz herşey:l gözUnUzde bilyWt U
yorsunuz, lclAI Hanımı. 

- Ne gibi Bilfıl Bey? 
- Ne gibisi olacak? Komşular şl-

k5.yct etmişler; mahalleli taciz olmuş. 
(Arkası \•ar) 
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TA N 
Gündelik g azete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
berteyde temiz, dürüıt, ıamimi 
olmak, kariin ıazeteıi olmaya 

çatlflll&ktır. 

Eden Yepyeni Bir Vesika P:!:ithat 
Charles Mlsmer bir Fransız topça 

sabiti idL Fakat kanwı üzere ders 
görmüş değildL Hiç bir fenden diplo
ma aımamıştı. 

1 
M il Antakyada Tam180bin 

GOnOn eseıeıer . 

1 t k
. . Süvari Çıkaran Bir 

Hayatı ucuz a ma ıçın 

t 11tanbul beledJyeslnin bayatm 
0

• T •• k K f t• 
cuzladığı haldmıdald kanaatine rağ- .ur men esa e 1 
men, hmet 1nönü hayatı paJıalı bu • 

Juyor ve yüzde 25 - S0 nJısbetinde O• o u 1 u n m u c;_ t u r 
cuzlat.mak l1zun geldiğini söylüyor. C: Y 

Hayatı ucuzlatmak için Dd yol \'ar
dır: Biri Macarların, diğeri l'unanlı
ıanıı tatbik ettiği mal •• 

Macar hükumeti mahalli saııayiln 
lnJdtafmı temin için bir takım hima.. 
ye tedbirleri aJmJtfıı'· Büyük sana)i· 
el memleketlerle muhat olan bir zira. 
at memleketinde 1!18.Daylin lnklpfı 
için bu blmayeye ihtiyaç vardır. Biz
de olduğu gibl Fakat hükiimet fabrl
kal&n kontrol altında bulundurur. 
Maliyet fiatına makul bir kir llAl'e· 
•ine müsaade eder. Taayyün eden fi. 
attan fazla flata maJ satılmasını ya-
18.k eder. Hükümetin tayin ettiği flat
tan fazlasına mal satan fabrika olur
..., ondan derhal hlmayeslnl kaldınr. 
Fabrika kendi başına mücadele;\'e 
mecbur olur. Bu tedbir Macar fabrl
katörlerlnl ~'iiksek flatla mal satmak
tan mene' kafi gelmittlr · 

l'unanlstan da bu tedbiri kabul et

. • skenderun, Antakya ve havali-
l si, tarihin tanıdığı zamanlar

danberi Türktür. Bu Türk toprakları
nın ana yurda katılması da belki biraz 
gecikecektir. Fakat istiklaline kav~ş
ması tarihi ve siyasi bir zarurettır. 
Son günlerde (Batı Hatay) ın tarihi 
hakkında birçok şeyler yazıldı. Yalnız 
bu yazılar siyaset ve ilim dünyası?a 
yeni bir şey öğretmedi. Şark ve Garbın 
bildiği şeyleri kısm~n tekrarlamaktan 
ibaret kaldı. Ben, bu toprakların mu
kadderatı konuşulurken masa üstüne 
konacak ve gözönünde tutulacak yep
yeni bir tarih vesikası vereceğim. Top
kapı Sarayı Kütüphanesinde buldu
ğum bu mühim vesikayı yazmadan ev
vel Antakyanın kısa bir tarihini çizi-

miştir. Fakat fazla ola.nk l'unanls - yorum: 
Anıalryatla Deiirmenbafı mevki inılelıi ıuırlık ~ınar 

Yazan: 
İbrah im Hakkı 

Konyalı 
lıların çokluğuna rağmen tehir 
çok muvaffakıyetle müdafaa edil
mişti. Firuz adlı bir Ermeni dön
mesi şehirde isyan çıkardı ve bu
nun ihanetile düşman ,ehre girdi. 
Vali askerile beraber kaleye çekil
meye mecbur oldu. Bu sırada Ker
buga adlı bir kumandanın idare
ıinde Antakyaya yardımcı Türk 
kuvvetleri geldi. Firuzun ihaneti 
vaziyeti Haçlılar lehine çok değiş
tirdiği için kale düşmüştü. Bunun
la beraber Türk askeri ve kuman
da heyeti kurtulmuştu. Bagısıgan 
Halebe giderken yolda mağlübiye
tin verdiği teessürle öldü. Mısır 
Türk mülfıkünden Birinci &ybars 
1268 yılında dört günlUk muhasR
radan ıonra Antakyayı aldı. 17 
bin kişiyi öldürdü ve 100 bin esir 
aldı. Antakya 1516 yılında Yavuz 
tarafından Osmanlı yurduna ek
lendi ve Umumi Harp sonuna ka
dar da Türk hakimiyetinde kaldı. 
Antakya kurulduğu tarihtenberi 

Cbarles )lismer, Kınm muhare~ 
slne iştirak etti. Muharebe bittikten 
sonra lstaobula döndü. l stanbuldaa 
sonra da memleketine &\'det etti. 

Gel zaman, git zaman Fuat Paşa. 
mn Hariciye Nar.ırhğında, Ali Paşa.
nnı sadranmhğında Babıali nemres. 
mi bir Fransızca ~7.ete tesis .-tmek 
lüzumunu duydu. Bir ba"'mnharrlr 
arandı. FranAAdan Oharles Mismprt 

ııta,.siye ettiler . 
Ch'arıes Mi~merln at~in bir üslübu 

\'ardı. J}f>vlPt . Etlehi ihtimal - bir 
Romanvalru Fransızca La Turqule 
gazet~ini 'tesis ettiroi. Charles Ml!lıo 
mer de bu gazeteye başmuharrir ol
du . 

La TurquiP, deni Hamidi ortafa
nna kadar int~r etti. Matbaala 
Vo~'l·oda cadcle.cılnde Agonyan hanı -
nın bulunduğu yerde idi. Pf'rlrrl 
Charles Zlpc\· nammrla bir zat idi. 
Ebüzziya Tedik mt>rhum arasırs 

Charleııı Zipcy'.ri ziyaret ederdi. E. 
hüzzlyanın matbaaı;n, Charles Ziı>CJ 
nln matbasının karşısındaki sokakta 
idi. CenMz 1·aktlnden kalma 1·e biri• 
birine ~P<''lle Hd kagir mftı'ta7ada ho
lunu)·ordu. E'>ÜZzl)·a Tedlk Bey 
Kon)'& menfa..cmı boylaymcı;\·a kıular 
"Ehüzztya" matbaası orada kaldı. 

tanda lhtlkir )"aptıiı sabit olan dük- A ntakyanm temeli . 2236 .yıl 
ki.n veya mağazamll kaJ>lsına "bu önce bir Eti ,ehri Uzenne 

ömrUnün üçte bi-.............................. 11!1.................................. ~nden fauasını Ch:trlPS Ml11'11er. at~ln üslubu ne 
Solree de Con11tantinonle eserini All 
Pac:a zamanında yazdı. dtikk1n pahalı satar., le,·haın yapış- atııını,tı. Tarihin birçok çağlann

tlnlır ve 0 dtikkln birkaç gün iş yap- da Antakya umran ve medeniyet 
maktan menedlllr. eserlerile ve anrtl&rile dolmuştu. 

Bizde hükftmet Ma<"arlann mıolünti Altından Diyana ve Apollon hey
kabul etti, fakat henüz tatbikata g~- kelleri, mı>.betleri ve Jüpiter mez
nıedi. • bahı çok öğülmüştü. Ona (Şarkın 

Belediye Yunanhlann u"ulünü be· Melikesi) demişlerdi. Birçok zelze-
IPndl, fakat tatbik edflllledl.. leler ve yangınlar ,ehri hak ile 

Bup ilk hamlede yapdaeak it ha yeksan ettiği halde tabiatın a!et-
fkl tedbirin derhal tatbikine t*b - lerile pençeleşen azimli halkı her 
bfü' etmektir. O nlkit ,.e ancak hu vıkılL81Ilda yerine daha mükem

JUfiliıı1 _,ya.v~1. r ~-.n.-.~u .. n .• cu • \ "'! • 

Hayatı ucuzlatmak için yapılma -
eı zanıri olan işlerden biri dP.: Mal
lann •tandardbe edllme8l ve ftatlann 
teım4tldlr • 

Ayni mab lstanbulun muhtelif 
t1emtlerlnde muhtelif flatlara alını . 
nız. Pirinç lfbl, yal gibi ,sabun gibi 
piyasa flatr muayyen olan zaruri lh
tJYaç maddelerinin b11e l'..mbKrnönde 
fiah başkadır, Beyoi1unda baı,kadır, 
Kadıköyde n.,kadır. Dttnvanm hlehlr 
yerinde ayni maDann ftatlan tlzertn. 
de bu fark ~örülmez • 

Demek ki hayatı ucuzlatma illi) yal
nız httlctunet ~I ddil. ayni zamanda 
bir belediye meı.f'lf'!lllfllr , 

• • • 
f" a-ilterenin karı:;rlaştığı. 
iki büyük tehlike 

tnglltereyl A vrupada korkutan 
Od büyük tehllk .. var: Almanyıuım 
han ka\-vetlerl, ttalyanlann donan
ması. 

ttalya. tlmalden Prene dallan De 
cevrlJdlil l(ln kendlalnl o taraftan 
emniyet aıtmda ıtÖl'lllektedfr. Buse • 
heple bu yıl biltlin kavvettnı donan • 
masifti arttırma~a •rfetnılşttr. ~fr 
iki yıl lçtnıle Akdenkde 111ua.,.m bir 
ttaıvan donanmuı teltekldU ede
ceıdtr. Mtllt81lleke yollan tberlnde 
bö,·ıe muRZZUD bir donanmanın mev
cudlvetf tngntere için görünen bir 
tehlikedir • 
Aımanya tayyare bakmundan ba • 

gttn bDe dünyanın en kuvvetli devle. 

tldlr. Atınaıı tayyarelerinin lnd)tere
yi atf)f aıtma alabllmMI tehHkMI, ln

~llzlertn uykufJUDU k~ bir klbus 

haltnf alnu~trr. 
~ldkanm. fa!lllsth•rln tesiri aJtm. 

da bitaraf kalmaia karar vermesi bu 
tehlikeyi btlyHtmttştttr. Çtlnktl Belçi
ka fafhtlerln tdare81ne geçer ve A1 -
nwıyaya mlltemayO bir vaziyet alır

Almall tayYarelerl tndllz a.daJan. 
brptmlda kararglh kul'&blllr. 0-

lndff;ere Alman hava kuvvet -
rfnln daimi tehdidi altında bulunur. 
Zaten Almanyanm da ~yMI lngll

ereye bu ttıhllke)i 8ezdlnnek, ve o
u FranY Ue beraber yürümekten 
7.~tıı;lnnektlr • 
llelçlkanm bltarafbfnu nan etmesi 

l'UJUMIU. bu balamdan ~k mühimdir. 

tulma.k için Suriyeli bir azizin 
tavsiyesile bir aralık (Allahm 
Şehri) adını aldı. Yalnu 528 yı
lmdaki zelzelede fehirde 250 bin 
adam ölmüftü (1). Bugünkü An
takya eski şehrin ancak altıda bi
rinin üzerine kurulmuştur. An
takyanın 4 bin askerin nöbet bek· 
lediği 360 burçlu bir suru vardı. 
Bu surlar islamiyetin ilk yayılma 
devirlerindenberi daima önlerinde 
Türk askeri görmüştür. Türkün 
azimle .dolu çelik göğsli eskimed~ 
a,mmadı. Fakat onun oku, mızra
ğı, ıUngü ve kargısı önünde burç
lar birer birer eğildi ve yıkıldı. 
Antakya ile Türk, biribirile et 
tırnak olmu,tur. Antakya yedin
ci asnn ortalarına doğru müthif 
bir Yahudi tahribine uğramıştı. 
Yahudi sermayesi ve tazyiki şehri 
kemiriyordu. Şehir bu ııkmtı için
de kıvranırken 638 yılmda üdlm 
kumandanlanndan Ebu Ubeyde 
uzun muhasaralardan sonra şeh
ri aldı. Amribnills'ta bir isyanı 
bastırdı. Bundan sonra şehir 964 
yılına kadar (2) bazı fasıla

larla müslümanlann elinde kaldı. 
Dk zamanlarda şehrin mukadde
ratı zikzaklı bir hat takip etti.Is
llm istilasından "çıkar gibi oldu. 
Fakat tekrar isli.mm üstün haki
miyetini ve nihayet tam istilbını 
kabul etti. Bu arada Velit bin Ab
dülmelik ve Harunurreşidin şehre 

girdikleri oldu. 975 yılında Nikef or 
Fokas Antakyayı aldı. Fakat tek
rar müslümanlarm eline geçti. .. 

A bbut oğullarmm zam&nmda 
Anadoluyu iatill içiıı hazır

lanan orduda Horasanlı Türkler 
ekseriyeti te§kil ediyorlardı. Hali· 
fe Mehdi zamanında Fergane, El
bicab, Belh, Harzem, Herat, ve 
Semerkantten birçok Türkler gel· 
mişlerdi. Bu Türkler Abbasi oğul
larının Sugur denilen amır ve Uc 
§'birlerinde ve kalelerinde yer
le§mişlerdi. Bunlar daha zi-
yade Tarsus, Anazarja, A-
dana, Maraş, Malatya, Di-
yarbekir, Ahlat, Malazkirt, Maai
sa, Kalikulad'a oturtulmu,ıardı. 
Bu suretle Anadolunun cenup kı
sımlarına tamamen Türkler iskAn 

Topluıpı Sarayında bu lunan tarihi vailıa 

edilmU,ti. Memun ve Mutasım bu- tuş'a vergiler vererek yerini koru-
ralardaki Türklerin sayısını arttır- yor ve Maraş, Urfa, Malatya ve 
dılar. Mutasım zamanında .ı. urk Harputu da eline alarak küçilk bir 
ukeri iıli.mın ana ordusunu teş- devlet kurmak istiyordu. Anadolu 
kil etmifti. Bu ordunun kuman- Selçukilerinin kurucusu Süleyman 
danlan tamamen Türktü. Ordu Şah bin Kutlumu,, lznikten kalk-
kum&ndanlan araamda Afşin. tı. Geceleri yürüyerek Akd~nize 
Itah, Boğa, Efnu, MenkU adlı · indi. Bir donanma ile Antakya aa-
Türkler vardı. ElmUtevekkil ıa- hillerine çıktı. Türk askeri bir ge-
manmda iallm ordusundaki Arap- ce habersiz şehrin surlarına mer-
lar tamamen terhis edilmiftL Or- divenler dayıyarak içeriye girdi. 
du ve kumanda itleri yalnız 1'ürk· SUleyman Şah ertesi gün şehlrd~ 
lerin elindeydi. · tıte bundan son- umumi bir af ilin ederek kimse-
ra (Uc = Sugur) kale ve ,ehirleri nin bunıu kanamadan Antakyayı 
tam manuile Türklerin hakim:ye· aldı. Bu suretle Anadolu harita· 
tine girmi,ti. Buradaki Türk bey- llnı tamamladı. Anadolunun ve 
leri zlhirde halifeyi tanıyorlardı. ön Asyanın en mamur ve hıristi-
f&kat hakikatte mUatakildiler. it- yanlık llemince en me,hur bir 
te .ekizinci uırdanberi Türkler şehri olan Antakyanm Türkler ta

rafından zaptı SWeyman Şahın 
Antakya, Iskenderun ve havaliai

niıı tam bir hlkimi ve l&lıibi ol· 
muslardı. 

B in altmif altı yılmda Hora· 
san Selçuk Hükümdan Alp 

.Aalan tarafından Bizanı hududu· 
na memur edilen (GUmtlf Te• 
kin) in arkadaşı ve eonra da k•· 
tili olan Af 9in, daha evvel Suriye
ye yerleşen Türklerle elbirllği ya· 
parak maiyetindeki Türk kuman· 
danlarile beraber Antakya civan
na kadar akınlar yaptılar. 

1084 te bütün Anadolu Tllrklerin 
eline geçmişti. Anadoluda TUrlde· 
rin eline geçmiyen yalnız Antak)'a 
ile havalisi kalDUftı. Bizanı lmpa. 
ratoru Romanoe Diyojen'in ku -
mandanlarmdan Ermeni Fi)aret, 
.Antakya hakimiyetini ele almlfb. 
Bu kunıaz Ermeni bir taraftan 
imparatorun üstün haklmiyetinl 
tanırken, diğer taraftan Halep ve 
Muıul HUkümdan ŞerefUddevle, 

MUaelleme ve Suriye Meliki Tu-

şöhretini biraz daha yaydı. Yalnız 
ertesi sene Şerefüddevle Müsellem 
Halepten· Antakya üzerine yürü • 
müştü. Fakat Süleyman Şah onu 
öldürdü. Antakyanm zaptı Hora
ean Hükümdan Büyük Sultan 
Melek,aha müjdelendi. Bütün 
Türk ve iallm dünyaamda bu zafer 
tes'it edildi. Ebyeverd'li bir Türk 
piri Melekpha hitap eden bir ka
aidesile bu zaferi terennüm etti 
ve daha başka f&irler de kuide
ler ve methiyeler düzdüler. 

Antakyaya bağlı olan hkende
run, Hanın, Deluk ve havaliai de 
Antakya ile ben.her alındı. 

1085 ten itibaren Antakya, ts
kenderun ve havaliai tam b l 
Türk yurdu oldu. F.auen nilfuıU: 
ekıeriyetinl de Türkler tetkll edi
yordu. 

B in doklııan sekiz yılında Ha~
hlar Antakyayı 1eklz ay ku

tattılar. Bu arrada Bagıııgan adlı 
bir Türk Antakya valili idi. Haç-

dum. Bu 

Türklerin elinde 
ve hakimiyetinde 
geçirmif bir Türk 
şehridir. 

Şu tarihçeden 
sonra şimdi An
takya ve İskende
run ve havalisinin 
ö z Türklüğünü 
gösteren vesika
yı veriyorum: 
Şim~·e. k.. u. da. r 

""'' ~ llfJ'P ,,.... ribçilerinin IÖSÜD-
den kaçan bu pek 
mühim vesikayı 

Topkapı Sarayın

da 111. Ahmet Kü
tüphanesinde 219 
numarada kayıt. 

lı (Zilbdetü Keşf -
il - Memalik) adlı 

yazma ve arapça 

bir kitapta bul
kitabı Mısır mü· 

lükünden Barsbay zamanında 
Mısır darphanesi nazırlığı yapan 
Şahin oğlu Halil adlı bir TUrk 
yazmıştır (3). Bu llim Mısır aske
ri teşkili.tını yazarken (Türkmen 
tayfalan) başlıklı bir faslında Mı
ıır ordusundaki Türk askeri teşki· 
lltını da anlatıyor. Buradan bir 
kısmını aynen tercüme ediyorum: 

[Hiklye ederler ki, bazı sultan· 
lann zamanında şarkm en büyük 
hükümdan (Karabalıklı) tarafın

dan Mısıra bir elçi gelmifti. Bu
n un getirdiği mektupta eğer .Mı
ıır cizyeyi kabul etmezse istill 
edeceği tehdidi de vardı. Karaba
lıklı tehdidinin batında askerinin 
aayılamıyacak kadar çok olduğu
nu ıöylüyordu. Mısır Sultanı rey 
ıahiplerini, hususi ve resmi a
damlarını topladı. Bu mektuba 
verilecek cevabı konuştu. Bazıla
n; h,iç cevap verilmesin, dediler. 
Bazıları mudaranın en mılna•dp 
9ekil olduğunu tavsiye ettiler. Fa
kat müdafaa nazın: "Sultanım, bi
zim ukerimiz onunkinden daha 
çoktur. Ben derhal çıkarabileceği
miz askerin bir iıtatiatiğini yapa
nın. Askerlik divanı bu istatistiği 
bu bagi adama rönderlr. En keı
tirme cevap budur." dedi .•. ] 

B undan eonra cerldeler yapıl
mif, Mımm çıkarabileceği 

uker mlktan teebit edilmif ve 
prk htlldlmdarma da bunun bir 
nüıh1.11 cevap olarak gönderilmiş
tir. Yapılan iıtatistiğe göre Mı
ıır, Dime,k, Trablus,am, Safed. 
Halep ve Gazze 74 bin, bütün 
Arap kabileleri 80 bin asker çıka. 
nyordu. Buna mukabil Gazzeden 
Diyarbeklre kadar olan yerlerde 
- Antakya ve Iskenderun da da-

S~uvenlr do Mof'de Musalmane e
~rl 1se Al><lttlham't deni mahsulü • 
dür ' 'e Abdülhamit tarafmdan y ... 
d•nlmıstır. 

Charles Mismf'r, 80n deminde za • 
nıret~ duÇftr o1du. Pu h"I AbdiiJha • 
mhUn kul1tı't•11ll ~ttl. nü .. kllnllikt.-a 
l"t;fade f'tmP4i bilen Abdtilhamft., 
Char•0

" l\fismerl lstanbula da,.et P.t• 
ti. Tenet•a mla V ,.neİlik "o'kaı?I 
köıııeföf,.de RoUil Mondfatde misafir et 
ti. Bir euma CWhl İtle yemeifnl 
mHteaklp mahevlncl Eirfhozlu Raınp 
Bev. k1r ath ara"ıa"ı ile Teııeba.,ı hah. 
~I önüne ~f''-'I. <Jharl~ Mismf!rl ._ 
hn sari\''" J?ötil'ı-flii. AMii'hınnlt, ma. 
ht'~;nri Ra~m Bt-\' de1i' lt-ti)'IP. hum • 
nma ksahnl f'ttl ff1•'7t1rf1,.., Mkt-lrt•11 
ıwmra l\th·pı .. r ''"Mi , . ., Fi'lrnf' ''tttf 
muıninlli'inıf .. 11 miitf'l<a't. S:wa Pa • 
~a dn"1ac'h PRn•f'lnnqln Ef,..,ıfln1n rf. 
vavetfnP. göre, iki bin frank ta 
baP.1ıufı. maq 

Char1P.!' l\fhım-r. lrh"&ıı, nzun hoy. 
hı .nrnnea 8aka•h hfr adamdı. Hah~ 
oğfu mPkt.-hln~,. htl'f'nk 7.ftmanlar 
rlyazi~·e talim etmiş olan Seau,•a _ 
geau'ın aziz ahpabı idi. Charles Mis

mer lstanhulda bulundukça Seauva
ge.au'nı yanından aynlmazdı. 

Charles Mismer, Fuat Paşa delile. 
tiyle AH Paşa maiyetine girdi. An 
Pa.,a ile beraber Glrlte gitti ve AH 
Paşanın meşhunı llem olan Girit 
notalanru kaleme almasma nezaret 
etti • 

A bJurralaman Atlil EREN 
... . . 

Dünkü yazıda riyaziye hoc.ası Ba1 
Salmden bahsedUlrken "KU~Uk bma.
U oğlu" ibaresi ,ıuıııthkla "K~f'k 
lsmall,, otlu !}eklinde çıkmıştır. Tas
hih eder ve özür dUerlz. 

hil - tam 180 bin atlı asker çıka· 
ran bir Türkmen kalabalığı vardı. 
Şahinzade bu bölgede 17 ana 
Türkmen tayfa sayıyor ve bunların 
birçok (boyları=soy) olduğun d 
aöylU~or: Şimdiye kadar birço~la~ 
rmı hıçbır tarih kitabında .. 
di -· . gorme-
gımız bu Türkmen tayf 1 unl . • a an da 

' ardır . Kutluboga oğullan K .. 
pek oğullan, Sakalsız oğ~Ua;:: . 
Dulgadur oğulları, Ramazan oğul· 
tarı, Uzerliler, Bekdilliler, Bazan· 
lılar, Burcalılar, MaraşWar, Urak· 
lılar, Uçoklula.r, Bozoklular, inal
lılar, Harbendeliler, Kendulular, 

[Lfıtfen ıayfayı çevinnia] 

(l ) Asarül .~dh-~r, cilt 2, sayfa 330. 
. (2) Mucemul Buldan, cilt ı . sayfa 3.,8 ıtedır. Asarül Edhar mıiellifi bu ta .h; 

olarak ıöstermektedir. rı 1 9'.'I 
(3) Sahinzade 813 H l d 

59 Ya$mda ölmüştür fryı k a doimu1 ve 
deri üzerine 1 · op apı ııaraymı!a 
kitabının 162 ya~ı mı$f eski haritalar) ııdlı 

ncı say a~n. 
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Milli küme, kJüpleri. 
memnun e.tmedi mi? 

Kıüplerin itırazıan 
ııtilli küme teşkili tcşebhü

süne karşı klüplerin itirazları 
şu. noktalarda toplanmaklıı-' 
dur: Milli küme, bizim inki§af 
imkanlarım ızı baltaltyacak/lr. 
Milli kiimeye dört klii p ayrı
lacak, geriye kalan bizler ise 
senelerce güya birind küme
de uğra§ıp duracağız. Klüp Murahhasları Müşterek Bir 

itiraz Mektubu Hazırladılar 
işte klüpler bu esaslar üze

rine alakadarlara müracaa.trı 

krırar vermişlerdir. 

lstanbul Mıntaka Reisile Futbol 1 

'Ajanı arasında klüplerin kümelerl I 
taksimi yüzünden çıkan ihtilafın U
mumi Merkez ikinci Reisi Halit Bay
rak ve Futbol Federasyonu Reisi 
Hamdi Emin Çap tarafından ta
vassut edilerek gösterilen yeni pro
je ve Milli küme teşkili suretile hal
ledildiği malumdur. 

Klöpler yeni esaslar üzerine tertip 
edilecek olan fiklstür kur'alarmı çek
mek üzere mmtaka. merkezine ajanlık 
tarafından davet edilirken ortaya 
tekrar yeni bir mesele çrknuştır. 

Milli kümenin bu tarzda Lcşkilin -
den gayri memnun olduklarım sc;y
liyen klüp murahhaslarmdan bazıla
rile bu hususta görüştük. Topladığı
mız malumatı şu suretle hulasa. ede
biliriz: 

Ajanlıkla. mmtaka arasında çıkan 
ihtilafa hal çaresi olarak bulunan 
milli küme teşkili, klüplerimizin bü
tün inkişaf imkanla.rmı elinden almış 
br. Yalnız bu seneye mahsus olarak 
12 klibün iştirakile yapılacak bir dev 
relik lik maçında. ba.ştan sıra ile de
rece alan dört klüp milli kümeye :ıy. 
rılacak. Bunla,r zaten şimdiden taay
yün etmiş gibidir. Geriye kalan bizler 
müteakıp seneler bu şeklin ı:1ahzur
lan anlaşılıncıya kadar "sözde birin. 
ci kümede,, senelerce uğraşacağız. 

Federasyonun gazetelerde neşret

tiği millt küme esaslarına göre her 
sene milli kümede sonuncu olan klüp 
birinci küme birincisile· otomatikman 
~er değiştirecekmiş.. Burası ~zcl, 
fakat diğer üç klübün her daiın milJi 
kümedeki eski kuvvetini muhafaza 
ettiği nereden anlaşılacak? 

Bu imtiyazlı klüplerin Ankara ve 
İzmir ekiplerile yaptığı kar;;ılaşma
lar bu işte bir miyar olarak kabul e
dilebilir ıni? Ankara ve !zmirde kli.ip 
adetleri nisbeten mahdut olduğun
dan futbol kuvvetleri de o nisbette 
zayıf bulunmaktadır. Onlara galip 
gelmek kuvvet esaslarını tayin ede
cek vaziyette değildir. 

İstanbulun 222 klübünden teşkil e
dilen tiklerinde, her sene baştan sıra 
ile dördüncülüğü bu klüplerin ala~a
ğmı hangi nizam, hangi kanun ve 
hangi teknik heyet taahhüt edebilir? 
Bizim istediğimiz, lik maçlarına her 
sene bütün klüplerimiz iştirak elsin 
ve derece alan baştan dört kJüp 
milli kümeye ayrılsın. Zannedersek 
bu isteğimiz kabul edilmiyecek bir -
,şey değildir. Bu iddiamızda haklı ol
duğumuzu federasyonun Ankara ve 
lzmirıh bu şekli aynen tatbik etme. 
sile sabittir. Ankara ve İzmirde her 
sene eskisi gibi lik maçları yapılacak 
ve baştan derece alan iki klüp o sene 
milli kümeye gi.rnıek hakkıru kaza
nacaktır. 

1stanbulu bu şekilde ayn tutmak

la, sonuncunun yer değiştireceğine 

göre, üç tanesine imtiyaz vermek ke. 

limenin tam manasile haksızlrktır. 
Bu haksızlığı ve diğer hususatı 

ait oldukları makama bir proJe ile 
bildireceğiz. 

Haber aldığımıza göre klilp mu
rahhasları aralarında toplanarak ha
zırladıkları itiraznameyi bu akşam 

toplanacak olan futbol a.janltğma ve 
receklerdir. 

Genceliler. 

• şte bu yepyeni ve taze vesi-
1 kaya göre Mısınn çıkardığı 

askerin yarısından çok fazlasını, 
hem de süvari olarak Antakya ve 
lskenderunun dahil olduğu hinter
landın içindeki Türkmenler temin 
ediyorlardı. O devirde yalnız 180 
bin sü\'ari çıkaran bu Türkmen 
tayfalarının nüfus kesafetinin tak
dirini okuyucularıma bırakıyo

rum. 

Dün bir toplantı yapan Futbol hakemleri 

Futbol başantrenörü 
hakemlerle konuştu 

Futbol hakemleri dün aksam saat ı-
17,30 da federasyonlar merkezinin IB l j 1 l_ 
bulunduğu Dördüncü Vakıf haıırmla a Kan 
toplanmışlardır. 

İ<;timaa Futbol Federasyonu Re
isi Hamdi Emin Çap riyaset etmiş ve 
lngilteredmv şehrimize g~tirilerek 
başantrenör. tayin edilen M1ıster"l5UOt" 

da hazır bulunmuştur • 

Toplantıda memleketimiz futbolü

nün i.l.ikbali namına çok faydalı ko

nuşmalar yapılmış, bilhassa klüpler 

tara.!.ndan mıntaka koridorlarında 

maçlardan evvel hakem tayininin pa--zarlıkla yapılmasının önüne ge~ile-

cek mühim bir de karar verilmiştir. 

Kupası 
Maçiarı 
Balkan kupası maçlarına esas iti. 

barile iştfrak etmeye karar veren fut 
bol federasyonu tarafından b11 sene 
Sofyada toplan~n kongreye murah
has olarak gönderilen hakem en -
cümeni azasından Ulvi Ziya Yenal 

dün sabah şehrimize dönmüştür. Ul

vi Ziya bize şunları söyledi: 

- Bu seferki Balkan futbol kon

gresi Sofyada Posta ve Telgraf Ne-
Eskidenberi spor işlerimizde bü

yük bir yara halinde devam eden ha-
kem tayini meselesi verilen bu karar zareti içtima. salonunda toplanmış
la kökünden halledilmiştir. tır. Sekiz saat fasılasız süren bu 

kongrede bundan sonra maçlara işti-

rakimizi bildirdiğim zaman delegeler 

çok memnun olmuşlar ve bu arzumu 

zu büyük bir hassasiyetle karşılamış
lardır. 

Bu işte salahiyet sahibi olduğu 

muhakkak bulunan hakem komitesi, 

futbol ajanlığının vereceği fikstüre 

göre bundan sonra hakemleri kendi. 

si tayin edecektir. 
Yugoslavlar Balkan oyunlarından 

Ayrıca hakemlerin iki sene evvel 
kat'i surette çekildiklerini bildirdik-

tatbik edilen ve büyük faydaları gö-

rülen münakaşalı toplantılar yapma
sına karar verilmiştir. Yeni antrenö. 

rün bu tavsiyesi üzerine badema 

hakemlerimiz Pazartesi günleri mü
nakaşalı toplantı yapacaklar ve Pr.r
şem be günleri de bir hafta 
sahada bir hafta salonda kültür fizik 
ve tatbikat işlerile uğraşacaklardır. 

Antrenör, ben buraya futbol sevi
yesini yükseltmek için ,geldim. Benim 
bu seviyeyi yükseltebilmem ancak 
sizin elinizle ve sizin iyi idareııizle 
kabil olacaktır, demiş ve hakemler 
üzerinde hususi bir dikkat sarfcde
ceğini söylemiştir. 

Hakemlerimizin çahşmasile antre
nör bizzat alakadar olacak ve onu
müzdeki Perşembeden itibaren saha 
antrönınaruarma 'başlanacaktır. 

Zenci Boksör 
Vurduğunu Deviriyor 
Alman şampiyonu Şimeling'e her

kesi şaşırtacak bir şekilde ve bazrla. 
nnm danışıklı döğüş yapıldığı şüphe
sini verecek tarzda bu yazın başlan
gıcında mağlfıp olan zenci Coe Luviz 
evvelki hafta kazandığı galibiyete 
iki galibiyet daha ilave etmiştir. Bu 
galibiyetlerin ayni gecede alınması 

ayrıca dikkati celbetmiştir. 
Zenci boksörün ayıli gece ve üçer 

devrede hakladığı boksörlerden biri. 
nin ismi Willy Davis diğeri de Kayo 
Brown'dur. 

!erinden kupa maçları Romanya., Bııl 

garistan, Yunanistan ve Türkiye ara 

sında yapılacaktır. 

Maçlara iştirak etmek için bize ev. 

velce tarhedilen 3000 dolar ceza 

mevzuubahsedilmemiş ve kongreyi 

en fazla işgal eden, uzun miiddet mü 

nakaşa mevzuunu teşkil eden iş ,önü

müzdeki seneler için tazminatın mik 

tarı olmuştur. Nihayet bu tazminat 

1000 dolara indirilmiştir. 

Müsabakalar 1937 senesinde Yu

nanistanda, 1938 de Türkiyede (bu 

hakkımızdan vazgeçtiğimiz takdirde 

Romanyada) 1939 da Romanyada, 

1910 da Bulgaristanda yaprlacak. 
tır. 

Son olarak Balkan kupası maçları 

mukavele ve nizam.nameleri gözden 
geçirilmiş ve bazı tadilat yapılmıştır. 

Bulgar Federasyonundan her hu

susta azami teshilat gördiiğümü de 

söylemeyi vazife bilirim.,, 

Yarı Ağar Dünya 
Şampiyonu Dövüşüyor 
Dünya yarı ağır sikletinin boks 

şampiyonu Con Henri Lewis İngiliz 
boksörlerinden Len Harvey ile Lon
drada dövüşmek üzere 1ngiltereye 
gelmiş ve hemen idmanlarına başla
mıştır. Bu maçta zenci dünya şampi

yonlujhı Unvanım ortaya koyacaktır. 

Mustafa r B:=. 1 Esrarengiz Plin "'\ 

Reşl•t \..., _ _..,_I ________ ) 
Nakleden: Faile BERCMEN 

Vandya kasabasına giden yolda - Bilmem .. anlaşırsınız elbet. Ben 

Edirne Mebusu 
Şeref Aykut 

Marsel Santoj'un otomobili birdenbi- bugün gider, kasabaya, onu görü
re durdu. Makineye bir arıza olmuş- rüm. 

, Hatıra larını 
An lat ıyor 

"TAN,, zabıta haberini yazarken, 
göçen bir eski matbuat hizmetki:-mın 
acıklı akıbetini bize bildirmeseydi fa
niler arasından sessizce çekiEp giden 
Mustafa Reşidin ölümünü bile duymı
yacaktık. 

Kırk yedi yıllık eski arkadaşım Ah
met Ihsan Tokgöz, mutlaka gözü ya
şararak bu eski arkadaşı anlatrvor. 
Ben de birkaç satırla bu aziz. hem-
Ş(:hrimin biraz kendisini, yaşayışını, 
hızmetlerini bildirmek istedim. 

lnce ve içli arkadaşımız Fadıl Ah· 
met, o dokunaklı yazılarından birin
de diyor ki: "Geçmişe nankörlük e
d~nlerin geleceğinden vefa ummaları-
na şaşarım.,, 

Sanırsam bu dehşetli hükmün şu
multine hep beraber giriyoruz. 

"" * lfo 
Mustafa Reşit Edirnelidir. Dağde-

virenlerden Kadrihane ailesindendir. 
Abdülhak Hamit, Edirnede bulundu
ğu genç günlerinde onu . tanımıştı. 
Macaristana, Türk dostluğunu götü
ren elli yıl evvelki heyetin içinde te
mayüz eden Raif Hüsnü, Edimeye 
yakışan her yüksek ve temiz eseri ve
rEc-n Cazar oğlu Dilaver, kırk yı! mem
leketin irfanına gazetecilikle, matbu
at müdürlüğüyle hizmet etmiş olan 
Şevket, merhum Reşidin arkadaşla
rıydı. 

Mustafa Reşit, o günün seviyesin
den yükselerek, bizde ilk muasır me
deniyetin lüzumW1a inanmış, bütün 
köhneye, geriye, kötüye hiç ko•·kma· 
dan savaş açmış, medeni şecaati, te
miz ve mazbut ahlakı, hele hiç bir il
tifat veya kahır önünde fikrinden, i
na_nından fedakarlık et.millen •iilcs:Pk 
ve metin seciyesiyle tanınmıştır. 

O, ahdinin biricik Garplı zihniyeti
ni yaşatan muharrirdi. Envan Zeka
yı neşretmek istediği vakit uğradığı 
binbir engellerden, Namık Kemale şi
kayet etmişti. Ogün hukuk mektebin 
den çıkarak, çok saydığım hocam 
Münif paşayı ziyarete gidiyordum. 
Reşide rastladım. Bana, Namık Ke
malden aldığı mektubu okumuştu. 

Bunda büyük vatansever, Reşidi da-
1ı·et ediyor, çorba ve köşe oldıığundan 
bahsederken mangıra ihtiyaçları ol
mıyacağını da ilave ediyordu. Reşit 
güldü; 

"- Beni de şimdi Magosa yoksa 
da, galiba Rados:ı. beraber götürmek 
istiyor . ., demişti. 

(Envarı Zeka) o günün gençliği i. 
çin en ziyade aranılan bir mecmua i
di. Edebi hayatımızda o mecmuanın 
(Haver) gibi, (Güneş) gibi, (Nevruz) 
gibi çok yüksek bir yeri vardır. 
Reşit bütün hayatında, hususi ve 

resmi yaşayışında temizliğin, dürüst
lüğün, bir örneği olmuştur. Garp me
deniyetini hazmetmişti. Züppe, mu
kallit değildi. Hakiki kurtuluşun an
cak Garp zihniyetile, Garp irfan ve 
ilmiyle ve usul dairesinde çalışmada 
olduğuna inanan ilk Türk genc:lerin
dendi. 

O zaman Reşidin giyinişinde bile 
frenk biçimi görerek onunla eğlenen
ler çok oldu. Yobazlığın hakinı ol
duğu bir devirde Reşit, Türk edebi
yatına en yeni:en salim cereyanı ver
mek için Envarı Zekayı neşretmişti. 
Orada geriye, eskiye ait bir şey yok
tur. Gençleri, götüriilmek istenilen 
yanlış ve eğri yollardan çevirmek 
için Envan Zeka ile en yeni ve açık 
fikirleri yayardı. 

Mustafa Reşidin faziletlerindf"n bi
risi de onu satın almak istiyen bay
kuş devrine karşı hiç bir yolda ilti
fat etmemesiydi. Ona (Tatlı su fren
gi) diyen haksız lisanlar bile müte
vazı, kanaatkar varlığının büyüklü~ 

ğünü içlerinde duyarlardı. 
Temiz, şık, zarif, ince bir zevkle 

giyinirdi. Lakin Ustilnde, başında ne 
tekellüf vardı, ne süs vard1, ne de 
zevk inciten fazla bir parıltı! 

tu her halde... Marsel arabasından 
inerek motörü gözden geçirdi; fa -
kat bozukluğun nereden geldiğini bir 
türlü tayin edemedi. Makinede hiç
bir şey yoktu. Bütün yol boyunca 
muntazaman çalışmıştı . . 

Otomobilin durduğu yere yakın 
bir kır lokantasının bulunduğunu 
görünce, Marsel oraya doğru yürü
dü. Kimsecikler yoktu. Oturup kar
nını doyurmaya başladı. 
Masasından etrafa bakınca, biraz 

uzakta eski ve metruk bir şato gö
züne ilişti. · 
Yemeğini bitirmişti. Bin bir güç

lükle motörü işletebildi; fakat daha 
çok gitmemişti ki araba, tam met
ruk şatonun yanında durdu gene. 
Marsel, gidip kapıcıdan yardım iste
meyi düşündü. Kapıya geldi, kapıcı 
kulübesine vurarak sordu: 

- Ey, bana bak! .. Otomobilim bi
raz bozuldu. Acaba bu civarda iyi 
bir makinist bulabilir miyim? 

Kapıcı odasından çıkarak cevap 
verdi: 

- Zannetmiyorum Mösyö. Zaten 
ortalık karardı. Eğer arzu ederseniz 
bu gece burada misafir kalırsınız ... 
Ben kasabaya erkenden bir adam 
gönderir, iyi bir makinist bulduru-
ruz ... 

- Bu şato kimin? .. 
- Burası bir prense aittir. Fakat 

şatoda çoktanberi oturmuyor; bura
ya ben bakıyorum şimdilik. 

• Marsel, kapıcının gösterdiği odaya 
girdi. Odanın mobilyaları eskimiş ve 
tozlanmıştı. Çoktan kullanılmadık -
ları belliydi. Bir köşede büyücek bir 
kütüphane duruyordu. 

Yorgun olduğu için yatağa uzana
rak çabucak uyudu. Fakat birkaç sa
at sonra, büyücek bir patırtı onu 
uykusundan uyandırdı. Yatağından 

kalkarak mumu yaktı. Etrafü dinle
di.. Zemine göz gezdirince gürültü
nün sebebini anladı. 

Raftan bir kitap düşmüştü. Eği -
l!-ı L-1- 1 • .._,_ ~ · . ~ . -~, 3 

virdi. Bu resimli bir kitaptı. Onu ka
rıştırırken birden zamkla yapıştırıl
mış iki yaprak dikkatini çekti. 

Biribirine yapışık olan bu iki say
fayı usulla ayrrdr. Arayerde san bir 
kağıt duruyordu. Merakla, kağıdı a
lıp ışığa tuttu. 

Sarı kağıdın üstünde bir plan ve 
birtakım yazılar vardı. 

Plan, şatonun dehlizinde gömülü 
büyük bir kasanın yerini göstermek
teydi. Kasayı Marki dö Rüvari har
be giderken gömmüş; ve planı avde
tinde tekrar çıkarmak için buraya 
gizlemişti. Anlaşılan marki ölmüş 
ve kasa dehlizde gömülü kalmıştı. 

Marsel planı alıp cüzdanına yer
leştirdikten sonra tekrar yatağına 
girerek uyudu. 

Sabahleyin ilk işi kapıcıyı görmek 
oldu. Biraz konuştuktan sonra Mar· 
sel kapıcıya: 

- Böyle eski ve tenha yerlerde 
oturmasinı nekadar çok severim, 
dedi. Acaba sahibi, bu şatoyu sat -
maz mı? 
Kapıcı gayet sakin bir halde: 
- Arzu ederseniz kendisine sora

yım diye cevap verdi. Burayı sevdi
ğini zannediyorum. Maamafih bu 
günlerde paraya ·ihtiyacı var. Belki 
satar ... 

- Kaça verir dersin? 
- Eh, şöyle böyle yüz bin fran-

ga ... 

- Yüz bin frank mı? Yok canI!l'l, 
ancak otuz bin frank eder. 

tn. 

Son zamanlarda, artakalabilmiş bir 
kaç aşinası onun haberi olmıyacak 
yollar arıyarak biraz yardım etmek
trn bile o ince ruhu inciteceklerm.den 
korka korka yollar ararlardı. 

Edirneye götürmek istediğim vakit, 
gözleri doldu. Parmaklarını bıribiri

ne geçirerek, yüzüme manalı manalı 
baktı. Sustum .. Kalp söylerken lisan 
susar. 

O sadelik içinde zarafeti gösteren 
blr yakışıklı gençti. O kadar müte
vazı ve kanaatkardı ki, bütün haya
tmda bundan bir dakika ayrılmamış- ! 

Reşidin, bir iki cümle ile tertemiz 
mazisinden bahseden eski arkadaşım 
Ordu Meb'usu Ahmet Ihsan Tckgöze 
ve Tan gazetesine seksen beş yıllık 
hemşehrimin temiz ruhu namına nıin 
net ve şükranlarımı bildirmeyi bir 
borç sayarım. 

Edirne meb'usu 
Şeref Al.'KUT 

• 
Marsel, şatoda yalnız kalınca cüz-

danından planı çıkardı. Elinde bir 
mum, bodrum katma indi. Yürürken 
yerler gıcırdıyor ve korkunç sesler 
boş koridorlarda aksediyordu. 

Nihayet planda gösterilen dehlize 
girdi. Işte duvardaki iskelet. Birden 
vücudunu soğuk bir ter kapladı. Fa
kat çabucak kendine gelerek iskele
tin yanıbaşında duran kazmayı aldı. 
Toprağı biraz kazınca kasanın üstü 
görünüverdi. Marsel sevinçten deli 
olacaktı. Hemen toprağı kasanın ü
zerine tekrar örterek yukarı çıktı. 

• 
Kapıcıyı dört gözle bekliyordu. 

Karşısına çıkan bu tesadüften neka
dar memnundu. Hele şato sahibi bu· 
rasını satmaya razı olsa sevincine 
sınır çizilmiyecekti. 

Akşama doğru kapıcı geri geldi. 
Efendisinin şatoyu 70 bin franga 
satmaya razı olduğunu haber verdi 

• 
Köhne ve metruk şatoya sahip o· 

lur olmaz Marsel kapıcıya yol ver· 
eli. O gün ilk işi hemen dehlize in· 
mek oldu. 
Kasanın yanına gelince büyük bir 

heyecan her tarafını kaplamıştı. Bu 
muazzam servet şimdi onun olacak· 
tı. Bu koca servetin yanında 70 bin 
frangın sözü bile geçmezdi. 

Kasayı güçlükle yerinden kaldıra
bildi. Kapağı açmak için de epey 
zaman uğraştı. 

Fakat kapak açılır açılmaz Mar • 
selin gözleri yerinden fırlıyaca.k gi· 
bi oldu. Kasanın içi tamtakır, boştu. 
Etrafındaki herşey sanki dönüyor. 
du. 

• 
Bir müddet sonra, Marsel kendisi· 

ne oynanan oyunu anladı. Otomobi· 
linin sebepsiz arızalara uğramum • 
daki hikmeti sezdi. Fakat iş i,ten 
geçmişti. 

V'\. hnult>n~. Mn-.nl ftı •• 11. ı..:- -..ı--
oldugu için oaşma gelen bu h3.di.se· 
den ölünciye kadar kimseye bahset• 
medi. 

Bulgar 
Şampiyona 
Rakip Çıktı 

A vrupanm en kuvvetli serbest gtL 
reşçisi olduğunu müteaddit mü.saba· 
kalarda ispat eden Bulgar pehlivanı 
Dankof'a nihayet bir rakip çıkmış

tır. Bu rakip İsveç pehlivanı Molm
berg' dir. 

Bulgar pehlivanının Avrupa şam • 
piyonluğunu almak üzere Fransız 

pehlivanlarından Deglan'm şimdiye 

kadar gösterdiği bütün gayretler bo 
şa çıkmıştır. Çünkü Bulgar Fransız? 
bir çok kereler yenerek Avrupa ser
best güreş şampiyonluğu Unvanını 

kazanmıştır. 

İsveçli şampiyonun Bulgarı Avru· 
pa şampiyonluğu tahtından ındirece
ği zannedilmektedir. Bu mühim gü· 
reş Pariste yapılacaktır. 

Atıcılık 
Müsabakası 
Neticelendi 
Atina, 19 _:Balkan atıcılık mllsa· 

bakaları hitam bulmuştur. Balkan 
kupası müsabakasını 100 kurşunda 

89 unu isabet ettiren Romanya atıcı· 
lık şampiyonu Stoyiç kazanmıştır. 

Yunan Kralının kupasını 50 kur· 
şunda 44 ünü isabet ettiren Bulgar 
Kristoviç kazanmıştır. 

Dün İngiliz amirali Pound hazır ol· 
duğu halde burada bulunan lngil~ 
filosu zabitleri ile Yunan zabitleri a· 
rasmda atıcılık müsabakaları yapıl. 
m.ış ve Yunan Kralı müsabakada bi· 
rinci gelenlere hediyelerini dağrtm1ş .. 
tır. 

Mongol Tehdidi 
Pekin, 19 (A.A.) - Haber verildi• 

ğine göre, Nankinden gelen üe; fırka, 
Mongolistanm "tehdid,, ine karşı vi· 
layet kuvvetlerine yardım etmek üze
r~ Sui Juan vilayetine varmışlardır. 
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.FTJ~NIN RESiMLERi Kadın Çarşafına Bürünüp 
Altı aydanberi devam eden Fi· 

listin karışıklıkları geçen haf ta 
son buldu ve bu netice; bilhassa 
Arap hükümdarlarının tavassu
tu ile başarıldı. Burada tavassut 

Kaçan Arap Reisleri 
eden Ara p hükümdarlarını gö- 1

1 

·------------' rüyoruz. l• Cenup Röportaj ı * 

Ingilterede zehirli gazlardan ko -
runmak için büyük gayretler sarfo
lunmakta ve gazların tesir edemi -
yeceği merkezler vücude getirilmek
tedir. Resimde görülen yer, tam on 

kişinin sığınabileceği mükemmel bir 
korunma merkezidir. 

Bu gibi merkezler, bombardımana 
karşı teçhiz edilmiş ve çelikle kap
lanmıştır. 

Emınulhüseynidir. Alttaki resimler -
d" d yin Arap hiiküm<larlardan 1-

Yukarda Şarki Erden emiri Abdul-ı ni idare eden zat, ki sliim hadiseleri ı ~k Kralı Gazifi:illevvel il<:. Suu~i A:a 
lah, onun altında 1'1.listin hadiseleri- yüksek komitesi reisi ve baş müftü bıstan kralı Ibnıssuudu gormektcyız. 

1ndritteki çocukfar tahtadan ya-t tüfeklerle silahlanarak yürü
P~. ~ar •apmaktadır. Hükumet, bu sol 
yuş ~l )rın yürüyüşleriyle halkın ma-
cocu a d" ü .. 
~ . t nı korumayı uş nuyor. 
Jlevıya 1 • • 

Madrit şehri, Jspanyol faşıstlerı ta-

f d "hata edilmiş bir halde oldu-ra ın anı .. . 
- . · ç k mu·· him gunler geçırmek-gu ıçın o . 

tedir. Şehirde ekmek ve yıyec;ek azal-

ldugun· dan halk. gündelik gıda-
mış o d b"l" Ek 
!ıını güçlükle tedarik e e ı ıyor. _, -
mek ve et bir takım merkezlerden 
tevzi olunmakta ve halk burada uzun 
müddet beklemeye mecbur olmakta
dır. 

Son muhaceretler yüzünden Mad
ritte sokak ortasında kalan aileler . . . .. ~ 

vardır. Resim; bunların bırını gos::c-
r iyor. Aile bir büyük ana ile tol'tın
Jarından müteşekkildir. 

A
rtık Antakya, Hükümeti A
rabiyenin idaresi altındadır. 

Bu hükumetin ilk işi, tabiatiyle 
Türklere karşı cephe almak, onla
rı mahvetmek için elinden geleni 
yapmak oldu. Hakaret, zulüm ala
bildiğine gidiyordu. Buna karşı 
Türkler mukavemet ediyorlardı 

amma, faydasız! Çünkü hükümet 
Araplar ve hıristiyanlarla kuvvet
lenmişti. Silahları, fişekleri vardı. 
Halbuki Türklerin elinde bir tek 
kurşun bile kalmamıştı . 

.Mukavemet! Fakat ne ile? 
Türkler: "Eğer düşmanın topu 

var, kalesi varsa bizim de iman 
dolu göğsümüz gibi serhaddimiz 
var.,, dediler. 

Ve bir gün bir iptidai mektebi
ne bir Türk ba:\Tağı çektiler ... 

o bayrak gUnü, o mukaddes 
gün oradaki milli kaynaşmayı, he
yecanı görmeliydiniz. Yüzlerce 
Türk bayrağı alkışlıyor ve bugUn 
olduğu gibi 17 sene evvel de: 

.. _ Antakya Türktür, Türk ka
lacaktır!" diye bağırıyordu. 

D erken silahlı askerlerin ara
sında müftü göründü. ik

tidar mevkii hırsile gözlerini kan 
bürümüş bir adamdı bu ... Ismine 
Hacı Mesut derler. Muhittin Paşa
nın oğludur. Müftüdür. Fakat di
nini. imanını, mezhebini ve cibil
liyetini kaybetmiş bir adamdır bu! 
Bayrağı gördüğü zaman, o bay

rağın heybetinden de ürkmiyerek: 
"- Atın şu paçavrayr! .. " diye 

bağırdı! ... 
Ya paçavra ha! .. Sen ey koca 

yobaz; sen ey müminlere doğru 
yolu göstermiyc memur adam, 
Türk bayrağına tecavüz mü eder
sin? Bereket versin oradaki kala· 
balık, o iman ve heyecan kalabalı
ğı bu hakareti derhal duymamıştı. 
l:'oksa milftünün sanğı kendisine 
kefen bile olamazdı. Her tarafı 
tırnakla deşilirdi ! .. 
Bayrağa yapılan hakareti son

radan Arap hUkümetinin başına 
gelen lbrahim Hcnano ismindeki 
adam bile hazmedememişti: 

- Hey bana bak hoca! dedi. 
Sen yedi asırlık mukaddesatı ayak 
altına alamazsın! Kendine gel! 

Müftü denilen serserinin Türk 
bayrağına yaptığı bu hakaret çok 
geçmeden ahali arasına yayıldı. 
Herkes bir kıvılcım kesilmişti. Her 
kes heyecandan ve kinden sarsılı
yordu . .Müftüyü çoıı- srııcltla.. F'a
kat bulamadılar. 

A teşıi bir genç çrktı: TeYfik 
Doğan Bey! Bu genç, der

hal jandarma dairesine koştu; fa
kat jandarma dairesinde Arap hü
kumetine mukavemet edecek ka
dar asker ve silah yoktu. Orada 
şiddetli bir nutuk irat etti. Etra
fında yığın yığın genç toplanmış
tı. TcVfik Doğan Bey: 

- Nasıl, diye haykınyordu. Siz 
Türk kanile yuğrulduğunuz halde 
böyle hakarete tahammül ediyor
sunuz? 

Hakarete tahammül etmek An
takya Türklinün katlanamıyacağı 
bir zilletti. Iı'akat ne yazık ki elle
ri boştu. Silahları yoktu! 

Derhal lskenderunla Antakya 
arasında güzel bir kaza merkezi 
olan Belana telefon edildi. Orada 
41 inci fırka vardı. Fırka kuman
danından bir miifreze asker gön
dermesi istendi. 

Şimdi vaziyet düzelmişti. Ku
mandan asker göndereceğini va
detmişti. 24 saat sonra fırkadan 

180 asker, 4 mitralyözle beraber 
geldi. 

Şehir, tek bir nefes halinde so
luyordu: 

- Askerimiz gelmiş! Bizi kur
taracak! 

Asker daha şehrin dışındaydı. 
Birçok gt>nçler, kahramanları kar
şılamak için geceleyin gizlice An
takyadan çıkmışlardı. 180 Meh -
metçik koca Antakyayı kurtarma
ya kafiydi. Fakat Arap hükume-

ARAP 
Hüki'ımeti 

Altında 

Antakya 

Sureti mah8usacla Antakyaya gi elen fotoğraf muha'1irimizin gpn 
derdiği resimlerden: Güzel An takyanın muhtelif manzaraları 
tinın bundan vaktile haberdar ol- lerin attığı bomba patlamadıö-ı 
maması da lazımdı. 

Antakyanın hemen bitişiğinde 
bir bahçe vardır. Bu bahçe mey
va ve portakal bahçesidir. Nehir 
bunun içini sulayarak geçer, ismi
ne Dink bahçesi derler... Kahra -
manlar bu nehri geçerlerse şehre 
hakim bir noktaya gelebilirler ... 

lşte Dink bahçesinde Agah is
minde bir genç bunlara kayık te
darik etti ve hepsini karşıya çı

kardı. Askerin bir kısmı Cebrail
tepcsinde mevzi almıştı. Her şey 
haz• .. r1ı ••• 

S abahleyin güneş. dağlarır, 
yamaçlarını yalarken, a

teş başladı . . . Şiddetli mit
ralyö:G ateşi sabahın sessizliğini 

mütemadi noktalarla işliyordu ... 
Şehir karmakarışık oldu. Araplar 
neye uğradıklarını şaşırmışlardı. 

Teslim olmaktan başka çare yok
tu. Fakat Türklere karşı cephe 
a:an hainler, k(\ncli vaziyetlerini 
çok iyi L\Jiyorlar ve korkuyorlardı 

Mukavemet etmek imkansızdı 
C'Jnkü T•ı··k askeri bir kahraman 
lık tankı ha!ınde şehrin uzerıne 
kayıvordu. 

I\açımı.if ? .. 

Bu da imı P ı.sızdı. 

Hani kahramandılar bunlar? 
Hani Hükumeti Arabiyeyi somına 
kadar müdafaaya azme· .,1• lcrd:? 

Onların kahramanhkle.rı si!ahsrz 
Türk köylüsüne, Türk halkına 
zulüm yapmaktan ibarettı. ~

larda çınhyan bır tek k•19un sesi 
onları dağlara ilticaya ır ' ·r et
mişti. Arap hükumetinin rüesa -
sından, Adalı Yahyazade lıfrhmt-t 
Kör Saffet, Halefzadeler, Kusey
rizadeler, kadın çarşaflanne. bü
rünmek suretile kahramanhkhrnıı 
gösterdiler. Bunlar, kendi imanla
rından değil, kadın çarşaflarından 
medet ummuşlardı. Avene ile be-

raber çil yavrusu gibi dağıldılar 
ve kaçtılar ... 

Yalnız Suphi Berekat ele geç
mişti. O evinde birtakım vatan
sızlaı~ toplıyarak Hükumeti Arabi
yenin Hanına karar veren ve Türk-

. . c 
ıçır: muvaffak olan Suphi Berekat! 

Derhal isticvaba çekildi. llk söy
lediği sözler şuydu: 

- Benim haberim yok. Ben bi
gUnahım ! Onlar beni kandırdılar. 
Ve zorla imza aldılar. 

isticvap devam ediyordu. Fakat, 
Suphi Berekat hamama gıtmek 
arzusunu göster işti. Bir gece 
n~~vkuf kaldıkta sonra ertesi gU
n u hamama gönC:leıildi. Fakat o 
da bir kadın kılığından istifade 
ederek hamam çirkeflerinin ak • 
tığı yerden kaçmaya muvaffak 
oldu. 

A ntakyn artık Türklerin elin
deydi. Her tarafta §anlı 

b:lyrağımız yükselmişti. Antakya 
sokakları bir sevinç denizi halinde 
dalgalanıyordu. Fakat ne yazık 
ki, bu sevinç çok sürmedi. 
Şehre gelen müfreze kumanda

nı fırkadan aldığı emir üzerine as
kerini çekmeye mecbur kalmıştı. 
Fakat memleket gençliği askeri 
bırnltmıyordu. Nihayet vaziyeti 
~avrıyan müfreze kumandanı, bir 
ıhtiyat zabitinin emri altında 18 
neferden mürekkep bir kuvveti şe
hirde alakoydu ve kendisi diğer 
askerlerle beraber fırka kumanda. 
nınm emri mucibince geri çekildi. 

18 Türk askeri aşılmaz yalçın 
bir kayadır. 18 Türk ask . 

b. erı mu-
azzam ır kuv\·ettir 18 T'" k . · ur aa-
kerıle koskoca şchrı· . . 

avuç ıçınde 
tutmak kabildir Bu b. k . · ır avuç ah-
r~~an, bınlcree haini tenkil ede-
bılır. Fakat Antakyalılar b 1 
d "k ü ununa 

a ı t a etmediler. Ve birçok 
gençl~r derhal asker Uniformala
nnı gıyerek bu bir avuç kahrama
nı bir yığın kahraman haline kal
bettiler. 

T ürkler artık kuvvctliydıler 
Kendi aralarında "Selametİ 
[Lutfcn sayfayı çevirini.r:l 

Mümtaz FAİK 
-~-----<·?. Anta~ada ilk Arap hükiimetin.n ıc-
dşaekkıkulunc aıt Yazı iıç gün evvelki nusharnu:

c mıstır. 
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Pamuk 
ve Su 

[Ba91 l incide] 

T 6 N 

Başvekil lzmirde şu çok 
mühim işlerle uğraştı: 

=================~-=:-::.-::==== - - 20 -10 -936 - -

mak, kalitece yükseltmek ve ucuzlat
mak meseleleri üzerinde uzun uzadı. 
ya durmuştur. 
Pamuğun iki misline çıkması ve u

cuzlaması meselesinde makineye, u
cuz ve kafi krediye, istihsal usulleri
ne, satış kooperatiflerine dair söyle
necek birçok sözler vardır. 14.,akat en 
çok düşünülecek mesele su meselesi
dir. 

f şçiyi Teşkilata Bağlamak, Çiftçiye 
Toprak, Büyük Araziyi lş!etmek 

ve Modern Çiftçilik 

Do.t •u kuvveti 

[Başı 1 iııcide J 
lunacak bir çok mevzular \·ardır. 
Büyük devlet tedbirleri yanında ya
pabileceğimiz bir çok tedbirler var. 

P amuk sahalanmızın hepsinde Onları tatbik ettirmeye çalışacağım. 
su vardır, fakat düşman bir Esaslı bir kaç noksan gördüm. Dir 

kuvvet olarak Adanada, tzmırde su defa yeni ziraat usulünü öğı·cnmek 
kuvveti vakit vakit feyezanlar uyM- ve tatbik için halkte heves çok ol
dırıyor, mahsulü harap ediyor. Ba- malı. Biz de çok yardım etmeliyiz. 
takbklar yapıyor, hayatı ve sıhhatı Ondan sonra mücadele işi gelir. Biz
tehdit ediyor. deki ziraat hastalıkbrile mücadele 

teşkili.tından bahsetmiyeceğim. Halk 
taki hastalık mücadelesi fikri olgun 
bir şekilde değildir. Çiftçi mahsulün
deki hastalığın farkında bile değil
dir. l"astalığı görünce ziraat teşkila

Pamuğun muhtaç olduğu su. yağ. 
mura, yani tesadüfe kalmıştır. Mev
cut su kuvveti dost ve faydalı bir ha
le konulmadıkça, pamuk istillsalini 
arttırmak teşebbüsü ancak hır dere
ceye kadar netice verir, daha ileri gi-
demez. 

Memleketimiz BU işlerine c>hemml 
yet vermiyor mu? Bilakis bütçe ıuı
ki.nlarmm müsaadesi dairesinde su 
işlerine çok kıymet ve ehemmiyet ve
riyor. Bursada, lzmirde, Ankarada 
ve diğer yerlerde birçok faydalı sıı 

işleri yapılmıftır. Fakat bilhassa pa
muk mahsulü bakımından AdanaıJa, 
lzmirde, Malatya, Kars ha valisinde 
yapılmıya muhtaç mühim su i9lcri 
vardır. 

tına haber vermiyor. 
Kredi muameleleri çok dUzelmis -

tir. Fakat biraz daha dikkatle takip 
olunur ve ıslah edilirse, çabuk ve iyi 
netice alınacak. 

Amele ifi ıetlıilatcı baf lcıncıco.k 
İdare memurlarının çok dıkkat c.t

mesi lizımdır. Yalnız tedbirlerin dü
şUnWmüş ve takarrür ettirilmiş ol -
ması ki.fi değildir. Bilhassa amele ha 
yatında çiftçi saat gibi işlemıyor. Çü 
çi sabahleyin vaktinde kalkıp işini za 
manında gönne7.Se işi heba olur. Di
ğer vilayetlerde de gördüm. Burada 

Verimli bir İf da amele meselesi var. Buradan gi-

N afıa işleri arasında su işleri- dince amele işini teşkilata bağlamak 
nin hususi bir yeri vardır. Su için yeni tedbirler alacağım ve siz

işleri, bataklık kurutmak S&j'esiude den ''ne düşünüyorsunuz?,, diye ma. 
umumi sıhhati koruduktan ve bu lfunat istiyeceğim. Amelenin mahsul 
yolla iktisadi fayda uyandırdıktan zamanında mınta"ıtalara da~ılması 
bqka ziraate müsait çok kıymetli a- bir saat gibi muntazam ve çiftçi tara 
razı kazandırır ve bir de tarla sula- fmdan ezilmeden çalışması esasını 
mıya ait suyu satmak suretile de- kurmak llzımdır. 
\'amlı varidat temin eder. Arazi maelai, T oprcık Kanunu 

Demek ki hUk(llnetimiz pamuk sa. Burada dinlediğim c;iftçiler arum 
hasma ait su işleri için, tıpkı Sümer da mal sahibi çiftçiyi az gör·Jüm. A
aank ve Eti Bank tarzında ayrı bir razi de azdır. Ne yapacağız bu Top
banka kuracak olura-.Jtu ean\f.~ ~ rak Kanunu meselesini? Bunu da dil 

r- wnnn~rum. ıQ ~ tN ~ ~~ 
faydalı, helJl de klrlı bilj,., faal\~et 'l:le ışletmeye tii'tlykç vardır. n!ğer 
mevıuu bulabilir. memleketlerde arazi dar, n'ntus çok-

Çok temenni ederiz ki pamuk is- tur. Onun için büyük arazi yoktur. 
tihaalinin iki misline artması hakkın- Çalışan Türk çiftçisi kendisi ve aılesi 
da İsmet 1nönUniln lzmirde pamuk için lazım olan araziye sahip olmalı
mUstahsillerile dertleşirken söyledi- dır. Büyük arazi meselesi sonradan 
ği kıymetli sözler, bilhassa Adana düşünülecek bir iştir. lzımrde bir 

çiftçi ailesinin geçinmesine elli-yüz 
ve İzmire ait sulama ve kurutma iş- dönüm arazi lazımdır. Ona bunu bul-
lerinde yeni bir hızla yürünmesine 

yol a.çsm ve buna imkan verecek ted. 

birler alınmasını yakınlaştırsm. 

Alımet Ein YALMAN 

Samsun a 
Köy!erin 
Kalkınması 
Samsun, 19 (A.A.) - Samsun köy

lerinin beş yıllık kalkınma programı

nı tesbit için bütün köy heyetleri bll
yUk sinemada toplanmışlar ve beş 

yüzU geçen bu köy mümessill~rinc 

çalışma tarzlan hakkında vali tara -
fından bir söylev verildikten sonra, 

bet grup halinde çalışan bürolarda 
programlar hazırlanmaya başlamış

tır. Programlarda ba.ymc:hrlık, kUltUr, 
aağbk, tanm işleri için önemlı mad

deler vardır. 

mak li.zımdır. Bunu nasıl halledece-
ğiz?. 

Valinin müto.lean 
Bunun üzerine vali dedi ki: 
- Müsaade ederseniz söyliyeyim. 

Bunu halletmek için geniş arazinin 
taksimi kafi değildir. Dahild~ nakli 
nüfus bu işi halleder. Muhacirlerin 
naklinde bir aile için 2000 lira mas
raf kabul ediliyor. Dahilde nakil için 
500 lira lazımdır. Bu suretle kesif 
yerlerde halkı teşkilitlandrrm:z:. 
Modern ve•ait kullanmak lazım 

Başvekil sözüne devamla dediler 
ki: 

- Burada pamuk mahsu!il diğt>r 
yerlere nisbetle dönüm başına fll7la
dır. Bu, çok ümit verici ve iyi bir ha
disedir.Burada mademki diğer yerler 
den iki misli fazla alınıyor.Yenı usul. 
lerle, iyi tohumlarla daha fazla alaca 
ğız. Fakat modern vesait kullanaca
ğız. Hatta bazı büyük çiftçiler bile pa 
muk i&tasiyonlarmı görmemişler. Bu 
nasıl olur? Bunlan görmeleri, orada 
tatbik edilen usulleri öğren meleri la
zımdır. 

Toprağı olmıyanlar da iyi çalışı -
yorlar. Fakat toprağı olsa daha iyi 
çalışırlar. 

Makine maelesint:le Başvekil 
aoruyor 

Kooperatil 
Başvekil: 

- Diğer vilayetler için de çalışa -
cağım. tzmirde kooperatif teşkilatı -
nı genişletmek lazımdır. Arazi hep 
ufak parçalardır. Vakit de çok kıy. 
metlidir. Bir iki işi makineye gbrdU
rürsek, hem işten, hem ameleden, 
hem de mahsulden kazanırız. 

Niçin zo.rarlı netice vermi,? 
Bunun üzerine Ziraat Bankası MU

dilrü, bu makine meselesi ile evvelce 
uğraşıldığını, fakat yedek aletler bu
lunmadığı için zararlı neticeler ver -
diğini, Ada.nada ise muvaffak olun -
duğunu söyledi. 

(TAN) Foto Muhabirinin Antcıkyatlan wönclerdiği güzel mam:aralarclan 

Başvekil : 
- Adanada muvaffak oldular am-

ma orada arazi geniştir .. 
Ziraat Bankası müdürü: 
- Burada yollar bunlann sevkine 

kafi değildir. Arazi kUçUktür . 

Beraber çalıftNU/ıkça iı 
yapılama 

Başvekil; 

- Kooperatif buna çare bulsun. 
Bir araya gelip beraber çalışma kabi
liyeti olmıyan millet yaşayamaz. Bir 
raya gelip çalışmadıkça hayat hak -
kımız yoktur. Daima bir araya gele
rek çalışacağız. Başka çare yoktur. 
Dava mühimdir. Bunu müştbelıen 
halledeceğiz. 

Müfrit Arap gaz~teleri 
mugalataya saptılar 

Sancak Türkleri Ankara Müzake
re:erini sükün içinde bekliyorlar 
Antakya, 19 (TAN muhabirinden) - Sancağın keaif 

halkını teşkil eden 300 bin Türk §U yalanlarda Ankara • 
da, Fransız Büyük Elçiai M. Ponao ile Türkiye HükUmeti 
araımda başlıyacak olan müzakereleri tam bir aükiin ve 
vakar ile bekliyor. 

Sancak Türklüiü mukadderatın-.-------------
dan ve hakkından emindir. Hakkı -
nın teslim edileceiine hiç şüphesi 

Cehalet! yoktur. 300 bin Türk, Ankara- müza-

fevkalade komiserliği Antakya po
lislerini olduğu gibi Halebe naklede
cek, oradan buraya yeni bir polis 
müfrezesi getirtecekmiş. Henüz ta -
hakkak etmemekle beraber, bu b.1-
ber hayli garipsenmiftir. 

lzmir meb'usu Sadettin kerelerinin neticesini sabırsızlıkla 
- Ziraat Bankası buranın hayvan- bekliyor. 

larma uymıyan pulluklar getirtti. O- MAHKEMEN1N KARARI VE 
nun için böyle oldu. TÜRKLER ••• 

Başvekil : İskenderun mahkemesinde muha • 
- Yeni seçimde cehalet, diyerek keme edilen Ttırk gençleri hakkındn. ifratçı Arap Gazete-

sözilne şöyle devam etti: mahkemenin verdiği vazifesizlik ka- ler·ni~ Muga'ata'an 
- İyi alet, usul ve tedbirleri hep rarı burada memnuniyet uyandırmış- Antakya meselesi mUnasebetile if -

Notamızın Cevabı 
[Başı 1 incide] 

erkanının o tarihte yola çıkmaları 

muhtemeldir. 
Fransa sefaretinin Ankaradaki bi

nası henüz ikmal edilmediği için se
faret için muvakkaten Çankaya cad
desinde Bay Abdürrahman Nacrnin 
yeni yaptırdığı bina kira ile tutulmuş 
tur. Yeni Fransa sefaret binası bir 
buçuk sene sonra tamam olacaktır. 
Bu binanın, inşası için sarfedilecek 
para Fransanm Türkiye ile Qlan mü
nasebetlerine gösterdiği doetça ala
kaya ölçü tutulabilir. Binanın 20 mil 
yon franga mal olacağı tahmin edil· 
mişti. Halbuki frangın düşmesi ne
ticesinde frank olarak yekU.n bir kat 
daha artacaktır. 

"KVÇOK ANTANT' a 
meemua81 ve 

.. BALKANLAR" m 
Sinat ve mali mecmuası. Fran
sızca o1arak !;Ikmıştır. Zirdeki 
adrese yazılması: Beograd Boi
te postal -124. beraber düşünür ve pamuk mes~i- trr. Fakat Antakya muhafı~ Hüsn.ü ratçı Suriye gazeteleri, p~t dar 

k~ua:µ_ı::k~bJUJ).q s;~ııiı>. lwca- 'Betazft\ın azetelerde n~redıl .... en~,........ görü~ü yaalarına devam ı:t:rrrekte '""l.~ı~~-------------·-
tma temas ediyo!"'lf1 . kariü"fteeeirilfi~ ~lil'ttlantn~ftır. Bu dirler. 

Devletin ihtiyar.r büyüktür. Çok is- karara gö~ hıç bır tıUmayi.$ yapıl - Bizim bu mesele hakkındaki talep-
tifadeli şeyler görüştük. Yakında te- mıyac~~· ~ollarda ve kahvelerde bir lerimiz ve arzularımız, Fransa ile bi
şebbüslerde bulunacağım ve kararla- kaç kışı bır arada toplanıp konu§a • zim aramızda aktettiğimiz muahede -
nmdan çok istifadeler göreceksiniz.. mıyacaktır · lere dayanıyor .İfratçı Suriye gazete-
Hepinize çok teşekkür ederim, dedı GARİP BİR AÇIK MEKTUP teri de, bu muahedelerin bize sarih 
ve dakikalarca süren alkr!:lıtr arasın- Arap Vatanilerinin fikirlerini neş- haklar verdiğini inkAr edemiyorlar. 
da toplantıya nihayet verildi • reden Savtul'ahrar gazetesi garip bir Bunun için de Franaanın 1921 

Bugün parti tarafından kazalardan ac;rk mektup neşretmiştir. Gazete Ankara muahedesini yapmak 
gelen çiftciler şerefine bir öğle ziya- bunda, Antakyada otuz senedenberi hakkını haiz olmadığını ve 
feti verildi. Başvekil akşam Uzert çıkan "Yeni GUn,, gazetesinin, umu- bunu yapmakla mandater sıfatiyle 
Burnova Ziraat Mektebini gezdiler mi efki.n aldatıcı ( !) yazılar neşret- sali.hiyeti haricine çıktığını iddiaya 
ve şehirde hir S?ezinti ,yanMar. Ya - tiğinden dolayı kapatılmasını Suriye kalkışıyorlar . 
rm saııt sekiz buçukta hareket ede - Frıa.11sız komiserliğinden istemekte - Suriye gazetelerinin bahsettiğimiz 
ceklerdir . dir. ifratçı kısmı, meseleyi bir ahali mU-

F ransada Halkçı
lar Sarsınh mı 
Geçiriyor 

[Bagı 1 incide 1 
"- Fabrikaların amele tarafından 

işgalinden sarfı nazar olunmalıdır. 
Aksi takdirde halk cephesi yıkılacak, 
irtica ve faşiım ortaya çıkacaktır.,, 

Sosyalist liderlerden ve devlet na
zırlarından Pol For da ameleyi inzı
bata davet etmiş, halk cephesinin an 
cak intihap usulünde ıslahat yapıldık
tan ve meclisi feshettikten sonra da
ğıllabileceğini ilave etmiştir. 

DALADIYENlN NUTKU 
Sedan, 19 (A.A.) - Askeri teftif 

eden harbiye nazırı Daladiyer, hu -
dut ehalisine bedbin olmamaları la
zım geldiğini söyliyerek demiştir ki: 

lkide bir hUrriyet ve refah vadeden badelesi şekline dökmeğe çalışıyor -
ve bu vaatlarla TUrk Sancağmm lar. Bilhassa (Fethfilarap) gazetesi
mandasmı Suriye için isteyen Arap nin 9 ilkteşrin nUshasmda İbrahim 
gazetelerinin bu hareketi. kendi :ı- Fevzi imzalı bir makalede bu fikir U
leyhlerine fikir besliyenlere iyi bir zerine sütunlar dolduriılmuştur. 
numune vermiştir • İbrahim Fevzi, TUrk Kilikyamn A-
ŞAPKA GİYME HAREKE'ı1 rap olduğunu iddiaya kadar varıyor 

Türklerin, ana yurttaki kardeşleri- Bu gUIUnç iddianın en kuvveti ce -
ne imtisal etmek maksadiyle başla • vabı Kilikyanın İstiklll mUcadelesin
dıklan şapka giyme faaliveti hara. de TUrklilk namına yaptığı parlak 
r.-tle devam etmektedir. Artı~ fes ta- müdafaadır. Kilikya halla bu suretle 
şıyan başlar pannakla gösterilecek TUrklUğünU ve ana vatana bağlılığı. 
kadar azalmıştır. Sancağın diğer ee- nı, en .,ğır imtihandan geçirmiştir. 
birlerinde ve nahiyelerinde, hattl TUrk hudutlan dahilinde Arapc;a 
köylerinde halk, yüzde seksen ıapka konu§&n tektUk fertler bulunabilir. 
giymiştir . Fakat Suriye gazeteleri unutuyorlar 
ANTAKYA POLlSt ki Suriyenin birçok yerlerinde akal -

BugUn ağızlarda bir habel' daha liyet halinde bulunan TUrklerle biz 
dola.şmrya başladı. Surive Fransız kat'iyyen meşgul değiliz. Bunlar za

ruri olarak bulunduklan yerde ekal-

cih ederim.,, 
Blum, halk cephesi hükflmeti

nin yakrn<Ia iflb edeceğini kendi
nin de tasdik ettiğini ihsas etmekte
dir. 

Blumun Populer ı;!'1lzet~. radikal 
şeflerden $otanın radikallerle komü
nistleri biribirine yaklaştıracak söz
ler sövledifini anlatıvor ve bunları 
ehP111Ylli"Wtte kaydedivor • 

liyet muamelesi göreceklerdir 

lstanbul Be§lnci lcra Memurluğun· 
dan: 

(Cibalide IskUplU mahallesinde 
Bostan hamamı sokağında 8 No. lu 
evde outrmakta iken fimdi yeri bel-
li olmıyan kendi oamın.ı asaleten ÇO• 

cuklan lUtfiye, Hatice ve lUtfU nam
larına velayeten genç Ali oğulların
dan ölü Ahmet kansı A'Y')eye.) 
Hazır vekilleri tarafından latanbul 

asliye dördUncU hukuk mahkemesin· 
den bin Uranın 13 - 9 - 35 gUnUnden 
3 5 faiz ve 30 lira ücreti vekllet ve 
41 lira 52 masarifi muhakeme ile tah
siline dair bilisale ve bilvelaye aley· 
hinizde verilen 8-5-36 gün ve 36/154 
sayılı ilam berai infaz dairemize tev-
di edilmiş ve 36 1556 sayıya kaydı 

icra edilmiştir. Namınıza gönderilen 
icra emri arkasına yazılan yazıda i· 
kametgihmu;m nerede olduğu belll 
olmadığı bildirildiğinden on beş gün 
müddetle icra emrinin ilanen tebliği• 
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Vatan" namile bir de cemiyet kur
mutlardı. Bu cemiyet az bir ekal
liyetin ekseriyet üzerinde nafiz ol
masına karşı koyacaktı. Gençler 
bu cemiyeti teşkilatlandırmakla 
meşruJdüler. Fakat hainler de 
bir taraftan çalışıyorlardı. Adam
lan vasıtamyla müfreze kumanda
nı ile temasI temin etmişlerdi. 

Türklerin hukukuna zerre kadar 
müdahale etmiyeceklerini, artık 

Arap hilkömetinin tesisinden sar
fı nazar eylediklerini ve binaena -
leyh memleketin asayişi ba.kımm
dan kendilerile tefriki mesaide bu
lunacaklannı bildirmişlerdi . Bu 
yalan vaitler sayesinde, kumanda
nı elde ettiler. Askerin Billhmı al
dılar. Askerleri esir telakki etti -
ter. Ve ikinci Arap hükfimetini i
lin ettiler. Bu defa Ibrahimin Hena 
no tam mana.sile iş başına geçmiş 
Ye "MutemedüŞterif'' unvanı altm· 
da icrayı hüldımete başlamıftı. 

Diğer dilşUndUğüm şey: Satış koo
peratifi isteniyor. Yeni ziraat aletle
rini kullandırmak için kooperatif'le -
rin bu makineleri temin etmesi dilşü
nülilyor. Yani bUtUn bir veya iki köy 
için bir 'bUyUk ziraat lleti almak, bu
nu kooperatife mal etmek. 

"- Biz, bütün memleketlere el 
uzatıyor ve dürüstlük, açrk bir lisan 
la konuşuyoruz. Memleketimiz, dün
yanın en bUyUk memleketlerinden 
biridir. Nekadar kuvvetli ve nekadar 
toplu olursak, o kadar hürmet gö
recek ve beynelmilel müzakerelerde 
o kadar dikkatle dinleneceğiz.,, 

Parill, 19 (A.A.) - Halk cephesi
ne mensup övr ve Humamte gazete
leri, bu cephenin sarsılmaz derecede 
kuvvetli olduğunu yazmaktadırlar. 

Sağcı Eko de Parls ise şöyle yazı
yor: 

Sa,icı Fln.ro nzetesi. Blumun be
yanatını endi.şevi izale edecek mahi
yette 16rmemelrtedlr. 

İskenderun ve Antakya TUrklUiU • 
nUn ekalliyet vaziyeti ile hiçbir ala -
kası yoktur. Fransa bUtün bir saha
nın mandaterliğini tberine almış ve 
bu. Bahaya dahil bir kmmı halkın ol
gunluğunu iptidadan ~dik ederek 
bunlara idarl muhtariyet vermiştir. 
Bu halkla bizim allkamm da kabul 
ederek tlbi olacaklan idare şeklini 
bize karşı bir muahede ile tasdik et
miştir • 

Antakya ve lakendeıım meaelesi -
nin tarllıt ve hukuki vulyetl tberin
de Suriye guetelerl bt'i"'11 dur -
mak istemiyorlar ve iti muPıataya 
dökmeğe çalI§IYorlar. Bu müfrit ya
zılara rafmen biz, IJuraaın& tamamile 
kaniiz ki Suriye halkı Türkiye ile 

ne karar vertımi§tir. Din gilnUnden k 
itibaren OD bet gUn içinde hükmolu• 

Nasıl bunu kabul ediyor musunuz! 
Beş, on aile bir araya gelerek it ve 
mahsul za.manmda straya koymak 
suretiyle böyle bir makine alıp kuDa
nabilir misiniz! 

Menemen müstahsilleri cevap ver-
di : 

,_ Buyurduğunuz fikir memleket 
için çok mühim faydalıdır. Bu ma
kineler kredi ile alınırsa çok iyi o
lur 

"B. Blum, radikal sosyalist parti
sini teskin etmeğe çalışmaktadır. Fa
kat .bu nutkun hakikt manası, şudur: 

"Ben hiçbir zaman komünistlerden 
vazgeçmiyeceğim, halk cephesini da
ğıtarak yeni intihabat yapmağı ter. 

Jour nzetem hUkAmetin 'klnunu
evvel baslarmda mecliste muvaffa -
kıyetsizllğe uğrayacalnu. Şotanm 
dostlarmı Uma edemiyeceğlni s6ylU -
yor. 

L'ami du People "1 &azlerl s6y1U
yor: Halk cephesi hldlselerin tazyf
kı altında çökecektir. HUk\tmet iett -
mat ka~aşalıklann ve bUtçe mllv:ı
zenesizliğinin 6nUnU almv.sa bu «;ök
me pek yakındır. 

iyi komşu sıfatiyle mUnuebet kur -
manın iktısadt ve içtim! faydalarını 

taınamiyle görUyor ve bu, mUfrit ya
zılar ancak dar görUıUl blıı zilmreyi 
temsil ediyor . 

nan borcu Menıediğinia ve tetktk mer di 
elinden veya temiz muhakemealndeD 
veya ladeten muhakeme yoluyla ait 
olduğu muhakemeden icranın geri bı· k 
rakılmasına dair bir karar g?tirme
dığiniz takdirde cebri icra yapılacağı 
ve bu müddet içinde mal beyanında 
bulunmazsanız hapisle cezalandırıla· 4!1 
csığınız ihtarını havi ve icra emri ye· 
rlne geçmek üzere bermucibi karar la 
Hanen tebliğ ve ilim olunur. (26613) 
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İZLANDAVA 
''TC!JR-1<,, AKINI 

No. 76 _ Yazan : Kaaırca11 liu/Lı -

" Benim Hayatımı Kurtardınız, 
Sağ Olun, Çok Yaşayın!,, 

.Anska.r diz çökt.U ve onun elcrineı du. 
sarıldı: . F~~hat Reis atıldI ve .genç kızın 

Be . hayatımı kurtardınız. bilegınden tutarak hançen aldı: 
:-- nımok yaşayın Beni burada - Anlaşıldı, bu kadarı yeter ... Sag- olun, ç · 

bır~kmayın, beraber götürün! Genç kızın göz yaşları 
Diye yalvarıyordu. Leventler çocuklarla anneyi götü-
Candan görünmek için elden gele- recek oldular. 

ni esirgemiyordu. t f Gen" kiz Ferhat Reisin ellerine 
· l' · kti ve e ra ı- ~ .. 

Ferhat Reıs . e .ını çe örünce· sarıldı. Iri gözyaşları dokerek yal-
na bakındı. Dışlı Hasanı ~ . vardı: 

l N ··yıuyor bu 
_ Buraya ge · e so - Onları götürmeyin! Bağışlayın 

adam? onları... Ben geli,.im sizinle... Fakat 
Dıye sordu. onları bırakın! .. 
Dl.şlı· Hasan onun sozıerını tura:çe-

Sakar Ali: 
ye çevirdi. - Bırakalım, reis... Zaten bir işe 

Ferhat Reis: l 
~ b" kıl 1 ,ı,, yaramaz ar ... 

- Söyle ona, eger ıze avuz u..,. Dedi. 
Ederse onu serbest bırakırız. isterse Anskan sürükleyip götürüyor-
beraber de alırız. Hele nasıl hizmet lardı. 

ett:ğini görelim!.. Genç kız kimseyi dokundurmu -
Dedi. yordu. Annesini ve kardeşlerini öp-

k Ali onun Anskar oıcıuı?:unu Sa ar ~ müş, uslu uslu gemiye doğru yürü-
lamıştı Fakat belli etmi-c;oktan an · müştü. 

yordu. Bagge'nin saklandığı mağarayı 
Anskar cevap verdi: bulamadılar. Buraya tam yüz kişi 
_ Bir kısmı içerilere gitti. Lakin 

pek çoğu buraya yakın bir yerde 
gizlendiler. 

_Nerede? .. 
- Sizi oraya götürürüm. Fakat be

nim de bir dileğim var. 
- Nedir? 
_ Ben bu evin sahibi olan tüccar 

Bagge'nin damadıyım. s~:~ k~r~ı 
silah kullanmak istemedigım ıçın 
beni hapsetti. Kızını da kaçırdı. Ka
rımı bulursanız bana bağışlayın! .. 

Sakar Ali, reisin kolunu tuttu: 
_Yalan söylüyor, bu bir kız hır

sızıdır. Alçağın biridir. Karısı yok
tur onun ... Bagge'nin de damadı de

saklanmıştı. 

O zamandanberi bu mağara 
ler mağarası) diye anılmıştır. 

• • • 

(yüz-

Leventlerin ikinci grupu adadaki 
c:iftliklere yayıldılar. tnsan ve kopuk 
topladılar. Uçüncü grup Papas Ola
furun bulunduğu Ofenlayti köyüne 
gitti. Papas ihtiyar olmasına rağ
men köylülerle birlikte. karşı dur -
maya kalkıştı, fakat hiçbir iş bece
remedi. Bu köyden papazla karısın
dan başka dört çocuk ve iki kız a
lındı. 

[Arkası var] 

ğildir. 
,......_ ......... 

- Sen nereden biliyorsun 
Sakar Ali kısaca anlattı. BORSA 

Sen karışma arhk! ·--;;;:;~;;;~; 
Anskar onların ne konuştuklarını 

bilmemekle beraber dikkatle din1:b _P a r a I a r 
yordu. Ferha Reıs onun şUphelen-
diğini gördü. lşi düzel~~ek ~.':.~.zat
nıamak için Sakar Alının gogsun -

Alış 

I Sterlin 614,-

den elile itti: 
_ Herifin gözleri fıldır fıldır dö-

nüyor. Işi anlıyacak. Sen karışma 

I Dolar 123,-
20 Fransrz fr. 114,-
20 ı ... ret ı25,-
20 Eelı;ika fr. 80,-
20 Drahmi 20,-

artık ... 20 lsviçre fr. 565,-
Anskara döndü: 20 Leva 21,-

1 Florin 62,-
20 Çekoslovakya kuronu 

Satış 

618.-
126,-
118,-
130.-
!13,-
73,

!-':'5.-
23.-
66,

Tescıl edilme
miştiı . 

_ Karını sana verırız. Diledığin 

yere de göndeririz. Haydi çabuk 
söyle ... I Şilint 21,- 23,-

Anskar sevindi: 
1 Pezetb. 
1 Mark 

Tescil edilmemiştir. 

" 
,, 

1 Zloti 
" _ Balık roağara1arına saıuandı

lar. Haydi sizi oraya .2'.Ötüreyim. Ar
I Pengö 
20 Ley 
20 Dinar 
1 Yen 
Ruble 

" ,, 
13,- ıe,-

kamdan gelin! Tescil edilmcmıştır. 

Dedi ve yürüdü. 
I Isviçre kuronu 
Altm 
Banknot 

" 30.-
985,-

240,-

Papaz Can ile ailesi ve arkadaş
ları deniz kenarındaki bir mağara
daydılar. ünce onları buldular ve 
gemiye götürdüler. Ç e k I e r 
Mağaralar birer birer bulunuyor, Sterlin 615,-

1 1 ' Dolar 0,79,44 
kapısı o an ar kırılarak giriliyordu. Fransız Fr. 17 ,07 

Leventler buradaki insanlardan Liret 15,11 
d' Belga 4,7244 

genç v.e . ı~ç olanları ayırıp ayırıp Drahmi 89,3495 
knnva ındi_ rıyo~la_rd!. Sakar Ali genç Isviçre Fr. 3,46 
•rJ 1 Leva 65,04 

kızlara isım erını soruyordu. Çünkü Florin 1.4744 

aradığı kızı Anskar bile bile göste- Çekoslovalr kuronu 22.4730 
Siling 4,2472 

recekti. _ Pezeta 7,3658 
A°'layışlar, çıglıklar biribirine ka- Mark 1.9740 

nş.:or, genç oğulları.ndan ve genç Zloti 4,2570 
•J lm k Pengö 4,3090 

kızlarından ayn a ıstemiyen ihti- Ley 108,9430 

Y
ar babalarla anneler gözyaşları dö- Dinar 34.7967 

Yen 2,7814 
küyorlardı. _ Ruble 17.4418 

Nihayet bir magarayı boşalttık.la- Isveç kuronıı 3,1536 

man orada sarışın ve çok güzel E • h a m 
rı za Ik' k .... k ... b · ıaz gördüler. ı uçu çocukla 
ır 1 bir kadını kucaklıyarak Türk lı Bankası 

r::e~tlerine meydan okuyacak gibi 
N 

b. hal takınmıştı. 
ır Anskar onu Ferhat Reise göster-

(li: 
_ !şte karım ... 

Dedi. · • tt G k Tutmak için elını uza ı. enç .ız 
.. t·· e saldırdı. Anskar çekilon un us un 

di, fakat kız onu bırakmadı. 
Ferhat Reis kahkahayı bastı: 
_ Senin karın nıı bu? .. Yaman 

ka.rıymış doğrusu... . . 
Genç kız bir dişi kaplan gıbı sal-

ôırıyordu. 

• • Hıımıtlnt 
Anadolu % 60 

.. % 100 

Sirketl Hayt'iye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
Terkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

istikrazlar 

Türk Borcu I 

" II " .. ın 
Errani A. B. C. 
istikrazı Dahıl! 
Sivas - Erzurum y 

II 

95 

Anskar şaşırmıştı. • 
Sakar Ali belindeki hançerl CI • T a h v i l a t 

kardı. Genç kıza yaklaştı ve: 
- Al, bununla vur! 
Diyerek uzattı. 
Genç kız onu kaptı. Havaya kal-

~ırdı. 
Anskarm gözleri yuvalarından fır

la~ac~k gibiydi. ~açacak y~r arıyor: 

~ıhtım 

AnadoJ;t I ve II kupon kesik 
,, III 
" Mümessil 45,40 

Mı ı ı r 

1903 n 
191l IIl 

tahvilleri 
111,-
102--

ti 

32.-
986,-
242,-

617,25 
o.;!l,ıo 

17,-
15.u5 

4.7055 
8'.l.0233 

3.4470 
64.f!03!i 

l,4730 
22.3912 

4,2316 
/,3390 
1.9684 
4,2414 
4 . .2!>32 

108,4560 
34.67 
2,7713 

!7 505b 
3,1422 

Bt.
ıo.
ıo-
25.40 
41.-

Hi.-
20.50 
10,20 
12.-
1 J,21) 

94.,-
29.-

3,50 

23,75 
21 57 1 / 2 

21,70 
97,-
97.50 
99.75 
99,50 

tO.•O 
4?,ıS 
45.10 
45,70 

112,-
103.-

l A N 

DUNYA MATBUATINDA 
GOZUMUZE iLiŞENLER 

Dünyanın en ihtiyar 
adamları 

Sovyet Maverayı Kafkasyasmda 
Abazalar memleketinde yüz yaşını 
çoktan geçmiş birçok ihtiyarlar var
dır. Bu asırbk adamJann hemen 
hepsi hala dinç ''e çeviktir, hele düş
kün ihtiyarlık vaziyeti kat'i)ryen 
göstermemektedir. 

Bunların içinde en ihtiyan, Ga~fa 
köyünde oturmakta.dır. 157 yaşına 
ginni~ olan Gadalı Ekun Şoua, yürü
mek için bir bastona dayanmakla 
beraber, din~tir ve hergün köyden iki 
üç kilometre uzağa kadar dağda mu
hakkak surette bir gezinti yapmak
tadır. 

Radyo 
Bugünkü program 

İstanbul 

öğle neş~İ!~tı - Saat, 12,30: Pl1kla 
Türk musıkısı; 12,50: Havadis; 13,05: 
Plakla hafif müzik; 13,25 - 14: Muhtelif 
plak neşriyatı. 

Akşam neşriyatı - Saat, 18,30 Çay sa
ati, dans musikiııi; 19,30: Çocuk masalı, 
t. Galip taraftndan; 20: Türk musıJı:i ııaz 
heyeti; 20.30: Bayan Belma ve arkad1lilan 
tarafından Türk musikisi ve halk şarktlan 
21: Plakla sololıır. 21,30: Orkestra. 

ı - Balfe: (Çingene Kızı) uvertürü. 
2 - Krat:ı:l: (Son Damlalar) vals. 
3 - Borodin: (Polovesyon) dans. 
4 - Az-zoni: (Mt-lodya). 
5 - Perroud: <Monııelant). 
6 - Fetras: (Tirol havaları) .. 
7 - Stob:: (Saıırlet Masalı) tııngo. 
22,30: Ajans haberleri, 23: Son. 

Kahire 

126 ya§ındaki Şats Çukbar ise Gu 6,10 Plaklar. 7 Kur'an tefsiri, 7,30 Haher
d t.c;k mmtakasmda Kaldakv k .. l !er 8 Konferans. 8 20 Orkestr~ . 9 Kur·an. 

au ar O· 9 55 Konser, 10,30 Konser, 11 Kon!>er. 
yiinde yaşamaktadır:. Görünüşte ken ' Jt. 

disine kat'iyyen 60 tan fazla yaş ve
rilemez. Kendisi mükemmel bir av
cıdır. Ve av maceralan köyünde ha
la söylenmektedir. Şats'ın 48 yaşın
da bir kansı ve lG yaşında da bir kı
zı vardır. 

Şoseden 70 kilometre uzakta dağ
ların ortasında Çilou köycü~nde de
Recep Aşub, A<ilan A~mb ve Lağus. 
tan Aşub isminde üç karde.5 yaşa. • 
maktadır. Bunlar sıra ile 100, 102 ve 
10 ı yaşındadır. 

Cegerdi köyUnde de 112 yaşında 
Saatkerya Amca isminde bir ihtiyar 
bulunmaktadır. 

Oçemçirsk mıntııkasmda Gali ka . 
sabasmda ilk e\'i kuran Ketzba is
mindeki ihti3 ar da hala ya5arnakta
dır. 132 ya~mda olan bu adamın 
müteaddit nesildeki t-0runlan 102 ki· 
şi tutmaktadır. 

• • • 
Bir ailede dört kız 
erkek oldu. 

İtalya.da kU~ük Feltre şehrinde o
turan bir çif~i ailesinin dokuz ço
cu~ ''ardır. Bunlardan dördü, doğ
duklarmdan bir müddet sonra cins
lerini değiljtlrtni!ilerdir ve dokt.or
lann :yardımlan ile, luzlar şimdi ta
mamen erkf'k olmuşlardır. Bu kJZlar
dan en bü3;iğü dokuz yaşındadır. 

Daha şimdldE'n çocukJann ebeve;l'lll 
isimlerini df'ğiştinnek üzere nüfus 
dairesine müracaat etmiş bulunuyor
lar. Şurası şayanı clikkattir ki, diğer 

f;Ocuklar ve ebeveyn tamamen tabii 
surette teşekkül etmJ~ bulunuyor -

lar. · 

Yeni ekmek narhı 
Birinci ekmeğe 10 10 para, ikinciY~ 

9,5 ve francalaya 14,5 kuruş azamı 

fiyat konulmuştur. 
Yeni narh yarından itibaren on beş 

gün içindir. 

Günün program özü 

21 Zürih. 21.10 Königsberg (List). 21.15 
Var~ova (Br;ohms, Rahm:ıninov). 22,30 Pa
ris P. T. T. (Pierne $mid). 

pnf'f ı,,. .. ., .. .-lPr: 

19 Münib: Hafif orkestra. 21 Vivana: A
vusturya halk musikisi. 21,10 Breslav: Es
ki halk şarkıları. 21,10 Mün;h: Popüle~ 
programı. 21.45 Budapeşte: (Raiter'in ida
resinde). 21 55 Pr~g: Cek mus;kisi. 23 Ro
ma: J(oro Knn~ .. .-ı . 2;\.~0 J:hmhıır~: Papü
ler programı. 23,30 Layp:ı:ıg: Orkestra, Üç 
piyano. 

21.20 Brüno: "A~ık hava tiyatrosu., adb 
opera. 

()·ln ..,tıcıU~cıl • 

20.ıo U.vp1ig: Eski 
Prag: Kuartet. . ,, .... 

eserler (Orı:J. 21,15 

23,20 Viyana: Piyano konseri. 

22 30 Zürih. 23,30 Bresl::ıv, Roma. 23,40 
Tori~o. 23,45 Varşova. 24,25 Londra (Rej
yonal). 

A vus · urya Reji 
Heyetinin Tetkikler· 

Avusturya rejisi müdürü doktor 
(Dorek) in riyaseti altındaki Avuı::;
turya tütün Espert heyeti dün şehri
mizdeki alakadarlarla temasa giriş

mişlerdir. 

lı t 'sarlar müdürünü ziyıtrel eden 
heyet, ihraç edilen Türk tütünleri ve 
bı ı •daki (Ostro Türk) şirketmin va
ziyeti hakkında uzun boylu görüş_ 

müşlerdir. 

Dün. inhisarlar idaresi tarafından 
murahhaslar şerefine bir öğle ziya
feti verilmiştir. 

Bir Alman sanayi 
heyeti geliyor 

Alman Iktısat Nazırı Dr. Schahtın 
memleketimize geleceğini yazmıştık. 
Dr. Schaht ile birlikte Alman sanayi
cilerinden 35 kişilik bir grup ta mem
leketimize gelecektir. 

• nı • . ....... ~ 
SAGLIK ÖGÜTLERi 

Yazan: LOKMAN HEKiM 

Vejetalin Dokunur mu? 
Okuyucularımızdan biri bana 

gönderdiği bir mektupta, vejeta
lin diye sattıkları yağ insana do
kunur mu? diye soruyor. 

Bunu yağcı, sütten yapılan ya
ğa karıştırırsa o vakit insanın mi
desine değilse bile sinirine doku
nur. Çünkü her ne suretle olursa 
olsun, aldanmak insana ağır ge
lir. Süt yağına vejetalin karıştır

mak hilesini yapan yağcı, bunu az 
karıştırırsa - itiraf etmeliyiz 
ki - kimyagerlerin bile hileyi an
lan'laları güçtür. Ancak vejetalin
den az karıştırmak çok kar bırak
madığından hile yapanlar çok ka
rıştırmak saflığını gösterirler de 
onun için süt yağına vejetalin ka
rıştığını kimyagerler çabuk bulur
lar ... 

Fakat, süt yağının pahalı oldu
ğu zamanlarda, vejetalini, vejeta
lin diye, hem de biraz ucuzca, a
lırsanız bunun midenize veya bes
lenmenize dokunmasında bir se· 
bep yoktur. 

Vejetalini Hindistancevizinden 
çıkarırlar. Hindistancevizi vakti le 
Mahmutpaşa başında, "Mide için, 

kuvat için" baharlı macunlar satan 
hacı babaların işportalarında bul
duğumuz vakit pek hoşumuza gi· 
derdi. Şimdi de şekerci dükkanla
rında Hindistancevizi şekeri bu-

lunca ondan yemek gene hoşurnu
za gidiyor. 

Hindistancevizinden çıkarılan 
bu nebati yağ, hikayedeki eski za
nıan padişahlarının yedikleri gibi, 
safi yağdır. inanmazsanız terkibi
ni söyliyeyinı: Yüzde 87,27 asit la
rik, yüzde 2,35 asit palrnik, yüzde 

9,98 asit oleik, yüzde 0,40 asit büti
rik ve kaproik. Hepsi de yağlı 
madde olan bu asitlerin yekununu 
yaparsanız tamam yüz çıkar. 

Vejetalin yağını, Hindistancevi -
zini alkol ve mangal kömürü ile 
karıştırarak çıkardık !arından, ya
ğı acıtacak madde kalmaz. Onun 
için vejetalin ~cımadan uzun za
man durur. içinde en çok miktar
da bulunan asit borikten dolayı 
hazmı da kolaydır. Vejetalinin 
Yüzde 97,9 miktarı hazma girdiği 
tecrübeyle anlaşılmıştır. 

Bu nebati yağda, zeytinyağın -
daki kadar vitamin de bulunmuş
t~.r. Bundan dolayı hayvanlara 
Yuzde on nisbetinde yedirilerek 
Pek aU büyüdükleri görülmüştür. 

Vejetalinin bir kusuru vardır. 
Tereyağı gibi ekmek üzerine sürü
lüp yenilemez. Fakat sebze pişir
mek için, pilava konulmak ıçın 
pek işe yarar. Patates kızartması 
da vejetalin ile yapıldı~ı vakit hiç 
diyecek voktur. 

''=-=>-- --------

No. 79 : Ziya Şakir 

Damat Ferit Paşanın İstifası U zerine 
Tevfik Paşa Tekrar Sadarete 

Getirilmişti 
Padişah Vahdettin ;bütün bu cere-1 dolu - Istanbul) ikiliğini ortadan 

yanları, büyük bir dikkatle takip edı d.aldırarak - gene ?aşta, padişah 
yor; ve bunların muhtemel neticele- olınak üzere - (1) bır Cmeşrutiye
rinden fena halde ürküyordu. :-i hakikiye) ve (idarei salime) tesis 

Onun bu ürküntüsünü arttıracak eylemek. 
başka bir hadise daha zuhur etmişti. Kabine bu esasl~rı k~l".a:ıaştırdık
Bolşevikler, (Varengel) ordusuna tan sonra. derhal ışe gırışıldi. ItilB.f 
dehşetli bir darbe indirmişlerdi. Bu zemininı tıazırlıyacak şekild"" b i r 
perişan ordu enkazile birçok Rus a- ırıektup yazılarak Neşet Bey ismin
sılzadeleri, İstanbula dökülmüşlerdi.. de bir zat ile Ankara~a gönderildi. 
Vaziyet büyük bir ibret nümunesi Birl?.kım notlardan ıbaret olan bu 
arzetmekte idi. mektup, l:;tanbul ile Ankara arasın-

Bolşevikler, (Ankara) ile dost • daki hilatı k.J!aylaştıracak mahiyet. 
luk tesis etmişlerdi. Şayet bu dostluk te devıldı. Bilhassa, merkezi lstan _ 
bir (askeri ittifak) husule getirir d Lmlda

0 

oımak ve riyasetinde gene ı:a~ 
Milli bükü.metin ordulan İstanbul ~~ dıı,;':ı.h bulnn'llak üzere, hükumetin 
zerine yürüyecek olursa; 0 zaınan şcıı J~ill id'l me t:tmeye, An karada hiç 
(Milli Hükumetin aleyhtarları) nnı da. tı:.;rr.~ıJ ta1 r.ftar değildi. 
ayıu feci akibete uğrayacakları, hiç hnbıra)-a bu şekilde . mü~caat 
şüphesizdi. Bu düşünceler altında ezi- eut!..ılf r, <;ol büyük hata ışlemışler
len Vahdettin, nihayet kararını ver- di. Çünkü artık orada, tam manasi
mişti. Ve Damat Ferit paşaya çekil- le bir (Milli Hükumet) teessüs et
mesini tavsiye etmişti. miş .. ve bu hüisümet; Fransa, Rus-

Sevr muahedesinin imzalanma.snı- ya, Ermenistan, Gürcistan cumlıuri
dan sonra, hastalığını bahane ederek yetlı.!de münasebetlere girişmek ve 
ortada pek seyrek görünen Damat rr.uah<..dder aktetmek suretile kök-
Ferit paşa, nihayet son melanetinı- leşmişti • 
de yaptıktan sonra istifa etmiş. Yah- İstikbalde, bütün Türk milletinin 
dettin tarafından sadaret makamına, hami ve halaskarı olacak böyle bir 
tekrar Tevfik paşa getirilmişti. yepyeni kuvvet ve müesseseyi yıkıp 

Tevfik Paşa, bu defaki sadare- ta, artık temelleri çürümüş olan köh· 
tinde m u v a f f a k olabilmek ne bir saltanatın göçmeye mahkum 
için kabinesine eski iki askeri ve sa- olan binası altına girmeyi, hiç kim
bık iki sadrazamı getirmişti. Bunlar- senin arzu etmiyeceği, pek tabil Hı. 
dan biri, Ahmet İzzet Paşa, diğeri de Bununla beraber Ankaradan av· 
Salih paşa idi. Tevfik paşa , bu iki det eden Neşet Bey, kabine namma 
ağır başh askeri refakatine almakla Dıthiliye Nazırı lzzet Paşaya izahat 
- Damat Ferit paşa zamanında, Ba- verirken; An karaya bir heyet gön -
bıalide takip edilen - menfur siyase- derılerek esaslı bir şeldlde müzake• 
te artık nihayet verildiğini Ankaraya reye girişmenin büyük faydalar te-

min edeceğini arzeylemişti. ihsas etmek istemişti. 
Bu mesele, derhal vükela mecli -

Fakat çok gariptir ki Tevfik paşa- sinde müzakere edilmişti ve heyet 
nın bu son kabinesi, hiç kimse üzerin tarafından da. Ahmet Izzet ve Salih 
de, matlup olan tesiri husule getire-
memiş, büyük bir emn.iyet ve itimat 
da telkin edememişti. 

Bunu herkesten evvel padişah Vah 
dettin hissetmişti. Hatta bu vaziyet. 
ten müteessir olarak bazı mühim er
kanın istifa etmesinden ve bir buh
ran husule gelmesinden korkara.k bir 
takım manavralar çevirmekte idi. 

Mesela; bir sızıltı ve şikayet kar
şısında kalmamak için - mutat hila
fına olarak - günlerce vükela heyetini 
huzuruna kabul etmiyor; fakat hep
sine de ayrr ayrı haberler göndererek 
hizmetinde devama teşvik ediyordu. 

Mesela; Sa.draı.am Tevfik paşa 

saraydan Babıaliye geldiği zaman, 
Ahmet İzzet pa.şa ile Salih paşayı 

aynca görüyor: 
- Zatı şahane rütbclerinizi eski 

derecelerine terfi etmeden yüzlerinize 
bakamayacaklarını söylüyorlar; V<:! 

eski rütbelerinizin iadesi için. heyet
çe bir inha mazbatası yapılmasını 

ferman buyuruyorlar. 
Diyordu ... 
[Istitraten şunu arzedelim ki; 

Damat Ferit Paşa bazı hasımların
dan intikam almak için bir (tasfiyei 
rütep) kanunu icat etmiş, bu arada 
Ahmet Izzet ve Salih Paşalarm rüt
belerini (müşür) lükten (ferik) liğe 
indirtmişti... Damat Ferit Paşanın 
bu şerrine bizzat alet olduktan son
ra, Tevfik Paşa ile bu suretle haber 
göndermesi, iğrenç bir riyakarlık -
tan ibaretti... lhtimalki karilerimiz -
den bazıları, bir hükümdarın bu de
recede küç~klüğe düşmiyeceğini talı 
rnin ederler; ve şu yazılarımızı da 
(hayali) telakki eylerler. Halbuki, 
Ahmet izzet ve Salih Paşalar, he -
nüz berhayattırlar. Eğer yalan ve 
yanlış söylüyorsak, liıtfen bizi tek
zip veya tashih buyursunlar.] 

Işte, bu esas ve şerait altında te
şekkül eden Tevfik Paşa kabinesi, 
birkaç gün sonra, gazetelerle pro -
gramını ilan etmişti. Bu program da 
- her kabinenin programı gibi -
efkan umumiyeye karşı bol bol va
itlerden mürekkepti. 

Hakikate gelince; Tevfik Paşa ka
binesinin programı; başlıca şu mad
delerden ibaretti: 

1 - Anadolu ile, - samimi bir 
surette - itilaf husule getirmek, 

2 - Bu itilô.f husule geldikten 
sonra, müşterek bir gayretle iyi bir 
sulh akdetmek. 

3 - Ondaıı sonra da, artık (Ana-

Paşaların gönderilmesine karar ve
rilmişti... Bu kararın, böylece kal • 
mruıı lazımgelirdi. Halbuki Ahmet 
lzzet Paşa, nasılsa büyük bir gaflet 
göstermiş: ~ 

- Hüseyin Kazım Bey de bizimle 
gelsinler. 

Demişti... Sabık {Meclisi Meb'u .. 
san Reisi Sanisi) Hüseyin Kazım 
Bey, saray erkanından bazılannın 
iltimasile, kabineye girmişti. Ticaret 
ve Ziraat Nezaretini deruhde etmis. 
ti. Fakat şunu da ilave edelim ki 
Hüseyin Kazım Beyin kabinedeki e~ 
mühim vazifesi, (meclisi vükela) 
mukarreratını, saray nam ve hesa
bına kontrol etmekti. Çünkü Padi
şah Vahdettin, mecburiyetle iktidar 
mevkiine getirdiği Tevfik Paşa kabi
n,.sinin sadakatinden pek o kadar 
emin değildi. Onun için, en has ve 
halis hendesi {Refik Bey) in yakın 
hıstm1 ı:ırrndan olan Hüseyin Kazım 
P.eyin de kabineye girmesini iltizam 
eylemişti. 

Izzet Paşanın gösterdiği gafletin 
sebebine gelince; bu zatın bir müd

det evvel Meclisi Meb'usan reisi sa
nisi bulunması dolayısile Ankarada
ki meb'uslardan birçok ahbabı oldu

ğuna hükmetmiş; orada görülecek 
işlerde kolaylık temin edeceğini zan
nederek beraber gelmesini istenıisti 

Ankara ile Istanbul ar:ısında ~e~ 
reyan eden ba.zı muhaberelerden 
sonra, nihayet bu heyet bir lngiliz 

heyetinin refakatinde olarak trenle 
Haydarpaşadan hareket etmişti.. In
giliz heyeti, (Büyükderbent) . t . 

ıs ası • 
yonuna kadar (paşalar) f k . a re a at 
etnıış, oradan ileri geçememişlerdi. 
Ahmet Izzct ve Salih Pa . 
refakatıerindekiler ise t şalar ıle 
bil, manda arabası d~ ~en, oto~o
değiştirmek sureti!~ bır:zıhn vl~ saıre 

kk . • ayı me • 
şa at çektikten sonra nih t B" 
lecik · t · ' aye ı-

ıs a.sıyon una gelebilmi l di 
B.1 ·~ ser . 

ı ecıge gelen bu h t. S . p . .. eye, aııh 
aşalarla, Huseyin Kazını eskı· 

f l d c ' se-ır er en evat, hariciye h k k .. . . M .. ti u u mu-
şavın un r Beyle Hoca Fati 
f d"d ·· n E-en ı en nıurekkeptir, 

(Arkası varl 

Eyüpte parti kaza teşkilatı 
kuruluyor 

Halk P t ' · . .. ar ısı, yenı teşkil etliler: E-
ip :azasında Partinin kaza teşkila
ını urmaya karar vern:\ştir. -
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No. 77 

MA~l ~NTUVb.NETi .. 
~omtAnL 

Türkiye Ziraat Bankası 
idare Meclisinden: 

Türkiye Ziraat Bankası Umumi Heyetinin İkinciteş
rin ayının 18 inci Çarşamba günü saat on beşde Anka
rada Merkez binasında toplanacağı ilan edilmişti. Bu 
toplantı için seçilen Vilayet murahhaslarının isimleri a
şağıya dercedilmiş olduğundan tayin edilen gün ve saat
te gelmeleri rica ol un ur. u 2 3 1 O" 

Karacabey Merinos Yet'ştirme 
Ç ftFği Müdürlüğünd.en; 

Çiftlik dahilinde inşa edilecek iki adet koyun ağılı ka· 
palı zarf usuliy1e münakasaya konmuştur. · 

Yazan: Stephan ZWEIG Çevsren. Rezzan A. !· Y ALM Aflı 

Kraliçe, Heyecan ve Merak içinde 
Pencereden Pencereye Koşuyordu 

Keşif bedeli ( 7.443) lira ( 2 2) kuruş üzerinden 
(14.886) lira (44) kuruştur. Eksiltme 27 İlkteşrin 1936 
tarihine rasthyan Salı günü saat 1 6 da Bursa Baytar 
l\r1üdurlüğü binasında toplanacak Merinos Y. Çiftliği in
şaat komisyontınca yapılacaktır. 

Düşman kumandanının resmi teb
liği Paris halkına temmuz sonlarında 
okundu. 

Müttefik düşman ordularının Pa
rise hücum edeceklerini ve sarayla 
kralı müdafaa edeceklerini öğrenince 
halk galeyana geldi. 6 Ağustosta 
Marsilyadan gelen altı yüz ihtilatci, 
güneşten yanmış yüzleri ve coşkun 
seslerile ortalığı kapladı. Me~hul bil 
zabit tarafından bestelenen ve 
Marseyyez ismini taşıyan milli mar
şı söyliyerek hücuma geçtiler. Çürü
müş saltanat arlık yıkılacaktı. Hü
cum başlıyor, hepsi bir ağızdan bir 
tek ses yükseliyordu: 
"Haydi vatan çocukları! .. " 

- Otuz dördüncü bap -
- On Ağustos -

' :Ağustosun dokuzuncu ve onuncu 
geceleri pek sıcaktı. Gökyüzünde bir 
tek bulut yoktu. En hafif bir serin
lik verecek bir rüzgar bile esmiyor, 
binlerce yıldız parlıyordu. Bu yaz 
gecesini aydınlatan bir de g ü z e l 
r..ıehtap vardı. Ortalıkta derin bir 
sükunet vardı. Fakat bu sükunet 
kimseyi aldatmıyordu. Herkes orta
lıkta garip şeyler döndüğünü bili -
yordu. Sokaklarm bu gayritabii 
boşluğu, etraftaki mühim vak'aların 
bir delili idi. Herkes bir ta.rafa top
lanmıştı. Klüplerde, evlerde, h e r 
yerde hususi içtimalar vardı. lhtilal 
uyumuyor, çalışıyordu. Ortada dol; 
şan kimse yoktu. Fakat bütün bu 
içtimalardan biribirlerine haberler 
gelip gidiyordu. Danton, Robespiyer 
ve bütün ihtilalci rüesa hücuma ha
zırlanıyordu. 

Hücum baş!ıyor! 
Sarayda da kimseler '1yordu. 

Uzun zamandanberi bir • . .ı olma.
an bekleniyordu. Marsilyalıların şarkı 
söyliyerek Parise kadar gelmeleri 
boş değildi. Her dakika. hücum bek

leniyordu. Kraliçe ve M~J;tam :e+i'za -
bet pencereleri açmışlar, dışardan 

gelen sesleri dinliyorlardı. Fakat hiç 
bir ljley duyulmuyordu. Sarayın bah
~elerinde dolaşan nöbetçilerin ayak 
seslerinden başka bir ses yoktu. Ge
ne sarayın koridorları da zal>it ve 
silahlanmış asılzadelcrle doluydu. 

HASAN 
Acı Badem 

Kre,mi 
Acı badem kremi cilde yarar. 

Cilde hayat, düzgünlük ve tara
vet verir. Cildin kirlerini, zehir-

, !erini, fena yağlarını temizler. 
Buruşukluklarını, lekelerini, çil
lerini, ergenliklerini, sivil<. ! 

ni izale eder. Çirkin çehreyi gü
zelleştirir ve ihtiyarlığı gençle§
tirir. 

Fakat acı badem kremini her
kes yapmaz ve bu kremi mutlaka 
acı badem yağiyle yapmak la
zmıdır. Bu hem müşkül ve kill
fetli, hem pahalı bir iş olduğun
dan biraz acı badem, esansıyle 
vazelin yağını karıştırarak yapı
lan kremleri kullanan bayanlar 
ciltlerini bozuyorlar. 

Halis acı bademden pek büyük 
fedakarlıklarla istihsal edilen 
hakiki acı badem yağinI krem 
haline getirmiş olan kolonyası l.?
ve müstaJızaratile meşhur eczacı 
Hasa ""<lrr ·d: Itriyatı Fransızla
rın (KOT!) si kadar nefis ve ca-
ziptir. 

Hasan acı badem yağı kre:ni
le ,Hasan yağsız kar kremini ve 
Hasan yarım yağlı gece kremioi 
bayanlar seve seve kullanmakta 
ve eczacı Hasanı tebrik etmekte
dirler. 

Sabun, kolonya, losyon, lavan
ta, briyantin, saç sular, s:.lrme. 
pudra, traş bıçağı, diş fırçaları, 
diş sulan, diş macunlan ve her 
türlü ıtriyat ve müstahı:ıratta 

mutlaka Hasan markasını ısteyi
'liz ve arayınız. Hasan deposu . 
ı\nkara. Istanbul. Beyoğlu ... 

Vilayet:er ve murahhaslar 
Gece yarısından sonra saat bire 

çeyrek varken birdenbire herkes Ağrı 
pencerelere hücum ediyor. Uzaktan 
bir kilise çanr duyuluyor. Biraz son- Af yon 
ra başka bir çan sesi, gene biraz 

Saylavı Bay 

" " 
" 

,, 
,, 

" ,, ,. 

Muvakkat terr,inat miktarı ( 1. 1 l 7) liradır. 
İsteyenler proje. mali ve fenni şartnameyi Çiftlik :\lfü .. 

düriyetinde ve Bursa Baytar Müdüriyetinde görecekler-
dir. . 

sonra bir tane daha çalmrya başlr - Amasya 
yor. Daha uzaktan da davul sesleri Ankara 
duyuluyor. 

Artık şüphe yoktu. Hücum başla -
mrştı. Birkaç saat sonra saraya ka-

Kültür Bakanı 
Saylav " 

Halit Bayrak 
İzzet Akosman, 
İzzet Aykurt, 
Haydar Çerçel
Nafiz Aktın, 
Saffet Arıkan, 
Şakir Kınacı, 
Rifat Araz, 
Rasih Kaplan, 
Numan Aksoy, 
Adnan Ertekin, 

IstekJilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunması ve 2490 
sayılı kanım tarifatr dahilinde eksiltmeye iştirak eyleme· 
leri ilan olunur. (2132) 

dar varacaklardı. Kraliçe heye- An tal ya 
can ve merak içinde mütema -
diyen pencereden pencereye koşu -
yordu. o gece sarayda hiç kimse u- Aydın 
yumuyordu. Saat dörtte bulutsuz 
gökyüzünde güneş kan kızrllığı ile 
doğdu. Hava pek sıcak olacağa ben- Balıkesir 
ziyordu. 

Sarayda her şey hazır... Krala en 
sadık olan askerler dokuz yüz kişi· Bilecık 
den mürekkep bir alay olarak orada 

Bolu 

,, " 
" " 
" " 

" '' ,, 
Sü Bakanı ,, 

Saylav ,, 
,, 

" 
" " 

" 

" " 
,, Bayan 
,, Bay 

Nuri Ka-zım Göktepe, 
Mazhar Germen, 
General Kazım Özalp, 
Enver Adakan, 
Hayrettin Karan. 
Salih Bozok, 
İbrahim Colak, 
İsmail Hakkı U zmay, 
Behire Bediz, 

Maliye Teftiş Heyetinden: 
3 S lira maaşlı Maliye Müfettiş Muavinliği için 14 İkin

cikanun l 9 3 7 tarihinde imtihan yapılacaktır 
Aranılan şartlar şunlardır: A - Memurin Kanunu -

nun 4. üncü maddesinde yazılı evsafı haiz olmak, B -
1 Kanunusani 193 7 tarihinde yaşı otuzdan fazla olma -
mak, C- Mülkiye mektebinden "Siyasal Bilgile~ Oku
lu" Hukuk Fakültesinden, Yüksek Ticaret ve Iktısat 
metkebinden veya bunlara muadil derecedeki ecnebi 
me1 ".tepleı-den mezun olmak, D - Yapılacak tahkikat 
neticesınde ahiak ve seciyesi müsait bulunmak. 

bulunuyor. Bunlar sert, cesur ve 
sadık askerlerdir. Tüileri sarayının 
mutat muhafızları çoğaltılmış, nö -
betçiler dört tarafı muhafaza etmek 
üzere silahlanmış, hatta on iki tane 
top bile konmu5tur. lki bjn asılzade
ye haber gönderilmiş ve krala n 1-· 
kalacaklarma dair söz alınmak is -
tenmir;ıtir. Fakat bu habere yalnız 
yüz elli tanesi cevap vermiştir. Bun· 
lar d'l oldukC'a yaı;ılıca olanlardı. 

Burdu1 
Bursa Tanın Bakanı ,, 

Mustafa Şeref Öz kan, 
Muhlis Erkmen, 

I mtihana talip olanlar 5 İkincikanun 193 7 tarihine ka
dar Ankarada Maliye Veka.Ieti Teftiş Hey1..~A Reisliğine 
arzuhalle müracaat edeceklerdir. Arzuhale şu evrakın rap 
tı lazımdır. A- Nüfus cüzdanı ve adresi, B - Kendi el 
yazılarile tercümeihal hulasası "Memuriyette bulunan
lar müddet ve sureti hizmetlerine dair resmi vesika rap
tedeceklerdir. C - Askerliğini yaptığına dair resmi ve
sıka ·'Askerlikle alakası kesilmemiş olanlar tecil edilmiş
J erse imtihana girebilirler, kazandıkları takdirde ancak 
namzet olarak kabul oluna bilirler." D - Mektep şaha -
detnamesi veya tasdiknamesi, E - Sağlam ve yolculuğa 
mütehammil olduklarına dair hükumet doktorunun ra
poru. Talipler tahriri ve şifahi olmak üzere imtihana tabi 
tutul..:caklarclır. Tahriri imtihan Ankarada ve ; :;tanbul
da ve muvaffak olanların şifahi imtihanı Ankarada yapı
lacaktır. 

Saylav ,, 
,, 

Çanakkale . 
" " 
" " 
" " 

Refet Canıtez, 
Sadettin Ferit Talay, 
Şükrü Yaşın, 

Sarayı ve Kralı muhafazaya me -
mur olan orduya kumanda eden za
bit, Mandat isminde cesur ve cür'et.
kar bir adamdı. İhtilalciler bunu sa
bahın saat dördünde belediyeye da
vet ederek görüşmek istiyorlar. Kral 
da gitmesine müsaade ediyor. Maıı
dat gittiği takdirde başına gelecek 
şeyleri bildiği halde bu davete ica -
bet ediyor. Belediye binasında içti

ma eden heyet onu kabul ediyor. Iki 
saat sonra, kafası parçalanmış bır 

halde cesedi Sen nehrinde bulunuyor. 

Çankırı T.B.M M. Reisi ,, 

Ziya Gevher Etili, 
Hilmi Ergeneli, 
Abdülhalik Renda. 
Ziya Esen, 

Çoruh 
Çorum 

Denizli 

Diyarbekır 
Edirne 

Saylav ,, 

" 
" " 
" 

,, 
" " 
" 
" " 
" " 
" 

,, 
,, Bayan 

Fuat Bulca, 
Mustafa Cantekin, 
İsmet Eker, 
Necip Ali Küçüka, 
Yusuf Başkaya, 
Kazım Samanlı. 
Zülfü Tiğrel, 
Faik Kaltakkıran, 
Dr. Fatma Şakir Memik, 

İmtihan programı. 

Kralı muhafaza edecek olan kuv- Elaziz Finans Bakanı Bay 

1 - Maliye: A - Bütçe "İhzarı, tatbiki, tasdik ve 
kontrolü". Muhasebei Umumiye Kanunu, hükümleri, Fuat Ağralı, 

...,....------+-.B - V.er.g.i ..n.~2ariyel&ri ve usulleri, vasıtnorn ve vaeıtclı ~ahsin Be , vetler bu suretle kumandansız kalı

yor. Kral kendi başına bir ku n -

dan değil... Ne yapacağını bilmiyor. 

Bir odadan öbür odaya arkasında bir 

Erzinc~r. 

Erzurum 

sabahlık, gözleri yere dalmış dola - Eskişehir 
şıyor ve bekliyor. 

Tüilerinin mü.dala.ası 
Bir gün evvel askerler Tüileri sa-

G. Ayıntap 

Giresun 

GümüşhanE 
İçel 

Saylav ,, 

" " 

" " 
" 
" 
" " 
" 
" ,, 

" 
" " 
" " ,, 
" " 

vergiler • edüllü vergiler, veraset ve intikal vergileri, 
Abdülhak Fırat, istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük, İnhisarlar. 
Nafiz Dumlu, 

harçlar" Türkiyedeki vasıtasız ve vasıtalı vergiler, C -
Nafi Atuf Kansu, lVIaJiye Vekaletinin merkez ve vilayetler teşkilatı, D -
Emin Sazak, İstikraz nazariyeleri, tahvil amortisman, Türkiye düyu-
Osman Işın, nu umumiyesi, 
Ali Kılıç, 2 - İktısat: A - "İstihsal, tedavül nakit ve itibar, 
Nuri Conker, inkisam ve istihlak bahisleri" 
Münür Akkaya, 3 - Mali ve ticari hesap, basit ve mürekkep faiz, is-
General İhsan Sökmen, kanto, faizli hesabı carller. 
Durak Sakarya, 4 - Hendese: "Satıh ve hacim mesahaları" 
Ferit Celal Güven. 5 -Ticari: Usulü defteri "esaslı ve pratik mallımat" 
Hamdi Ongun, 

6 - Hukuku idare, memurin muhakemat kanunu, Emin İnankur, 

rayını son damla kanları akıncıya 

kadar müdafaa edeceklerine yemin 

etmişlerdi. Sarayı bir kale gibi tah

kim etmişlerdi. Fakat daha düşman 

hücuma geçmeden bu müdafaa ka
rarları gevşcmeğe başlıyor. Bu te

reddüt de On Altıncı Lüiden geli

yor. Kral korkak bir insan değildi, 

fakat mes'uliyet karşısında şaşkına 

İstanbul İnhisarlar Bakanı ,, 
ceza muhakemeleri usulü kanununun tatbikat usullerine 

Ali Rana Tarhan, müteallik hükümleri, ceza kanununun memur suçlarına 

dönüyordu. Bir işe karar vereceği İzmır 

zaman adeta hasta oluyordu. Başla 

rmda bulunanın .titrediğini gören as

kerlerden nasıl cesaret beklenebilir? 
Kabiliyetli zabitler tarafından ku· 

manda edilen ve sarayı muhafazaya 
memur olan alay kuvvetli idi. Fakat 
etraflarında daimi bir tereddüt ha
vası esen ve kararsızlık karşısında 

kalan hassa alayı gevşemeğe başlı-
yordu. . 

İsparta 

Kars 
Kastamonu 

Kayseri 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 

Konya 

Kütahya 

Saylav ,, Ziya Karamürsel, ait kısmı, kanunu medeni ve borçlar kanunu ile ticaret 
Salah Cimcoz, kanunlarının maliyeyi alakadar eden hükümleri. " " Tüze Bakanı 

Saylav " Sükrü Saraçoğlu, 7 - Türkiyenin tabii ve iktısadi coğrafyası ve tarihi 
Mahmut Esat Bozkurt, hakkında malumat. 
Rahmi Köken, 8 - Ecnebi lisanı "Fransızca, almanca veya İngilizce-

" Mükerrem Ünsal, den biri" 

" 
" " 
" 
,, ,, Kemal Turan Ünsel, İmtihan neticesinde Müfettiş Muavinliğine alınanlar 
,, ,, Baha Tali Öngören, üç sene sonra yapılacak ehliyet imtihanında muvaffak 
,, ,, Dr. Tevfik Arslan, olu; tarsa Maliye Müf~ttişliğine tayin ,edilecekler ve bir 
,, ,. Sami Etkman, sene staj için Avrupaya da gönderileceklerdir. "2290" 
,, ,, Hilmi Çoruk, 
,, ,, Reşit Özsoy, 
,, ,, Ahmet Hilmi Arga, 
,, ,, Şevket Ödül, 
,, ,, Hazım Börekçi, 
,, ,, Ali Dikmen, 
,, ,, Rağıp Akça, 
,, ,, Tevfik Sılay, 
,, ,, Hamdi Dikmen. 
,, ,, Mustafa Eken. 
,, ,. Recep Peker, 
,, ,, Mehmet Somer, 
,, ,, Naşit Uluğ, 

Samsun 

Finans Bakanlığı ,, 
Müşavir avukat 

Saylav 
" 

" " 
" " Seyhan Ekonomi Bakanı ,, 

Siirt 
Sinop 

Sivas 

Saylav ,, 

" " 
" " ,, 
" " 

Vahap Bucak, 

Mehmet Ali Yürüker, 
Mehmet Güneşdoğdu. 
Ruşeni Bar~ın, 
Celal Bayar, 

Kraliçe kocasının tereddüdü kar -
şısmda isyan etti. Kat'i bir karar ver 
mesi için ısrar ediyordu. Yorgun si
nirlerinin artık bu mütemadi ger -
ginliğe tahammülü kalmamıştı. Ay
lardanberi kırılan izzetinefis, yara
lanan gururu ile artık bitkin bir 
hale gelmişti. !ki sened'enberi idarei 
maslahat nazariyesinin işe yarama -
d1ğını ve ihtilali durduramadığını, 
bilakis daha fazla şiddetlenmesine 
sebep olduğunu anlamıştı. Saltanat 
artık uçurumun tam başına gelmiş
ti. Bir adım daha her şey, şeref ve 
namus da mahvolacaktı. Son nefe -
sine kadar azametini bırakmıyan bu 
kadın, hassa askerlerine giderek 
kendi kuvvet ve azmini vermeğe ça
lışıyordu. Onları vazifeye davet e
diyordu. Gayriihtiyari olarak anne -
sinin hatırası gönlünden geçmişti. 
imparatoriçe Mari Terez de Macaris
tanda bir memnuniyetsizlik çıktığı 

zaman kucağına çocuğunu alarak 
onlara bir hitabede bulunmuş ve hal
kın teveccühünü kendisine topla -
mıştı. 

Malatya Başbakan General İsmet İnönü, " " 
" " 

Damar Ankoğlu, 
Tevfik Tarman, 
Mahmut Saydam. 
Cevdet Kerim İncedayı, 
Hulusi Orucoğlu, 
Rasim Başara, 
Remzi Çiner. 

(Arkası var) 

Manisa 

Maraş 
Mardin 
Muğla 

Muş 

Niğde 

Ordu 

z. K. Ko. Reisi Bay Sait Fırat, 
Saylav ,, Refik Şevket İnceı 

,, ,, Yaşar Özey, 
,, ,, Turgut Türkoğlu, 
,, ,, Kemal Kusun, 
,, ,, Rıza Erten, 
,, ,, Hüseyin Avni Ercan, 

" 
Nuri Tuna, 

" " 
Şükrü Ataman, 

" " 
Faik Soylu, 

" " 
Halil Menği, 

" 
Hamdi Yalman, 

Tekirdağ 
" 
" " Toakt 

" " Trabzon 
" " 
" " Urfa ,, ,, 

Van ,, ,, 
Yozgat Belediye Reisi ,, 

Ziraat Odası Reisi ,, 
Zonguldak Saylavı ,, 

,. " 

Cemil Uybadrn, 
Faik Öztrak, 
Süreyya Genca, 
Şevki Süsoy, 
Raif Karadeniz, 
Daniş Eyipoğlu, 
Behçet Günay, 
Hakkı Ungan. 
Abdürrahman Uslu, 
Şevket Yasa, 
Dr. Mitat Altıok. 
Hasan Kara bacak. 
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En muannit öksürüklerle bron
şit, astm ve boğmaca öksürüğii
nün kat'i ilacıdır. Göğüsleri za
yıf olanlara vikaye edici tesiri 
şayanı dikkattir. 

Bütün eczanelerde vardır? 

INGILlZ KANZUK ECZANES1 
Beyoğlu, lstanbul 

Motorlu vasıtalar 
Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör i§lerinde çal~anlara la
zım bir kitaptır, Kitapçılardan ara
yınız. 

Tevzi yerleri: Istanbul Kanaat Ki
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

lstanbul Tramvay Şirketi 21 ikinci 
kanun 1911 tarihli şartnamenin 14 Un 
cü maddesine göre 

iLAN 
1936 yılının 16 Birinciteşrinden ve 

yeni ilana kadar pazardan başl>'.i giin 
lerde gidiş - geliş kış programı 

Şişli Şebekesi 
No. YOLLAR iLK SON 

kalkış kalkış 

10 
10 

11 Şişli - Beyazıt 7.15 23,00 

11 Beyazıt • Şişli 7.55 23,45 

12 Harbiy\ Fatih 7.00 24,15 

12 Fatih - arbiye 6.15 23,30 

A Har. - Aksaray 7.20 23,55 

12 Ak. - Harbiye 6.35 23,10 

ıs Taksim - Sirkeci 7 .30 19,05 

ıs Sirkeci - Taksim 7.50 19,25 

16 Maçka - Beyazıt 6.25 23,~0 

16 Beyazıt - Maçka 7.10 24,05 

Şişli (depo) 

A Eminönü 6.15 19,00 
16 Eminönü - Maç. 6.45 20,00 

Maçka - E. önü 7.20 19,30 

17 Şişli - Sirkeci 7.00 19,30 

17 Sirkeci - Şişli 7.30 20,05 

Mecidiye köyü 

A EminönU 6.45 18,30 

17 Emin ön il 
Mecidiyeköy 7.20 19,00 

19 Kurtuluş-Beyazıt 6.15 23,10 

19 Beyazıt-Kurtuluş 7.0o 23,55 

Şişli (depo) 
6.05 A Eminönü 19,05 

19 E. önil - Kurtuluş 6.35 19,35 
Kurtuluş - E. önü 7.05 20,05 

Beşiktaş Şebekesi 
Bebek • E. önü 6.30 23,20 

22 E. önli • Bebek 6.40 24,00 

Bebek • Beşiktaş - 24.40 

23 Ortaköy • Ak. 6.30 20,30 

23 Aksaray • O. köy 7.15 21,15 

34 Beşiktaş - Fatih 7.00 20,20 

34 Fatih· Beşiktaş 7.40 21,05 

latanbul 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 23,45 

37 Eclirnekapı - Sir. 6.10 23,10 
37 Sirkeci - E. kapı 6.40 23,40 

T A N 

·Nafıa Bakanlığından: 
3 İkinciteşrin 1936 sah günü saat 15 de Ankarada Na

fıa Bakanlığı Malzeme Eksiltme komisyonu odasında 
4050 lira muhammen bedelli 30 ton yerli telgraf teli mü
bayaası açık eksiltme usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Şart.' ame ve buna mi.iteferri diğer evrak parasız olarak 
malzeme dairesinden verilecektir. 

Muvakkat teminat 303 lira 7 5 kuruştur. 
1936 senesi için Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğu . 

na dair vesika ibrazı mecburidir. 
Eksiltmeye gireceklerin 3 İkinciteşrin salı günü saat 

15 de Malzeme Eksiltme komisyonunda bulunmaları la-

Türk Antrasti'nin 
·En BUyUk Vasfı 

• • • • 
AZ I\OMURLE ÇCK HARARTE 

TDrk Antrasitinden 
bDyDk istifade 

"stebmind k~t~ek için 
zımdır. (1379) (2184) 1 

o anız a omur yanmıya baş-
laytp sıcak ilk is· en ilen derecev• 

bulunca anahtarını kıs3nız Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti 
iskan umum müdürlüğünden 

Orta Anadolunun Konya, Niğde, Kayseri, Yozgat, 
Çorum, Tokat ve Sıvasın Şarkışla kazası ile diğer yer -
!erde iskan edilen ve edilecek olan göçmenler için 2000 
çift yani 4000 adet öküz pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlık 26/10/936 gününde saat 15 de Sıhhat ve İç
timai Muavenet Vekaletinde yapılacaktır. 

İdari ve fenni şartnameler İstanbulda İskan Müdürlü
ğünde, Ankarada İskan Umum Müdürlüğünde mevcut
tur. İstiyenler bu yerlerden şartnameleri alabilirler. Pa
zarlığa girmek istiyen her talip 4000 öküz için teklif ede· 
ceği fiyatın yüzde yedi buçuk nisbetinde muvakkat temi
nat vermiye mecburdur. Muvakkat teminat vermeyenler 
pazarlığa iştirak ettirilmezler. (2203) 

1 
Devlet . emiryolla:rı ve Limanları lıletme 

Umum İdaresi Uinlan 

1 inci isletme mıntakasında Haydarpaşa - Ankara 
hattı üzeri~de aşağıda mevkii, miktarı muhammen be -
deli ve teslim müddeti muvakkat teminatı yazılı 6 mahal 
de balast ihzar ve vagonda veya ocakta teslimi kapa 1ı 
zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 27/ 10/ 36 salı günü saat 1 S te Haydarpaşa
da gar binası dahilindeki 1 iner işletme komisyonunda ya 
pılacaktır. . . 

35280 liralık işe ait şartnamelerle mukavele projesı 
90 kuru~ mukabilinde ve diğer işlere ait şartnameler ve 
mukavele projeleri de parasız olarak komisyondan veril
mektedir. 

İsteklilerin 2490 No. lu artırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince ve şartnamede yazılı ehliyet ve diğer ve
saikle ve her iş için hizasında yazılı muvakkat teminat 
makbuzlarile her iki teslim şekline göre fiat teklifini ha
vi zarfların üzerine hangi mahaldeki Balast için olduğu 
yazılmak suretile eksiltme saatinden bir saat evvel mak
buz mukabilinde Haydarpaşada komisyon reisliğine ver
miş olmaları ve teklif sahiplerinin de eksiltme günü saa
tinde hazır bulunmaları ve ayrıca izahat almak istiyenle
rin de Haydarpaşada yol baş müfettişliğine müracaatla· 
rı lazımdır. (1886) 

Mevkii 

Doğan çay 
Mekece 
Mekece 
Vezirhan 
Bozüyük 
Polatlı 

Beher metro mik'ap 
muhamnı en bedeli 

K.L.M. Vagonda Ocakta Müddeti Bedeli Mik. Muvak 
teslim teslim teslim kat te

minatı 

147+800 147Krş 143 Krş 
184 + 000 138 " 134 
186 + 000 138 " 134 
217 + 000 138 " 134 
258 + 000 14 7 " 143 
4 79 + 000 138 " 134 

lira 
9 ay 35280 
6 ay 5520 
9 ay 19320 
6 ay 5520 
9 ay 22050 
6 ay 6900 

M3 lira. 

24000 2646 
4000 414 

14000 1449 
4000 414 

15000 1654 
5000 517~~ 

Oğretmenler gazetesi abonelerine 
1 - Öğretmenler gazetesinin Sinan Basımevilc hiçbir 

münasebeti kalmanuitır. 
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 apartımant 43 nu -
marada Öğretmenler Gazetesi Direktörlüğü İstanbul 
posta kutusu 7 51 

ve sobanın alt kapak arını 
tamamen kapavınız,, 

SAT 1 Ş YERLERi: 

Merkezi: Made:ı Kömürü İtleri T. A. Ş. Bahçckapı Taş Han Telefon: 21195 
Galata: Türkiye lş Bankası şubesi. Telefon: 44630 
İstanbul: Adapazar Türk Ticaret Bankası, Bahçekapı Taş Han Tele. 22042 
Ank;ıra: Yenişehir, Aii Nazmi apartımanı. Telefon 1162 
Ankaru.: Adapazarı Turk Ticaret Bankası Tel. şube 2316, Müdiriyet: 2319 

Nafıa Vekaletinden: 
25 Teşrinisani 936 Çarşamba günü saat 1 S te Anka · 

rada Nafıa Vekaleti l\1alzeme eksiltme Komisyon odasın 
da 55640 lira muhammen bedelli 30 kalem atelye tezgahı 
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 403 2 liradır. 
Eksiltme şartname ve teferrüatı Ankara Vekalet Mal

zeme Müdürlüğünden 278 kuruş mukabilinde verilir. 
İ.,teklilerin teklif mektuplarının resmi gazetenin 7-5-

936 tarih ve 329i sayılı nüshasında çıkan talimatnameye 
göre N afra Vekaletindt!n alınmış vesika ile birlikte 2 5 
Teşrinisani 9S6 çarşamb~ günü saat 14 de kadar Anka· 
rada Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazım · 
dır. (1256) (19lb) 

istanbul De.fterdarhğından: 

Cins ve mevkii 

Muhammen 
bedeli 

Lira 
Be; ctzıtta Camcı Ali Malı. nin Beyazıt meydanı 
caddesinde 33 No.lı dükkanın 1/4 payı 375 
Zindankapıda Kasımpaşa iskelesi So. da 1 No.lı 
dükkanın 3/ 64 payı: 235 
Mahmutpaşada Çuhacı hanının üst katında 20 
No.lı harap odanın tamamı: 60 
F~tihtc Çarşambada Beyceğiz Malı. nin Mehmet 
aga hamamı sokağında 14 No.lı dükkan: 100 

Yukarıda cins ve mevkii yazılı emlakin hizalarındaki 
bedeller üzerinden açık arttırma usulile satışı on gün u
z~ tılnııştır. İsteklilerin ve tediye ş,eraitini öğrenmek is
tıyenlerin 26/10/936 pazartesi günü saat 14 de yüzde 
7,5 ~ey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan 
konıısyona gelmeleri '' M" ( 2 3 2 o) 

lstanlıuz K~tro Mahkemellin len: dıgından tebligat yapılamadığı davet
Hobyar mahallesinin Yıldız hama- name arkasına yazılan şerhten anla-

mı Soka~nda 218 ada ve 1 p ı . . . 
. 

6
' arse ~e şılmış ve davacı vekilı avukat Meh-

yenı 4, 6, 8, 10 kapı No h ve altında . . 
Uç bap mag· ayı .. · . . met Talat ilanen tebhğinı talep ey-az muştemıl gayrı men . . 
k~lden dolayı Hrop8 ima ile Ohanne8 lemış olduğundan yevmı muhakeme 
oglu Simon aralannda mütekevvin olan 20 - 11 - 936 tarihine müsadif 
davanın cereyan edecek muhak"me- cuma günü saat 14 te Sultanahmette 
sinde isbatı vücut etmek üzere ;.azı- Tapu dairesinde Kadastro mahk~e
lan davetiyeye nazaran ikamet etmek sinde mezkur gün ve saatte heztr bu
te olduğu Boğaziçinde Yeniköydc ls- lunması veya tarafından bir ve
k,le caddesinde 2 No. b ~ı.nede Si- kil göndermesi lüzumu tebliğ maka
mon isminde bir kimse mevcut olma- mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

LiON 
ŞIK BAYAnLAR 

MAeAZASI 

ÇANTA 
SERGiSi 

ROMATlZ.MA 
LUMBAGO 
Si YATIK 

ağrıları TESKIN 
ve izale eder. 

HER ECZANEDE ARA 



• 

20 - 10 - 93f: 

• 

MARKASINI T AŞiYAN AMPUL'a 

VERECEGiNiZ PARA 

Hakiki L U M A am pullan yalnız larmızı 
orijinal ambalajları içinde satılır 

Size en az 010 40 ta arruf t min eder 

Her her yerde 

Amoul arını Kullanınız ve Arayınız 

ELEKTRON M 0 ES S. ES AT 1 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 Ankara· Anafartalar caddesi No. 10 

Büyük N.ŞAN ve ATI$ 
Müsaba·kası 

ANKARA ATIŞ POLİGONUNA karşı Ankara halkının gösterdiği büyük 
rağbet nazarı dikkate alınarak idarern ı z CUM rl J ~i Y .ET 8AYRAMINDA mezkur Poli
ponda büyük bir nişancılık ve atış müsabakası tertibine karar vermiş ve BiR iNCi • 

•• •• •• 
K.,NCi - UÇUNCU ye kıymetli Mükafatlar tahsis eylemıştir. Müsabakaya 

girmek isteyen er n 

akşamına kadar şifahen veya tahriren POL CiOtt Müdürlüğüne müracaatla açılan 
deftere KAYDEDiLMELERi lüzumu ve müsabaka hakkında POLiCiOttDAn 

veya UMUM Müdürlüğümüzden malumat edınebilecekleri 

iNHiSARLAR iDARESi 
Tarafından ilin olunur 

-
Deniz Hastanesi Baş Hekimli-

ğinden: 
h.asımpaşada Deniz Hastanesinin fukaraya mahsus 

Poliklinik muayenelerine ilaveten: 
Cumartesi günleri: 11 den 13 e kadar "Asabiye" 

Sahibi: Ah.met Emin YALMAN - Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALUI 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

lSTANBUL BELEDİYESi iLANLARI 

Belediye makinelerine lüzumu olan 62000 litre motorin açık 
eksiltme gününde isteklisi bulunamadığından pazarlığa çevriJ
miştir. Bir litre motorine 6 kuruf fiyat biçilmittir. Şartnamesi 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No. b kanun
da yazılı vesika ve 279 liralık ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber (Bir gün evveline kadar ilk teminatın yatırılması da· 
ha muvafık olacağı) 26/ 10/ 936 Pazartesi günü saat 14 de daimi 
encümende bulunmalıdırlar. (B.) (2071) 

BiR TECRÜBE 

- Şişman Yanko 
Mağazası: İst3.nbul, Yenipostane caddesi No. 39 

Mevsimlik son moda 

MANTOLUK VE ROPLUK YONLULERlMlZ 
gelmiştir. 

Her nevi son moda 

İpekli, pamuklu, keten beyaz ve renkli kumaşlar 
TUHAFİYE dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve ölçü üzerine 

GÖMLEK, PiJAMA, ROP DÖ ŞAMBR 

CiHAZ TAKIMLARI 
Keten ve pamuk yatak ve yorgan çarşaflıklan 

Her cins sofra takımları, havlular. 
Kışlık ihtiyaçlarını temin için muhterem müşterileri

mizin teşriflerini bilhassa rica ederiz. 
NEFASET - METANET - UCUZLUK 

istanbul Limanı Sahil Sıhhıye Merkezi 
Satınalma homisyonundan: 

Fare itlafı ameliyatında kullanılmak üzere (25) ton 
çubuk kükürt açık eksiltme ile satınalınacaktır. 

A - Tahmin bedeli kilosu ( 18) kuruştan ( 4 5 O O) li
radır. 

B - Kükürtün şartnamesi İstanbul Limanı Sahil Sıh
hiye Merkezi Levazımından parasız alınır. 

C- Eksiltme 3 İkinciteşrin 1936 salı günü saat 14 
de Galata da M ustaf apaşa sokağında mezkur Merkez sa· 
tınalma komisyonunda yapılacaktır 

D - Eksiltme açık olarak yapılacaktır. 
E - Muvakkat teminat parası (338) liradır. 
F - Eksiltmeye girecek olanlar 1936 senesi Ticaret 

Odası vesikası göstermeleri mecburidir. 
G - Eksiltmeye girecek olanlar saat 14 e kadar mu· 

vakkat teminatlarını yatırıp makbuz almaları mecburi .. 
dir. Aksi takdirde eksiltmeye giremezler· ( 2 3 21 ) 

A. NEŞ'ET B KARBONAT DE SUT KOMPRilbE ERi 
Halis lngiliz Kürling karbonatile yapılmıştır. Mide şişkinliği, hazimsizlik, fazla yemekten mütevellid mide rahatsızlıklarında yemeklerder. 

sonra 2·3 komprime mavi yassı şişelerde cebde taşınması kolaydır. Eczanelerden A. NEŞ'ET markasım istevıniz. 

·. 


