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B A Ş M U H AR R 1 R l : A HM ET E M l N Y A L M A N 

7 incide: Avrupanın 
İstikbali ve lngiltere 

RÜŞTÜ ARAS Hariciye Vekilimiz Cenevrede Kat'!' ve Sarih 

Suriyedeki Kesif Türk Kütlesinin 
Rüstü Siyasisi Mükemmeldir! 
Ve ilave etti: 

Fransa ile Türkiye 
Bu işi Dostça 

Müzakere edecek 

el un twamız h"kkrnda 
Cenevrede ~-skenl e Hariciye Vekilimıı; 

tekrar soz a an 

Fakat Fransa, Taahhütlerin 
Suriyeye Devrolunacağı 

Sözlerini Tekrar Ediyor 
Ceenvre, 6 - (Anadolu Ajansının hususi muhabiri 

ansa ile 
şlıyacak 

~.:.~üzakereler 

bildiriyor:) . 
Dün assamhlenin siyasi komısyonunda mandalar me-

selesi konusulurken Hariciye Vekilimiz Rüştü Aras, 
mandalar k~misyonuna teşekkür eden murahhaslara il
tihak etmiş, Milletler Cemiyeti a_zaları A ta~~~~nda~. rrıa~
da altında bulunan memleketlerı~ tekamülune gost.crı
len ve gösterilmesi lazımgelen alakadan memnunıyet 

Ahmet Emin YALMAN beyan etmiştir. 

Fransa hariciye müste•a· Mandalar komisyonunun tevsii ıne 
rı, Fransanın İske~de:- selesini ortaya çıkaran Polonya de-

Antakya muhtarıyetı legesinin beyanatına temas eden Rilş 
nJD ve 'I ·• ı,.,.. H; 4 ,..,.,. ltnnıc:11ln1' """" m1H1hoil<>I" .. 
L ı,.ı,. nrlıa T;;,.lr';vo 1 "" ?W"d"·"'• • -
.. ;ye hazır olduğunu ~ıl ırmı•- mucıbinde doğrudan doğruya veya 
f Bu haberi memnunıyetle ve bilvasıta menfaati olan devletlerin 
i~r~atla kartılamamak ~ümkün bu komisyona mümessil yollamaları 

F azıyete ae lüzumunu izah etmiştir. 
değildir. ransanın v . hl -
nit bir gözle ve b~ç~k bdır b~ ı8 HAKLI ENDiŞELER 
b kması f&rlile, ızım e oy e . . . Fil. t· 

a d b k b' is- Hariciye Vekılımız, ıs ın mcse-• bir müzakere en at a ır . r • • •• 

• ' d' ~· 'z yoktur lesinden de bahsettıkten sonra SuZU 
.. te ıgımı · ı .. . 

~.Memleketimizi alakadar eden me~ Suriyeye getirerek şunları soyleınış-
seie, İskenderun ve AntakJ:'~akı tir: 
Ytiz binlerce kardeşin imha edıcı te- "- Memleketimin b~ ko~şu ~cm 

• fsirler altından kurtulması, tam ma - ıekete karşı gösterdiğı derın alaka 
~·aAsile mukadderatına sahip olması, O.zerinde tekrar uzun uzadıya tavak-

.. 

••• 

· BiZ V.C. 
FRANSA 

Cenevrede Assamble siya
si komisyonunda lskeııde -
run davaınız için tekrar söz 
alan Tevfik Rüştü Ara F . s, ran 
sa ıle Türkiye arasında dos -
tane nıüzak 1 ere er cereyan e-
deceğini söyledikten sonra 
Fransız tnurahhası cevap o
larak şöyle mukabele etti: 
"- Fransanın lskenclerun 

için Türkiyeye karşı yaptığı 
taahütler Suriyeye devredile
cektir. Fransa, 1921 Ankara 
itilafı çerçevesi dahilinde kal
mak şar'\'e Türkiye ile mü
zakereye girişmekten kaçın
mıyacaktır. 

SURİYE 
Fransız murahhası bunla-

rı söyledikten sonra ilave edi
yor: 

"- Türkiye ile Fraıısa a
rasında yapılacak rnüzakı:ı -
rata Suriye de iştirak erle -
cek. Çünkü, mandater kal -
dığı müddetçe Fransa Suri
yeyi beynelmilel müzakerele
re iştirak ettirmek niyetin -
dedir.,. 

&killtür ve iktısat bakımından serbest- kuf etmek istemem. . 
çe inkişaf etmesidir. Bu prensip za- Bu hususu konseydeki beyanatım 
ten .muhtelif Türk • Fransız anlaş - da ifade ettim. Fikrimce, man~al~~ 

1 
. malarına mevzu olmuş, fakat nasılsa komisyonunun raporunda ekserıye 

tatbikat sahasmdan uzak kalmıştır. teki tolerans derecesi hakkında te -

Türk Antakyanın •·r AN,, f"1bjekt:file görünüşlerinden 

Fransanm mandater sıafatile elbet zahür eden en~işel~r ha~Iıdı:·. Fa : 

te .. n''b'" .. egı-· dig-er bir prensip te kat bu mesele uzer.ınde şımdıllk ıs 
- u gorec . . 

S8Jl - a t kr Lübnan gibı, Suriye - rar etmek ıstemem. . .. 

Antakya 150 liklerin, 
Bozguncuların Elinde! 

d cagtam rp·ı yrı bir saha gözile Çünkü bu hususta Fransa ıle Tur-
en amı e a .. k • ı ve 
bakmaktır. Suriyenin bu sahaya, han kiye arasında dostane ;u k~.enıe Tu··rk Ko··ylerı· Harap Q?urken Hu-

. suretle ~lursa olsun, karışmış ol- müzakereler cere.yan e ece ır. . a 
gı . asbihe muhtaç Yalnız bu komısyon azası sıfatıyle K 
ınası, bır an evveı t. -· . dalar komisyonunun nazarı dik- dutt E ı· öyle . Kuruluyor 
bir hatadan başka bır şey de~ld~~ ma~. bir mesele hakkında cclbet- a rmen rı 
Suriye bayrağının Sancakta y~ı yobu kat;;~ terim. Mevzuu bahis memle - Son günlerde Antakya, lskenderun, S:lan. Reyha.niye, Kırk. 
tur. Türk - Fransız anlaşma arı, . me ıs -alar kadar birleştirmde han ve havalisinden İstanbula, lzınire, Konyaya Edirneye, Bur-

•• y benzer bır kette ayır... . . d b ·t·· h 
sa.hanın Türk bayragına . . d büyük bir ehemmıyetı var ır. saya ve hemen Türkiyenin iı un •ehirlerine gerek ta sil ve ge-
hususi alamete sahip olınasmı ıcap ~n e mlekette husule gelecek siya- rek ticaret maksadile bir çok kardeşlerimiz gelmektedir. Dün ge-
ettiı~~or. . . ..z;a.- siut:ddül neticesi, kabul olu~acak ]enler aras~n~a Antaky~nm. tan ınınıt tü~c~rlarm~a.~ ~.a bir zat 

Bızım FranS& ile başlıyacak mu killeri dikkatle tahlil edılmek vardır. lsmını yazmak ıstenııyoruz. Kendısıyle goru,tuk. Bize 
kerelerden beklediğimiz şey, yaJnrz hal şe [Arkası 10 uncuda] Türk İskenderun Sancağındaki vaziyeti şöyle anlattı: 

daki b . itefehhüın membaınrn 
ara ır su ğil. ~ - Antakya lskenderun ve hava-
rtad k t•• suı-ette kalkması de - . 1 

0 
an a 

1 
b. -·-·-·"'""" " ~-·-·-"·--·-· ""---·- · ~ l1sinde miibalağasız ve eksiksiz 300 

di~. Biz bu m:ı::;~:i~:= ö;~ r-··--.. -N--LJP Ro•• PQRTAJLARI bin Türk vardır. Bunlar senclcrlcn-
~nb8!"1;~~a:a ki nrtıu her t~rafa CE beri kurtuluş dakikasını bekliyorlar. 
l!okulsun ve hiçbir tarafta iki nevi öl- •• • Antakya, lskenderun ve havalisinde 
çüye ve ahengi bozacak ferdi hare· yazan : MU ,\1 f AZ F AIK bugünlerde iki büyük heyecan var: 

ketlere meydan brrakınasm. yaparak çok kıymetli bir yeni rö- Bunlardan biri Fransa - Suriye mua-
Bır. misal söyliyeyiın: Cenup hu - .. h.cdesi dolayısile kurtul~ş meselesi k portaj serisi hazırladı, bize goı.ı: _ 

dudumuzda büyük ölçüde kaça çı - derdi. Bu yeni seriyi yarından ıtı- n~n canlanmasından dogınuştur. !-
ırk Vardır. Den.ile bilir ki: "İskend.e- kıncisi de, ana yurdun zafer hayra. c baren neşredeceğiz. Tetkik seya-
l'Un körfezi üzerindeki Payastan ı~- hatine henüz devam eden arka _ n_ıında Türk bayrağı çeken ve cumhu-
l"eye kadar giden 770 kilometrelik bır • daşımız, bu yeni röportajlarında rıyet. marşını söyliy:nıerden yirmi 
hudut üzerinde elbette kaçakçılık <>- ana yurdun öz parçası olan An . genem lskenderundakı muhakemeleri 
lUr takya ve lskenderunu size, çok de ve neticede verilecaık hükümdür. 
~İ~ıe öyle değil ... Kaçakçılık, ~~- rin ve ince tahlillerle anlatıııakta 

dut üzerinde himaye görüyor ve ş~ - ve oralardaki ana yurt hasretile 
trıullü manalar alıyor. Öyle tabmın sabırsızlaşan kardeşlerimizin ırtı-
ediyoruz ki oralarda geniş hayalli ba- rapfarını dökmektedir. 
t:ı genç Fransız istihbarat memur~an Bu zenı?in röportaj serisini ya-

k uıı ıne Muharrır arkadaşımız Mi.ımtaz ~ 
"ardır. Eski Çarlrk tahri us e~ ' rından itibaren "TAN" sütunla • 
.... ki tı'pte İngilı·z ıs· tı'hbarat servısl~- Faik Cenup vilayetlerimizde, Is- h'ıs 
...,, . rında coşkun bir heyecan ve k ayacaK kenderun ve Antakyada uzun tet-
linin güneş karşısına çı am .. hanılesile takip edeceksiniz. 
~oldaki hareket tarzına dair ınuba- kikler, araştırma ve incelemeler 
la~alı kitaplar okumuşlardır. BudnI

1
an \... ____ • --· ,_ --·· 

[Arka!!t 10 uncu a 

..... NU$14Uihi 

Sabırsızhk 

Biz şuna tamamen inanıyoruz: 
Türk kafasının işlediği her iş muhak
kak arzu edilen şekilde tecelli ed ~r. 
Biz, İskenderun ve Antakyalılar, mu
kadderatımız hakkında ana vatanın 
gösterdiği büyük alfıka ve hassasiye-

[Arkası 10 uncuda] 

IF ransız - Sovyet lttif akı 
Sarsılıyor mu? 

Rusya Teklif Etmi~ · 
Ya Almanyayı, Yahut Bizi Tercih 

Etmek Lazımdır 
Dün ş~hriın~ze, Londrada Pazar günü çıkan İngiliz 

gazetel~rı gel.dı. Bu~lar arasında bulunan Sanday Dıspa; 
gazetcsı, Surıye - Fransız paktı üzerinde durarak bazı 
yeni ve rnühim siyasi hadiseler cereyan ettiğini haber ve· 
riyor. İşte, bu gazetenin yazdıkları: 

Paris, 4 (Sanday Dispaç gazetcsi- ı 
nin Paris muhabiri bildiriyor) -
l<~ransa ile Rusyn arasındaki ittifak gazetesi, Fransanın Lehistan ve C 

sarsılıyor. Rusya, Fransanın ya ~:ıs- kosl~~kya !le ittifakını takviye 
yayı veyahut Almanyayı seçmeı:>inı n:esını ~avsıye ediyor. Bu 
· t· dıyor kı · ıs ıyor. Fransız Başvekili Blum te- · 
minat vermek istemedi ve Fransa - "Yeni Lokarno uğrunda, Fransa .. 
Sovyct paktının bir teminat ve miite- [Arkası 10 uncuda] 
kabil yardım muahedesi olup Millet
ler Cemiyetinin de çerçevesi içinde 
bulunduğunu anlattı. Blum, paktın, 
hiç bir vakit tecavüzi bir silah olarak 
kullanılmasına imkan bulunmad•ğını 
da ilave etnılı?tir. 

Bulgaristan 
ve Ba'kah 
Antantı 

Diğer taraftan yenı Lokarno mua
hedesini görüşecek olan Beşler kon
f eransınrn Londrada toplanması ihti-
malleri de kuvvetlcnmekte ve Alman- Sofya, 7 (TAN) - Ccnevr d b 
yanın bu konferansta hazır bulunmak lunan Bulgar Başvekili ı~0··s c e uf. 

. T .. k . . . eıvano , 
hususunda kendısinc yapılan daveti .~r ıye H.a~ıcı~e Vekili Tevfik RUş-
kabul etmesi beklenmektedir. tu .. ~rasla ıkıncı defa olarak uzun bir 

Ingilterenin noktai nazarı, anhsıl- n:~ıa~at yapmıştır. Bundan sonra 
dı~ına yöre, Ren üzerinde sulhü te-j Ko~eıv~n~f, Yugoslavyanın Cenevre
~~" .. etm~kten ibarettir. Rusya, bu d~k~. da~~ı -~urahhası ile de bir hayli 
duı;ıunceyı kabul etmiyor. goruşmuştur • 

Bir habere göre, Sovyet Hıı .. iciye Bulgar Başvekilinin. Cenevrede 
Komiseri M. Litvinof Fransanm bu Balkan Antantı mümessillerile temas 
şekilde bir muahedeye imza atması- larr bura yabancı siyasi mchafilinde 
ru "hiyanct,. saymıştır. Bul~~ristanm, Balkan Antantına te-

l '[t . t kl'f' mayuJ ettiğine delil sayılmaktadır 
ngı erenın e ı ı · 

Diğer taraftan M. Eden, .M. Blumu 
Fransa - Sovyet paktı üzerındt! faz
la israr etmemeye davet ctmıştır. 

Buna mukabil Pariste çıkarı Ovr 

lzm;rde 
Otuz Kişi 
Zehirlendi 

İzmir, 7 (TAN muhabirinden) 
Bugün burada lki çeşmelik mahalle

sinde otuz kişi zehirlendi, derhal hep 
si hastaneye kaldırılıp tedavi altına 
alındılar. Bunlar oradaki bakkaldan 
alıp yedikleri peynirin bozuk olması 
neticesinde zehirlenmiştir. Tahkikat 
yapılryor. Bakkaldaki peynirler mu
sadere edilmiş, tahlile gönderılmiştir 

1 Milyon İngiliz 
Lira'ık Sipariş 

Dün gece Londra radyosunu din
lerken Şpikerin söylediği şöyle bir ha 
beri de not ettik: 

Londra, 7 (TAN) - Türkiye hükü 
metinin İngiltere bahri inşaat tezgah 
larına Ferribot ve sahil muvasalatını 
temin edecek gemiler ısmarlıya.cağı 
bu siparişin bir milyon İngiliz lirası 
kıymetine varacağı haber verilmek. 
tedir. 

(Bu haberin geçenlerde lngiltereye 
ısmarlandığı bildirilen sekiz yeni yol
cu vapuru haberinden gaJet olmMı 
da mümkündür.) 

Meşhur Sovvct ıııuh .. . 
suc;iylc mahkemeye .ıı ~ırı . Ra rl'"k fıı l c.lık 
İlçlincıi sayfada bulac vkcrılntıştır. Tafsıl ... tı 

a sınız. 



• 
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Ankara Mektubu 

Cumhuriyetin En Bü
yük Sergisi Açılıyor , 

Bu Sergide "Üç Türkiye,, yi .. "" . 
gorecegız 

Sanayi Sergisi, Beş Yıllık Plan Tatbikatının 
Verimini Ve lkinci Plandan Beklenen Neti

celeri Örnekleri ile Canlandıracaktır 

Ankara 6 (Hususi muhabirimizden) - Önümüz
deki ilkbaharda Ankarada, büyük bir sanayi ser

gisi açılacaktır. Birinci beş yıllık sanayileşme planının 
tatbik sahasında elde edilen verimlerile, ikinci planın t_at
bikinden beklenen netü:eler, en canlı örnekleriel sergıde 
teşhir edilecktir. 

Sanayileşme plirun:ıızın kısa bir r--
zaman içinde vasıl o!duğu 1 olacaktır. . . 

parlak neticeyi tebarüz ettirmek içiıı Sergide sanayi p~anının tatb.~kınd_c 
lktisat Vekaleti statistikler hazırla- sarfolunan para mıktarı da ;;ostcrı
makta ve resim ve afişler toplamak - lecektir. 
tadır. Planın tatbiki zamanında Türk 
sanayiinin mahsulü sayılan eserler -
den getirilecek birer nümune sergide 
teşhir olunacaktır. Büyük sanayi 
rnemlcketlerinden davet olunacak he
yetler serginin açılma resminde h3.~Tr 
bulunacak ve Başbakan tarafmdan 
söylenmesi beklenen büyük ve ehem
roiyetli bir nutku dinliyeceklerdir. 

Uç Türkiye 

B üyük sanayi sergisi, binbırinı 
büyük farklarla arkada b1ra

kan üç Türkiyeyi canlandıracaKt1r. 
Birinci Türkiye: Iktisat sahasında 

yarı müstemleke olmuş bir ülkedır. 

Cumhuriyetin ilan olunduğu 1923 ta
rihine kadar ... 

!kinci Türkiye: Birinci beş yıllık 
lianayileşme planının hakikat sahası
na konduğu 1937 yılının sonwıa ka
dar olan ve kalkınma halindek, bir 
memleketin vasıflarını taşıyan Tür
kiyedir •.. 

üçüncü Türkiye: Bütün vasıfları 
ve eserleriyle bir ihracatçı 'Fürkiye
dir ve ikinci beş yıllık planın tama
miyle tatbik edilmiş olacağı 1942 se
n'esinin sonundaki Türkiyeyi temsil 
etmektedir. 

Yanyana getirilen üç rakam, üç re-
8İm ve üç hayat tarzı, ekonomi saha
sındaki muazzam hamlenin en gü
zel mukayesesini kendiliğinden yapa
caktır. Yukarıdaki sırayı takib·m bir 
zümre üzerindeki terakkiyi takip et
mek hem çok kolay, hem çok faydalı 

Liret Düşünce .. 

İhracat Tacirleri fç ·n 
Tedbir Alınıyor 

İtalya liretinin düşmesi yilztindeıı 
zarara uğrayan ihracatçılarımızın za
rarlarını gidermek için hükümetimiz 
tedbir almağa karar vermiştir. Bu 
kararın Fransız frangının düşmeı:;in

den zarara uğrayan ihracatçılarımız 
için alman tedbir şeklinde olacağı 

zannedilmektedir. 

Kambiyo borıcuında 

DUn, Merkez Bankası İngiliz lira.sı
rıa 618 _ 620 kuruş fiyat koymuştur. 
Bir Türk lirasına karşı Fransız fran
gı da borsada 16,94,63 den muamele 

görmilştür. Merkez Bankası hisse 

ıenetlerinin dünkü fiyatı 91 liradır. 
Bir ay mezuniyet alan borsa komı-

8Pri İhsan Rifat dün işe başlamıştır. 

Tanassur 
Hadisesi 

Mukayueli rakamlar 

M emleketimizde pamuklu men -
sucat sanayii kurmaK için 

plana dahil fabrikalar 18.538.000 
Türk lirasına. mal olmuştur. Bu ra
kam, filhakika büyüktür. Fakat ı:rıem 
leketimize getirdiği kazancı gösteren 
ve hemen karşısındaki rakamın yanın 
da bakınız, nasıl küçülüyor: 35 mil
yon Türk lirası ... 

Izmit kağıt fabrikası için de 3 mil
yon 790.000 lira sarfolun.m.uştur. Fa
kat, lzmit kağıt fabrikasından elde 
edilecek kazanç 5.000.000 dtir. 

Sergide en küçük noktalarına ka
dar ihmal olunmadan kayded.iJ?liştir. 
Bunların içinde ikinci beş yıllılt ı:ııa

na ait olanların da tahmin edilen ra
kamları mevcuttu r. Mesela 937 se-
nesi sonunda işlemeye hazır bir va
ziyete gelecek olan demir endüstrimiz 
için hükumet;n koyduğu para ıo mil
yon lira, ve programın kazandıracağı 
miktar.12 milyon lira.dır. 

Kireç kaymağından kendir sanayi
ine, porselenden kükürtle .kadar bi
rinci planda kurulmuş ve kurulacak 
bütün fabrikalar• için verilen para i-

le alman paranın teker teker muka-

yesesinden sonra yektinlan tebarüz 

ettirilmektedir. 

Beş yıllık program, 43.453.000 lira-

ya mal olmuştur. Programın kazan

dıracağı para, 74.600.000 Türk lirası
dır. 

Eroin Yüzünden 
Bir Adam, Ansızın 

üşüp Öldü 
Tarlabaşı caddesinde Sucu Hahl 

sokağında 23 numaralı evde oturan 
27 yaşındaki A vram, arkadaşının e
vinde otururken birdenbire ölmüş -
tür. Avram, evvelce eroin kullandı
ğı için vaziyeti şüpheli görülnıüı~. ce
sedi Morga kaldırılarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Bir kaçakçılık d&ha 
Adana t r eni yolcularından Nuri oğ

lu Kasımın vaziyetinden şüphelenen 
muhafaza memurları, bavulunu mua

yene ettikleri zaman 18 metre elbise

lik kumaşla şapka ve pardesü bul -

muşlardır. Nuri hakkında tahkikat 
yapılrnakta.drr. 

Parmakarını kaptırdı 
Balatta Tahtaminare caddesinde 

Ali Fuadın fırınında çalışan hamur

kar Halil oğlu Osman, iki parmağını 
makineye kaptırmış, tedavi edilmek 
üzere hastaneye sevkedilmiştir. 

Kaçak eşy4\ çıktı 
Hadisenin Kahramanı Marsilyadan limanımıza gelen E -

K ız Şimdi Ortada Y ~k ! rol vapurunda muhafaza memurları 
Bir Müsevi kızının katolik mısyo- tarafından yapılan araştırmada ka -

nerleri taraf mdan tanassur ettiril:ne- çak olarak bir karyola, bir radyo ve 
ei hAdisesi etrafında tahkikata de- muhtelif ipekli eşya bulunmuştar. Du 
vam edilmektedir. Oğrendiğimize eşyaların kaptan ve kamarotlara ait 
gör e kız, tahsilini Sen Benuva Fransız oldukları anlaşıldığından haklarında 
kız lisesinde yapmıştrr. Ve bu mek- takibata başlanmıştır. 

te be devam ederken de, kütüphane- !!n!!"'in~iç!!'i!!'nd!!'e!!!!!!s~ak~l""!"ı~o""!"ld""'u--ğu!!!!!l!!'S""!"e~n!!!!L!!!'U!!'i!!'me!!!!!!!!!!!k-
8i n den ve diğer vesaitinden istifade tebine gitmiş, fakat kızın orada bu
i~in sıksık Beyoğlundaki Sen Lüi Sör ıunmııdığını öğrenmiştir. 
mektebine gönderilmiştir. Bu '.3rr.:ı.lar- Telisiycnin Beyoğlunda bir pa.nsi -
da kıza telkinler yapılfiığı zannedil- yonda saklı tutulduğu söylenmekt9 -
mektedir. Dün kızın dayısı, Telisiye- dir. 

T A N 8 - 10 - 9~6 

Siyaset 61emi 
Garbi Habeşistanda 

Riket Dilsiz . Üniversite,Dün Parlak 
Avrupanın Esrareng1 z 

H abeş imparatoru Haile Seli.siye 
nin memleketini terkedip Avru 

paya gitmesinden sonra. Habeşista • 
nın henüz işgal altına girmiyen 0ar
bi kısmında bir Habeş HUkumetin in 
teşekkül ettiği, Core şehrinin b• lıü 
kumete merkez olduğu haber veril -
miş, bilhassa Haile Selasiyenin ken
disi, Cenevrede Milletler Cemiyeti 
toplantısında, bu hükumetin kendi 
ııa.ınına çalıştığını ve memleketı mü
dafaa için hazırlandığı tarzında söz
ler söylemişti. 

A~.~:: ~:~i!'i~i::::·R~.~~~~ Bir Merasimle Açıldı 
raberinde Amerikalı Şmit bulunduğu 
halde tekrar şehrimize gelmiş ve dün 
akşam vapurla Atinaya. hareket et
miştir. 

Amerikalı Şmit te bugün tayyaresi 
ile şehrimiulen ayrılacaktır. 

Dün bir arkadaşımız (Riket) i bul
mak için Perapalas oteline başvur
muştur. Otel adamları, Avruparım 

esrarlı adamından aldıkları kat'i tali
matı tekrar etmişlerdir: 

- Gazetecilerin geldiklerini Mi;
ter Rikete haber veremeyiz. Me 1 ·t-
m~ti~ , 

Bunun üzerine arkadaşımız kapıda 1 
beklemeye karar vermiştir. Biraz so.1- ' 

ra (Riket}, Amerikalı (Şmit) ıle be- ; 
raber görünmüştür. 

Muharririmiz çok kısa süren kar- · 
şılaşmayı şöyle anlatıyor: · 

"Cür'etli davranmak~an başka c;a- ! 

re yoktu. Esrarengiz gazeteci düş- : 
manıua .. 'ıbap tavriyle yaklaştım: 

- Keyfiniz iyi ya, Mister Rik<\t ... 
Cevap yerine bir homurdanma... ; 
- Hindistandan mı geliyorsıınu;-.? 

- Ne zaman kalacaksınız? 

_ İ~ için mi geldiniz, gezmek icin 
mi? 

- Sabırlı c1 maya çalışıyorum. fa
kat imkan bırakmıyorsunuz. Gô:nıü
yor musunuz ki karşınızda dilsiz b '.r 
adam var. Bir şey bilmiyorum, bır 
şey söyliyemem. Ben dilsizim. . 

Gazeteci düşmanı muvaffakiy:?tın
den memnun bir tavırla otomobile 
doğru yürüdü. 
Amerikalı Şmit teselli ihtiyacı dııy

du: 
- Ne yapalım, talihiniz yok. Baş

ka bir gün belki de gazeteci talihi yü
zünüze, daha çok güler ... ,, 

Altı Mintmtni Da
vacı Mahkemede 

eugün Bütün Fakültelerde Dersler Başlıyor 

" Yarım Adam Yetiştirmek İstemi
yoruz. Üniversitey~ Yazılı Olan 
Herkes Bilsin ki, Uzerine Aldığı 

Vazife Güçtür!,, 

Istanbul UniverSl.tesi, «'iün sabah 
saat 10 da açılmıştır. Hukuk fat1:ül
tesinin 4 seneye çıkarılması d·)layısi

le bu seneki merasim geçen ..;enelere 
nisbeten daha heyecanlı ve daha par
lak olmuştur. 

Merasimin saat 10 da açı!a;;ağı i 4 

lan olunduğu halde talebeler saat 8 
den itibaren gelmeye ve salnou dol
durmaya başlamıştır. 

Saat 9 a doğru koca salonda otura
cak bir tek yer bulmanın imkanı kal
mamıştır. 

Habeşistanın garbindeki Core hü
kumeti hakkında verilen mallımat 
bu hükumetin başında Ras lmru ile 
Volde Sadık namında iki kişinin bu
lunduğu ve bunlardan Ras lmrunun 
Habeş askeri kuvvetleri ile meşgul 
olduğu ve bunlara kumanda ettiği, 
Volde Sadık'ın idari işleri ele aldığı 
merkezinde idi. 

Milletler Cemiyeti Assamblesinin 

1 son toplantısı sırasında söz söyl iyen 
Habeş murahhasları dahi, Oarbi Ha
beşistanın işgal edilmemiş bulunma
sından bahsederek orada milli bir 

hükumetin bulunduğunu anlatmış 

ve Haile Selıisiyenin bu havali üze
rindeki hakimiyet inin tanınması mu 

kabilinde ltalyan işgalinin impara • 

tor tarafından tanınması lehinde söz 

ler söylemişti. 

Fakat bugün gelen haberlere gö .• 
re Garbi Habeşistan hükCımetinin en 

belli başlı erkanından olan Ras im -
ru, Coreden hareket ederek bir lngi

liz müstemlekesi olan Uganda'da ya

şarnak üzere ruhsat almış ve buraya 
gitmek için, memleketten hareket 
etmiştir. 

Garbi Habeş hükumetinin d iğer 

rüknü olan Volde Sadık'ın ne yap -
tığı ve ne yapacağı henüz belli de
ğildir. ltalyan mahafiline göre bu 
zat t a yağmur mevsiminin geçmesi 
üzerine buraya doğru ltalyan asker· 
ferine teslim olmaya ve ltalyaya ita
atini arzetıneye karar vermiş bulu • 

Tam 10 da Universite Rektörü Ce- nuyor. 

mil Bilse! salona girmiş, alkışlar ara- ,., ıur~gtcms&R- ki1Jtlrı?t:k,w;V{ &ırmJ~~ 
sında Kursuye çıKaraK açmş tıuumnu beşistandan ayrılı bu memleketin, 

söylemiıtir. k askeri mukavemetten tanıamile sar• Rektör Cemil, sözlerine şöyle baş- Dünkü açılı, merasiminde re • 
tör nutkunu ıöylüyof' fınazar ettiğini göstermeye yetişır. 

lamıştır: lngiliz mahafilinin anlayışına go • 
"- Sayın dinleyiciler; \değişmez bir program olarak almış- re, Garbi Habe~istan hükuinetinin bu 

Çocukları Döven Bir Istanbul Universitesi bugün d;;r- tır.,, suretle ortadan kalkması, Hab~is ... 

O d düncü ders yılına başlıyor. Istanbu- • • .. l . tanın Milletler Cemiyetinden çıkarıl· Muezzi ı ıv .. ahkum ~ u 1·un kurtulu .. bayramının ertesi ...,.ü- Sıddık Samının •oz erı 
-; 

0 ması ile neticelenecek, gelecek yıl, 
İstanbul Meşhut Suçlar Müddeiu- nünde başladığ z ders yılının h~r Rektörden sonra kürsüye. hukuk yahut daha evvel, bu iş başarılacak· 

mumisi Hikmet Sonel, dün saat beşe biriniz için daha olgun ve tam bır fakültesi dekam Sıddık Samı ~ı::ı~:e~ tır. Çünkü Habeş imparatoru Haile 
kadar davacı, suçlu ve şahit olarak verim yxl~ olmasını di1eyor ve bu tli- gene rektör n~m~na dört sen~lık uru- Selasiye de artık bundan böyle Ha .. 
tam lOO kişiyi dinlemiştir. Bu yUz !ekle yenı ders yılım açıyorum. ,, versitenin verımı hakkındakı raporu be~istanda bir gCına nüfuzu, yahut 
kişinin isticvaplarıru icap eden dava Yeni ders yılı münasebetiyle Büyük okumuştur. kendi naın ve hesabına hüküm sü • 
adedi de 21 dir. Evvelki gün dinle - Şefe ve Ciimhuriyet Hükflmetine· min Rapora nazaran Istanbul iiniversi- ren teşkilatı bulunduğunu söy:eme· 
nenlerin sayısı (250) kadar~ır. Ad - n~t ve şü~ranl~rın~ b~~d~:en . Cemil lesinden dört yılda 4293 genç mezun ye imkan bu\anııyacaktır. 
liyecilere göre bir haklınin bır günde Bılsel, Unıversıtenın buyük bınaları, B 1 tı tan 154 hukuk- Sözün kısası, geçen senenin teşri· 

. b. · t"'l 1 . A 1. f .. 1 . olmuştur. u yı P , . t "I A bu kadar adamı dinlemesı ır rekor zengın a o ye erı, a ım, pro "Sor en . 
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ninde başlıyan Habeş ıs ı ası bu se-
anlı tal b · 1 ·· ·· .. 1 b' .. tatı. 186 edebıyattan 41, fenden ' b 1 H sayılmaktadır. ve c e esıy e ovunu en ır sus . • nenin teşrininde son u muş ve a-

0 .. k .. hadiseler arasında altı mi. olmadığına işaret ettikten sonra ez- dişçıden 39 genç mezun olmuşt~r. Bu beş devleti ortadan kalkmıştır. Su 
un u b 1 b" d cürnle demiştir ki: suretle bu seneki mezunların mıktarı devletin bakiyyesi sanılan en son 

nimini davacısı u unan ır av~.ya "Milli müdafaa memleketi harici 472 dir. parça da kendini derleyip toplıyama~ d b k l tı Hadise Istanbul 11 un-
a a 

1 mış r. auşmana karşı korur. Kültür ise o Universite kliniklerinde 5087 kişi dığı için kendil iğinden inhilal etmiş 
cü mektebinin önünde olmu;ıt ır. dilşrnan kadar mühim olan bilmemez- ve bu suretle iş bitmiştir. 

b k ameliyat olmuş, 14607 kişi yatmış ve I< Çocukların oynaması için u me te- nğe karşı kor. Nihayet bu işten kala kala bir te 
bin hiç bahçesi yoktur. Çocuklar, mek üniversiteye yazılı olan herkes bil- 51822 kişi tedavi edilmiştir. muamele kalmış bulunuyor ki, o da 

tebin önündeki Gül camiinin avlusun- in ki üzerine aldığı zi.f gü tUr Bütün fakültelerde tedriıcat Habeşistanın Milletler Cemiyetinde • 
da oynarlarken caminin müezzini Ra-

8 
:Başvekilin "Bin y::ım eada! ~;r başlıyor ki kaydini silmektir. Bunun da pek 

b. a alarak "ocuklan Bu sabahtan ı"tı"baren, Univerşite- yakında yapılacağı anıa,ılıyor. şit eline ır sop ~ rım adam bile d ·ud· ·· ·· ·· h 
unI d n b .. yüğU ya. eg ı.,, sozunu a- nin blittin fakültelerinde derslere baş- Orner Rıza DOGRUL kovalamış ve b ar an ez kA u M tırlatan Rektör, sözlerine şöyle de-

9 yaşını geçmiyen Hasan, e 1
• us vaın etmiştir: !anacaktır. Hukuk fakültesinde ted-

tafa, İsmail, Şükrüye a_dlı beş ?ocu- .. _Yarım doktor mu yetiştirelim? risatın bir hafta gecikeceği hakkın-
- d··vmu .. ı:ıtu··r Mektebın ınuallımle· · · · b"ld"-· . . dakı· haberler yanlıc:.tır gu o · ~ · .. .. . • .. Hepınızın ı ıgı hır darbı meseıı ha· -; · 
rinden Şükrü çocuklaz:~ .. dovuldti~ - tırlatacağım. Milleti canından etmek Yeni talebe kaydına ait muameleler 
nü ve kovalandığını gorunce Raşıdin istemiyoruz. ve diğer hazırlıklar bitirilmiştir. 
önüne geçmiş ve iki tokat vurarak yarım hukukçu mu yetiştirelim? 
bır. çuru·· •• k dişini kırmıştır. Müezzin 

Yarı hükümle halkın canını, malını 
bunun üzerine hocaya da sopa vur - ed 

1 ü .. mahV emeyiz. 
muştur. Sultanahmet Su h çuncU ya.rı 8.linı mi yetiştirelim? 
ceza hakimi Osman Tevhit. dün saat 

(Cahil cessurdur) derler. Ya Uni-19 a kadar bu davaya bakmıştır. 
Mahkeme talebelerin dava ehliyet- versiteli cahil ne olur? 

' ·t k onun içindir ki Universitemız tam leri bulunmadığı için bunlara aı ıs-
mm velilerinin müracaatine talikine adam, tam üniversiteli yetiştirmeyi 

Yugoslavla rla t icaretimiz 
Yugoslavya ile aramızdakı ticaret 

anlaşması bu ayın 19 unda bi~mekte
dir. Yeni anlaşmanın esaslarını tes
bit etmek üzere Yugoslavyauan bir 
heyet bugünlerde şehrimize gelerek 
Ankaraya gidecektir. 

ve muallimle müezzinin yirmi beşer ---===================::::::::::::::=:=====::==J 
lira para cezasına mahkılm olm.~a~- [t:4kVıI~-.... ~ .tıO' H~M~ A 
na karar vermştir. Yalnız, muezzı- ı in ~ ~ 
nin hareketini tahrik saydığı için tnu- ~ ~ 
allimin ceazsı 8 liraya. indirilmiştir. 

Beyoğld noterinin 
muhakemai 

Dün, Ağırceza mahkemesinde zim
metine para geçirdiği ve ihtila.s yap. 
tığı iddiasile tevkif edilen Beyoğlu 
Birinci Noteri Salahaddinin muhake.. 
mesine devam edilmiştir. Ehli vu
kuf ve şahitler dinlenmiş, muhakeme 
saat on dokuza kadar sürmüştür. 
Suçlunun füdafaası için duruşma a
yın on beşine talik edilmiştir. 

1
8 Teırinievvel ı 
PERŞEMBE ~· ugünkü 

Hava dUn kapalı gec;mi1~.r. Rasat rn~~
kezıerinin t esbit ettiiine aore hava bugun 
de kapalı ve yağmurludur. 

Dünkü hava 
Dün hava tazyiki 762,S,_ ~araret en c;ok 

19, en az 18, buha: ~a:ı:yıkı 11,7, rutubet 
yüzde 75 kaydedilmıştır. 

Memlekette hava 
Memlekette hava vaziyetine gelince: Yur

dumuzda hava bugün butlulu ve kapalı
dır. Garbi, Şimali ve Orta Anadoluıia ya· 

Hava : KAP ALID.R 

10 uncu ay 
1355 liıcıi 

Gün: 282 Hızır: 156 ' 
1332 Rumı 

Recep: 21 25 EylUl 
Güneş 6,04 - Oğle: 12,02 
ikindi: 15,13 - Akşam: 17,41 

l~atsı: ::::.__ı_m_s_a_k: ____ 4_,26-

ğışlıdr. Rüzgarlar cenup istikametınden 
kuvvetli esecektir. 

Ege ve Karadenizde fırtına vardır. 

........................ , .................................. , ................. -. 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

R uaın mücadelesi devam etınek· 
tedlr. Şimdiye kadar manle

y in aşısı yapde.ıı bey~irlerde rus.OJ 
arazı görülmemiştir. İstanbulda ıno· 
ayene edilecek 9000 hayvanın man.Je• 
yin aşısı bu ay sonunda. bitirilecek· 
tir. 

• • • 
E lektrik Şirketinin hesaplan ll· 

zerinde tetklkatta bulunan be
d"r yet ~hşmaJanna devam etmekte 1 • 

Dün Şirketin nıUdürU Hanses'tetl 
bazı hususat i!;'in izahat almmıştn'· 

• • • 

M arsilya. 111tıvaridatma kaTŞJ k<>
nulmuş olan sıhht t.e<Jblrfet 

ka.ldmlmıştır. 
• • • 

A m erikab sinema. mtttehııı•ı~tfl!lf 
. 1' -Bryau , dlln akşam Şehil" ~ 

• cıll 
yatroıııuna giderek temsil esrıasJTI e 
·(Makbecth) den bazı parçalan fifJJ1 
almı!;tır. 



8-10-936 ~-:.=:====================================:-::=-========== 

Asiler Madride Uç Nok 
tadan Saldıracak!ar 

KÜÇÜK HARİCi 
HABERLER 

Şehir Teslim Olmazsa .. 

Tahrip Edileceği Asilerin Attıkları 
Beyannamede Bildiriliyor 

:A.i kuvvetlerin bir ktuabaya doğru hücum yürüyüıleri 

Londra, 7 (Radyo) - Ispanya.d:ın 

gelen en son haberlere göre, harp va 

2.iyeti şudur: 

Asiler tarafından verilen maluma

ta göre Madridin tahliyesine başla

nılmıştır. Şehirde muharip olmıyan
lardan başkaları bırak,ılmıyacaktır. 

Madrit, 7 (A.A.) - Asiler merkez 

cephesinin birçok noktalarnda tazyik

lerine devam ediyorlar. Fakat hüku-

Y u~~lavya ha\·~. kuv • 
\ etı BeJgrat uzerine 

bir tayyare hücumu manev
rMI yapm15tır. 

• • • B u aynı 14 ünde Nev. 
yorkta bir para kon

gl'f'Si t-Oplanaca.ktır. 

• • • 

Y ngoslavyada t.oplanan 
IH>~"llelmUel kadınlar 

kongresi mesaisini bitinni!;tir. 
• • • 

M illetler Cemiyetinin ısla
hı i~in gelecek yıl bir 

diplom&<ıi kongresi t.opla.nma. 
sına ça.lışılM'aktır. 

• • • 

D anzig hakkmdaki bir 
karan üzerine Alman 

matbuatı Milletler Ceminti 
i~in "bir imha mahkem~i" 
tabirini kullanıyorlar. 

lngiliz l~çisi 
Komünistlerle 
Birleşmiyor 

ispanya Murahhası Ade· 
mi Müdahale M ı sakını 

Redaet ke: limesile 
Tavsif Etti 

TAN 

Dördüncü Tıp Haftası 
Dün~Y_ıl_d_ız_d_a _A~çıldı 

Bulgarlar, Hazırlıklarını s·t· Yolcu Gözile ! 
d·kı . I . ı ıreme-

ı erı 2_İn iştirak Edemiyorlar 
Atinaya kadar on gÜnlük bir se 

yalıatten sonra memlekete a\'det et 
tim. Beşinci mi, altıncı ını defa görd · 
ğüm bu hareketli şehrin bugünkü 

İlk Celsede E. k M 
E u Akşam Şeırçofl . urBa~ha~lar Söz Aldılar, 

re erıne ır Zıyaf et Verilecek 

Tıp haltcuının l d h .. . . . açı ış ın a azır bulunnnlar 
Dorduncti Balkan 'T' 

merasim köşkünd d.~ ıp haftası, Yıldız sarayının tarihi 
Jantı ile açıldı. To;lan~~ saat l 5 ~-uçu~ta yapılan bir top 
liği altındaki 23 ki Tk ~a. profesor Zı~a Markoviçin reis 
hiu'nun riyasetind:~iı 34k~,~~-~a~ heyetı, prof~sör Gheorg 
Bensisin riyasetindeki b .şJ. 1 

• . umen heyetı ve Doktor 
den fazla Türk hek· . ~ş ~1 şılık Yunan heyeti ile üç yüz-

H k. 1 ımı ışt1rak etmekte idi 
e ım er arasında, bütün tı . . 

mnmış şahsiyetler o-öze _ P şubelerıne mensup ta _ 
b ~aı pıyordu. 

Sıhhiye müstefarının nutku 
Ilk olarak Sıhhiye Vekilı Refik 

Saydam namına söz alan vekalet nnıs
tcşarı Hüsamettin I<:ural bir nutuk 

<li~ab hakkında yaz.ı yazacak değili 
.Fakat lst.anbula gelip te Galata l' ol 
cu Salonuna girdiğim zaınan - Al 
lah sizi inandırsın - bir büyük h 
duydum ki; şimdi burada onu yaz 
caWıtı. 

Alman, Avusturya, Mac&l'ı Fran 
sız, ltalyan ,Belçika, Holanda, ln~ı 
tert>, Polonya, Romanya, \'ugostav 
Bulgar \'e l 'unan gümrükleriJlİ, gürn. 

, rük memurlarım, gümriik usullerini 
: bir yoku gözile ~ördüm. Mesela Lon. 
: drada gümrüktf'n !,'tkarken pardesij. 
: mün cebini .,ı.,kin gören gümrük m~ 
: munı o Cf\bimi kan tırdı \'e bir por~ 
; takal hulunc.-a mahcup oldu. 
· Jtaıyaya girerkt>n içinde on" t:uıe 
sigara olan bir 1'-utu\•u tn.nin dÖŞC • 

melerine aklama va. mecbur olduJn· 
Bir Alman gümrU~ründe otuz kişilik 
bir kafilede on oo. paket sigara ola* 
maz dİ)'e musaclere etmi tilt>r. 

Daha bu efer Tunadan dönerken 
(Yerköy) iskelesindeki Romen l(iim
riik~·üleri, biitiin \'lllizlf'rimi allakbul
lak ettiler. llo Janna giden kra\·at-
1arımı gösterf'rek: 

- Rnnlar yeni krant. dediltr. 
. - E\•f't! 1':ski kravat kullanmam! 

dıye cevap nrdim. Güçlükle bırak· 
tılar. 

Viyana.da bir Tuna vapuru .,-oku • 
la~ı tam bir buçuk ırıaat:fe gÜmrük· 
ledıler Büt'' .. · un bu manzaralan gör-
rn:~ ve - güç beğenir - bir adam 
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atile bu ~n 8eJ'ahatten dönerktın 
Galata Yoku Salonıınu .. rd ..•.. 

Madride karşı hareket edecek kuv
l'etlerin başkudandanbğını, Toledo
yu kurtaran General Vazelo deruhte 
edecektir. General Vazelo Madrlde 
fiç noktadan hücum etmeyi tasarla -
ınıştır. Biri Madridin garbind~ki. ~e 
"8.:lkarniro, biri tıyaskas mevkılerıdır 
l'e diğeri de Valensiya demiryolu hat
tı üzerindeki Ara.njuez'dir. Dün Mad
!"it üzerinde uçan otuz tayyare J'l'lil -
)'onlarca beyanname atmış ve şehir 
teslim olmadığı takdirde tahrip cdi -
leceğini anlatmıştır. 

met kuvvetleri şiddetli bir mukave -
met göstermektedirler. Santagruz 
mıntakasında asiler kuvvetli bir ta • 
a~zda bulunmuşlarsa da hükiıınet 

tarafından neşrolunan tebliğlerde mu 
kabil taarruzlar yapıldığı ve eski 
mevzilerin tekrar ele geçirildiği bil
dirilmektedir. 

Edimburg, 7 (A.A.) - Amde par- söyledi. Hüsamettin Kural nutkuwia 
tisi konferansı müzakerelerinın baş- bilhassa demiştir ki: 

rna ,.. W• go u~ım za-

k 
n ) ur~gım kabardı. Memurlann 

•Irk, ta,•ır ve <)" 
Halk ıra~·etıerini se~·rettim. 
l a hele ecnebilere karşı Yaptık • 
~n mua.melenin f'İddi.:ret , .e temizJi • 
~ınf sevın<'rek gön)" f . 
hu h rı . um. nanm kı 

a 1 e hızim giimnikler · ı ı · · sayd - ıs m ermı 

lıca mevzuları şunlardır: Komünist "GörüWyor ki Balkan hekimleri ıi11 
partisinin amele partisine iltıhakmı senelik toplantıları, tıbbi uc içıiıı,a! 
istemek, faşizme karşı müşterek bir sahada, miişterck dnrl/erimizi tc;.'ıis 
cephe vücuda getirilmesi lehinde bir etmek ve tedauileruıi aramakla şi• ·ı
karar sureti tanzim ve kabul etmek. diye /.."adar, mcmlekctlcı imiz iç;ıı, 

n 1 d M Komünistlerin iltihakı talebi, bü . çok ~aydalı hizmetlerde bulunuıu~tıır. 
Pranaa FAra ~in . e u - vük bir ekseriyetle reddedilmiştir. ~ym m~s'ut'ncticel~ için top:mırm 

T Bundan sonra -ş1aaetıe clktşJanan ·~·'wk:1.ıuu!'-M11 puı alı<mun .çolc.J;ıy 

· · ı.,m \•e giimriikJerfni görd" •·· 
hiitün o ı . . .. ugum mem ekef lerın gumriiklerin • 
den c1Rha t emiz, daha muntazam ve 
daha f'ff'n"i" .. rlı'r "W':: ki "I.,...,.... • ....... r Ye:re .,; 
ee-ııchile ı ilk . • • · ~.ren 

f f k 1 k ? 
Ispanyol murahhasları söz almış' ar- lı "~ ınsanı ~Uın mesailerinde, ?ııuı•af-

va a O amlyaca mi dır. /akıyctlcr dıler ve Jıu::urlariyle bı~Jc-
• KortezJerin rejs vekili B. Asua. kon re. ~nç 110 şeref vcrmı muhterem 

fcransa hitap ederek ademi müdaha- mUJa/i~lcr:-mi~i Tıirkiye cıtmhıtriycti 
le misakını "adli bir redaet,, diye tav- .c;-ıhlu.ıt 1çtımaı ve muavenet vekili tUı-

. re ıu ,~, inhhaı \'rrdikle-
nn~l!ll dolaJ't ~ümrükçiiJerimize m .. 
t~kkirim. u-

l 'urrln se • l 

Çek Parası Düşürüldü, Yugoslavya 
Altın Esasını Muhafaza Kararı verdi 

sif etmiş ve şöyle demiştir: muıa sclrimlanm.,, 

"-Biz, şimdi ecnebi memleketler- Delegelerin sö l · 
d d .. B z erı 

en yar ım gormekte olan iisi!erc unu rnutl!a'· p soz .1 11 • , d 1• • <la lcJS ,)\-

karşı çetı? bir mücadelede bulunu- tor Akil Muhtar, Balkan doktorı .:ırı-

~') n ı g<>lm.-si için içi t"t 
r eyen ndamlardan b" ı 1 '"' 

·'·andan diizelecek l i ır .sıfatile hu 
d • ' r stwımj7 k 1 
ı~na artık kani h111 .... ,:,.,. a m:ı.-

"11nı. 

B. FELEK 

ı=NAStL ;;ZtYORUZ?- \ 

Fransız, ln..gi~ ve Amerika 'h .. '·. 
metlerini .. ul\-u
d". n 71IU§terek beyannameleri 

Londra, 7. (Radyo) - Para mese-
• ı:ı· d 

yoruz. Bı7,c de yardım edilecek o- nın müşareketi ile elde cd"I h .. . . ı en a ·1ırJı 
lesinin beynelmilel akisleri hö.ıa e -
va.m ediyor. ltalyada bugün borsa
lar açıldı ve muamele başladı. Bir ln
giliz lirası 92 küsur lirettir. 

l•ngı•fterede 11 lursabumucadelcyıikiayda kazana- netıcelerciQaretedcrek: "F" d" "'. 
b·1· · F k t b'" · ::1 er 1 c,. ış-ı ırız. a a oyle bır yardım yapıl· malarımız sayesinde bugu·· d" .. • n unyanın 

M . 1 • • v n_1:1Yacak. oıurı:a mucadele daha uzun çok tnuhtaç olduğu sulbü takv· •eve. 
1 yon iŞÇi ar sure~cktır: _sızden silah tedarik et- çal~ştığımızı düşünmek bile bize h~ş 

. mcmıze manı olan engelleri kaldırmak gelıyor,, demiştir. 
Londra, 7 (Radyo) - Malıye Na· hususunda bize yardımda bul nı· Sıra y d ı · 

~ger bazı dcvlctlcri>ı buna derhal ·z' 
,tıhaklar da 1. t • 
li ın n ma umat alan, muhte-
l memleketler ekonomileri . 

Fransa bankası yarın (bugün) 
ııeşredeceği bültende mevcudunun 

(170) milyon sterlin derece~den faz 
la olduğunu haber verecektır. 

Fransada paranrn düşürülmesin • 
denberi seyyah sayısı yüzde kırk ço
ğalmıştır. 

. • .. . . unma , unan e cgesı doktor !Ben-
zırı Mıstcr Çemberlayn, bugun Lon- zı ıstıyoruz.,, sis) e 1. , . w 

d h 
· · · . . d .. 

1 
ge ınce, uzun \ e bclıg bır nu 

ra şe remınının zıyafetin e soy e- tukla · a· k d • 
. w• . . ç· d y J §ım ıyc a ar toplanan Bal'-a dtgı bır nutukta, bır memlekette ça- 1 n e u·· z erce tıb haftal ta 'h" . .. n 

devamı a1 u.'mıda 
ı rniivazencni>ı tekrar te"'" . 

matuf 1 ., .. <;ıne 
an aşmalı bir finans sıyw,~sı-

nuı ekonomik müna..scbetlcrin . '·1. 

AMERlKADA 
Vaşington, 7 (A.A.) - ~ur 

lteisi M. Ruzvelt para rneselesı ~a~
kında söylediği bir nutukta demıJtır 
ki: 

"Bizim elimi?.de o kadar çok altın 
'tardır kiJbununla dünY~. ~iyas~ı~~ 
her zaman tesir yapabılırız. Hüku 
met Amerikan dolarını ıo çent daha 
düşürmek salahiyetinden vazgeçmi
Yecektir. 

BİR MOTALEA 

arının rı ını yapmış \ ' C 
Iışan adamların sayısı ile o mem.le- • bu arada: 
ketin refahını ölçmenin mümkün ol- J y d " 

rarı · · ~ ı.!~ıı~-
ıçtn en saglam temeller tesUti ba-

~ışın tarsiniııc uc beynelmilel •ıi~a nsan an J - Biz Balkan yanm adasının a-
dıığunu söylemiş, ve bugün Ingılte- ı r~_arı' olmak ve topraklarımızın her 

1aile · .. nıtn 
sıne müessir bir surette hi... f 

rede 11.000.000 insanın iş yapmakta . Şanghay, 7 (A.A.) - Çok şiddetli koşesi . .. 
1 

. 
olduğunu, bunun eşşiz bir rekur te~- bır y.an. gın Yantsckiang nehri üzerin· 1• • nın en guze çıçeklerinden top-

dec ~. . ..me e-
cguıı gijz öniinrlc tutan ıısaı 11 C!mi1 t' d'~ nJc, 

1 adrğınuz balı size, kog;anrnınza koy. 
kil ettiğini anlatmıştır. de kaın snag şehrinin yarısını kül et k 

. . ~a istiyoruz, ,dedikten sonra, bu 

. ye ın ıgc:r azasıımı b11 hedcflc-
r_ı_n başanltııa.sma devam hu.'1usunda
/.o 1 genel arzusımu teyit cılc-r. _ A ;\ 
telg~flarından, 6 - 10 _ 1936. · - · Radek Mahkeme 

Edilecek 

mıştır. Harabelerden yanmış ceset- ı 1 
ıer çıkıyor. ş e olan alakasının derinliğini anlat 

' 
Zinoviyefin Fesat Ha
reketine İştirak Etmiş 

80 Bin Lira 
İsmet Paşa Nahiyesi 
Yangınında , andı 

Londra, 7 (Radyo) - Moskovadan Malatya, 6 (A.A.) - Malalyaya 10 
haber verildiğine göre meşhur Rus kilometre mesafede bulunan Ismet
muharriri Kari Radck'in tevkifi res- paşa nahiyesi merkezinde büyı.ik bir 
men teeyyüt etmiştir. Resmi tahkikat evden çıkan yangın neticesinde ı;a -
Radekin. Zinoviyef tarafından tertip hiplerinin köşede bucakta sakladık -
olunan fesat hareketine iştirak etti- ı~:ı mü~!~ bir para da yanmıştır. 
ğini tesbit etmiştir. Radek yakında Soylendıgıne göre bu para 40 bin ile 
muhakome olunacaktır. SO bin lira arasındadır. 

Nafıa ve Gümrük vekiHeri Cezala;-;ffolundu 
!zrnir. 7 (TAN) - Nafıa Vekili Ankara, 7 (TAN muhabirindenı _ 

mnk istemiştir. 

-Bundan sonra Rumen murahhası 
(Gherghiu) "Atatürkün direktifiyle y k 
terakki sahasında ilerliycn, Tüt·kiye u arıda sıhhiye müste,arı açı-
curnhuriyetinin sulhe hizmetlerinden lı, nutkunu •öylüyor, Aşağıda 
b h " Akıl Muhtar Ve clig"' er murahı.,.._ 

a setmiştir. En son söz alan Yugos- rı ..... 
lav delegesi doktor Markoviç de, Bal- lar kür•üde 

Kelımclerin türkçe olmasına alda 
b~. A. A. mutercimleri tarafmda · nmıyr!"; 
~ıı; yeni bir ıan"atin, "saf .n ıcat ~dı!-
mn en m ff k" ı· neııır., san atı. 
H 1. uva a ıyet ı eserlerinden lı' "d" 

a ısane tebrik ederiz ..• A. A b .. 1 ırı ır. 
alardan başka, muhtelif meml~ke oy e bedı
dığı teleraflırm ıcrcumeaini d tlerden al
fedcrlcrse, ayrıca memnun olu;u:raııra !üt. 

Ahfeş 
kan memleketlerinin müşterek p:ıro- vaın etmiştir. 
l~sı, "Balkan milletlerinin men,. ıat Bugünkü toplantı başka milletlerdeıı dah'l rok ·h 
bırli ~ · 1) 1 ı tıvaç-
.. gı ve Balkanlıların tam bir hiir- rogrnm mucibince, bugu··n arı vardır. Bu nokt:adıın B Ik · 

ruy t " 10 aat h f · a 'lD trb 
e ı,, olduğunu söylemi;} ve bü•iin buçukta, gene Yıldızda bir to _ n tasının lstanb•1ldn açılmasına 

Balkan milletlerine saadet diliyerek hlantı yapılacak, Humen mu:rahh~s de~~cc memnun olnınlryı~.,, ' son 
nutkunu bitirmiştir. eyeti reisi doktor Gheo ·h· , .ı.ugoslav tıb heyeti re· . . 

B k f rg ıu rıun Mark . t T ısı profesdr 
. unu mliteakip henüz tcşekkil'l~ri- ·on eransı dinlcr.ecek ve müteakıhcn ovıç e, an muh:ırrh·•ne .h . 

nı tamamlamadıkları için dördüncU muhtelif tıbbi tebliğler yapılacaktır ~:s.·larmı şu kelimelerle ifade e~~~: 
tıb haftasına iştirak edcmiyen Bul- Bugün öğleden sonra, saat (16) b~- " 

1 
~ 

garlardan, gelen mektup okunrnuş çukta Unıversitede uçüncü bır tl !'lan - stanbula ikin .. · 

Londra, 7 (A.A.) - Deyli Tele • 
traf gazetesi, Fransada sosyal ka -
rarsızlrk ve endişenin frangın düşü
liilmesi işini muvaffakıyetsizliğe gö
türeceğini, diğer tarftan Amerikada 
l'eni Cümhur Reisi seçiminin de bu 
ltl'ıııvaffakıyet..c;izlikte tesiri dok~n~
Cağınr, çünkü yeni reis nernzedın~n 
~nterikayı daha yalnız başına bır 
fl>Yasete göndermek istediğini yazı · 
;l>or. 

DlôER DEVLETLER 
&lgrat, 7 (Radyo) - Hüktımet 

~ugoslavya parasının kıymetini mu
hafazaya karar vermiştir. 

bugün Afyon yolile Ankaraya hare - Mani~a:. Akh_is_ar, Kırkağaç mmtaka
ket etti. .. .. ları tutun ~kicılerine kesilen para cc

Ankara, 1 (TAN) - Gumruk Ve- zaJan Malıye Vekaleti tarafından af-
kili tetkik seyahatinden döndü. fedilmiştir. 

h~~a~Urke, diğer Balkan devlet ve' tı vardır. geliyorum. Memı k . 
1 .d~~fa olarak 

Uku t . B t 1 güzeı buldugwumu tce ketıoızı fevkalfıde 
ln .. . ~e reıslcrine, Başvekil Ismet . u op antıda da muhtelif komüni- r 
. onune, saygı telgrafları r>ekilı . J<asyonlar dınlene<'ektir. Hekimlerinizle tanıış :ı.rn lüzum Yok. 

tır. .. nış- Bu akşam Perap:ılasta, Istanbul kit bulamadım. A rn;ıya henüz va • 

ikinci cel•e Valisi l\fuhicidın ts~ündağ tarafıı:dan bildiğim hekimlerin~~~ t~~:ıs ede • 

. l>ra.g, 7 (Radyo) - Meb'usan Mec
tısi, Çekoslovakya para.smm kıymetin 
den düşürülmesi hakkında hükumete 
'alahiyet vermiştir. 

J\.tina, 7 (TAN) _ Yunanistandan 
'ltın ve döviz ihracatının yasak edil 
~esi neticesi olarak hükümet banka
~ altm ve döviz mevcudu artmış-

-CEMAL NADiR 
Yegane karikatüriıtimizin yarın 

Akbaba.'da 
bet renkli bir taheıeri 

Bir k . Balkanlı hekimler şerefıne bir zr•af • tarın üzerimde Çok d : , . ıl Mııh • 
Se 

~eyre ıstirahatt.an sonra, cel- .1 ) c. tı • .. erın bır tesir 
Y d verı ecek!.ir. gını soyliyebı"lı'rı· B .. Yap 
enı en açrlmış ve Yunan h t" m ugu G 

reisi doktor Bensı·s .. eye ı D l l . .h . l ne hastanenizi g d: t . n ÜJha • 
sar· soz alarak, Lazı e ege erın ı tısas arı ki teknik vasıtalaez bım.k tıraf ederim 

ı hastalıkların alkolle tcdavıı:;· h k Ba.lk.an lıb haftası hRkkındı.. dtişU.1- n u adar .. k 
kında b' k f . ' :ı celerını soran bir ın•Jlıarrırı·m·."'e Is- mel bir hastane Yu 1 nıu ern. 

ır on erans vermiştir. .. k gos avyad 
Bu .. 1 k tanbul saylavı dt1lctor Bt:.:ııim 0 yo tur. Diğer hasta 1 • . a dahi 

ler nu m~ ea ıp murahhas davetli . demıştir ki: mer, da bir fikir edinmek ~P •'rn:ız hakkın. 
. . şereflerıne verilen çay zivafetine ı~tcrırn 
ış~ır~k etmişlerdir. Ziyafet, "'çok sa- ribirı·nBeudnachvi ftcmlasfar, milletl('ri bi- r P~or~,sok·r Markoviç ~·~·,..ı· •. 
mırnı olmuş ve geç vakte kadar de- a az :ı ısto:iırır• Bilh odZC,f•c-ı ı ettiğim ve h" b'" " ıgınde 

sa Balkanhlann tanrsma, · as- gazetesinde uıun ı:- so~:vnlist 
:.-evişmeye da sryJemiutfr. 8Cneler Çahştığını 
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Sağuk 

0@01'clerı 

1 avuk istasyonu 
SUMER Sineması 

Çrganlar Kralı 

"~~y, Çörekler Ve Armutlu Köy
Uç Gün içinde Tahrip Edilmişti 

1 

Izmirde tavuk beslemenin yolunu 
öğretmek üzere bir tavuk ista.syo -
nu açılıyormuş, Ankaradan orayu 
bir çok makineler ve levazım gön- / 

,eni kuvvetleri, 335 .senesi ha· 
.aın tam altıncı günü, ı.;üc;ük 
e ve süvari kuwetlerile (Diya-

rından dağlara iltica etmişlerdi. dermişler, tavuk istasyonu geHşm 
(Erivan), (Kars) ve (Kağızman) ce lzmir vilayetinin kazalarmd:ı da 

1 

havalisindeki Türkler, artık hava.t • şubeleri olacakmış ve en sonunda 
1 

larımn büyük bir tehdit ve tehlike halka ucuz tavuk ve yumurta satı . 
içinde bulunduklarını anladcıdarı lacakmış. · 

Alfred Rode 
e meşhur orkestrasını 

JOANITA 
filminde taktim ediyor. 

Ilaveten: FOX JURNAL'da 
·ariciye Vekilimiz Bay Rüştü 
rasm Montrö konferansında nut 

/ mıntakasında, (Hama dağı) • 
~imali şarkisinde hududu geçnliş

,. ve ertesi gün de (Kuştiyan) da
Türk karakollarına tecavüz e~ · 

işlerdi ... Fakat, kamilen tardedil -
işlerdi. 

için memleketlerini terketmişler; bın Ucuz satılacağını kimse temın e
müşktilat ile hududu geçerek Türk demez. Çünkü IzmirliJer her şeyden 
topraklarına iltica eylemişlerdir . önce tüccar kişidirler, hem de maı- j 

10/ 7 / 35 de (Başk.öy) Ü işgal eden larını yabancı memleketlere sat.mayı 
Ermeni müfrezeleri, (Armutlu) cı • severler. Bi~im memleketin yumuc -
varındaki sırtlarda, tahkimata ginş- ,taları, tavugu ve yumurtası ae oıan 
mişlerdi. Avrupa ülkelerinde zaten rağbet -

kunu söylerken, Ispanya muha
rebesi ve saire. Telefon: 42851 

Artık kanlı hadise ve facialar §Öy
lece biri birini takibe başlamıştı: 

5/ 7 / 35 te süvari ile takviye edil
miş bir Errneni piyade müfrezesi 
(Sarıbıyık) a tecavüz etmiş, fakat 
şiddetli bir müsademe 11~t.ice~1 rıde 
geri çekilmiştir. 

Uç gün sonra, (Çürükler, Gıybıp, 
Armutlu, Başköy) ismindeki Türk 
köyleri kamilen yağma ve tahrıp t.>· 

dilmiş ,halktan ele geçirilebilenler 
kurşuna dizilmişlerdi . 

tedir . 
lzmirde "fenni" usulde yetiştin -

lecek olan tavuklar ve yumurtalar 
da şüphesiz rağbet bulacak ve onla 
rı pahalı almıya müşteri çıkarakt.r, 

bize de satılamıyan tavuklar ve yu-

Bu akşam M E L E K Sinemasında 
Sinema llllmlerlnin ltalıllfl bir incisi: 

11 - 7 • 35 te bir Ermeni müfr~zesi 
(Mosan) üzerine hücum etm1ş: bir 
buçuk saat süren bir müsademeden 
sonra bu da tardedilmiştir. 

A VE MAAiA 
murtalar kalacaktır .. 

Bununla beraber bu güzel balıere 
ben pek sevindim. Bizde zaten h•ç 

Baş rollerde: Geçen sene takdirlerle ve alkışlarla karşı
lanan, (UNUTMA BENl) filminin unutulmaz yaratıcıaı 

BEnJAMlno QIOLI 
ve 

13/ 7/ 35 te, takviye edilen Ermeni 
müfrezeleri bu hücumu tekrar eyle . 
ntişlerse de, gene hiçbir netice elde 
edememişlerdi. 

Bu hadisatın cereyanı esnasında 
Erıneniler (Kars) ve (Sartkı.nuş) ha 
valisinde Türk ve müslüma1'arın ile
ri gelenlerini tevkif etmişler; ( teka
lifi harbiye) diye bütün at, araba, 
hayvan ve erzak depolarına, bütün 
eervetlerine vazıyet eylemişler ... Son 
ra da, (askeri sebeplerden drılayı 
başka yere naklediyonız) diye; bu 
z:ıvallıları, artık bir daha dönülme
sine imkan olmıyan kanlı yollara 
göndermişlerdi... (Kars) ve ( Scırıka
mış) halkı dehşet içinde kalmı~lar; 
halkın mühim bir kısmı, (Allahüek -
ber) dağına çıkıp şuraya buraya S'ik· 
!anarak hayatlarını kurtarmışlardı. 
(Nahcivan), (Zengezor), (Darekez) 
nııntakalarındaki Türkler ise; bütün 
mallarım mülklerini yüzüstü bırak • 
mışlar; civarlarındaki dağlara ilti -
caya mecbur olmuşlardı. 

Yine o günlerde, (Nahcivan) ve 
(Şerod) havalisinde, kırk beş Tlirk 
ve müslüman köyüne Ermeni asker 
krta'ları tarafından ·hücum edile:·E'k 
şimedifer hattı üzerinde buı:..ııı.n 
köyler ateşe verilmiş.. zırhlı tren • 
lcrden de halk üzerine ateş edilrrıiş
ti . 

te geri olrnıyan tavukçuluk mesleği 
bir kat daha ilerliyecek demektir. 
Tavuğun hekimlikte pek biiyük 

bir ehemmiyeti olduğunu elbette pek 
iyi bilirsiniz: insan uzun bir hasta-

Ayrıca: PARAMOUNT dünya haberleri gazetesinin ~yu··~ m!af~kryet~ t~pany nakA··. QAlk~-r 
t 1 . . d . .. a v ayıı. ~a 

a eş er ıçın e ve saıre ve l:abu ve nefis renkli M. G. M. MIKI MA VS \ 
DtKKAT: Numaralı biletlerinizi evvelden aldırın. Telefon : 10868 

(Aras) mmtakasmda bulunan Er· 
meni kıt'alarına, o civardaki Tiitk 
ve islamları kamilen nehre döknrnk 
için emir verilmişti . 

(Karakurt) civarındaki köylerın 

halkı, hayatlarını kurtarmak u;ın 

dağlara iltica etmek istemışl<'rdi. 
Fakat, arkalarından yetişen ~!'uıeni 
müfrezelerinin mitralyöz ateşl~ti ~l· 
tında ,kiı.milen erimişlerdi . 

lıkta yalnız, sütle ve yoğurtla bes -
lendikten sonra. hekim tavuğun be
yaz etinden bir parça yemeğe mu . 
saade edince hastalık artık geçm!~ 

demektir. Onun için nekahet halin
de bulunan bir hastanın önti:'ıe ta -
vuğun kanadı gelince yeniden dün
yaya gelmiş gibi sevinir. tebessüm 
eder. Tavuk insana yeni bir hayat 
ümidi veren kıymetli bir sembol
dür. 

Görülmemiş ... 
En büyük film ... 

KADINLAR 
KLUBU 

(Danielle Darrieux) 

htJnbul 8flıtdiı.ıtt~i 

Bu akşam SARAY Sinemasında 
Bu senenin en güzel filmi... Emsalsiz bir şaheser ... 

ÖLÜM PER • 
1 s • 

1 
Fransızca sözlü filminin ilk iraesi şerefine BUYUK GALA. 

Oynıyanlar : 

FREDERIC MARCH • MERLE OBERON-HERBERT MARSHALL 
FOX JURNAL'de: Bay Doktor Tevfik Aras Montrö konferansında 
nutkunu söylerken, Madride doğru yürüyüş, Sonbahar modasr, şap -

kalar ve saire .. 
Btitün bu acı haberler, Şark vila

yetleri halkını heyecan ve endişeye 
düşürdükten sonra; Ankaraya, .t:sı.i· 
yük Millet Meclisi ve hükurneti ma
hafiline aksediyor; derin bir tecssur
le karşılanıyordu. 

Ermenileri hak ve insafa davet et
mek için muhtelif vasıtalara teşeh -
bils edilmişti. 

Iyi yemek yemesını bilen !erin 
kavlince ,tabiat tavuğu sırf insanla
ra zevk vermek ,yemek kilerlerıni 

süslemek ,ziyafetleri şenlendirnıek 

Tepebaşı 
Dram kısmJ 

Bu akşam 20 d 

Makbet 

için yaratmıştır. Bu söz ilmi ba ktm- Fransız 
dan doğru olmasa bile zevk bakı • Tiyatrosunda 
mından pek haklıdır . Operet kısmı 

SC?hir'l'f"yc:Jtrosu 
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111
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( EH USAL iB MUHAREBELERi) 
111...1 l 

Ermeni ordusu; ileri harekete geç
meden evvel, o civardaki Türk ve 
müslümanlan karnilen imha t--lmek 
istemiş: çeteler vasrtasile her liaraf
ta (katliam) a girişmişti. 

4/7/ 35 te, (Akçakale) ye ta.bi dört 
köy basılmış; bir köy halkı kam ilen 
bıçaktan geçirildik~"n 1:;011ra. diğer 
üç köy halkın<lan da elleri .5ılah ·:,n.-ı
bilecek olan (altmışar kış•) kesHmiş; 
bazılarının kadın ve kızları da alınıp 
götürülmüştü. 

Fakat bunların hiçbiri, ..semere 
vermemişti. Türklere yapılan zulüm 
hudutlarını daha ziyade genışle mış
ti. Hatta Ermeni kuvvetleri, {Ol· 
ti) de teşekkül eden Türk ıdarcsıni 
iskat, ve oradaki Türkleri de kamı
len imha etmek için bütün o hava
liyi istila etmişlerdi... Büyük M!llet 
Meclisi, artık bu. cinayetlere tahı:ı.m
mül edememiş; Hariciye Vekll~ti 
vasıtasiyle (Ermeni Cumhurıyeti) · 
ne bir ültimatom göndermişti . 

Hekimlerin nekahet halinde bulu- Bu akşam saat 
nan hastalara tavuk yedirnıelE>ri 20,30 da 

lllll/111 yalnız lezzeti için değildir. Tavuk eti D d:..:·t .. 1-
blr laı aftall lt:Zt:\.ll 'blr ,V'l::'lll""'~IG -..:nrn.._u..,...=~ffl'--...r_ı.;.;n-....,;,-....:.i.~ ..... --....,.. 
la beraber. bir taraftan da hazmi ~,f"+1111i111ı ' 
!ay ve epeyce kuvvet verecek bir gı
dadır. 

Mesela, küc;ük bir pilicin bile yüz 
gramında 22 gram albomin ve 5 
gram yağ olduğu halde insana 204 
kalori temin eder. Bu da hindi ve kaz 
eti kadar değilse bile av ~tlerinin 

bir çoğundan daha fazladır . 

Hafif yemekler - Piliç rostosu 
patates pöresi, taze ebegümeci, kızıl
cık pelt~i. 

Ağır yemekler - R-0sto sebzeli, 
tata.rböreği, un hel\.'ası. 

artık hasta yemeği sayılama -' ' 'Sa 

~---1• Bugün ilk matineden itibaren 

SAKnR:tA CEskiJ]hamra) SiNEMASJ 
KUŞAT GALASI OLARAK 

'J EAN .. K 1 EPU RA ve L 1 EN DEYE RS 

BÜlÜN GÜZELLERi 
SEVERiM 

Aşk, ve güzel musiki ve nefil!I şarkılar filmi. D8.veten: "PARISDE Gl
YILENLER., Paramount Jurnal havadisleri ve MlCKEY. 

Matineler: 21h, 4Y2, 6Yz suvare 21 de••••••lll' 
(Kızılhamam!tl ve (Kağızman) ha 

valisindeki köylere, top ve 1nakinalı 
Hifekl~rle mücdıhez miıfrezeler hü • 
cum ederek halkm bir kısmını katil 
ve jmha, mallar! 1ı da kam ilen yağ -
m:ı eylemişti. 

Bir ta.raftan, itilif devletlerı tara
fmdan şımartılan; diğer taraftan da 
Damat Ferit Paşa hükumeti tara . 
fından teşvik olunan Ermenile!'; 
Ankaradan gönderilen bu ültimato
ma cür'etkarane bir cevapla muka • 
bele etmişlerdi. Ve bu hareketleriyle 
de, artık her türlil cezayı ha.ket -
mişlerdi. 

Tabiat tavuğu insanların zevkı 
için yarattığından olacak, ins:ınla . 
nn sana'ti de işe girişerek tavuğ'u11 
tabü halinden ondan kaynamış, kı· 

zarmış. soğuk ve sıcak _türlü türlü 
yemekler yapmak usulünü bulmuş
tur. Tavuk yumurtasının da harışa
mıyacağı, tatlı olsun veya tıızlu <>l· 
sun, hemen hiç bir yemek yok gibi· 
dir . 

da. hasta olmıyanlar için pek lezzetli '1•••• .. •••l!!ll••••••••••••••••••llııı 
ve kuvvetli gıda olur. T u·. K 

5/ 7/ 35 tarihinde, (Kağızman) 
eşrafından (Mustafa Efendi zarle 
Aslan Bey) ile refikası ve (lsmail E
fendi zade Ahmet Efendi), Kars i!e 
Kağızman arasındaki Ermeni kara. _ 
kolu efradı tarafından tevkif edil • 
miş; (Berna) civarma götürUt.~r,.k 

öldürüldükten sonra cesetleri Kağlz
mana getirilmiş ;caddenin ortasına 
atılıvermişti... 

Bu korkunç faciayı gören TUrk 
\'e müslümanların çoğu, korkula • 

çok "genç., gelip gitmişlerdi. Bun • 
ların hangisi idi? 

Apartrmana "bir zamanlar geldi
ği" kapıcının gözüne ilişmesı, hatı

rında kalabilmesi için. bu gencin. 
"bir zamanlar,, pek sık gelmiş olma
sı lazımdı ...• 

f Arka81 varı 

G e c e Y ·a r ı s ı 
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Bilal, şen kahkahalarla odayı çın
latıyordu: 

- Oyun tuttu; sükse tam, değil 
mi? O zaman da, değme keyfimize ... 
Artık Allahını seven bizi tutmasın .•. 

Iclal, ellerini çırpıyordu: 
- Mükemmel... Ve ahali, uykusu 

gelmiş, gözleri kapanarak evıerine 
dönerken, biz, yaşıyoruz.H 

Kendi kadehi mi, bqkasmm ka
dehi mi, aldırmadı, ortadan bir ka
deh aldı, doldurup içti: 

- Suat Bey, muhakkak gelecek 
mi? 

Mevlüt, şaşırmıtb: 
- Neye sordunuz? Gelecekti ama. 
Ic18.I, parmaklarını çrtlattı: 

- Onun kolayı var... Sabahati 
uyandıralım. 

Sun'ullah, kendi de içinden çıka
madığı garip bir tereddüde düşmüş
tü: 

- O da kolay ... Ne yapmak fik-

rindesi.Jıiz ? 
lcliı.l, Sun'ullahı, MevlUdu yakala

rından tutarak kendine doğru çek
ti: 

- Bu gece, reponuz var, değil . ., 
mı. 

!kisi birden cevap verdiler: 
- Evet. 

Iclal, ikisinin yüzüne bakarak söy
lUyordu: 

- Bana, sahneye çıkmamı tek
lif ettiniz... Hayır, kabul etmiyo· 
ruın... Fakat, kulise geleceğim ... 

- Mükemmel, lclal Hanım... Bi
zim de istediğimiz, sizin dostluğu
nuz ... 

- Mersi... Si.tinle arkadaşlık ede
ceğim... Ben, yalnızlıktan ve sessiz
likten sıkılıyorum... Bu gece, bir 
yere gitmek için söz vermiş miydi
niz? 

Sun'ullah, yutkundu: 
- Fofo ile bulu~up gezecektik. 

lnsan sana'ti tavuğun yalnız tabii 
halinde yemeklerini yapmakla kat -
mıyark, onu karanlıkta zorla besli -
yerek, horos tavuk yaparak. semirt
miş, ve bu suretle tavuğun tabiı 

lezzetini sun'i olarak arttırnuştır. 
Böyle zorla semirtilen tavukl:~r 

- Nereye? 
- Vallahi doğrusunu isterseniz, 

daha kararlaştırmamıştık... Yalnız, 

bu repo gecemizi, boşuboşuna ge -
çirmek istemiyoruz. 

- Mükemmel, enfes ... 
Iclal, Sun'ullahın yakasını bırak· 

tı: 

- Şimdi siz, doğruca Fofo'nun 
apartmanına gider, onu alırsınız ... 

- Peki, sonra 
Iclal, düşünüyordu: 

· - Sonra?.. Sonra?. Sonra, bizi. .. 
Mevlude baktı: 
- Sonra, bizi nerede beklesin -

ler? 
Mevltit, omuzlannı kaldırdı: 
- Bilmem! Siz bilirsiniz ... 
lclal, Bilala dönmüştü: 
- Bilal Bey, siz, neresini nıUna

sip görüyorsunuz? 
Bilal, çok düşünmedi . 
- Evvela Kapriste buluşuruz. 

Bir kere kimler gelecek, kaç kişi 

olacağız, toplanıp anlıyalım. Orada 
hep beraber karar veririz. 

Iclal, sevinçle haykırdı: 
- Bravoo.. En muvafıkı bu .•. 

Sun'ullah Bey, siz, hemen gidiniz ... 

Tavuk etinden yapdan sucukla.r, R SiNEMASI 
ve onun suyunu dondurarak yapı -
tan Jele en kibar sofralarında zevk 
veren şeylerdir . 

Tavuğu, ressamların kullaııdtk · 
ıarı muşambalara benzetirler. Reı:! · 
sam muşambanın iizerinde san'ati -
ni göstererek gözlere zevk verdiği 
gibi, aşçılık artisti de tavuk ıizerin
de sana'tini göstererek dillerin ne 
bilyük zevkini temin eder . 

WKMAN HEKİM 

Fofoya bilhassa tarafımdan rica e • 
diniz... Dün gece, ben, sizin koltu -
ğtınuzda idim. Bu gece de, sıra 
bende ... 

Sun'ullah, darılmış gibi gülümse· 
di: 

- Aman rica ederim Iclal Hanım, 
böyle şeyin lakırdısı mı olur? 

Bilal, elinde tesbihini salhyarak 
bağırdı: 

- Haydi, bas,, çek arabayı .... 
Durmuş ağız yapıyor, boşuna vakit 
geGiyor .. 

Sun'ullah, kaşlarını çattı, ters bir 
cevap verecekti, fakat leli.Un güldü
ğünü, Billlin omuzuna vurarak: 

- Değil mi ya, Billlciğim?. 
Dediniği görünce, sustu, yutkun-

du, eliyle selam verdi: 
- Kapriste bulaşacağız ..• 
O, çıkınca, tcıa.ı, Mevltide: 
- Siz de Saba.bati uyanclınnız, 

dedi.. 
MevlCıt, başmı ka~nyordu: 

- Uykusunu almıştır, inşallah ... 
lclal, kolunu Bilalin boynuna at· 

ınıştı: 

- Benim kavalyem de işte ... 
Mev!Cıt, içini çekti: 

Yann akşam saat 21 de 

LlLlAN HARVEYveWlLLY FRITSCH 
tarafından bir sureti fevkaladede yaratılan 

KARA GÜLLER 
filmine başlıyor. Senaryosu, temsil tarzı, Finlandiya musikisi ve lrÜ· 
zel mizanseni itibarile şimdiye kadar çevrilen filmler arasında tama
men yeni ve calibi dikkat bir alaka uyandırıyor. 

- Bunu kıskandım ... 
lclal, işaret parmağını salladı: , 
- Susunuz ... Sabahat duymasın .. 
Bili.l, genç kadının elini dudakla

rına götürdü: 
- Bu iltifat, beni ihya etti, Iclal 

Hanım... Size, ne kadar. hürmetim 
olduğunu bilemezsiniz... Bu iltifatı
nızı unutmıyacağım. 

-16-

rar bağırdı; 
- Madam, neredesin?. 
Y aflı kadının gene ses vermediği

ni görünce, kapıya gitti; fakat sa .. 
bahlık kıyafetinden utandı, hemen 
açmak istemedi, sordu: 
-Kiıno. 

Kalın bir erkek sesi cevap ver • 
mişti: 

- Benim, kapıcL •. Bir mektubu • 
Iclal, kapının çalındığını duyun - nuz var ... 

ca, kendi kendine: lcli.l, kapıyı araladı, kapıcmm u-
- Acaba kim? dedi. zattığı zarfı aldı ;üzerinde pul olma-
Vakit, geç mi, erken mi, farkında dığı gözüne çarpmışb: 

değildi. Komodinin üstün.de duran - Mektubu kim getirdi? 
bilek saatine baktı, hayretle durala- Kapıcı, merdivene doğru yürllyor· 
dı: du: 

- Ona. çeyrek var ... Ben, daha er- - Gençten biri bıraktı... Bir za,. 
ken sanıyordum. manlar, ebin aparbmana da gelir ,. 

Gece, nisbeten erken yatbğı için, di. 
başı hafif uyanmış, hemen yataktan Iclal, kapıyı kapadı, zarfı açacak" 
fırlamıştı... tı, fakat; kapıemm: 

Kapı, tekrar çalındı. - Bir zamanlar, sizin apartıma " 
lclal, yatak odasının kapısını a - na da gelirdi! 

ralayarak seslendi: Demesi, genç kadını dUşündUr " 
- Madam, kapı çalınıyor. müştU; "bir zamanlar. apartrmaJI& 
Madam Zaruyi cevap vermemış· gelen gençten biri,,! Bu, klm ola.bl" 

ti.. lirdi? .. Apartımana, bir nmanlal'• 
Iclal, merak etti, sofaya çıktı, tek- (Arka~J vArl 
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TAN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 

Ahmet Emin Yalman 

Tan'ın hedefi: Haberde, fikirde, 
berşeyde temiz, dürüıt, ıamımı 
olmak, kariin gazetesi olmaya 

çahtmaktır. 

* 
Bizde suçlu ~uk, daha polis tara-

fmdan teddf edlldJği anda.n itibaren 

büyük sa.bikalılann gördüğü mua . 
meleyi görür. 

Onunla karakolda ayni karanlık 
odada yatar, ayni mahkemede mu -
hakeme edilir, ayni hapishanede ce

u ~e.ker. 

Bizim kanunlanmız, mahkemelerl

nıiz, ve ceza müesseselerimiz ~ocuğu 

büyükten ve sabıkalıdan a~ırmaz. 

Bu \'8.Ziyet bir defa ayağı sürçmüş 

olan bir 900uğu bir daha kurtulama

mak üzere uçuruma sürükler. Polis 

\•eya mahkemeye düşmüş ~ocuklar -

dan pek azı cemiyete sağlam dönebi· 

Ur. 

Hapishaneleri ıslah l~lne ehemmi • 

yet veren Adll~·e \' pJ<Uinln bir defa 

hapishane ve tevkifhanelerde ('Oeuk 
kovuşlanru gezme8lni t.avslye ede • 

l'im. 

Böyle bir zıya.ret, ~ok mahkeme· 
leıinln ve ~ mıahhanelerlnlD 
sür'atle kunıhn85• lüzumunu dah• 
kat'lyetle anlatmaY• klfi gelecektir· 

:/o 

Hapishanelerin birçoğunda çocuk • 
la.ra mahsus kovuş bile yoktur. Ço· 

cuklar cilrilmlerl hafif olanlar ara • 

smda bulundunılur. 
tstanbul hapishanesi gibi büyük 

hapishanelerde !:QCuklara tahsis edi
len ko\'UŞ ise görülecek bir ~ydir. 
Burası yeni düşen ~uk için bir nıek
tep ,'&zlfesmi görür. Sabıkalı hır -

•--- aan'atın sııla.r yeni arkadaŞuu ..... 
inceliklerini öğretir, çıkınca beraber 

~şırJar. 

• 
Çocuklan kurtanP pıanmak hem 

kolay, hem de ıazını ve zaruri bir ış. 
tir. 

Adliye Vekilinin hapishaneleri ıs

laha teşebbüsümle bu bahse de 

Dtühlm bir yer aynlması çok fayda

b olur. 

1 Bizim yaramazlar 

BUNDAN SONRA 
~EKTfBE GElb-<.EDiGL 
MİZ GÜNLER içit-! 
~ YAZILAN TE"ZK.E"RC:LE~ 

~ 

T A N 

OLDU HUI 
YA'? __, 

Antakya ve lskenderundaki Kardeş!erimize Kısmi Bir Yaşama 
ve inkişaf Hakkı Tanıyan Ankara İtilcifnaıpesinin Nasıl Tatbik 

Edildiğini Bu Yazıda Okuyacaksınız 

Sancak Türkleri 
Ne Halde? 

Milli Mücadelenin en mü~kül şartla
rı içinde aktedilen Ankara itilafna

mesi Sancak Türklerine - mehma emken -
yaşama ve inkişaf etme hakkını bahşet -
mekte idi. Türkçenin resmi dil oluşu. mil
li kültürün ve mahalli iktisadi şartların 
tenmiyesi, Türk bayrağını ihtiva eden hu
susi bir bayrağın kabulü ve ila... Sancak 
muhtariyet idaresinin istihdaf ettiği en e -
saslı gaye, Fransız mandası altında. halkın 
kendi kendisini idare etmesi idi. Mana, 
muhteva ve ruh itibarile itilafname bunu 
amirdir. Fakat heyhat ki, mahalli Fransız 
idaresı, şerefli Fransız milletinin imza koy
duğu bu 'tilafnamenin Sancağa taalluk c
dPn ln~· '!"'lbr:rnT hir !Ulnİv~ ci~hi t~thik ~t -
memi hatta daha garibi, bu maddeleri 
halka ilan etmemek suretile, gizli tutmaya 
da çalışmıştır. 

H alkın kendi kendisini idare 
etmesi ne demektir? iş başı 

na geçmesi, idari ve kazai tasar -
ruflara hakim olması demek değil 
midir? Halbuki Sancak Türkü, bir 
yabancı toprak üstünde imiş, mü
hacirlikle buralara sığınmıııı ve baııı 
ka bir tabiiyet taııııyormu41 gibi, il 
muamelesi görmüştür. 18 senedm
beri Sancak merkezi Iskenderuna 
bir yerli Türk mutasarrıf.. k_~a 
merkezi Antakyaya bir yerlı Tu.r~ 
kaymakam getirilmemiş, bu iki 
mühim makamla beraber, memur· 
lukların yüzde doksan beşi Şam • 
Jılara, Haleplilere arpalık olarak 
verilmiştir. JJatti o derecele~ ka
dar ileri gidilmiştir ki, mesela pos· 
ta müvezzili~ine dahi, bir Şamh A
rap getirilmiştir. Bu şamlı A~ap 
posta mUvezziinin maceruı hazın· 
dir. llk günU mektup c;antasmı o· 

na ft•an dil bilmez Antp, muzu ...., . r 
Türkçe adresleri hecehye hece.~ • 
ye, çarşıya ~ıkmıl)I, m~hur (Kop
rtlbaşı) mevkilni aramaya başla • 

mıştır!. 

G erçl sancakta belki yüzde 
beş nisbetinde Türk me· 

mur vardır. Bunlar da ~rki!'e ~-
.1 . d n yahut Iımentaatın 

rarı enn e • . 
Türk düşmanı olan soyınıs Tilrk· 

!erden seçilmiştir. 
Gerçi Türkçe yasak bir dil de-

• ·ıd· Hükumete Türkçe arzuhal gı ır. 

Bayır Bucak gibi iki büyük 
nahiyeıi Liızkiyeye bağla· 
nan Antakyanın güz~l •bir ı 

manzarcuı 

çıkaramaz. Üstelik yüksek komt-

l ·gı· ·n Arapça ve Fransızca çı· 
serı 'd 0 
k d ~ ve kanun mahiyetın e . -ar ıgı , . ın 
lan kararnamelerden biç :mnıren 
anladığı yoktur. 

S ncak ahden müsi:akildir!. a . 
Fakat Bayır ve Bucak gı· 

bi vbi ve kesif Türk köylerini ih
tiva eden iki nahiyesini, Sancağın 
iki kolunu koparrr gibi, koparıp 
LA.zklye hükumetine raptetmişler· 
dir. Sancak ta zaman zaman Ha· 
lep hilkümetine, Şam hUkumrtine 
bağlı bir liva olarak idare edilmiş. 
son senelerde de Suriye vahdr.the 
geçirilmiştir. Yani Suriye mahalli 
Franeız idaresi S&ncağın istiklili· 
ne zahiren bile riayet etmek lilzu· 
munu du~amı9tır. Yalnız SanCll· 
ğm maliyesi müstakildir. O da A.· 
rap memurlara. Suriye bütç~ine 
bir olmadan, yüksek maaş vere· 
bilmek için ! ..• 

Arabr Sancak Tilrkilne ne kadar 
yabancı ise, Sancak Alevfsinc de o 
nisbcttc yabancıdır. Bu hakikau 
Alevilerin münevver kısnu kanıı
len anlamıştır. 

I
• stilA yı11anna kadar Antakya 

ipek. zeytin, hububat ve 
meyva memleketi idi. Şehre yalnız 
ipek yüzünden senede yarım mil
yon altına yakın para girerdi. 
Şöhretli sabun imalathaneleri var· 
dı. Halk bUyUk bir refah içinde idi. 

Bugün dut ağaçlan çoktan o
dun olup yakılmış, bahçeler çırçıp· 
lak duruyor. Sabun imalathanele
rinin çoğu kapanmıştır. Yoksulluk 
ve sefalet en amansız şekilde hii
kUm sürüyor. 

Bunun sebebi vergilerin deh§eti
dir. İpeği öldüren vergidir. Köy. 
lUyü, bütün bir yıl çalı§ıp neticed~ 
eli böğründe bırakan, maktu fışar 
usulüdür. Emlakin belki yüzde 
sekseni, Suriye kağıdı ikraz edip 
Osrnanlı altınına senet alan ban
kalara merhundur. 

1 

frank .. Bunun vergisi ise (110) 
franktır! Ve bu ( 1101 franklar 
cebri icra usulü ile Alinin mah 
mülkü haraç mezat satılmak sure. 
tile, tahsil olunur. İşte" meşhur 
Antakya ipeğinin, o altın gıbi kıy
metli, nazenin mahsulün elemli hi
kayesi budur. 

A ntakyada bir Türk lisesi 
vardı. Buna bir kaç sene 

evvel, hiç bir lüzum ve zaruret ol
madığı halde, bir Arap lisesi ele 
ilave ettiler. Türk lisesinde Araı,_ 
ça mecburidir. Arap lisesinde iı:;e 

Türkçe okutulmaz. Sancak maari
finin gayesi Türk mekteplenni A
raplaştırma.ktır. Hatta Türk lise
sine tayjn edilen Arap müdürler, 
Haleptcn veya Şamdan gelirler
ken, orada şereflerine ıiya.feUer 

tertip edildikçe, mektep müdürü
nün Sancak gençliğini Arapl~tır
niak gibi şerefli ve mukaddes bir 
vazife aldığını nutuklarında söy
lediği çok defa işitilmiştir. Gerçi 
yapılan bu faydasız faaliyet, şim
diye kadar, Araplar lehine kayde
dilecek edna bir semere verınis de
ğildir. Hatta Araplık dava'3ını güt. 
mek Uzere gelen müdürler, kısa 
bir zaman sonra Türkçe konuşmı
ya mecbur olarak, Türkleşmeye 

bile başlamışlardır! 

O n sekiz yıldrr, Sancak Türk
leri bir gün bile aua va-

1 Tarıhl 
1 

Dedikodu] 

Fuat Paşaya 

Ait Hahralar 
Fuat P8§a, gen~liğinde ismini ga • 

zetede görmeye pek meraklı idi. 

"E\im yansa da gazete ismlnıJ 

yazsa razı),m !,, derdi. 
,,. 

Nihayet ~adrizam olda Ye rftek 
yetiştirmeye he,·es etti. Her sabah 

serasına iner, yeni bir ci~k görünce 

sevinir \"e denli ki: 
"- Ha~·atta tekerrür Ut her şey 

yeknesaklaşıyor. Fakat, çi.;ek ye i~ -

tinnek öyle de~il. Her sabah yeni 

bir ~l~ek açtığını göremk her sabah 

yeni bir tecedclUttür.,, 
:(. 

Fuat Pa..,a, Parls seyahatinde Sul. 
tan Abdülıizize refakat etmişd. Se
n.hat esnasında Abdüli.zlziD yaptığı 
deliliklerden pek üzühlü, te,·errüftl et-

ti. Tebdilhan l~in Nise gitti ve ora
da nfat etti. o zamanın matboatı 
Fuat Paşuun \'efatana çok acındıJar, 
sütun §Ütun mersiyeler yaı.dıJar. 

Abdurrahman Adil EREN 

tana kavuşmak ümidini kaybe.t· 
memişlerdir. Milli mücadelenın 
muvaffak olu§u, İzmir ve lstanbu
lun kurtuluşu Sancak Türklerinde 
misilsız bir sevinç uyandırmtŞ. bu 
büyük gilıtler, biltUn kayde ve ku
yuda rağmen, o ane kadar görUl
memiş bir şekilde kutlulanmıştı. 
Şimdi de Cümhuriyet ve zafer 
bayramları ayni coşkunlukla kut· 
lulanrr. Bu münasebetlerle Bii)ilk 
Atatürke, ismet lnönüne. Meclis 
Reisliğine bir çok tebrik, tizi111 ve 
bağlılık telgraflan çekilmesi an'a· 
ne haline gelmiftir. Halk arasmdR. 
yeni harf, şapka, Soyadlan, Tür
kiyede olduğu gibi kabul edilmiş

tir. Ana vatandan uzak düştükleri 
halde. ana vatanın bütün sevinçle
rine ve k~arlanna jştirak etmele-

ri San~k Türklerinin ııe kadar 
wıaın ıııWJ.i~etpe"er olduklarma. 
açık bir delildir. Milli Mücadelede 
Hilaliahmere yapılan yardım da 
kayde değer. Buna mukabil Su

riyenin ne sevinci ile, ne kederi ile 

alakadar değillerdir. Suriye istik
liı.l mücadelesine Sancaktan hic 

kimse iştirak etmemiştir. Bu d~ 
gösteriyor ki, Sancakla Suriye a
rasında hiç bir bağ yoktur. 

Nice yaşlılar orada Al Sancağm 
hasretile öldüler. Fakat ynşıyan 
gençlik ana vatanın kucağında, Al 

Bayrağa sarılarak, bütün o haa
ret, iztırap, keder ve sefalet gün. 

lerini maziye gömerek, bundan son 

ra mes'ut ve bahtiyar yaşryaca

ğından emindir. 

S uriyedeki mahalli Fransrz; 
idaresi, yukarıdanberi izah 

ettiğimiz şekilde. Sancak Türkle
rini Araplaştırmak siyasetini tat
bikte Araplarla beraber çahı;;nulJ
tır. Bunun sebebi şudur: Sancak 
Türk kaldıkça, ku.vvetli bir TUrkf. 
yenin bitiıiğinde, illnihaye esaret
te kalamaz. Frtlnsanın ısağ parti
~ mensup emperyalist kabinele
ri, Suriyeyi asla bırakmak fikrin

de olmadıklarından, Sancağı Suri

yenln hakiki bir cüz'ü haline ge

tirmekten bittabi menfaat ummuq. 
la.rdır. Fakat bugu"nku·· s aı"· osy ıst 
kabine Suriyeye isUkı:.ı v . t " 

Q.1 ermış ır. 

Ve artık Sancağın Suriyeye baülı 
kalmasnda Fransanm b. 

0 

. ır ınenf aa-
ti yoktur. verirseniz ( 0 da eski harflerle ol

mak şartile! .. ) kabul ederler. Fa
kat arzuhal üzerinde cereyan auen 
bUtiln resmi muamele Arapçadır. 
MeseJi arzuhale havale olarak Cila 
KadıyUl aka.rat) diye yazarlar. 
Bunun emlak memuru veya tapu 
mUdürU olduğunu naaıl anlamalı?. 
Mahkemelerde za.brtlar tamamen 
Arapçadır. Davacı, suçlu, şahit. 
ehli hibre, hep Türkçe söylerler. 
fakat Arap reis, yan buçuk anla
dığı bu ifadeleri, ( ektep ya k~tip 
efendı ! l diyerek zapta Arapt:a ge· 
çirtir. Arapça okunan kararlar· 
dan çok defa suçlu beraet rni etti, 
mahkum mu oldu, anlıyama1:. A· 
vukatlar, dosyalardan bir mana 

S ancağn 350 bin kadar nil· 
fusu mevcut olduğu tah· 

min ediliyor. Bu nüfusun 300 bin 
kadan öz kıı.nlı Türktilr. Dil. mu
aşeret, giyiniş, an'ane ve duygu 
itibarile herhangi bir Anadrılu vi
liyetinden tefrik edilemez. 50 bin 
kadar d& Alevi. Arap Rum, Erme
ni, Çerkez vardır. Ekalliyetlerden 
en çok nUfushı.su AlevOerdir. Bun· 
larm uıl ve menoe itibarile Arap
lıkla bir alakalan yoktur. Fakat 
müstemleke aiyuetinin ulUllerfn· 
den olar&k Fra.nsızlar, bu .Alevi e
kalliyete husust bir ehemmiyet at
fetmişler, onla.n TUrklerle kay
naşmaktan menederek bir nevi ih-

Hiç bir iktısadi sistemde vergi
lerin muayyen bir ziraat ve hira
feti imha ettiği görülm~ değildır. 
Bilakis vergiler çalışmayı teşvik 
için konulur. Sancakta ise \·ergiler 
sınaat ve ziraatin katili olmuştur. 
Mesela ipek için takip edilen (ver
gi ile imha usulü) §U şekilde tat
bik edilmiştir: Bilfarz Alinin dut 
bah~eleri vardır ve kendisi atadan 
ipekçidir. Bu adamın bahçesi kaç 
kutu ipek tohumu besler, jiye tah
min ettirilmiş, her kutu başma bir 
altın vergi tesbit olunmuştur. Ali 
~ilksek miktarda yapılan tahnıin 
nisbetinde ipek yeti§tiremerni§, a
ğaçlarına veya ipek böceklerine 
hastalık anz olmuş, hullsa her ne 
sebeple olursa olaun, amı edildiği 
gibi mahsul alam&mlf olsun.. Bu
nun vergiye hiç bir tesiri yoktur. 
Vergileri yine ilk tahmin esası Ü· 

zerinden ödeyecektir. Son sekiz on 
Yiidır, ipek fiatlerinin sukutu bile, 
vergileri indirmeye sebep olama
mıştır. İpeğin kilosu 6 franktır. 
bir kutu tohumdan vaaatl T - 8 
kilo koza alnır. Yani iO - 50 

C·l!tırııoo1rua:tl1J:l1;1~ 

.. 

tilA.f unsuru olarak kullanmı~Jar

drr. Halbuki Alevilerin hakiki 

menfaatleri Türklerle ayni safta 

bulunmaktır. Zira Şam ve Halep 

~ancak 1 ürKıer.nın ueroıne Orlagıı. 
Kuşadasından M. Rauf Yerlik:t.ya 

imzuiyle bir mektup aldık. Okuyu~ 
cumuz (Tan) ın Antakya Türklüğüne 
ait neşriyatına memnuniyet gö1ter
dikten sonra Fransa hariciye müst e
şarının Milletler Cemiyetinin kürsü
sünde: "Suriye devleti de zaten bu 
~ahhütJeri. memnuniyetle ve kolayca 
ıfa edecektır.,, yolunda ıııöylsınen t=öz-

lere kareı acı eiklyetıerde bulunuyor. 

Okuyucumuz, bUtUn Türklerin vr k 
sek lde,allerle biribirine ba.ı;lı bİ 1 

• 
.. . o r tek 

rncut teşkıl ettiklerini bu id . 
v""k k1·-· . • ('alın 
J u se ıgını yabancıların 1 .. n ıy'ima-
dıklarını, Sancak Türkl . . 

. erırun dertle-
rıne çok yakından ortak old -
izah ~..1 • ugumuzu 

"-'\.lıyor . 
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Yunan Atletizm 
Federasyonu 

8 - 10 - 936 

lr--K-üç-~ ~,,ı---------------J 
'" Hlkiye Nik3.hta Keramet Var mıdır? 

---------------------------~·~-----------------------Tarasaya çıktıkları zaman içcrdc 
eğlence son haddine varmıştı_ . 

Onların ortadan eksili§ini kimse 
fark etmedi. Tarasa denizin tisttin

Futbolde Sovyet Rusyadaki 
MağlObiyetlerin Sebebi Nedir? 

Atatürke Saygı His~erin 
Arz etti 

Atina, 7 (TAN) - Balkan oyunla
rının hitama ermesi vesilesiyl\! Yuna
nistanda bütün jimnastik ve atletizm 
klüplerinin federasyonu tar::ıfınlan, 

Türkiye Cümhur Reisi Atatürk ile 
Bulgaristan, Romanya, Yug1..1:davya 
ve Yunanistan krallarına aşağıdaki 

telgraflar çekilmiştir: 

de idi .. 
Odalar, salonlar çok sıcaktı am -

ma.. denizin tam üstüne açılan ta
rasa biraz serindi.. 

Genç kadının lacivert tafta elbi -
sesinin çırıl çıplak bıraktığı omuz -
ları ürperdi. iki kolunu gi.iğsii üs
tünde çaprastlıyarak sağ avuciyle 
sol omuzunu, sol avuciyle sağ omu

ııtifat ettikçe hoşuma gittin... .Ne 
nazik bir adammış, ne güzel Konu -
şuyormuş, dedim. Ba,şkalariyle dans
ederken ayaklarına bakarak bilme
diğim bir rumba figürünü memnuni
yetle öğrendim. Halbuki evli olsay • 
dık bu hadiseler bizim aylarca Jiri • 
birimizle atışmamıza sebep olurdu. 
Biz evli iken senin simokin yakala -
nnı böyle biraz dik giymene taham
mül edemezdim... Biliyorsun ya ...• 
Sana meramımı anlatamamıştım. 

Ve bir gün dolaptaki yakalımnın 
hepsini kesmiştim .. O zaman seninle 
bir hafta dargın kalmıştık ... Halbu • 
ki bu gece: "Bu yüksek yaka ona 
bir hususiyet veriyor., diye düşün -
düm bile ... Sonra biliyorsun ya ... Ne 
saçma şeylerden kavga ederdik .. Se
nin Neroıi, benim Fındığımı kovalar, 
ben köpeği evden atmak isterdim .• 
Sen, evde kedi ne diye bulunsun, ki). 
pek daha iyidir, derdin.. Biribirimi -
zc girerdik .. Yatak odasının bahçe 
üstünde mi, yoksa sokak üstünde 
mi olsun kavgası .. 

Kafile Reisi 
Anlatıyor 

Kabahat, Hem 
Sporcularda 

Hemde On!arı 
Y etiştirenlerde 

Sporcu Kafilem:z Dün 
Şehrimıze Döndü 

Sovyet Rusyaya HaJI.;e,•leri namı • 
na giderek orada muhtelif spor te

= 

- \ -

"Atina stadyomunda müttehit Bal· 
kan gençliği ~ derin saygılarını hu
zurunuza arz ve milletinizin ~er~f ve 
saadeti için samimi temennisinin lut
fen kabulünü rica eder . ., 

Maraton koşusunda birinci gelen 
Kiryakidis'e hususi surette lst:tıı~ul· 

dan getirtilen Atatürkün bir büstü he 
diye edilmiştir. 

Garbi ı rakyada Spor 
Atinaı 7 (Hususi) - Gümülchede 

yapılacak umumi Trakyalıla: atle
tizm oyunlarında bulunmak üzere 
Başvekil Metaksas bugün trenle ha
reket etmiştir. 

Başvekilin Trakyalılara hüKfıme~in 
programını izah için bir nutuk si'yii
yeceği haber alınmıştır. 

zunu örtmeğe çabaladı .. 
Mithat onun arkasında ayakta du

ruyordu. Siyah smokininin içinde 
dimdik tuttuğu geniş omuzlu atlet 
vucudiyle sarı saçlı başiyle güzel bir 
resme benziyordu. 

Genç kadın alaylı bir sesle: 
- Artık buna tahammülüm kal

madı, Mithat, dedi. Yine bu akşamı 

zehrettin bana.. Eğer yine o may -
mun suratlı kızın yanından ayrıl • 
mamakta de\•am edersen büyük bir 
rezalet şeklinde düğünü terkeJeri n. 

Oteki: 
- Evet, evet, dedi. Her zaman 

olduğu gibi yine kabahati benim üs
tüme yükle ... Asıl, sen, beni bu gece 
rezil ettin .. Neydi, o bakkal çırağı
na bcnziyen şairle flörtün?. 

- Ben bahçe üstünde isterdim .. 
- Ve senin hakkın vardı. Bir ya· 

Sovyet Rusyada"t dönen Sporcu!arımız G"l -ıta rıhtımına yanaş::ın 
vapuı-un güvertesinde 

maslan yapan sporcu kafilemiz dün 
vapurla~~~~hrimireg~d~~-----------------~------------

W ecid · yeköyündeki 
Çöp Is· asyonu 

Mecidiye köyünden bir kilumetre 
uzaklıkta bir çöp sahası tesbit .•dil
miştir. Mecidiye köyünden itib1ren 
bu yere yol yapılmaya başlanmıştır. 
Yol bittikten sonra buraya çÖpler dö
külerek gübre haline getirilecektir. 
lntihap edilen bu saha Beyoğlu sem
tinin üç senelik çöplerini alabilecek 
genişliktedir. 

- Ben mi?. Affedersin sen .. Hem 
sen beni çirkin, çarpuk, çurpuk ka
dınların yanında gülünç edersin de 
ben seni. ... 

lak odasının bahçe üstünde olması 
daha doğru ve makuldü. Fakat ben 
buna isyan ederdim. Biz iki kişiyiz .. 
Neden onun sözü olacak ta benimki 
olmıyacak? Ben ömrümün sonuna 
kadar hep onun arzulan:ıı mı yapa· 
cağım? ... Bu akşam dikkat ediyo • 
rum, sen güzel bir erkeksin. Halbu
ki benim kocam olduğun zamanlar
da .. Ben bir meclise girdiğim 7.aman 
erkeklerin yüzde yetmiş beşini sen· 
den daha hoş bulurdum .. Sende gö
züm kalmamıştı.. Yani sen benim 
gibi bir şeydin, bana.. • 

Sporculanmız nhtrmda buradaki ar. 
kadaşlan tarafından karşılandılar. 

kafile~i komşu \'e dost memlekete 
götüren Ce,·c1et Kerim tncedayı, ~.u 

son Türk - So\'yet por tema ı hak
Junda "TAN" muhabirine şu NÖzleri 
aöylemiştir: 

Odesada 
Nasıl 

Son Maç 
o:du? 

Ve birden yüzünü ~evirdi. Ncş'eli 
bir kahkaha atarak iki elini birden 
Mithata uzattı: 

- Mithat ... Mithat ... Yavrum ... 
Oteki de genç kadının pırlanta 

yüzüklerle süslü ellerini avuçlarına 

"- Seyahat 22 gün devam etti. 
Sovyet hükumet erkanının, spor te -
şekküllerinin ve gençliğinin heyetimi
ze karşı gösterdikleri alaka, iki mem
leketin büyük dostluğunun icap et. 
tirdiği samimiyete layık kuvvette ol
muştur. Bu noktayı memnuniyetle 
kaydetmeği vazife bilirim. 

1 - 2 YEN i L Mi Ş_T i K Sel tehlike•ine karsı 
Son yağmurlar üzerine U;Kıidarda 

bazı yerlerde çöküntüler peyda olmuş 
tur. Buralara sular hücum etme'ite
dir. Belediye sel hücumuna w: tehli
kesine mani olmak için tetkikler yap
maya başlamıştır. 

almıştı. Onları kocaman avuçları 

içinde büyük bir dostlukla sıkı~·or -
du: 

- Doğrusunu, ister:ı.en ~n de 
seninle evli iken içimden başka ka
dınları gördi.ikce onlan hl'p ı-eninle 

mukayese ederdim ... Ve ekseriya bu 
mukayese .... 

Kafile ile beraber Rusyadan dürı 
dönen "TAN,, spor muharriri son 
futbol maçı hakkında şu izahatı ve -
riyor: 

Dost Sovyet memleketlerindeki 
son futbol karşılaşmasını Odesada 
yeni yapılan ve 35,000 kişi alan J\os
yor stadında pazar günü yaptık. Ha

- Canım, Sadiyem, benim, diyor
du, evladım ... 

Genç kadın: 
- Ne fena günlerdi, o günler de

ğil mi?. Diyordu. Ne müthiş günler
di.. 

- Hayatı. galiba sana, ben zin . 
dan ederdim. 

- Onların lehine çıkardı. değil . ., 
mı ... 

Mithat ~ülüyor ... 
- Korkma. korkma nrhk ;ı,,rıl

mam .. Hem kıskanmam cfa. kıskan-Rusyada her şehirde karşılama ve 
uğurlama halk kütlesinin candan iş
tirak ettiği merasim ve bUyUk teza -
hürle cereyan etmİ§tir. Sovyet mat -
buatı da büyük alaka göstermiş, ge
rek sporcularımız ve gerekse bu ve -
siledcn istifade ederek dostluğumuz 
hakkında kıymetli ve fasılasız neşri
yatta bulunmuşlardır. 

va güzel, g\lJlıe41.i ~e ılıktı.. Maç,a ke. -----~~ _..-.ı..,.-=~·-... 
'rak bu devreyi ayni hızla ve sonuna 
kadar__faik bir~l'kilıi~ hitir:rli OuHnu 
muz gayet güzel, bütün Sovyet Rus-

mağa ne h:ıkkrm var ... 
- '.il' llC••-V .-..... ~ """"'* 'f' ·-· ....... prz; 

Bilindiği üzere güreş, eskrim, bi -

11iklet ve futbol olmak üzere dört e
kiple gittik. Bunlardan güreş, eskrim. 

bisiklet tamamen muvaffak olmu~ -

tur. Bu gruplara mensup arkadaşlan 
memlekete her hususta sevgiye ve 

takdire layık olarak tanıtmayı borç 

bilirim. Bu spor şubeleri Sovyet 
memleketlerinde vüs'atini çok geniş
letmiş ve ehemmiyet verilen kısım -

lardır. Binlerce sporcu içinden seçi

len kuvvetli rakipler karşısında, 
gençlerimizin istihsal ettiği bu parlak 

netice her sporu ayni kıymette tu . 

tan dost memlekette kendilerini çok 

beğendirmiş ve takdir ettirmiştir. 
Dalına iyi netice veren bu şubelere 

bugünkünden daha çok ehemmiyet 

vermek çok yerinde olur kanaatin -

deyim. • 
Futbole gelince, bu ekip her .müsa-

bakayı kaybetmiştir. Moskovada ilk 

maçı yapan Dinamo takımı iyi çalış
mış yetişgin ve bizden kuvvetli bir 
takımdı. Binaenaleyh ilk kaybımız 

zaruri idi. Fakat diğer takımlann 
fazla bir üstünlüğü görtiln:ı.emiştir. 

Futbol bilginlerimizin ve teşekkülle

rimizin ittifak ile .. bu zaman için mem

leketin en iyi oyunculanndan terkip 

edilen futbol. takımımızın mağliıbiye
tine gelince, samimi olmak lazımsa 

ben bunu daha ziyade futbolcülerimi

zin maddi manevi yetişme ve yetiş -

tirilme tarzındaki eksilklikte ve bu 
gençlerden bazılannm yurt harici 
spor temaslarmtia üzerlerindeki bil -
yük ve ağır ödevin kıymetini takdir 
edememelerinde buluyorum. Bu ve -
ba.Iin bir kısmı bu gençlerde olduğu 
gibi mühim bir kısmı da bunları ye
tiştiren ve mu haf aza eden klüplere 
\'e teşkilata ait olmak garektir. 

Netice olarak 936 senesi Türk -
Sovyet temasım yapan heyet bu te
mastan gerek dostluk ve gerekse 
spor sahasındaki iyi neticeleri elde 
ederek dönmUatür.,, 

!abalık bir f!Cyirq kütlesi önünde 
16,45 te başlandı. Bizim takım şöyle 
idi: 
Mehmet Ali - Llıtfi, Hüsnü - Esat, 
Fikret, Reşat - Danyal. Şeref, Gün
düz. Sait, Necdet. 

Odesa futbolü diğer Sovyet şehir-
lerine nazaran zayıf olduğundan Ode
sa takımı bu maça Kiyef ve Harkof 
oyuneularile takviyeli olarak çık -
mıştı. Talihsizlik eseri güne;;; altına 
düştük. 

Merkezden yaptığımız ilk akını sol 
müdafileri kolaylıkla keserek sol a
çıklarına uzun bir vuruşla gönderdi. 
Sol açığın seri bir sürüşünden sonra 
ortaladığı topu sağ açıkları durdur
madan nefis bir kafa pasile içeri so
kulmuş olan sağ içlerine geçirdi. Ve 
yerden atılan şilt karğaşahkta bizim 
oyunculardan birinin ayağına çar -
pıp istikametini değiştirerek sol za
viyeden içeri girdi. Kaleci topun ilk 
istikametine göre vaziyet alm1ş ol -
duğundan tabiatile bu sayıya seyir-
ci kalmıştı. 

Bu ilk golden sonra sıkı ve yüksek 
oynamıya, karşı kaleyi sıkıştırmaya 
başlıyoruE. 

BlZE 1K1NC1 GOL 
Dakika 15 oyun üzerinde tam bir 

hakimiyet tesis ettik. Muntazam bir 
surette yaptığımız akınlar kaleyi da
imi bir tehlike altında bulunduru -
yor. Haf hattı biribirile çok gii?.el 
anlaşıyor. Esat, Fikret, Reşat çok 
bilgili kurtarışlar yaptıktan sonra 
forveti de muntazam paslarla besli
yorlar. 

Dakika 18 oyun üzerindeki haki
miyetimize rağmen ani olarak sağ -
dan yaptıkları bir akında ac:ıklarının 
yerden ve sıkı bir şütü Mehmet Ali
nin ellerini sıyırarak ikinci defa ka
lemize girdi. 

Odesa: 2 - Türk takımı: O 

HUCUM ZAIF 
Bizim gayret ederek, çırpınarak 

faik oynamamıza rağmen çıkardığı -
mız oyun ve yirmiye yakın hücum 
semere vermedi. Onlar ise sıkı taz -
yikimizden biran için kurtularak yap 
tıklan dört beş akında kolaylıkla iki 
gol çıkarıverdiler. 

Bundan sonra Türk takımlarının 
derece almasını istiyorsak hilcum 
hattına uzaktan şilt çekmesini öğret 
meliyiz. Çünkü bizimkiler kaleye (3) 

metro soku1duklan halde biribirleri-

, 

ya seyahatinde bu derece normal ve 
düzgün oyun oynamamıştık. ~e ya
zık ki, oyunun yirminci dakik<>• .. na 
geldiğimiz halde bir netice alamıyo
ruz. 

- Ne kadar yumuşak olmuşsun. evlendikten ~nra. ben sende )jıp.ytı
f;imdi .. O zaman herhangi bir kav • na kusurlar görmdfe başladım.. Ve 
~amızrn suçunu biribirimize yük - sana baktıkça: "Boyu amma kQc;Uk
letmek için ayni gayreti gösterir - müş .. dedim. Halbuki şimdi sentn u• 
dik.. . fak tefekliğin okadar hoşuma gidi • 

Seri bir oyuncu olan sağ açıklırn
nı büyük bir maharetle tevkif eden 
Esadı halk çok alkışlıyor. Günün en 
muvaffak oyuncusu Esattır. 1',ikret 
te ondan ~ağı kalmıyor, çok muvaf
fak oluyor. 

ttücum hattında Gündüz de çok 
parlak bir oyun çıkarıyor. Bütün a
kınlarımızda onun atılışlannı onun 
şütlcrini görüyor uz. Odesa müdafa
asını hırpalıyarak kale için büyük bir 
tehlike oluyor. 

1 HAKEMiN BlR HATASI 

1 Bu sırada merkeze giden topu mü-
1 sait vaziyette yakalıyan Gündüı 

OJe•a maçının en muvallak o· 
yuncuları: Günclüz ve Fikret 

ne pas ikram etmekten şüt atmaytı 
vakit bulamıyorlar. 

lLK DEVRE BiTERKEN 
Dakika 35 soldan inkişaf eden bir 

akınımızda sağ haflarile çarpışan 

Danyal ayağı burkularak dışarı çık
tı, yerine Muhteşem girdi. Sağ taraf 
oyuncusu olan Muhteşemin sol açı
ğa getirilmesi biraz tuhaf olmakla 
beraber canla başla çalışan bu oyun
cu mevkiini yadırgamadı. 

Odesalıların kalesini iyice çevir • 
dik. Oyuncularımıza atak yaparak 
hücumlarımızı favulle kesmek mec
buriyetinde kalıyorlar. Ustüste Muh 
teşemin çektiği frikikler netice ver
medi. Ve ilk devre iki sıfır Odesalı • 
lann leh ine bitti. 

!KINCI DEVRE 
ikinci devrede kaleye Necdet, sol 

açığa Eşref alındı. Sağdan yaptığı -
mız ilk akında kaleci ile karşı karşı
ya kalmış bir vaziyette tam şilt çe
kerken Saidi düşürdüklerinden veri
len penaltıdan Sait ilk golü yaptı 
Şimdi Odesa: 2 - Türk takımı: 1 

tYI OYNlY ANLAR 
Bu golden sonra takımımız açıla-

beklediğimiz beraberlik golüne bizi u
laştırırken hakem ofsayt vererek 
kurtardı. Halbuki haksız ve yanlış. 

Otuzuncu dakikada sağ açıklan -
nın bir akınını kesmek istiyen Lut
fi yere düşerek elinin bileğinden sa -
katlandığından oyunu bırakmak 
mecburiyetinde kaldı ve yerine Fa -
zıl girdi. 

Oyun üzerinde hakimiyetimiz elan 
devam ediyor. Sağdan soldan yaptı -
ğımız akınlar Odesa kalesini tehlike 
den tehlikeye sokuyor. Akınlarımızı 
durdurmakta büyük müşkülat ~e -
ken Odesa müdafileri yerlere yata -
rak ümidin fevkinde kurtanşlar ya
pıyorlar. Odesa nısıf sahasında de -
vam eden bu devrede muhakkak ki, 
büyük bir şanssızlığımız vardı. Kale 
nin çok yakinine geleı:ek çektiğimiz 
şiltler bile içeri girmemekte muanni
dane ısrar ediyorlar. Direkler. kale
ci, müdafilerin tesadüfi kurtarı~lnrr 
velhasıl her şey beraberlik sayı~11 -
za mani oluyorlar . 

Bir ara Gündüzün pasile kaleci ile 
karşı karşıya kalan Sait bu fırsatt 
gole çeviremedi. Kırk ikinci dakikada 
santrf orlan kalemizin önündP. bir 
top yakaladı. Gol tehlikesi geçirir -
ken Necdet büyük bir soğukkanlılık 
la ayaklanna kapanarak mani C\l -
du. Ve bu vaziyet değişmeden son 
maçımızda da büyük hakimiyetimize 
rağmen ne yazık ki. neticeyi mağlu
biyetten olsun kurtaramadık. Ve o
yun 1-2 a leyhimize neticelendi. 

Şazi TF.7.CAN 

Gen<; kadın tarasanın taş korku • yor ki. .. 
luğunun üstüne oturuyor: - Bir zamanlar, senin, bütnn bu 

- Senin o zaman herşeyin gi.icü- hareketleri, beni kızdırmak için yap
me giderdi. Başkalarında farketme- tığına kaniydim. 
diğim en büyük kusuru sende gör · - Ben de: "Bu kadın beni çıldırt• 
meğe tahammülüm yoktu ... Sen, ne mak niyetindedir,, diye düşllnt\r -
bileyim ben, benim evim, benim eş· düm. Kavgalarını ve hareketlerini, 
yam gibi bir şeydin ... Hem öyle bir hep kasten yapıyorsun zanneder .. 
şey ki seninle ölilnciye kadar bera- dim .. 
ber kalacağım zannederdim,. - Halbuki, ben seni çok sever .. 

- Esasen izdivaçları ekseriya dim, Mithat.. 
korkunç yapan ve nakabili taham • - Ya ben .. Ya ben... Ben seni 
mül yapan şey .. Belediye dairesin - sevmezmiydim zannediyorsun?. 
den bir kağıdın üstüne imzanızı a- - Peki o halde, bütün bu anlaş· 
tarken içinize, i~inizin ta içine, şu mamazlıkları neye hamletmeli?. 
korkunun gelişi değil emidir: "Bütün Tarasaya beş dakikadan beri c;ık-

hayat için." mış olan ve onların muhaverelerini 
Genç kadının platin saçlarını okşu- dinlemiş bulunan, uzun boylu, kara 

yordu: saçlı, güzel bir kadın ikisinin birden 
- Bütün hayat için, senin gibi omuzlarını tuttu: 

bir kadınla beraber olmak ... Bu ne - Neye hamledeceksiniz, dedi.. 
büyük bir saadettir... Nikahtaki şeamete.. Nikahta ke-

- Bana iltüat ediyorsun ... Bunun raınet vardır, derler amma, sakın 
böyle olmadığını sen de t ecrübe et- ha inanmayınız ... 
tin, diyor ve büyük bir neş'e ile gülü- Elini açık kapıya doğru uzattı •• 
yordu. i çinde ışıklar yanan salonlarda 

- Eğer Sacide bizim evvelden ev- herkes neş'e ile dansediyor, oynu • 
1i olduğumuzu bilseydi ikimizi ayni yordu. Yalnız Tarasaya kapısı açılan 
gecede davet etmek gibi bir gaf ya- bir başka karanlık odan•-ı içinde be· 
par mıydı?.. Hiç.. o bu gibi şeylere yaz duvağı pırıltılı telleriyle, genç 
okadar dikkat eden bir kızdır ki şim- gelin, bir kenara çekilmiş ağlıyordu· 
di öğrense muhakkak yüreğine iner .. Ve damat beY elleri arkasında oda· 

- Demek yeni dostlarının ara· da dolaşıyordu. Uzun boylu, zarif 
sında benden hiç bahsetmiyorsun kadın onları işaret etti ve: 
ki.. beni tanımamışlar... - lşte, bakınız, dedi, bu çift tan'l 

- Sen de, öyle ... Beni de tanımı- iki buçuk senedenbcri sevişiyorlar • 
yorlar... . dı. Bu akşam ev .... 

Bir müddet sustular ve Sadiye Bu sözleri söyledikten sonra kah· 
dişlerinde pırıltılar yaratan bir te · kahalarla gülüyor ve: 
bessümle eski kocasının yüzüne bak- - Maamafih, diyor, evlenen in • 
tı: sanlar, kavga da etmiyecek olurlar-

- Meğer sen neş'eli bir katltn sa, ne yaparlar?. Vakitlerini nasıl 
mı,sın, dedi.. Halbuki biz evli iken geçirirler .• 
sen... . Şimdi yeni gelin, muslin mendiliY-

- Hep ağlardım, değil mi?. le göz yaşlarını silerken ve yeni 
- Muhftkkak l'leni suratsız ya · damat yumruklan sıkılmış bir nal· 

nan bendim .. Bu benim kahahatlnı de asabi, asabi odanın içinde döner· 
di... ken, biribirlerinden aynlmış olatl 

- HaVlr şekPrim ... Hk "" vkdF:r' eski karı koca kahkahalarla guıerel< 
n:r.ahr rlııvm::ı ... Rıınun kFtbah:ıti SN' dansetmek Uzere tara.sadan Balon• 

nim korRm olmAdı{!ın irin kıı~ın lnrıı S uat DE~VIS 
O(' n<'i!ilıti... M°<'!'ICIR S('n hu {!'('re hl:'· giriyorlardı . 
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AVRUPANIN 

iNGiLTERE 
Kat'i Karar 

ARiFESiNDE 

izmir iscileri Nasıl 
Calısır, N·asıl Va$arlar 

Fuar gazinosunun U::ıtünde o
turuyoruz. Sağda solda 

ışıklar .... Önümüzde ilerde havuı:un 
renk, renk akan fıskiyesi... v~ pav
yonlara giren çıkan bir halk kütle-

l İzmirden Röoortajlar 1 

si... 
Tatlı bir rüzgar esiyor. Masamr

za oturan ve bir kuru incir imalat
hanesinin sahibi bulunan bir zat 
tatlı bir ifade ile konuşuyor: 

- İzmir işçileri refah içindedir
ler. Bunun aksini söylemek haksız
lık olur. Çünkü onlar bütün sene 
çalı~ırlar. İznıir zengin bir mmta
kadır. Üzüm incir tütün mevsim
leri biribirini takip eder ve gah tü
tünde gah üzüm, gilh şunda ve gah 
bunda çalşan işçiler daimi surette 
gündelik almış olurlar. İzmir ve 
havalisindeki bütün imalathanele
rin fabrikalann hemen hepsinde 
işçilerin sıhhati ve istirahati cfüşi.i
nülür. Yevnıiyeler yüksektir. Bazı 
fabrikalarda, kantinler bile var
dır. İşçi orada kaloriı:ı; yüksek ye
mekleri pek ucuz yiyebilir. İşin 
pek çok olduğu mahsul zamanlan 
ise tzmire ba.şka yerlerden amele
ler gelir. İş hayatı bizde çok fa:ıl 
ve işçi müreffehtir. 

•• 
Oğle vakti güneş tepemizde 

kaymıyor, bir sokaktan 
geçiyorum ... 

Ekşi, ekşi incir ve üzüm kokan 
bir sokaktan. Bu sokağın ıki tara
fında kuru incir ve üzüm ımalat
hancleri var ... Ve bu imalathane
kapılannın önünde kadın erkek 
kalabalğı ... Hepsi kaldırımların üs 
tüne çömelmişler ... Bir şeyler ya
pıyorlar. 

llerde bir köfteci küçücük man
galında köfte kızartıyor ve bir e
şek arabasının içine üzüm doldur
muş bir satıcı etrafını saran in
sanlara üzüm satıyor. 

Ayaklar takunyeli, terlikli, bas
ma entarili, önlüklü ve başörtülü 
kadınlar, çarşaflı kadınlar bir ka
bahat işlermiş gibi duvarların di
bine saklanmqlar ... Bunlar böyle 
ne yapıyorlar diye merak edıp ba
kıyorum. 

Ne yapacaklar öğle yemeği.ni yi
yorlar. 

Geçen akşam benimle beraber 
olup bir incir imalathanesi müdü
rünün İzmir işçileri hakkında söy
lediği sözleri benimle beraber din
lemiş olan arkadaşın kolunu dür
tüyorum ve gülerek: 

- lzmir imalathanelerinin kan
tinlerinde işçi yüksek kalorili gı -
da alıyor. 

Bir tütiin imaliithan~sinde 
fan işçiler 

Yazan : SUAT DERVI! 

işçinin yıkanmasına müsaade edil
mediği bu cümleden olmak üzere, 
dokuz çeşmeye ancak bir <;eşme 
için kafi gelecek su brakıldığı, ge
rek yazın ve gerekse kışın işlediği 
yerden terli olarak çılc',,.acak işçinin 
bu açık yerde yıkanıncıya kadar 
her türlü hastalğa tutulabileceği, 

D.) Yeni yapılan yemekhanenin 
üstünün imar edilmemesinden ve 
keza hiç bir şeraiti sıhhiyeyi cami 
olmamasından gerek yazın sıcak
tan ve gerekse kışın soğuktan ye
mekhanelerden istifade edileme
mesi. 

E.) Helruarda sifon tertibatı 

mevcut ise de bunlara lazım olan 
su verilmediği gibi helalartlıı ~eş
me olmadğı, 

F.) Öğle paydosunun yarım sa
at kısa bir müddet olduğu vn keza 
fabrika dahilinCle ıstiraliat edecek 
yer olmadığı gibi fabrikaya ait o
lan tel örgülü ağaçlığa işçinin çık
masına müsaade edilmediği, 

G.) Fabrika dahilinde aşçı oldu
ğu halde, işçinin yemeğini tedarik 
edebilmesi için fabrika kapısı ön:i
ne satcılann gelmesine mü.,aade 
edilmediği, 

C.) Haftada iki defa sabahları 

gelen doktorun her nedense işçi ile 
layıkı veçhile alakadar olmadığı., 

vesaire vesaire. 

Oğle paydosunda işçiler yemek 
yiyorlar 

kesmeye gitmişti. Sıtma ile dondıi 
yatıyor. Beni'.71 de kulağım dört 
gündür ağrıyor, pek hastayım ve 
hasta, hasta geliyorum. Ne yapar
sın şimdi içimizde benden başka 
eli ekmek tutan yok. 
Aynı müessesede çalışan Naciye 

adındaki bir başka işçi de bunları 
anlattı: 

- Babamı~ ikimiz burada çalı
şırız. Altı ay iş vardır, altı ay yok
tur. Tütün işinde erkekten fazla 
kadın daha doğrusu yalnız kadm 
amele çalıştırırlar. Çünkü bize er
kek ameleye verilen gündelikten 
çok aşağı gündelik verirler . 

İşçi Melek, pek dertli: 

- İki çocuğum var diye ağlıya

rak konu9uyor. Bapalan üç s~ne
iiı= yate.J~ktı,r. Tütün mevsimi buT 
rada çalışıyorum. Mevsim geçınre 
adeta dilenci gibi şunun bunun mu 
avenetiyle yaşıyorum. 

Bütün bunları görüp i!;ıitfn
ce ben kendi kendime sor

dum: 
O acaba sıcak bir akşam yemek

lerimizi tatlı, tatlı yer ve yıne tat
lı tatlı sohbet ederken bize İzmir 
işçilerinin hayatı hakkında maJU
mat veren kuru incir imalathane
sinin bay müdürüne mi inanaymı 
yoksa kendı gözlerime ve kendi 
kulaklarıma mı? .. 

O zat mı çok nikbindi. Ben mi 
çok bedbinim. 

Diyor ve ilerde kuru bir ekmek 
parçasna diş geçiren yirmi yaşla
rındaki körpe bir işçi kızını işaret 
ediyorum. 

Aşağıda okuyacağınız ı:ıatır -
lar 1zmirdeki işçi ve esnaf 

kuruluna gönderilmiş olan ve bir 
kopyası bende bulunan bir mek
tuptan bazı parçalardır: 

• zmirin en büyük t ütün ima
l lathaneler inin karanlık bir 

odada çuval diken kadın amelele
rinin bir kaçı da bana bunları an-

latıyor: 1 
Yüzünü loşlukta iyi seçemedi-

ğim bir kadının söyledikleri: 
- Üç senedir tütünde çalışıyo -

rum. Tahsilim fena değildir. Eski
den daktiloluk filan da yapmıştım. 
Bir lira yevmiye alırım. Tek başı
ma yaşarım. Eğer bütün sene çalı
şabnsem bu yevmiye bana yeter ... 
Ve iyi geçinirim. Halbuki bütün 
sene iş nerede?. Senede ancak altı 
ay kıı.dar çalışınz... Tütün mevsi
mi geçtikten sonra başka i~alat
hanelerde çalışıp çalışmadığınıtzı 

soruyorsunuz. Hayır çalışamayız, 

çünkü tütün işçisi ancak tütlinde 

incir işçisi ancak incirde çalışır. 

Kendi usta işçileri varken onlar 
bizi ne yapsınlar ben tütün işi bi
tince nakış ve elişi ile yaşamıya 

gayret ederim. Ve işsiz günlerimi 
büyük mahrumiyetler içerisinde 
geçiririm. 

Habeş: standa 
Kargaşa'ık 

"Başkanlğa müracaatla şikayet 
te bulunanların şikiı.yetlerinın ha
kikat olup olmadğına dair baş
kanlıktan yapılan tahkikat netice
sinde Halkapınar iplik, Halkapı
nar şayar. Halkapınar palamut, ve 
Şehitler Şark Sanayi fabrikaların
da yapılmasına kat'iyyen ihtiyaç 
olan bir çok şeylerin yapılmadığı 

anlaşılmıştır.,, 

Yine ayni mektubun bir başka 

parçası: 

"Halkapınar iplik fabrika.c;ı,, 

A.) Temizlik işçi işlerken yapıl

makta olduğundan tavanlardan 

inen pamuk tozlarını işçinin yut

makta olduğu, 
B.) Gerek iplikhane ve gerekse 

dokuma dairesinin havasızlık ic;e -

risinde olduğu fabrikanın hiç bir 
kısmında Aspiratör olmadığı gibi 
sıcaklığa karşı da vantilatör terti
batı bulunmadığı, 

C.) Gayri sıhhi olan mevcut so
yunma yerlerinin 200 kişi bile isti
ap edemiyecek kadar küçük oldu
ğu halde 700 işçinin burada üstüs
te soyunmakta olduklan, 

Ç.) Yıkanma yeri olarak doku
zar çeşme konmak suretile açık o
larak yapılan yıkanma mahallinde 

L iı.tfiye adını taşıyan bir baş 
ka işçi ha.na bunları anla

tıyor: 

- Ben ötedenberi tütünde çalı
şmm başka yerde çalışmam, sek
sen kuruş yevmiye alırım. Eğer 
bütün sene iş olsa bu para ile rek 
ala yaşanır. Fakat bizde bütün se
ne iş ne gezer, burada iş bitti nıi 
artık git sabahlardan akşamlara 

kadar fab;ika kapılarını aşındır. 
Oradan oraya koş, bekle dur ii$ bu
lamazsın. Benim iki oğlum var. Bi
ri askere gidiyor. Öteki de l:züm 

Londra, 7 (A.A.) - Resmen bil
dirildiğine göre, Gore'dcki hükUıne

tin reisi Rasimaru, şehirdeki Ingıliz 

konsolosunun müfarekati üzerine o
ra.dan ayrılmıştır. Ras Moru'nun A
vaganda'da oturmasına müsaade e
dilmiştir. Maamafih kendisinden bir 
gCına siyasi faaliyette bulunmıyaca
ğına dair talimat alınması lüzum gö
rülmem iştir. 

TAN 
l\BONE VE iL AN ŞARTLAR ı 
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fürkiye 
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nın ınn lllncıJdı Sırlı:etıerıne mlı 
racaat edilmelidir. · 

Kuculı ı linlar dntrudaı:ı dotr 
daremırce ıhnabıtir. uv2 

Kücülı illnlarm 5 Htırlıtı bıı 
lelalık. !O lnırustur 5 aııtırdan fa, 
la~> lc;ın ntn ba~una 5 lruru~ •lmu 
Bır defaıfan f::ııla lc;in relrtındar 
~ to kuru, tndirilir 

·""" l'l'tfnl• .,ı; .. h,.Jı" ' lnıl"TI•tu• 



c: 8 J A N Q - "il'\ - r>"ı..: 

Memleket 
Röportaj !arı 

•• 
Katil A.naların Oldürdüğü Yeni Baştan Kurulan 

Asri Kasaba 
~ecı l:Sir 1'.amyon 

Kazası Oldu 
Ayın liçünde, Namrundan Tarsusa 

gelmekte olan Kayserili şoför Musta
fanın idaresindeki kamyon, bir yo -
kuştan aşağıya yuvarlanmış, nihayet 
uçuruma düşmüştür. Kamyondakı 

24 yolcudan iki kız çocuğu ve bir ka
dın kayalara çarparak kafa taslan 
ve kaburga kemikleri ezilmek sureti
le ~ok feci bir şekilde ölmüşlerdir. 

Kayseri, !6 Eylül 

B ir çocuk gördüm ki, başı 
sanki bır iskelet kai1ısı 

üzerme bir parça deri germişlet 

gıbi idi. Ne yü.zünde renk, ne saç
larında renk, ve hatta ne de göz
lerinde renk vardı. Ağzı dışarı 

doğru fırlamış, dişleri dudaktan -
nı yarmıştı. Ne çenesi, ne bumu 
vardı. Bütün yüzünün de etlerini 
zayıflık kemire kemire yemişti. 

Bu bir çocuk değil, bir insan müs
veddesinin karalanmış şekli ıdi. 

Buna mukabil karnı kocaman
dı. Vücudunu yutan dalağı, kar
nından bir ur halinde m.an fırla
mııtı. Kollan, bacakları kalem ka
liar ince, parmaklan bir deste d'ir
kete idi. 

Gülmüyordu; gülse de zaten an
laşılmazdı. Çünkü yüzüne bir 
hat verecek eti, gözlerine parlak -
lık verecek bir hayatı yoktu. 
Ağlamıyordu; istıra.bı ifuedcn 

lcizdi. 
Hayatta olduğu , yalnız ayak 

parmaklarını oynatmasından an-
1.afılıyordu. 

Yaşıyan bir mumya idi bu ço
cuk. Yüz kirli, fakat aaçlan te
mizdi. ÇünkU saçının derisi yaj 
ifraz etmekten bile aciz kalmıştı. 

A nnesinin kucağında doktor 
bekliyordu. 

Annesi sağlam ,iri yapılı bii." ka
dmdL lnsana böyle bir kadıııdan 

~yle bir çocuk doğmasına imkan 
yok gibi gelirdi. Fakat bu küç ik 
bey ve yahut bu kUçUk hanım, bu 
annenin çocuğu idi. Küçilk ~y ve 
yahut küçük hanım dediğim za • 
man alay ediyorum zannetmeyin. 
ÇUnktl Kayaeride, çocuklara do
ğar doğmaz bey veya hanım der
ler. 

ı,te annesi bu kUçUk bey veya 

hanımı timdi doktora getirm~ti. 

Muayene ettirecek, şifa bulac.J.k· 
tı .. 

Kayserideki büyük ve çok mun

tazam memleket hastanesinin av· 
luaunda nöbetlerini bekliyen has

talara baktığınız zaman bu çocuk 

ilk nazarda mikroskop altında bü
yümüş bir mikrop azametiyle ın
aanm ıözüne çarpıyordu. 

Çocuklar Bir Kendir Fabrikasına İhtiyaç Var - Nümune 
O.abilecek Güzel ve Ucuz Bir Lokanta 

Çocuk Doğar Doğmaz Toprak 

Banyosu içine Sokuyorlar 

Y. ZAN: 
Mümtaz Faik 
-Evet.. . 

- Peki niçin bunu daha evvel-
den getirmedin? Çocuk bu ane 
kadar bu şekilde bırakılır mı'? 
Kadın bu sefer hiç ce·ıııp 

vermedi ve yalnız kara gözleriyle 
güldü. Başını öbür tarafa çevirdi. 
Güya utandı ... 

Şimdi doktor biraz evvelki sua
limin cevabını veriyordu: 

- Akt._. ..)Wki çıls••.J llluıun 
için mucize bile beş para etmez. 

Aradan bir kaç dakika g~çmifti. 

Anne ile çocuğun meydanda '>l
madığını farkettim. Gözlerimle a
raştırdım. Bir de batım ki ne gö
reyim: 

Annesi, hastanenin havuzu ba
fina çömelmlf kınalı avuçlariyle 
oradan habire c_;ocuğuna sıı içiri
yor: ömrümde bu kadar hidd~t

lendiğimi zor hatırlıyorum: 

- Hışt! diye haykırdım. O su
dan içirilir mi? 

Kadın afalladı, ayağa kalktı ve: 
- Ne yapayım, dedi. Susadı, su 

istedi! .• 
- Suaadıysa bqka ıu veremr.z

miydin ?. 
- Kimden 1-tiyeyim? 
- Benden istesen ben bulur-

dum sana ... 
Hem suyu istcmeğe ne hacet, 

karşıda akar ve temiz bir çe9me
den bizi getiren foför otomobilini 
yıkıyordu. Ondan verse yine bfr 
dereceye kadar .. 

Kadın önce hiç sesini çıkarma
dı. Sonra bana çatarak dedi ki: 

- Ne olurmuş sanki'! Hası.a:ıe 
auyu şifalıdır~. 

lııdim 9ifalı dediği 11uya baktım. 

Karanlık bir su idi bu! lJ:ıt:rind~ 
yer yer yoewılar buluUanmı,tı. Bu 
bulutların ara.smda küçük kurba
ğalar bir ölüm şimşeği bsilindc ca
kıyordu. -

''T tlflıöprü., nün uzak lan görünÜf Ü 

TBfköprU, (Huauai muhabinmiz - bulunuyor. Kasabanın tam ortasın -
den) - Dokuz sene evvel bir yangın da umumi bir bahçe yapılmıştır. Na
neticesinde kimilen yanllllf olan dide ağaç ve çiçeklerle süslenen bu 
"T8.fköprü,, yeni baştan kurulmu9 - bahçenin kıenarında bir de umıımi lo 
tur. Evveli. planı çizilen ve sonra in- kanta vardır. 
şaatı buna göre yapılan kasaba, A - "Taşköprli,, belediye lokantası, va 
nadolunun en asri kasabasıdır, deni- ridat temin etsin diye açılmamıştır. 
lebilir. Bugün ka.saban111 bin küsur sırf halka yardım etmek maksadilc 

kıa kanunen memnudur. '"k~t ka· evi ve bef bin nüfusu vardır. "Tq · tesis olunmuttur. 
çamak nikahtır. Herşeyin kaça- köprU,, kazasına yüz altmıf parça Konforu yerinde olan lokanl ... da 
mağı olur da evlenmenin kaçamağı köy bağlı bulunuyor ve kazanın u- her istiyen, beş ku~ş,, yedi buçuk 
olmaz mı?. murni nüfusu elli bir bine varıyor. kurut gibi ehemmiyetsiz bir bedel 

İşte bu aralık ebesi. çocuk doğ- "Taşköprü,, ovasından yedi çay mukabilinde en nefis yemekleri yer. 
du mu, hemen bir miktar toprak akmakta ve bunlar birleşerek kasa - Buz dolaplarında.soğutulmuş olan iyi 
kızdırır. Bu topra~ı bir liğcn!n ic;ı- banın kenanndan gec; • "Gökving,,i su ve şerbetler de müşterilere beda
nc doldurur. Çocuğu yarı beline teşkil etmektedir. Ka!!aba ismı11i. bu va ikram edilir. 
kadar gömer. Bir çokları 011 su- ırmağın Uzerindcki tarihi köprüden Lokantada, garsonlara bahşiş v-e
retle tetanos mikrobu a.lıp c.mır· almıştır. ''Taşköprti.. de mebzul e - rilmez, çllnkU bunlar belediyenin da-
ler. lektrik vardır ve "Gökırmak,, tan is- imi işçilerindendir. 

Annesine gelince, kezalik, o da tihsal olunmaktadır. "Taşköprü,, servet itibarile gün -
doğurur doğurmaz bir leğen için- Belediyenin işinde meraklı bir de den güne ilerliyor. Ancak kasaba -
de kızdırılmış toprağa oturtulur. reisi var. Oyle bir reis ki. kasabanın nın mühim bir derdi var. Maliırndur 
Kadın çocuğa nazaran çok hv- güzelleşmesi için varidatı yetişmez- Jd, "TtJ-ŞkÖ~_fıÜ., ~ijfldyenin en iyi 
vetli _gldqi~ U:~ ,guA~ ~ahsi servetinden de f edakarlıkt.a kendirini etYi\~Ur· Lakin istihsal at 
kavimdir. Fakat yine de qa&t.ala- iptidai şekildedır. \liiınsulün ancaK 
nanlar ve ölenler çoktur • mışlar! Çiçek &yası.. Yani senin bir Juaını buradaki el tezgahlarında 

anlıyacağın gözlerinde trjlhoıtı ip, organ yapılabiliyor. Geriye kalan 
var. Onun için böyle ilaç kullaıu- c;:ok kısmı , her sene eyfülde açılan 

Eğer çocuk bu toprak banyo
euna ka1"91 koyacak ·, ~"'

cede mukavimse, onu bekliyen bır 
sürü bakım felaketleri vardır. Ço
cuğun altına da toprak koyarlar.Ve 
toprağı değiştirirler. Bunla.r, bez 
yerine bir nevi deri kullanırlar. Bu 
derinin üzerine dışan bir şey ıuz. 
masın diye biraz balmumu sürer
ler. Çocuğun altını daima, bu aynı 
deri ile sararlar. Değişen .,aln:z 
topraktır. Bu toprak bir teneke 
içinde daima mangal kenarında 

sıcak durur. Aman çocuk h~iime
sin!. Çocuğun altı d~ğiştirilmek 
icap ettiği zaman derinin içind~ki 
toprak dökülür. Ve onun yerine 
taze toprak konur .. 

yorlar.. büyüle "Taşköprü,, panayırına Avru-
- Ne ilacı bu böyle?.. padan, bilhassa Felemenk ve Alman 
Dostum bu gibi manzaralara a- yadan gelen tacirler tarafından satın 

Iışkan bir adam haliyle anlattt: alınmaktaliır. Bu suretle de kıymetli 
- Biraz anilin boyası ve hıış- kendir mahsulUmUzden, bizden ziya 

baş suyu. Haşhaş malum ya uyu- de ecnebiler istifade ediyor. 
tucudur. Ağrılan dindirir. Bu ani- Ziraat Vekaleti, burada birkaç yüz 
tin boyası da giıya trahom& ıyi ge- dönUmliik arazi ilstünde çalışacak 
lirmİf ! Trahom için, t>azı mütetab- bir kendir ıslah istasyonu ve nmP.le 
bip geçinen kadınların manalle a- tarlatan tesisine karar vermiştir. 

Projeler hazırdır, yakında işe baı,la ralannda gizlice ilaç yaptığını da 
söylerler. Mesela trahom ile!"lt!yin- nacaktır. 
ce doktorlar ameliyat yap:ı:-lar; "TaşköprU .. de bir de kendir fahri 

kası kurulmak lazımdır. Aksitakdirgöz kapaklann altında hasıl olan 
kırtnızıhklan kürtajla alırlar. lı]te de. külliyetli istihsalatımız yabnncı 

ellere devrolunmaya ve bu suretle 
bu mUtetabip kadınlar da bu kır- mühim bir servetimiz memleketten 
ınızılıklan şeker parçalarile kazır-

akıp gitmeye devam edecektir. Hal -
lar törpülerlermig!.. buki fabrika kurulursa hem kendir 

istihsalatımızdan daha ziyade kendi
miz istifade etmiş olacağız, hem de 
istihsalatın birkaç misli artacağı mu 
hakkaktır. 

Diğer yolculardan altısı hayatların 
dan endişe edilecek derecede, 14 il de 
ağır yaralıdır. 

Yalnız kamyonun Uzerinde bulunan 
bir çocukla facia esnasında kendisini 
kamyondan atabilen şoför kurtula. • 
bilmişlerdir. 

Ç anakkalede 
Spor Sahası 

• Çanakkale, (TAN) - Çanak • 
kalede Vali Bay Nizami Ataker'le 
spor bölge başkanı Operatör Doktor 
Kazım Gilney'in gösterdikleri yakın 
alaka ile spor hayatında bir canlılık 
vardır. Bilhassa Valimiz, gençliğin 
SPorda varlık gösterebilmesi için en 
fenni şartları haiz bir saha yapmak 
için tedbirler almıştır. 

Yalovalılar fabrika istiyorlar 
Yalova, 5 (Hususi muhabirimiz .. 

den) - İstanbul saylavlanmızdan 
Bayan Fakihe Öynen, General Hakkı 
Şinasi, Bay Sadettin, Ziya, Hamdi, 
Yaşar, buraya gelmişler ve Parti sa.
lonunda kendilerini bekliyen halkla 
görüşmüşlerdir. 

Halkın meb'uslara söylediği en bü· 
yük arzusu, Yalovada bir fabrika a,.. 

çılmasını istemeleridir. Saylav1an • 
mız bunun için çalşacaklarna söz ver
mişler ve akşam Uzeri Istanbula ha 
reket etmişlerdir. 

Küciilr 1-1.a-.. 1... f ------• Gaziantf4>,~AN) - Hiaııeyeet
fal Cemiyeti her hafta bir gardenpa.rtl 
tertip etmektedir. Halkımızın seve 
seve iştirak ettikleri bu toplantılar 

Cemiyete mühimce varidat bırakıyor. 
Kurum, mekteplerdeki fakir tale
benin sıcak öğle yemeklerini bu sene 
de temin edecektir. 

• Sıvas, (TAN) - 29 TeşrinJev • 
vel Cümhuriyet bayramında açılacak 
olan küçük el san'atlanna ait sergiye 
iştirak etmek üzere Sıvasta dahazır· 
lıklara başlanmI§tır. 

• Sıvas, (TAN) - Lise coğrafya 
öğretmeni Suphi Zile ortaokuluna, 
ortaokul tarih öğret.meni Mahmure 
Çatalcaya, Kırşehir ortaokul diki3 
ve nakış öğretmeni Mediha Sıvas or
taokuluna, Gazi Terbiye EnstitUsU 
yeni mezunlarmda.n Fahriye Sıvas 
lisesine tayin edilmişlerdir. 

• Gaziantep, (TAN) - Aziz bir 
hatırayı canlandıran "Gazianteb"in 
kurtuluşu filminin yeni bir kopyesi 
yapılarak bunun Partide muhafaa .. 
dilmesi kararlqtınJınıştır.._ 

Tıpki ,çocukların bacaklan ara

sına serpilen çocuk pudraları gi

bi bir şey ... Senin gördüğün sıska 
çocuk, bu devirleri atlatmıf, mu
kavim bir çocukmuş! Fakat n~ 
yazık ki önüne yığılan bütün ölüm 
mlnialannı atlattıktan sonra ar
tık kuvveti ka.lmamış! . • 

Bu iki vak'a, çocuk bakımın
dan iki enstantane fotoğ

raftır. Seyahatimin bundan sonr.ı
ki merhalelerinde bunun gibi nıce-
1ertne teeadUf ettim. Neticed'! en 
kanaate vardım ki, adım başında 

hastane açsak, doktor bulundur-

Nakliye Masrafını İndirmeli 

sak. yine çocuk vefiyatmm önüne 

M ahalle a r a s ı n ı:! a do- geçemeyiz, Bu İf artık umumi bir 
laşırken bir başka ço· sıhhat meselesi olmaktan çok u-

cuk gördüm. Daha doğrun zaktır. Bu it bir maarif işidir. Ha-

fl. nfa1ya~an Çanakkaleye Nakliye Ücreti ile 
Çanakka'eden Çarşıya Nakliye Ücreti Bir ! 

Çanakkale, (Hususi muhabirimiz - ı muntazam bir şose, Çanakkaleyi Ba.. 
den) - Çanakkalede her vapurun lıkesire bağlamıttır. 
yanaşabilmesine müsait bir iskele Her sabah Balıkesirden ve Çanak-iki çocuk gördüm. Bunlardan blnsi yatı da, Bib.Jıati de refahı da tan-

d rd T varken bilhassa Mersinden dönen kaleden kalkan kamyonlar, otobUa • yedi sekiz yaşlann a v.a ı. om- ziın etmek için genif mikyasta bır 
balak şirince, bir kızcağızdı. Uze- . yüklü vapurlar açıkta demirliyerek ler ın:untuam sefer yapmaktadır. 

kUltiır seferberliğine ihtiyaç var- halk ve tüccarın tahmil ve tahliye için İki ... r otobüse ınalik iki sermaye • rinde lime lime olmuş bir elbise ~ 

B 
u acıklı macerayı içimin taslağı sUrünUyordu. Çıplak ayak- dır· Bu seferberlik adeta asker ae- fuzuli masraf yapmasına sebep ol • dar, rekabet yüzünden gidip gelme 

bUtUn hiddeti ve gazıt.buc lan üzerinde zinde duruyordu. Zin ferberliği gibi cebri olmalıdır. Va- maktadır. Hayat pahalılığı, nakliye Yol parasını bir liraya indirmişlerdir. 
yerli dostuma anlattım .. O, yana- de olman zaten Uç dört yaşındAkt kıi böyle Y&flı kadınlan artık mek Jiyatlarından tasarrufla da kıamen Herg!n posta getiren ve götüren 

olsun inebilir. Antalyadan gelen un- müteahhit de rekabet yüzünden bu 
Yakıla bana dedi ki: kardeşini nasıl kucağında taşıya • tebe verip Yeni baştan okutamayız. 1 arın vapurdan mağazaya ve oradan .. ,1 -ta'" para•ız nakletmektedir B · ··rdu.ı;.;; b"rdi bilirdi"··· Okutsak ta ancak okuma yazm:ı.yı 3 " r-- ~· .. · - u senın go & ... n 1 r. fırınlara kadar nakli - mesafenin ı.._ __ , 
Halbuki bunun gibi bin vardır. Belli ki ikisi de toprak kilrllne öğretiriz. Asıl bunlara öğretilecek Man.wôt u&el •anayii 

ha. azlığına rağmen - bir çuvala verilen -, 

B en hastanenin değerli ope- Eğer rocuk doğarken ve do&duk- mukavemet etmitler... daha ......,ka .,eyler vardır. O da ya- k Bu yıl İzmir fuarında +-hır" ~'-
~ a ayık, iskele, hamal, araba parası -. ııc:uu .. .a 

ratörü ile yukandaki bal- tan sonra ne yaptıklannı una. KUçUk çocuğun yUzUne baktnn. ,aınasını, Y&f&tmasını bilmektic. vilayetimiz mahsulatı, bilhaua IOf • 
tl yüzünden, Antalyadan Çanakkaleye konda konutuyordum. eöyle1em rıldınnm. Dinle aim di: Gözlerinin etrafı bir karnaval mas Hudu anmızı düşman kurşununa ralık tizUmlerimiz; Ezineli __ ,. ı.. 

~ r- kadar vapura verilen nakliye ücretine --6 

- Bu çocuk Y&f&r mı elersiniz? Bazı mahalle içlerinde doğurmak kesi gibi kıpkırmızI idi. Bu kırmızı karfl naaıı tahkim edlyoreak, içı- yaklaşmaktadır. · kender ustanın yaptığı ısara'Ciye fllYl.-
diye işaret ettim. için "aralık ebeel,, çağınrlar. Ara- maskenin içinde kara gözleri fdchr ınizl de ölüm ulgınma kartı tak· Denizyolları İdaresi hem fiyatlan 81; Bigalı Hasan ustanın kendi tına. 

Doktor bana cevap vermeden lık ebesi, diplomalı olınıyan pn.t!k fıldır parlıyordu. Fakat ldrptı.-· 0 rl viye etmeliyiz. Münevverlerin mın- ve bilhassa yolcu navlunlannı indir- lithaneatnde yaptğı modern çalkan; 
çocuğun annesine sordu: ebelerdir. Ekseriya bunu çağrran- biriblrine gec;mit sık bir çalı man- taka mmtaka memleket içine &- mek, hem de vapurlannı iskeleye ya- Geliboludaki fabrikalarm mamulltı 

- hhali var değil mi'! Hem de lar "aralık nikihı,, ile evleenle.r- zarası almıştı. Ablasına sordum: ğılmalannı, yeryer halkın anlıyabi- naştırmak kararmı verirse çok iyi o- olan sardalya ve konserve balıklan 
ertma tutuyor? dir. Bilirim •imdi. "aralık n.~<l- - Ne o kız, kardeşine ne oldu? leceği dille konferans vermeıermı lacaktır. çok alaka uy&ndırmI§ ve alıcı bul • 
Kadın yUzUnU alyah haf örtüsi- hı nedir?" diye aoracakam. Ara- Neden suratı boyalı böyle? ve bu konferanslara bütün ana, muştur. 

le kapayarak bir umacı bir <'.adı lık nikihı imam niklhıdır. Aralık Kız cevap vermedi. Fakat Kay· babalann gelmelerini teinin etnıek- Balıkeıir yolculufu kolaylaştı 29 Te,rinievvelde Ankarada yapı· 
--~--_,,...._ ...... 1.1acıN111~L-Du...ımL....ıtıım:a.aı:u...._.ı111ka.n:ıu:ı:ı.eıı~Jb:yu~tı~~P~"~~m~a~~m~--!11e~n~·1~1~d~os~t~u~m~iz!a~h~e~ttl~: ~--~~--~le~il~k~v~e~m~üh~im~~b~ir~ad~ım~~a~t~ılm~ış-~L_JÇan~~a~k~kaJ~ed~e~n~Balıkesire . ..._ae ...... y~ah~~a~t:..L.iıla_c_a_kwsergi1LJ.....,ye~d~e~iştirt.A.ı::wa~k-iç_1n __ ~_m_d_l_d_eıı __ ....:1 
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Solak Yusuf Bütün Tayfaları Saydı, 
Tam Sekiz Kişi İdiler 
. di şuraya demir a-ı Solak Yunus tayfaları saydı. Tam 

· Hemen şıro · k' · dil - baha kadar yerinizden sekız ışıy er. 
tın. Yarm sa ksınız. Eğer kaçmak Kapıyı yavaşça kapadı ve oraya 
kımıldanuyaca .. . . bir güllede dört levent bıraktı. Kendisi de ge
istedigınizi göru~e~ .8ız~bine yolla- minin kaptanlarile lostromonun bu-
kayıkla bırlikte enızın lunduklarma şüphe olmıyan kamara-

rım. . !arın önüne döndü. 
- Eınreöersinız. Murat Reis Kendisi Dişli Hasanı yanına ala-
Kayık demir atarken rak kapının sağ tarafına geçti. Di • 

te: Ik , Funda demir!. ğer ikisini de sol tarafına bıraktı. 
- Ma""!a ye en... d n k -" · eriyordu. Hepsi e mumun ı re ışıgınm vur-
Kumandalarmı v d ım ·h madıgı· yerlere, gölgelere çekilmişler-.. ifte san a a ı -
Solak Yunu& uç ç · · · · 1 d" 

0 da bırısını a a - ı. 
t:var knyıkçılarda ~ "ttil Solak Yunus eliyle kapıya iki dı:ıfa 

• .tlerdeJd burna dogru gı er. 
rak, .. kulaç kadar uzaktı. vurdu. 
Orası beş yuz meden döndüler. Cevap gelmedi. 
Ve bir saat geç nda karaya çık- Gene vurdu. Bu sefer içeriden ka-

Solak Yunus buı;ıiçte kalan Cupa- ım bir ses Danimarka diliyle sordu: 
arka tarafta v _ Kimdir o; ne istiyorsun bu sa-nuş, . . kasa.basını gözlerile gör-

vok Iımanile ahiden bir de Dam- a.tte ? ... 
müştü. ?rad; ;emisi vardı. Lima _ Dişli Hasan Danimarka diliyle ce-
marka ti~art raya gidilmek için tu- vap verdi: 

b. ı·m·nı 0 Fırtına l. or nın ıç ; . 1 n yolu da iyice bel- - ~e ıy . 
tulmasr ıaınn ° a Limanda bulunuyorlArdı. Fakat 

lenıişti k her iki geminin 
Akşam olur en B 

lı da hazırlanmıştı. un -
dört sand~ . d Solak Yunus ve Sa-
l herbırın e b 
:ırın . ibi bellibaşh leventler u-

kar Alı g andalarına. da seki
lunuyordu. Ku~am verilmişti. hep
zer. onar tane 

8 ~ kadar silah -
si de tepeden tırnaga 

lanmışla.rdı· un yerinde yan-
Güneş battı ve ?" ·· ündü Or-

kil tik bır ay gor . 
dan daha ~ dmhk serpiyordu. 

1 v ilik bır ay 
ta ıga s t n yarım saat ka -

G.. battık a 
uneş dallar yola çıktılar. 

nra san 
d:ı.r so d kıvrılınca kadirgal:ır 
Orılar b.urunaldllan ve arkalarından git-
da demır ar 

tiler. y us en başta gidiyordu. 
Solak u~ "nin üstüne gittiğini 

Tüccar ~emıs~ onun provasından 
b Ui etmıyere D" 

e , ibi bir rota tutuyordu. ı-
geçec~iC gkl da onun arkasından 
- kavı ar . . . 
g:-r. İardı ve leventlerın ıki veya 
gıdıyor . d baskalan, kayıkların 
n tanesın en ~ . 
uÇ v .. melerek bır balık yı-
!çine dogru .. ~? ·ye çalısıyorlardı. 
• "bi gorunmı . 
gını gt .• le Uçer beşer !landa! 
Izlandada bö~d ler ve bazan böyle 

birden dava s!r:r içleri balıkla dolu 
akşa;ı anhald limana dönerlerdi. 
ı~ııgtı e ~ . 0 

· · de eger vardiya var-
TüccH gemıs.ı_n v •• t k d i r d e 
., gordugu a . 
... a .. k k ı gerrıtle -
b kayıkların Tur a ınc . 

u d bilecektı ? 
nn. e ait olduğunu nere en kt 

d' da yo u. 
Halbuki gemide var ıya haydutluk 

Çü·nkü bu adada hırsızlık, y . 
ti azdı enı -

gı"'bi şeylere hiç ras anm · · · · 
.k. TUrk gemısının 

den ve bir yerine ı ı . etrniyor-
geleceğini de kimse ta.Jımın 

du. . emisinin pro-

şimalin buzlu deni1Jerinde vakit va
kit çıkan fırtınalar o kadar korkunG 
olurdu ki bövle zamanda Gok dikkat
li davranmak ~erekti. Yelkenleri da
ha sıkı sar:mak. bir demirden başka 
ikinci demiri de atmak. bazan kıc;t::ın 
demirlemek yapılacak işlerin başlıca
larıydı. 

İçeriden, küçük ı;ürilltiller ve hı
şırtılar duyuluyordu. Ayni zamanda 
soruyordu: 

- Lostromoyu uyandırdın mı? 
- Evet ... 
İki dakika ya geçti ya geçmedi. 
Kapı açıldı ve tıknaz, kısa boylu, 

toparlak sakallı orta yaşlı bir adam 
göründü. Dişli Hasanla arkadaşları 
hemen bir kenara sindikleri için or
talıkta kimseyi bulamadt. Diğer ka
maranın kapısına doğru yürürken 
Solak Yunus bir kaplan çevikliğiyle 
fırladı ve adamcağızın ağzını avuç -
lıyarak ense~inden tuttu. Disli Ha -
sanla diğer iki levent te kollarmdan 
tutıınca kt~krvrak :vakaJ::ımrş oldular. 

Solak Yunus emir verdi: 
Cabuk. ırüverteye ... 
Bövlece iki kaptanl::ı loc:trnmoyu 

da y~kaladıktan sonra sıra tayfalara 

gelmişti. _ 
Solak Yunus, Dişli Hasarım kulagı

na dudaklarını yaklaştırdı ve bir şey
ler söyledi. Sonra bütün diğer le -
ventleri alarak ı:ctıverteye çıktı. Ka 
mara ve am'bıırdan güverteye <;ıkılan 
merdivenin ağzında ve iki tarafa sin
diler ... 

Bu sırada Dişli Hasan tayfaların 
kapısını birdenbire açmış ve yumru
ğile iki defa vurduktan sonra bütün 
kuvvetile: 

T A N 

~nH:~~u~;:~~:;: liı~:;f:~J:~;I 
M ü.!ehassıs b ir Heyet 
Koy Köy Do~ aşarak 

-" unlan 1 esbit Edecek 
Ankara, 6 (Hususi muh b" . . 

b·ıa· . ) a ırımız 1 ırıyor - Kültür Bakanlığı, Ana-
dolu şarkılariyle halk oyunı • • arını ve 
mahallı kıyafetlerle mı·ıl· . 1 . . ı raıus arı 
seslı sınemay.a ve pla· g·a al k . . maya arar 
:~rmıştır. ünümüzdeki ilkbahardan 
ıtıbaren yerli ve yabancı müteh::ı<:;sıs
lardan mürekkep bir heyet Amıdolu
yu köy köy dolaşacak ve milli husu
siyetlerimizi canlandıran ne buıur::ıa 
tesbit edecektir, 

. Kültür B~kanlığı tarafından getir
tılen musıki mütehassısı profesör 
Paul Hindemit, hazırladığı r&porda 
Türkiyede müzik ı-eformasyvnun~ 
halk türkülerinin derlenme ve armo
nıze edilmesinden başlamak lazım 
geldiğine işaret etmiştir. 

Bakanlığın hazırladığı çalışına fıla
nının mühim bir faslı bugünkü hali
le tesbit edeceği halk musikisını ar
monize etmek ve en geniş vasıtalarla 
bunu yaymaktır. 

ki, Nikahsızdık ! ,, 
" [ u İşi Yalnız Çocuk

larıma Nafaka 
Bağlatmak için Yaptım ,, 

Büyük bir ıstırap yükü altında, e
zilip, ve belki de bu yüzden vaktin
den evvel ihtiyarlamış bir kadındı. 

Birinci ceza mahkemesinde, kendi
ni şöyle müdafaa ediyoı-du: 
_Kocamın cephede şehit düştüğü 

haberi gelince, kaynım bizim ~ve Yer
leşti. Bana karşı alaka duydu~ınu, 
GOk geçmeden anladım. Bir takım 
vaatlerde bulunuyordu. Hepsine i
nandım. Beraberce karı koca gibi ya 
şamaya başlaıdık. Fakat aramızda 
nikah yoktu. YP.min ederim ki, ni • 
kahsızdık! 

Hakim: 
_ peki aı:ıa. nasıl olur, dedi, poli

se verdiğin ıfadede nikiı.hlı idik, de
mişsin. 

_ Ben demedim, onlar öyle \'az
mışlar. 

_ f{adi, bunu da kabul edelim. l•'a
kat ya mahkeme ilamı? .. Beraber ya
şadığınız k~ynın aleyhine dava açıp, 
kocan olduguna dair ilam almışsın ... 
rşte nam da burada ... 

Halbuki halk türkülerinden elde 
mevcut notalar veya plaklar milli 
musikimizi temsil etmek ve büyük 
hedefe varmak bakımından aranılan 
vasıfları haiz değildirler. Çünku bun
ların bir kısmı ya şehirlerden gelen 
fasıl musikisinin tesiri altındı:ı öz vıc 
saf tesirini kaybetmiş veya ı:1oyieye
nin kendi zevkine uydurularak bozul
muştur. 

Bu sözler, kadını şaşırtmıştı. El'e

dni uğuşturarak sızlanmaya başladı: 
_ Aciz bir kadınım, ne yapabilir

dım? Başını alıp gitti. On para yar
dımı dokunmuyordu. Kendisinden iki 

Bununla beraber, milli hıı~usiy·~:le-
. "ocug·um oldu. Bu zamanda iki çocuk, 

rımizin, şehirlerden gelen tesır,erl~ "' 
bozulmamış ve hakiki hilviyetlerıni neyle beslenır? Aleyhine nafaka da-

ka ybetmemiş olan kısımları: mesela vası açmaya mecbur oldum .. Mahke

Anadolunun en içerlek mıntak.tıarın- me de benim, nikahlı karısı olduğuma 
daki köylerde söylenen türküler; oy- karar verdi. Halbuki, Allah bilir ya, 

nikahlısı değildim. Çocuklara ;.ıafa
nanan oyunlar ve giyilen elbiseler, 

ka bağlatmak için bu işi yaptım. 
olduğu gibi zaptedilecektiı-. Hakim, suçluya sordu: 

Heyet işe başlıyor - Baksana ... Şehit kocaadan bağ-
Kültür Bakanlığı, heyetin vazife. lanan maaşı, onun kardeşiyle ev!en-

dikten sonra, tamam on beş .,ene al
sini kolaylaştırmak maksadiyle renk- makta devam etmişsin, ne diyec-ek
li fişler hazırlamış ve bunları dağıt- sin? 

mıştır. Beyaz, kırmızı, yeşıl s;ırı _ Evet, aldım... Fakat maaş la 

olmak üzere hazırlanan ve alakalı ma :kaç kuruştu, diye sorsanıza ... Uç o.y
kamlara gönderilen fişlere, ha'k :Ur. da, 19 lira elime geçiyordu. Kaynı

küleri, halk rakısları, sportif mahi- mın verdiği beş lira, nafaka parasiyle 
yt!tteki halk oyunları maha!U kıyafet geBçlnr~ekldmümktin z:r1~ idi? 

. enı a atıp ta nıkahı altına alsa 
ve kostümler işaret edıfocek ve Ba- be l ·ık k d ld - , 

~ . . s ese, ı ocam an a ıgım maaşı, 
kanhga ıade olunacaktır. Fıl?ler bu· seve seve bırakacaktım! 
rada tasnif olunduktan sonra h~yet Mendilini yaşlı gözlerine götürii!'-

va zif esine başhyacaktır. ken, sözünü şöyle tamamladı: 
Tanınmış bir film kumpa.n,yasının - Ne yapayını? Günahı onun O:)y-

• 
da iştirak,edeceği heyete, ilk tearisat ıuna olsun! .. 

müfettişleriyle köy muallimlerinin • 
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Kraliçe, Mezar!ıklar Üzerindeki 
Kan - ı E aşları 

Göz'erini 
Kral ve aile:>i Pielon üzerine bu 

.,;ekilde tesir etmişti. Genç ve ateşıı 
avukat Barnav üzerine de kralıçe 
1.l!::ilr oıra.Knııştır. Bır l<'ı-ansız kra 
liçesi olan bu genç ve güzel kadıum 
.. ikirlerine merak etmesi ve kenuisın
den izahat istemesi, avukatın guru. 
runu okşamıştı. O zamana kadar 
kraliçenin zeki olmayışı ve ciddi me
selelere karşı alakasız olması hak -
kında.ki rivayetlerin yanlışlığını hıs
sediyor ve fikirlerini değiştinyoı'du 
Barnav hürriyet düsturları:u ~farı 
Antuanete aşılamak ve taraftar kazan 
mak için bütün seyahat esnasında 
uğraştı ve muvaffak olduğuna da 
kani oldu. Çünkü ötekiler uyku ve 
yemek ile vakit geçirirken kraliçe 
genç avukatın sözlerini dinliyor ve 
kanmış gibi görünerek onun dost ta
rafa geçmesine çalışıyordu. , .. .. .. 

Seyahatin üçüncü ve son gunu en 
fecii olmuştur. Gökyüzü bile kralın 
aleyhine idi. Cehennemi bir güneş 
etrafr kasıp kavuruyordu. Dört te -
kerlekli seyyar bir fırın halinde o
lan arabanın içindekiler sıcaktan 
mahvoluyorlardı. Paris kapılarına 

varmışlardı. Bütün halk sokaklara 
toplanmış. kralın avdetini bek\iyor
du. Kralın arabasını doğrudan doğ
ruya saraya götürmüyorlar, sokak 
sokak dolı:ıştırıyorlardı. Halkın ağzı 
kapanmıştr. 

Ne bir selam, ne de bir tahkir 

kelimesi söylemiyordu. Sokak ilan -

ları kralı selamlayanm halkın nef -

retine layık olduğunu, tahkir ede -

nin de dayak cezasına uğrayacağını 

haber veriyordu. Kralın arabasına 

hiç bir şey söylemiyorlar. Fakat ar-

karlan gelen ve içinde Drouet bulu-
nan arabayı alkışlıy,orlardı. Onun 
dirayet ve şeytanatı yüzünden kral 

geri çevrilmiş ve yakalanmıştı. 

Seyahn tin en son kısmı tanı Tüi-

leri sarayına yaklaştıkları zaman 1::n 

tehlikeli kısım olmuştu. Halk ar -

tık kendini tutamıyordu. Kralın ara

basını meb'uslar muhafaza ettiği 

Görmemek için 
Kapıyordu 
hatin bütün fecaatini hissetnıış, 

gruru son derece kırılmıştı. 
Buna rağmen onu en fazla ala

kadar eden cihet aşkı idi. Çok derin 
ve ciddi olan bu hissı, bu cetennem 
günleri arasında bile ona bir te • 
selli oluyordu. 

Fersen'in nekadar müteessir ola • 
cağını, ne derecede merak edeceği • 

ni düşünerek üzülüyordu .En ınüt • 

hiş tehlike anlarında bile onu en 

fazla düşündüren şey Fersen oırouş

tur. 

Alelacele bir kağıt parçasına şu 

satırları yazarak ona göndermiş

tir: "Merak etmeyiniz, hayattayız.,,. 

Ertesi günü de daha uzun bir mek 

tup göndermiştir. En ateşli ve tatlı 

tarafları Fersenin ahfadı tarafından 

silinmiş, tahrif edilmiş olmakla be

raber gene ne kadar muhabbetli ol

duğu bu satırlardan anlaşılır: 

Iraıa ya.5ıyonım. Sizi nasıl merak 
dtiğirni \"e bizden habersiz kalarak 

üzüldüğünüzü nekadar düşündüğümü 

anlatamam. hıı;;allab bu mektubu· 

mu alrrsmız. Bana yazmayınız. Hiçbir 

vesile ile sakın buraya dönmeyiniz. 
Bizi kSA;rranm siz olduğunuzu biliyor
lar. Eğer gelirseniz her sev mah, ·o

lur. Gece gündüz nezaret altında· 
)U. Fakat ben aldırmıyorum. Siz 

endişe etmeyiniz. Bir şey olmaz. 

lleeliıs bize iyilikle muamele ediyor. 

Allahaısmarladık fazla yazarıuyaca

ğım.,, 

Fakat bu gibi tehlikeli anlarda 

Fersen'den uzak ondan habersiz ya,. 

şıyaıruyor. Ertesi günü çok hararet. 
li, muhabbetli biı- mektup yazıyor. 

Ondan haber, teselli ve aşk istiyor. 

[Arkası vu) 

BORSA 
,....._...,.._..._.~ ......... , 

için ona yaklaşamıyorlardı Fakat 
7 TEŞRİNİEVVEL, ÇARŞAMBA 

ahali hıncını kralın kaçmasına yar -
vardımları temin edilmiştir. A:_-T1ca. 

halkevlerinin muhtelif kollarına men

sup azalar, kendi bölgelerinde heyete 

"ehberlik edecek ve işlerini kolayJaş

trracaklardır. 

Parala r 
Kimyakerler kurumu nun dım eden üç hassa askerinden aldı.. ------

Heyet her gittiği yerde oranın ha· 

toplantısı Uzerlerine hücum ederek paraJa -
Türkiye genel kimyagerler kur:ımu mak istedi. 

Istanbul şubesi tarafından y:ı.rın sa- Kraliçe yine mızraklar üzerinde 
at 17,30 da Eminönü Halkevinde rncs-

kanlı başlar görmemek için gözle -
lekdaş toplantısı yapacak ve çay zi-

Sterlin 
l Dolar 
20 Fransız fr. 
20 hviçre fr. 
l $iling 

A 1, ı 

617,-
124,-
114,-
565,-

s 1 t1' 

621,-
126,-
118,-
575,-

Solak Yunus tüccar g ·deki iki 
d .. d··nmez en gerı 

vasmı oner o - Yangın var ... Gemide 
var... Yanıyoruz. 

yangın pishanesine uğrayacaktır. Mev · 
yafeti verecektir. rini kapadı. Artık sarayın önüne 

gelmişlerdi. Arabanın kapısı açıldı. 

1 Florin 
1 Kuron 
20 Drahmi 
Altm 

21,-
63.-
30,-
20,-

24,-
66,-
32,-
23,-

sandala işaret ederek: Çabuk ... 
_ İskeleden aborda.·· 

Kancala!... . vermişti. 
Diye yavaş sesle emır t afı-

. · ancak ar Kendisi de gemının s 
na geçmiş, aborda olmuştu. 

ba c;.ıanmıştı. 
Kancalar atılmış ve eı . t' . eÇmemış ı 
Aradan bir dakika bile g - zları-

ki Türk leventleri palalartJll a~ .. . inJn gu • 
na alarak Danimarka gemıs )rta hiç 
vertesine fırlamışlardı. ortalı k 
kimse görünmüyordu. Yalnız kıç a-

. d" d pek cı-saranm önündekı ıner ıven e 
lız bir ışık vardı. 

S 1 k Yunus ayaklarının ucuna 
0 a .. ·· k ka basarak oraya doğru yunır en ar -

dönmüş ve şahadet parma-
daşlarına .. C . 
ğmı dudakJarma götürmuş ~ · 

1 
Gu .. rültil etmeyın ···· _yavaş ... 

Merdiven başına geldiği zam~n a
~ ve kamaraların sıralaJl:~ıgı .~e-

şagıda - d bir mum gördu. Türk 
çidin agzın a . yagm~ dan kandiller 

.1 · de bezır . 
gemı erın . al denizcileri ınorı-
yandığI halde şıın ıl bu mum
na balığı yağından yap an 

lan kullanırlardı. · d""rt kamara-
dakı o 

Solak Yunus ora birer levent 
dan herbirinin kapısına. itte yürü . 
k So daracık geÇ . . 

oydu. nra ğrtı gıdıyor-
dü Gem.inin ortasına. do va.rdı ve 
du: Burada açık bir ka~~ durarak 
içerisi karanlıktı. K~pı a.nJığa alı· 
dikkatle baktı. Gözlerı kar 

'rnca: 
_ Hepsi de burada ... 

Diye söylendi. ·ımiş olan 
. lere serı Bır arada ve yer tay-

hıce yataklar üzerinde uyıIY~n k _ 
t . . d haberlerı yo alarm hıçbır şey en 
tu. 

Diye bir çığlık atmıştı. 
Tayfaların çoğu birdenbire boşa -

an birer zemberek gibi fırladılar. 
n b" uyananlar henüz uyanmıyanlar~ ı-
rer yumruk vuruyorlar, yahut çım -

dik atıyorlardı. 
Solak Yunus alaylı alaylı emredi-

yordu: 
·1 t _ Sıkı tut ... Bag a · ··· 

_ Al bir daha ... 
_Varan üç ... 
_ Dördüncüye bak ... Dalyan gibi. .. 
T yfalar uykudan sersem bir hal · 
~İgrn gibi güverteye fırlar fırla.

de ç h.emen kıskıvrak yakalanıyorlar 
maz 
ve kaptanlarla lostromonun yanları-

götürülüyorlardı. na k' . b Gemi ele geGmiı;ı ve Lmsenın ur-

bile kanamamtı~tı. 
nıı .. t d - .. 

Solak Yunus gupe~ eye o~u yu -
.. .. Türk kadırgaları da artık yak

rudu. 
la. rnışlardı. . . • ~ 

!? 1 k Yunus ıkı parmıu~mı agzına 
So a 
kt ve sert bir ıslık çaldı. so u . 
_ İşler bittı. 
Demek istiyordu. 

-22-

Baıkınlar ve akınlar .. 
Türk leventleri için yollarının üs

tünde hiGbir engel yoktu. Yalçın dağ
dan dümdüz bir ovaya inen bir sel 
gibi etrafa yayılmağa, mal, para ve 
sir toplamağa başlamışlardı. 

e Danimarka gemisini ve içindekileri 
le geçirdikten sonra Murat Reis d~ 

:andallardan birine indi ve yavaş ya
vaş ıcaraya çıktılar. 

(Arkası var) 

ı kuflar arasında söylenen türküler ve 

oynanan oyunlar da plağa ve sine.11a

y0 alınacaktır. 
Kültür Bakanlığının bu teşcbh"·ısü

nü lçbakanhk ta idare amirlık!crine 

bir tamimle tebliğ etmiş ve 01ahalli 

folklorla alakalı kimselerden mürek
kep birer komite teşkil edilmesını bil· 

dirmiştir. 

Odun fiatleri arttı 
Krşm yaklaşması üzerine malmıkat 

fiyatlarında yükselme başgöstcrmiŞ -

tir. Geçen hafta depolarda kuru odun 

320 kuruşa satılırken, bu hafta 330 · 

340 a kadar çıkmıştır. 

Beş senedenberi Istanbula bu !<a

dar az odun gelmemiştir. Bunun se

bepleri ormanların muhafazası iGin 

kat'iyata müsaade edilmemesi ve ha

vaların da erken bozmasıdır. 

ı11·- ~ tENi ÇIK l :~-~ 

SEVGiM 
ve 

iZTIRABIM 
T~l~be romanı ı-MIJ°KERREM 
Mıllı Heyecan ,, 

Sevgi " K A M f l 
lztırap ,, 

Bir sene içinde birinci tabr bit.
miştir. !kinci tab'ı, c:ıkmıştır. 
Türkiyede bu kadar güzel bir 
roman· çıkmamıştır. !kinci tab'ı 
bitmek üzeredir. 

Satış yeri: 

YENi KiT APÇI _______ ,, 
,_ 
BERLITZ'd yeni açılan 

eusan kursları 
Türkçe, Fransızca, lngilizce, ltalyanca, Almanca, 

BAŞLAMIŞTIR. Rusca v. s. KA YiT MUAMELESi 
Tecrübe dersi parasızdır. 

istanbul Ankara 
3 7 3, istiklal caddesi Konya caddesi 

Pis kıyafeti ve ter içinde viizü ile (•) 
992,-

kral ağır adımlarla indi. Arkasından Ç 
eh I er 

kraliçe indi. Çocuklarını ellerındeı, ---
Londra i.ızerine 

tutarak saraya girdi. Halk C A vus· Nevyork 
Par ıs 

luryalı) ya karşı kinini bağırıyordu Cenevre 

Feci seyahat nihayete ermişti. Sa

rayın içinde değişmiş hiçbir şey 

yoktu. 

Brüksel 
Florin 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 

Bendegan ve uşaklar dizilmiş Madrid 

bekliyordu. Sofralar kurulmuş, her E.. • h 
0 

m 

şey hazırlanmrştı. Kral ve aile.sı 

geçirdikleri günlerin birer kalJus '>1-

duğuna kendi kendilerini inandıra

bilirlerdi. 
Fakat, bu korkulu bir rüya değil, 

hf kikat idi. Bu beş gün içinde, kral
lık temelinden sarsılmış, hiikii,..•dar 
bir esir olmuştu. Krallık bir basa -
mak inmiş, ihtilal bir basamak yiık
selmişti. 

On Altıncı Lüi yorgundu. fairnt 
asabi değildi. Etrafında cereyan e
den vukuat sanki hiç ona ait değil
miş gibi tesir etmiyordu. 

Hatıra defterine şu satırları 

kaydetti: 
- Mo'dan saat altıda hareket., 

yolda hiç durmadan yürümek, se -
kiz buçukta Parise muvasalat. 
Hayatında başına gelen felaketlerı 

anlatmak için başka söyliyecek şev 
bulmamıştı. Sanki eğ'lenceli bir av
dan dönüyormuş g-ibi lakayıt ve hi~
siz snrayn girmisti. . 

1~ Bankası 
N 

" . H~miline 
Anadolu % 60 

" 3 100 
Sırkeotı Havrıye 

Tramvay 
Bomonti Nektar 
Tcrko11 
Aslan Çimento 
Merkez Bankas 
Osman:ı Bankası 
Şark Merkez Eczanesi 

istikrazlar 

Türk Borcu I 
,. ., II 
,. .. III 

Ergani A. B. C. 
lstikrazı Dahıli 
Sivas - Erzurum ı 

,. n 

Talıı1ilôı 

Rıhtım 

Anadolu l ve II kupon kesik 
,. III 

" Mümessil 

l\f rırr tahville,; ------
1903 il 
1911 ırr 

108,-
99,-

9D~.-

6ta,5o 
0.79 

16,'.l:ı,t:J 
3,4:;,90 
4,"11,25 
IA9,C6 
l,97.65 

21.35 !12 
4.25 32 
3.!3.83 
7,36,25 

ll.-
10.-
10-
25.-
41,-
16-
19.5() 

9.90 
1 ı .~s 
12 ":'Q 

91.50 
SC-

3,50 

23,35 
21,s~.1;2 

21,!iS 
9'7,
\J7 •• ~o 
CfQ.25 
9'1,25 

ıo •o 
43,-
•s :\O 
45,)0 

109.-
100.-Fakat Mari Antuanet hf'r şeyin 

mahvolduğunu anlamıştı. Bu sey3. ( •) Oıger paralar uzennne muameıe ol 
mamışur. 



ı O ==~=======-=====~=============================== 
1 ,. 1\.1 8 - 10 - 936 

Petrol Araştırmaları 
Müreftede Açılan Üçüncü Kuyu

dan da Gaz Fışkırdı · 

Müreltede ıonJaj Faaliyetine a:t iki reı:m 
Bundan üç ay evvel Müreftede pct- tuz metro yükseğe fırlatmaya ha!]la· 

rol sondaJ1an yapılırken birinci ku- mıştır. Evvelden tertibat alındığı i
yuda gayet kuvvetli gaz fışkırdığı - çin gazin zayi olmasına meydan ve
nı yazmıştık. Bu netice üzerine yine rilmemiş, bu kuyu da bir aletle bi • 
o civarda ikinci bir kuyunun açılma- rinci kuyu gibi kapatılmıştır. Çıl:an 
ıına ba.şlanmıf, ikinci kuyuda petrol gazin evsafında benzin miktarı dahn 
emarelerine tesadüf edilmişse de d<t· fazladır. Kuyuların civarlan burun
ha derinlere gitmekten vaz geçilmiş

tir. 
Bundan yirmi gUn evvel üçüncü 

bir kuyunun sondajına başlanmış, 
ıondaja bUyük bir faaliyet ve alaka 
ile devam edilirken cumarte!i guııU 

·bııinci kuyuC!il: 'ôldfığ{ı 1 gibi U~üncü 
kuyudan gayet kuvvetli ve yüksek 
tazyikli gaz fışkırmaya ve kuyuda 
bulunan sulan t~ları toprakları o-

Fransız - Sovyet 
i:tifakı 
Sarsılıyor mu? 

[Başı 1 incide] 
Sovyet paktı feda edilebilir. li''r.ınsa 

buna mukabil, Lehistan ve Çekoslo
va kya toprakları taarruza u ırra.dıö-ı 

eı eı 

takdirde derhal harekete geçmeyi ta-
ahhüt edebilir.,, 

Bu projenin hedefi Almanyaya ye-
1\i bir Lokarno kabul ettirmektir.,, 

/ngiltere politikaaı ve Almanya 
gazeteleri 

Berlin, 7 (A.A.) - Alman matbu
atı İngilterenin son zamanlarda tat

bik ettiği siyasayı büyük bir dikkatle 
takip etmektedir. Münhenner Nah • 

rihten gazetesi, Londarnm, Fransız 

politikasının sola doğru tehlikeli bir 

inhirafına mani olmak için son za

manlarda büyük bir gayret göster -
ıniş olduğunu yazmaktadır. 

Frankfurter Zeitung gazetesi di -
yor ki: 

"İngiltere bir zamanlar tek taraflı 
ıilihsızlanmaya taraftardı. Fakat İn
giliz siyaseti ani bir şekilde değişerek 
tek taraflı silahsızlanmanın muvaze
neyi bozacak bir keyfiyet olduğu ka
naatini beslemeğe başlamıştır.,, 

Cinayet olur! 
Moskova, 7 (A.A.) - Lokamocu 

devletlerin toplanmaya daveti için 
yapılan hazırlıkları mevzuu bahse • 
den Journal de Moscou gazetesi diyor 
ki: 

"Yeni konferans Hitlerci Almanya 
tarafından parça parça edilen eski 
Lokarno muahedesinin yerine yeni 
bir emniyet garantisinin tesisi neti
celendiği takdirde bu konferansın Av 
rupada sulhün organize edilmesine 
doğnı atılmış bir adım teşkil edeceğı 
muhakkaktır. Fakat Lokamo mua
hedesinin bu ikinci sureti, ilk s·ıre· 
tinin hazin sonunu değil. fakat hazin 
tecrilbesini nazan itibara almaııı "ar-

lan tıkıyacak derecede benzin kok -
maktadır. Mütehassıs Cevat ~yüp 
ve Kemal Lokmanın idaresinde ya
pılan sondıtjların müspEıt neticeler 
verdiğini görerek memnun olmamal'I 

kabil değildir. ŞimdWe 'katlar açılan 
üç kuyunun ikisinden müspet netice 
ahndığına göre bu havalinin jeolojik 
vaziyeti az çok anlaşılmış demektir. 

.. M. Gömböş 
Oldükten Sonra 

Macaristan Nasıl B r 
Siyaset Takip Edecek? 
Peşte, 7 (A.A.) - Havas · Riynst 

müşahitler, hükumet naibi Amiral 
Horti'nin mtiteveffa başvekil Gene
ral Gömböş'e karşı vaziyeti ve onun
la olan münasebetleri dolayısiyle Ge
neralin ölümü yüzünden Macari.:ıtan 
siyasetinde hiç değişiklik olmıyaca • 
ğrnı söylüyorlar. 

Bazı mahafilde bir (Doranyi - dö 
Kanya) kabinesinin teşekktilil ihti • 
malin.den bahsedilmekte ve bu kabi • 
nenin Gömböş kabinesinin siyaseti • 
nin ayni bir siyaset takip cdccct;>i söy
lenmektedir. 

Siyast mil~ahitler, General Göm
böşün sarfctmiş olduğu faaliyetin 
Macaristanın haricl ııiyasetindc mü
him bir staj teşkil etmiş old:ığunu e
hemmiyetle kaydetmektedirler. 

Müteveffa, Berlin ile olan nıünase
betleri inkişaf ettirmiş, Romr.. pro
tokolleri sayesinde Roma ile sıkı bir 
temas tesis etmiş ve bu suretlP. mua
hedelerin tadiline taraftar olan iki 
devlet ara~ında bir ittisal hattı vi.icu
da getirmi!'tir. 

Nafıada tayinler 
Ankara, 7 (TAN> _ Nafıa mü

şavir muavini Bilrhan İzmir Baym
drrlık direktörlUğilne, İzmir direktö
ıi.1 Asrm da ÜçUncU Umuml Milfet -
tişlik Nafıa müşavirliğine tayin edil
diler. 

tiyle sulh davasma
1
hizmet edebile • 

cektlr. Eski Lokarno muahedesinin 
ondan daha kötti ve mUtecaviz mem
leketleri memnun ederek mlistakbel 
Avrupa harbinin ha1.ırlanması yolun
da ileri atılmış yeni bir adun teşkil 
edecek başka bir muahede ile değişti
rilmesi emniyet davasına karşı bir 
cinayet teşkil edecektir. 

Hariciye Vekilimiz 
Cenevrede ·Kat'i ve 

Fransa ile 
Başl ıyacak 
Müzakereler Bugünkü program 

Is tan bul Sarih Dedi ki: LBaşı 1 incide] 
pek garip bir yolda tatbika da kalkıır 
mışlardır. 

Öğle neşriyatı: 

Ruriyedeki Kesif Türk Kütlesinin 
Rüştü Siyasisi Mükemmeldir! 

Cenupta dolaşan arkadaşımız 

Mümtaz Faiğin buna dair verdiği 
malumat, cidden havsalaya sığamaz. 
Hududumuz üzerinde htikilm süren 
hallerden hangi Fransıza bahsetmiş
sek: "Acaba deli mi?,, diye acıya a
cıya yüzümüze bakmıştır. Çünkü hu
dut boyundaki şerait. oralarını kendi 
gözile görmemiş bir Fransız için ina
nılır şeyler değildir. 

12.30 Pllkla Ti.ırk muııınsı. ız.~o Hava. 
diı. 13.05 Plakla hafif muzık. 13.25 - 14.00 
Muhtelif pllk neıriyatı. 

Akşam neşriyatı: 

18.30 Çay saati, dans musikisi. l!l.30 Ke n
ferans, doktor lbrahim Zati tarahnlan. 20: 
Rıfat ve arkadaııtarı tarafından Türk musi
kisi v~ Halk ıarkılarL ı?0.30 Turk Musiki 
Heyetı tarafından kllsik eserler. 21: 

[Brşı 1 incide] ~-
gerektir. Bu noktada istiklaline sa- A t k 
bip bulunacak milletlerin erginliği, n a ya 
rliştü siyasisi hakkında söylenen ba-

Plikla sololar. 21.30 Orkestra: 
1 - Supe: Hafif ıuvari uvertür. 2 - Ştra 

vus: Cenub cülleri. 3 - Dalber: Ticlan 
operasından parçalar. 4 - Çaykovisl:ı : O
jen onekln'den Polonez Vals. 5 - Nıkclli : zı fi~irle:e i~tira.k e?eme~. }<~ikr.i~- 15 o 1ik1 erin 

ce bır mılletin sıyası terbıye~ı ıçın 
Hasret. 6 - Aşer: Son altes v,.Js oynuyor. 
7 - Şuman: Akşam ııarkısı . 

en iyi çare kendi idaresini kcnd! eli- B 1 
ne bırakmaktır. Bundan dolayı ~uri- Q Z g U n C U a r 1 n 

Fransa ile bizim aramızda cereyan 
edecek müzakerelerde, o kadar açık 
ve samimi bir ruh hüküm sürmelidir 

22.30 Ajanı haberleri. 2~.00 Son. 

yeni~ is_ti~lale 18.yik olduğuna tam El. d 
emnıyetımız vardır. 1 n e' 

Bilhassa Suriyede yaşıyan kesif • 

ki pürüzler ve ahenksizlikler tam bir 
tasfiyeye uğrasın ve hudutsuz bir 
karşılıklı itimat ve dostluk kurulsun. 

Günün program özü 
Senfoniler: 

Türk kütlesinin rüştü siyasisi tanı ol 
duğu zerre kadar şüphe göti.irmiyen 
bir keyfiyettir. 

FRANSANIN FlKRl 
Bilahara söz alan Fransız murah

hası Filistin meselesine dair fikrini 
söyledikten sonra Rüştü Aras'a ce -
vap vererek demiştir ki: 
"- Fransa - Suriye muahedesi, 

İngiltere - Irak muahedesinden mül
hem olmakla beraber muahedeye si
yasi ahkam ilave €'dilmiştir. Bu hU • 
kümlcr Suriyenin bazı havalisinde 
müçtemi kesif ekalliyetler kadar di
ğer dağınık ekalliyetler de himayeye 
matuftur. Bu teminat harpten ~onra 

1 ki ekalliyetlerin himayesini i13tihdaf 
~eden muahedeler kadrosunda daha 
geniştir. 

TURK1YE HAKLI 
Bu noktada lskenderun havalisiu 

de yaşıyan Türk ekalliyetinin mukad 
deratı hakkında Türkiye baş nıur:ıh· 
hasının,düşUncelerini haklı bu:unım. 

Fransa hükumeti Suriye ile miizake 
relerinde bu Türk ekalliyetine. gerek 
umumi surette bir ekalliyet olduğu 
için, gerek mandater hükumet, ola
rak I<'ransanın deruhte ettiği mcsuli 
yet dolayısile hususi bir ehemmiyet 
atfetmiştir. Bu ehemmiyete ba ka 
bir aebep d9.ha. vardır. Bu da FraQI!! 
yı Türkiyeye bağlıyan hususi it • 
lafların mevcut olmasıdır. 

Bu itilaflar mucibince, Fransa ma 
zide bu Türk ekalliyetine vereceği 
teminatı tasrih etmiştir. Bu da J 921 
muahedesi mucibince Türklerin lisan 
ve kültür itibariyle türklüklerıni mu 
hafa71· etmek vadidir. Fransa, mıt.n 

dasının devamı müddetince bu vadi 
ni daima tutmuştur. Yakından ~ı•s· 

men imza edilecek muahede de bu 
vadi tutacaktır .. 

T AAHHOTLER SURiYE· 
YE DEVREDiLECEK 
MlŞ ! 

Konseyde de söylediğim gibi man· 

datcr hükumet tarafından alınan ta· 
ahhUtler Mandater hükumetin varisi 

olan Suriyeye devredilccekt:r. Hiç 

gizlemeğe lüzum görmem ki, bu me

sele hakkında Rüştü Arasla muhtelif 
defalar görilştük ve gerek itilafın hu

dudu ve gerek Türk ekalliyetinin mu 

kaddcratı üzerinde icra edec~ği tesir 
itibarile kendisine teminat ver:lim. 
Ve bildirdim ki: Eğer Türk hük\ıme 
ti Suriye istiklali fırsatile Iskenderun 
da hali hazırda cari olan muhtariyet 
rejimini yeniden tasrih zaruretini 
hissediyorsa 1921 itilafı çerçevesi da 
hilinde kalmak, yani ayni mevzua, 
yani bu ahalinin Türklük karakterini 
muhafaza etmek muvzuuna temas et 
mek şartile Fransa bu şekilde müza
kereye girişmekten kaçınmıyacaktır. 

Fransa hükumeti bu mil,zaker~~ere 
Suriyeyi de iştirak ettirmek niyetin
dedir. mantiki olmak için mandater 
devletin üç senelik istihale devrini- bir 
dereceye kadar Suriye devleti=:in si
yasi terbiyesini ikmal için kullan -
mak arzusundadır. Bunun içindir ki, 
Fransa mandater kaldığı bu d~vrede 
Suriyeyi beynelmilel mahiyette mil • 
zakerelere iştirak ettirmek niyetin
dedir.,, 

Fethiye Made
ninde Bir Facia 
Fethiye, 7 (TAN muhabirin • 

den) - Şirketi madeni yenin Yürek 
Cenger mevkiinde Madam Eren adını 
taşıyan kuyuda bir çatlak yıkılmış 

iki amele altmda kalmıştır. 

r Bası J incide l 
tin ameli neticesini sabırsızlıkla bek
liyoruz. 

150 likler 
KUltür hayatımıza ~elince: Bu işi 

idare edenler tamamen Tilrke ve Tilr
kiyeye karşı nefretlerini, gaytzlarım 
gizlemeyen yüzellilikler, bozguncu -
lar, ve satılmışlardır. 

Bugün lisede Türk dilinden başka 
fransızca ve Arapça dil dersleri var
dır. Türkçe dil dersinden başka bü
tün dersler fransızca okunur. Şurası
nı kaydedelim ki. türkc;e derslf~ri de 
yüzelliliklerin elindedir. 

Mesela yilzelliliklerden Ali nmt 
Fani, Türk edebiyatı derslerinde hem 
milli harsi baltalıyor, hem de gençle
rin ahlakını bozacak bir lisan kulla-
nıyor. Kendisi esasen Türk aslınıfan 
değildir. Adanada mahut (Fe?"da) 
gazetesinde mütareke seneleri .ıde 
memleket aleyhinde hainane bir §e· 
kilde çalışmıştı. 

Felsefe dersini veren küçük karde
şi de 60 yaşındaki Mes'ut Fani. bil
mediği felsefeyi talebelerle birlikte 
öğrenmeye uğraşır ve talebeyi zehir 

Bu temenniyi istiklaline kil vıışan 
komşu Suriye hakkında da tekrar e
deriz. Suriyede bazan müfritl'!rin 
eski Osmanlı günlerinden bahseden
lerin sesi duyuluyor. Böyle bir lisan 
kullananlar, Yakın Şarkta cereyan e
den mühim tarihi hadiselerin manası
nı kavramıyanlardır. Atatürk Tilrki
yesi, Osmanlı İmparatorluğunun de· 
varru demek değildir. Türkler eski 
Osmanlı saltanatının sistem ve ida: 
resinden en çok ıztırap çeken unsur 
sıfatile ,Atatürkün rehberliği altında 
mukadderatlarına hiı.kim olmuşlar ve 
yeni ruhta bir kuruluş vilcude getir
mişlerdir. Mandater Fransa ile bf -
zim aramızdaki Sancak meselesi hal
ledildikten sonra Türkiye, Suriyeliler 
için. Suriye istiklaline taassup dere
cesinde riayet eder bir dost, Surtye
nin tam inkişafını candan ister t"min 
bir komşu olacaktır. 

21.10 Biikreı: Bach, Mozıırt vesai•e. 21.SO 
Praı: Brahms. 22 Var:ıova: Senfoni (Leh 
Muılkiıi). 

Hafif konserlP.r: 
19 Kolonya: Bando muıika. 20.5t Varso

va: Verdi'nin eserlerinden. 21 Sottenı.: Suiı 
Romand muıikisi. 21,10 Breslav: Operet ve 
dans musikisi. 

Operalar: 
21.45 Roma: Respiıhi'nin "La Fiamma,. 

operasL 22.30 Parlı : Operadan nakiL 

Operetler: 
20.30 Pariı P. T. T. "Le roi du poarboir,. 

Oda mu~iklsl: 
23.20 Budapeşte: Triyo (Pastori, B~etho

ven). 23.45 Miınih: Kluik musiki. 24 Brea
lav: Kuartet (Trapp, Bcthicn). 

Resitaller: 
20 Pariı P. T. T. : Orı muıiklıi. 20.15 

Berlin: Orı (Eski ltalyan musikisi. 23.10 
Torins: Şarkılar. 23.20 Viyana: Sopran sar· 
klan. 

Dans mmildsl: 
21.10: Berlin, Hamburı, Könirobcrı. 

Liypziı. 22.15: Zurih. 23.15 Prac. 21 .30 
Berlin vesaire 24: Varıova. 24.20: Buda
pcıte. 

YENi NEŞRIY AT 

Yeni Türk 
ler. 

Fransa ile başlryacak milzakereler 
münasebetile Antakya ve İskenderun 
okuyucularımıza tavsiyemiz, temkin 
ve sükündur. Ankara, prensiplere 
dayanarak, kendine mahsus dilrlist 
ve açık konuşma tarzile milletlerara 

A fi sı her konuşmayı muvaffakivetli neti Eminönü Halkevl tarafından her 
rap har eri celere bağlamıştır. Sancak Turkleri- ay çıkarılmakta olan (Yeni TUr kiln) 

Tedrisat lisede Arap harflerile ya- nin mukadderatı "'İbİ her Tu"rk·· _ 46 ncı sayısı çıkmıştır. Gençlerle 

1 k n 
. ,., u can .. 1 . ı::.k 

pı ma t dır. k mekteplerde Y"nı '«idi'l alakadar eden bir meselede, hU- munevver en a a adar eden yazıları 
Türlt harfleriyle yapılmaya başlan~ kfımetimizin Fransa ile müza"kerele- t.opı .... ı~chuıuaıan bu ınOi'mıısayı tav•i 

mrştır. llk mektep~in vaziyetleri r.inden hus.ule gelecek neticeyi San- ye edcrız. 
daha fenadır. Çünkü iyi ve kötiiyU cak halkı itimatla bekliyebilir. Siyasal Bilgiler 

daha farkedemiyen masum çocuk di - Ahmet Emin YALMAN 

,.ÖGRETMENLER OKUSUN •• 
Amerik~ b~lgesi talebe ispekteri Ragıp Nureddin Eğe, bUtUn oğ • 

retmenlerı alakadar edecek çok mühim bir kitap yazdı. Bu kitap 
baştan başa yepyeni bir tezdir. 

0GRETMEN1N SINIF DIŞI ÖDEVLERi 
Adını taşıyan bu kitabı her öğretmen okuyacak ve faydalanacaktır. 
Tanesi 75 ciltlisi 100 kuruştur. Taşradan posta parası alınmaz. 

Muallim Ahmed Halid Kitabevi 

Beykoz Kundura Fabrikası 
Ankarada Ordu atı 1 ürk Anonim Şirketinden: 

müaabakalan başlıyor Arttırma ile satılacağı ilin olu nan 5000 odet kullanılmıf bo, çu • 
Ankara, 7 (A.A.) _ 1936 senesi valı 23-~ .. ~~6 ta~i~inde yapılan arttırmasında verilen fiat haddi li.yı-

.Ankarada yapılması mukarrer olan kın~a gorulmedığınden, bu çuvallar 16-10-936 tarihinde saat 13 te 
ordu atı mUsabakalarına 15 Birinci- yenıden arttırmaya konulmuşte' r. Muvakkat teminat akçesi 75 lira-
teŞrin 936 perşembe günü ba:?lanacak ~ 1 ~· Çuvalları görmek için Fabrikamız idare Şefliıiine ve tartname 
ve 11 Birinciteşrin 936 cumartesi son ıçın fabrikamız Ticaret servisine müracaat olunabilir. 
vnileecktir. ~~~~ .. --•••ıl.m..l•••ıııllİıİİİİıİIİiİlıİİılliİİİİıı•••••.I 

Müsabaka Birinci günü at terbiye
ei, ikinci gün manialı mukavemet ko
ı;u8u. üçüncü günü manialardan a3-
mak müsabakaları olmak üzere üç çe
şittir. 

Seyirciler için duhuliye serbesttir. 

Levıki haftaya t ehrimize 
geliyor · 

Sofya, 7 (TAN) - Sofyanm kuv
vetli futbol takımlanndan J.,evski ge 
lecek hafta lstanbulda Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Yeni Şi~li takımlariyte 
birer maç yapmak için Tilrkiyeye gi
decektir. 

Mülkiye mektebi Ankarada 
Ankara, 7 (TAN) Mülkiye 

Mektebi talebE:si ayın 25 ine doğru 

İstanbul dan buraya nakledecektır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa '( ekaletin<len . müteahhitlik vesikası alanların 

93 7 ~~nesı başında vesıkaları usulen yenisile değiştiril .. 
mek uzere vesika alındJğı tarihten itibaren ne gibi işleri 
taahhüt edip bitirdiğini veya taahhüdünü ifada devam 
ettiğ~n~ iş ~ahilı.i??in sarih adr~i de zikredilmek şartile ı 
Teşrınısanıden ıtıbaren bir istıda ile Vekalet makamına 
müracaatları. ( 1251) ( 1914) 

Yüksek iktısat ve Ticaret Mek
tebi Müdürlüğündeu : 
Yük~e~ İktisat ve Ticaret Mektebinin Orta kısnnncla 

8 Teşrınıevvel 936 .Pc_~~mbe Lise kısmında 12 Teşrini
evvel 936 Pazartesı gunu derslere başlanacağı ilin olu· 
nur. ( 1953) 

1 
t 
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Cildiniz; 
· ölmüş mü? 

Yaşıyor mu? 
... 

AK Tl F 

TAN 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 
3 Birinci Teşrin 1936 vaziyeti 

Lira PASiF Lira 

il 

Kasa 
ALTIN: Safi kilogram 17.083.221 lra. 24.028.916.30! 
a.ANKNOT • • • • • • • ,, 6.4:96.866.00 
UF AKLIK • • • • • • • • '--"-----93_2_90_8_.7_u1 

31.458.691.00 

Sermaye . • • ··• • • 
İhtiyat Akçesi . • . • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• 
• 

• • 
• • 

• 
• 

15.000.000.-

1.551.182.53 

Dahildeki Muhabirler : Deruhde edilen ewaJo nakdiye 
Kan un un 6 ve 8 inci maddeJerl
ne tevfikan hazine tarafmdan 

Lira 158. 7 48.563.-

Türk Lirası • • • • • • 461.276.12 461.276.12 

Hariçteki Muhabirler : vaki tediya.t • • • • • • • _____ 12.0öi.611.~ 

ALTIN: Safi kilo~a:n 4.398.~_'H(Lira 

!tz~:: ~ahv: ~a~il .Se~be.st .d~ 

1

,, 
Diğer dövizler ve Borçlu kliring 

11.137.922.75 
bakiyeleri • • • • • • • • ı~'.:_' --------

6.186.482.30 

29.482.39 

Deruhde edi. evrakı nakdiye 146.683.952, 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Ka~ılığı tamamen altın olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen Lira 18.000 000.--------17.353.887.44: 164 6P.7l.952.-

14.318.:389.22 

k e genrliğin bütün ta-
ya.şama v " . . . 

Hazine Tahvilleri ~ 
Türk Lirası Mevduatı : 
Döviz Taahhudatı : . 'kt· p etmek ıçın lüzum 

zeliğinı ı ısa 

1 
besleyici unsurları-

olan can ı ve .. 
k ·yetinden dolayı olme-

nın no sanı . 
ahküm olan bir cılt, buruşur, 

ye m lar Bu canlı ve besle
kurur ve so . . b .... k b. .t. a 

Deruhde edi.evra.kı nakdiye kar-
şılığı . • • • • • • • • . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri
ne tevfikan hazine ta.rafmdan 

Lira 158.74:8.563,-

12.064.611,- 146.6S3.952.-

Altına tıthvili kabil dövizler . · ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı kli-
ring bakiyeleri. • • • • . ., ·----

J.2t0.11 

25 ı:; ...... '"'1 ~4 25.533.331.55 

65.830.210.91 . 1 r cıimdi uyu ır ı ın 

vaki tediya.t • • • • • • • ı _____ ..:..-___ _ 
Muhtelif •• • • • • • • • • yicı unsura • ~ 

·ı intihap edilmiş genç hayvan
ı e . tihsal olunmaktadır. Bun-
lardan ıs 1 . 

1 beslenen bir cilt, genç cşır 
lar a . Viyana tJniversit~si 
ve tazeleşır. . 

.. .. doktor SteJskal tarafın-
profesoru h 

fed·ıen bu şayanı ayret 
dan keş 1 

· · l h k . ünhasıran ıstıma a -
ccvhcrın ın 1 T 

b .. rük fedakarlıklar a 0 -
kı pek U} . d"l .. esesince temın c ı -kalon muess 
ıniştir. 

. b" edilen bu canlı hü-
Bıocel, ta ır 

. yalnız pembe 
ceyreler hülasa.sı, . 

. k' Tokalon kremında bu- , 
rengınde ı 

Hastanelerde 60 - 70 
ıunmaktadır. .. . 

k . kadınlar uzerınde ya.
ya -larında ı 

· .. bel rcle 6 hafta zarfında 
ııan tecru e · ld P .. uklukta.rın zaıl o u-

b" tun buruş 
_u örülmüştür. Her akşam, yat~ 
gu g vel pembe rengind,.~kı 
ınazdan ev ~'!iz 

k 1 kremini kullanınız. ~ To a on 
k O

• cildinizi besler ve genç-u vur en, , 
1 

. 
· . . S rian buruşukluk arı •za-

leştırır. e f d 
birkaç hafta zar ın a le eder ve . 

d
. . . birçok sene gençleş nış 

ken mızı . . -
. · a··ndüz ıçın (vag-.. eceksınız. u · • 

gor rengı'ndeki Tokalon kre-
srz) beyaz . . 

k il nınız Siyah benlerı erı-'Icini u a · 
k mesameleri kapatır ve en 

tir. aG~ ·ıa · beyazlatıp tatlılaştı
sert bır cı ı 
rır ve yumuşatır-

Q s Hukuk Hakimliğin-
Sarıkamı~ · . 

S lkamış Inhisarlar Idaresı mü
(len: ar 

O t .. k ta afından ta-·ı· Nüsret z ur r . 
J]1eSSl l . 

. kte olan Sarıkamış cskı In-
kip edılme . 

ru müddeaaleyh Adıl 
hisarlar menı.u . 50 1. 

anı memuriyetinde idareyı ı-
za~zrar ettiğinden müddeabihin tah
ra ıınakta olan 

· · · ·n hakkında yapı 
sıh ıçı . Uüddca:ı.1eyh 
muhakeme sırasından. ld . 

. . • hı meçhul o ugun -
Adihn ıkametga.. ..n 141 ve 142 nci 
dan hukuk usul~nu ·1a·nen tebliö-at 

· ·bınce 1 0 

maddelerı mucı "nü olan 10 -
dil. hakeme gu 

icra e ıp mu .. dif J>t:!l şembe 
.h. e rnusa 

9 _ 936 tarı ın eıneye gelm?diğı 
.. ·· saat 9 da mahk a· · · d gunu . . ön.derme ıgm en 

gibi bir vekil dahı ghakkında ilanen 

Senedat Cüzdanı : 
HAZİNE BONOLARI • • • • ııLira., 2.165.750,-

22.010.387 .13 
T!CARI SENEDAT. • • • • --------

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
34.256. 700.23 ( Deruhde edilen eVTakı na.k- ıLira 

A - ( diyenin karşılığı Esham ve 
( Tahvilat (itibari kıymetle) 

B _ Serbest eshaın ve tahvilat .--r-•-• ____ 4_·1_6_9_.2_6_l._3_0
11 

Avanslar: 
Altın ve Döviz Uzerlne • • • • ~Lira 
Tahvilat üzerine • • • • • • _ .. __ 

Hissedarlar. 
Muhtelif. • 

• • 
• 

• 

• 

• • 
• • 

• • 
• • 

179.373.81 
1 

17.253.057.72 

• 

Yekiin 

Nafia Vekaletinden: 
Af yon _ Antalya hattının Bala diz - Burdur arası ih

,_ tiyacı için mezkur kısmın kilometre 4 yarmasının sol~n
daki ocaktan ( 5 5 00) metre mikap ocak ~al .. astı ve 1~~~~ metı e 7 _ 13 arasından ( 3 5 O O) metre mık~p top 

"h kı"l ve hat kenarına depo cdılmesı kapa-
balastın ı zar, na 
1ı zarf usuliyJe eksiltmeye konulm~ş~ur. 

1 _ Eksiltme 20/ 1o/ 19 3 6 tarıhınde. s~a t o.n be~te 
Vekalet binasında demiryollar inşaat daıresınde}tı eksılt-
me komisyonunda yapılacaktır. . 

2 _Bu işlerin muhammen bedelı 9750 ve muvakkat 
teminatı ( 7 31 2 5) liradır. . . 

3 _ l\1uka~ele projesi, Bayındırlık ışlerı genel şart-
. ·1 k 'ltme şartnamesinden mürekkep bir takın1 

namesı ı e e sı ·ı· d d · ı 
·• 1 evrakı (25) kuruş mukabı ın e emıryol ar muna.ltasa . 

inşaat dairesin den verilmektedı~ · . . 
4 _ Bu münakasaya girmek ıstıyenlerın 2490 No. lu 

24:.176.137,13 

38.425.961.53 

17.132.4.31.53 

4.500.000.-

6.42·1. 72~.46 

286.917 .066.21 

BASKÜL 
,,:.Şeca,, Marka Alman BaskUlle

ri gelmiştir. Son derece hassas 
ve Olçüler kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 

-
Mühendis aranıyor 
!stanbula yakın bir şehrin elektrik 

santralında istihdam edilmek üzere 
bir elektrik mühendisi aranıyor. Uc
reti görüşülerek veya muhabere edil· 
mek suretiyle kararlaştırılmak üzere 
talip olanların mühendis diploma3iyle 
şimdiye kadar istihdam edildiği elek
trik müesseselerinden aldığı vesikııla
rın asıllarını veyahut mtisaddak su
retlerini Istanbul Sirkecide Mühür
darzade hanında tüccardan Bay Halil 
Kacara göndermeleri ilan olunur. 

(12;)0) 

kanun mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak v~ ve
sikalarla 7; 5/1936 T. ve 3297 No. lu resmi ceridede ilan 
edilen talimatname mucibince Vekaletten almış olduk
ları müteahhitlik vesikası ile teklif zarflarını mezkur ka- Usküdar 1 inci Sulh Hukuk Mahke

nunun tarifatt dairesinde hazırlıyarak 20/ 1 O/ 1936 gü- mesinden: tJsküdarda Kasım ağ1da 
nü saat on <lbrde kadar makbuz mukabilinde demiryollar Acıçeşmede Mescit sokağında 14 nu
inşaat dairesine tevdi eylemeleri lazımdır. ( 1173) ( 17 82) marada şoför Safiye: 

--------------------------- Iz21et ve Ahmet Celal ve Sadullah 

YekUn 

1 

rı 

1 
2 Mart 19 3 3 tarihinden itibaren : 

286.917 .0~6.21 

İskonto haddi o/o 5 1h Altın üzerine avans % 4 1h 

Nafıa VeYaletinden: 
12 Teşrinievv~.~ 936 Pazartesi ~üni.! aat 15 te Anka -

rada Nafıa Vekaleti Malzeme Eksiltmesi odasında aşa -
ğıda yazrlr iki parti kayın travers eksiltmesi kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 

1 - Birinci Parti Adapazarı kazasının Diktı'""'n Devlet 
Ormanından şesilmek şartile 23697 lira 50 k ı .ıuham 
men bedelli 13150 adet normal ve 500 adet kop1ulük ka
yın trc::. vers. 

2 - İkinci parti İnegöl Boğazova Devlet Ormanın _ 
dan kesilmek şartile 19019 lira 1 O kuruş muhammen be
delli 1 1O5 4 adet normal ve 19 5 adet makaslık kayın 
travers. 

3 - B.ir~nc~ part~ ~ç~n muvakkat teminat 1 7 7 7 lira 31 
kuruş ve ıkıncı partı ıçın de 1426 lira 43 kuruştur. 

4 - Eksiltme şartname ve teferrüatı parasız olarak 
Nafıa 'V_ekaleti ~alze~e Mü düdüğünden verilir. 

5 - Isteklilerın teklıf mektuplarını, 7 .5.936 T. ve 3297 
sayılı resmi gazetede çıkmış talimatnameye göre Veka _ 
letten alınmış vesika ile birlikte 12 teşrinievvel 936 Pa _ 
zartesi günü saat 14 de kadar Vekalet Malzeme eksiltme 
komisyonu reisliğine vermeleri lazımdır. 

6 - Hususi mukaveleli Orman sahipleri de kendi Or
manlarından kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. 

(1033) (1564) 

davacı tarafından ıınasını isteme
giyaben tebliğat yapı Adil hakkm
ei üzerine ınüddeaaley~ıınasına. mah
da ilanen gıyabe~ y~P oıup davacı Nafia Vekaletinden ve Hasene taraflarından aleyhinize --------------------------

açılnuş olan ve şayian ve müşt~rcken k r verıımıŞ . Is kemece ara · bU ilanı -
. . tara.f ından ış . 

mümessılı . d birinde neşır 
tanbul ga.z~teıer_ıne C:e muhakeın~nin 

·1· ettirnıesın günl' ve ı an . . . 936 e-w 5 Teşrınısaru bırakıldı~ elif perı;ıembe günü saat 
mecine ınu;aış olup mezkur gün ve 
9 a bırakı IJl 1 yhı·n Sarıkamış sulh 

"ddeaa e saatte ınu . de hazır bulundla-
.ınahkemesın . w 

hukuk . kil göndermesi teblıg 
bır ve • 

sı veya k . olmak iizcre ilanen 
k -nıa aım 

ma au ... •· O) 
bl. w olunur. (2525 te ıg 

1 6 ncı lcra Memurluğun
JstsnbU 

dan· b 
B~r borçtan dolayı mahçuz olup ~ 

Çevriiınesine karar verı
kere paraya 

l.k boru pirinç boru, bakır 00. 
len çe 1 ' • 

d 
. boru dökme boru, gr.afıt 

ru, emır ' . 
b lastik spıral. bakır ayende orusu, . . 

p . . r levha aıımınyum lev-
levha, pırın~ ' 

nde borusu civatalar vegalr ha, paye , . . 

d 
. relik malzemeı inşaıye ve 

emır, '$ 
93

, 
b.. e aksamı 9 • 10 - ti cuma tava ıı v 

.... saat 9 dan 10 a kadar Galata-
rn~ahınudiye caddesinde 64: - 79 

a 1 magw azada ilk açık artırma numara ı . . 
t . yle satılacağından talıplerın sure ı . 
. k. da mahallınde buluna-

yevmı mez ur . • 1 . m;;yw;ıcaa.tlarI ııan o u-
cak memurıne ~-

nur. (26253) 

mutasarrıf olduğunuz üskUdarda Pa
zarbaşı mahallesinde eskl Nuhkuyusu 

17 Teşrinievvel 1936 cumartesi günü saat 10,30 da yeni Çic;ekçibostan sokağında. eski mil 
Ankara Nafra Vekaleti Malzeme Eksiltme Komisyonun- kerrer 35 yeni 26 sayılı iki bap kö
da aşağıda yazılı iki parti kayın travers eksiltmesi kapalı ğün izalei şuyu davaeının yapılan teb
zarf usulü ile yapılacaktır. liğata rağmen muayyen günde mahke 

1 - Birinci parti Zonguldak Vilayetinin Devrek ka- meye gelmediğinizden gıyaben cari 
k muhakemesi sonunda mezkur gayri 

zasının yeni dağ Akçasu devlet ormanından kesilme menkullerin kabiliyeti taksimi7esi 
şartiy le 1O5 7 7 6 lira 4 O kuruş muhammen bedelli 6 8 9 7 O olmadığı cihetle mezkur gayri men
adet normal ve 11 7 O adet makaslık kayın travers, kullerin bahçesiyle birlikte açık ar-

2 - İkinci parti Bolunun Düzce kazasının Kırık dev-. tırrna suretiyle satılarak esmanı ha
let ormanından kesilmek şartiyle 7 7 4 7 6 lira 5 O kuruş sılasının hissedarların hisseleri nis
muhammen be ielli 35640 adet normal ve 585 adet ma~ betinde tevzi ve taksimi suretiyle şu

Yllun izalesine temyizi kabil olmak ü-
kashk kayın travers, zere 17 _ 9 • 936 tarihinde gıya.ben 

3 - Birinci parti için muvakkat. teminat 6538 lira 82 karar verilmiş olmağla tarihi ilandan 
kuruş ve ikinci parti için de 5123 lıra 83 kuru~tur. itibaren sekiz gün zarfında. temyizi 

4 _Birinci parti eksiltme şartname ve teferrüatı 529 dava etmediğiniz takdirde mezkur ka

kuruş ve ikinci parti de 387 kuruş m~~abilinde Nafıa Ve- rar kat'iyet kespedeceği ihbar ve i-
kaletı" Malzen1e Müdürlüg'"ünden verılır. lanen tebliğ ve hüküm ihbarnamesi 

·h makamına. kaim olmak il.zere ilan o-
5 - İstekliler teklif mektuplarını 7 -. 5 - 1936 tarı .. ve ıunur. <26252) 

3297 sayılı Resmi Gazetede çıkmış talırnatname!~ gore ---·~.,._--------
Vekaletten alınmış vesika ile birlikte 1 7 Teşrınıevvel ZAYl - Istanbul !thalat GUnırü -
1936 cumartef>i günü saat 9,30 a kadar Vekalet Malzeme ğünün 4291 No. 30-6-936 tarihli be· 

Eksiltme Komisyonu Reisliğine verrn~leri. lazımdır.. yannamesinin ikinci nüshası zayi e-

6 _Hususi n1ukaveleli orman sahıplerı de kendı or- dilmiştir. Yenisini alacağımdan zayi 

manlarrndan kesilmek üzere eksiltmeye girebilirler. olan nüshanın hükmü yoktur. 
(1132) (1728) Rafael Amram ve Bire.derleri 

Ankara Müzik öğretmen okulu 
Direktörlüğünden: 

1 - 9 3 6 - 9 3 7 senesi zarfında açılacak olan Konser
vatuvarın Tiyatro ve Opera kısmı için yatısızlardan baş
ka yatılı talebe ahnacaktır. Kızların en az 16 ve en çok 
20 ve erkeklerin en az 18 ve en çok 20 yaşında olmaları 
ve hiç olmazsa orta okulu bitirmiş bulunmaları lazımdır. 

2 - İstekliler 5 Birinciteşrin pazartesi günü akşamı
na kadar birer dilekçe ile Ankarada Müzik Öğretmen 
Okulu Direktörlüğüne ve İstanbulda Şehir Tiyatrosu 
Rejisörlüğüne baş vurmahdırlar. 

Bu müracaatta aşağıda istenilen vesikaların birlikte 
getirilmesi lazımdır. 

A - Bir hal terciimesi "Kendi yazısile., 
B - Nüfus hüviyet cüzdanı 
C - Sıhhat raporu 
D - Okul diploması. 
3 - S~ç~e. sın~vı. Ankarada Müzik Öğretmen Oku

lunda 6 Bırıncıtesrın 936 sah günü ve lstanbuld ş h" 
T . d ı 2 B' · · a e ır ıyatrosun a ırıncıteşrin pazartesi günü yapılacak-
tır. ( 1 1 8 2 ) ( 1 8 2 8 ) 

Sahıbi: Ahmet Emln YAl .. l\tAN - Umumi Neşriy t d 
. . . a ı 1 are eden: S. SALl~ı 

Gazetecilik ve Neşrıyat TUrk Llmitet Şirketi _ B ıı~- - · 
u wgı yer TAN matbaası 
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Çok kıymeW bir bebek gıdasıdır. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
ve kuvvetli ne,eli olur. 

ilaçlarınızı Bah~e 

kapıda SALiH NECAT i den alınız. Reçeteleriniz 
büyUk bir dikkat, ciddi 
hl.,. iırtikametle hazırlınm 

F O S FA Ti N NECAT i 
, KJŞ GELDi 

Büyük Elbise Mağazasından 
Biltün elbise ihtiyacınızı en ucuz fiatlarla alabilirsiniz. 

Pardesüler ıngiliz biçimi 13 'lı liradan itibaren 

Pardesüler E;~::i~~~i~ize 17 'h ·· 

Muşambalar Her renkte 

Kostümler Her renkte 

11 'lı 

15 Vı 

.. 

.. 

Kadın Mantoları 11 'lı .. 

Çocuk Muşambaları 5 '12 .. 

~adın Muşambaları 10 112 .. 
YALNIZ GALATADA 

. ,. 

.. 

.. 

.. 

EKSELSYOR 
Mağazasında satılmaktadır _____ .. .-;;:--

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar U Müdür

lüğünden: 
Ankara civarında istihdam eüilmek üzere dip1 'Jmalı 

kin1yager alınacaktır. İsteklilerin istida ve vesikalarile u
mum müdürlüğe müracaatları ( 1567) 

Ankara Belediye Reisliğinden 
Su İşleri 1daresi için birisi Fen Müdürlüğünde diğeri 

Makine Mühendisı olarak Fen Heyetinde istihdam edil
mek üzere iki diplomalı mühendis alınacaktır. 

Fen Müdürüne 350 ve makine mühendisine 300 lira 
aylık ücret verilecektir. 

Yabancı dil "fransızaa, almanca, ingilizct:" bilenler 
tercih edilecektir. 

İsteklilerin bu şartları 
kalar ile müracaatları. 

haiz olduklarını gösterir vesi· 
(1153) (1763) 

le:ağı~da~~ı~ 1c~~~
1 

Mısır apartımamna naklettıgını ALGOPAN 
'n bildirir. Grip • Nevralji • Baş ve Diş ağrıları • Romatizmaya 

lstanbul Barosundan j . karşı. . birebirdir. 
Baronun 1177 kütüğünde kayıtlı ~E MARKASINA LÜTFEN DİKKAT .. Algopan maden kutularda 

Avukat Alaaddin bir ay muddetıe 
---~ dug-u için bozulmaz. Her eczanede 1-6-12 lik kutularda. 

meslekten menedilmiştir. 

Glandokrat· n 
Ademi iktidara, zafiyeti u

mumiyeye ve asabi buhranlara 
karşı, meşhur Prof. Brown 
Sequard ve Şteinahın keşfidir. 
Eczanelerde kutusu 200 kuruş. 

Istanbul Belediyesi Merkez Hal 
Müdürlüğünden: 

Halde 128 No.lu kavun ,karpuz ser .. 
gisinde icrayi ticaret eden Yusuf ve 
şeriki Fethullah buradaki muamele
lerine 28 - 9 - 936 tarihinde nihayet 
verdiklerini bildirdiklerinden hcs.ıp -
ları tasfiye edilerek idaremizdcki te -
minatları iade edileceğinden mezkur 
sergiden alacaklı bulunan mustahsi

••••••••••••-- !in evrakı müsbiteleriyle birlikte ni
------------- hayet 20 - 10 - 936 tarihine kadar 

lstanbul 6 ncı icra Memurluğun- idaremize müracaatları lüzumu ilan 
dan: olunur • 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen bir adet baskül. Alman 
malı muhtelif boy çekiç, yay, yaldız 
kutuları, tornavidanın 14 - 10 - 936 
çarşamba günü saat 11 den 13 e ka
dar Galatada Yüksekkaldırımda 5 6 
numaralı mağazada satılacağından 
istiyenlcrin o gün ve saatte mahallin
de bulunacak memuruna müracaatla
rı ilan olunur. (26256 ) 

KAYIP - Hayriye lisesinden al -
mış olduğum tasdiknamemi kaybet
tim. Yenisini alacağımdan hükmü 
yoktur. 
1 O uncu sınıf talebesinden 31 O Ztihtü 

,Hava Ho,unması 
General VEYSEL UNU V Affın 
hava korunması hakkında gerek 
sivil halka, gerek asker ve za -
bitlere pek faydalı ve elverişli 
olmak üzere yazılmış, şekillerde 
basılmış ciddi bir eserdir. Hava 
tehlikelerine, bombalarına, ze -
birli gazlere karşı korunmanın 

bütün usul ve çarelerini göster
mektedir. 50 kuruş fiatla Hilmi 
Kitaphanesinde satılmaktadır 

BÜYÜKADA 
YATKLLBÜ 

Edirne Asliye Hukuk Mahkemc.sin

d€-n: Edirnenin Hacıislam mahalle
sinden Mehmet oğlu şoför Nuriye: 

Karınız Kamil kızı Hamdiye tara
fından aleyhinize açılan terke müs

tenit boşanma davasının muhakeme
si sırasında kanunu medeninin (.132) 

inci maddesi mucibince tarafınıza ih

tar tebliğine karar verilmiş olduğun

dan işbu ihtarnamenin tebliği tdri

hınden bir ay içinde evlilik birliğine 
a\·detle evlenmenin size tahmil ettiği 
vazaifi ifa etmeniz tebliğ olunur. 

(26261) 

SIHHi KANZUK 
BALSAMiN 
KREMLER 

KASADA 
SAKLAOIGINIZ 

DAr2_A 
KUQU 
Si~ 

C~SM( 
VAZİ Y E;TİN DEDİD 

ONU rAiz~r. 
QANl(AYA VERiNiZ 

... 
'-'USUSI SARTlARtMIZI 

SORUNUZ ...... 

ÇAGLAYAN 
Bugünden itibaren açılmı§tır. 

1 - Kemani NUBAR 
2 - Kemençe ALEKO 

3 - Piyanist YORGI 
4 - Udi ABDI 
5 - Cünbüş CEMAL 

$a.z heyeti: 

6 - Klarnet ŞEREF 
7 - Darbuka HASAN T AHSlN 

8 - Okuyucu CELAL 
9 - Okuyucu AGY AZAR 

Tanburi best,,:..ar S A L A H A T T 1 N 

SOLIST: MUALLA Dl N ÇS ES 

• - MAHMURE ŞENSES - SUZAN -AFİTAP - FAlDE YILDIZ 

~-· Mobilya Biblo Merakhlarına 
~~~~~~~--~~~~-~-~-~-~~~~~~it MECLiSi iDARE REISLIGINDEN: 

As·ıpı·n Kenan niı~ü~~~:~iah:;!t~,~~~l~~:~i.~~~2; 
Nadide ve kıymetli mobilye, biblo edinmek arzulannı 11 Teşriniev -
vel Pazar günü açık artırma suretile yapılacak satışta mebzulen tat
min edebileceklerdir. 

Sizi so§uk algınl §ından, nezleden, gripten, bat 
ve diş a§rllarından koruyacak en iy lllfi budur. 

ismine dikkat buyurulm sı _____ , 

.. . . , . 
' • • • ı .. •,.,, 

Ji .; . ... • ,.,;:· ' rt . • . • •. . 
'j • . . J .... . "". 

~de ... 
. ·• PERLOOENT.. di' macununu 

tercih edeceksiniz, 

zira aöızın bilcOmle •eraitl sıhhiyesinl 
haiz olan bu macun dl,lerl çOrOmekten • 
korur, di' etlerini kuvvetlendirir, nefesi 
serlnletir ve insanın gOrOnOf efesini 
artırır., 

-·-

birinciteşrin salı günü saat 14 te Ca-
ğaloğlunda l ran Konsolosluğu karşı
sında Eminönü Halkevi binasında su 
reti fevkaladede içtima edAceği ilan 

olunur. 
RUZNAME: 
Klübün nıüstıııt<bel durumu üze -

rinde görüşülecektir. 

Istanbul 6 ncı lcra Mcmurluğun

lıı n: 

1 Mahçuz olup paraya çevrilmesine 
karar verilen muhtelif cins ve mi:c
tarında balık iğneleri ile yeni lüfer, 
iskumru ve izmarit balık ağlaı ı 13 -
10 - 936 tarihine müsadif saiı günü 
saat 11 den 13 e kadar Istanbul Ba
lıkpazarında Peynirci sokağında 14 
numaralı dükkanda açık artırma ile 
satılacağından almak istiyenlerin o 
gün ve saatte mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları ild.n 
olunur. (26255) 

Esmer, sarışın. kumral hi:r 
tene tevafuk eden güzellik 
krernleridir Sıhhi usullerle ha· 
zırlandığından cildi besler ve 
bozmaz. Çil. leke, sivilce ve bu
ruşuklukları kamilen giderir 

4 şekilde takôim edilir: 
1 - Krem Balsamin yağlı gece 

i<;in pembe renkli 
2 - Krem Balsamin yağsız 

gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acıbadem 

gece için 
4 - Krem Balsamin acıbadem 

gUndilz icin 
Kibar mahfillerin takdir ile 

kul!andıklan yegane sıhhi krem· 
lerdir. 
INClLIZ KANZUK ECZANESi 

Beyoğlu - lstanbul 

TAM ZAMANIDR .... 
Apartımanınız için, en mükemmel tefrişat levazımını, perdeler, stor
lar, tefrişat kumaşları, marki7.etler, 'fllUŞanıba, linoliom ve sairevi te
darik etmeniz için Beyoğlunda Tokatliyan karşısında 

L U V R 
Tefritat mağazasını ziyaret etrnek zamanıdır. 

Fiyatlar her yerden ucuzdur. 

Ankarada Elişleri Sergisine iştirak 
Edeceklerin Ehemmiyetle 

Nazan Dikkatina 
Sergi Komiserinden: 

Çok maruf bir ai lenin bütün eşyası 
Tafsilatlı ilanlan Cumartesi gazetelerinde okuyunuz. 

ISTANBUL REI .EDIYESI ILANLARI 

Tutarı llk teminat 
Cerrahpa~a lıastaneıi röntgen tethis servİ•İ 
için tıbbi malzeme 303 
Aygır deposunda mf!vcut 26 aygırın dörder 
takım fotc;ğraflarmın alnıması 
Divanyolunda Atikali Pa~2t' mektebinin ta· 
miri 

50,70 

109,68 

22,73 

3,81 

8.23 
Edirnekapı sıhhat merkezi için 1,26 yüksek
lik 0,$0, derinli}t- 1 ,57 eninde ve 30 gözlü 
fit dolabı 50 3, 75 

Yukardi\ cin1ii ,.e tutarları yazılı tamir, malzeme ve fotoğaf iti 
ayrı ayrı pazarlığa konulmu.tur. (Tamir için fen ve.:kası tarttır.) 
İstekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 91 10 93" Cum.ı günü saat 14 de daimi encümende 
bulunmalıdırlar. (8.) (1971) 

* * • 
B"r metre murabbaına 10 lira kıymet biçilen Fatih yangm ye-

rinde Fevzi Pa,a tramvay caddesinde 103 üncü adada 360 santim 
yüzlü 47 metre 26 santim murabbaındaki arsa açık arttırmada ta
libi çıkmadığından pazarlığa konulmuttur. Şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. hteklr.ler 35 lira 45 kurutluk ilk temi
nat makbuz veya mektubile beraber (bir gün evveline kadar ilk 
teminatın vatınlmaaı daha muvafık olacağı) 19/ 10/ 936 Pazartesi 
günü saat "ı4 de daimi encümende bulunmalıdırlar. (8.) ( 1848) 

ıf: * 1(. 

Turizm şubesinde açılan yüz lira ücretli memurluk için fU .-rı
larla bir müsabaka imtihanı açılmıttır. 1 - Her hangi bir mek
teple ve askeriilrle hiç bir alakası olınıyacak, belediyece aranılan 
tekilde hüsnühal ve sıhhat vesikası gösterilecek, 2 - Batka yer 
de vaizf esi bulunmıyacak, 3 - Verilecek herhangi bir mevzu üıe· 
r:nde Fransızca tahrire muvaffak olacak, bunda ayni dereceyi ka. 
zananlar olursa tahsil derecesi yüksek olanlarla Fransızcadan 
Türkçeye iyi terceıne yapa.bilen tercih edilecektir. Müsabakayı 
kazanan dört ay içinde makine ile Yazı yazmasını öğrenmeyi ta· 
ahhüt edecektir. lıntihan Birincitetrin ayının on dördüncü Çar· 
taınba günü saat on dörtte belediye turizm. tube•inde yapılacak
tır. (8.) (1973) 

* * • 
8e.iktat Belediyesinden: 8afı bo, olarak yakalanan bir mer• 

kep ile bir keçi sahibinin bir hafta içinde Daireye müracaatı. 
(8.) (1968) 

"' * :fo 

.. 

lktisat Vekaleti tarafından ~ karada 29 nkteşrinde açılacak Elişleri 
sergisine gönderilecek eşyanın kabul müddeti bu ayın onunda hitam bul
maktadır. Bu tarihten sonra. eşya kabul edilmiyeceğinden alakadarlann 
istical etmelerini ve gönderecekleri eşyayı on Dkteşrine kadar Ti~ret 

8etiklaf Belediyesinden: Bebekte batı bot olarak dolafmakta 
iken yakalanan bir çift Kazın sahibi kimse Daireye bir hafta için· 

.. . 8. (1967) 
----'---------~~-----~~---------~ 

. . lu 


