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Antakya Bütün Rengile Türktür 
Fakat Bu Vatan Parçası Bugün r"TAN,, fluhabiri ~afıa 

istırap içinde Kan Ağlıyor V~kili. ile Konu,tu 
---!----=------.-.-. J Alı Cetınkaya Anlatıyor: 

lrÜ~k Aufakyada ·"TAN" ObJektıfı Herşey Türk: Birçok Yeni Yollar, Köprüler Yapı .. 

Bütün Kasabalar,.Köy
ler ve Herkes Türktür 

MÜMTAZ FAiK 
YAZlYOR 

ARKADAŞI.v11Z 
ANfAK.YADAN 

Antakya, iki muhteşem dağın avucu içi~~ kuruln1uş, 
yaralı bir kartal yuvasıdır. Arkasında~tılubnanın en
gin morlukları dalgalana dalgalana uzanır. Önünde 
1\1. usa dağının, Kızıl dağın haşin ve yalçın manzarası 
secdeye yatarak erir. 

lıy~~' Şark_ Demiryolunu ve Kadı .. 
koy Su Şırketini Satın Alıyoruz 

. lzmir, 4 (Tan rnuhah; · t ı f 1 b'ldirdi) - N~ .. 
fıa Vekili Ali Çetin Ka~r~ e ~. 0;j .. a 

1 hriınizde bul~ .. 
nuyor. Bugün kendisiyle .. -~~~ ur Je son giinle 
de memleket dahilinde Yagp~r~ş urn.h tata den edindi" 
neticeler ve muhtelif Naf !~1 ~e~akkma e~ trafh m; 
l\ımat verdi. ıa 1§ erı a a e 

TRAKYADA TEFTiŞ 
Ali Çetin Kaya 'nın beyanatını. sır 

ile verivorum · 

Türlı bayrağı tQfldıklan i,in m ücrim ( ! ) •ılatile bugün isken· 
derun mahkemuind'e muhakemelerine bClflanacak Antakyalı 

gençlerden bir grup 

Antakya asırlardanberi kan ağlıyan yaralı kartalların 
yuvasıdır. Güne§ sırtından doğduğu zaman yarası kanar, 
Antilübnanın morlukları bir alev içinde kaynar, giinq 
önünden battığı zaman Musa dağının aert suratı sarhoş· 
(aşır. , ı 

Antakva bu iki daim arasmda ~r
PfJUl ziyanın m i h r a k n o ~ , 
tas 1 d I r. Unun içindir Ki mu.• 
~en için için kaynar, fey -\ 
zini güne,ten ah• ve güneş kadar en- ı 

gbı bil" kudretin usaresidir. 1 

"tst~nbuı Nafıası emir ve muraka
besi altındaki muhtelif ışleri teıtış 
ettikten sonra Trakyayı teftişe çık
tım. lstanbuldan itibaren Silivri)'e ve 
Silivriden LUleburgaza olan asfalt yo
lu ve Ergene nehri üzerinde yapıl
makta olan büyük kagir köprüyü, 
Büyük Karıştırandan asfalt yola 
şebeke hattı olan Karıştıran - Mu• 
ratlı - Tekirdağı yolunu teftiş et· 
tim. Teğirdağından itibaren Malkara, 
Keşan, ~libolu yollarmı takip ede· 
rek Maydostan ()'nakhleY'J geçtim .. 
,Oraya kadar olan Tekirdağmdan lti
Hbaren Kepna kadar olan kısım ü-

Fransız 
Dostluğunun 
Geçirdiği 

~~==..:;:;;.;...e0-........_...,M 

lrfifihan 

Dağlar, yUce dağlar, uz.un ve lodos-ı' 
ı~a lar z · rmagl.tjla.rınd~ 

~h,,ya
nm, bu glbıel ana vatu ~ ö
ntlade efilirler, ona yilt ~'"1-,~ f 

zerinde daha ehemmiyetle çalışılma
'lıı liiauıNa.w>ladlnl Bunun bir an 
ewel ~piftfiası için icap eden ted· 
biırler alındı. ~ .. .,,ııJrı,.,1., v<'lJa_·, :!
zerinde de ehemmiyetle çalışılıyor. 
Keşan ile Gelibolu arasında Kavaklı 
yolu üzerinde de bu sene bir köprüye 
başlanacak. 

'" 
Ahmet Emin YALMAN 

B ir Fransız dostum sor· 
du: 

- Türk gazeteleri, bilhuıa 
;cT AN) neden bu kadar F ran
ıız ahtyhtarhğı yapıyorlar? L 1>-

Ceva.p verdim : 
- Uzaldan maga aldığınız malO. -

mat~çok Yaıılıt bir fikir vermiş -
Parüte ıık ıık vukubulan aiyasi nümayiflere objektif bir bakıı 

Bu mor dağlar, bu ya1çm daflar ' 
rüzgar eteklerini kaldırdıkları zaman ~ 
Antakyanın bütün çevresi bir cennet' 
kokusu içinde çalkanır, limon ve por
takal bahçelerinden sızan hayat, zer
dali ağaçlannm meyvalannı döke dö
ke yeşerir, şeftalilerin üstünde gözü 
gıcıklıyan bir kadife olur, namüte
nahi yeşillikleri okşıyan bir tıhsım o
lur. Fakat koca Antakya yine içli
dir. Yine gamlıdır. Yine ıstırap çe
ker ... Burada her şey kan ağlar .. 

Memleketteki son teltifleri hak
kında bize mufassal izahat ve

ren Nafia Vekili Ali Çetinkaya 

IZMIRE KADAR 
Çanakkaleden sonra Vekaletin ora

dan Balıkesire kadar son sistem ola
rak yaptırdığı yol üzerinden Balyeye 

_____________ _,ve oradan Edremit, Bürhaniye, Ay .. 

vahk, Altınova yollarını takiben Iz
mire geldim. Buraya kadar olan 
köprü yerlerini ve Nafianın müraka
besi altında olan bilcümle işleri tef .. 
tiş ettim. Gördüğüm iı:;lerdPn urrıu
miyet itibariyle memnunum. Bilhas .. 
sa Çanakkale vilayetinin yol ışlerıni 
daha ziyade benimsemiş olduğunu, i .. 
yı çalıştığını gördüm. 

tir. Türk gazetefllnde Fransa 
afe de bir satır JIZI. ~ıtır. 
Bllh••• (TAN) Fl'8ll8& baklanda da
...-11evg1 ve httnnet dolu bir Usan 
lmllumı1tır. Bls Antakya ve İsken
derun meselesinden diğer arkadaşlan 
mmlu fa:da bahsettik· Çünki1 en kıy 
metil yazı arkadaşlannUZdan biri bu 
_...ıa hudut üzerinde bulundu, doğ· 
roaa.. doğruya Antakyad&n haberler 
alnl&YI teım.. etti ve bunla.n hudut 
nserlnden bize blldbocli. Biz de doğru
luğunu blldlğlmlz bu ha.borler mrlne 
yazılar yudık. 

Gerek bu dostum ve gerek memle
ketin diğer Fransız dostlan, haki • 
kati derinlettirirlerse ve Türk gaze • 
teleriniJ1 yazılarını soğukkanla tah
lil ederlerse mutlaka şu neticeye va 

racaklardJr: 
Antakya ve İskenderun hakkında 

ki ya.zılar münasebetile Türk - Fran 
sız dostluğu çok esaelı bir imtihan
dan geçmiştir. Ortada bizi gücendi
recek, teeasilre ve batta. heyecana 
eevkedeeek ciddi sebe~er vardır. Öy 
le olmasına rağmen Tür~ gazetele -
ri Fransanın taahhütlennden, Suri
yedeki Fransız memurlarının, iki 
memleket arasındaki ~aş~alann 
lA.fzmı bozan, ruhuna hıç ~gmıyan 
birtakım hareketlerinden daıma so • 
ğukkanlP bahsetmişlerdir. 

Hiçbir memlekette ~umi .b~ h: • 
yecan uyandırabilecek bır milli m se 
le karşısında bu kadar sükfıııet ve va 

kar görülmez. 

Sevgi ve l timat 
• ıkendenın ve Antakya mesele-
1 sinde şiklyetlerimizin bu ~&;dar 

sakin ve hürmetklr bir ~er~eve ıçınde 
kalmasının başlıc~ s~beb~ Fr~say~ 
karşı olan sevgiınızdır · Hisse aıt saı 
lerin hepsini bir ta~afa . ~ırakalını, 
)'alnız Fransanm bizim gıbı sulh a
tayan bir memleket olması ve sulh 

[ Arvsı lP unr.uda l 

F ransada Dün 2500 
Kişi Tevkif ·Edildi 
Sağ- Sol Mücadelesi 

Pariste Yapılan Dünkü Kavgalı 
Nümayişte 100 Kişi Yaralandı 

Paris 4 (Radyo) - Bugün Paris, şimdiye kadar bi~ 
görülm~miş şekilde fevkalade polis tedbi.rleri ve si~a~~ 
gürültüler arasında yaşadı. Halk ~ephesı ?1.ensupla~~y 
bunlara mµJcabil Dö Larokun faşıS: partısı tezahurat 
yaptılar. Kavgalar oldu., yü~e .yakın ınsan yaralandı ve 
iki bin beş yüz kişi tevkıf edıldı. 

Halk cephesi mensupları Park -B-lu_m_u_n_Y_e_n_i,,, -55~ 
dö Prende tezahürat yapmıya başla- _ .. _w·-·~-·-·-~, .... -. _ _.....
dıklan sırada fa.şistler de mukabil te
zahürata giriştiler. Bu sırada halk 
cephesi mensupları ve bilhassa ko -
münistler Parkın kapılarını tutmuş
lardı . 

!çeriye' faşistleri sokmamak için 

tedbir almışlardı. Nümayişlere işti -

rak edenler çok kalabalıktı. Fakat 

faşistler mukabil tezahürata ~-aş~a -
yınca iki taraf a.rasmda gürültüler 

oldu ı 
Faşistlerin başında Nöyyi meb'usu 

ve muharrir Kerillis vardı. 4000 kişi· 
lik bir kütle teşkil eden bu faşist nü
mayişçilerini fevkalade polis servisi 
dağıttı. 

Kızıl dağ sert ve korkunç çehresi
le somurtkandır. Antilübnan, mor 
manzarasiyle zehirlenmiştir. 

İngilterede 
Halk Cephesi 
Londra, 4 (A.A.) - Eski Baş. 

vekil Loyt Corc, Reynold Niyuz'a 
verdiği bir mülakatta bir İngiliz halk 

Toprakları kan içmekten kır'llIZl

dır. üzümleri Ye§il yapraklar altın-
da donmuş birer kızıl göz yaşıdır. cephesi. teşkilini şiddetle tavsiye et-

An k 
.. . y mektedir. 

ta ya, ne gune§ın ışıgını emen . . 
kayısılarının ballı tadı, ne de muz- Loyd Corc diyor ki: 
ların yere doğru sarkmış parmakla_ u_ İspanyada demokrasi mağlüp 
rınm uçlarından sızan kokusunu tada olduğu takdirde, bu, halk partisi şef 
ınamı3tır. leri arasında birlik olmamasından ile 

ri gelmiş olacaktır. Bir İngiliz halk 
cephesi teşkil edelim. O zaman hüku
meti temizliyebileceğiz ve barışa çok 
ihtiyacı olan dünyada demokrasi için 
yeni zaferler elde edebileceğiz . ., 

Onun istediği, ana vatan topra -
ğınm göğsü, o göğsü saran al hayra-

[ Arkası 10 uncuda ] 

Nafia mühendis ve fen memurları
nın faaliyetlerinden son derece mem
nun kaldım. Memleketin nafia ve i .. 
mar işlerini tamamen benimsemi~ler
dir. Dürüstlükle, büyük bir alak; ile 
çalışıyorlar. 

IZMIR ViLAYETiNDE 
İzmir vilayetinde de mevcut işleri 

gözden geçirdikten sonra Küc:ük ~fon
[ Arkası 10 uncuda l 

Rusyada Dünkü 
Futbol Maçını da 

Kaybettik 

Madrit Etrafında Muharebe 

Odesa, 4 (Hususi muhabirimiz bil
diriyor) - Son futbol müsabakası
nı bugün Kosivor stadında 40.000 
kişi önünde Ukranya muhteliti ile 

• Yaptık. Bu muhtelitte Kiyeften at-
ı 

tı, Harkoftan Uç, Odesadan iki oyun-

"4ÜICIJMET KUVVITLElfi -
_!4~i l ER ~ 

Bundan sonra sol cenah partileri 
namma şefler tarafından nutuklar 
söylendi. Radikal sosyalist reislerin
den Arşembo bir nutuk söyliyerek, 

cu vardır. Türk takımı şöyle kurul
muştu: Mehmet Ali - Hüsnü, Lütfi -
Esat, Fikret, Reşat - Danyal, Şeref, 
GUndüz, Sait, Necdet. Birinci dev -
renin birinci dakikasında birinci go
ltl, on sekizinci dakikasında ikinci 
golü yedik. Biz de ikinci devrenin 
birinci dakikasında penaltıdan ilk ve 
son golUmüzü yaptık. Takımımız iyi 
oynadı, bilhassa ikinci devre TUrk 
takımının yirmiden fazla akll\ma 
mukabil karşı taraf ancak fltı akın 

(Fransıı Başvekili Leon Blumun Cenevre- yapabilmiştir. Halk tarafından tak- Etrafında çok fİclaetli mücadele cereyan et k.t l t 

[ArJcası 3 üncüde] 

deki faaliyeti hakkında be:yanatı üçüncü dirle seyredilmiştir. Fakat fl'lrvert 
aavfada) hattı goJ ç1karamadı. 

k h . • me e o an ıpanya· 
nın mer e.z fe rı Madrıd ve civarının h .1 

(Jsyan harekatına ait P.n sorı haberler 3 i~~ü4::vfada) 
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Ankara Mektubu 

Ankarada Kurulan 
Büyük Konservatuvar 

----~~~~r---~~~~~~~ 

500 Mahkum 
Edirneye 

Gönderiliyor 

Cürmü Meşhut Mahke
Türk Musikisi Doğuyor 

Müstakbel Müziğimizin Malzemesi 
Halk Musikisinden Alınacak 

• 
mesı Dün de Çalışh 

lmralıya da Yeniden 120 
Mahkum Y erleşhrılecek 

Edirnede yapılan asri hapishane • 

Suç İşlerken Tutulan Birçok 
Kimseler Mahkum Edildiler 

Ankara, 4, (Tan muhabirinden) - Ankarada kurul- de tetkiklerde bulunan Hapishaneler 
muş olan konservatuvarın teşkilat ve vazifelerini gös- Umum Müdür vekili Mutahhar şeh
teren kararname Teşrinievvelin 1 S inde yüksek tasdika rimize dönmüştUr. Edirne hapisha
sunulacak ve bir ikı gün sonra da tedrisata başlanacak- nesine gönderilmek üzere muhtelif 

yerlerden 500 san'atkar mahk ın se 
tır · çilmiştir. Bundan başka Jmrali a-

Büyük gayeler güden bu müessese hakkında alakadar dasına gönderilecek yeni 120 mah -
've salahiyet sahibi bir zat bana şu izahatı verdi: kiım da ayrılmaktadır. Bunların 
~NKARA l\ONSERV .ATUVARI .--------------- içinde balıkçılıktan, zeytincilikten ve 

" b ftn1·m mektebı· talebclcrın' den t .. ckil üzUmcülükten anlıyan kimseler de - Maarif Vekaleti u sene, An • wı "" 
kara musiki muallim mektebi binası olunmuştur. Zira bu talebeler ,bu sa-- bulunacaktır. Ayrıca ödemişte de 
içinde bir konservatuvar açtı, kendi- hada senelerdenberi yetiştirilmekte - zirai bir hapishane açılması karar • 
sinden bUyük hizmetler beklenen bu dirler • laştınlmıştır. Hapishaneler Umum 
mü~eseye büyük ehemmiyet verdi TEM ıı., ŞUBl'~l Müdür muavini Mutahhar bugUnler-
ve '1'tirk musikisini yaratmak volun _ de Zonguldağa giderek Adliye Ve • 

" Bugu··n için hala yegane tiyatro k"l t· taraf d t ı d da aı01mış tedbirlerin verdiği netice- a e ı m an sa m a ınan ma en 

' 

- er d mektebi olan Darülbedayi, iyi ve kö- ocaklannda tetkikler yapacaktır. 

I degerli hocaların ın e tetkik ve tü taraflariyle bir yana bırakılırsa, B 500 
~ı1·ıe ·~bı· tutmak irin ıbUyu"k feda. _ u ocaklarda çalıştırılacak olan • "° "' memleketimizde temsil san'ati namı-

M E~rk yaptı • kişilik ilk mahkfım partisi bugiln • 
na iftihar edebileceğimiz hiç bir mü- . 

nkara konservatuvarının gayesi csscsc yoktur . lerde Zonguldağa gönderilecektır. 
a. llrk müziğini inkişaf ettirmektir. Ankara konservatuvan içinde bir • 

1ı fikrin tatbikinde kullanılacak de temsil şubesi açmakla bu büyük Fındık için yeni 
alzeme ,başka memlckeUerin musi- ihtiyaca cevap aramak karannı ver-

J:isinden almınıyacaktır. Bir iki tec-- miş bulunuyor. Fiyat Geldi 
rUbe geçirdikten sonra şunu kafamı- Maarif Vekfileti İstanbul Şehir Ti-
za yerleştirdik ki bizim müstakbel yatrosunun kıymetli elemanlarından f 
Türk musikisi ancak bugünkü halk istüade etmeyi ıuzurrilu görmUş ve Almanya Ç Fındığa 72 

Dünkü muhakemeden biri: Kencli•ine lal attığı iclJia edilen Na· 
zire ve •uçlular mahkeme huzurunda 

Dün pazar olmasına rağmen, kanun mucibince Ad
liyede nöbetçi kalan birinci ceza ve dördüncü sulh ceza 
mahkemelerinde cürmü meşhut suçlarının mahke
melerine bakılmıştır. Her iki mahkeme geç vakte kadar 
çalışmış ve otuzdan fazla cürmü meşhut davasına bak
mışlardır. 

Dün görülen davalar musikimizin üstüne kurulduğu ve o- konservatuvar için Ertuğrul Muhsi- Kuruş fiyat Koydu 
nun işlenmesinden vücut bulduğu za. nin yardımını temin etmiştir. Eyüpte Hüseyin isminde birisi a-
man "milli musikimiz,. olabilecek - Ertuğrul Muhsin yarın Ankaraya Almanyadan şehrimizdeki alaka - lacak meselesinden dolayı Ramazan 

din tahkir cürmü sabit görülmemiş, 
fakat sarhosluktan üç gün hapsine 
karar verilerek derhal tevkif edil • tir . gelecek ve ayın altısında yapılacak o- darlara, iç Giresun fındıklan için ismindeki bir şahısla kavgaya tutuş· 

Maarif Vekfiletinin, profesör Hin- lan ilk seçme imtihanında hazır bu · Alman fındık ithalat dairesinin sif muştur. Paçacılık yapmakta olan miştir. 
denit tarafından verilen rapordan il- lunacakt.Jr. Tiyatro kısmının en mü- Hamburg 72 kuruş fiyat koyduğu Ramazan bu sırada bıçağını çekmiş Fatihte Kamile isminde bir kadmm 
ham alarak, verdiği ilk karar, köy him derslerini Ertug-rul Muhsin der - v HU · · u rln ld t elinden çantasını alarak kaçmaktan 

bildirilmiştir. Fiyat iyi olduğundan e seyının ze e sa ırmış :ır. 
TUrkUlerimizi söylendikleri yerlerde uhde edecektir. Hüseyin de kendisini müdafaa etmek suçlu Ahmet Oğuzun cUrmU sabit 

h kiki kili · 1 t tm k Almanyaya yakında mUhim miktar - ··rüı d .•. d k di · · be ti ve a §e erıy e zap e e ,son- Ayni şube için Avrupadan çok ta- maksadiyle eline geçirdiği bir odun- go me ıgın en en sının rae -
ra onların üzerinde bilgi ile işlemek nmmış bir san'atkir da getirtilmek- da fındık ihraç edileceği umulmak - la mukabelede bulunmuş ve iki mü- ne karar verilmiştir · 
olmuştur • tcdir. Alman mütehassısı Ebert, bil- tadır. Bundan başka. Ingilterede tecav:iz biribiıine girmişlerdir. Bu Riza isminde birisi Eyilpte Nurinin 
Yarınki milli musikimiz, bugünkü hassa tiyatronun nazari kısmılann- fındıklarımıza. 7l • 72 kurUJ '!fiyat esnada. oradan geçen ihtiyat subay- kavun sergisinden hırsızlık yaparken 

halk musikisinin Türk ruhundan ko- da ders alacak ye mutlaka mektebin "enn~t.a. .la.ida.ıı SahrLlu>r ildairu :vAhluıa ... o.0L- ~ &rulmm..Ye dUn :ımı~eIJle..;terltlfi· 

Pan temeline dayanacaktır.,, en deg· erli uzuvlarından biri olacak- zabıtaya teslim ıetmi~tir. ne arar vermiştir. ~un i Y. 1 soru · 
landaya da mühim miktarda fttıdık 1 k 

l t 00 l ih k t" in aca tır • Vv ŞUBE :ır • gönderilecektir. n apı an mu a eme ne ıces - -----------
"Ankara konservatuvan Uç bUyük A rKARA KONSERVATUVARI- de Ramazan dört gün hapse mahkfım d ı• k 

fUbeye a.ynlmıştır: '?'ı.TJN DtGER MUALI.,tMLF..Rl u·· K edilmiş, Hüseyinin de 13 lira para ce- Bir Gün e i 
1) Opera kısmı, Konservatuvar için şimdiden yardı ç aza Si vermesi kararl~tırılmıştır • Old 
2) Temsil kısmı, mr tembı edilen hocaların bUyUk bir SÖZ ATMIŞ Cinayet U 
3) Orkestra kısmı. kısmını Türkler teşkil etmektedir . Dört Kişi yaralandı Bi- Nazire isminde bir kadına söz at • 
Tahsil müddeti altı sene olan bu Türk ruhunun dili olan Tilrk mu- maktan suçlu Reşat ve Hüsnünün 

eubelere orta mektep mezunu tale- sikisinde, çocuklanmrzı Tilrk san'at- rının Parmakları Kesildi muhakemelerine de dün bakılmıştır. 
beler alınacaktır. Bugüne kadar ha - kirlannm karşısına oturtmaktaki 1 _ Evvelki gece saat 3de Şişli- Her iki suçlu söz atmadıklarını iddia 
riçten müracaat edenlerin sayısı 20 zarureti Maarif Vekfileti c;ok iyi his- den geçmekte olan şoför Arifin ida- etmişlerdir. Mahkeme Hüsnilniln be
dir. Fakat musiki muallim mektebi -- setmiş bulunmaktadır. Fakat teknik resindeki 1795 numaralı otomobil raetine, Reşadın da tevkifine karar 
nin müstait talebelerinden ayrılan bakımından garp sa~'atkarlarmda.n sütçü Halilin merkebine çarpmış ve verdi. Yalnız Reşadm Yafl küçük gö
bir bu kadar talebe ile ve daha mü • istifade etmek te aynı derecede bır k b. il "t .• Haı·ı· - rca ya rüldüğUnden nUfus kaydmm çıkanl-mer e ı e su çu ı ı agı -
racaat edeceklerle talebe adedbıin zaruret sayılmaktadır · 1 tı Ot b·ı . . d bulu ması ve bunun tahkiki için muhake-, ra aınış r. omo ı ıçın e -
50 • 60 1 bulacağı tahmin olunmakta- Konservatuvann Türk hocaların - 12 1 d 8 .. d sarsın mesi başka güne bırakıldı • nan yaş ann a uzan a • 

Kendisine Verilmiyen 
l\ ızın Kardeşini Vurdu 
Tahtakalcdc kız alıp vermek yü • 

zünden dün bir cinayet olmuştur. 

Kundakçı hanında oturan Malatyalı 
Ali bir müddettenber{ koltukçu Ah -
met isminde birisinden Raso kızkar
deşi Ayşeyi kendisine vermesini is-
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Siyaset alemi 
General F rankonun 

Siyaseti: 
•• spanya isyanını hazırlıyan vı 

idare eden General Franko, 
Tulaytalanın zaptı ve Alkazar müda
filerinin kurtulması ile neticelenen 
hldiselerden sonra asiler hükOn~ti· 
nin başına geçirildi ve yeni bir hükQ
met teşkiline başladı. Ceneral Fran
ko neşrettiği bir beyanname ile ta
kip edeceği siyaseti de anlatmıf bu
lunuyor. 

Beyannameye göre yeni hükQmet, 
ltalya, Almanya ve Portekizde eşleri 
görülen korporatif te~ilata istinat 
edecektir. Bu korporatif hükOınetin 
işçilere en büyük vadi, her işçiye iş 

vermek, ifçiyi semıayedarlara ezdir
memek, ileride tıer itÇiyi yapıtğı işte 
hissedar etmektir. 

Ceneral Frankonun işçilere karşı 
bu derece cömert davranamsının se
bebi, Madrit hükOmetini sarsmak ve 
o hUkQmeti tutan unsurları dağıt • 
maktır. ÇUnkU Madrit hükOmtei bir 
işçi hükOmetidir. Bu hükOmet Mad
rit içinde sıkışmış ve görünüşe göre 
tehlikeli bir vaziyete düfmüştür. Fa
kat hükOmet bQfındakl unsurlarla 
beraber kat'i bir müdafaada bulun
mağa ve uzun bir muhasaranın bü
tün zorluklarına dayanmağa azmet. 
miş bulunuyor. B8yle bil' •ırada mu .. 
kabil taraf işçilere ı, ve refah va
dederek müdafaayı tefessühe utrat. 
mayı düşünmüş ve Ceneral Franko 
neşrettifi beyanname ne bu ıayeyi 
istihdaf etmiş ıörünmektedlr. 

HA.diseler bunun bir tesiri olup ol
mıyacağını gösterecektir. Ceneral 
Franko, hükumetinin Papalık maka
mı ile bir konkorda yapacaiını söy
lemekle ispanyadaki katolik unsur
ları tatmin etmek istemiş, harici si
yasetini anlatırken her devletle dost 
yaşıyacağını, ancak Sovyettk hükO· 
metlerle temastan uzaklaşacatını 
anlatmıştır. 

Ceneral Franko, harici siyasetine 
hasrettiği bu sözlerle,, ispanyanın 

nıukadCferatına hlkim olduğu tak -
.. .........v..nnn n--ruau ~rrrn:rf 

dost olacağına açıkça işaret etmit 
oluyor. Faşist ispanya her şeyden 
evvel kendisine yardım eden ve is• 
yanın muvaffak olmasına saik olan 
devletlerle dost olacaktır. Bu yüz· 
den Avrupadaki faşist cephe kuvvet• 
lenecek, ve bu yüzden birtakım muva 
zeneler bozulacaktır. Bunların en 
mühimmi Akdeniz muvazenesidir. 

Bu muvazenelerle bütün Avrupa 
da ali.kadar olduğu için ispanya hl· 
diseleri, bundan böyle daha büyük 
bir dikkat ve alaka ile karşılanacak• 
tır. 

Omer Rı:za DOGRUL 

dır • dan Hasan Ferit, Necdet Remzi, Ne- tıdan yaralanmıştır. Yaralılar Bey. DAYAK ATMIŞ 
Opera kısmına ayrılan talebeler cil Kilzmı, Ali Cemal ve Ferhunde oğlu hastanesine kaldırılmışlar suçlu 

temektedir. Fakat koltukçu Ahmet Elişleri 
halk musikisinden dog·acak ve ilmt Cemalin isimleri başta geliyor. Ya- d şoför e yakalanmıştır. 
metodlarla işlenecek olan yarınki hancı memleketlerden gelecek hoca-

ların kat' listesi henUz tesbit olun - 2 - Şoför Selimin idaresindeki 21 
müziğin elemanları olacaklardır· numaralı Edirne kamyonu Gülhane 

Orkestra kolu, bilhassa musiki mu- mıunıştır . Parkı önünde Yaşar oğlu Mehmede 

Doktor Munk Türkiye 
için Diyor ki: 

"Türkiye Çabuk Dirilmiş Memleke
tiniz Modern Müesseselerle Dolu,, 
Yalnız Almanyanın değil, dünya -

nın en tanınmış alimlerinden olan 
Berlinde Martin Luther hastanesi 
başdoktoru Profesör Munk, şehri -
mizdeki tetkikleri ve konferanslan
nı bitirmiş, dün akşam memleketine 
dönmüştür. Bir muhanirimlz Pro • 
feeör Munk ile hareketinden evvel 
konuşmuştur. Bu maruf profesör 
demiştir ki: 

- Türkiye ile Almanya arasındaki 

dostluk yalnız bir sillh arkadaşlığı 

neticesi değildir. Almanlar, kendi 

mukadderatını kendisi tayin eden her 
millete karşı derin sevgileri, say
gılan vardır. TUrkiye ise bu çeşit 
milletlerin önünde yürüyor. Memle
ketinizi yeni tanımıyorum. TUrkiye 
hakkında çok ,eyler okudum, bilhas
aa Türklerle arkadaşlık yaptım, fa
kat bu seyahatimde eski okudukla
nmdan ve gördüklerimden çok daha 
fazla şeyler öğrendim 

- Ankarayı nasıl buldunuz? Tıp 
müesseselerini gezdiniz mi? 

- Bu kadar sene istibdat altında, 
karanlıklar içinde kalmış olan bir 
milletin bu kadar az bir zaman zar
fında pek bilyUk işler başarması, 

hepsinde de muvaffak olması hay • 
retlere değer. Ankarada ilk göze 
çarpan şey BUyUk Şefinizin ve mil -
letin ilerleme yolundaki gayreti ve 
çalışmasıdır. 

Türkiyede her şey plan dahilinde 
yapılıyor. Şimdiye kadar birçok ye
ni yapılmış şehir gördüm, fakat bun 
lardan hiçbiri Ankaraya benzemi • 
yor, hiçbiri Ankara gibi usul ve plln 
dahilinde yapılmış değildir. Hastane 
lere gelince; onlar da çok mlikem • 
mel, çok modern doğrusu. Türkler 
çok yaman şeyler, çok iyi şeyler ya • 
ratmışlar, çok çalışıyorlar. Ankara
da numune hastanesile hıfzıssıhha 

enstitüsünü çok mükemmel buldum. 
Eskiden bana, bu kadar yorul -

çarpmış ve ayaklarından tehlikeli 
surette yaralamıştır. Yaralı GUl • 
hane hastanesine kaldırılmış, suçlu 
şoför de yakalanmıştır. 

3 - Dün saat 10,30 da Ktlıçalide 
Konservatuvann önUnde 1007 nu • 
maralı vatman Omerin idaresindeki 
tramvay arabasından yere atlam.ık 
ist:iyen 12 yaşlarında Tahir tramva
yın altına dUşmüı, ve ayak parmak -
ları kesilmiştir. Zavallı çocuk der • 
hal Etfal hastanesine kaldınlmıştır. 

muş bir milletin derhal yıldırım gi. 
bi harekete geleceğini söyleseydiler, 
kat'iyyen inanmazdım. Fakat bugün 
Türkler buna muvaffak olmuşlar • 
dır. Yeni Türkiye eskiyi tama.mile 
bırakmış, her sahada yeni işler, yeni 
yollar üzerinde ilerliyor. 

- Burada gerek üniversitede, ge.. 
rek diğer müesseselerde çalıtan bir 
çok ecnebi profesörler vardır. Bunla
rm bazılan Almanyada11 ayrılmrı 
kimselerdir. Bunlan tanrr ınıBUUI, 
ilmi kıymetleri hakkındaki kanaati • 
niz nedir ?. 

- Memleketinizde birçok yerler -
de bu vaziyetteki profesörlerle kar • 
şılaştım. Bunların ekserisini Alman
yadan tanırım. Bunlar Almanyada i
lim sahasında iyi nam kazanmış ma
ruf prm'esörlerdir. 

Kendilerinden çok büyük istifade
ler temin edilir. ÇilnkU kendi saha
larında hakikaten miltehassıstırlar. 

Belediyenin Kimsesizler Yurdunda Malatyalı Alinin bu isteğini daima 
yatmakta olan SUleyman isminde bi-
risi, Filip adında bir sütçünün dük • 
kanına girmiş, fakat bu sırada aük • 
kana gelen Filip, hırsızlık yaptığını 

iddia ederek çocuğu bir güzel döv -
müştür. Mahkeme çocuk aleyhindeki 
suçu sabit görmemiş ve sütçü Filipi 
16 lira para cezasına mahkum etmiş

reddetmektedir. Nihayet dün koltuk- Ticaret Odasındaki Eşya 
çu Ahmede rastlayan Ali, tekrar Ankaraya yollanıyor 
Ayşeyi kendisine vermesini bildir • 
roiş, fakat gene ret cevabı alınca 

bıçağını çekerek Ahrnedi kalçasın • 
dan ağır surette yaralamıştır. Yara
lı derhal CeıTahpaşa hastanesine 
kaldırılmış, suçlu da kaçarken kanlı 
bıçağile birlikte yakalanmıştır. tir. 

YANLIŞ GELMİŞ 
Zeynel ve Mahmut isimlerinde iki 

lranlı memleketlerine gidip gitme -
mek meselesinden kavga etmişler, 

sonra da banşmışlardır. Fakat Zey -
nelin Mahmudu bıçakla yaraladığı 

iddia edildiğinden diln bu davaya da 
bakılmıştır. Mahkeme suçu cürmU 
meşhut hükümlerine dahil görmemiş 
ve müddeiumumiliğe iade etmiştir. 

D!CER DAVALAR 
Sarıyerli Mehmet sarhog olmuş, 

izzet adında birisini tahkir etmi9 ve 
diln davalarına bakılmıttır. Mehme • 

OTEKl CINAYET 

Bostancıda, lçcrenköyilnde otu • 
ran lbrahim ile gene ayni köy sa • 
kinlerinden doktor oğlu Mustafa a
rasında trenden eşya çıkarmak me
selesinden kavga çıkmıştır. Bu sı -
rada Mustafa bıçağını çekmiş, Ibra
himi başından ağırca yaralamıştır. 

Fakat vak'a yerinde bulunan Ibrahi
min kardeşi Ali Rıza da kardeşinin 
vurulmasından mUteeBSir olarak Mus 
taf ayı kalçasile başından ağırca yara 
lamıştır. Yaralılar hastaneye kal -
dmlmış ve suçlu yakalanmıştır. 

5. 10. Qla 1 
PAZARTESl Bugünkü Hava : KAP ALI 

Hava baciin de dilnktl aibi reçecektlr. 
Yqmar J'aimak ihtimali vardır. 

Dünlıü haua 
Diin bava tuyiki 728,58 idi. Sıcaldık 

dışarıda 19, içeride 18 kaydedilmiıtir, bu
har tazyiki 11,7 ve rütubet te yüzde 72 
olmuıtur. 

10 wıca ay 
1355 Hicri 
Recep: 18 

Giin: 279 

Gilnet: 15,01 - Öile: 
İkindi: 15,17 - Akeam: 
Yatsı: 9,17 - lmsllr: 

Hızır: 153 
1352 Rami 

22 EyliU 
12,03 
17,46 
4,23 

Memlekette hava 
Anadolunun ıark tarafları yaiııh ve lrı- ğer mmtalralarda hafıf esecektir. 

J'&hdır Rüzıirlar buralarda kuvvetli di- yerlerde yafmur ihtimali yoktur. 

29 Birincitefrinde Ankarada açıla -
cak olan Ev ve Elifleri sergisi içil1 
Ticaret Odasında biriken nüınunelet 
göö erilmeğe b&flanmıştır. Sergi .. 
ye Güzel San'atlar Akademisi de 11 
şube üzerinde iftirak etmektedir. 
Bundan başka Kızılay Cemiyeti Ka~ 
dmlar derneği ile muhtelif aan•at FAs 
mektepleri sergiye çok gUzel eıqı1ert 
göndermektedirler. Kunduracılar d• 
164 muhtelif çeşitte kundura nümU'" fil 
nelerile sergiye iştirak etmektedir • •e 
ler. Jni 

----==-=-------~me ....-..mn _...._.._......._ 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Ş ehrlmlzde bulunan Gllmrtlk 
İDhl8&rlar müstepn A 

Galatada yapılacak yenl yolcu ..ıo 
lan lflyle metgul Olmaktadır • 

••• 
B tiyUkadadald Yat kltlbtl 

111 lpotekll bulunduğu Em.-.ı .... 
Bankası tarafından satılığa çak.ani 
1D11Jtır. KlUp blnaslyle bütün müş 
mllitma 148,398 llra kıymet takdlt 
dllmlştlr. 

• • • 

G azl köprü&UnUn Dd sahil nun 
yapdacak meydanlar nun 

şehlrclllk mütehassısı Pnıst tet"' n Bt 
katta bulunmaktadn'. 
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Madrit Etrafında Kanhl 
Bir Mücadele Var 

KÜÇÜK HARiCİ 
HABERLER 

, 

Bir Habere Göre Toledo'da Esir 
Edilen 600 Asi İdam Olunmuş 

r~ 

' MiicaleJe anaMriia ailerln eline geçen .Jir .ilah yığını 

. Madrid, 4 (A.A.) -HUkUmet kuv-ı 
J"etJeri Taga mmtakasmd&ki mukabil H•tJ y• T hJ• 
~geçmişleri.silerin Makeda - J er Jne e J• 
da.ki mevzilerini bombardnn&n etm.if- k d F ) Ak ff 
ler ve Bargasa yaklaşmışlardır • e en' e a e en 

Aragon tarafından H1.ıeaca'nm. ku- b h fü• 
ptılm.ası devam ediyor. a se 

'.Aal tayyareler Getafa. hava. mey
danı tlzeriııe bombalar atmtŞlaraa da 
hedefe isabet ıtttirememi§lerdir • 

Maliye na.zırt bütUn 1spanyollarm, 
ellerinde bulundurdukları altın ve ya 
bancı dövizleri yedi gün zarfında İs
panya devlet bankasına yatırmalannı 
emretmiştir • 

600 ü:lam 
• Xadll, 4 (A.A.) - Madrftteki 
bomba imallttwıeel ile civarmda bu
lunan bütün evler berhava olmU§tur. 
!Yüz kadar ölU vardır. 

Toledonun işgalinden önce. Mark -
•ıtıeı ı.1.1~ a.\111. 000 t;l:)u 1 lJ.a.w ct.ın' ter-
dir. 

Dedi ki : '' Dünya Bir 
Haileye doğru gidiyor 
Biikeberg, 4 (A.A.) - Hitler, BU

keberg mahsul bayramında, şu nutku 
söylemiştir : 

"- Etrafrmızda sıkıntı ve tehlike
den müteessir bir ilem görüyoruz. 

Xan§ıklık, emniyetsizlik, kin, infilik, 
ihtiras, cinnet görtıyoruz ve bütün 

bu kanşıklıklarm ortasında Alman • 
yanuz bulunuyor. 

DUnye.nm bu !lemcUcrinin., AJınP
yayı müteheyyiç etmediğini kim söy
liyebillr ! Aramızda herkes bunu his-

M oskova, 4 - Mogol Halk 
Cümhuriyetinin bir he

yeti, hudut münasebetlerini 
tetkik edecek olan Mogol -
Mançuko konferansına işti
rak etmek üzere Mançulya 
istasyonuna gelmiştir. 

• • • 
V arşova, 4 - Danzig po

lisi Sosyalist nlşiri o
lan Folk Stimme ve Signal 
gazetelerinde arqtırma yap
mış, gazetelerin tlbiile iki 
muharriri tevkif etmiştir 

• * * 

L izbon, 4 - Sosyal niza
mı ve yeni devlet 

prensibini müdafaa etmek 
istiyen gönUllU yurtseverler
den müteşekkil bir Portekiz 
Lejyonunun t8'kili hakkında
ki kararname neşredilmiştir. 

• • • 

M ontekarlo, 4 - Bay ve 
Bayan Eden birkaç 

gün dinlenmek üzere buraya 
gelmişlerdir. 

----•n--•W-•--
Atina Vapurunda Dün 

Merasim Yapıldı 
'.A.tina, 4 - Almanlar, yeni yaptık

ları son sistem bir vapura (Atina) is 
mini vererek ilk seferini de Pireye 
yaptırmışlardı. Birkaç gündenberi 
Pirede bulunan bu vapurda dün bir 
kabul resmi yapılmış ve Atina umum 
valisi Nazır Koc;yos ile hUkfıınet er -
kanından bazıları, Alman elçi ve ta
cirler bulunmuşlardır. Atina beledi -
yesi vapura bayrağını hediye etmiş 
ve bu münasebetle nutuklar söylen -
miştir. 

Bir Adamı Balta 
ile Parçaladı ar Hükrulıetçilerln terketmlf oldukla

n silahlar arasında birçok Meksika 
tüfekleri bulunmuştur. Guadammıa 
cephesinde, general Mola kuvvetleri 
mevzilerini tahkim ve asker mevcut
larını bir noktada temerküz ettiroik· 
ten sonra Madrit tlzerin• yllrllmeğe 
başlamışlardır ~ 

setmektedir. K "J C - d V .. DUııya bir ha.ileye doğru gidiyor ati ' uzzam an ucu 

Barselon. 4 CA.:X..) - Mezun ola -
rak Logronoda bulunduğu sıra.da l
etıer tarafmdan tevkif edilen Barse • 
Jon istinaf mahkemesi 'başkanı More
damn kurtuna dizildiği öğrennmı, • 
tir. 

Madrlt, 4 (A.A.) - Dün CeneVt"e
aen Madrite dönen dış bakanı Alva -
reı Del Va~. Başvekil Kaballero ile 
görftşnıUştUr , 

l'1am edilen Fran .. s ga:eteci.i 
için 

Pa.rla 4 <A.A.) - Pöti Jtlrnal ga
zetesi, İspanya. A.sneri tarafından ca-

ve biz bütün bu karışıklık ortasında du Dökülmüş Korkun_ç 
yaşıyoruz. Almanya buna karşı ali. • Mehmet mi ? 
kasız kalamaz. Gözlerimizi bu ile-
me doğru çevirirsek, dahildeki niza
mmıızm kıymetini ölçebiliriz. A vru -
pa bolşevizm deliliği içinde kaybolsa 
bile, kimse bize yardım edemiyecek -
tir. 

Bize yine yalnız biz yardım edebi
liriz .. Yiı. muakdderata hakim olaca -
ğız ve yahut felaket bizi mağlftp ede
cektir. Bir şeyi gözönilnde tutm.ağa 
mec'buruz: 

Bartma tabi Gençali köyünde, Bar
tmm orta m&hallesinden Mimar Mus· 
tafa Nejat İzmirli balta ile öldürül -
mliştür. Zavallı adam, geçen cuma 
günü, arazisine bakmak Ur.ere mezkiir 
köye gitmiş ve Mehmet KaraçaVUŞ 
oğlunun evine misafir olmuştur. )ı{us 
tafa Nejat ile bu aile aramnda on 
beş senedenberi süren tarla davası 
son zamanlarda. sulhen bitirilmiş ve 
iki taraf barışmış bulunuyordu. 

Mustafa Nejat, ilk gecesini iyi ge
çirmiş, fakat ikinci gece uyurken bal 
tayla on yedi yerinden yaralanıp par· 
çalanmak suretile öldüriilm.liştür. 

Rüştü Aras ve Fransız I~~ 
Başvekl•ıı• G •• •• t •• ı ,:,/:::ü:eB;:;:~~~~:te~üyük~r . Oruş U er ez koydu, -s'ırc;;~~:_: yaraya 

a ' 3 - 10 - 1936 

B 1 
"Bir hakka el koym k ... ., olsa . 

I• h t v hakkı ıaabetmek ~sına. leli olsa bır um za a e d. rir biraz aşağıda ~a.dtYOr ki: r ..• Muhar-r 1 : l>ü§ünii.nüz k• bır ada:nı, ili- k ----------------= döker k .. ~,eme 

T ı•h enerji, göz nuru . e ve 'nefe.8 r' 
es 1 ahn Tahdidi İçı·n Bı·r Anlaşma keterek yabancı, azlık Ve Özez ok ı:: rında çalışıyor. Bu çalı§rn.q, Yir1 ~ • 

Yapmag Zaruridir, Dedı· tuz yız sürüyor. Mem~ke~ kiiıt1;:~1: 

Fransada Gümrük Vergisi İniyor 
Paris, 4 ~Radyo) - İki gündür Cenevrede b 1 na~ Başvekıl Blum, birçok devletlerin baş m·· u ~t-

i 1 ·· .. ·· umessıl 
~rıy e goruşmuş, geniş bir siyasi faaliyet göste~i -

tır. M. Blum bu hususta gazetecilerı' k b l d ş-. · h . . . . a u e erek ze _ 
gın. ıza at vermıştır. Başvekılın bu faaliyetinde F · n 
sa ıle dostları ve diğer devletler için faylah nn t' r~n
çıkması umulur. Başvekil Blum bug·· b e ıc~. er 
dü. ' un uraya don-

Blumun görütmeleri ,-------------
Cenevre, 4 _<A.A.) - Dün akşam bir çağrn başlangıç noktasıdır. 

Blum garetecilere şu beyanatta bu _ sabah, Fransa hükumeti hal'h Bu 
1 natur· ki gU ''k . 1 azırda unm...,, · mru sıstemimizi alakad 

"--~uradan tama~e nikbin ola· den birtakım hafifletiçi tedbirı:~e e .. -
ra.k donuyorum. İngilterenin, Sov - ayak olmuştur. Bütün devleti . on 
yetler ittihadının, ktlçük antantm, bu yolda yürümeleri lazrmd erıpn de 

.. · · P 1 l h' rr. ara 
Türkiye~, o ony~ın, Belçikanın ~ ızaya getirmekten alınacak . 
ve 1sveçm mümessillerile görüştüm. retin en evvel biz göstermiş olduk ıb. 
Fransanın dosluklannın tama.mile F .,, 
sağlam ve her türlü endişeden uzak ranıad.a ~.~rük vergisi 
olduğu kanaatini hasıl ettim. . ındınlıyor 

Lokarno konferansının muvaffak ~ ~ana, 4 (A.A.) Hükı1met aşa _ 
olmasına bütün gayretimizle çalışaca gıdaki beyannamenin ilanına karar 
ğı.z.,, 

vermştir: 

Yine ıilihlar Para kanunu bir ekonomik kalkın. 
Silahlan bırakma konferansı hak- :a v:t ref~ devresinin başlangıcı 

kında da Blum demiştir ki: aca ır. ·yatların nisbeten müsta 
k.~ -~alması lazım.dır. Esasen başka 

"- Avrupanın bir uçtan öbür uca turlu olması için sebepte yo-ktur. Yal 
silihlanmakta ve silahlarını artırmak 

nız ~abancı memleketlerden gelen eş 
ta bulunduğu böyle bir anda silahsız ya bıraz pahalanabilir. Bundan da, 
lanma davasını Yt_nilemek biraz aca- ~aralannm kıymetini Fransa ile bir
yip gibi görünürse de ben bilaki'3 bu- lıkte indiren memleketlerden gelecek 
nun pek makul, pek tabü bir teşeb eşya müstesnadır. Hlikfımet, bu pa
bils olacağı itikadmdaynn. Tehlike halılıklann gümrük resminin indirH
tavazzuh ettikçe ve silahlanma mas mesi suretiyle önüne geçebilecek va
r~an ağırlaştıkça,. bu te~likeyi tah ziyettedir. Hükfunet yerinde olmıyan 
dit edecek beynelmilel hır anlaşma her türlü pahalıl - k k . . . ıga arşı oymak 
akdinin lüzumu da o nisbette a.r - ıçın, kendi hakiki menfaatlerini müd 
tar.,, rik olan endüstri ve tecim erbabının 
Frangın kıymetten dilşürUlmesi büyük ekseriyetine gUvenmektedir. 

~~};!.~nde de Blum §'l,.Sözleri söy HUM~et mUstehliklerden, her türlü 
~~ su~mali bütün departman merkez 
"- Üç taraflı para anlaşması çok lennde tesis edilmiş olan fivatlarm 

mtlhimdir. Bu ekonomik münasebet- mürakabesi btirolanna bildl;ilmeleri 
ler bütün dünya devletleri için yeni ni rica eder, 

Fransada 
Kanşıklıklar 

Filistinde Yeni 
Harekat 

bu çerçevelere yayma ug1"1(>ıda didi-

niyor. .. 
İlim emek, enedi de ıoz nıırıı . . 

külür ~ıi? "Yabancı, azhk .. ~lı:1.1ıı_~ıb1 ~ö
izafet terkibi olur ama .. ozeı ok'' dıyı 
d" Imaz özel sıfattır. Çerçe" 1.llları,, 
k~~e :e de~ek istiyor! ·:~e:çc"e;ı,:·· der. 

k 1 r ınu ? ... Hangı birını taalıiL 3'a.y. 
ma,.ou ''Cde 
~? ~ 

* 
.•• Türlü türlü menzil mü.e.,.,e.,eıe .. 

ri ve te-<ıkildtı kur~, b~larııtQ r 
~ f iŞ ~a-

l1şır 1msurlar seçip ge ırm ••• - "-b. .. 
met Emin Yalman, TAN,~· lO - J.3~6 k t" "Müessese ve teşkilat kunnak.. UrJı:çCd 

· · "çalıı an ~da • doğrudur denebılır ama dem • tıı 
lar,. yerine "çalı~ır unsurlar., ece 11; 

lıizum var? 

* Böyle endüstriler bir memleket ~,. 
yıkım teşkil ederler. - Akşanı_C!t, 

AKŞAM, 3 • 10 • _ 19-'6 
"Yıkım ile "t-kil biribirine hbı.ç 3't. 

" 0wy " 4•Bu ır 
kışmıyor; zaten konuşurken: · edat l't. 
kımdır., deriz. Hele fiilde ceını ~ 
hiç lüzum Yok! Mıfeı 

lzmitin Planı ve 
Dedikodu 

30 Senede Tatbik Edi• 
lecek Plan lzmiti 

Değiştirecek ~ 
lzmit, (Hususi muhabirimizdenlı 

- Otuz sene içinde tamamen tatbik 
edileceği hesaplanan " tzmit "şehir 
planının maksada uygun olmadığı, 
planda ekonomik vaziyetin nazarı iti• 
bara alınmadığı, belediyenin varida• 
tı bu planın kafi gelmiyeecği, bir· 
çok Türk şehirci mimarları varken 
planın bir yabancıya yaptırılması 
doğru olmadığı hakkında bazı dediko 
dular cereyan ediyor. Bu huaustaki 
fikirlerini öğrenmek istediğim Izmit 
Belediye Reisi Kemal Oz bana ezcüm
le dem.iştir ki: 

" - Belediyemiz, şehir hali ve lti· 
si itibarile gelecekler için bugünden 
hazırlamak mes'uliyetini üzerine aldı 
ğı bu. r_ııühim memleket işini yaptır• 
~ak. ıçı~ seçmeye mecbur olduğu şe
hırcı mımar hakkında uzun tetkikler 
yaptıktan sonra Türkiyenin kalbi 
Ankaranın imar işini üzerine almıı 
ve bunu muvaffakıyetle yaptığı eser 
!erle sabit olan Herr Yanseni, Dahili
~e Vekaletinin emir ve müsaad.!i.eri 
ıle vazifelendirilıniştir. 

LBatı 1 incide] 
halk cephesinin mütesanit olduğunu, 
dağılmıyacağmı, cephenin şahsi mUl • 
kiyet ve kollektif emniyet sistemine 
bağlı bulunduğunu söyledi. 

Komünist Partisi umumi kltibi 
Torez de şöyle bağırdı: 
"- lrticaa nefes aldırmıyacağız. 

. Yansen, lzmitin planını yapmak i
l çın 300 fotoğraf almış ve asistanlan 
j ile birlikte şehri tetkik ederek lazım 

1 

olan izal.atı almıştır. Profesör bugün 
. teklif ettiği planı iki sene zarfında 
j ~'a~mış bulunmaktadır. Belediy~ mec 
ı ılsınce tetkik edilmiye başlanmış bu. 
1 l~nan imar planı hakkında unıwni gö 

Hükıimetin yeni para siyasetini tas 
\>ip ettik. Fakat bundan istifade e • 
dip fiatleri artınnak istiyenlere kar 
şı çok şiddetli tedbirler alınacağını 

unıuyoruz ve bunu istiyoruz.,, 
Radikal Sosyalist liderlerinden 

a açıla. ; wsluk vesile edilerek klll'9una dizil -

Almanyanın rekoltesi bir gUn yilz
de 20 azaldığı takdirde bu, felaketlif 
bir vaziyet olur. Böyle bir felaket ., 
ten aakmma.k için elimizden geleni 
yapıyoruz. Bugün etrafnnıza. bakar
ken bizim için anlaşılmaz birçok hA. -
diseler görilyonız. İnsanlar artık bi -
ribirini tanımıyor görünmektedir. 
Daıliili harpler, umumi felaketler, 
yağmalar, grevler ve lokavtlar. Bu 
hal bizi her ne bahasma. olursa olsun 
Almanyada niza.mm muhafazasına 

sevkediyor.,, 

Mehmet Karaçavuş, karısı 45 yaş· 
larmda Saime ve oğullan 23 yaŞl&· 
nnda Ahmet, bu cinayetin failleri O· 

larak tevkif edilmişlerdir. 

devlet nazın Şotan da şunlan söyle
di: 

ruş ve kanaatlerimizin mahsulü ol • 
r~k .. s~~le~eliyim .ki, eser cidden i~ 
duşunulmuş, şehrın iktisadi, içtimat 
medeni, sıhhi ve bedii bakımınd gisi iç diği bildirilen FranBiz gazetecisi And-

. munel re Nöman'm CJınmU hakkında yazdıgı 
Sergi - bir yazıda diyor ki 'f 

· i de 11 "Gazetemizde çalış~ olan Nöma-
ektedir· nı tamyor11Z· Nönıa.n hiçbir zaman 

iyeti Kav bir casus olabile~k adam değildir. 
aan'a Esasen gQya biricik delil olarak gös-

1 elifle terilen gizli karne meseleai bir 
Fransızm ida.mr için kiti bir delil de· 
fildir. Bu hususta izahat istenmesini 
Te 'bu cinayet irtikap edUnıişse, taz -
minat ve zecri tedbirler ta.Iep edil • 
mesini isteriz.,, ___ ., 
Balkan Oyunlan 
Bürhan Feleğe Spor 

Nişanı Verildi 
~tina, 4 (Tan muhabiri telefonla 

ildirdi) _ Bugün hava yağmurlu ol 
uğundan Balkan oyunlarınm son 

programı yapılamadı, başlamış 

.,._-.... an Mora.ton koşusu da yanda kal. 
Bizim kafileden milhim br kısmı 

(bugün) tstanbula hareket e-
k. Bu akşam Balkan talmnlan 

refine 250 kişilik bir ziyafet veril
.. Akrepolda verilen bu ziyafetin 
nunda Yunan maarif nazırı Türk 

ydanlar nunda Türk takımı idarecilerin-
Pnıst t.etl'f n Bürhan Felek ile Römanya ida· 

sine birer ni§aD verildt. 

Uşakta Zelzele 
Uşa.k, 4: (A.A.) - Bu gece saat bir 

de şiddetli bir yer sarsıntısı oldu. Şe 
birde g.yiat yoktur. 

ANKARA 
HABERLERi 

·--------aı-ırııınımı.._ . ....,,....... 
An.kar&, 4 (TAN muhabirin -

den) - Istanbul Telefon Şirketinin 

tahsisatı şehirler arası telef on hat

ları için sarfolunacaktır. 
• Ankara. ile Konya arasında bir 

telefon hattı çekilecektir . 

• Ankara. Musiki Muallim Mekte

binden 28 talebe, birinci sene imti
hanla.nnda muvaffak olamadıklan 

için !stanbul ve Edirne Muallim 
Mekteplerine gönderilmişlerdir. 

* Merkez Bankasının kuruluşu • 
nun beşinci yıldönlimU bu gece An· 
kara Halkevinde büyük bir kalaba· 
!ık tarafından kutlandı. 

Saime, cinayeti hastalıklı olan ko
casının işlediğini, diğer odada yatar· 
ken balta seslerini duyduğunu, battA 
kocasının kendisini balta ile kovala -
dığmı söylemiştir. 50 yaşlarında, ct.ı
zamdan Vilcudu dökülmüş ve korkunç 
bir şekil almış bulunan Mehmet Ka· 
raça~ ise, hiçbir şey bilmediğini id
dia eylemektedir. Ahmet, cinayet es· 
nasında evde bulunmadığını ileriye 
sürmüştür. 

Tahmin edildiğine göre, bu tüyler 
Urpertici cinayeti, bir taşla iki kuş 
vurmak için,esasen vahşi bakışlı olan 

Saime hazırlamıştır. Kadının bu su· 
retle, borçlu bulunduklan Mustafa 
Nejattan ve hastalıklı kocasından kur 

tuıınayı tasarladığı zannolun.makta • 
dır. 

Yaralarm çokluğu hasebile cinaye • 
tin iki kişi tarafından ve iki baltaY· 
la ika edildiği sanılmakta ise de an
cak bir balta ele geçirilmiştir. 

Roma Tekzip Etti 
Roma, 4 (A.A.) - Salahiyettar 

membalar, Grand.inin faşist partisi 
genel sekreterliğine ve Starecenin de 
tç Bakanlığına ge<leceği hakkında dı
şarda yayılan haberlerin tama.men 
asılsız olduğunu bildirmektedirler. 

u_ HükQmet kuvvetlidir. lkti.sa -
di kalkınma işine emniyetle devam 
edecektir.,, 

Bu arada belediye önünde fafist -
lerin yapmak istedikleri tahrikat ha 
teketini polis dağıtmıştır. 

Cümhuriyet Bay
ramına Hazırlık 

Ankarada Bayram Çok 
Parlak Olacak 

Ankara, 4 (Tan muhabirinden) -
C:Urnııuriyetin on dördüncü yaşına 
gtrmesini kutlama programını alaka 
dar daireler hazırlamıya başladı .. 
lar. Her yıl, Ankaranın en büyü!t ve 

gUzeı günü olan 29 ilkteşrin, bu yıl, 
geçen sene olduğu gibi yeni stadyum 
ve Hipodromda. kutluianacaktır. 
y.,1__ ;'ftaantJ b"tmedi~. • • . -mz, -v-- ı gı ıçın üze -
Mnde muvakkat tesisat yapılan stad 
Yonı binası bu sene tamamlanmış 

olduğundan açılma töreni de ayni 
gl1n yapılmış olacaktır. 

14 üncü yıldönümüne dışardan ya 
bancı gazetecilerin ve delegasyon _ 
larrn daveti de muhtemeldir. Bilhassa 
sa Balkan antantı memleketlerinden 
seyircilerin gelmesi bekleniyor. 

Kültür Bakanlığı da mekteplere 

hus · tl · · · an usıye erı ve ıçınde yaşayan in • 
sanların ihtiyaçlarını dikkatte bul 
durarak, iyi görerek yapılmıştır. un 

Bu plan~ göre demiryolu deniz a
rasını teşkil eden büyük parça ta 
m d -· · ma.-en egışecektır. Sahil bir plaj nı 
zarası alacaktır. Güneşli, kapalı an 

t · t• umu m gezın ı yollan, geniş meyd 1 s i d . 1 . • an ar re m aıre er, vıllalar vlicut bul k 
tır. aca 

Orta Camiin etrafını halka! 
ni çarşı 240 dükk- d · ıyan ye .. 

. : . • an an ıbaret olarak 
şehrın ıktısadı merkezini t k'l 
cektir. eş 1 ede. 

Belediyece istimlak d'l e ı mtş ~taıı 
yangın yerlerinde 450 500 t 

bb ' , me re mu 
ra alık bahçeler içinde 130 
pılarak bir güzellik meşh . h ev ya
caktır Bu i e b .. erı asıl ola 
1 • ş ugunden başlanmış bu 
unınaktadır. Bahçelı' evi . 
··k erın en 

yu sek rakımlı noktaı b' k . 
1 ne getirilerek (dağ gezin~) onı. hallı 
cakt ş· 1 yerı o a 

ır. ıma sırtlarındaki çı 1 k 
FüiatinJe Arap hareketini idare peler tamaınile ağ 1 nd P a te'" 

eden Fevzi Kavukçu Demiryolunda Yaç a 1
1nlacaktır. 

Kadilı, 4 (A.A.) - Yeniden İngiliz tak
viye kıtaatı ıelelidenberidir, vaziyet umu
miyetle düzelmiı gibidir. Bununla ber b 
b ··r· . aer azı mun ent tecavuzler ve ufaktefek h 
dutluk vak'aları görülmektedir G a~-

k d b•t v• h . · revın ya m a ı ecegı ta mın ediliyor. 

yaptığı bir tamimde CUmhuriyet 
bayramı hazırlıklanna başlamaıarı _ 
m bildirmiştir. 

. . ' er a tmda 3 tane 
geçıt yerı Yapılacak nakil · ı ' vasıtaları 
ve ınsan ar buradan rahatç . 
imkanına kavuşacaktır." a geçmek 

. Yunan - İtalya 
Atma, 4 (Hususi) - !tal a 

nanistan arasında Y ne Yu 
t.ic t yapılacak yeni bir 

are '11Ukaveles· · ·· 
ba§lannııştır • ının muzakeresine 
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İşte Ancak Bu Velve?eli Tarihten 
Sonra Türkler Pek Acı Bir Hakikat 
Karşısında ·Kaldıklarını Öğrendiler 
Hem Türkleri, hem de Avrupalıla

rı bir (Emrivaki) karşısında bırak· 
maktır... snaıııı teşkilat derhal ik
mal edilmeli. Ermenilerin kuvvetli 
bulundukları yerlerde, çeteler çı -
karmak sureti1e muhite (dehşet) ve
rilerek Türkler, sindirilmeli.. Muh
telif vasıtalar ve (suikastler} le hii
kf.ımet kuvvetten düşürülmeli.. On
dan sonra.. büyük ihtilal hareketine 
geçilmelidir.) 

- 1889 da, Hınçak komitesi, Ana 
doludaki teşkilatını kuvvetlendir • 
miş .. Hatta, ufak tefek çetelerle, ilk 
tecrübe hareketlerine de geçmişti. .. 
Ermeni çetelerinin zuhuru, artık hü
kfımtin nazari dikatini celbetmişti. 
En faal feaat ocağının (Erzurum) 
da olduğu hissedilmişti... Fakat ga
fil bUkumet; bunu, ciddi bir surette 
takip edememişti. 

- 1890 da, • komiteciler tarafın -

' 

dan zulüm ve hakaret gören • Bir 
Erırıeni, (Erzurum) da birkaç si -
l~h deposunun yerini haber vermiş -
ti ... Hükıimet, derhal bu depolarda 

~ 
silah aramıya girişmişti.. Fakat ko
mit~ciler derhal, (Sanasaryan) ınek 
tebın.:le içtima etmişler; mektebe 
(Siyah bayrak) çekmişler; ve (Erzu 
rum isyanı) nı vukua getirmişlerdi. 

- (Erzurum isyanı) derhal bas -
tırılmıştı. Fakat, bu hareketin neti
cesi olarak, muhtelif Ermeni merkez 
!erinde birtakım hadiseler başlamış
tı ... Bunların en mühimmi, lstanbul
da vukua gelmişti .. 

Kafkas Ermeni komitesinin en 

kudretli şahsiyetlerinden (Cangül • 
yan, Kılıçyan, Boyacıyan, Açıkbaş -

yan, Damatyan} ve saire lstanbulda 

toplanmışlar; ecnebi devletlerini mü 

dahale ettirecek bir ihtilal planı ha-

seve bu tarihten itibarendir ki; TUrk 
ler pek acı bir hakikat karşısında kal 
dıklarmı öğrenebilmişler ... O kadar 
emniyet ve itimat ettikleri - hatta 
(Ayvaz} namı altında haremlerinin 
bütün esrarını ellerine verdikleri -
bir milletin içinden böyle komitecile
rin zuhurundan, pek acı teessür ve 
teessüf hisseylemişlerdi. , 

- Yedi asırdanberi, öz kardeşi gi-
bi kucak kucağa yaşanılan bir mille
tin dostluk ve muhabbetini kaybet
mek, o kadar ehemmiyetsiz bir şey 
değildi. Ermeni mütefekkirleri, bu 
nokta üzerinde çok durup ve çok dü
şünebilirler ... lki milletin de alnına 
sıçnyan haksız kanlan temizlemeğe 
teşebbüs ederlerdi... Fakat, kalplerin· 
de hiçbir intibah ve nedamet duymı
yan komiteciler, buna meydan ver· 
memişler: daha şiddetli hareketlere 
girişmek için: 

- Gene 1890 da (Troşak) ismin
deki daha faal, daha atılgan komite
yi teşkil eylemişlerdi. 

- Artık kanlı hadiseler, biribiri
ni takibe başlamıştı... Komitecilerin 
emellerine hizmet etmiyen ve Türk 
dostluğu güden temiz kalpli Ermeni
lerden (Papaz Mampre) Usküdarda; 
(Davavekili Haçik Efendi) Topkapı
da: (Dikran Karagözyan) köprü üze
rinde, Türklere ve Türk fıkaraları
na pek çok faydası dokunmuş ola.n 
tüccar ve armatör (Apik Uncuyan 
Efendi) Galatada, (Davavekili Sebuh 
Efendi) Havyar Hanının kapısında 

komiteciler tarafından katlolunmuş· 
lardı. 

- Patriklik makamına gelen (lz· 

mirli yan) cidden zeki, dirayetli. a

lim ve fazıl bir zattı. Eğer istemiş 
olsaydı, bütün bu kanlı hareketleri 

zırlamışlardı... Gün, Jca.rarlaştml - durdurmakla beraber iki milletin a
mıştı. O gün, bütün silahlı komite- rasma açılan kanlı uçurumu, yeni 

eller, Patrikhanede toplanmışlardı. dostluk eserlerile doldunmya mu

Hakiki bir Türk dostu olan (Patrik vaffak olacaktı. Fakat, bu büyüklü

Horon Aşıkyan) ortaya atılmış, bu ğü yapmamış; bilakis, Türk Erme-

hareketten vazgeçmeleri için komite
cilere yalvarnrnJtı. Fakat, dinliyen 
olmamıştı. Cangülyan, Türkler aley 
hine ateş ve hakaret saçan bir nu • 
tuk söyledikten sonra, duvarda asılı 
olan (Abdülhamidin turası} nı ala • 
rak ayaklarının altında parçalamışi 

- Getze, Hayestan!.. 
Diye ,sokağa fırlamıştı. O devrin 

en son sistem rüvelverlerile müceh
hez olan yüzlerce komiteci de, onu 
takibe başlamıştı. Babıali basılacak. 
işe, sefirler karıştmlacak.. maksada 
nail olunacaktı... Hareket, kanlı bir 
şekilde hitama ermişti. Ve bu hare
ketle alakası olmıyan - Türk ve 
Ermeni- birçok zavallıların yok y~
re kanlarının dökülmesine sebebiyet 
vermişti. Ayni zamanda, Ermeni ko
nıitecilerine hiçbir fayda temin eyle -
memişti. 

- Işte ... Ancak, bu velveleli hadi-

nilerinin istikbalini tehdit eden fe

.ıaketlere karşı gözlerini kapamıştı. 
Tehlikeyi bütün dehşetle gö:en (Ab
dülhamit), İzmirliyam müteaddit de
fa saraya celbetmiş; komiteciliğin ö
nüne geçmesi için rica eylE>nıişti. Fa
kat lzmirliyan siyasetini kat'iyyen 
değiştirmemişti. 

(Arkası var) 
• • • 

Bir mektuba cevabımız 
Dünkü nüshamızda çıkan M. LOtfi imzalı 

mektup sahibine: 
Sizın hakkında yazılarımız ~u vesaika isti

nat etmekedir: 
1 - Büyük Millet Meclisinde 2 Haziran 

336 ıuniı aktcdilen 22 nci içtima münaka
şalarına ait zabıt. 

2 - 4 Haziran 336 tarihinde (Vali Cemal) 
imzasile Zonguldaia çekilen telgraf. 

3 - Bu telırafa mevki kumandanmm ver
diği cevap. 

4 - Zonıuldak ve havaliıi Kuvvayi te
dibiye kumandanı tarafmdan Kastamonu 
Villyetine çekilen telgraf. ' 

Bu vesaiki okumanızı tavsiye ederiz. 
z. $. 

Gece Yarısı 
No. 61 

- Sizin, neden içinizi çektiğinizi 
biliyorum ... Tamamile haklısınız .. Bir 
iki kere sahneye çıktınız mı, çıkma
dınız mı, bilmiyorum... Fakat, pro • 
valarda bulundunuz ... Sizin, muvaf -
fak olacağınıza eminiz. 

Sun'ullah, Mevlfıdu kolundan tu 
tarak geri çekti, lclale, keneli yak -
laştı: 

- Fofoya sorunuz ... Bilirsiniz ki, 
Fofo, özü, sözi doğru kızdır. Sizi de 
çok seviyor... Sizi aramıza almamız 
için, söyliyen, ısrar eden de odur. 

lclal, birden hatırlamıştu 

- Sahi, Fofo, nerede? 
Bilill, tesbihinl çekiyordu: 
- Akıllı kızdır, uyumağa gitti... 

'.Ama, belki birazdan düşer ..• 
Sun'ullah, bir şey söyliyecekti, ke 

keler gibi durdu, sonra, MevlCıda bak 
tı: 

- Fnfo 1srar etmiyor mu? 
MevL "iddi idi: 

Mahmut Y ESA.fü 

- Iclal Hanımı, provalarda gören 
o ... 

Gözleri, sanki yerdeki halının na
kışlarına dalmış gibiydi: 

- Fofo, ciddi kızdır ... Bilhassa, i' 
hususunda, kompliman yapmaz. 
Doğruyu söyler... Sizin hevesiniz 
var ... Bizimle bir arada, pek güzel ça 
lışırsmız. 

Iclal, bir şey söylemiyordu. Sun • 
ulle..h, BilUe bakıyordu; Billl, sol gö 
ıün ü kırptı: 

- DüşünUyor ... DU§UndU mU? Bı 
rak ... Kabul etmiş, demektir ... Ara -
smı soğutmadan, söyleyin, kandı • 
rm! 

Demek istiyen bir gUlüşle dudakla 
rmı oynattı. 

MevlUt, sözlerinin tesirini anla • 
mak ister gibi, başını kaldırmıştı. 

lclfil, gözlerini kapadı, açtı; kil -
çük mendilile dudaklarını sileli: 

- Ha r! Dedi. 

Sağa ak 
O~Otlerl 

Mecidiyeköyünün 
Sinekleri 

Mutlu kimselerin tarihi olmaz, 
derler. Mecidiyeköyünün adı 1stan
bulun yeni tarihine pek sık karıştı • 
ğından, orada oturan halk mutlu 
kimselerden sayılamıyacak. Bir vakit 
orada barakalarda yerleşen kasapla
rın ucuz et satmaları gazetelerde ne
kadar çok sütunlar doldurmuştu! Son 
ra, bir aralık, tram vaym Mecidiyekö
yüne kadar uzatılması meselesi çık
tı. Şimdi de Mecidiyeköyünün sinek
leri ... 

Orada sineklerin çoğaldığını haber 
yarak günşin altına koyarlar, Si

ka.yetini haklı buluyorsa da, bence, 
bu şikayetin haklı olup olmadığını bi
raz d~ünmek lazımdır: Sineklerin 
ceza tarihinde ötedenberi mühim yer· 
!eri olduğunu bilirsiniz. Eski zaman
larda, büyük suç işliyenleri bala bula
yarak güneşi in altına koyarlar, si -
neklerin hücumile cezalandırırlarmış. 
Mecidiyeköylüler de orada ucuz et 
satan kasap barakalarını kaldırma -
dıklarmdan dolayı çoktanberi cezaya 
hak kazanmışlardı. Ancak şimdi bal 
ucuz bir matah olmadığından, bele
diye ahaliyi bala bulamak yerine, ya
kmlarma bir çöplük yaptırıvermiş. 
Ceza gene ayni cinsten oluyor ama, 
Mecidiyeköylüler itiraf etmeliler ki, 
derecesi çok hafif. 

Bir kere, Mecidiyeköylüler kasap 
dükkanlarından dolayı sineklerin hü
cumuna çoktanberi alışık olsalar ge
rektir. Sonra da sinekler çöplükte 
iyice doyacaklanndan köye geldikleri 
vakit karınları tok olacak ve ahali
yi, bala bulanmış eski zaman suçlu
larının rahatsız oldukları kadar, ra
hat.sız etmiyeceklerdir. 

Hem de, bizim kara sineklerin in
sanı ~okmak için iğneleri olmadığın
dan onlar sivrisinekler gibi acı ver
mezler. İnsanı yalnız sıkarlar, fakat 
!stanbullular eskidenberi mahallebi 
yemeyi sevdiklerinden sineklerin hil· 
cuınuna zaten alışıktırlar. Mecidiye · 
köylüler de, !stanbulun kıyısında ol
makla beraber gene İstanbullu sayı
lırlar. 

Kara mtı k:1CTin te'hH ~ 

de uyuyanlar üzerindedir. Onlar ne
fesleri kokan, ağzr açık uyuyan kim· 
seleri severler. Hele sarhoşluktan 
sonra sızmış, ağızlan açık kalmış o
lanlara bayılırlar. En ziyade öyle 
uyuyanların ürerine hücum ederek 
ağtzlannm kenarına, burun delikleri
nin kenarına yumurtalarını bırakır -
lar. Bu yumurtalar da bir saat içe
risinde hemen büyüyerek ağızda-:J i
çeri girerler; burundan yukarı c:ıkıı.r
lar. Baş ağırısı verirler. Burnu kına
tırlar, mide bulantısı getirirler. Ba!I· 
larmm burun keııniğini dcldikl~rl bi
le olur. 

Bereket versm ki bu haller pek na
dir olarak görülür. Çünkü CJineklerin 
bu kadar kıyasıya zarar vermeıeri i
çin açıkta uyumak hemen şart gibi
dir. Açıkta uyuyan çocukların başka 
tarafları da açık olursa sinek yu
murtalanmn mesaneye kadar gi~dik
lerine bile misaller vardır. Sinekler 
mesaneden de pek hoşlanırlar. 

Açıkta uyuınadıkça bu tehlikeler 
hemen hiç yok gibidir. insan açıkta 
uyumayınca bizim İstanbul sinekleri· 

Odadakiler, onun ne demek istedi 
ğini, neye cevap verdiğini, ve ne di
yeceğini bilmiyorlar, anlamamışlar

dı: 
Genç kadın, tekrar: 
- Hayır! Dedi. 
Ses, derinden ve uzaklardan geli-

yor gibiydi: 
- Hayır ... Artık hevesim yok ... 
Başını dik tutarak bakiyordu: 
- Artık hevesim yok ... 
!ki elile koltuklarını tutmuş, par

maklarını basıyordu: 

- Hevesim kalabilir mi? .. Artık, 
buna imkan verebilir misiniz? 

Odada, kısa bir sessizlik olmuştu; 
Sun'ullah, yeleğinin cebindeki bozuk 
paralarla oynuyordu; Bilfil, başını eğ 
mi~, tesbihini çekiyordu; Mevlut, tır 
nak kenarlarını, eli.şile koparıyordu. 

İci!!, söylemek, anlatmak istiyor
du, fakat, onların cevap vermeyişle
ri, genç kadına dokunmuştu. 

!clale hak verdikleri için susuyor
lardı. İclal, bunu anlamıştı. Onlar, 
cevap vermemekle, 1çlalin attığı yan 
lrş adımlan hatırlatmış oluyorlar -
dı. 

Genç kadının, her zaman, her yer-

T i YAT R o_ı 

Dudakların 
Fransanın hafif edebiyat sa.hasın

da. oldukça tanınmış muharrirlerin
den olan Yver Mirande bir gün yo
rulmuş, eline kalemi alarak, kalemi
nin ucuna gelen, Parislilere has ha
fif "esprit'' lerle bir komedi müsved
desi yapmış. İşte Şehir Tiyatrosunun 
operet kısmı, bu sene mevsimine, on 
sene kadar evvel oynanmış olan bu 
eserin tercümesile başladı. 
Gülmeğe peşinen karar vermiş, al

kışlıyacağı artistleri çoktan tayin et
miş, güzellik ölçülerini düşünce ve 
hakikate değil, kahkaha ve "vakit 
geçsin"e feda etmiş bir seyirci için 
"Dudakların" tatmin edici tebessüm
ler veriyor. 

Cemal Reşidin yaptığı tercüme, ba 
zan Türk seyircisini boşluklar içinde 
bırakmakla beraber, fena değil. Me
sel! "Leduc" ile evlenmek suretile 
kendisinin "La duchesse" olduğunu 
söyliyen Kontesin netlemek istediği
ni fransızca bilmiyenler anlıyamaz. 
Aslında Maurice'in Yvoin yapmış 

olduğu musikiyi Cemal Reşit adapte 
etmiş. Musikide ve türkçesinde, ese
rin mevzuu olan "Dudakların" par
çasından ziyade Kontesin (Bedia) 
söylediği "Vaktile böyle söylerdi" 
tangosu daha hoş. 
Hazım her zaman topladığı kah -

kabaları bu sefer de topladı. Vasfi 
rolünde iyi değildi. Feriha TeVfik, 
çabuk elde edilmiş ve sun'i olduğu 

derhal göze batan bir sahne hakimi
yeti ile oynadı. Feriha TeVfiğin, yal
nız makiyaj ve jestler değil, vücut 
tenasübü ve giyinmek itibarile de 
Hollywood bebeklerine benzemesi 
çok iyi olacak. 

Bedia, Kontes rolünde tamamile 
muvaffak oldu. Ses ve söyleyişi en 
iyi artist o idi 

la. 

[:A°skerlik işleri -, 
------------------~-------· 

Askere çağrılan gençler 
Eminönü Askerlik Şubesi Reisli

ğinden: 

936 Birinciteşrin celbinde kendi • 
!erine hazırlanmaları ilan edilen 
3"1.6 • 097 daldl ulı 'l,,u.'tu.h ı:><::Uı:1lhlC1 

ile 316 • 330 dahil hava ve diğer iki 
senelik sınıflar. 316 - 331 dahil jan
darmaların toplanma günü 21/10/ 
936 dır. 

Bunlardan bedel verecekler Birin
citeşrinin 20 nci günü akşamına ka· 
dar bedellerini verebilirler. 

nin pislikten başka hemen bir zarar
ları olmaz. 

Zaten Mecidiyeköylülerin daha ön. 
ceden alışmış olacakları, kül -:-enginde 
kasap sinekleri, mavi kanatlı et si -
nekleri daha tehlikelidir. Küçük bir 
yara açık bırakılınca onlar yarayı 

büyütürler ve etleri delikdeşik eder
ıer. 

Demek oluyor ki sineklerin te.tıli
kesinden korunmak için, açıkta uyu
ınamak, yara olunca onu açıkta bı -
rakmamak yetişir. Sineklerin pisliği
ne gelince, buna 1stanbulun hiçbir ta
rafında bahane bulunmaz. Onların 
verdikleri rahatsızlık ta, radyoların 
verdiği rahatsızlıktan daha büyiik 
ınüdür? 

LOKMAN HEKİM 

ınaktan, artık bıkmıştı; suçlu suçlu 
durmak, onu, sıkıyordu. Masaya yak 
la.ştı, kadehini doldurdu, etrafında -
).{.il ere işaret etti: 

- Haydi, beraber içelim. 
Mevlut; hay hay! Demek istedi, 

parmağını ağzından çekti; Sun'ullah, 
elini cebinden çıkardı; Mevlfıt, tesbi 
bini masanın üzerine bıraktı. 

İclal, kadehini kaldırmıştı: 
- İçelim arkadaşlar ... 
Rakısmı içtikten sonra, tekrar o • 

turmadı, masaya arkasnu: dönerek 
dayandı: 

- Konuşalnn, dedi ... Hevesim kal 
matlı, dediğim zaman, birden inan -
nıadmız... Sizin yerinizde olsaydım, 
ben de inanmazdım.. . Benimkisi az 

buz heves miydi? Va.rnnı yoğumu 
değilse de, malımın bir kısmını göz
den çıkardım; hiç düşünmeden; ne
reye gidiyor, ne oluyor? Hiç aldırış 
etmeden avuç dolusu para döktüm ... 
Bunun karşılığı, ne gördüm? Hiç! .. 

Kollarını kavuşturmuştu, gözleri
ni kapadı, içini çekti: 

- Pardon ... Hiç! Dedim... Yan -
lış.... Bunun karşılığı, hakaret gör
düm! Evet, hakaret gördüm ... 

' ' Eskişehirde ,, 
Çok iyi Bir Su 
Eskişehir, (TAN) - şehrimiz Kap 
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Radyo 
lanlı suyunun, son tahlil raporlarına Bugünkü program 
nazaran, memleketimizin en iyi sula- j lstanbul 
nnda.n biri olduğu ve derece itibari-
le İstanbul sularına üstün bulundu . 
ğu anlaşılmıştır . 

" İzmit ,, te Adli 
Konferanslar 

İzmit (Hususi: muhabirimizden) 
- Şehrimiz Ağrrceza reisi Bay Nail 
Töre, evvelki gün İzmit ve mülhakat 
polis memurlarına Emniyet Müdürlü
ğü salonunda, yeni cürmü meşhut 
kanunu tatbikatı hakkında bir kon -
ferans vermiştir. 

Konferansta vali ve parti başkam 
Bay Hamit Oskay, mülkiye müfetti~ 
Bay !smail ,Emniyet müdürÜ Şeri( 
ve kısmi idaıi ve kısmı siyasi ve kıs
mı adli amirleri hazır bulunmuşlar -
dır. 

İki saat devam eden konferansı 
polis memurları not etmişlerdir. 

Nail Töre. adli konferanslarını her 
ay tekrarlıyacaktır • 

Bigada Üzüm lhtikin 
Biga, (Hususi muha.birimi7.den) -

Buradaki bağlar yandığı için bu sene 
hariçten üzüm gelmekte, fakat az 
karla kanaat etmiyen madrabazlar, 
bir kilo üzüme 20 kuruş istemekte -

dirler . 
!stanbula nisbetle buraya daha az 

masrafla gelebilen 'bu dahili meyvayı 
böyle fiatlı gördükçe halk da rağbet 

etmemekte, mallar satxcıla.rmm elle -
rinde çürümektedir • 

Yekdiğeriyle ittifak edip fiatlan 
bir türlü d~ürmek istem.iyen ma -
navlar, üziimler cibreye döndüğü hal 
de ucuz vermemekte ve bunları sıkıp 
sirke yapmaktadırlar ı1 

Müessif bir ölüm 
Türk matbuatının eski emektar 

mürettiplerinden Arnavut Mahmut 
Celal kısa bir hastalığı müteakıp dün 
Gureba hastanesinde vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün arkadaşlan tarafın· 

caktır. 

Cenabıhak rahmet eylesin. 

HOLANTSE BANK-ON! N. V. 
Mezkur Bankanın senelik hisse -

darlar umumi heyetinin 17 Teşrini· 
evvel 1936 tarihinde Amsterdam'da 
inikat edeceğini haber aldık. 

30 Haziran 1936 da sona eren ge· 
çen seneki muamelatı gayet elveriş
li neticeler vermiştir. lşbu müesse
senin muhtelif şubelerinin hepsi iş
lerini büyük mikya.sta genişletmeye 
muvaffak olmuşlardır ki bunun in'i· 
kası F. 11.000.000.- artan bilanso 
adetlerinden görülmektedir. 

Mezkiır meblağın F. 8.000.000.- i 
mevduat ile alacaklı hesapların art
masını teşkil etmektedir. 

Safi kar dahi mühim bir çoğalma 
vukua geldiğini ispat etmektedir. 
ve bu suretle Bankanın Umumi Mü
dürlüğü geçen sene tevzi dilen % 3 
temettüe mukabil bu sene % 4 te· 
mettU dağıtılmasını hissedarlara tek
lif edecektir. 

rulmuştu; gözlerini açan İclfil, yal • 
varan bir gülüşle başını salladı: 

- Hayır, Sun'ullah Bey. bir şey 
söylemeyiniz ... Ne söyleseniz boş ... 
Hem, ne söyliyeceksiniz?.. Beni mi 
müdafaa edeceksiniz? .. Benim, mü da 
faa edilecek yerim yok ki ... Ben, ken 
dimin müdafaa. edilecek yerimi bırak 
madım ki... Ben, cezamı çekiyorum ... 
Karşıma çıkanların ahlaksızlıkları • 
nı mı söyliyeceksiniz? •. Bunları ge • 
çelim. 

Elini, Sun'ullahm omuzuna koy • 
muştu: 

- Benim körükörüne itimadım, 
birçok insanları ahlaksız edebilirdi ... 
Bu kadar emniyet, itimat, doğru de. 
ğildi ... 

Mevhit, yavaş sesle: 
- Bu işin de acemisi idiniz, de • 

di. Bunu da unutmamanız lamnge -
lir. 

lclal, elini Sun'ullahm omuzun .. 
dan çekti, masanın kenarına ilişir gi. 
bi oturdu; sinirli bir kahkaha. ile VÜ 
cudü sarsıldı: 

- Ne tuhaf söylüyorsunuz. Mev
lut Bey! Acemisi idim! Değil ıni? 
Sanki şimdi, ustası oldum! •. tlayır .. 

Oğle ne~riyatı - Saat 12,30: Plakla 
Turk musıkısı; 12,50: Havadıs; 13,05: 
Plikla halif miizik; 13,25 - 14; Muhtelıf 
P~ neşri)oatı. 

Akşam neşriyatı - 18,30: Çay sa • 
ati, duıs musıkısi; 19,30: Dr. Salinı Ah· 
met tarafından konferans; 20: Rifat ve ar· 
kada~ları tarafından Türk musikisi. 
20,30: Vedi& Rıı:a ve arb.daşları 
tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları; 21: Solo plaklar; 21,30: Or· 
kestra: l - Suppe Guzel Galetes, uver
tür; 2 - Lanner, Vals; 3 - KalinikoCf 
Şanson trist: 4 - Donizetti, Don Paskal~ 
operaı;mdan parçalar; s - Labıtı:ky, Koy 
li.ı Kı:ıının Ruyası; 6 - Lcopold, Piyemon
te Serenadı; 7 - Yvain I>udaklarm ope
retinden parçalar; 8 - 'Kalman, ÇaynJık 
Gülu; 22,30: Aj;uıs haberleri; 23: Son. 

:,. 

Günün program özü 
Hafif konserler: 

17.30 Var§ova: Hafif mqaiki. 
ı8 Bükreş: Radyo orkestrasL 
19.15 Bü.kreş: Radyo orkeatruı. 
20.20 Roma: Karışık konser. 
20.SO Varşova: Orkestra. 
22.30 Paris P. T. T. : Hafif orkeıtra. 
22.30 Bükr-tı: Konser nakli, 
23 Varıova: Eilenceli musiki. 
23 Rom: Radyo varyetesi. 
23.30 Pariı P. T. T. : Radyo orkestrası. 

Operalar: 
20.30 Praıı: Operadan ııakil. 
23 Budapeşte: Opera orkestran. 

Operetler: 
21.30 Paris P. T. T. : Operet ve vals!~ 

Oda musikisi: 
21.30 Bükreş: Kuartet. 
21.40 Roma, Bari: Oda musikisi. 
23.30 Viyana: Şranımel kuarteti. 

Resitaller: 
20.30 Varıova: Şarkı TC piyano. 
21 Viyana: Virtüoz parçalar. 
22.10 Bükrcş: Şarkrlar. 

24 Prag: Org kcnseri. 
24 Prag: Org musikisi. 

lst~nbu1 ı,ttditıl!~i Fransız tiyat. 
Sehir1Yya trosu rosunda Ope. 

ııııı ıı ıııı ıı ı ret kısmı 

süvare 20,30 

da .• llLI 
111111111 

Dudaklarm 

••• 
Kadıköy Süreyyada. 

HALK OPERETi 
Bu akşam 21.45 de 

Telefoncu Kız 

Neş'eli Gençler 
Moskova Tiyatrosu artistleri 
tarafından çevrilmiş büyük bir 
film. 

Pek yaknıda 
•• UR K Sinemasında 

ŞIK SiNEMA 
Bugünden itibaren 

Küçük artist, Büyük yıldız 

Shirley T emple 
En yeni ve en güzel film 

GANGSTERLER ARASINDA 
(Fransızca sözlü) 

olsam, netice, yine bir... Bu, benim 
ahlakım ... Değişmem, değişemem ki .• 
Artık gülmüyordu; uyku vakitle

rini şaşırmış olması, içki, sinirlerini 
çok fena bozmuştu. Boğamıda, gı .. 
cık gibi bir şey toplanıyor, ağlamak 
istiyor; sonra içi ürperiyor, gülece~ 
ği tutuyordu. Sesi, bir hıçkırık gibi 
titremeye başlamıştı: 

- Sahneye çıkmak hevesim kırıl· 
dı ... Fakat sahneye karşı duyduğum 
sevgi değişmedi ... 

Yanakları hafif kızarıyordu: 
- o sevgi, hala içimde ... Her şeye 

rağmen, her şeye rağmen, onu, sö .. 
küp atamadım ... 

susmuştu. Sun'ullah, beğenen bir 
ba.§ sallayışla: 

- Çok iyi ettiniz, dedi. 
Bilaı, masa üzerinden aldığı tes .. 

bihini kaldırdı, öfke ile yere attı ve 
sinirli sinirli bağırdı : 

- Allahaşkma traş etme, Sun'ul
lah Bey ... Bırak, lcI&l Hanım, söyle
sin ... Çok güzel söylüyor .. 

Genç kadma, tatlı bir sesle yal • 
vardı: 

- Hem doğru, hem güzel soylti .. 
yorsunuz, İclal Hanım ... 
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T'.A.N 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

Tan'm hedefi: Haberde, fikirde, 
herşeyde temiz, dürüıt samimi , 

mezarlığını tanıtacağun. 
Aya•ofyanm arkasındaki 
Babıhiimayundan geçiyo
rum. Gülhane hastanesine 
inen yokuşun yarışında 
sola sapan kaldırımsız bir 
yol vardır. Bu yol bizi §İ· 
mendifer köprüsünün al
tından ve değirmen kapı
sından Marmara kıyısmın 
tam baılangıcına götürür. 
ltte bu yolun altında, sağ 
ve solunda muazzam ve 
parlak bir tarih uyuyor: 

olmak, kariin gazetesi olmaya 
çalıtma.ktır. 

1 Günün meseleleri J 

Radyonun ehemmiyeti 
Fen ve tekniğin bu gtizel ,.,sıtası 

milletlerin içtimai Jıayatmda. pek kıy
metli bir rol oynanınkt.adır. 

Radyonun, halkı eğlendınııek, onun 
güzel sım'nt duvgulanıu -emek ,.e 
umwni killtürü~ll yüksdtmek gibi 
~k ehemmiyetli ,.az11eleri yanında 
bir de, müthiŞ bir prop~aıı~ kud : 
retine malik oıJJUl.6ı, au.erınde bizi 
dikkatle dunruya ı;t1\•kedecektlr • 

ı hınbuJ radyo6"· Bu idare hükil· 
met.e geçince ,derhal bn.zı icraata gi
rişilmesi bize, bU ~k mühim medeni 
vnsrta hnkkJJıda, tatlı üınltler \'er -

nıektedir. 
Radyowuzda göze ~arpan kusurla

rm ve noksanlann t.edrlcen \'e imkan 
eJve.rdJk~ ortadan kaldınlaca.ğnıa J. 
thnadımız vardır. 

Romanın, Bizansm, Os
man oğu1Jarımn birçok sa· 
rayları, köşkleri, cephane
likleri, cirit, topuz mey 
danları, mabetleri, kuğulu 
havuzları, gül ve zümbül 
tarlaları buralarda idi. 

• • • 

Ş imdi bunların birçokları yok 
olmuş, bazıları da toprak 

altında uykuya dalmıştır. ikinci 

Malımudun tamir 
ettirdiği CU/hane 
kö~kü, Fatihin sad 
razamı ishak Piıfa· 
nın lshakiye köş

kü, Yavuzun Mısır 
dan getirttiği be-
yaz mermerlerle 
yapılan Mermer 
köşk, Sinan Paşa-
nın Murat 111 adına 
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300 Altın 
ŞfıraJ, De\'let aza ından. ır enfşe • 

hirli Be lm Be,· Udebsdnn ıdi 1> _ • • . •.1Ugaz-
içinde Pa abahçesinde ynlısı var-dJ. 

Amcdi Divanı Hümııyun ~fahnıut 
Bey (pn a) Çubukluda otul"Urdu. 
~iinwı l>evlet Ri'isi .ı\raı>Jdrli l? ~ • u-

suf J\iirnfl Paşa da Prenses ~~"llep 
Rnnımın kocasıydı . 

Ze~·nep Ham~ı l\Jı rr ,ıılisi li:a\•a. 
lalı l\lelımet Alinin biricik k~zı Ve Pek 
kıymf\tlisiydl. Düğiinünde rıha~ oıa_ 
rak kmna pel< çok güıel bılln~'lldar 
hediye etmişti • 

Pren es Zeynep Jianrm ı.ı !arı, Ü
nh·ersite Fen Faklilte inln buluııdtı .. 
ğu Veznecilerdeki konakta, yazln.ı-r 
da Roğaziçinde Bebekte (kıunet ~e.t
di • 

1'Jehm"t Alinin krzma hedir«> *'t, 
tiği hnla:nklar, damat }'u.;uf l{funıı 
Pa anın da hizmetine o:ıkarlardı. 
Bıınrarclan bir tanesi \'Rrdı ki rustıt 
Kamil Paşa, kendisine göztinU kap .. 
trnnış \"f' gönHinii de kaydrrını tı. 

HaJayıkla Yusuf Kamil Paşa ara
mdaki gönülleşmeyi hazinedar u ta

ya ganımnzladılar. Jlazinedıır usta 
da Zeynep Hanıma gammıızladr. 

Zeynep Hanım gnzebe geldi, heme~ 
kethüclnsı, Şirketi Hayriye Müdürü 
!Jmumı 1 Hüseyin Haki Efen<li); çs· 
gırnnık : 

- Şu lıalal,ğr al! Şimdi e ir pa.za· 
nna götiir, eslrcinfn birine en ucuı: 
baha ile at! 

t.stanbul ve Ankara radyo n~riya
tmm, mırlannuz dışında hemen hiç 
duyulmaması ,.e yunlwnuzun pek 
az kısmından alınabilmesi, en başta 
gelen ve ilk bertaraf edilmesi gere • 
ken bir eksiklildir. Alakadar Vekale
tin bu mesele ile uğraşmakta olduğu
nu işitiyoruz. Neticenin bir an en•el 
tahakkukunu bekleriz. l:'llzer kilo -
\'atlık iki posta ile, Bükreş, Peşte, 

Varşova gibi istasiyonJa.nn kudretine 
yaklaşmamız arzuya şayandır. Rad. 
yo makinelerinin daha hafif gümrtik 
ve resimlere tabi olarak uenz satıla
bilmesi) memlekette radyo neşriyatın
dan Jstif ade !:erç.MeslnJ ~k genişle • 
teooktlr. 

l tanbul radyosunun programı, ca
Iı_şmn. saatleri n neşriyat \"8Sıtalan 

hakkında söylenebilecek }\aylf sözler 
\ıırdır. 

yaptırdığı Slnanpaşa == incili 
köşk, tüyleri okların yelelerinde 
kullanılmak üzere yetiştirilen 
muhteşem ku&uların yüzdükleri 
büyük havuz, sarayın değirmenle· 
ri, fırınları ve taphanesi, gazebe 
uğrayan vezirlerin nefyedilmek ve 
yahut denize atılmak Uzere geti
rildikleri meş'um Balıkhane kapısı 
~...hu~ünc knd T -t ,-:ihl" teabi a.. 
demediği bamya ve ilhana köşk
leri burada idi. 

YAZAN: 
lhrahim Hakkı 

Konyalı 

ması da bu iddiamı kuvvetlendir • 
mektedir. Bu taşlardan biraz aı:;a • 
ğıda bir kapının iki sökesi oİdu
ğu anlaşılan iki kule göze çar -
par. Bu kulelerden birisi bamya, 
diğeri de lilhana ocağına. mahsus 
olduğu söylenmektedir. Bu kulele
rin birisinde, bamyacı diğerinde de 
lahanacı iki asker nöbet beklerler 
di Bu.;Juıl Abdülazlı._.zamarunda 
gU vercinliğe çevrilmişti. 

B eş on adım aşağıya dofrru 
_inerken sağ tarafta bir ;ub 

re YI~n.ma rastlanır. Gübre yığı _ 
nınm ıçınden yükselen beyaz bir 
mermer sütunun üstündeki on bir 
beyitli ve 1226 tarihli bir kitabe -
den bunun da Sultan Mahmut a • 
dına dikilmiş bir nişan taşı olduğu 
anlaşılıyor. Bu taşın sağında Sul _ 
tan Selime ait ıikinci bir nişan ta
§~. daha vardır. Fakat bu taş şu 
gunlcrde tam ortasından krrdıkla 

Emrini \•erdi. 

HU e~in Hfıkl Efendi derhal ha • 
layığı konaktan aldı. Fatihteki E'.Slr 

pazarına götUrdU ve gnyet ucuz bir 
para ile attı . 

Ak nrn damnt paşa, knpıdı:ı.n (Ba.
hıaliden ) ~elince hıidiseyl öğrendi ve 
pek mlite s lr olarnk hissiyatını naz. 
men tercüme etmek Uzere hlr şiir 
:rnzmağn :ı::ayret etti, kaleminden bir 
mı ra.r döküldü. Fakat mı ram nrka
SJ gt'lnıcdl: 

Pro nJ un: crkes t.esllna 

• • • 

gibi bıraJnrnv. akat- gariptir , 

bunların hepsi çalnıınış, açılan eder ki, en mükenunel bir program 
blle, hep ayni ekli muhafazada. ıs • 
rar ederse, az 7-8.nuwda tat ız olma.
ya ,can sıkma.ya malıkQm olur. Bi
zim progrnıııda, bir ~ar saatin mu
ayyen z o. m a n 1 a r d a muay -
Ytm şeyler !:.alına ı intizanu \·ar
dır ve giderilmelidir. Uzun ısüren a
rnJıklarda, işaret verme seshıin de 
tatlı bir hnJe getir.ilnı~ iJımnl edil • 
memelidir. 

Hn.lkın umumi zıevklnl ve nıhi ihti
yaçlanıu tatmin edicl ynynnla.n ınlh
\•er tutmaJda beraber, ltiçb~ 7.8.rnan 
vasn.ttaıı ağı eviyeye düşmenıek ve 
onu da tedricen )iikseltecek tarzda 
bir t.ekemmUle doğnı mtitema-Oiyen 
ilerlemek prensipi, program tanzi -
minde hakim olmaluhr. Görülüyor ki 
bu, s-ok derin kültür, gayet va"ii bil
gi ve aşra,rlı uzun çalışma istilzam e
den çetin ve oh~mmiyetli bir iştir. 

B unlann hepsini bakışımızın 
çerçevelediği yerler ic;ine &· 

hyordu. Sarayburnu tarafındaki 
Topkapı sarayı, yalı, Sinan Paşa, 
Serdap. sepetçiler köşklerini hesa 
ba katmıyorum. Saray surlannm 
kucakladığı bu geniG saha tarih 
bakımından başlr başına bir tetkik 
mevzuudur. Müzeler umum müdür 
lilğilnün gözü önünde bulunan bu 
saha tamamen unutulmuştur. Ta
rihf araştırmalara bUylik bir cere 
yan ve hız verdiğimiz şu zaman • 
tarda bu uyuşuk ihtimal çok garip
tir. 

yerler de bostancılar tarafındnn ka 
paWmrştır. Şimdi bu muazzam 
mabedin üstündeki bahçıH1war 

kubbelerin tepelerini delmek sure
tile bostan kuyuları yapmışlardır. 

.v. * • 
G ülhane hastanesinden denize 

doğru ilerlerken cephane -
liklerin önünde sağlı, sollu iki 
süslü mermer direk göze çarpar. 
Bunlardan sağdakinin üstünde la
hana, soldakinin üstünde de bam-
ya heykeli varclır. Bunlar Osman
lı askerlik tarihinin bamya ve la
hana ordularını hatırlatan iki abi 
dedir. Vaktile bunlan tetkik eden 
tarihçilerle bunlann en salahiyet -
Jisi Abdurrahman şeref merhum 
bu iki D.bideye bir mdna vereme • 
mişler ve ihtimaller üzerinde yürU 
mUşlerdi. Topkapı sarayında müze 
direktörü Tahsin Öziln yeni bul -
duğu bir vesika tarihin bir kördil· 
ğümUnil daha çözmüştür. 

Lahana taşının Ustüne Sultan 
Mustafanm oğlu Sultan Selime ait 
1205 H. tarihli ve dokuz bcyitlj 
bir kitabe vardır. Yazısı meşhur 
hattat Yesari Mehmet Esadındır. 

Bamya sütununun Ustünde de 
Yesart zade Mustafa İzzetin ya-

n anlaşılmaktadır. Müzeler idare
sinin nazari dikkatini celbederim. 
Bu taşların arasına mütareke se -

nesinde Fransız işgal ordusunda 
bulunan Senegalli siyahilerin ölü • 
leri gömülmüştUr. 

Geciken Bii:- Jş 
Feriköy, Rum kilise, Keşfi Efendi celbeylemenizi rica ederim.,, 

sokak, numara 6 da posta telgraf me-
~urlanndan Zeki imzasile aldığımız TAS: icap eden tahkikatın taın 0 • 

Yu.ık yazık hiçe sattık ınataı mlllkü d"li 
l'usuf Jiii.miJ J>n._cm hir ha~·lf uğ ı -

rn h \'e iiziildii. l"akat mı ııun r ı·· ne ıs une ve ne de altına bir mısra uv-
clunıp be~·ti tamamlayamadı. • 

Bu sırncln kapıdan (Babıali), lş 
zımnında Resim Bey ~eldi. n~ tm 
ne~in manıf oran edebi kudretine 
binaen 'l'mıuf Kamil Pnsa isti'ııne 
k di.)·Jo hfıdl P.)i \'e FiÖ.)·ledi~ mısraı 
".?klet:tl, BPSim Reyden hir mtsra 
c;oylem ini rica etti • 

B im Bey: 

- Şimdi dursun, efrn<lim, bu ak • 
şa.m birşey yazar, tnkdim edrriın ele
di. Ve Yusuf l\fımil Paşa ile knp.ı is
lerini göriictUJden sonra çeldlip san. 
dalma bindi. l'nhsmn gitmek üzere 
R~bek kO)'lma açılrlı. Re im Be)•, Be. 
beJc koyundan ı:ı.nclal ile n:rnldılct Program te<h1ni İfw'ln, fŞ başında O· 

ln.nlann fiı:ı.hsi buluş kabiliyetlerini 
hareket.e getlnnekten başka \'h-imli 
bir ~re daha \ıtrdır: Dünya rad;ro 
neşriyatının kolayca getirilip tetkik 
edilebilen, radyo ile alınıp dinlenebi
len vasi programları meydandadır. 
Onlardan f)hıun \'e fikir aımakla me
Belenln büyük bir kr rnmı halletmek 
btUmktlndUr. O membaın her damla. 
8Jnı bomda ne ayn ayrı ay:nuya hn· 
idin, ne de böyle ırl teloıık bir 1 I 
gazetede fazla t.ev le lilzurn vardır. 
Fakat akla gelen birk~ mi ·au zlkre

Müzeler idaresinin penceresi ö -
nüne serpilen bu tarih yadigarla -
rmın arasına mUtareke senelerin
denberi tek bir rnUze memurunun 
girmediğini söyliyebilirlm. 

• • • 

M Utarckenln kara gilnlerinde 
!stanbuldaki Fransız ordula 

riııin kumandanı General Şarpi Si
nan Paşa köşkünUn arkasındaki 
eski Bizans mabedinde hafriyat 
yapmıştı. Buradan çok kıymetli e
serler çıkardı. BugUn asan atika 
müzesinin Bizans salonunda en e
hemiyetli bir 3'er alan Meryem a
na kabartması ve daha birçok mo 
zayikler de buradan çıkarılmıştı. 

Fransaya kaçırılanlar da başka ... 

General Şarpi yeraltında buldu
ğu kubeli mabet odalarını tamamen 
temizletmi§ ve elektrik tesisatı 

delbn. 
ergiler, mtil•lm hlldisele.r, büyük 

in aat, açma merasimi, spor \"ak'a • 

ln.rı, fabrika, eyahat ,.e saire röpor. 

bıjlanm, hep hat ~e.kınek suretile ola. 

yaparak Bir Bizans müzesi ha
line koymuştu. İşgal ordusu İııtan
buldan silinirken bu tesisatı olduğu 

llıasa bile, yerinde kaleme alıp az--------------
sonra öyliyerek, ,·eyn plô.kla ıapte

dJp gramofonla vererek neşretmek ka 

bil olamaz nu? Bazı ınühlm beyne) • 
nıııeı §Öhretli artistlere bizde solo 
Veya eyi bir orkestra.nuzın ref aka-
tile kon crtolar \'erdirmek mUmkil'h 
değil midirf Radyo f~ln hamiattınl
llıış l<ll~lik komediler, vod\.iller veri -
leınez mJ? Böyle piyeslerin müzikle • 
r-lni, araya solmlan ban pliiklar ya 
hut popurJ şeklinde bestelerle temin 
ebnek kabildir. Çlinkli onlar Uzerine 
fazıı:ı. emek ve mn raf arfr yersizdir. 
2'abnhat ,ev fdar 1, hıfzı ıhhat, be
den terbiye i ve diğer böyle fn:rdah 
~yler n~ r~yntı :rnpılnmn.z mı? Halkı 

ten\ir edici sözler, muaşeret kaide
lerine, nizamlara riayete ve bu kabil 
dlsiplm ,.e terbl~·e i lerlne mUteaIJik 
yayrrnJa.r akla gelemez rnlf Halkın 
candan sewliğl hükfnnetJmlzJn Icraa • 
tı, projeleri hakkında bllglll ve sal&
hiyetli ph iyetlerbı sözJerf, mühim 
rnill8.katlar doğrudan doğruya veya 
plak vasıta.sile n~redtıemez mi? Bu
gün bunlardan küı;lik bir kısmının ya.
pdmakta olchığ11 belki iddia olunabi
lir. :Fakat onlar l1e kemmİ)'et, ne d.
keyfiyet itibarile kafi değilclir. 

Sabahlan da birkaç sa.at neşriyat 
~·apılmnsı ,üzeriııde dü. llnillecek bir 
:renillh-tlr. . -

Bu vesika burada bir bamya 
köşkU bulunduğunu göstermekte • 
dir. Bu iki abideden sonra sağda 
cephaneliğin köşesinde yuvarlak 
ve kısa bir mermer sütun daha 
vardır. Üzerinde yedi beyit taşı -
yan sütunun, ikinci Beyazıdın şeb 
zadesi Sultan Ahmet adına 909 yı· 
lında dikilmiş bir topuz taşı oldu· 
ğu anlaşılmaktadır. Bu taşın gez· 
diğimiz sahada en eski bir Os • 
manlı eseri olduğu anlaşılmakta -
dır. Üstündeki mısraların sonunda 
909 tarihi okunuyor. 

Bu sahanın Bizanslılar zamanın 
da da cirit oyunlarına tahsis edil· 

diği söylenmektedir. 

• * • 

hır mektupta. hulasaten deniliyor ld: bırak yapılabilmesi i~In 7.amana lhti-
"lstanbulda telgraf memur vekili yaç olduğu muhakkaktır. Bu itilıarla 

idim. EIB.zizin "Horat,, kazasına asa- okuyucwnu.zuu fazla istlcalbıi bi~ 
leten tayin olundum. İstanbul P. T. T. haksız buluyoruz. Kendi 1 lf,'ln hnyati 

Başrnildürlüğü, yeai memurin nizam- bir eJıembnyeti haiz olduğu anla~ılan 
namesi mucibince, manii memuriyet bu muamelenin gedkmeden ~ıkartlla-

O d ·:ı • an nra enızeae : 

BUttin cihana dcfcrkcn bahayi ınut dit" c ı. 

l\lısrnı dilinclen dökülclü ve hemen siy<lJ!i, adli bir suçum olup olmadığını cağına üplıe yoktur.,, 

1stanbuı emniyet direktörlüğünden "" 
Bilet ücretleri resnıcn sordu. Fotoğrafım da yapıştı. 

rılınış olan bu husustaki tahriratı "-Akay §irketi KöprUden Kadı~ 
bizzat ben 4-9-936 da emniyet di- köyüne kadar gidip gelme biletlerin
rektörltiğüne götürdüm. Elime bu ta- den 17,5 kuruş almaktadır. Şirketi 
rihli ve 38.83 nwnaralı bir kağıt ve- Hayriye ayni şeyi yapmakla beraber 

rildi Ve ikinci §ubcden aramam söyle- yalnız gitme veya gelmede ll kuruş 

b~r knğtda yararak Se\incinden Ame
~ıci Mahmut Be~·e (pa§a) gö tennek 
Uzere sandafo.ıya : 

- Çubukluya!. 
Emrini \'erdi . 

·ı ve cem'an 22 kuruş alıyor. KöprU _ 
nı di. Ayni bina dahilinde olan ikın- Adalar ve Yalovaya nisbetle çok kı-
ci §Ube krsımlannda bir memurdan s~ bir mesafe olan Usküdar ~ Köp
diğerine evrakımın havalesi 96 saat ru ve Usküdar - Beşiktaş lic.reti aca
sürdU. Halbuki yine bizim idare me- ba ne için bu kadar fazla oluyor? 1s
murlarından Şehabın ayni mahiyet- tanbul vilayet ve belediyesi mUnaka
teki işi 4 günde bitmi§ti. Alakadar lat ücretleri tetkik edeceğini gaze-

telerde okuduk. Acaba bu ne zama.n 
menıurlara bunu hatırlattığnn zaman olacaktır?" 
b~a ''o arkadaşmun §ansı olduğunu,, Usklidardan Karagül 
söylediler. ll-

-~~ bir an evvel bitmesi için P\llİS Küzguncukta Açık 
mudUr muavinine, vali muavinine s· L .... .. ır agım 
muracaate mecbur oldum. Telefonla . . . 
verilen emir u . tek . Bır kanimız yazıyor: 

zerıne ra.r şube mü- "B d "ki 
dürü un an ı buçuk ay evvel yağan 
. ne gönderildim. Posta başmüdü- bilyUk yağmurdan Kuzguncuğuı;ı i k 
~Yetinden aldığım tekidi de hamil- le yanındaki karakol binası yıkı:'m;~ 
du~. ~una rağmen sekiz gündür bir ve ortadan geçen bUylik lağım da a-
netice almak mUmkün olmadı. ~ılm~§tı. Tam Uç yol ağzında ve yol 

Yeni vazifeme hareketim bu e - uzermde bulunan toprak yığım hfiJa 

Ve mı raı yahda l\JaJımut Beye 
(paşa) okudu. 

Besim Bey Çubukludan aynbr, ny
nhnnz Mahmut Bey dcrhı:ıJ snncl 11 Bel:eğe, K~il Pnşa ynhsına koştu~ a 

l usuf Ku.mH Paşa ishrap içinde 
iken, Mahmut Re~' çatıp aeld" . 

1 • ,.. ı \e me-
se e~·ı n~tı. Gfıya Besim Be~in k • 
d!~~nden i ·ti'anc lciıı Çubul;luya ;:,_ 
dıgıni \'e me elenin hallini, kendisine 
hav~e eylediğini ileri Urerek : 

Bütün cllıanıı de;;.erken b h 
litedil" "' a ayı m ı, mı rnını okudu. 
. Yusuf Kfımil Pa n pek ho lnndı 

şhri ellne alarak harem dal . • 
ko t n·· ti resıne 

u. on te elinde kırmızı atlas 
bir k e vardı. Kese~i lahmut Bflye 
sundu. Mahmut Bey de atlas keı:ı~yi 
başına koyup öptükten onra cebi~e 
yerleştirdi. K enin i~lnde u,. vU 

1 tm vıtrdı • ~.. z n -

Ertesi günU Besim Bey. Yusuf Ka
mil Paşaya mUliiki oldu ve Yn7.dıgr 
mı mı takdim edince pnca h ' ti ' ....,. nyrp er 
içinde kaldı \'e ynlnıı 0 knıl ı: 
ledi : ar vy -

kuı çıkmasına bağlı. Oturduğum :. kaldırılmadı~ gibi lağım da kapattı. 
den her gUn polise gelip "daha "Ikma- ma:ı·. Bku~ ylizde~, oradan gelip geç -
d ö !ı: me ım unsız bır hale gelmiştı B h - Dün akşam Amccll<'f be,, teç;rlf 

B eyazıdm şehzadesi Sultan Ah 
met Amasyada vali idi. Bu

rada teşkil ettiği orduya şehrin en 
meşhur sebzesi olan bamy:ı adınJ 
vermişti. Civarda lahana yetiş • 
tiren başka bir yerin ordusuna da 
lB.hana adı verilmişti. İşte bunlar 
lstanbula geldikleri zaman manev 
ralar esnasında - şimdiki kırmızı· 
mavi gibi - bu sahada atı§ yapar
lardı. Bamya ordusuna nisbetle 
burada bir bamya köşkil yapıl -
mıştı. Aynca bir de lahana ocağı 

vardı. Bu adlar burada sarayın lii· 
hana ve bamyası yetiştiği için ve
rilmiş değildir. Şehzade Sultan Ah 
medin burada topuz taşının bulun- ı,. 8,~e~le k~ıl.a~mak hazin olu- lediyenin nazarı dikkatine c lb rbn e 

yor . .&.&imın tesrıi ıçın nazarı dikkati nlzi dilerim." e e e-
uyurdulnr. mı raı \'erip Uç 1; it 

caize aldılnr'l>t ı ~ 2 n m . . . . . 
Abdurrahman Adil EREN 



6 'TAN 5 - 10 - 936 

Futbol Hastamıza Yüzlerce 
Doktor Tavsiye veriyor 

Fakat Hastaya ilaç: Moskova ve Leningrattan sonra 
Rusyaya giden fıdbolcularırm-: 

Anadolu Klübün-
1
r Polonya '"'\ 

den Hakem heye- '--hiki-·y-esı _____ A_s __ R_ı __ G_ü_N_A_H_L_AR __ j 
ti Reisine Cevap: -ı-

"-Sizim Klübün İsmi Yorgun, yatağıma uzanmış, o gü. 

Niçin Mevzubahs nün nasıl geçtiğini düşünüyordum. 
Büyük bir halk kütlesi karşısında a-

Edilm i yor ? ,, teşli bir nutuk söylemiştim. Kendi-

Türkiye hakem komitesi reisi Nüz. mi, günün kahramam olarak görüy0r· 
het Abbas, bir kaç gün evvel dum. Çünkü iyi ile güzeli müdafaa 
bir gazetede "1stanbu 1 fut- etmiştim. Hürriyet ve fikir yü~s~li-
bol 

şi için mücadele ediyordum, iki yüz-
a j a. n ı o 1 s a y d ı ıın, ne 

yapardım?,, başlıklı bir yazı yaz nış- lülüğün, yalancılığın aleyhinde idım. 
tır. Anadolu klu··bu·· Vah- Fakat nutkun sonlarına doğru bir-

reısı d b. d . . Dil" y 

det, bu yazıda, kendi kanaa- en ıre uruvermıştım. ım agzım-

Peretz'den: Fikret Adil 
rum: 

- Cehennemi tarif eden eserin mü
ellifi siz değil misiniz? 

- Evet, benim. 

- Acaba orasını doğru ve tam o-
larak tarif etmiş misiniz? Çünkü 
şimdi artık her halde bizzat görmUş
sünüzdür. 

- Fakat ben cehennemi hayatt:ı 
iken de görmüştüm. 

Ne Antrenör, Ne· Saha, Ne de 
Ecnebi T akımlarile Temaslardır 

Kiye/te de mağlUp ol,dular. Ve 
Kiye/ mağlübiyeti daha acı cldıı. 
Bu resim, Moskova maçına ba§
Zarken iki takım kaptanlarının 

mü-sa/aha ettiğini gösteriyot ... 

• 
tine .. b k k '"'er . da bir kurşun gibi ağırlaşmış, sark-gore, azı a sa ve .J - ? 

8
· f'k' 

1 
bul "T d mıştı. Bana ne olmuştu. Sadece göz-

ız ı ır er muş, an,, a neşre- 1 . b' k"" .. k · gil · 
dilmek üzere de bir cevap göndermiş- erım ır aynaya, en uçu çız en-
tir. Anadolu klübünün bu cevabının ne ka?~r, ~~Umü aksettiren bir ay: 

esas k mı · 1 · de bı'ta naya ilışmıştı ,orada derhal kendimı 

- Muhakkak rüyada! Siz şimdi 
bana doğrusunu söyleyiniz, cehennem 
sahiden kitabınızda · anlattığınız gibi 
mi? 

- Öyle ya. Yalnız biraz daha ge. 
nişletmişler. Eskiden yedi kattı. s.im· 
di bir sekizinci daire ilave ettiler. Rusyada Kiyef'te son fut-! 

bol maçında futbolcuları
mız dokuz golle mağlup ol
dular ve hemen futbol me
raldıları, mütehassısları fi
kirlerini yaymaya başladı

lar· Kimi antrenörlerden, 
kimi sahalardan, kimi de o
yun tekniğinden bahsedi
yor. 
sorarım; dokuz gollük mağlubiyet 

oı111asaydı, bu münakaşalar başlar 
mıydı? Futbolti kurtarmak maksa.di
le federasyonun üç antrenör getirt
n:ıesi epey eskidir. O zaman teknik 
bakımından bu meseleyi münakaşa 
edebilirdik. Antrenörler geldikten 
sonra söz söylemenin faydası nedir? 
lngiliz antre?'..örler gazetelerdP.ki mü
nakaşalar yüzünden aldıkları ve ala
cakları paraları geri verip 6iderler 
mi yoksa? ... 

Daha mı çoktu? 
Saha ,saha diye tutturmuş, gidiyo

ruz. Sanki futbolumuzun daha kuv
vetli olduğu devirlerde sahalarımız 

bugünkünden daha mı çok ve elveriş
liydi? ... 

Bazıları da beynelmilel maç lazım
dır, fetvasını veriyorlar. Beynelmi
lel maçların müsait mevsimlerde an
cak masrafını koruyabildiği mıılfun
dur. O zamanlar da beypelmilc:l mR.ç
ların riskine tahammül edebilecek 
klüplerin adedi de memleketimizde 
Uçü geçmez. Şu halde futbolu yalnız 
tiç klüp mü yapsın? 

imkansızlıklar 

olsa da bir adet haline getirmiş olıın-ı bassıslara şunu da hatırlatırım ;yirmi 
!arla müsavi şansta çarpışabilmek ü- futbolcuyu Rusyaya gönderdik, fnt
zere tedbirler düşünmeye mecburuz. boh•" en mütekasif olduğu idd~a edi-

Gençliğin bugünkü maişetini ka - len ıstanbulda bir tek hareket yapı
zanmak vaziyetile futbolünü, zevkini lamaz oldu. 
ve muhitini uyduraca~ bir ayarlı- Buna antrenör ne yapsın, saha ne 
cak, hüner göstermek icap ediyor. fayda versin, beynelmilel temaslar ne
Böyle bir ihtisası, şimdiye kadar hiç ye yarasm ... Sekiz meçhullü bir mu-
bir memlekette göremiyoruz. amma halinde duran bu muadeleyi u-

Al l I b l
. ... . zun uzun ve mukabil hesaplan da 

man arın •e er er ıgı d'kk ·ı b' 
Alın nl Ü ed

. f tbol f ı ate almak şartı e ır parça hal-
a ar ç sen ır, u se er- 1 d b.1. ___ ,_ t1 b' 1 , 

be 1
. Y• k 

1 1 
O 

1 
e e ı ı~. n mu u ız ere .... 

r ıgı yapara ça ışıyor ar. n arın 
sahaları bizim mütehassısları tatmin Avrupaya bakalım 
edecek kadar boldur. Antrenörleri Bir de futbolu düzeltmek üzere 
de: istedikleri kadar getirtebilirler. kendiliğimizden bir şeyler icadına 

Almanyanın nüfusu maçların temin kalkmak hevesinden vazgeçmelıyiz. 
ettiği hasılat, gençliğin spora karşı Bizim halimize düşmüş, yahut ken-

ısı arını, spor ış erın -
raf olduğumuz için burada hülasa e
diyoruz: 

ve bilhassa gözlerimi tanımıştım. Ga

rip bir ışıkla parlıyorlardı. Fakat 

"B. Nüzhet Abbasın düştüğü hata- bunlar, sahiden benim gözlerim miy
lar sade noktai nazara ait olsaydı, di? Ben onları başka bir yerde gör
"Ne yapalım, kanaati budur,, der ve müş gibiydim. Şimdi hatırlıyorum. 
geçerdik. Fakat mantıki tenakuzlar 
ve hakikate uyınıyan mütalealara 
karşı susmak kabil olamadı. 
Sayın muharrir, "sırf bir klübün 

nizami surette birinci kümeye alın

Bir gün bir haksızlığa uğramıştım, i

tiraz eder ve çırpınırken, bana bu 

haksızlığı yapanlar gülmüşlerdi ve 
''Elimizdesin, 'belki yarm biz senin 

ması için bu kümeye dahil klüp ade- eline geçeriz, iyisi mi şimdi seni a
dinin çoğaldığını,, söylüyor ve bu mik damakıllı ezelim" diyen bir halleri 

- Ya ... Niçin? 
- Merak mı ettin? Mnde.nki öğren· 

mek istiyorsun, söyliyeyiın. Bu seki· 
zinci kat, senin ve senin gibiler için
dir. Yani sizin "moder:ı" dediğiniz 

yeni günahlar için ... 

- Bu da ne demek? 
- Eğer dinlersen anlatayım: Mad .. 

de ile ruh arasında ötedenbeti bir 
mücadele vardır. Ruh ytiks.~klere çık 

tarın yeniden sekize indirilmesini tav
siye ediyor. 

Buraıda işaret etmek istediğim iki 

vardı, benim ise istikbalin bir hava- mak ister. Çünkü o, ebedinin bir 
risi değil amma, istikbaldeki inti.ka- parçasıdır. Fakat madde, bu pis VÜ· 

nokta vardır: 
1 - B. Nüzhet Abbas, birinci kü

me klüplerin adedinin sırf bir klü -
bün birinci kümeye alınması için ar -
tırıldığını yazıyor. İsmi yazılmış ol -
mamakla beraber, bu hatırı sıı.yılan 

klübün Güneş olduğunu anlamak i

mını lezzetle tadan bir masum halim, cut, bu cerahatli damla, aşağılara 

bakışlarım vardı. müthiş bir iptila gösterir. Ezetdenbe· 
İşte bugün. Aynada ayni bakışla- ri, vücut, pislik çukuruna bir caz1be 

rnnı bulmuştum. Beni dinliyenler ise duyar. Mücadele müthişti. Ruh ga. 

rMıat ve geniş nefes alıyorlar, sözle- tip. gelirse, güzel. Fak.at madde kaza .. 

rimden kalpleri hafifliyordu. Büyük rursa cezasını görür. Vücut nasıl ce· 

bir fırtınadan sonra. koyun sürüleri 
çin feraset sahibi olmıya lüzum yok-
tur. Halbuki yine B. Nüzhet Abbas, veyahut uzun müddet karanlık bir 
yeni kümenin sekiz klübünü tesbit e- odada kapatılmış ta aydınlığa ka -
derken Güneş klübünün ismini ayır- vuşmuş çocuklar gibi seviniyorlardı. 

zalandınlır? Kaynar yağlat'la, at,~şlet 

suyla, yılanlar ve akreplerle, kızgm 
güneş altında, çöllerde hidemab şak· 

ka ile ilah ... Bu cezaların tatbik edil
diği cehennemin yedi katı, bugüne 

kadar kafi idi. Lakin şimdi dünya. 
değişti. Günahlar da değişti. Sizlert 

dıklarının arasında zikrediyor. Bununla beraıber, sustuğumu görün -

ce, yavaş yavaş dağılmışlardı. 
Bunları düşünürken, açık pence . 

Güneş birinci kümeye layık bir ta
kımsa, onun birinci kümeye alınması
nı temin eden eski futbol ajanını ten
kit eden bir cümle sarfına ne lüzum 
vardr Değilse neden sekiz ltlübün a
rasında ismi geçiyor?. Içinden çıkıl-

reden, ay, düşüncelerimi takip ediyor- bugünkü acelenizle, Allahı bile Mesi· 

muş gibi dikkatle bakıyordu. Mehtap, hi bir an evvel dirilterek dünyanın 

maz bir mesele. 

insanın kendi kendisile başbaşa kaJ - sonunu, bir an önce getirmiye sevke .. 

masma ve derin düşüncelere, hulya- diyorsunuz. Dünyayı, sanki kendi 
2 - Birinci kümenin sekiz klüoten ı .. '"° ,falınAıun<> ...... iic:u:litti,. cli>rlPr Rıı 

müteşekkil olmasındaki isabeti kabul sebepten aya kızıyordum. Fakat uzak 
edelim. Bu sekiz klübün hangileri o- olduğu için yüzüne tüküremezdim. 
lacağmı seçmek, kuvvet bakımından 
yapılacak bir tas~if esasına :iayana- Ta vana tükürdüm. 
bilir. Nitekim B. Nüzhet Abbas ta Fakat o ne? Duvardan iki göz ba-

mah»•• ·-;...~ ;-iı>rovo luı.l.lı1ou•t'\'l" ... 

sunuz ve sanki beşeriyet oyuncağı • 
nızmış gibi ona her istediğinizi yap· 
tırmak istiyorsunuz. Senin ve senin 
gibiler için cehennemin yedi katında· 
ki cezalar kafi değildi. 

Ikinci şekli var; beynelmilel maç- düşkünlüğü, muayyen çağlarda dai- di futbol seviyeleri itibariyle bizim 
bu fikirdedir. Bu ölçünün geçen se
neki resmi müsabakaların verdiği 
tasnif olması da tabiidir. 

na ısrarla bakıyor. Sonra, uçuk bir 
yüz beliriyor, bu esrarengiz yüzün et
rafında beyaz bir sak.al, başında siv
ri bir takke var. 

- Yeni dairede kaynar yağlar var: 
mı? 

-Yok. 
tarı milli takım, yahut temsili takım 

şekillerinde federasyon yapabilir. 

Federasyon mecbur kaldığı temas-

ma hareket ve bedeni mümarese şe

killerile keyiflenmek terbiyesi hakim 

olduğu halde futbollarını istedikleri 
lan yapabilmek üzere senede iki kere k:ı · ea·1 vama getırez;ı ı er. 
on yedi kişiyi bira.raya. getirmek im- Bir kısım meraklılar diyorlar ki: 
kansızlıklariyle kıvranıyor. Hem 

hariçte, hem de dahilde bir senede 

yedi, sekiz kere maç yaptırmak üze
re amatör çocukları işlerinden nasıl 

alıkoyabilir? 

Carum, madem ki, evvelce bizim 
futbol daha yüksekti, şimdi neden 

olmasın? 

İhtimal bizim eski futbol, bugün

künden daha yüksekti. Fakat hayat 

kadar sarsılmış Avrupa memleket
lerinde futbolun yeniden kalkınması 

için başvurulmuş çarelerin doğru ve

ya. yanlış neticeleri vardır. Onlar

dan ibret alarak, kendimize ve vazjye

timize uygun bir şekil bulursak belki 

asıl hastalığın tedavisine başlamış o

luruz. 
Bu iş, yalnız sahada, top peşinde 

koşarken kazanılmış bazı şöhretlerin 
Farzedelim ki, bunu federasyon gö

ze sın ve bütün mahzurlarını da 

hesap etmesin. O zaman mağluPiiirffi 
hakkına. bir nevi tecavüz olmıı.z mı? 
Sahaları olan klüpler o vakit ne ya
pabilirler? Bütün oyuncularının boş 
günlerini federasyona mı hasreder
ler? 

şartları o zaman büsbütün başkay- tesiri veya o şöhretlere pratik şart

dı. larla vasıl olmuş olanların akılların-

Velhasıl her ileri silrillen fikrin 
karşılığı olarak yüzlerce sual surula
bilir. Ve bu yüzlerce sualin altından 
rahatça çıkabilecek mütehassısların 
ededi pek azdır. 

Eıcutan hcutayız 
Bence bizim hastalık bu gibi tef er

rüatta değildir. Işin esasından biz 
hastayız. Memleketimizin şartlarını 
ve amatörlüğümüzü göz önünde bu
lundurarak, vakitlerini yalnız futbo
la ayırabilen yahut sporu zevk için 

ÇP , •w •>•" 

Liseden çıkttlftan çok sonralara ka
dar atletlerimiz, evlerimizden cep 
harçlığı alırdık. Zevk olarak ta, ha
zan kaçamak bir iki kadeh bira içer
dik. Bugünkü gençlik zevk hususun
da da bizlerden başka duymaktadır. 
Artık müzmin bir hale gelen şu 

futbol hastalığının çaresi ve ilacı o
larak birçok kimseler durup dinlen
meden pek çok çareler tavsiye ediyoır
lar. 

hareket yapılamıyar 
Fakat korkarım ki, bu kadar dok-

toru olan hastalığın asıl tedavisi bu
lunamıyarak esasen müzmin bir hal 
almış olan dertle bay futbol vefat e
dip, gidecektir. 

llaç ve tedbir tavsiye eden mUte-

2.; ı ' • 

dan çıkacak tavsiyelerle kurtulamaz. 

Bir fabrikanın idare bozukluğunu, 

düzeltecek umumi rapor, o fabrikanın 

en iyi tornacısından istenmez sanı

rım. 

Bizde de idareci ve oyuncu olarak 
denenmemiş in.sanlar pek azdır. De

nenmişlerle denenınemişlerin müna

kaşalı bir konferansı ve esbabı mu

cibeli raporlan ihtimal doğru yolun 
ışığını gösterecek bir imkan verir. 

Aksi takdirde kendini her mütehas

sıs farzedenin andi hükilmleri ve hu

susi meclislerde muhiti delaletiyle 

yapacağı şahsi tesirler yüzünden ne 

bulunan çarelerin tatbiki, ne de doğru 

bir tedavinin başlaması kabil değil
dir. 

Son söz olarak: 
Tek hastanın başına üşüşmüş bin

lerce doktorun tavsiyelerinden Allah 
kurtarsın! duasını tekrarlama!ttan 
başka şimdilik yapılacak birşey göre
miyorum. 

E,rel ŞEFiK 

Mekteplere Geç 
Müracaat Edenler 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden) 
Orta tedrisat mekteplerinde kabul 
müddeti geçtikten sonra da sınıfları
na göre bir yaş küçük veya iki yaş 

büyük olanlaı: müracaat edince mek
tebe alınacaklardır. 

Anadolu klübü, bu tasnifte, lstan
bulspor klübü ile ayni puvanla beşin
ci dereceyi işgal ediyor. "Daha kuv
vetlidir,, diye ktime sekizinci ve do
}{Uzuncusunun ismi geçen bir sırala
mada Anadolu klüblinün adına neden 
tesadüf edilmiyor acaba? .. 

Bızinı için yapılacak bir tek şey 
kalıyor: 

Sayın muharririn futbol ajanlığına 
gelmemesi için dua etmek.,. 

- Sen kiı1llsin, baıbalık? 
Hafifçe mırtldaruyor: 
- Ben Şebet Mussor'um. 
Hiç hayret etmiyor ve sıkılmıyo

rum: 
- Selamünaleyküm Şebef Mussor! 
Selamıma karşılık veriyor ve du

var, birdenbire açılarak bu garip ha
yalete yol veriyor, bana doğru va
kur bir yürüyüşle ilerliyor. Soruyo-

Ankarada Sonbahar 
At Yarışları Başladı 

İlk Yarışlar Dün Kalabalık Seyirci 
Kütlesi Önünde Yapıldı 

Ankara, 4 (A.A.) - Sonbahar at rı yaşta 936 senesinde kazandığı ik -
yarışlarının birincisi bugün tpodrom- ramiyeler yekunu 1400 lirayı geç.mi
da yapılmıştır. Hava. güzel olduğu yen halis kan İngiliz at ve kısraklara 
için seyirci çoktu. mahsustu. Mesafesi 1800 metre idi. 

Abdülhalik Renda, Başbakan İs - Halimin Copaini birinci, Ahmedin 
nıet İnönü, Şükrü Saraçoğlu yarışla- Crondezza'sı ikinci geldi. 
rx seyredenler arasında idi. Beşinci koşu: Dört ve daha yuka-

Birinci koşu: Üç yaşında ve hiç rı yaşta yerli yarım kan İngiliz at ve 
koşu kazanmamış yerli, yarım kan kısraklara mahsustu .Mesafesi 1800 
tngiliz erkek ve dişi taylara mahsus-
tu mesafesi 1200 metre idi . 

Halimin Tacımahali birinci, Yaku -
bun Ünlüsü ikinci geldi. 

!kinci koşu: üç ve daha yukarı 
yaşta ve 936 senesinde 500 liradan 
fazla ikramiye kazanmamış olan ha
lis kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. Mesafesi 1400 metre idi . 

Halimin Sunand Airi birinci, Ah -
nıedin Şorompu ikinci geldiler. 

Üçüncü koşu: Dört ve daha yuka
rı yaşta 936 senesinde hiç koşu ka -
zanmamış yerli ve yarım kan Arap 
ve halis kan Arap at ve kısraklara 

mahsustu. Mesafesi 2000 metre idi. 
Alinin Tayyarı birinci, Ramizin 

Hilali ikinci geldi . 
Dördüncü koşu: Üç ve daha yuka-

metre idi. Şabanın Bozkurdu 'birinci 
metre idi. Şabanın Bozkurdu birinci, 
İskenderin Selteni ikinci gelmiştir . 

Tarihi Versayda 
Yangın Çıktı 

Paris, 4 (Radyo) - 1870 - 1871 
Alman zaferinden sonra Fransanm 
mahkumiyetini emreden Versay mu
ahedesiyle büyük harpten sonra Al -
manyanm mağlfıbiyetini tasdik eden 
yeni Versay muahedesinin imzalandı
ğı tarihi Versay sarayında dün gece 
bir yangın çıkmış, bazı odalarda bir 
takını eşya yandıktan Ronra söndii· 
rülmüştür. 

- Ateş, su? 
-Yok. 
- Dayak? 
- Sopa namına bir şey yok. 
- Orada yemek, içmek, uyumali 

kabil mi? 
- Kabil. Hatta okuyup yazmak, 

neşriyat yapmak ta kabil. 
- O halde ne gibi cezalar var? 

(Sonu yarın) 

Selanik Panayı
rında Türk Pavi
yonu Birinci oldu 

İktısat Vekili Memurlara 
Teşekkür Telgrafı Çekti 

Ankara, 4 (TAN muhabirin -
den) - Iktısat Veka.Ietinin sergilere 
iştirak etmemiz için aldığı tedbirler 
ve bu mevzu etrafında kurulan ko· 
mitenin değerli çalışması, beynelmi· 
lel Selanik panayirinde ilk hayırlı 
tesirini &:östermiştir: Buraya resmen 
gelen haberlere göre, birçok büyük 
Avrupa devletlerinin ve bütün Bal· 
kan devletlerinin iştirak ettiği bu 
Milletıerarası panayirde Türk pavi .. 
yonu çok takdir ve alakanın bir 
eseri olarak jüri tarafından birinci 
seçilmiştir. 

Filhakika Türk paviyonu gerek de

korasyon ve gerek ihtiva ettiği mal· 

ların çeşitliliği ve nefaseti- ile büyük 
bir takdir kazanmıştır. Paviyonu
muzda Sümer Bank ve 1ş Bankası 
tarafından kurulan ve işlemekte o
lan müesseselerin mamulatı altın 
madalya almak suretile teferrüt et
miştir. 

Iktrsat Vekili Celal Bayar, bu mu
vaffakıyetten dolayı bir telgrafla 
memurlara teşekkürlerini bildirmiş

tir. 
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Otomobil etrafı alarla çevrili toz-
lu, fakat munt bir yolda ilerledi 
ve inşaatı arka ıraktı. Güneş bat-
mış, alacakar bu sonsuz kırlara 
hazin bir şarkı "bi çökmüştü. İçimde 
eski edebiyattı' çok kullanılan biı-şey 
var .• "Mel" 
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- ltt.e ---~ tarlalan. 188 tesgDqula e 2 milyon ki-
lo pmauk olu kom • 
binama bucabm ,. • 

ıanuaıı..., ileride ldmhlllr llMll 
olacakf 

Y.6ZAN: 

SUAT 
DERVİŞ 

1 A. "' 7 

1 ÜZAMllLAR ORD j 
Habeş Harbinin ilk Günl rinde 

Bu Korkunç Ordu ltalyan 
Ordusuna Saldırmıstı 

Müthiş Bir 
Tedavi 
Şekli: 

idam Etmek 
ve Yakmak 
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MEMLEKET ROPORlAJLARI 

Fazla Yevmiye Almaktan Korkan, 
--~--~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Çekinen işçiler de Var(!) 

[Yazan: Mümtaz 

Bağa gitmiyen Kayserililer, veya Kayserili 
olmıyan vatandaşlar, akşam üstleri bahçede 
toplanırlar. Bahçe, Kayserinin içinde yegane 
gölgeli, havuzlu, serin bir yerdir. Onun için 
hıncahınç dolar. 

Musiki yoktur. Onun yerine büyük bir ho
parlörle radyo neşriyatı yapılmaktadır. Bu 
radyo ile hemen daima Mısırdaki yalelli, Ku
düsteki yahey veya Kırımın halk şarkıları 
dinlenir. 

Kalabalık bir ali-
şam. Ben de bir Kay
serili dostumla bu 
bahçede oturrnus kar 
şılıklı kahvelerlmizi 
}ıöpürdetiyorduk. La
kırdı bittabi Kayseri 
üzerinde cereyan edi

yordu. Dedim ki: 
- Mensucat kom

binası Kayserilerden 
çok şikayetçi. Niçin 

Kayserili amele fab
rikaya rağbet etmi
yor, niçin çalışmı

yor? 

Kayserili dostumun 
birden gözleri açıldı: 

- Yok, dedi, her 
şeyi söyle, fakat Kay 
serili çalışmaz, de
nıe. Çünkü Kayseri
liler çalışkan insan
lardır. Nereye gitsen 
ınuhakkak bir Kay-
.s?riliye tesadüf eder-ı Tarihi Kayaerid en bir 1 "' ''ı' 
sın. En topalımız Af- .. .. .. D" K" b t I 

'k d d a· d gorunuf: onen un e ı.. 
rı a a ır. ı er, ça- --------· 
lışır, kazanır ve mem --·-

Jekete para gönderir. Bugiln Ame- olanlar zaten kendi kendisinin e -
rikada bile hayatını kazanan nice fendisi olan insanlardır. Onlar ba-
Kayserililer vardır. ğa gidebilirler, hava alabilirler. 

- O halde?.. Fakat asıl müşkülat fakir tabaka-
- Efendim, mensucat kombt - da. Bunlar kırk yıl kendilerine ye-

nası çok az para veriyor. Eski - ni bir bina yaptıramazlar. Onun 
den, girenlere bir milddet staj için bağa gitmeye mecburdurlar. 
yaptırıyor, sonra aylığa geçiri - Yazın sıcağına burada nasıl ta -
yordu. Bu da ancak 18 liradır. hammül edilebilir? Şehrin bir defa 

- Fakat 80 liradan fazla alan yapılışı, mimarbi bozuktur. Planlı 
dokumacılar var. bir şehir değildir. Eskiden böyle 

- Evet, fakat onlar mütehas- gelmiş, böyle gidiyor. Bu gördü -
sıs ameledir. Sonra bir mesele da ğüntiz bahçe ve karşıdaki park ta 
ha var. Muvazene vergisi dolayı - yeni açıldı. Daha bir iki sene ev -
sile gayet garip vaziyetler olu - veline gelinceye kadar burası baş-
yor. Mesela bir işçi ayda 21 lira tan aşağı mezarlık mezbele ve vi -
80 kuruş ücret alırsa, eline 20 rane idi. Şehir tanzim edilir ve bir 
lira geçiyor. 21 lira 80 kuruştan canlı iş hayatı başlarsa bağ 
biraz fazla alırsa, o zaman vergı meselesi de kısmen halledilir. 
fazlalaşıyor ve eline 18 lira geçi
yor. Yevmiye hcsabile olduğu i . 
çin, ameleler 21 lira 80 kuruştan 
fazla almamak ve 20 lirayı dol • 
durmak için ayda birkaç gün, 
hastalandım, diye işe gitmiyorlar. 
Çünkü dört beş gün çalışsalar o 
zaman daha az para alacaklar ... 

Onun için bir amele dışarda 20 
lira ücret buldu mu derhal kaçı -
yor. Bak tayyare fabrikası ame -
lesizlikten şikayet ediyor mu': Çün 
kü dolgun ücret veriyor. Bir Kay -
serili için ayda 18 lira çıkarmak 

işten bile değildir. Dışarda odun 
kesse bu parayı temin eder. 
- Bağa gitmek meselesinin çalış 

mak üzerinde tesiri olmuyor mu? 
Birçok işçiler sırf bağa gitmek için 
işlerini terkediyorlarmış? 

- Evet, bunda biraz doğrusun. 
Fakat ne yapalım eğer bağa git -
mezsek şehirde yanar, kavruluruz. 
Bağa gitmiyenlerin rengi soluk, 
sıhhati bozuk olur. Şehirdeki evle
rimizin vaziyetini görmüyor mu • 
eun? Dört duvar. Ne havıı. alır, 

ne nefes! Kutu gibi bir şey. Bun
ların hangisi sıhhi şartlara uygun
dur? 
- Peki, zenginlerin yeniden güzel 

güzel sıhhi evler yapmaları milin • 
kün değil mi? 

- Evet mümkün. Fakat zengin 

- Fakat mensucat fabrikası, 

amele için gayet güzel bir pansi -
yon vücuda getirmiş. Gittim gör -
düm. Harikulade mükemmel bir 
şey. Temiz, muntazam, duş yerle
ri bile var. Burada pekfila istira -
hat etmek kabildir. 

- Evet ama, bu da bekar 
anıele için iyidir. Sonra bekar olup 
ta yine evine, annesine, kardeşleri 
ne bakan gençler var .• Bunlar bu
rada nasıl kalsınlar? Akşamları 
evdekiler yiyecek içecek bekler • 
ler .. 

Kayserili dostum ne söylesem 

derhal bana bir Kayserili mantiğı 
ile cevap veriyordu. Şüphesiz onun 
da hazan haklı olduğu taraflar yok 
değildi, Fakat memlekette milli bir 
iktisat seferberliği yapılırken Kay 

serililerin de daha cömert bir hüs
nüniyet göstermesi lazımdı. 

Dostum: 
- Evet, dedi. Doğru. Kayserl

lili milliyetperverdir, kahraman -
dır. İcap eyleyince memleket uğu
runa kanını verir. Fakat ondan pa
ra cihetinden biraz fedakarlık bek 
lemek için ona bu işin bir vatan 
meselesi olduğunu anlatmak lazım 
dır. 

Bizim de bunda mes'ul oldıığu • 
muz noktalar yok -değildir. KaY. • 

f Bugünkü Kay•erid en bir ı-

1 

görünÜf: Güzel bir park o
lan e•ki belediye bahçe::.J 

~=------,_..,,,_~ 

serili çok tasarruf sever. Mesela 
100.000 lira sermayeli bir tüccarın 
ev bütçesi ancak 30 liradır. Bunu 
braz a.ştı mı, sefahat:e daldığım, 
mahvolacağını sanar. Kayserili iş
Çiier pekala mensucat fabrikasının 
en asgari fiatle verdiği yemeği yi
yebilirler. Fakat tasarruf olsun di 
ye yemezler. Şimdi fabrika mec -
buren işçilerine yemek veriyor. Ba 
km bunda çok iyi yapıyor. 

Kayserili dostum gayet güzel 
konuşmaya başlamıştı. Çünkü ten
kitlerini iki tar'1lı yapıyordu. 

- :Peki d~im, burada. ~alışa.ıı 

çocuklar aldıkları ücrete bizzat te 
sahüp edebilirler mi? 

- Doğruyu söylemek lazımge • 
lirse hayır! Bazıları evlatlarım a
deta istismar ederler. Zanneder -
sem fabrikadaki kontroldan daha 
iyi çocuklarını kontrol ederler, ço
cuklarının devam saatlerini tutar
lar. Çocuk ücretini aldı mı derhal 
babası eline yapışır; parayı alır. 

Hatta ücret günleri fabrikanın ö • 
nünde bekleyip çocuklarının para
sını derhal elinden alanlar da var 
dır. Bu vaziyet dahilinde ~ocuk 
bittabi mesaisinin zevkini alamaz. 
Alamayınca da işe dört elle sarıl
maz ve kaçmak için bahane arar. 
Halbuki çocuğun kazandığına ken 
disi tesahüp etmesi lazımdır ki, 

işinden zevk alsrn ... 
- Bu çocuklar dlşarda ı;:alışır • 

larsa vaziyet yine böyle değil mi • 
dir? 

- Hayır. Çünkü iş bulunca ça
lışır. Babası daima kontrol ede • 
mez. Hem lakırdı mabeynimizde, 
çocuk aldığr paranın hepsini baba
sına vermez. Çünkü babası, onun 
fabrikada olduğu gibi ücretinin 

kat'i miktarını bilmez. 

p eki kadınlarınız niçin çalı§ 
mıyor? .. 

Bu ane kadar mantık dairesin
de yürüyen Kayserili dostum bir

denbire mantığı bırakıp his saha -
ama intikal etti: 

- Kadınlar nasıl çalışır ağam?. 
Sonra başını iki tarafa salladı. 

Gönlü hiç kadınların çalışmasına. 
razı değildi; 

- Kadının erkeklerin içinde 
alış . T ç ması zor ış ... 

- Neden zor iş. bugün her ta -
rafta kadınlar çalışıyor ... 

- Fakat onlar okumuş kadın
lar. Erkekler gibi düşünüyorlar. 
Erkekler gibi muhakeme ediyor -

lar. Halbuki burada bizimkiler henUz 
böyle düşünemezler. Ben karımı 

çalışmaya gönderirim .• 
- Kadın her şeyden evvel ka

dındır. Okumuşluk ve saire hiç te
sir etmez. Eğer ahlakı varsa ken
disini korumasını bilir. Hem fabri
kada dalına kontrol altında bulu
nuyor. Sonra fabrika karı ve ko -
canın ayni postada çalıştmlaca • 
ğıru ilan etmiş. Artık bunda bir 
mahzur görebilir misin? 

4 Senedir Denizler 
Aşan Bir Türk Genci 
Sudan'da Vahşiler Arasında - İtalyanların 
Mitralyöz Ateşi - Cezayirde Casus Sanılarak 
Tevkif Edıliyor - İhsan Deniz Aşan Şimdi 

Karadenize Çıkıyor 
lzınit, (Husucoi muhabirimizden) - Dısan Deniza.,a.n isimli genç 

bir Türk seyyahı ,birkaç gündiir lzmitte ve İzmit gençliği ara.."lmdadır. 
\'ilii.yet ,.e HaJkevi de kendisine güzel bir kabul göstermektedir. 
İhsan Denizaşan, 932 senesinde se

yahatine (Ankara) isimli küçük bez
den imal edilmiş bir botla başlamış 
ve Türk bayrağını diyar diyar uz~k 
bucaklarda olanca şeref ve şanı ile 
dalgalandırnuştır. 

O kadar ki, bayrağımıza has.ret 
birçok Türk çocukları, Türk remzini 
gördükleri vakit sevinç yaşları ile, 
onu öpe öpe doyanıamışlardı. 

Akdeniz kıyılarını, Mısırı, Sudam, 
Antil adalarını, Tunus, Fas ve Ceza
yiri gezen İhsan Denizaşan, birçok 
korkunç maceralar ve öllimlerle kar
şrlaşmış, Sudanda vahşiler arasnda 
rengini siyaha boyamak ve sakal bı

rakmak suretiyle tam altı ay vakit 
ge<.;irmiş, Nilde vahşi bir bedevinin 
tecavüzüne uğramış, Trablusgarp sa
hillerinden ayrılırken de İtalyan as
kerlerinin mitralyöz kurşununa tutul 
ıınuştur . 

Ihsan Denizafan "lzmit,, te 
kü~ük bohinda 

Müreftede Uzum 
Satışları Çok iyi 
Fakat Şarap Fi~tı Eir 

Miktar Yükselecek 
.Mürefte (Hususi) - Bu sene bir 

çok bağ nuntakalarnda üzüm mah • 
sulatma arız olan hastalık neticesin
de üzümler ba.zı yerlerde yarı yan • 
ya, 'bazı yerlerde tamamiyle bozul .. 
muş ve bu sebepten 1stanbul piyasa
sına üzüm sevkiyatı da çok azalmış
tır . 

Mürefte üzümleri hastalıksız ve 
ayni zamanda da çok bereketlidir. 
Hergün motörlerle yüzlerce küfe U
züm sevkiyatı yapılmakta ve tizilm 
satışlan hararetli olmaktadır. Fiyat
lar da yüksektir. Bağcılar üzüm fi .. 
yatlanmn yüksekliğinden memnun • 
durlar, İnhisar İdaresi de fazla mik
tarda şaraplık üzüm mübayaatma. 
başlamıştır. Bu sene Uzilm fiyatları
nın pahalı olması yüzünden şarap 
fiyatlan da pahalılaşacaktır. Şimdi
den İstanbul şarap piyasasında ı:ıarap 
fiatlan dört kuruş yükselmiştir 

1 S ... 't B. c· ı oguca t ır ınayet 

ı 
Balıkesire tabi Savaştepe - Gire

sun nahiyesinin Soğucak köyünde, 15 
j yaşlarında Ali oğlu Mehmet bir ku-
yuda ölü olarak bulunmuştur. Mez
kur köyden Hasan oğlu Ahmet, ka .. 
til olduğu anlaşılarak tevkif edilmiş
tir. 

Nil nehrinde iki timsah öldürmiye r-----------------------------
muvaff ak olan bu genç, Cezayirde 1 
de casus diye yakalanmış ve güçlük
le kurtulmuştur . 

lbsan Denizaşarı, tam sekiz defa 
batmış ve Cezayir sahillerinde köpek 
balıklarının hücumuna uğrayarak, 

·hayatını. denize acı kireç dökmek sa
yesinde kurtarmıştır . 

Ihsan Denizaşan, yine denizler aş
mak üzere şehrimizden ayrılmıştır. 

Rusya.ya, Romanyaya, ve oradan 
da orta Avrupaya gidecektir. 
İhsandan bahseden yaba~cı gaze

teler okadar çoktur ki, bunların he
men hepsi bu Türk çocuğuna birinci 
sayfalarında yer vermişler ve şerefi
ne ziyafetler tertip etmişlerdir . 
İhsan Denizaşan gezdiği yerlerin 

hatırasını yaşatmak için mahalli şe
hirlerin resimlerini ve intibalarını bü
yük bir defter içinde taşımaktadır. 

Bunları sonra bir kitap halinde 

Türk Fıstığı Var ... 
"Şam Fısh~ı,, na "Türk Fıstığı,, Demeli, Çünkü 
[ u Mahsul Yalnız "Gaziantep,,te Yetişir - " Deli 
Tütün,, Neye Yarar? - "Gaziantep,, in Meşhur 

Bağlan ve Zeytincil.k 

neşredecektir. ı 
Ben, İhsan Denizaşanla bir hatıra 

tesbit etmek istedim. Halkevi rei~1 

1 

Bay !_~ce.~ de küçük beta alarak 
görduğünuz resmi çıkardık . 1 

- Ne yapalım biz kıskanç olu
ruz! 

BU mesele üzerinde Kayserili 
dostumu ikna için uzun milnakaşa 

ettiJıl. 

Akşam olmıya, etraf karar
.rnıya başlamıştı. Birdenbire 

radyonun hoparlörü sustu. Uzak· 
tan bir nıuzika geliyordu .. 

- Ne nıuzikası bu?. 
- Askeri muzika ... Şimdi bay -

rak indirme merasimi var .. İstik -
lA.l ınarşı: çalınacak. Her Cumarte
si }ıer pazar akşamı böyle mera • 
siınle ve ınuzika ile bayrak indi
rilir··· 

14uzika yaklaştı ve sustu. Son • 
ra. birden İstiklal marşı başladı. 
Kos koca bahçedeki yüzlerce in • 
san. ihtiyarı ve çocuğile ayağa 
kalktı. Herkes bUyük bir huşu i
çinde marşı dinliyordu. Dışarda 
sokaktaki Yayalar bile durmuş, 
marşı dinliyorlardı. Marş bitti. Ve 
hepillliz Yerimize oturduk. Kayseri 
u dostum dedi ki: 

- !yi dedi. Sen de acemilik et • 
medin; derhal ayağa kalktın! .• -- .... 

- Geçen sene buraya Oniver • 
si.te talebesi gelmişti. Bu bahçede 
oturuyorlardı. Yine böyle İstiklal 
marşı çalmaya başlamıştı. Onlar 
hep birden ayağa kalktılar. Biz de 
ayağa kalktık. Baktık ki, marşı a~ 
yakta dinliyorlar. Hakikaten bu 

marşı ayakta dinlemenin büyük bil' 
heyecanı var. O zamandanberi ne 
vakit !stiklal marşı çalınsa ve hatta 
ses çok uzaktan bile gelse, evlerin
deki kadınlar çocuklar bile işlerini 

bırakır ve derhal ayağa kalkarlar ... 

"Gazi Antep,, te bir lııhk bahçesi 
Gaziantep, (Hususi muhabirimiz -ı 936 fıstık rekoltesi Uç milyon kflo

den) - Gaziantebin hususiyetlerin - dur. Piyasaya gelen mahsulün alıcı11 
den biri de, bazı mahsullerin yalnız çoktur. 935 te iki bin ton mahsul a-
kendi topraklarında yetişmesidir. 

Bunlar içinde bilhassa fıstık ve deli 
tütüne ülkemizin başka yerlerinde 
rastlanmaz. Zeytin ve üzüm de An
tebin önemli ihraç maddelerindendir. 

Fıstık, şehrimize senede vasati bir 
hesapla bir milyon liradan fazla para 
getirir. Rekoltenin yüzde 65 i Şimali 
Amerikaya, bir kısmı Hindistana ih
raç ve diğer kısmı dahilde harcolu -
nur. Bu mahsulümüze Şam fıstığı de 
nilmesi, Şam ve havalisinde yetiştiği 
hissini doğurursa da bu intıba tama· 
men yanlıştır. Fıstıklarımızın başına 

Şam kelmesinin getirilmesi, ihracatm 
Suriye yolile yapılmasından ileri gel
miştir. Yoksa Şamda bir tek fıstık a
ğacı yetişmez. Fıstıklanmıza Arap 

damgası vurulmasının bir sebebi de. 
Suriye tacirleri tarafından Amerika
ya sevkedilmekte bulunmasıdır. Bu 
hal, kazancın çoğunun Suriye tacirle· 
rinde kalmasına da sebep olmaktadır. 
Fıstık müstahsilleri, bu mütevassıtlar 
dan kurtarılmadıkça, gelirlerini art -
tıramamıya mahkumdur. 

Bu vaziyet açıkça gösteriyor ki fıs
tıkçılığmıızı teşkilatlandırmak la -
zmıdrr. Mesela 1ş Bankası böyle bir 
teşebbüse pek aıa. geçebilir. Ve neti
cede hem milli serveti korumuş, hem 
de iyi bir ticaret membaı elde etmiş 
olur. 

Hükfımetimiz bu sene Antepte bir 
fıstık enstitüsü açmayı kararlaştır 
mıştır. Burada hem her yıl mahsul 
alınma ve hem de hastalıkların önü
ne geçme tedbirleri aranacaktır. 

lmmıştı. Takas dolayısile Hindistana 
mühim sevkiyat yapıldığından 935 
stoku hemen hiç kalmanııştır. 

Deli tütün 
Deli tütün ikinci derecede mühim 

ve mahalli bir mahsuldür. Mısırın Nil 
vadisindeki köylüler, Hasan Keyfian
te"oi dedikleri tütünümüzü Cuza ta • 
bir edilen nargilelerde tömbeki yerine 
içerler. Zaten yegane ihraç mmtaka· 
sı Mısırdır. 935 rekoltesi 734 bin ki· 
lo olup yirmi ile yirmi beş kuruş a • 
rasmda satılmıştır. 936 rekoltesinin 
daha zengin olacağı umuluyor. 

Çiftçiyi korumak ve randmaru art
tırmak maksadile bir deli tütUn koo
peratifi tesis edilmiştir. tş Bankası
nın yardmıile teessüs etmiş olan koo
peratiften çok fayda görülmüş ve pek 
düşük olan fiyatlar yükselmiştir. De
li tütünün ekilme hakkı bir kanunla 
yalnız Antep merkez kazasına ve
rilmiştir. 

Zeytin bu sene bol 
Zeytincilik te Antepte çok ileri git 

miştir. Merkez, Nezip ve Kilis kazala
rı milyonlarca zeytin ağacile örtülü
dür. 935 rekolteei, son altı yılda gö
rülmemiş bir bereketle yedi milyon 
kiloya baliğ olmuştur. 34 te iki yüı 
bin, 33 te 160 bin, 32 de 120 bin ki
lo elde edilmişti. 

Zeytin rekoltesinin yüzde altmı§l 
sabunculukta kullanılır. Yalnız An
tepte beş sab...ınhane vardır. Antep 
Kilis ve Nezihin nefis ve mergup &a• 
bunları bütün şark ve Orta Anadolu
ya külliyetli miktarda ihraç olunur. 
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No. 64 _ yazan : Kadircan Kaftı -

Murat Reisin Ayağ~. Kalkarak İleri
ye Baktığını gören Uç Levent Daha 
Kalktılar ve Küpeşteye Dayanarak 

Ufka Göz Attılar 

Luduig 
Feuerbach 
Müellüi: Fredrich Enge1s 
Çıkaran: Marksizm Bibliotegi 
Fıati : 30 kuruş • 

Almanyada doğan müellif (1~20), 
geçen yüz yılın sonlarında Londra
da ölmüştür (1895). lnternasyonal 
hare~tini (1847) ortaya çıkaran 

Portekiz kıyıları 0 sırada kesat ol- dar bol renklerle doğuşunu görme • Brüksel komünist ittihadı komitesi-
duğundan Murat Reis oralarda çok mişlerdi. nin katipliğini yapmış ve Kral Marks 
kalmamış, o da şimale doğru yol al- Herkes biribirine gösteriyordu: (1818 - 1883) ile fırkanın beyanna-
ınaya başlamıştı_ - Bak ... Oraya bak!.. mesini neşretmiştir. Almanyada ih-

Gal ve Izlanda taraflarında rastla- - Gördün mü neler yapıyor Al- tilal hareketlerine karıştığından In-
drkları bir balıkçı gemisi Recep Re- lah ?.. giltereye kaçmağa mecbur kalmış-

t _ Kaldırıp götürmeli de olduğu d M k • md k ı isin Man adasına giden bir :Ota ut- tır. Bura a ar s m yan a a a-
tuğunu söyleyince Murat reıs te ay- gibi Cezayir beylerbeyine armağan rak, bütün işlerinde ona yal"iım et-
ni yere yollanmıştı. Fakat .. ne yolu- etmeli. miş ve hayatında bastırılamayan 

il _ o da 1stanbula padişaha yol- · .. 1.. · d nun üstünde bir av bulab ıyor, ne eserlerinı onun o umıin en sonra ta-
de arkadaşına rastlıyordu. En sonra ıas'm. bettirmiştir. Onunla birlikte mukad-

- Sultan Muradın ne babası, ne · t (1844) 'Ç bir İngiliz korsan gemisi kaptanı O· des aileyı yazmış ır . ' alı -
na: de dedeleri bundan güzel armağan şan sınıfların lngilterede vaziyeti 

_ B•p Tü'rk kadirgası buradan dos görmemişlerdir. (1845) ile ütopik sosyalizm ve ilmi 
"' Hemen hemen bütün leventler, ge-

dog-ru Izlandayıı. gitti. sosyalizm" en başlıca eserlerinden-
minin sancak kıç bodoslaması hiza-

Demisti. smdan geriye, güneşin doğduğu tara- dir. :t-
Murat Reis sormuştu: 1 d" 
_ Oralarda. ne var? Buraları gibi fa dönmüş er ı. Feuerbach, bir Alman filozofudur 

Bu sırada ba~direğin en tepesine (1804 - 1872). llk tetebbüleri dini ha-in cin top atıyorsa ne diye gide~? çıkmış olan vardiyanın sesi duyuldu: _ . .. 
_Buraları gibi değildir. Şımdiye İsk 1 b zl g-und bir dag· yata dogrudur. Hatta hır muddet 

d - e e aş>mu u a H ·d lb d ·1· h. t d l · · ta kadar korsanlar oralara ka ar git- _ .. .. eı e erg e ı a ıya ers ermı -
lllezJerdi. Uyuşuk bir halkı vardır. gorunuyfor. h k ta afa baktı kıp eder, fakat açık ve münekkit zih-

1 Buse er er es o r · · b ·b· , k' d" ·· Limanlarında gemiler de bu unur. D - t . b beyazdı. Yamaç . nı u gı ı an anacı ve es ı uşıınce-
agm epesı em 1 b -1 t tk'kl d k d' · · k Murat Reis bunun üzerine rotayJ la.rdan aşağıya indikçe bu beyazlık ere ag ı e ı er en en .ısı~ı pe 

.,0··ylenilen tarafa çeVİI'Jllişti.· · . 1 t k görünüyordu. çabuk kurtarır. Gerçek bılgıler ve ., parça anıyor, opra f 1 f ·1 - k .. eli • b.l . 
Fakat gun·· ıerce gittikle_rı. halde. ış· 1 d - te esinden aşağıya e se e ı e ugraşma uzere nı ı gı-

Bun ar agm P I · b" b .. t" b k E I ·· · te hiçbir kara parçası goremeınış - yürüyen ve eriyen glasiyelerdi. erı . us. u u~. ıra ır. r angen unı-
lerdi. A d beş on dakika geçmişti ki versıtesınde ustadı Hegel '1770 -

Murat Reisin ayağa kalkarak ile- b kra andaki leventlerden sekiz on 1831 ) in fikirlerine sadık kalarak 
aş asara k b" ··k ff k' t1 n·ye baktıgm-1 gören üç levent daha · b' d büyu"k 'oir sevinçle hay- pe uyu muva a ıye er kazanır. tanesı ır en Fak t • .. .. _ 

kalkWar ve küpeşteye dayanarak uf- kırdılar: a malumatı ve goruşleri çogal-
.. txl dıkça, yavaş yavaş onun vahdeti vü-ka goz at ar. _ Kara ... Kara göründü ... 

lard bırın. · cisi Solak Yunus cut mezhebinden uzaklaşır. Tabiat Bun an tıerde, dag-la denizin arasına biri-
ıırdı Sa.g- kolu bir akında haricinde her türlü varlığı inkar e-diye anı · _ ... ken ve orayı dolduran sisler yava:ı 

b .,"'parmagmm sınırı den ve fertte cemiyetin verdiğinden yaralanmış ve _, yavaş dagı-lıyor, lzlandanın yüksek 
k ild. -· d rtık açılıp kapanmı - yüksek bir kıymet bulan fertçi tabi-

es ıgın en a fiyortları meydana çıkıyordu. 
yordu. Bunun üzerine Yunus kılıcını atçılığa doğru yürür. Nihayet bu 
sol elile kullanmıya başlamış, bu yUz- Murat Reis ellerini uğuşturdu: noktadan hareket ederek en koyu 
den "Solak" diye anılmıştı. - Gözün aydın Efe Mehmet, gel- maddeciliğe kadar ileri gider. 

İkincisinin adı Sakar Ali idi. Yu- mişiz de haberimiz yokmuş... İşte :/o 

nustan hiç olma~a beş altı yaş kü- burnumuzun dibinde... Frederich Rugels'in bu eseri, fikir 
çük ve ancak yirmi beş yaşlarında Efe Mehmet yalçın kayalıkları şöy- tarihinde mevkiini mümkün olduğu 
bulunuyordu. Taliinlerde pek o ka- le bir gözden geçirdi: kodar kısa çizgilerle işaret ettiği;niz 
dar beceremediği halde harp başla- - Çok şükür ... Dilerim ki hakkı- Feurhach hakkında yazılmış bir ese
ymca gerek tüfek ve tabancası ve mızda hayırlı olsun. Böyle yerlerde rin tenkidinden ibaret iki makalenin 
gerek kılıcı hiç boşa gitmezdi. Y~- keklik bile bulunmaz ama... (1886) iki sene sonra bir arada top
gm kumbaralarını da düş.m~n gemı- - Biz keklik değil sarı bıldrrcm a- }anmasından vücuda g e 1 m i ş -
terinin en can alacak yerlenne atar- nyonız. tir (1888). Başlıca dört bahsi 
dı. Bunu bilen arkadaşları ona: Murat Reis bunları !;Öyledikten vardır: A) Hegelin idealist sistemi 

- Talimde yapamadığını harpte sonra güverteye doğru yü:-üJü ve (S, 11 - 26). B) idealizm ve matcr
nasıl olur da yaparsın? Bu, sakar - korkuluğa dayanarak ileriye seslen- yalizm (26 - 42). C) Feuerbach·m 
lıktandır. di: din felsefesi ve etikası (42 -

Demişler, "Sa.kar'' ad.mı takmışlar- - Hey, adaş... 54). Ç) diyalektik felsefe (55 - 86) 
dl. - Buyur reis... 

1 
- Fransızca tercümesinden Türkçeye 

Halbuki Ali böyle demiyordu: Bu, kırk beş yaşlarında k~ saka - çevrilen eserin sonuna, Marks'm f el-
- Sakarlıktan değil bu ... Talim- ıı, iri yarı bir leventti. Delı Murat sefesi hakkında 11 thes i ilave olun

lerde silah kullanmak bana alay gi- diye anılırdı ve kürekçilerle forsala- muştur. 
bi geliyor. Fakat kavga başlayınca rın başında bulunur, gardiyanlar~ ku- Feuerbach, müellife göre, Hegel
a.nlıyorum ki bunun şakası yok. manda eder, üstelik Yel~encıbaşı ci felsefe ile kendisi arasında bir mu-

Efe Mehmet bunların ikisinden da- Kurt Veliye de yardım ederdı.. . tavassıt halkadır. Çünkü evvelkisini 
ha yaşlıydı. :Kırk yaşla~da kadar Kurt Veli sarışın bir gençti. Yedı yıkmış ve ikincisine yol açmıştır. 
vardı ve sakalınl tra.ş edıyor, bıyık- yıl önce Sarı Omerle birlikte Türk a- Fransada Saint - Simon (1760-1825) 
lannı uzatıyordu. Pek az konuşur- kmcılarına esir düşmüş, gene onun ve Fourier (1772 - 1837) ye nisbetle 
du. Sazmı eline alıp ta (Bozdağ) ha- 'bi islam olarak levent yazılmıştı. Froudhon (1809 - 1865) ne ise, A.l· 
vala.rmı çaJarken gözlerini kapardı. gı Kurt Veli trlandalıydı. Gemide on: man üstadına nisbetle talebesinin de 
Fakat btr haftadanberi sazını unut - dan başka bir Fransızla bir Norveçli mevkii odur. Binaenaleyh kollektivis 
:muş gibiydi. Bu soğuk ?enizlerl_. ya- bulunuyordu. Birincisi, şişman, to - min ve sosyalisciliğin tekamülü bakı
bancı yerleri sevmemişti. Hatta ge. arlak yüzlü, orta yaşlı bir gemiciy- mmdan bir konak yeridir. Eserin 
:minin uzak veya yakınIDdan geçen ~ve Şişko Rüstem diye anılırdı. Nor türkçe Marxist kütüphanesine dahil 
dağ gıöi buz parçalarını göstererek: veçlinin adı Dişli Hasan olm~ştu. olmasıda bu noktadandır. 

_ Bunlar neye yarar ki? Çünkü önden iki dişi alt dudagınm :/-
Demişti. üstüne düşecek şekilde çıkmıştı. Ba- Yalnız büyük inkdaptan itibaren, 
Solak yunus, reise döndü: zan ona kızanlar dişli adını pek ha - Fransa, Almanya, ve lngilterede, bu-
- Bu ruzla giderseniz beşinci gün fif buluyorlar, Domuz diyorlardı.. . har kuvvetinin keşfile ve tatbiidle, 

"'8n:rsmız, demişlerdi. Fa.kat ha.la Şişko Rüstem otuz beş ve Dışlı bütün garp aleminde umumiyetle bu 
görünmedi. Hasan da otuz yaşlarında vardı. sule gelen büyük sanayi hareketlerini 

Sakar Ali söze karıştı: Bunlar vaktile esir düştükten so,:ı- bunların inkişaf ve tekamül safhala.-
- Bugün taımaın beşinci gündür. ra satılmışlardı. Fakat ade~ .ol.du~ rını, düşüncelerde vücuda getirdik
Efe Mehmet dudak 'oükerek başını gibi Cezayirde ötekinin berıkının ış- leri değişimleri, amele sermayenin 

salladı: lerinde çalışarak para almışlar, efen karşılıklı münasebetlerini, çok girift 

Bilmediğimiz 
şeylerden 

Bir alim 15000 
kelebek avladı 

Bugünlerde Viyanaya değerli bir 
paket gelmiştir .. Pamuklara sarılı, 
naftalinlenmiş bu paket, 500.000 ke
lebekten ibaret olan Viyana tabiat 
tarihi müzesindeki muazzam kollek
siyonu ikmal edecek kelebekleri ge
tirmiştir. 

15000 kelebek! Bir tek insanın 

bu kadar kelebeği avlamak için sarf
edeceği zaman ve emeğe şaşmamak 
mümkün değildir. Çok zor bir iş gibi 
görünür değil mi?. 

Halbuki hiç te öyle değilmiş. Ke
lebek a.vcılarınm usullan pek basit
tir. Bu kolleksiyonu gönderen ma -
ruf alimlerden doktor Gerny'ni avı
nı şöyle anlatıyor: 

_ Geceleyin beyaz bir örtüye sa
rılarak bir yere oturulur. Yanına 
bir karpit lambası koyan avcı bek -
lemeğe başlar. Birkaç dakika sonra 
türlü türlü kelebekler ışığa gelirler .. 
Bilhassa çok karanlrk gecelerde av 
daha bereketli olur . 

Canavarlardan korku yok! 
Kelebek avcJSı aslan kaplan 

gibi yırtıcı hayvanların taarruzuna 
uğramaz mı? Afrika dediğimiz za -
man hemen aklımıza bu mesele ge
liyor. 

Fakat doktorun avlandığı Taga -
nika bölgesinde vahşi hayvanlar he
men hiç kalmamıştır. Bir aslan ya
hut kaplan taarruzuna uğramak 

tehlikesi yoktur. Zenciler hepsini 
yok etmiştir. Bu bölgede oturan 
vahşiler artık av eti bile bulamadık
ları için kelebeklerin tırtıllarını yi -
yerek geçil\.iyorlar • 

Tehlikeli kelebekler 
Afrikadan gelen bu kolleksiyonun 

heyeti umumiyesi ilim için pek te 
yeni şeyler değildir. Fakat içlerinde 
çok nadir ve henüz yeni bulunmuş 
parçalar vardır . 

Gerny, Matango yaylasında bizim 
topraklarımızda rastlanan kelebek -
lerin aynini bulmuştur. Fakat bu -
nunla beraber yine bu yaylada Afri
kanın vahşi tabiatini tamamiyle 
canlandıran kelebekler de bulmuş

tur. Bu kelebekler Afrikanm yırtı

cı kuşlariyle mticadele eden silahlı 
bir kelebek cinsinin son örnekleri -
dir. 

Bunların taşıdıkları iğneler, in -

sanlan bile müthiş sancılarla kıv -

randırır. Doktor Gerny bir iki defa 
bunların tadını tatmış bir zattır. 

Yamyam kelebekler! 
Et yemek, Afirakada yalnız as

lanlar, kaplanlar, hatta insanlarla 
nebatıara mahsus bir adet değildir. 

Et yiyen kelebekler bile vardır. Bu 

kelebekler, çiçeklerin balını emerek 

karın doyurmazlar, et ararlar. Bir 

gün bir yaban mandası avında kor
kunç bir sahne olmuştur. 

Avcılar tarafından yere serilen 
dö:rt tane yabani manda, birdenbire 
et yiyen kelebekler tarafından sarıl
mış, avcxlar, kendi elleriyle edindik
leri bu et hazinesini kelebeklerin e
lif' -~ "'"1 büyük zorluklarla 1•• 1~tarm~'?
lardır. 

Balık İhracı İçin 
Ankara, 4 (TAN muhaıbirinden) 

İtalya ve Yunanistana balık ihracatını 
teşvik ve bahklarm uzun müddet ba
lıkhanelerde kalmalarının önünü al
mak için balıkların, vapurlara doğru
dan doğruya dalyanlardan yükletil
mesi hakkında tetkikler yapılıyor. 

_Buralarda eksik olmıyan şey de dilerinin kendileri için pazarda ver- amiUerin tesirile cemiyet hayatının 
rüzgardır. Bunun için, yavaşlamak diği parayı ödiyerek kurtuı~uşlardı. aldığı ve alnıak üzere olduğu muhte· 
~yle dursun, hatta hızlandık. Hürriyetlerini kazanınca Turk ka - lif istikametleri, aynı zamanda gcçı~n 

Kara osma.n geriye bakIYOrdu. Ba- dır' galarma gönüllü kürekçi ya·z· xım .. ı_ş,-. asrın felsefi düşünüşlerini, velevki en ---ııı::ıı::=--=========-
- btasa k'ld b'I · k. le hemen hemen mahrum birtakım mü-Şmı çevirdi: lar· akınlarda yararlıkları göruldugu mu r şe ı e ı mıyen ımse -

_ Hamza Reis pek geride kalmış. iç~ levent olabilmişlerdi. Fakat on- rin bu bir taraflı kitabı okuyac~kla- cerret keliı;neler, bizim dünkü ve bu-
... d b ve hatta anlayacakları bı·zce pek günku·· ı'rtı·ma·ı hayatımızla pek ilisigı·· IYolu kessek mı~ 1 dilekleri ölünciye ka ar ura- rı ~ . 

M t Reis şöyle bir göz attı: 1andn kalmak degvildi. Kurt Veliden şüphelidir. Mesela Hegelciliğiıı, Feu- oln:ıayan fikirler verilmiş veya öğre-
ura ;;.;....,ı ... 0 bi7e ar a · d erbach maddeciligı-·ni, idealizmin (fel tilnıiş oluyor. Daha dogruv su veril-- Biz onu bP.kliyeceeı~ 0 

· ba.skaları ölünciye kadar Cezayır e 
yetişsin!.. kaİmak istemiyorlardı. Para birik - sefenin rn8Jlası en karışık ıstılahla- mek ve öğretilmek isteniyor. 

Dedi. tirip yurtıarma dönmeyi tasarlamış- rından biridir.) mahiyetleri nedir, Kitap, gerek bu noktadan ve ge-
ş. d. heT><rf de susuyorlardı. ikinci ve üçüncü mezheplerin muhte- rek frenkçeden alınmış kelimelerin 
ım 

1 
!"'• y uf klar la.rdı. ıı · 1 d s bolluguy cihetinden oldukrı:a kusurlu-'.Arka.da, güneşin doğdugu u _ Dişli HaBan yüksek .kayalıklara ba- lif şeki erı ve bun ar arasın a esa - ~ 

~ttı'kçe ,,.,.,.., ....... 5 ---uor, sonra aga- kti. ıı farklar ve benzeyişler nedir? bu ve dur. Türkçe, dün Arabi ve Farisi ke-e>• .......,,_.,t- = .. · .. J karak içini çe • 
""·ordu. bunlar gibi muhtelif noktalar, müter linıelerin istilasına düştüğü gibi, bu -~,y - Tıpkı orası... • . .. 

O tara.fa baktılar ve bu yılma .. z cimin hitap etmek istedigi kimselerın gun de, Garptan gelmek üzere, aym 
Diye mırıldandı. d'" f 

harp adamları, ta;biatin eşsiz renk~- Norveç kıyılarının da böyle ol· çoğu için hemen tamamile meçhul u elaketin uğrağı üstUndedir. Yazan~ 
->~Uı'klenn· ı· de b'ır ressam veya şaır d c:üncelerdir. Binaenaleyh son zaman lardan, ilmin gösterdiği şartlar dı.:ıhi-
""'C duklannı anlatmak istiyor u. " 
kadar hayranlıkla seyrettiler. -· eserlerinden çoklarında olduğu gibi, linde, dilimizin yaradıcılığıru bekl!yo-

ğil Kurt Veli arkadaşının omuzuna e-
Hiç şüphesiz, yalnız onlar de ' burada da okuyanlara müşahhas de-

buralara gelmiyen hiç kimse bu ka- \ini koydu: [Arkası var] laleli tam ve kamil bir serahattan 
dar güzel bir sabahı, güneşin bu ka-

nız. 
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~om~nı 

Yazan: Stepkan ZWEIG Çeviren; Rezzan A. E. YALM 

Birkaç .Kelime Bütün Halkı Aya 
landırmak için Kafi Gelmişti 

- Siz mi bu işi görüyorsunuz hiç 
buna ihtimal vermezdim! dedi. ' 

Romeuf kekeliyerek Kralın Parise 
dönmesinin hayırlı olduğunu söyledi. 
Fakat sinirlenen Kraliçe bu sözleri 
işitmemek için arkasını döndü. 

Kral tevkif müzekkeresini oknmak 
istemişti. Bu kağıtta Kralın artık va
zifesinden affedildiği, yolun neresin
de rast gelinirse derhal tevkifi ve se
yahatine mümanaat edilmesi Jazrm 
geldiği yazılıyordu. 

Demek ki meclis Kralın artık ser
best 'bir adam olmadığını mahpus 
mevkiinde buhmduğunu bildirjyordu. 
On altıncı Lüi pek yavaş işliyen basit 
dimağı ile bunları pek geç ve güç an
lamıştı. Kendisini müdafaa bile etmi
yerek uyuşmuş bir sesle: (Artık Fran 
sada Kral yok!) dedi ve sanki bu 
mesele onu hiç alakadar etmezmiş 
gibi tevkif müzekkeresini çocukları
nın uyuduğu yatağın üzerine bıraktı. 
Bu hareketi gören .Mari Antuanet he
men yerinden fırladı. Umumi haya
tında olduğu g i b i k ü ç ü k 
ve e h e m m i y e t s i z hadise
ler karşısında havai olan bu kadın 
gurur ve izzeti nefis meselelerinde 
fevkaılfıde cesur ve cür'etkar o•uyor
du. Kendisini ve aile efradını esir mev 
kıine düşüren müzekkereyi alarak bu 
ruşturdu ve mağrur bir eda ile yere 
fırlattı. Sonra şu sözleri ilave etti: 

- Çocuklarımın yatağını bu kağı
dın kirletmesini istemiyorum. 

lki elçi bu tahkir karşısında titre
diler. Fakat ses çıkaramadılar. Choi
seul bir mesele çıkmaması için kağıdı 
yerden aldı. 

Odada herkes heyecan içinde Kra
liçenin bu hareketine hayretler edi
yordu. Elçiler müşkül bir vaziyette 
kaldılar. Nihayet bir kaç dakikalık 

bir sükuttan sonra on altıncı Lüi bir 
teklifte bulundu. 

Bir iki saatlik bir istirahatten son
ra Parise döneceğini, pek yorgun o
lan ailesinin ve bilhassa çocuklarının 
mutlaka dinlenmesi lazım olduğunu 
söyledi. 

Romeuf derhal Kralın ne istediğini 
anladı. !ki saate kadar Kralın muha
fxzlan toplan ve tüfekleri ile oraya 
vasıl olabilirlerdi. Kralın kurtulması
nı istediği için bu teklifi kabul etti. 
Netice itibarile vazifesini yapmış, 
Kralın daha ileri seyahat etmesine 
maru olmuştu. Fakat öteki elçi Ba
yon bu hileyi derhal anladı. Hileye 
hile ile mukabele etti. Görünüşt~ bu 
teklifi kabul etmiş gibi davranıh. Bi
raz sonra sokağa kadar indi. Halk 
etrafını alınış, neye karar verildiğini 
soruyordu. Lakayxt bir tavırla: 

- Gitmek istemiyorlar. Çünkü 
Bouille asker ile yaklaı;;ıyor onları 
kurtaracak bunu bekliyorlar. dedi. 

Bu bir kaç kelime halkı ayaklan
dırmaya kafi geldi. Aldanmak ve 
Kralı elden kaçırmak ü:ıtemiyorlardı. 
(Parise, Kral Parise) diye haykırma. 
ya başladılar. 

Bu sesler evin pencerelerini titret
ti. Herkes Kralın bir an evvel Parise 
dönmesini istiyordu. Bakkal mütema 

Yeni bir hadise hareketlerini lıi 
daha teahhura uğratıyor. Oda hi 
metçilerinin birisi bayılıyor. l<ral 
hizmetçisini bu halde bırakamı:vac 
ğnn ve ayılmasını bekli.yeceğini sö 
lüyor. Derhal yetişen bır do:{tor b 
kaç damla ilaç vererek kızı aYtJ.tıy 
Bouille ve askerleri hala ortada Y 
Artık yapacak hiçbir şey kal~aı:nış 
Kral içini çekerek dar xnerdıvenier: 
den inmiye başlıyor. Arkasından b 
şı yüksekte, dudakları kısıl~ış 0 1d 
ğu halde Mari Antuanet gelıyor. 
avd t• b .. t.. fecaatini hissetmek 

e ın u un . dakik 
beraber gene bu tehlikelı . a 
aklı fikri sevgilisindedir. ChOISeuı 
merakla soruyor: 

- Acaba Fersen kaçmıya xnuva 
fak olmuş mudur? 
Eğer yanında kuvv~tıi dostu Fershe 

• seya 
olmuş olsaydı bu cehenneJDl . F 
ona bu kadar ağır gelıniyecekt\,. 
kat etrafındaki bütün bu zayıf J 

radesiz adamlar arasında cesa.ret .. "' 
metanetini muhafaza etmek pek gu 
tü. 

b' ·yorla Kral ve ailesi arabaya ını ili 
Hala içlerinde ümit var. Belki Bou 
askerlerile son dakikada yetişir. Fa 
kat nafile, halkın gürültüsünden oaŞ 
ka ses işitmiyorlar. 

Nihayet araba yola çıkTyor. Etra 
fında altı bin kişi var. Bütün bu hal 
muzafferiyetinin sarhoşudur. :thtil" 
ve ihtilalin zaferini şarkı ile ilA.n 
diyorlar. Krallık batmış bir gemi 
bi bu coşkun deniz ortasında boc · 
yor. 

Yirmi dakika sonra arabanm geçt 
ği yollardan bir tabur asker geliyo 
Bunlar, kralı kurtannıya geç kala 
oBuille ve askerleridir. Eğer kral Y 
rım saat daha vakit kazanabilmiş o 
saydı, ordusu kendisini ihtilfilcile · 
elinden muhakkak surette kurtarabi 
lirdi. Bouille kralın asilerin elinde 
sir olduğunu duyunca derhal gP 
döndü. Boş yere kan dökmiye lüzu 
görmedi. Kralm zafı, krallığın ma 
vine sebep olmuştu. O dakikıda 
itibaren On Altıncı Lüi kral 1eğild 
Mari Antuanet te Fransa kraliçeli 
ğini kaybetmişti. 

(Arka$1ı var) 

Bigada Bir Cinayet 
ve 7 Tevkif 

Biga (Hususi muhabirimizden) 
Kara higa nahiyesine bağlı Ayıtder 
köyü muhtarı Hüseyin 25 - 9 - 93 
günü Lapseki kasabasının Dişbuda 
ormanından odun getirmekte iken 
Dişbudak köyü hududu dahilind 
meçhul şahıslar tarafından öldürül 
müştür. Karabiga nahiye müd.. · 
Şevket Fırat ve Lapseki müddeiumu 
ınisi, mahalli vak'aya giderek tahki 
kata başlamışlardır. Neticede HUse 
yin, Ayıtdere köyünden kömüre' 
Ahmet ve İbrahim çavuş tarafınd 
başkalarına hazırlatılan pusuya dü 
şürülerek öldürüldüğü anlaşılmıştır 

Bu iki şahıstan başka 5 kişi yaka 
!anarak Lapseki ceza evine teslim 

diyen krala evinden çıkmasını söylü- -=================! 
yordu, çünkü Kral taraftarı görün-

dilmiştir . 

mekten korkuyordu. Süvariler halka 
kanşıp Kralı terkettiler. Araba zor
la koşuldu ve kapıya kadar getirildi. 
Kral mütemadiyen vakit kaza"lmak 
için türlü hilelere müracaat ediyor
du. 

Her geçen vak'a Bouille ve askerle
rinin yaklaşmasına yardım edebilir
di. Mari Antuanet ömründe ilk de
fa olarak bir ricada bulı.ındu. Bakka
lın karısına ,onları biraz daha evin -
de alakoyması için yalvarıyordu. Ka
dıncağız gözleri yaşlarla dolu olduğu 
halde kraliçenin bu arzusunu reddet
ti, kocasından korktuğu için bunu 
11apamıyacağını anlattı. 

Zavallı bakkal o gece kralın birkaç 
gizli kağıdını yakmasına yardım et. 
mesini hayatile ödemiştir. 

Kral ve kraliçe biraz daha harek"'t
lerini geciktirmek için bin bir türlü 
bahaneler buluyorlar. On Altıncı Li.h 
son bir komedi daha oynuyor. Af',k
trğmı söyliyerek yemek .stiyor. Der 
hal yiyecek getiriyorlar. Yermye ba$. 
lıyor .Mari Antuanet tabağına ko
nan yemeklere el bile ~ürmtiyor. 

Bu hafta çıkan yeni kitaplar . 
Her pazartesi bir liste No. 4: 

Topyekun harp 
Ludendorff - Hikmet Tuna 

Fiatı 

100 

Evlilik ve ötesi 75 
Jak Şardon - Nasuhi Baydar 

tık okul programı 

Yunus Emre 
Abdülbaki Gölpınarlı 

20 

100 

YEN! KIT APÇI 
Kitap sipariş alır ve gönderir. 
Kitap hakkında izahat verir 
Pazartesi günleri çıkan bu liste
lerin dört adedine muayyen biı 
kitap hediye edilecektir. Topla
yınız. Istanbul Ankara caddesi 
No. 85 

Bu sene 

UMUM MEKTEP KlTAPLARl 
YEN! h.TI APÇIDA dır. 

Mektep kitaplarınızı Yeni Ki
tapçıdan alınız. 
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Ömrünüzde Hiç Merdi- Fransız 
venköyüne Gittiniz mi? Dostluğunun 

30,000,000 
Edvard 

Antakya Bütün Rcu 
gile Türktür 

----· --- • Geçirdiği 
Horasan'dan Atılan Taş Buraya imtihan ingiltere Krah 

Hak Kazanmış 

[Ba,ı 1 İtleide] Yavuz Selim Mısır seferine .rfcle 

Kadar Gelmiş, Bizans Askerinin 
Ödünü Patlatmış 

Göztepeden biraz iitecJekJ MerdJven.köyünU, btanbullulardan 
kaç kişi bilir acaba! llalbukl Merdivenköyü gtbel bir yerdir. ya-
nıbaşnıdald Bektql tekkesi ukiden çok ~burdu. 

Merdh·enkôylüJer, yurtlannm kunıluıu hakkında kat'i bir şey 
bilmemekle beraber, köy meydanını süsliyen ve çevftl8ini on iki ada
mın güç sarabilece~ on ild asırhk çuıar ağaclyte köylerinin yaşıt 
olduğunu söylüyorlar. Filvaki bu muazzam SJl'll&I', köyün eskiliğini gÖ8· 
teri)or, köy meydanına bakan aya.mı& \'e biraz ötedeki kilise harabesi 
de bu esklliğe deli.let ediyor • 

Yetmiş dokuz yaşında olduğunu.------------"---

söyliyen, fakat bir delikanlıdan daha 
dinç olıın köy kahvecisi N•ıri, bUyük
lerinden işittiği şu hikayeyi anlat • 
maktadır : 

Vaktiyle bu köy, bir hıristtyan kö
yü imiş, sonra Türkler gelmiş. Kö -
yUn adına "Çukurköy,. demişler. Da
ha sonralan Bektaşi tekkesinin şeyh
lerinden biri, köylülerin mert ve te -
:rniz insanlar olduğunu görmUş, kö • 
yiln adını değiştirmiş ''Merd - i~an, , 
köyü demiş. 

Bu ad söylene söylene (Merdiven
kÖY} şeklıni alnuş. 

Bekltıfi tekke•i ntdıl kurulmuı:> 
Köydeki eski Bekta.şl tekkesinin 

nasıl kurulduğuna gelince, Horasan
da yaşıyan kırklar heyetinin başkanı 
ve bu tekkenin müessisi Şahkulu, bir 
gece gördilğü rUya üzerine arkadaş -
lannı toplamış ve bugün de mezar ta
§mın üzerinde duran ta3 olduğu söy
lenen yuvarlak taşı ta Horasandan 
fırlatnuş ,arkadaşlarına dönerek : 

"- Bu taş nereye düşerse tekke -
mizi orada kuracağız,, demiş. Sonra 
Horasandan kalkmışlar, taşın dilştü
ğil ve bugUn tekkenin bulunduğu ye
re kadar gelmişler, tekkelerini bura
da kurmuşlar . 

O zaman MerdivenköyUnün sakin
leri olan hıristiyanlar keyfiyeti der -
hal 'Bizansa haber ~rmitler ve lfttlrik
met asker yollamrşsa"'drfforaaandan 
atılıp buraya düştUğU s6y1enen taş -
tan etrafa yayılan ateş parçalan as
kerleri korkutmuş ve geriye dönmüş
ler ve keyfiyeti hükumete bildirmig.
ler. 

Bizans imparatoru, bu hldise üze
rine Horasandan gelen kırk kişiye 
orada yer verilmesini ve yerleştiril • 
melerini irade etmiş. 

Bu e f s a n e y e göre tekke 
M e r d iven k ö y U n d e, tstanbu
lun fethinden önce kurulmuştur. Mu 
hakkak olan şudur ki MerdivenköyU 
Bektaşi tekkesi, tstanbuldaki Bekta
el tekkelerinin en eskisidir . 

Keza köylUlerln anlattığı efsaneye 
göre, Horasandan geldikleri anlaşı -
lan kırk kişinin kabirleri bili.hara 
bulunarak mezarlarına taşlar konul
muştur. 

Bu mezar taşlarındaki isimler ıun
lardır: 

Şahkulu, Mansur, Gözcü, Yörük, 
Sancaktar ve Mama Babalar... ili .. 

lyi bir divan şairi olan, bir de mat
bu divanı bulunan Mehmet Ali Ba -
banın kendisi için yazdığı tarihten 
bir beyti aşağıya alıyorum : 
"Nuş idince camı mevti aşk De 

(Hllml) dede 
Gq ldenJer diyeler bma lleylıund-

un., 

MerJivenlıöyünün genel duruma 
Köyde beş dershaneli bir ilk mek

tep, Uç kahve, dört bakkal, bir cami, 
iki yüz ev, yedi yüz nüfus vardır . 

Köy yollan kaldınmlı ise de bun
lar adeta erimiştir. Evler ikişer, üçer 
katlıdır. Ayazma suyundan başka 
köyün suyu yoktur. Köylüler içme 
•uyunu para ile alıyorlar. 

İki ay önce köye elektrik getirtil -
miştir 

KöyJe geçim vaıtalan 
Köyün biricik geçim vasıtası zira

attir, vaktiyle çevresi bağlarla kaplı 
olan MerdivenköyUnde bugün tek 
bir asma bile kalmallllfbr. Köylüler, 
asrl ahır yapmak mecburiyeti k&l'fl
sında, lazım gelen parayı bulama • 
dıklanndan, inek beslemekten vas -
geçmişlerdir. 

Köylüler bu yüzden uğradıkları 
zararı anlatırken diyorlar ki : 
"- Bu işten sermayeli inekçiler 

kazandı, biz kaybettik. Halka ve 
mhhat namına bir fayda temin edil
medi.- ÇUnkU, sokağa atılmıf aebze 
~ ~ Ferikö~e.ı ur! ahırlar· 

Şalakulile bnaber ıelJiği •Öyle-
nen Sancaktar baba kabri 

da beslenen ineklerin sütU, bizim 
iptidai ahırlarda saf yiyecek vePdi
ğimiz ineklerin slldünden asla daha 
temiz değildir., , 

KöylU, Ziraat Bankasına olan borç
lannm faizi nisbeti azaltılarak öde -
me müddetinin uzatılmasından do -
layı çok müteşekkirdirler ve bu saye
de rahat bir nefes aldıklarını söyle
mektedirler • 

Merdiven\Pylülerin bir de arazi 
derdi vardır. Bundan on yıl önce 

milli emla'ktan Uzunçayırda verilen 
araziye Bulgurlu köylüleri tesahup 

etmekte imiş. 

Köyliller bu meselenin hallolun -
masını istiyorlar. 

Bir Adamı Başını 
Ezerek Öldürdüler 

(Foça) kazasının Yeniköyünde fer.i 

bir cinayet olmuttur. Araları zaten 

açrk olan iki komşudan Mehmet, 
kendi bağındaki otlan temizleyip 

Maharremin bağına atmıştır. Bun • 

dan dolayı çıkan kavga neticesinde 

Maharrem, bir sopa ile başını ezmek 

suretiyle Mehmedi öldürmüştür . 
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ğın, istiklll teriyle yoğurulmuıs koku- ken kendisine bu köprülerden yol ıo 
sudur. terenlere: 

[Bl"~ t lncidel 
hedeflerinde gayelerimizin ve yolla
rımızın birleşmesi Fransaya karşı 

Antakya, buna kavuşamadığı için Minnet ile koklama gill al eliııe 
sert ve hırçındır. Asabidir. Onun au.seJti 
için ayaktadır. Onun için her tarafı Geçm6 namert köprüsünden ko apar 

yakmlık duymamıza kafidir . kabarmış, her tarafı direlmiş ve s~r- sın su .seni! 

Bundan başka hepimizde şu iti -
mat var: Bugüne kadar Fransa ile 
bizim aramızda husule gelen her ih
tili.f dostane bir surette halledilmiıt
tir. 1ki memleketin mümessillet"i ne 
zaman bir araya gelmişlerse biribi • 
rinin meramını ve duygusunu ko -
layca anlamışlar ve her meselede 
mutlaka samimi bir anı-.maya var
mışlardır. Bunun hiçbir istisnası yok 

telmiştir. Diye beyu atııiı basıp, geçmiştir! 
~ Bu nuntakayı sonradan kanlarils 

Antakyayı geniş bir nehir sular, bu sulayan Ehli Salip evvelce bu nehir• 
nehir Asi nehirdir. Buralarda her de atlannı sulamışlardır. Hititler: 
nehir şimalden cenuba aktığı halde Romalılar, Araplar, Türkler, yine A 

ı bu asi nehir taliine isyan ~tmiş ve raplar bu köprüden gelip geçmiş 
cenuptan şimale akmıştır. lerdir. Fransızlar da ve t ekarr A 

Burada insanların Antakyanın bah raplar da yine bu köprüyü atlıya 
tına yaptığı suikastlar yetişmiyor • caklar ve nihayet onu hakiki sahib 
muş gibi, bu Asi nehir de sert bir olan TUrkiyeye bırakmağa mecbu 
darbe ile yalın kılıç halinde Antak- olacaklardır. tur. 

Bizzat Antakya ve İskenderun 
meselesine bakalım: 

Fransa hükumeti, İskenderun ve 

Antakyadaki Türk halkının Suriye • Kral .ekizinci E.JvarJın pulu 
den tamamile ayn bir varlık teşkil 
ettiğini daha 1921 de görmüş, tasdik Geçenlerde Kral Sekizinci Edvard 
etmiştir. Bu halkın mukadderatına ile Ingiliz Edvard arasında çok ga
bizim alakamızı da kabul etmiş ve rip bir ihtilif olmuştur. 
bizim bayrağımıza benzer hususi \"e Sekizinci Edvardın resmile lngil • 

1 
ayn bir milli alametleri olacağını, terede yeni bir pul çıkacaktı. Bunun 
memurlann Türk ekseriyetinden ah- için müsabaka ile türlü türlü resim
nacağını, Türklerin kültür itibarile ler yaptırılmıştır. Bunlardan bir ta
dil ve benliklerini muhafaza ve inki. nesini Posta Nazın hiç beğenmemiş, 
şaf ettirebileceklerini bize ıcarşı ta _ müsabakanın haricinde bırakmıştır. 
ahhüt etmiştir . Bu resimde Kralın yandan çekilmiş 

Fransa hükumeti bu taahhüdü, bir resmi, bir köşede bir taç, karşı 
tam bir hüsnüniyetle yapmıştır. Bizi köşede pulun fiyatı, aşağıda da in
aldatmak ve taahhüdü hillfma ha • gilizce posta kelimesi ... Ne çerçeve, 
reket etmek fikrini imza 11ıraeında ne tezyinat, ne de pulun lngiltereye 
elbette hatırına getinnerniştir. Nite- ait olduğuna dair sarahat ... 
kim 1926 ve 1929 senelerinde tatbika Posta idaresinin ölçülerine göre 
ta dair anlaşmalar yapılırken de, bun hiç te pula benzemiyordu. Aksiliğe 
ları kağıt üzerinde bırakmak fikri bakın ki Kral Edvard bütün pula 
herhalde takip edilmemiştir. benzeyen eski usul resimleri reddet-
/ nhirallann .ebebi miş ve bu yeni pul üzerinde karar 

yeyi ikiye böler ve sonra yaptığına 
pişman olmuş gibi titreye titreye ge
ri dönerek Akdeniz~ engin şefkatine 
iltica eder. 

Asi nehir, hazan co§ar, dağa çıkan 
isinin aksine dağdan iner. Etrafı ba
sar. 

Şehirde yatakları vardır. Dağdan 
oluklar bu yataklara akar. Fakat An
takya, heyecanı kadar bol sularını da 
zaptetmesini bilmiştir. Dağın, bUyUk 
su bentleri vardır. Bu bentler 
Asiye kaWarak suların ihtili.line ml
ni olur. Onilnil keser, jandarmalık e-
der. Onu zabıt ve rabıt altına alarak 
karakola götürilr !. 
Bursı boğazdır. Bu boğaz suları 

şehrin içine serinlik akıtır. İsmi De
mirkapıdır. Bu Demirkapı dUşman 
işgaline karşı asırlarca şehri koru -
duktan sonra şimdi de su istillsma 
karşı karakoldur . 

İşte Asi nehir bu kapıdan umduğu 
rızkı bulamadığı için boynunu biiker 
eski deliliğini kaybeder ve biraz us
lulaşarak geri kıvnlır • 

Burasını vaktile imhaya gelen 60 
bin kişilik Ehli Salip ordsunun, yu 
kanda Amik gölilne saplanan Kova 
si nehri civarında bıraktıkları kemik .. 
ler buraya Türklerin nasıl yüksek ve 
kudsi bir taassupla bağlı olduklan 
na bir delildir. 

Ey yolcu, eğer günün birinde yo 
lun Antakya ve lskenderun şosesin 
düşerse bunları görUrsiln! Bu şos 
üzerinde demir köprü vardır. Tepem 
si bir yerdir burası. Burada sular 
ve rüzgarların keskin usturalaril 
tıraş ettiği topraklar göreceksin. B 
topraklarda yüce medeniyetleri ha 
rap etmek için kılıcına sanlmış b 
put ordusunun, topraklar tarafmd 
bile hilal şeklinde yoğurulan k 
kafalarını göreceksin! 

.ı,te bu kuru kafalan bile Tür.kl 

tiren diyarda her şey her renk TUr 
tUr. Ankaranın Keçiöreni gibi bura 
da da Karaca örenler vardır. Akolu 
tar vardır, Gtlzelceler vardır, Büyü 
dereler vardır. Kınk hanlar var~ B una rağmen işler neden bu kılm~tır. 

kadar bozuk gitmiştir? Ne • Nihayet posta idaresi, ister iste-
den bizim çok haklı şikayetlerimizi mez pulu satılığa çıkarmıştır. Fakat 
davet edecek birtakım vaziyetler hu- kendisince şöyle düşünmüştür: "Bu 
l!lule gelmiştir! Sancak halkı niçin bu garip pulu halk beğenmiyecek, ten
kadar yeis ve ıztırap içinde kıvram • kitlerini Krala kadar duyuracak. Bu
yor? nun üzerine bu pulları iptal ederiz. 

Siz o Asinin harita Uzerhıde dire- Kınk hanlar vardır. Kesecikler ve a 
len çıngıraklı yılan gibi manzaraama kıllılar, Çakıllı kozlar, kiz tepeler 
kulak asmayın. Bura.da tam bu te- firmendereler vardır. 
birden biraz ötede o dağlan qan. be-
li, yeryer köprüden kuşaklı ctkiya, Bu sancakta her uğrayacağın kl'y 
derhal bir kuzu olur ve şehrin önün- her nefes alacağın durak, her kasa 

Bunu anlamak için bir taraftan Adamakıllı, eski bildiğimiz gibi bir 
kendi muhitlerinden uzall'Ya-ır.t'fr~ ınıı bastinrız.,, 

de serin ,yeşil ova halısının kenarla- lba her kaza Türktür. Bu sancak bl 
rmda sevimli kımılaı:ı besler.~--t-=zıın=· =--~~sancağıdır. 

sız memurunun, diğer taraftan ya • Halbuki iş posta idaresinin zan
bancı bir idare altındaki Türk halkı- nettiği gibi olmamıştır. Halk zevk 
nın zihniyetini tahlil etmek 'azım - hususunda tamamile Kralla birlik 

Bu asi nehir kimletj, neleri görme- Burada Türk olmıyan yegane ~ 
miştir! Romalılatdaıfevvelki devir· Gavur dağlal'!cllr. Siyaset gibi tabi 
lcrden tut ta, Hititlerden zamanımıza te bu gilsel ve 9iriJı Türk sancağındl 
kadar birçok medeniyetler bunun ü- içine i.ai nehirle iktifa etmiyerek b 
zerinde köprü kurmuşlardır. Fakat de Mertler dağı dikmiştir. Fakat 
hatırlayın ki bu köprillere kulak as- zavallı daim yalım adı çirkin~ 
mayıp attıit terli bacaldanm köpril Yoksa kendial etrafındaki binlere 
gibi kullanan hUkUmdarlar da bura- yıllık Türk medeniyetinin eaell ve 

dır. olmuştur. Pulların nümuneleri gö
Prensipler de tıpkı sa.da gibi, ışık rUlür görülmez halk bunu çok be • 

gibi merkezden uzaklaşınca kuvvet • ğenm~, pol!lta gişelerine hücum ede
lerini kaybederler. Bilhassa deniz a- rek hatıra diye birkaç giln içinde O· 

şırı yerler hakkındaki telakkiler, en tuz milyon pul alnnttır. 
gUzel prensipleri tahrif etmek isti • Böylece Kral hak kazanmıf, posta 
dadını haizdir. Sancağa giden Fran- idaresinin halktaki yeni zevk ölçü • 

dan gelip geçmişlerdir. bedi şahididir. 

sız memuru bu tabii tesirlere kapıla- Jerini anlamadığı meydana çıkmış. ''TAN,, l\r .. uhabı·rı· Naf ı 
rak merkezdeki hüsnüniyetten ve ayni zamanda posta idaresi muka • 
Türk dostluğu prensiplerinden uzak bilinde hiçbir hizmet görmeden pul 
dilşmüflerdir. 

satışı yüzünden bizim paramızla v k•ı• il K t Diğer taraftan TUrk milleti. izzeti 900.000 lira kıymetinde varidat te - e ı ı e onuş u 
nefis meselelerinde çok hassas, efen · 

ının etıniftir. 
dl bir millettir. Sonra dUnyanın her [Bap t lncic!e] 

memleketinde hudut halkı, millt me- deres l!luyu ıslah ameliyatını ve Ay-
selelerde çok uyanıktır. Yabancı bir T A N dın hattı Uzerindeki .A&Wye tüne-
ilemle karşı karşıya olan unsurlarda linin inşasını görmekle iktifa edece • 
milli şuur mutlaka kuvvetlenir. ğım,.sonra Ankaraya döneceğim. 
Ş ·· .... d 'BONE VE iLAN ŞARTLARt urasmı gozonun e bulundurmak lzmirin Konak - Alsancak tramva-

lazımdır ki, Antakya ve İskenderun- yının inşasına kat't bir istikamet vcr-
da yabancı idare altına düşen halk, n::,,n ~ mek mecburiyetindeyim. Bunun i · 
hem Türktür, hem de milli "Uuru can 8 çin belediyenin ve vili.yetin noktai 

w ~' ay!dı • • • • ı so 
b bir hudut unsurudur. Bunnun için 

6 
• • • • • 4 _ 1 _ nazarları alınmıştır. Ankarada ica-

en iyi ve dürüst unsurlar, Fransız 1 .. • • • • ' so •• - batına teşebbUa edeceğim. Şayet ıir-
memurlannın etrafını almamıılar, flllm · • 14 

-
21 

- ketle anlaşılamazsa, devlet demiryol· 
vakarlı bir tavurla kenarda kalma _ lan idaresine de bu işleri yaptırmak 

l1lıı t(tn hlncd* Slrbtlertne cnt• yı veya anavatana gelmeyi te!'cih et- ,..caa, edılmelidir mllmkündür. Izmir otomatik telefo-
mişlerdir. Böylece meydan menfi un- d KıtcWı ıllnlar dolndaD dotnm nu için şirketle olan pazarlığımız iyi 

•remıace almablHr. b" · 1 M l V kili H surlara, hattl yUz elliliklere kalmış, kltctk lllnlına t •mlltl bu ır şekil a mı,tır. ese e e er e 
Sancakta Suriyenin hiçbir allkası ol- detaıı1ı so lnlratt11r ı uurdaD fır yetine arzolunmak üzeredir. ••et ltht .. ta blsım S lraras almn T l 1zm· h tl madığı halde Suriye memurlan da !'' detıdın fHla tele ••eaür e efon işi ır arici viliye er 
işe karışmıtlardır. 1 • ıo lraras ıadirıHr. arası posta, telgraf ve telefon idare-

Böyle Fransanın hiç şUphel!liZ hiç '1lhtt1 ••mıl• ""•hıılııır " lnıınn•tu' sinde olduğuna göre, lzmir dahilinde 

bir suiniyeti olmadığı halde, Fransız- ------------=--- de ayni elden idare olunması zaruri 
larm bize karşı taahhütlerine ve metine tabi olmasını da mUnasip gibidir. 
Sancak halkının arzu ve iradesine ta görınUIJtUr. Suriye murahhasları Pa- ŞARK DEMIRYOLLARI 
~~ ;!.:;::. çirkin bir vaziyet rlste bu davayı ileri sürmek isteyin- Onümllzdeki aylar içinde bu iki i-

ce Fransa hükfunetinin bu bahsi mU şin kat'i bir neticeye varacağma in-
T aahlaütln ue prendpla nakaşaya razı olmadığı kat'f bir li- tizar e4ilebillr. Şark demiryollarının 

B ugünün davası bu vaziyetin mev sanla kendilerine bildirilmiştir. iki ay evvel yaptığı umwn1 ~ar-
cut taahhütler ve makul B lar içtimaında hattın i§letme inttiya. 

· 
1 

dai . d . pren- u Vaziyet, Sancak işi için iyi bir 
ııp er ream e tasfıyeye uğramasın örnektir. Muallaktaki meseleler. TUr- zını Türkiye hUkfunetine terketmeye 
dan i~ttir. ~an dürü.st ve kiye ile Fransa arasında, bu örneğe karar verdiği ve muralıhaslannı ta
mantıgı kuvvetlı bir millet diye tanı- göre ve Franaanm imzası altındaki yin ettiğini hatırlarsınız. Bu karar 
nz. Ortadaki dava, o kadar u.de ve nıukaveleler dairesinde halledilmeli- üzerine birinciteerfnin 19 unda mu -
qlk!rdır ki müzakereye oturunca ha- dir ve hiç etıpheaiz edilecektir. rahhaslarmın Ankarada bulunmaaı 
ldk&te varmak güç olamu. Antakya ve lakenderun halkının lüzumunun ve müzakereye baılanma-

Keııdt Gı topraklarmda latikWtne tee•tlrtlntı çok yakından duyuyanız, sınm mUmkUn olacaiJnı kendilerine 
çok sevindiğimiz komşumuz Suriye- sabırsızlık içinde beklediğini de biU- tebliğ ettik. Ben de o tarihten daha 
nin Sancak meselesinde hiçbir ala~<aaı rlz, Bununla beraber oradaki kardeş evvel Ankarada bulunacağım. Bu i
olamaz. Nitekim Fransa, dil birliği • lerimiz vakitsiz bir heyecana kapıl _ ein hazırlığı için Ankarada Nafia Ve
ne rağmen Lübnan meselesinde bile mamalı ve dertlerinin devasmt an • kaletinin bir komisyonu çalışmakta
allkaaı olmamaamı istemiş ve arzu- cak TUrktye ile Fransa arasındaki dır. Müzakeremizin kat'i bir netice
sunu derhal kabul ettirmiştir. Fran· müzakerelerden ve anlqmadan bek- ye varacağından kat'iyyen eminim. 

u. LUbnanm Y&f&Dlası için yüz bin • lemelidirler. HAVA YOLLARI 
lerce Suriyeli Arabm Lübnan hüka- Ahmet Emin y ALMAN Hava yollan seferlerinin Izmlre 

doğru başlaması huıru8Unda acele e 
mek istemiYorus. Çünkü hmlrin 
ni tayyare meydanı henüz hazırı 

mış değildir. Hava poatalannm m 
leketln muhtelif i8tikametlerinde i 
lemesi mukarrerdir. On ikişer kl 
lik dörder motörlU ve ayni tipten i 
tayyarenin daha alınmasına teteb 
edilmiftlr. 

öntımilzdekl sene de birkaç ta 
re daha alınacaktır. 

ŞIMENDVFER 
Burdura kadar olan yeni hattın 

pıldığı ve i§lemeye açıldığı ma!n 
dur. Cumhuriyet bayramı akabin 
Meclisin tatilinden istifade ede 
Başbakanın bu Iuamın törenini b" 
yapmuı mukarrerdir. Tabii ben 
beraberinde bulunacağım. Başbsk 
nın bugUnlerde lzmire doğru harek 
ettiği haberinin doğru olmadığını 
nediyorum. 

KADIKOY SU ŞiRKE.Ti 
Kadıköy ıu şirketinin dahi satın 

lınması için bu ay içinde puar 
bt.tlamak Uzereyiz. 

RADYO IST ASYONU 
Ankarada Altı yüz, yedi yUz 

liralık radyo istasyonunun tesisi pl 
lan yapıldı. Ve Vekiller Heyeti 
karan alındı. 

Hazırlık muamelesi tamam olnı 
tur. Izmirde bir deniz gan inşası i 
tetkikata devam edilmektedir. 

Nakliyat ve tarifeler normal 
halde devam etmektedir .. , 

IZMIRDE ZIY AFET 
Bu akşam ve dün Nafıa Veklll 

il Çetin Kaya'ya Fuar guin0811D 
40 klfilik bir ziyafet verilmiftir. 
kilin birkaç gtln daha burada kala 
ğı zannolunuYor. 
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İzJl!İtte Büyük 
Bir Yangın Oldu 
İzmit, 4 (Hususi muhabirimizden) 

!zmitte bugün bir yangın olmuş, koca 
bir mahallenin kül haline girmesine 
pek az kalmışken, bir han ve Uç evin 
yanmasUe büyük bir felaketin önU 
gUçlUkle alınabilmiştir. 

Sabah saat 8,5 ta Pertevpaşa civa

nnda ve İrfan isminde birine ait ah
§ap 'binadan )tallgın çıktığı görülmüş
tUr. İçinde ili; bin balya kuru ot bu· 
Iunan bina, bihzada kızıl alevler için
de kalmış ve yangın etraf & da sirayet 
etmiye başlamıştır. 

Belediye itfaiyesi yangını önliye
cek bir tedbir alamaz bir vaziyete 
girmiş, bereket versin bahriye itf ai
yesi yetişmiş ve her iki itfaiyenin 

gayreti ile 4 bina tamaınile yandık
tan sonra söndürUlmOştUr. 

Kanunen ahşap binalara ot gibi 
yanıcı maddelerin konmasr yasak 
olduğu halde, tznıJt belediyesinin bu

~u görmemi§ olması doğru değildi:. 

Sonra, lbu yanım hadisesi de göster
mektedir ki, belediye itfaiye.si glive
nllecek bir vaziyette değildir. 

Suriyedeki Türk Emla-
kinin Son vaziyeti 

r '.Ankara, 4 (TAN muhaıbirinden) 
- Hariciye Vekiıleti umumi katibi 
Menemenci oğlu Süriyedeki ~k em. 
laki hakkında şunları söyledı: 

"-Vatandaşlarımızın SUriyedekl 

f;5iilün pÜc11lu1111111n 
z tf, z 

GÜZELLİGini TEnİN EOiniz/ J 
Bu çok kolay bir şeydir! TURAN 
sabunlarile her gün yapılacak 
banyo_ hakiki bir güzellik ban ... 

yosudur 

"VERDA,, 
Tıtlı ve ho~ rıyihılı biiyük lüb 

sıbunu , 

" ROSEMARY., 
Nazik cıldler ıçın gayet litif bir 

farzdı gül ne raylhılındırılmq sabun. 

"BA TH SOAP., 
Kolonya suyu ıle lhzar edılmiı bol 

ve yağlı köpüklü Hbun. • --

1' .. FATMA,, 
ldırelı tuvıtet sabunlarının en fezlı 

,m~"' mo•h" _.ı, .. d .... 

TURAN A 

----MAMULATT 

TAN 
======-======================================;:::;=~ il 

KAŞE 

NEOKALMiNA Bu hafta gelen ·ıe 
YUze yakın sonbahar modellen 

Grip· rtevralji • Baş ve Diş A§rıları • Artrltizm - Romatizma 
emlak işi alakadarları memnun ede- -----------
cek bir surette yakında. hallolunacak-

Blrinciteşrin sayısı çıktı. 'f-Urk di • 
lile çıkan tek kadın ve model gaıe· 
tesidir. 15 kuruş. 

tır. Hiılen, Suriyede eml8.klarma te. 
sahüp eden vatanda§larmuz yakın 
ibtr zamanda mallarını satmak im -
k8.nlannı da bulabilecektir.,, 

.KallZllk meyva tuzu en hoş 
meyva usarelerlle hazırlanmış • 
tır. Hazmı kolaylaştırır. lnkı
bazı izale eder. Kanı temizliye
rek vUcuda tazelik ve canlılık 
babŞeder. 

INGILlZ KANZUK ECZANESI 

Beyoğlu • Istanbul 

Glandokratin 
Ademi iktidara, zafiyeti u

mumiyeye ve asabi buhranlara 
karşı, meşhur Prof. Brown 
Sequard ve Şteinahm keefidir. 
Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

• 

EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI 

Satıhk Apartlman 
Esas No. sı 

c. 16 

Mevkii ve nev'i 

Beyoğlunda Sormagir ma
hallesinde Değirmen Çık
mazı Çömlekçi sokağında 
eski 3 yeni 2 1, 3 3 Soğancı 
oğlu sokağında eski 14, ye-
ni 12, 14 N o. Jı bir bod -
rum katını ve dört daireyi 
muhtevi apartıman (şimdi 
Cihangir caddesi No. 31) 

Depozito: Lira 

1900 

Tafsilatı yukarda yazılı apartıman peşin para ile .sa -
tıln1ak üzere açık artırmaya konulmuştur. İhale 9 teşri
nievvel 1936 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat on
da yapılacaktır. Taliplerin şubemize gelmeleri. ( 409) 

( 1631) 1858 

El~ktrJkle suyu verilmİ§ 
MAVi J 1 LET biçaklar1, çok 
haffif surette traş ederek, 
her biçağın dayanıklığını, 
eskisinden çok fazla idam". 
etmektedir . 

Nafia Vekaletinderi 
17 Teşrinievvel 1936 cumartesi günü saat 10,30 da 

Ankara Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonun
da aşağıda yazılı iki parti kayın travers eksiltmesi kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

1 - Birinci parti Zonguldak Vilayetinin Devrek ka
zasının Y enidağ Akt~asu devlet ormanından kesilmek 
şartiyle 105776 1ira 40 kuruş muhammen bedelli 68970 

IJlll Jlllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111W5 ad~t-nol~~1c7~!t~ti~~1:~:a~~s~~: ~:~~~ı~ı~v~:;ık dev-

i Türk Hava Kurumu Büyük ~ ıet ormanından kesilmek şartiyıe 11416 ıira 50 kuruş 
= . = muhammen be ielli 35640 adet normal ve 585 adet ma-
= a ~ @ @ ~ {!}) = kaslık kayın travers, ~= ~ O W/ ~ Q ~= 3 - Birinci parti için muvakkat teminat 6538 lira S? 

\J ~ kuruş ve ~~in~i par~i içi~ de 5123 lira 83 kuruştur. ... 
~ Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengın etmiştir § 4 - B!r~nc~ part~ eksıltme şartname ve teferrüatı 52!) 
E 8 d ke,ıde 11 • Birinci tetrln. 938 dadır. !:: k~ru~ ve ıkıncı partı de 387 kuruş mukabilinde Nafıa V _ 

k = kaletı Malzeme lVIüdürlüğünden verilir. e 
Mühendis aranıyor B Ü y Ü k i r a m i ye ~ 5 - İstekli!er ~eklıf mektuplarını 7 - s - 1936 tarih ve 
tstanbula yakın bir şehrin elek· "Parisli kadının blitün dünyada 200 000 L. d e v329k~Isayılı Rıesn11 Gaı:e:ede çıkmış talimatnameye göre 

trik santralında istihdam edilmek meşhur zarafet ve sevimliliğin ha· 1 ra 1 r . E: e a etten a ınmış vesıka ile birlikte 1 7 Teşrin. l 
• ? B b"t" P • it: 1936 . .. .. ıevve lizere bir elektrik .mUhendisı aranı- kiki sırrı nedir.,, unu, u un a· ı _ . cumartesı gunu saat 9.30 a kadar Vekalet Malz 

yor. Ucreti görüşUlerek veya mu- ris zarif kadınlarının hakemine sor- Aynca : 30.000, 20.000, 15,000, 12,000, § Eksıltme Komisyonu Reisliğine vermeleri lazımdır eme 
habere ~dilmek . surtile kararlaştı: muştum. K~bar ~~otelde bir dans~~ = 10.000 liralık ikramiyelerle (50.000) liralık iki§ 6 - Hususi mukaveleli orman sahipleri de kend' 
:rılmak üzere talıp ~ anlarm mUhen çay ziyafetinde ıdık. o, bana deli. = d ··L~ = manlarından kesilmek üzere eksiltmeye gı'rebı'lı'rler. ı or-
dis diplomasile şımdiye kadar is· Onlara dikkatle bakınız, evvela gö· = a et muKAfat vardır... = 
tlhdam edildi~ elek~k mUe~es~ zilnüze ça~an nedir? ~e şapk~ı ~lllll~lllllllllllfllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -~~~~~~~~~~~(1~1~3~2)~~(1~7~2~8)~ 
~rin~n ~&~ w~k~~ ~tl~nnı ne~fis~~ı~Bclhlbüyükb~lt~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ed" J d 
Veyahut musaddak .. ~~retlerini Is- na ile hazırlanmış tenidir.. Blitür. J 1 K 1 v 1 rn e an arma Erat mektebi 
tan bul Sirkedde Muhurda~ade ha- kadınların mat ve yumuşak bir cilt- anda r m a Gene om utan 1 g 1 kom utan l ı gv 1 n dan .· 
nrnda tüccardan Bay Halil Kacara Icri vardır. Hatta bu sıcak ve kala-

göndermeleri ilan olunur. <1250> balıklı salonda bile .. Onlara sabah - Ankara Satınaıma Komisyonundan 7/9/19 

Mübalağalı sözler ve rakamlar 

hoş görülebilir, ancak 

Mukayese terazisini elden 

bırakmamalıdır 

KREM PERTEV 
için buna lUzum yoktur. O şöh
retine daima sadık kalmış ve 

iyt bir kremden beklenen f e • 

lan gezintide veya öğleden sonra ya· . . . 3~ da ~apah za.rfla eksiltmesi yapılan ( 180000) 
nşlarda dikkatle bakınız, hep ve da· 1 - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi kı~~-;ırı~ı nevı ekmeklık una ta}ip çıkmış ise de verilen 
ima aynıdırlar . ., Iayıkında görülmemesinden yüz yirmi binden yüz dok - ;e. 1 me tupl~rında ~2~~~) sa~ılı kanunun 32 ci mad-

Bunun içindir ki, zamanımızda fi· san bin kiloya kadar vasıflarına uygun ekmek 6 - 1 O - esme uygun ° mıyara a ve sılinti ve fiatler· 1 rakk ı 1 d ·· .. .. ın ya nız 
ni mat Tokalon pudrası, şık Parisli 936 salı günü saat on birde Pazarlıkla alınacaktır. t k aml· a yal zı mafsınk ~1n ot~ru 40 cı madde mucibince 
kadının en son moda pudrasıdır. Bu 2 - Kilosuna on kuruş haha biçilen ve ilk teminat e rar \,apa 1 zar e sı tmcsı yapılacaktır t kl'l · 
pudra tene bir gül yaprağı yumu • 1425 lira olan bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan S-lO-ı 936 perşembe günü saat 10 da Ed' · stek 

1 erın 
~aklığm

1 

ı verir ve ne rüzgar, ne yağ- müdürlüğü odasında t ı ırne mer ez mal 
alınabilir. 1 op anacak komisyona teminat mek 

mur, ne de terlemeden kat'iyyen mU- 3 - Pazarlığa gı·rmek isteyenlerin ilk teminat mak- tup arı vey(J. vezne makbuzlnrile birlikte l 1 . 
tee ... 1·r olmaz. GUnün her saatinde T p· M ge me en ( 14 7 8) 

.,., k • buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza başvur • · ıat · Teminat Tutarı G" .. yUzde bir genç ızın sehhar sevım- Cinsi K'l k unu 
liliğini temin eder. Siz de Tokalon malan· (977) (1476) 1734 -----

1 0 uruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli 
valde daima müspet cevap ver- pudrasını tecrübe ediniz. Aynanızda 

aksedecek şayanı hayret semeresin. Sahibi: Ahmet Emin Y.AJ,!\IAN -Umumi Neşriyatı ldare Eden: S. SALIM Birinci nevi 180000 14 00 1890 OO 
ınlştir. den memnun kalacaksınız. Gazetecilik ve Neşriyat. Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası ekmeklik un. 25200 00 

-----------------------_:_::..=-------------------------------------::~~=--=======~----------------------------------------_..:.8~-~l~O~-l~9~3~6~Kapalızarfla 

ilaçlarınızı 
Bah~e 
kapıda 

SALiH NECATi 
den alınız. Reçetelerinh F O 
bUyUk bir dikkat, ciddi S F A T ·• N NECAT• Çok kıymetli bir bebek gıdasıdır. 
bir istikametle haztrluuır. 1 Bununla beslenen yavrular tombul 

ve kuvvetli neşeli. olur. 
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Çocuğum iştahasızdır demeyiniz. Seveceği 
besleyiniz ve büyütünüz. gıdalarla 

• 

Yavrularınız her istediğini yemiyorsa kabahat sizdedir. Onu sevdiği gıdalarla besleyiniz 

H A S A N 
ÖzlU Unlarına Yavrular Bayıhyor. 

Vitamin - Kalori - Gıda - Kuvvet- Sıhhat 
Pirinç - BuQday - Patates - Beyaz Mısır - Arpa - Bezelye - Yulaf -

Mercimek - irmik - Çavdar - Badem - Türlü Ozlü Unlar1 
Çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bıktırmıyarak değiştire değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi ç0k olan bu mü

kemmel, özlü unlarla yavrularınız neş'eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler. Çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuv
vetlenir, ishal olmazlar. HASAN ÖZLÜ UNLARİLE yapılan mahallebi ve çorbaların ve tatlıların ve pürelerin ve yemeklerin lezzetine 
payan olmaz. HASAN ÖZLÜ UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. Daima tazedir. Hiç kurtlanmaz. Taklitlerinden sakınınız. 
Ba.şka marka verirlerse almaYIDiz ve aldanmayınız. HASAN MARKASINA D!KKAT. HASAN DEPOSU: A.NKAM. lSTANBUL, 
BEYOOLU. 

ı Nişantaşmda • Tramvay ve Şakayik caddesinde 

1 1 Yatı 1 Şişli Terakki Lisesi @ündü~ 
ANA • iLK • ORTA • LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE lÇlN yanyana ve renif bahçeli ild binada AYRI YATI TEŞ. 
KlLATI vardır. Mevcut FRANSIZCA, ALMANCA, INGtLtZCE kurslarına dokuz yaşın· 
·hin itibaren her talebe iştirak eder. Mektep her gün saat 10 -17 arasında açıktır. KaYTt is

~ - terine CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Tedrisat başlamıştır 

Petrol Nizam 11 Nişantaşında • 
Saç döl-illmfll!li ve kepeklere kartı 

en iyi ve çok rağbet görmilt bir lliç-
I Ş 1 K Eski "Feyziye,, L i SES l 

tır. . Memleketimizin en eski hususi lisesidir 
Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Ana, Dk, Orta, ve Lise kısımlan vardır. Yatilı ve yatısız talebe kaydı için her gün müracaat edilebilir 

lstiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Tele fon: 44039 

CaPlotlu Nuruotımanıye cacl No. 80 

T~lueczaııeaibitlflği) • • PAL G o ı~ A 
Zlbrnt •• cilt baatalııdan muteb.aul91 ~ 
er.Hayri Öm r Grip. Nnralji ·Bat ve diı ainları - Romatizmaya kartı ltirebirclir. 

OiledeD aoma ~· Atac:mdf 
brımnda 153 No T•I 43516 

lSlM VE MARKASINA LÜTFEN DİKKAT .. Algopan maden kutularda 

..,. duğu için bozulmaz. Her ecaznede 6-12 lik kutularda. 

- KullanacaAınız 
Fener ve Phlerln 

en iyisi 

, DAIMONdır. 

POKER TIRAŞ Blt;ACI 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iki kromlu Alpaka KASIK ve 

ÇAT AL'lannı da daima tercih. ediniz. 

Nafia Vekaletinden: 

istiklal Lisesi 
DIREKTÔRL OC ÜNDEN 

1-Kayıtlara devam olunmak tadır· 
2 - 7 ncl • 10 ncu ve 11 nci 81Jlıflarda nehari talebe için yer 
yoktur. 
3 - latiyenlere kayıt fartlan bildiren tarifname gönderilir. 

Jeh&adebqı, Polia karakolu arkaamda. Tel. 22534 

birdefa 
gelip 
g6rii· 
niz. 

~fyon-A~~ph~~mB~~~-Burduruagili--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tlyacı için mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının solun
daki ocaktan (5500) metre mikap ocak balastı ve kilo
metre 7 - 13 arasından (3500) metre mikap toplama 
balastın ihzar, nakil ve hat kenarına depo edilmesi kapa
lı zarf usuliyJe eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Eksiltme 20/ 10/ 1936 tarihinde saat on beşte 
.Vekalet binasında demiryollar inşaat dairesindeki eksilt
me komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin muhammen bedeli 97 50 ve muvakkat 
teminatı (731,25) liradır. 

3 - Mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şart
namesi ile eksiltme şartnamesinden mürekkep bir takım 
münakasa evrakı (25) kuruş mukabilinde demiryollu 
inşaat dairesinden verilmektedir. 

4 - Bu münakasaya girmek istiyenlerin 2490 No. lu 
kanun mucibince ibrazına mecbur olduklan evrak ve ve
sik~arla 7 / 5/ 1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan 
edilen talimatname mucibince Vekaletten almış olduk
htrı müteahhitlik vesikası ile teklif zarflarını mezkur ka
n~nun tarifatr dairesinde hazırlıyarak 20/ 10/ 1936 gü
n!! saat on rlorde kadar makbuz mukabilinde demiryollar 
fnsaat dairesine tevdi evlemeleri lazımdır. ( 1 ı 7 3) ( 17 82) 

lstanbul Defterdar lı§ından : 
Senevinıuharnınen 

icar bedeli 
Lira 

Mahmutpaşa: Çuhacılar hanı son kat 28 
numara oda. 36 

Büyükçarşı : Keseciler 46 sayılı dükkan 24 
Büyükada : Yalı mahallesinde Panço so-

sokağı 8 sayılı ev. 108 
Yukarıda yazılı mallar 20/ 10/936 salı günü saat 14 

de hizalarında yazılı kira bedelleri üzerinden açık artır
ma ile ve kira bedelleri 4 müsavi taksitte ve taksitler pe
şin ödenmek şartile bir sene için kiraya verilecektir. Ta
liplerin % 1 ,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel 
yatırarak defterdarlık milli emlak müdürlüğünde müte
şekkil satış korr.aisyonuiıa müracaatları. (F.) ( 1868) 

KiNOPRiN kaı~leri HERnRoE;r;.,JRuş 
BA~ - Dl~.R01'1.ATİZl1.A .Ai:RILARİlE .GR

0

I VE NfZLEYE KAR 1 BİPİC "İl A1. TIR 

Kimyager Alınacakbr 
Askeri Fabrikalar U. Müdür

lüğünden: 
Ankara civarında istihdam edilmek üzere diplomalı 

kimyager alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile u
mum müdürlüğe müracaatları (1567) 

lstanbul Detterdarh.ğından: 
Muhammen değer 

Lira KW'UI 
Aksaray : Katip Kasım mahallesi Ka-

raboyacılar sokağı yeni 1 
sayrJı evin 4/ 12 payı. 150 00 

Ü skiiaar : lcadiye mahallesi Aranik 
sokağı yeni 2 O sayılı arsa. 3 7 5 O 

Topkapı : Bayazıt ağa mahallesi Ak-
saray caddesi yeni 2 sayılı 
dükkan arsası. 300 00 

Galata : Karabaş mahallesi Topçular 
ve Kasaplar içi Çabukçular 
caddesi 7, 9, 299, 299/ 1, 
2 99 / 2 sayılı maa bodrum 4 
bap dükkanı müştemil evin 
yarı payı. (Mübadil tasfiye 
vesikasile). 3153 15 

Arnavutköy: Binnci cadde eski 170 • 178 
yeni 162 .. 164 sayılı baraka 
ve iratlı arsanın 17 / 20 
payı. 3200 00 

Büyükçarşı : Takyeciler sokağı eski yeni 
26 sayılı dükkanın tamamı. 100 00 

Yukanda yazılı mallar 20/ 10/ 936 salı günü saat 14 
de açık artırma ve peşin para ile satılacaktır. Satış bedelj# 
n\! istikre:tzı dahili ve % beş faizli hazine tahvilleri de 1(3 

bul olunur. Taliplerin o/o 7 ,5 pey akçelerini vakti m 
ayyenindcn evvel yatırarak defterdarlık milli emlak mil 
düriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları· 

(F.) < 1869 


