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Sovyetler ispanya Mücade-·\~ON osMANLı SADRAZAM~ 
ıes·ne . Müdahale Ediv r 

Faşist Devletler Rusyayı 
itham Etmeğe .Başladılar 

' FRANSA YA GELiNCE: AVRUPADA 

Bum Kabinesinin 
Vaziyeti Güç1e~,ti 

AKiSLER 
lspanyadaki dahili nı\ica<lelc.nin son inkbafı 

kar:,.ısında So\")'C( nusya birdenbire şu ka;arı 
verdi: Pnşist dc,·letler ispanya asilerine , ar
dnnlan kcsml.'zlen;e ben de ımiidahale edece
ğim. 

"Ademi Müdahale" Rejir ı i 

iflas Etmeğe Mahkum 

Rusynnın bu karan bütün Avnıpatla sİ)asİ 
;reni hir ka)·ııaşınaya sebep oldu. Almanya: 
"RusJa, milis lspan) aya ) aptıı?;ı )·ardımı ürtııas 
et mek ic:in b(;~ le ) apıyor,, di~·or. l"ransa: nu 
karar ka~ısınıla memnun, fakat Ilhırn kahine
sinin ıne\'kİİ . arsılclı. ln~ilt~re: ı~aı-.i tler Rusya. 
nın im kararma hilhlet ettiler, ~amele partisi 
lehtooir. ltal,ya: mıs) n)·a karşı, Almanya gibi 

Halk komiserleri 
Molotof 

Londra, 8 (Radyo) - Sovyet Rusya b u
gün, 1 talya, Almanya ve P.ortekiz hük~met

J/..---ııtı~~Ht--------ı ıerinin, İspanyaya karşı bıtaraflık kaıdele· ithamkardır. hpan)·aya gelince: J>ahili miir..a
rlele bUtiin hı:r..ı ve ateşiyle devam ediyor, fakat 
Cümhur R~isl Azana, fısilere fa~i t de\ letlcrin 
) aptığı yardımdan bahsed-crek acı acı dert yn

rini ihlal ettiklerini, buna derhal karşı ge~ 
linmediği takdirde Rusyanm İspanyada ser
best hareket edeceğini, a demi müdahale 
komitesine bildirmİ§tİr. 

'nı)'OT. 

~---_....__,,.,.,,..c 

Ahmet Emin YALMAN 

O smanlı İmparatorluğu· 
nun son sadrazamı ev-

velki gece ölmü~~ür: . . . 
Bu hadise hepımızde ıkı nevı 

llClo'-1' "" WJ uı•'"'' .....,....,._. ___ .. ..,.. '•"• 
Paşanın uzun memu~luk . hay~
tma ait hatıralar, eskı reJıme aıt 

düşünceler... .. . . . B" · 
J!;vvcliı. şunu soylıyeJım. ızım g1l-

zetelcrimizde ölüm hadiseleri husu • 
sunda garip bir boşluk vardır. Umu· 
mi hayatta bir zamanlar ismi geçmiş 
bir iı;ısan ölünce her memlekette eskl 
günlere ait birçok hatıralar tazele -
nir, son ve ebedi seyahatine çıkan in
~an hakkında muasırların son hü -
kUmleri gazete sütunlarına geçer. 
Bizq ~ bir vakitler ismi çok duyul -
muş bjr adam öldügil zaman ya iki 
satırla hayatında~ bahsedilir, ya hiç 

edilmez. :~-
Bilhassa "'i'e'\fftıTPaşadan bahset -

Sovyet Rusya namına 

komiteye verilen muhtıra
da: Bitaraflığın Almanya, 
İtalya ve Portekiz tarafın -
da n ihlal olunduğu beyan 

Kral Aleksandr 

U.lUlUUctl!..\;d, liJU uc ıcucı -·~-....----

Bugün 
rbaıı-Oi 

panya asilerine yaptıkları 
yardımdan hemen vazgeç - Dost Dev'etin Büyük 
medikleri takdirde Sovyct 
Rusyanın ademi m üdahale Hükümdarıry Bir Daha 
için giriş~i~i taahh~tl~ri Tebcil Ediyoruz 
keenlemyekun sayacagı bıl- .. . . 
dirilmektedir. Sovyet muh- BugUn herkese o.lmez bır ansal bı~ 

. ırakmış ve sulha hızmet yolunda a 
tırası, İspanyaya bı~ tah - kan kanı ile fedakarlıklar ve gayret 
kik heyetinin gönderılme - lerle dolu hayatına kudsiyet izafe 
sini de istiyor. etmiş olan dost Yugoslavyanın bU-

FRANSADA yük Kralı leksandr'ın kurbanı 0.~d~
ğu menfur c.inayetin ikinci yıl donu-

müdür. . ... 
Kralın ölümünün ikinci yıl donıı-

·rcvfik Pa1anın son gün lerde alınmış bir fotoğraf isi 

Son .Sadrazam 
Tevfik Paşa Ö dü 

OSLU ANLATIYOR: 
Ölen Saltanatın 

Meza11 T a~ını Taşımak 
Pede ime Jasip Otnuştu 

Bir 

Sarlrazaın Tevfik Paşa evvelki gece 9 5 ya
sında oldü. Osmanlı Devletinin son hükumet 
reisi olan . ··veziri azam" Tevfik Paşanın 
hayatına aıt uzun hatıralarla ölümünü 2nıa
tan teferrüatı arkadaşımız "Salahattin Gun
gör'' tesbit etmiştir. İşte o satırlar: 

• • • 
Osına: lı İmparatorluğunun son sadraza -

nı ~evfiR J?aşa, 95 yıl yaşadıktan sonra, ev
ve11 gece saat birde, gözlerini hayata yum
du. Yıkıhn hir saltanatın, ayakta kalabilen 
bu son . iimessili de perde perde sönerek ak
saçlı ta 11 1 malı oldu. Şu dakikada tarihin 
örtüsüne bürüoer. esbak "Veziri a~am" ın 
ölün? haberini alınca ilk işim, telefonda oğlu 
N urıye baş sağlığı dileyerek kendisinden bir 

ıneğe değcr:"flinkü kocaman bir par
~a tarihtir. Osmanlı tarihinin tiç 
devrinde iş başında bulunmuştur. 
Abdillhamit zamanında senelerce 
}Iariciye Nazırlığı etmiştir. Meşruti
yet zamanında Abdülhamidi haı'edcn 
hUkiımetin sadrazamlığında bulun • 
JllUştur. Muharebeden sonra da Os· 
Jllanlı lmparatorluğuna sadrazam • 
lık etmiş, bu imparatorluk hakikat
te öldükten sonra da bir müddet 
sadrnzaın sıfatiıe ortada kalmtş; öl· 
JnÜŞ. gömUlmUş olan lmparatorluğa 
{ı.dcta türbedarlık etmiştir. 

Sovyet Rusyanın bu hareketi Frnn
sada sollar tarafından sevincle kar
şılanmıştır. Fakat Başvekil M. Blum, 
Fransadaki sol cenah partilerini ade
mi müdahaleye ikna için Sovyet Rus
yanın da adem imüdahale anhışmnsı
nı imzaladığını ileri sürüyordu. Şim· 
di Sovyet Rusyanın ademi müdahale 
için verdiği 1;ÖZÜ geri alması M. Blu
mun vaziyetini müşkülleştirecek ve 
Fransz fırkalan arasında bir gergin
lik vücuda getirecektir. 

mü olan bu günde dost v easil Yu
goslav milletinin büyük kedcıin! biz 
de hissediyoruz, onun büyük h.rnh· 
nın hatırasını - ölümü karşısında duy 
muş olduğumuz heyecanı hala. can~ı 
olarak muhafaza ederken tebcıl cdı-

Tevfik Paşanın son resimlerine/en başka bir po:r. randevu ıstemek oldu. 

) Karanlık günler 

T 
evfik Paşa Osmanlı lmpara -

. torluğunun Uç devresinde iş 
b3fında bulunduğu halde memlekete 
hiçbir fen alığı dokunmamış, memle· 

i·rilik etmek hususunda arzusu 
}<ete ,.. . .. ··ı .. t·· 

hu .. snü niyetı goru muş ur. 
\'e k t• Bir adamın meml~ .e ~ne. fenalık 

k istememesi, bılakıs ıyilik et -
etıne l 

k arzusunda bulunmuş o ması bir 
ınc . t deg·ildir. Her vatand~tan 

ezıye . . • 
ın k asgari vazifedır. Fakat 
bcklenelceıınparatorluğunun AbdUı -
Osman ı 

. anındaki karanlık ve ber-
hamıt zam 

.. 
1 

. Meşrutiyetten sonraki 
bat gun erı, . .. 

•. aczi bır de Mutnrcke 
bedcfsizligı ve ' . . ... 

.. d k. zilleti ve meskenetı gozo
günun e ı 

t
. .1 cek otursa bu çe~eve 

nune ge ın e 
. d 1 bir adamın altmış s<:-

lçın e ça ışan . 
.k b" sm·ı hayatı lekesiz geçır-

nelı ır re . 
. 1 kete fenalık etmış ol -

ınesı, meme 
. .1.k etmek hususunda 

ınaması ve ıyı ı . . 
büsnü niyet meyli göstermesı bır 
meziyet sayılabilir. 

[Arkası 8 incide] 

yoruz. 

lTALYADA 
Roma mahafili Sovyet Rusyanm 

[Arkası 8 incide l 

İzmir 
Tüccarının 
Bir Kararı 
Taahhütlerini Borsa 

Fiyatı Üzerinden 
yapacaklar i 

!zmir, 8 (TAN muhabirinden) -1 
Buradaki ihracat tacirleri tıugiln · 

. t" 1 borsada toplanarak son para vazıye ı 
etrafında hararetle görüştüler ve mü 
him bir karar verdiler. İhracat ta • 
cirleri, harice sattıklan malın para -
sının ödenmesi meselesinde şöyle bir 
karar vardılar: Satılan malın bede· 
li, satış tarihindeki borsa kıymeti Ü· 

zerinden kabul edilmelidir. Aksi va
zıyetteki satış taahhütlerini ihracat 
tacirleri yerine getirmiyeceklerdir. 

Tacirler, bu yoldaki kararlarını 
!ktısat Vekaletine telgrafla derhal 
bildirdiler. 

------~~----------------c o. M. sMıLovrcı 

lngiltcrcdc diinyanm en ~a:uf mali ga. 
zctcsi olan Fincnşiycl T~y!1'ısın. "!emleke· 
timizc gondcrdisi m~h~rrır~n .:r~rk~.yc hak· 
kmda gcirüş ve diişunuşlcrı uçuncu sayfa· 

dadır. 

• 

ANTAKYADA YENi 
B iR HADiSE 

rım saat sonra, Park Otelde, Ali 
Nuri ile karşı karşıya idik • 

Fransız Jandarma Kumandanı 

Türklerin Protesto Tezahüratını 
Silah Kuvvetile Durdurm~k istedi 

l 'aya , 8 (TAN muhabirinden) - l kemlenmun ·uriyeyc iUıakı 
halıerlcrin i ıın.1trsto için iki gi.in füıcc 800 bin 1'ürk \'C Tiirklerle beraber 
olan Ah~' ilerle Enneniler diikkfınlnrını kapa11115Jar, çok inirli tezaJ1ü
rat yapını5lardı. O J.,'iin Tiirklc>rin hu l ürclT• u kopan protestolarına 

ka11jı mukabil hım·kctler olmuştur. 

Tezahürata iştirak eden Türkler r-----.-..:.--------
toplu bir halde Köprü başından va
kur ve mütevazi gelirlerken, bu he
yecanlı kafileyi jandarma kumandanı 
önlemiş ve -~ dağıtmak istemiştir. 
Hatta jandarma kumandanı bir ara
lık tabancasını da çekmiş ve yanın
daki askerlere "fişek sür!,, emrini 
vermiştir • 

tutmıya yeltenmiştir . 
Sancakta Vntanilere karşı mem -

nuniyctsizlik artmıştır. Aleviler ve 
Ermeniler Türklerle beraberdir. Çer. 
kesler ise istikliı.1 sevdasına düşmüş • 
lerdir • 

Cenup Röpo rtajı 

Bir baba kaybetmiş olmanın arısı, 
ona, misafirperverliğini un1Jtturma
m1ştı. Beni, son derece nezaketle ka
bul etti. Ve Tevfik paşanın ~dI anıl
dıkça her defasında "pederim,. sözle
rini tekrarhyarak baba~ının bütün 
hayalını, safha şafha bana anln.ttı. 

lLK HASTALIK 

Ali Nuriyc, HJ( olarak §unu sor
dum: 

- Merhumun hastalığı neydi! 

- Pederimin beş sene evveline ge-
linciye kadar, vücutça mühimbir arı
zası Y.~ktu. Yalnız gözleri yava§ ya. 
vaş gormemeye başladı. Hekimler 
bunun b.eyn.inde bir damarın çatlama: 
sından ılerı geldig-ini teşhis d" b 

1 
d _ e ınce, 

aş a ıgımız tedaviyi yarıda bırak. 
maya mecbur olduk Çu"nk·· .. 1 . . . · u, goz e-
rını tedavı e?:rken hastalığın beynin 
de baAka ihtılatlar yapmasından kor
kuyorduk. 

. ~irka~. scncdcnbcri, kendisi şiddet-
lı bır reJım altında yaşıyor ~ekimi 
tayin ettiği perhiz yemeklennden ba~ 
ka şey yemiyordu. Fakat bu rciimin 
onu kuvvetten,.düşürdügu···n·u· g·· ·· . orun-
ce ,hekımin müsaadesini alarak ·ı:1t _ 

Fakat bu vahametli vaziyet karşı· 
sında kaymakam müdahale ederek 
büyük ve kanlı bir hadise çıkmasını 
önlemiştir. İsmail adında Arap bir 
polis komiseri, tezahürata iştirak e
den Türk gençlernden bazılarını ya
kahyarak haklarında zabıt varakası 

Arkadaşımız Mümtaz Faiğiu 1 • 
kendcrunu, ince tahlilleri~ le anlatan 
"Cenup riiportnjlan" nm birinc>isini 
hu;::iin 7 nci sa~·fada olrnyncaksnıı.. 

a· -· ı. c 
ıgı yemeklerden yedirmeyi daha d ;;. 

ru bulduk. 0
o 

Bu suretle az zamanda kendini top
ladı. Fakat hayatmm son devrelerin. 

.-...-~· .. {Arkası 8 incide l 
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Belgrat Mektubu 
Siyaset alem~ 

Yugos1avyanın Ticari 
Münasebatında inkişaf 
Türkiye ile Yeni Ticret Anlaşması Akdi 

Yakında Görüşmelere Başlanacak 
iç:n 

Tıp Haftası 
Dün, Yıldızda ve Üni

versitede iki 
İlmi Toplantı Yapıldı 

Yedek Subay Okulu 
Dün Harbiyeye Taşındı 

İspanya lş .. erıne Ka
rışmak .t.. uhranı ! 

•ls~anya~a her ~nıuhiti~ telakkl-
sıne gore, kah faşıst, kalı 

militarist, kft.h vatanperver, kalı 

asi sıfatlarından birile anılan züm
renin ayaklanması ve Madrit hüku
meti ile lıükünıetin dayandığı ekse
riyeti teşkil eden sol partileri yık
mak için harekete geçmesi üzerine 
Avrupada iki cereyan başgöstermir 
ti: 

B elgrat, (I-Iususi muhabirimiz yazıyor) - Yugos
lavyada yaprlan son belediye seçiminin dahiJi si

yasette çok ehemrniyeti vardır. Morava vilayetinde Yu
goslav radikal partisinin kazanması, 6 Kanunusani dikta
törlüğünden Eıonra serbest olan bu intihabatta halkın Baş
vekil Dr. Stoyadinoviç'in tarafını tuttuğunu bir daha gö~
termiştir. 

Tıp kongresinin ikinci toplanışı 
dün sabah Yıldızda yapılmıştır. Bu
nu, saat 16,30 da Üniversitedeki iç
tima takip etmiştir. 

Taks'm Abidesi Önünde Büyük Merasim Yapı'dı 
)' edek Subay kıt' alan Harbiyeye Yerleştiler 

lntihabat, dahilde siyasi hayat -~ -
tan bı:ışka partiler arasındaki mUna- Yugoslavya, muhtelif memleket -
sebatın tanzimi üzerinde de mües- lerle ekonomi ve ticari münasebatı
ıir olacaktır. nı tanzim ve takviye için yeni mü-

Stoyadinoviçin mevkii iktid:ıı·u. zakerelere girişecektir. Avala ajan -
geçn1esinden sonra Yugoslavya de· sının bildirdiğine göre, Yugoslavya
ınokrasi yolunda ilerlemiye başlamış nm Türkiye ile ticari müri.asebatı 
ve iç siyasi hayat düzelmiye yüz hakkında yakında Ankarada müza
tutmuştur. Buna en ziyade müma- kerata başlanacaktır. 
naat eden Hırvatların önderi Dok - Almanya ile ekonomi ve ticari 
tor Maçek olmuş. demokratlarla münasebatım arttırmak ve sağlam -
lider Yovanoviçin çiftçi partisıle rıı - laştırmak için muhtelit Yugoslav ve 
bıtasını muhafazaya devam etmiş - Alman murahhasları Drestende bir 
tir. Fakat Maçek'in bunlarla uyu - toplantı yapacaklardır. Burada Yu
şamadığı ve aralarındaki rabıtnnm goslavyadan, Almanya.ya yaş Vf~ya 
bozulduğu görülüyor. Yugoslav ra - konserve edilmiş meyva, yumurta 
dikal partisinin Morava sancağmda ve saire ile zahire ihracatının da 
yüzde 80 reyle belediye seçimini ka- arttırılması meselesi görüşülect>ktir. 
zanmMı, dahili siyasetin salaha doğ Buna karşılrk Almanya, Yugoslav -
ru gittiğini ve bu salahın Maçek ta- yada ticari ehemmiyeti haiz yollar, 
rafından da kabul ve teslim edileli- şose ve köprüler yapacaktır. 
ğini göstermiştir. Bu hal, Maçek ta- Başvekil Stoyadinoviç, YuP,"oslav
raftan olan matbuatta da alenen ya - Bulgaristan münasebatı hak-
bildirilmektedir. kında demiştir ki: 

Belediye seçimi sırasında Başve- "Bulgar ruhanileri, Yugoslavyada 
kil Doktor Stoyadinoviçin Belgı·atta halkımız tarafından sevinçle karşr

büyük bir mitingte nutuk söyleme - lanmıştır. Bu da gösteriyor ki, Bul-

si haftanın en mühim hadiselerin • 
den birini teşkil etmektedir. Stoya· 

dinoviç, bu mitingte partisinin da
hilde ve hariçte tutacağı ekonomi 
siyasetini anlatmıştır. 

Diğer taraftan, Yugoslav nasyonal 
partisinin reisi Pera Jivkoviç, e~ki 
başvekil Bogolüb Yevtiçin parti:;ile 
birleştiğini ilan etmiştir. Bu birleş
meden memnun olmıyan 10 kadar me~ 
bus "Meb'uslar klübU,, adında yeni 
bir parti teşkil etmişlerdir. 

Yugoılavyamn ticari 
münaaebetleri 

F ransız ve Isviçre frangının ve 
Felemenk florina:sının kıy

metten düşmesi burada da endişe 
uyandırmıştır. Bunun üzerine Yu -
goslav milli bankası direktörH be -
yanatta bulunmuş, Yugoslav dinarı
na hiçbir tesiri olmıyacağını bildir -
miştir. 

Anlaşıldığına göre, memleketin 
döviz ve para sisteminde de hiçbir 
değişiklik olmıyacaktır. 

Liret Düşüyor 
Stok Nisbeti Yüzde 

Otuzu Buldu 
Takas yoluyla ltalyaya yapılan ih

nıcata mukabil gönderilecek malla
rın tehiri bertaraf edilmiştir. Dün 
Ankaradan alakadar makamlara ge
len haberlerde bu emtiaların Italya
dan gelmek üzere yola çıkarıldığı bil
dirilmiştir . 

Liret mütemadiyen dü,üyor 
Liret dUn biraz daha düşmüştür. 

Bir Türk lirası 15 liret 7.5 santim ü
zerinden muamele görrnUştür. 

Dün borsada hararetli ve çol< mua-
mele olmuştur. Merkez Bankası 1 

sterlin için 616 alış, 619 satış fiyatını 

tcsbit etmiştir. Borsada da 1 sterlin 

616 da açılmış, ve ayni fiyatta ka

panmıştır. 

garistanla olan münasebatımız nor

mal ve samimidir." 
Başvekilin diğer bir beyanatına 

göre, Yugoslav - Italyan ticari ve 
ekonomi münasebatı da takviye ~di
lecektir. 

Kadınlar kongreai açıldı 

B irkaç yüz murahhasın iştira
kile Dubrovnikte beynelmi -

lel kadınlar kongresı evvcnu gnn a· 
çılmıştır. Kongreyi, Yugoslav kıı.

dmlar birliği reisi Petkoviç . bir n u
tukla açmıştır. Kongre birkaı; gün 
daha devam edecektir. 

Yugoslavyada havalar birdenbire 
serinlemiş, Hırvatlıkta ve Lika mın 
takasında epey kar yağmıştır. Ka
rın irtifaı 25 santimetredir. Bu yüz
den trenler bazı hatlarda teahhurla 
işliye bilmektedir. 

Kraguevats kasabası mıntakasın -
da da geçen gece kendini hissetti -
ren bir zelzele olmuştur. Zelzelede 
birc:;ok bina ve yapıların duvarları 

çatlamıştır. 

Cürmü Meşhutlar 
Uf ak Suçlarda Azalma 

Göze Çarpıyor 
Meşhut suc:;lar kanunu sekiz gün

denberi tatbik edilmektedir. Bu suç

ların en ziyade tekasüf ettiği mmta

ka Istanbuldur. Şimdiye kadar Ada
larda iki, Bakırköyde iki, Rurnelihi

sarında bir meşhut suc:; tesbit eı..Jilmiş
tir. İstanbul meşhut suçlar müddeiu
mumisi Hikmet Sone! dün saat 17 ye 
kadar sekiz gün içinde suçlu, davacı 

VP şahit olarak tam 1100 kişı dinle

miştir. Evvelisi gün müddeiumumi
liğe gelen alakadarların adedi 250 yi 
bulmuşken dün müddeiumumiliğe yal
nız on altı hadise aksetmiştir. Sala
hiyettar bir zatın anlattığına göre, 
kanun kırıcı ve korkutucu bir tesir 
yapmıştır. Hadiseler, gün geçti1.<çe 
azalmaktadır ve gittikçe azalacağa 
benziyor. 

Sabah toplantısı, Rumcu murahhas 
heyeti reisi Romanya Üniversitesi 
Rektörü Profesör Gheorghiou'nun 
ilmi konferansile açılmıştır .Bundan 
sonra Rumen profesörlerinden Suhe
tunu ve Slobozeanu Romanyadaki 
maden suları ve banyolan hakkında 
birer tebliğ vermişlerdir. 
Romanyalı doktorlardan sonra dok 

tor Fahri Arel, ve doktor Tapt!s da 
ihtisaslarını alakadar eden birer teb

liğde bulunmuşlardır. 

Öğleden sonraki toplantı büyük bir 
samiin kütlesi önünde cereyan etmiş

tir. Davetli doktor ve mütehassıs -
!arla birçok dinleyiciler bu celsede ha 

zır bulunmuşlardır. içtima, saat 16,30 

da açılmış, ilk olarak profesör Mari

neseu, doktor Halbau ve doktor hlu
nteanu'nun Garneu Silvodaki ça

murla Phaugotherapie usulleri hak
kında hazırladıkları tebliğ okun -

muştur. 

Bunu profesör Buzeo'nun kısa bir 

tebliği takip etmiştir . 
Profesör Abdülkadir Nuyan ve Ke

mal Hüseyin de ayrı ayrı birer teb

liğ okumuşlardır . 
Son olarak söz alan profesör 

Oberndorfer Viruslü tümör hakkın
da konuşmuş ve toplantıya nihayet 

verilmiştir . 
Toplantıdan sonra Üniversite ka

bul salonunda murahhaslar şerefine j 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Gece de , 

Perapalasta dansb 'bir ziya! et tertip 1 
edilmiatir • \ 

Geceki ziyafette güzel nutuklar J 

söylendi r 
1 

Dün akşam lstanbul şehri namma ı 
Perepalas otelinde Balkan Tıp Kon- ! 
gresi murahhasları şerefine 150 ki-\ 
silik bir ziyafet verilmiştir. Ziyafe- j 
Ün sonunda Vali Muhittin Ustündağ \ 
güzel bir nutuk söyliyerek hazırlara 
hoş geldiniz demiş, mesaisi gittikçe 1 
ciddi ve verimli bir şekil alan Bal_ -! 
kan Tıp faaliyetinden bahsetmış, 
bütün bu müşterek çalışmalarda -
ki hayırlı neticelerin Atatürkiln Bal
kanlar hakkındaki görüşlerinin isa
betini teyit ettiğini söylemiştir. 

Yunan heyeti namına profesör 
Bcnşis bilmukabele demiştir ki: 
"- Istanbul hayal ve tefekkür 

şehridir. Türkiyenin bir mücc~·heri 
olan bu gUzel şehirde birleşır.ken 
düşündüğümüz nokta, bir vakıtler 
felaketlerimizi davet için ayrılık e -
mcllerinin hilafına olarak birlik ve 
yakınlık emellerile meşbu olduğu -

muzdur.,, 
Romanya heyeti reisi profe3ör 

Corciyo da şunları söylemiştir: 
••- Muhittin Ustündağ dünynnın 

en güzel şehrinin belediye reisi .. sıfa
tile çok mes'ut bir adamdır. Dunya
nın en güzel şehri derken kat'iy~~n 
mübalağa etmiyorum. Bugün bu -
yük bir Şef, kabiliyetli devlet a -
damları, Türkiyeyi garplılaştırma.kla 
meşguldür. Ist~nbul yakında güzel 
bir garp şehri olacaktır . ., 

Yugoslavya heyeti reisi Dr. Mar

koviç ise nutkunda: 

Muhtelif dövizler üzerine olan mu
amelenin tutarı 15.000 sterlin kıyme

tindedir. 
Tahvilata gelinoo: Birinci tertip 

Unitürk 23 lira 45 kuruş, ikinci ter

tip 21.62,5 lira, Sivas, Erzurum is
tikraz tahvilleri 99,5, Anadolu demir 
yolları tahvilleri 43,20 lira, Anadolu 
mümessil senetleri 46,10 lira, Anado
lu aksiyonları 45,30 lira Ü.Zerinden 

muamele görmüştür. 

ilk ve orta.mektep kitapları 
Evvelce orta mekteplerin birinci ve 

ikinci sınıf riyaziye kitaplarında hen

dese ve hesap birleştirilmişken bu 
defa ıı.yrı birer hesap kitabı hazırlan
mıştır. Birinci, ikinci, Uçtincü sınıf 

hende.seleri de ayn birer kitap ha -

!inde çıkarılacaktır . 

"- Bugün dünyanın başka yerle
rinde sonu şüpheli mücadeleler olu
yor. Tam bu sırada Balkanların 
sulhe melce olması ebedi adaletin en 
güzel tecellisidir. O Balkanlar ki es
kiden dünya yüzündeki bütün gürül
tülere merkez olan yerlerdi. Balkan 
mUtefekkirlerine ve serbest nıeslek 
sahiplerine güç, fakat asil bir vazif 
düşüyor: Balkan milletleri arasın
daki yakınlık ve kardeşlik için ça -
hşmak. Balkan milletlerinin müş
terek mukadderatı ve benliği hak -
kında. sarsılmaz bir kanaatimiz: var
dır.,, 

Merkez Bankası, 94 lirada kapan
mıştır. Muhtelif aksiyonlar ve bil-

llkmekteplerin dördüncü ve be -
şinci sınıflarına mahsus tarih kitap-

bassa devlet istikraz tahvilleri Uze- ları da Türk Tarih Kurmunun ihzar 
rinde hararetli muameleler olmuş- ettiği tez esaslarına göre tadil P.dil-

tur. miştir. 

Her nutuktan sonra nutuk sahibi
nin memleketine ait marş çalınarak 
ayakta dinlenmiştir. Sonra, geç ·ıa
kitlere kadar samimi bir hava içinde 
suvare devam etmiştir. 

Birincisi Madrit hükCtmetine ta
raftarlık ve asilere husumet. 

ikincisi asilere taraftarlık ve hU
künıet partilerine düşmanlık. Avru
pada bazan bUtün bir memleketin 
bu iki noktai nazardan birini benim
sediği görülüyordu. Meseli Alıııan
ye. ile ltalya ve Portekiz gibi faşist 

1 memleketler asileri iltizanı ediyor, 
bunların matbuatı ve bütün neşriyat 
vasıtaları onların propagandalarını 

yapıyor, hep onların muvaffakıyet -
!erinden bahsediyor, ve bugün ta • 

1 
hakkuk etıneğe başladığına göre as
keri muvaffakıyetlerini temin içitı 
hiçbir yardımı e 
na mukabil mes 

sirgemiyorlardı. Su
ela Sovyet Rusyada 
kımından Madrit hü
ffakıyetine taraftar 

enıel ve ideal ba 
kOmetinin muva 
olduğu gibi bug ün Fransanın ras -

halk cephesi hükô
hükômetinin ve sol 

ffakıyetine taraftar 

Y ecl'ek subay krt' alarının Harbiyeye geçişinden iki intıba 

Taksim abidesine çelenk 
konuluyor 

hareket ederek tam saat 12 demekte
be varmıştır. Yedek Subay Okulu Kı
taları, mektep komutanı Behzat Kö
ber~ selamlıyarak yeni yuvalarına gir 

I mişlerdir. 
• Komutan, mektep havlusunda bir-

i ·:~ ::-:özlerini ;~~e ";~~:~~~~;. 
tır: 

"-Muvazzaf ve ihtiyat subay ara-
sında fark yoktur. Gaye vatanın mü
dafasıdır. Siz de ayni kahramanlı -
ğı yapacaksınız. Burası bir subay 
mektebiydi. Gene bir subay mekte-

1 bidir. Vatan için kahramanlık san'rt -
' 

. 

1 tini öğrenmenizi sizden bekliyorum!, 
Komutanın sözlerinden sonrıı, genç 

ler istirahat için koğuşlarına çekil 
mişlcrdir. 

~..----~ ......... .. 
lilRKAÇ 
SATIRLA 

Yedek Subay Okulu, Harbiyenin 
Ankaraya nakli üzerine boşalan Har 

biye mektebi binasına dün merasim

le taşınmıştır. 

. A lınanya. pamuk mlirakabe bil 
rosu reisi P a.pst ve Bremen 

fahri konsolosumuz Helnrich Oh 
ıendrof yann Ankara vapuryile İzmi 

Yedek subay talebesi, sabah saat 
9,30 da Hahcıoğlundaki mekteplerin
den ayrılmışlar, saat 10,30 da Ka

sımpaşaya gelmişlerdir. Burada kı
sa bir tevakkuftan sonra önde müzi
ka olduğu halde muntazam bir yllrü
~·üşle istiklal caddesine çıkılmış, alay 
binlerce halkın alkışları arasında 

' . 
-

re hareket edeceklerdir , 

• -•• hracat tacirleri, ecnebi acen 
telerln vapur navlun ücret -

-!erinin fazlabğınd8Jl şikayet etmiş 

lerdir . Ticaret Odası bunu tetkik et -
meğe başlamıştır • 

• 

karında bulunan 
meti de Madrit 
partilerin muva 
bulunuyordu. 

Diğer m&mlek etlerde ise sağ par
lanlar ispanyadaki 
aşistlerin, sol parti -
nlar da solların ka -

tilere mensup o 
sağların yani f 
lere mensup ola 
zanmaları lehi nde bulunduklanr.ı 
gizlemiyorlardı . 

Bu vaziyet k arşısında yapılacak 

a sağa taraftar olan
la taraftar olanların 
n gelen yardımda 

bu suretle ispanya -
bütün Avrupayı isti

k bir harbe meydan 

iki şey vardı: y 

!arın sağlara, so 
soflara ellerinde 

bul unıııaları ve 
dan sıçrıyarak 

la edecek büyü 

aç.nıaları, yahut sağ ve sol taraftarı 
olan Avrupalı 
. .. . -·-devletlerin 

-~ b: 

Birinci şıkkın doğrudan doğruya 

e sebep olacağı aşi

lmazsa ispanya ara
numi bir harbin vu. 
mıyacağı kat'i suret-

umumi bir harb 
kar ise de hiç o 
zisi üzerinde uı 

kuuna mani ola 

te muhakkaktı. 

Buna mani ol mak için tedbir al -
daki mücadelenin bü

sağ - sol mücadelesi 

asına karşı gelmek 

un neticesi olarak 

fi ile ispanya işlerine 
e hareketi başladı va 

emi müdahale komi
tirildi. Bu komiteye 
erden sonra girenler 

mak ve ispanya 

tün Avrupanın 
mahiyetini alın 

lazımdı. Bun 

Fransanın tekli 

ademi nıüdahal 

neticede bir ad 
tesi vücude ge 
uzun t ereddüt! 
bulunduğu gibi istemiyerek girenler 

Asıl mesele bundan 
e en buhranlı, en teh

almağa yüz tutmuş-

de olmuştur. 
sonra çıkmış v 

likeli mahiyeti 

tur. 
Ademi müda hale komitesinin va

den herhangisinin la. 

girişmesine, silllı, mU

re vermesine mani ol-

zifesi, devletler 

panya işlerine 

himrnat ve sai 

maktı. 

Halbuki bug 

Taksim abidesine gelmiştir. K üçük sanayi erbabmm ihtiyaç - oluyor .ve bazı 

ün bunun aksi sabit 

devletlerin ispanyada 

ardan birine mütema • 

mühimmat temirı at• 
yor. Bu yüzden ade
ararı, tek taraflı mü

almış, ve bu tek taraf· 

n istifade edenler da 

doğru yürümeğe baş-

Okulun Atatilrke tazim ifade e- Jarmı tetkik etmekte ola n 

-
-

den çelengi abideye konulduktan son- Sana~i Umum Müdür muavini Sa 
ra, bando tarafından çalınan 1stikl8,1 met Ağa.oğlu işini bitirerek Anka 
marşı tazim vaziyetinde dinlerımi:2tir. 1 raya gitmiştir • 

Alay, merasimi mUteakip_buradan ......-~w~---

~~~J I ugiinkü 
Dün hava kapalı geçmiştir. Buıı:un de ı 

kapalı geçeceil ve rüzglrın dünkü ıibi lo
doıtan eseceii anlaşdmaktadır. 

Memleketimizde hava 
Memleketimizde hava vaziyetine ııelince: 

Bugün yurdumuzda Cenubi ve Garbl Ana
dolu kısmen ve diler taraflar tamamen bu
lutlu ve yaiışlıdır. 
Rüzıar cenubi istikametinden Garbi Ana

doluda kuvvetli, diğer yerlerde orta kuvvet
te ve Karadenizde hafif olarak eaeccktir. 

Dünkü lodos 
Marmarada evvelki giln saat 16 da baş

lıyan lodos dün Rabah sükunet bulmu,, fa· 
kat sonrndan ııiddctlenmiı;tir. Vapurhı.r se
ferlerini yapmışlarsa da akşam seferlerın-
de yolcular oldukça sallanmışlardır. Rüz
garın azami sür'ati saatte 25 kilometreyi 

Hava: KAPALID~R 

10 uncu ay Gün: 283 
1355 Hıcrı 

Recep: 22 
GUncş: 6,05 - Oğle: 
!Jı:indi: 15,12 - Akıam: 
Yatsı: 1911 - Imslk: 

Haır: 157 
1332 ~umı 

2tl Eylul 
12,01 
ı 7,39 

4,27 

1 

- ---------
bclmu~tur. 

k Dün hava taziki 757, hararet t:n ço 
24,5, en u 20, buhar tazyiki 19,5, rutub et 
yüzde 60 tesbit edilmiştir. 

Dün ıabahki ~elze1e 

•· DUn sabah ıaat 5,17 geçe şehrimizde h 
fif bir zelzele hissedilmiştir. Şehrimire 1 
kilometre mesafede vuku bulan bu zelze 

tlO 
le 

çok hafif (c<;miştir. 

dövüşen tarafl 

diyen silah ve 
tikleri anlaşılı 

mi müdahale k 

dahale şeklinl 

lı mUdahe.lede 

galebe ihraıına 

lamışlardı. 

Bu vaziyeti 

raca~ı şüphesi 

n aksülameller doğu• 
zdi. Nitekim öyle ol • 
t Rusya vaziyet bu t•· 
ttiği takdirde ademi 
rarından döneceğini 

muş, ve Sovye 

kilde deva.m e 
müdahale ka 
bildirmiştir. 

Rusyanın a demi müdahale kare • 
si bütUn ademi müdıı
niden altüst olması v• 
nin başladığı sıralarda

rından dCSnme 
hale i'inin ye 
lsp1.nya harbi 
ki buhra~ın y en ilenmesl demel<tlr. 

spanya işi yeniden. fa· 
sbetle daha çok vahirn 
rmiş oluyor. . 

Bu suretle 1 
kat eskisine ni 
bir safhaya gi 

ün, hiç şüphe yok kı 
en meraklı meselesidir. 

Mesele gün' 
en mühim vı 

ô mer Rıza DOCRUl 
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Bir Hırsızlık Suçlusu 
M3:hkemede Anlatıyor 

Sahte ilmühaber 
Satan Bir Şebeke 
Verdikleri İlmühaber

lerden 150 Kadarı 
Muamele Görmüş! ' ' Çok Namuslu Adamımdır, Bay Hakim, Beni 

Sokakta Köpeklere Sorsanız 1 anır .. ar. ,, Müddeiumumilik tevkifhanede ya
pılan mühim bir suiistimalin tahki -
kiyle meşguldür. lddia şudur: Tev -
kifhanedeki mevkuflardan bir grup Marko 1 Sene Hapse Mahkum O!du 

Dün Sultanahmet• sulh üçüncü ce
zeı hakimi Marko adlı bır meşhut 
iıl.~ıuyu ı sene '1 ay hapse manımm ve 
derhal tevkif etti. Polis, suçlu Mar
koyu hakimin önüne çıkardı. Hakim 
Osman Tevhit, Markoyu baştan aya
ğa kadar süzdü ve iddia evrakını o
kuduktan sonra : 
"- Söyle bakalım, Marko, yevmil

hesap.. geldi.,. dedi, ve duruşma 
§Öyle devam etti: 

- Ben Gaitada Afet sokağında 19 
numarada otururum. İki de çocuğum 
var. 

- Sen tam afetmişin .. Ne iş ya -
~arsm?. 

- Galatada sucuyum . 
- Göster bakalım, kazanç kağıd1-

m, nerede ünvan tezkeren, hani ta -
bela numaran? 

- Ben fakir bir adamım. Memur . 
lar beni idare ederler. Bunlar; al~a
dnn. 

- Canım ,haydi kazanç tezkeresi 
almadın. Maliye memurlarını atlat -
tın. Fakat belediye memurları da mı 
seni görmediler .. 

- İdare ettiler Bay hakim~ 
- Ya ... Sabıkan var mı? 
- İki defa kavga ettim 
- Doğru söyle.. Önümde senin 

aynan var, sabıka kağıdın.. Oraya 
bakınca, seni görürüm. 

- Bak, bay hakiın, iki defa kav -
g adan girip çıktım . • 

Bundan sonra hakim, sabıka ka
ğıdını teker teker okudu. Markonun 
üç defa hırsızlıktan mahkılmiyeti 
vardı. Son mahkumiyetini de yeni 
bitirmişti. Hakim sordu : 

- Birinci yalanını yakaladım. Ay
nca kavgadan da mahkumiyetin var 
mı? 

- Hayır yok.. Daha doğrusu bay 
hakim, ben biraz keyifliyim. Bugün 
bayramımız ... Sabahleyin birkaç bar
dak şarap içtim. Beni affedersiniz. 
Sokaktaki köpeklere sorsanız tanır -
lar. Çok namuslu adamım .. Kırk gün 
günahkar ,bir gün tövbekar.. Dün 
Fincancılardan geçiyordum. Davacı 

Ba.hcr beni dükkıinrna çektj ve bana 
iftira etti. Ben kumaş filan çalma -
dmı. 

~'ACI HAKİKATLER,, 
Okuyucularımız, "A
cı Hakikatler,, tefrika· 
mızı bugünden itiha· 
ren h er gün dokuzun
cu sayfanın son iki sii~ 
tununda bulacaklar
dır. 

İddiaya göre, :Marko dükkana gir- mahkü.mları temyiz harçlarından 
mış. Tezgiı.ııtarı oyalarken 16 met - kurtaran müzahereti adliye ilmüha
relik bir gömleklik poplini paltosunun berleri yaparak şuna buna satıyor -
altına saklamış. Dükkan sahibi bu - larmrş. 
nun farkına varmış. Paltoyu açınca Bu grubun şimdiye kadar yaptığı 
top ortaya düşmÜ!"}. Şahitler de böyle ve sattığı müzahereti adliye karar -
söylediler. !arının sayısı yüzleri geçmiştir. Mah-

Hatta bir şahit te: kemelere verilen ve dosyalara giren 
- Bay hakim, bunu bizim dükkan- bu ilmühaberlerden bir çokları da 

de üçüncü defa bu halde yakaladım, temyiz mahkemelerine gitmiştir . 
dedi. Hakim : Müddeiumumilik birinci tetkik şe-

- Demek, Marko, bugün bir bay- fi Sabri, bir haftadanberi bu mühim 
ramlık top aşırdın, öyle mi? suiistimalin tesbitiyle meşguldür. Bu-

Marko ellerhıi açtı, göğsünü ka . güne kadar tesbit edilen dosya mik-
barttı: tan 150 yi bulmuştur. 

- Ben Cumhuriyet sokaklarında Bunlardan elli kadarı temyiz mah-
serbestçe dola§ırım. Bunlar ,beni so- kemesine gitmiştir. Suçlular arasın - ! 

kaktan geçerken dükkanlarına çekti- da mevkuflardan pastırmacı Mihran,: 
ler, koltuğuma topu verdiler, sonra da Antranik, Beküvart ve eski lcra me- J 

teslim ettiler. İsterseniz beni burada muru Kadri vardır. 1 
kurşuna dizdiriniz. Benim hiç bir İkinci asliye ceza mahkemesine · 
şeyden haberim yok. Kanunun ada _ ibraz edilen on kadar sahte müzahe-j 
letini bekliyorum . reti adliye ilmühaberlerinin temyize 1 

Hakim, söz sırasının kendisine gel- gönderilen dosyalar içinde olduğu an-ı 
diğine işaret ettikten sonra, Marko- laşdmıştır . 
yu 2 sene 8 ay hapse mahkum eden Bu sahtekarlık işi de şu suretle . 
kararmı bildirdi. Sonra da suç te - meydana çıkmıştır: ·I 
şebbüs halinde kaldığı için müddeti Geçenlerde Ayasağada Galata pos-1 
yarı yarıya indirdi. tanesi veznedarı Hüsnüyü öldürdi.ik- ! 
RAKI YERİNE SU SATAN ADAM leri i~n mahki'ım olan Abdullahla ! 

Hüseyin isminde bir Adapazarıı. I Enverin h~k":Ü temyiz ,i_c;in bu ~ebe- j 
Çarşıkapıda sebzeci Hasana yüz ku- keden aldrgı bır sahte muzaheretı ad- ı 
ruşa rakı diye bir şişe Terkos suyu liye ilm~ihab~r~ mi.idde~umumiliOi~ l 
satmış. Asliye dördüncü ceza mah . nazan dıkkatını celbetm1ş ve tahkt- J 

kemesi üç gün evvel bu şişenin için- kat vaprlmca da hakikat ortaya çıkp 
deki mayii tahlil için İnhisarlar kim- mıştır · 
yahanesine göndermişti. Ağır yaralamı• 

Dün cevap geldi, su olduğu anla - Çatalcada Balaban burnunda El-
şrldı. Mahkeme suçluyu 4 ay hapse ve min oğlu Bilal iminde birisi ağırca 

17 lira ağır para cezasına mah'dım yaralandığı için Gureba hastanesine 
etti. :-getırıırnıştır. ı anıoı ad'l'.I J!in'Çeı Ka-

Çömlekte Bulu
nan Banknotlar 
Ateş l e Yanmaktan 

Güç Kurtu~ du 

ran, dün yaralrvr hastanede muaye -
ne etmiştir. }'f ·Meiu.mumilik tahki
kata devam etmektedir . 

icra memuruna hakaret 
Dün Behiye adlı genç bir kadın, 

üçüncü icra memurlarından Memdu -
ha bir istida vermiş ve bundan sonra 
da kendisinden pullu bir teslim ilmli -
haberi istemiştir . 

Evvelki gün Yahya peygamberin Memduh, alakadarlara böyle bir 
doğ·cluğu gune raı:ıtlıyumrnş. l~yupte ilmühaber verilmediğini söyleyince 
çocu~ar ~u doğuşu ateşle tes'it et - Behiye bundan müteessir olmuş ve: 
mck ıstemışler. ~orbaeıçeşınede bir "Surata bakın da ..... , diyerek ken _ 
meydanda ateş yakmışlar. Bir taraf· disini tahkir etmiştir. Meşhut suGlar
tan alevin üstünden atıı~:o~~ar. Öb~r 

1 

müddeiumumisi, suçlu Bebiy~yi dör
taraftan da çocuklar çoplukten ka- diincü asliye ceza mahkemesıne ver
ğıtlar toplayarak ateşe atıyorlarmış.. miştir . 
Ligor isminde bir çocuk ta ateşe bir \ c:====-===-=.....,=-.....,":-===
etek kağıt atmış. ha beş liralık bulmuş, ve bunları sak-

Nedim ismindeki arkadaşı yanan lamıştır . 
kağıtlar arasında bir beş liralık kağıt Biraz sonra hadise polise akset -
para 'bulmuş ve hemen onu çekerek miştir. Dün Pakize ile oğlu Nedim 
söndürmüştür . suçlu olarak müddeiumumiliğe ve -

Yarısı yanan bu beş liralığı annesi rilmişlerdir. 
Pakizeye götürmüştür. Pakize oğlu Müddeiumumi, ortada bir davacı 
ile beraber Ligorun kağrt topladığı bulunmadığı için takibi, bir davacı -
çöplüğe gitmiş ve orada üç tane da- nm zühuruna kadar durdurmuştur. 

--= 
- Mektup kimden? 

Gece · Yarı · sı Diye, bir an soracak oldu. !clalin 
mektup elinde dalgın dalgın oturuşu, 
yaşlı kadını kuşkulandırmıştı. Fa -
kat Madam Zaruyi, boynunu büktü, 
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"Bir zamanlar'' , pek sık gelen, 
gelmiş olan bu genç, kimdi?. 

Iclal, mektubu alır almaz, kuşku
lanmıştı ;içinde uyanıveren bir dl!"'.f
gu, bu mektubun Celil Mahirden 
geldiğini orı.a anlatmıştı. Iclal, bunu 
içiyle sezmişti. Fakat, bunun doğru
luğunu istemiyordu; Ummağa kor· 
k uyordu. 

Celil Mahiri unutmuştu... Büsbü
tün unutmak istiyordu ..• 

!clali, çıldırtan, sevilmemek de -
ğildi... Tahkir edilmiş olmağı, nef
sine yediremiyordu ... 

Celil Mahir, onu, aldatmış; onun 
yüzüne gülmüştü .. Hem de kimler -
le? Ve nasıl şekilde ? 

Hayır, Icliı.1, bunu a.ffetmiyecek -
ti ... 

Avucunda, gayriihtiyari 
turduğu zarfı parmaklariyle 
ti, ışığa tuttu: 

- Epey kalın \•e ağır .. • 

buruı;ı

düzelt-

Mahmut 1' l!:öAftl 

Zarfın üstündeki yazıya dikkatle 
baktı: 

- Celilin yazısı mı? .. Odur ... Baş
ka, kim yazacak? .. 

Yatak odasına geçti, biraz evvel 
tırnaklarının uçlarını düzelttiği kü
çük makası aldı, zarfı açtı. 

Zarfın iqinden iki tarafına da yaztl
mış, dört büyük kağıt çrktı. · 

lclal, bu kağıtları hemen okumadı; 
elinde bir müddet tuttu, dalgnı dal
gın etrafrna bakmdı. 

Kendini hatıralara kaptmyordu; 
Madam Zaruyinin sesini duyarak sil
kindi: gevşeklikten kurtuldu. 

Yaşlı kadın, oda kapısı önünde du
ruyordu: 

kapının önünden çekiliverdi. 
tclal, elindeki kağıtları sallayarak 

bağırdı: 

- Mektup, kimden ?diye sormu • 
yorsun? 

Madam Zaruyi, yutkundu: 
- Mektup, sanadır, hanımım ! 

Ben, ne diye sorayım ... Eğer içinde, 
bana da, bir selam varsa, teşekkür 
ederim. 

Yaşlı kadının saygısı, lclalin ho
şuna gidiyordu; eliyle yanma çağır. 
dı: 

- Gel, biraz otur ... 
Madam Zaruyi, yerinden kımıl • 

danmamıştı. !clal, sordu: 
- Bir işin mi var? 
- Akşamın yemeğini hazrrlryaca. 

ğım ... 
Kendi sözüne, gene kendi gülmüş

tü: 

- Demin beni aradın? Yağ kal -
mamtştr da bakkala kadar çıkmış -
tnn. Kapr<!ı söyledi, mektup gelmış ... 
Senin bir emrin var mı? - Akşam evde oturacağın şüphe

li... Akşamları, evde yemek yediğin 
yü- vardır? .. Adet yerini bulsun, diye 

ı bir türlü yemek yapıvorum ... l{a -

- Hayır madamcığım ... 
Madam Zaruyi, genç kadınrn 

züne baktı: 

LILIAN HARVEY ve WİLL Y FRI T CH'in en son ve en güzel süperfilmleri 

Karıı_ Giiller 
Çarlık diktatörlüğüne karşı galeyan eden Finlandiyalılar ihtilali sahneleri arasında büyük bir aşkın 

kahramanca tarihçesi, zengin mizansen, güzel müzik. 
L!LlAN HARVEY bu filmde. evvela klasik bir dansöz ve bilahara hiı.ısi ve müessir bir rol temsil edecektir. 

MAZURKA 
POLA N- GRi 'nin ŞAHESERi - REJiSÖR WiLL Y FORST .mı 

Yeni fi'mler 
Bu sene =ki yeni yı ldızın 

ti min . göreceğiz 

M aria C cbotari 
Sümer sineması da kapılarını yeni 

IUC'\i:tttl'l"e açı:ıu~ uuıuııuyvı, .un. .nıu• 

olarak, geçenlerde bu sütunda bah -
setmiş olduğum Ronald Colman'm 
bir filmini gösteriyor. 

Bu mevsim Sümer sinemasında ikı 
yeni yıldızm filmlerini görebilece -
ğiz. Bunlar Maria Cebot a ri ile Hor • 
tense Raky'dir. 

Maria Cebot a ri Bcrlin ve Dresde 
oparalarında şarkı söyliyen bir yıl
dızdır. Onu, birçok kimseler Martha 
Egger t için rakip tutuyorlar. Kendi
sini "beyazlı kızlar mektebi,, isimli 
bir filmde görerek bu h ususta biz -
zat bir fikir edineceğiz. 

Hortense Raky ise, tıpkı, Fransis
ka Gaal gibi birdenbire parlamış bir 
Macar yıldızrdır. Garip bir tesadüf 
bu yeni yıldızı da ona rakip olarak 
ortaya çıkarmıştır. Daha garip bir 
tesadüf, Martha Eggert ile Fransis
ka Gaal'i Istanbula tanıtmış olan Sü 
mer sinemasına bu yıldızların yeni 
rakiplerini de ayni şekilde tanıtmak 
vazifesini vermiştir. 

Slimcrde bu mevsim göreceğimiz 

filmler içinde, bir vakitler meşhur o-

bahat sende değil; sen, evde otur • 
mağa niyet etsen, gelip alıyorlar ... 
Hele Sun'ullah Bey ... 

!clal, tekrar eliyle çağırıyordu: 
- Gel canım ... Acele işin yok, de

mek ... 
Yaşlı kadın, Iclalin yanına gelmiş

ti; onun oturduğu koltuğun dibine 
çömeldi; genç kadının gözlerine ba
kıyordu. 

lclal, gülerek sordu: 
- Mektup, kimden? Diye merak 

etmiyor musun ? 
Yaşlı kadın, gözlerini Iclalden a-

yırmıyordu: 

- Kimden? 
- Bil bakayım, kimden? .. 
- Falcılığını, hiç yoktur, hanı -

mrm! .. 
!clal, gülümsedi: 
- Celil Mahirden ..• 
Madam Zaruyi, çömeldiği yere çö-

küvermişti: 
- Celil Mahirden mi ? 
Ağzı açık bakıyordu: 

- Ne yazıyordu? 
tcıa.ı, dudak büktü: 
- Daha okumadtm ... 
Yaşlı kadın, eğer elleriyle yere 

tutıınma..sa, sırtüstü <lüsecekti: 

Bu akşam İ P E K sinemasında 
TURK 
ÇE 

SÖZ
LÜ 

Büyük 

J 

Tepebaşı 
Dram kısmı 

Bu akşam 20 ( 

lmnbut 8, 1,dhtt!~t 

SehirTı·yatrosu 
Makbet 

Fransız 

Tiyatrosunda 
Operet kısmı 

Bu akşam sa3 · 
20.30 da 

Dudakların 

ı ıı ııı ı ıııııı 1 
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HALK OPERETi 
pek yakında kış OperetlerinP 

başlıyor 
~.c..t - 'l .c..i~ 

Büyük operet S perde .. 
• evt.k Paşanın 

vefatı 
Eski Sadrazam Tedik Paşa vefat 

etıni!jlerdir. Cenazeleri bugün Ni
şan~')ında Kodaman sokağmcla 130 
numaralı JıaneJerinden kaldınlarak 
T~vikiye camimde öğle na.mazım 

müteakip cenaze namazı eda edildik
ten sonra naaştan Yahya.efendi der
gahına nakil ve defnedilecektir. 

Muhterem ailesine t aziyetlerimizi 
sunan z. .. 
lan Japon artisti Sessu Hayakava'nin 
Annebclla ile oynadığı bir film ile 
"Elgandura,, isimli ve Arap mugan
niyelerinden Münire Elmehdiye'nin 
bir filmi ve bütün Istanbulun sevdi
ği Maric Bell'in bir filini de vardır. 

fa. 

- Okumadın mı? Sendeki de do~
rusu iyi merak hanımım ... Ne yaz -
mış bakalım? Daha doğrusu, neler 
yazabilmiş ... Onunla bir vazgeçtim, 
yok... Sana ettiklerini düşündüğüm 
zaman, hıncım kabarıyor, sade ... 
Oyle iken gene merak ediyorum. O
ku, ne yazmış ... 

lclal, kağıtları açıp düzeltiyordu: 
- Onun mektup yazdığını değil 

de; bana, neler yazabileceğini; bana, 
mektup yazamak için nasıl yüz bu
labildiğini merak ediyorum .. 

!htiyar kadın, başını salladı: 
- Hepsi bir kapıya çıkar, hanı -

, ~um ... Oku ... 
İclal, kağıtları düzeltti, okumağa 

başladı: 
"lclal Hanım, 
"Bu mektubumu alınca, hayret e

deceğinizi sanıyorum ... 
Madam Zaruyi, söylenmekten ken· 

dini alamamıştı: 
- Hayret edileceğini, kendi de bi· 

liyor. 
lclal. devam etti: 
- "Size bu mektubu yazmıyacak

tım... Fakat kendimde vicdani bir 
mecburiyet duyduğum için yazıyo 
rurn. .. 

HARDI 

Tepebaşı Garden'i 
Yarın Akşam 

IUliA REYES 
'in vedaı münasebetile 

BÜYÜK GALA 
Meşhur lspanyol 

dansözü 
I'"--" 

-- -- --~ -~ - -

Amaranto 
Numaralarına başhyor 

Yarın saat 17 de 

Büyük matine . 

l~!ağıt!~~~ I c~d!~ I 
Mısır apartımanına naklettiğini 

' bildirir. 

Hafü yemekler - İskara köftesi, 
~ah fasulye sote, malıallebi • 

Ağı.r yemekler - Salı:alı köfte, 
Yoğurtlu patlıcan kızartması, irın1k 
helvası. 

< 
Genç kadın, dişleri rasından: 
- Vicdandan da bahsediliyor! De

di. 
Madam Zaruyi, başını eğmışti: 
- Oyledir, hanımım, kaçan da. 

Allah! Der, kovalayan da ... 
Iclal, mektubu okuyordu: 
- "Vicdani bir mecburiyet deyi

şime belki güleceksiniz ... Ben, bütün 
bu ihtimalleri düşünerek, hatta te· 
ker teker hesaplıyarak, bu mektubu 
yazıyorum. Mektubumu okumağa. 
başladığınız zaman, kendimi temize 
çıkarmak, kusurlarımı, kabahatleri· 
mi örtmek, size kendimi affettirmek 
için yazdığımı zannetmemenizı. ken· 
di menfaatim için yorulduğum fik
rine kapılmamanızı rica edeceğim ..• 
Kendimden bahsetmiyeceğim ıçın, 
bu sözlerimin de doğru olduğunu an
lıyacaksınız. 

lclal, durmuştu; bu, onun, hiç 
beklemediği başlangıçtı. Onun dur· 
masına Madam Zaruyi, de alakadar 
olmuştu: 

- Buraya kadar yazdık1an pek 
akrlh, usludur ... O kadar akıllı, us
ludur ki Celil Mahir Bey, yazmamış, 
sanılır. 

(Bitmedi) 
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T AN 
Gündelik gazete 

Başmuharriri 
Ahmet Emin Yalman 

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

çalıtınaktır. 

ı Günün meseleleri 

Bu çocuklar ne olac~~? 
Su!:lu cez~mı görmelidır. Buna 

diyecek yok. J.<'akat suçlunun arka.da 
bı.raktığı ço<·u1dar ne olacak? 

Ge<;cn günler içinde, ins~nm kaf.a: 
""' ı:ri ilıti'-·ari bu suaJı sokan iki 8llla e'"'J J • 

vak'a oldu. Mahkemede yedi çocuk 
sahibi bir baba lursızlık suçundan 
dol.ayı mahkum otdu. Muhakemede 
ııa.zır bulunan çocuklar babaları 
ınahkôm olunca ağlamağa başladı -
tar. Anneleri ue birlikte 

_ Biz ;,iındi ne olacağız? diye 
dövünüp etrafındakilerin ~efkat ve 
uıerhanıetini tahrik ettiler. 

Filhakika en büyüğü on ild, en 
kliçüğii 6 yaşında olan bu çocuklar 
~imdi ne olacak? 

Eve ekmek getiren adam ha.pis -
hanelerde kendisine eknıek getire
cek bir ele muhtaç. Bu günahsız yav
nılara kim bakacak, onlara elmıek

lerini kim getirecek? 
Su~lu su-;ludur. Ceza. görmelidir. 

Fakat arkada bıraktığı çocuktar ce
miyetin malıdır. Onlar babalannın 
günahını ödemeğe mecbur edileniez
ler • 

Bu bir memleket, bir içtimai t~şkl
JAt meselesidir. Bu vak'alar da gös -
t;eriyor ki Türk cemiyetinin de böy
le bir ~ki18.ta ihtiya.cı vardır. 

:(t 

Tabii ıstıfa 
Dün ecnebi mecmualann birinde 

nüfus meselesine dair bir yazı· oku
yordwn. Ölünıle doğum biribidni 
kollıyor. Doğwıiun az olduğu mem
leketlerde ölüm de azalıyor. Medeni 
cemiyetlerde aileler günden güne ço. 
, un. .,.• .... l'aaa.4aon.la; t....wıaCAıı&.&.&.s.-• --- · ... _ ._. -

yorlar. Buna mukabil oralarda ya
~ama ~artıannm iyiliği, sıhhi şartla

nn mükemmeliyeti fazla ölüme ma.. 
ııJ oluyor. 

Tabiat kendJ kendine bir istıfa. 

yapıyor. 

Bizde şehirde ve köylüde doğum 

çokluğuna. ka11>ı bir aksülamel var. 
Kadın çocuk yapmamak için iptidai 

veya fenni bir ~ok vasıtalara baş vu~ 

ruyor. Buna mukabil doğan çocuk

ları ya.şatmanm yolunu öğrenmJyor. 

!Uuharririmiz Mümtaz Faiğin Kay
eeri röportajlanru okuyorsanız, o
rada Ç<>Cuğun ölmemek için neka

dar çetin mücadeleler geçirdiğini 

gönnüşsüniiz. 

Bizde tabü ıstif a aleyhimizde ça -
bşıJor. Biz doğa.nlan kurtarmağa 

mecburuz. Arkada§muzm dediği gibi, 

bu yal:ruz bir amme sıhhati meselesi 
değU, bir kültür m~elesi, bir )taşa
yış meselesidir. Halka ve bilhassa 
kadnuı ya.~ıımasnu ve ya§at.nı.ru:1ını 

öğretmeUd.ir • 

En mühim mesele 
1.spanya isyanı Yeniden beynelml -

lel bir hadise olnıak istidadını gös -

teriyor. tsı>anya isl·a.nı karşrsmda. 
de,·Jetler bitaraf kalma;n vadettiler. 

Fakat vaitlerine rağmen ltaıya ve 

Almanya asilere :rarclan etınekte de
vam ettiler. Onlara. tayyare gönder

diler, tank gönderdiler, bomba gün

derdiler. Ellerinde silah bu1wunıya0 
Asiler devletin bütün harp vasrtala • 

sahip olan hükfunet kuvntlerin. 
rdma daha modern silahlarla sll3.Jı. en . 
landılar • .. .. 

Netice, asilerin gunden gune ga-
Jebeleriyle neticelendJ. 

Nihayet devletlerin bitaraflık per
desi altında Asil~re yardımla~ • de -
''am ettiğini gören Sovyet Bırligi de 
harekete geldt ve bitaraflık sözü to
tuımadığı takdirde kendisini bu bu
austa serbest ıııa~·acağını bildirdi. 

Sovyet Birliğinin bu karan fiil sa
hasına g~enıe, yann İspanya badl
B~sl birdenbire bir A ,·nıpa hadisesi, 
be)•nelmilel bir mesele ,eklini ala -
bilir . 

--- - -
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Medeniyet Dünyasına 
Altı Asır Hocalık 

ÇQ 

Eden Türk 
İBNİSİNA 

1 arih Kurumut İbni 
Sina'nın 900 ün~ii 

yılını yaşatmağa ve kutlu
lamağa karar vermekle, 
Türk milletinin bugünkii 
yürüyüşüne, müsbet ilme 
dayanan yeni hamlesine 
çok uygun bir harekette 
bulunmuştur. İbni Sinat 
gerçi devrinin bütün irfa
nını ihata etmiş, bir deha 
idi. Fakat en büyük mu
vaf fakıyeti müsbet ilme 
hizmette idi. 

u.ua unmuı.maz oır un Kazandı-
ran ve ilim tarihinde sarsılmaz 
bir mevki temin eden amil. fenni 
ve bilhassa tıp ilmini ilerleten eaer
leri idi. Türk tarihinde müsbet ilim 
devrinin yaşadığı bu sırada, atala
rımızdan en fazla tebcile layık olan 
lar, hiç şüpphe yok ki, müs~let 

ilme hizmet edenlerden tarih kuru
mu, gelecek yıldönümünün 900 ün
cü yılını idrak edecek olan tbni Si
nayı taziz için seçmekle, bugünkü 
Türkün dileğini ve isteğini ifade 
etmiş, ve Türkün herşeyden fazla 
ilim ve insanlığa hizmet eden ölü
lere en derin saygı ve sevgi ile bağ
lı olduğunu göstermiştir. 

•ı ni Sina, hakikaten anılm1ya, 
sevilmeye ve taziz ed.iım·~ye 

lii.yık bir şahsiyettir. BütUn Yunan 
ve İslam irfanını, tasnif ve usul 
bakımından bir şahesere sayılmıya 
layık "kanunun., da toplıyan ve bu 
tıp ansiklopedisini bütün insanlığa 
sunan 'bu adam, asırlarca bütün 
medeniyet alemine tıp üstatlığı 

yapmış bulunuyor. Eserleri on 
ikinci asırdan başhyarak Latince
ye çevrilmiş, on beşinci asrın yalnız 
son otuz yılında 16 kere. on altın
cı asırda yirmi kere basılmış, on 
yedinci asrın sonlanna kadar dün
ya üniversitelerinde okunmuş ve 
bütün dünyaya ııp ilmini öğretmiş 
bulunuyor. Demek ki lbni Sinanın 
medeniyet diinyasrna karşı üstatlı
ğı, şöyle böyle altı asır karlar de· 
vam etmiş ve bütlin bu müddet zar 
fında bu koca Tlirk bütün medeni
yet alemini karşısına alarak okut
muş, bütün medeniyet dünyasının 
şilkran ve muhabbetini kazanmış
tır. 

Faniler içinde bu bahtiyarlığa 
mazhar olanlar herhalde çok na
dirdirler ve Türk milleti bu nadir 
ev!Adt ile ne kadar iftihar ederse 
haklıdır. 

•ı ıni Sina Şark dilnya.smm fitne 
vo fesat içinde çalkandığı, 

emniyet ve huzurun ortadan bUs
bütün kalkmış sayılaca~ bir sıra
da doiMu. Doğumu fl80 senesine 
tesadüf e-der. Do~duğu yer Buha
ranın Af şina şehri idi. Anası doğ
duğu yerin yerlisi, babası Belh a-

halisindendi. Ve Buharada hüküm 
süren Saman oğullarından Mansur 
oğlu ikinci Nuhun memurlarından
dı. !bni Sina. devrinin en milh im ir-
fan kaynaklarından olan Buhara
da tahsile başhyarak en küçük ya
şından zekası ve ihatası ile göze 
çarpmış, on altı yaşını tamamladı
ğı srrada devrinin irfanını kucak
hv.:ı rıtk tababetle mestrul olmu~tu. 
lbni Sina bir taraftan maişetim K:a-
zanma.k için çalışıyor. bir taraftan 
da yüksek felsefe meselelerile sa
vaşıyor ve Aristonun mabııdettabii-
yesinde karşılaştığı eng-elleri ıH;mr
ya uğraşıyordu. Onun bu sırada 
yardımına koşan ve Aristonun mu

ammaları içinde kaybolmaktan 
kurtaran amil, Türk filosofu Fara· 
binin yazdığı şerhti. !bni Sina bu 
ı:;erhlcr sayesinde Aristoyu kavra
~dıktan sonra meziyetlerinden bak· 
kiyle istifade etmek devrine ~~
miş ve Samırn oğlunun tahiplıgt
ne tayin olunmuştu. 997 de Saman 
oğlunu tehlikeli bir hastalJktan 
kurtarmıva muvaffak olmaST saye· 
sinde Ern"irin vakınlarmdan olınuş. 
ilme ve ilim adamlarma en büyük 
saygıyı gösteren Saman oirull~n
nm kütünhanesinden istifade ım

kanmr elde etmişti. Sonralan bu 
kütüphanenin yanması lbni Sinanrn 
düşmanlanndı:ın bir kısmının dedi
kodular çıkarmalarına, onun bilgi 
kavnaklannı ortadan kalc'lırmak 
kütiiph:rnevi vok rttiı!ini söyleme
lerine sebep olmuştur. 

"ı hnisin::ı ilk ~Prlerini h11 ı:ırra-
da yazmıya basladı ve öJilnıU 

anma kadRr yaznnva dev::ını etti . 
Fakat hiitün hu devre ihtilal. em
niyetsfalik ve huzursuzluk devreı:ıi 
idi. 1004 de Saman o!'fullannrrı ı;al 
tanab sona ermiR: lbııisina, Mah
mut G:ızn('viniıı te.'kliflc>rini kabul 
etmivcrt"'k hir luıvli r'lnlııRtrktıın ı:ıon 
ra n"vl"n F.miri K~hıı<:ı'ıın yı:ınmnıı 
yerlesmf'vi ummııı:ı. fa k~t . bnrada 

da kopan bir ihtilal vüılindt>n yer

leşmeye imkan bulamıyarak ağtr 
bir h:ıstahk e-e-cirdikten sonra Cur
can'da bir doıııtun himaveı:ıine st
~nmt~ ve onun temin ettiği evde 
mAntık ve hev~t dersleri vermis. 
diı?er tRrıtftRn "KRnun .. adlı muaz
zam eserini yazmrya ba.şJa.nıt§tı. 

•ı brıiRiM daha sonralan. h~!?i.in-
kil Tahranm civarındaki Perl 

~ehrinde ikamet ederek otuze. ya- , 
km kilelik risalelerini yazmıs. fR
kat biribiri ardınca konan ihtil~l. 
ler yü?.iinden tPkrnr vohı crkmae-:ı 
mecbur kıtlarak Kaminden Heme -
dana gitmiş, burada yerleşmis, 

kendisine buranın Emiri olan Şem· 
süddevle tarafından vezirlik rüt
besi verilmiş, fakat İbnissina bu
rada da rahat yüzü görmemişti. 

lbnisina kah gizleniyor. kah il
minden istifade için arandığı va
kit meydana Gıkıyor, fakat karı
şıklıkların devnmına rağmen "ka-

_nun" u yaaıyor, ".ı;ı.ua" euu ta-

mamlamağa c;alışıyor ve ders oku
tuyordu. 

Şemsüddcvle'ııin ölümü üzerine 
Hemeciıı.nd:ın kalkarak Isfahana 
gitmeyi diişünen ve bu seyahatini 
temin lc:ln muharebe.ve girigen İh
nisina, Hcmcdan ~~miri tarafından 
yakalanı:ı ra k hapsedilmiş. Heme
dan ile İsfahan ara!Wnda devam e
dF>n muharebeler sırasında bir sü
rü maceralardan Ronra 1:-;fahana 
giderek hayatının on. on iki sene
sini Alaiiddevlenin y:mmda ırec:ir
miş ve bu ı;;1rada edehivat ve lisa
niyat ile meşg-ul olmuştur 

•1 bnissina, bir taraftan ilmime-
saisine büyük bir faaliyetle 

devafu ediyor, diğer taraftan 
e~lencelcrini ihmal etmiyordu. 
Kendisi ilme diişkünlüğü derece
sinde zevke iptilası ile tanınmıştı. 
Bu yüzden !sfahan ordusunun 
Hemedan üzerine yürüdüğü sıra
da ağır bir hastalığa tutulmuş, 
1037 senesi Haziranında henüz 58 
yaşında olduğu halde vefat etmiş 
ve Hemedanda gömülmüştür . 

Mezan bugüne kadar derin bir 
lı!\rmetle ziyaret edilir ve bir veli 
gibi takdis ve ı.d .. mn ile karşıla
nır 

• 

lbnisina teşrih hakkında ders . 
venyor 

L 1100 senC'sındt• :razllan \"C' doktor 
l\tny MC'~·erkof'un' koUek.-.i;ronunda 
bulunan bir eserden] 

I• bnisinanın A vrupada tanınması 
12 nci asırda başlamış ve nü

fuzunun tesiri on yedinci asra ka
dar devam etmiştir. Nilfuzunun bu 

dC'rece uzun sürmesinin en mühim 
sebebi, ondaki metot kuvvPtidir 
ve bu kuvvet, her eserinden fazla 
kanununda göze c;arpar.Bu eser beş 
kitaptan millcşckkildir. tık iki ki
tap fizyoloji, patoloji ve hıfzısıh
hat mcvzulariyle me~gul olur. ü
çüncü ve dördüncüsü tedavi usulil
nU anlatır. Beşincisi ilaçların ter
kibi ile alakadardır. Bu eser 1650 
senesine kndar Louvain, l\fontpel
lier üniversitelerinde okunan en 
belli başlı tıbbi eserdir. 

Fakat Jbnisina yüze yakın e2er 
yazmıştır. Bunların içinde birkac 

s;:;yfahk risaleler bulunduğu gibi. 
birkaç ciltlik muazzam eserler de 
vardır. Büyük eserlerinin en meş
huru, demin mevzuu bahsettiği

miz "Kanun" dur. Bu eserin la
tincc ile otuz tabı bulunduğu gibi. 
tıbbi eserlerinin c;oğu da latinceye 
çevrilmiş ve bütün medeniyet dün
yas'Jnda tanınmıştır. 

Biz bu büyük adamımızın, hatı
rasını yaşatmakla ilmin yurdumuz
da yeniden kök salşını da kutlula
mış oluruz. ,-

1 OKUYUCU MEKTUPLARI 
iş Sahiplerine Kolaylık 

EyUpte Glim?şsuyu mahallesinde 1 mini mUmkUn olan bu mesele üzerine 
Mahkeme sokagıııda 3 numarada Ne- alakadarların nazarı dikkatini celbct· 
cıp Berksan, gazetemize gönderdiği menizi rica ederim.,, 
bir mektupta, mal müdürlüklerinde 
Çapraşık muameleler dolayısiyle iş 

sahiplerinin be.zan birçok güçlüklere 
katlandıklarını yazarak diyor ki: 

"Bunun en canlı örneği berum ba
şımdan geçti. Mal müdürlüğü. eon 
üc; aylık maaşımı tahakkuk ~ttirme
miş! Yıınh§lığın tashihi için maı mil
dürlüğiine müracaatta bulundum. San 
ki, kabahat bende imiş gibi, bu mü
zekkerenin peşinde tam bir ay koş· 
tum. Ve muamelenin tekemmülü için 
evrakı odadan odaya götürüp getir
mek, dolaştırmak mecburiyetinde kal
dım. Halbuki, bütün bu işlerin ça. 
buk ve daha kolaylıkla görülmesi ve 
iş sahibinin yok yere bekletilmemesi 
lazımdır. Zahmctsi7. tcdbirlf're tP.-

Eınaf m istekleri 
Bakırköy Osmaniye mahallesi es

nafından şöyle bir mektup aldık: 
"Bakırköy Osmaniye mahallesin

de mevcut esnaflar mahalle halkı -
mızla Zeytinburnu çimento fabrika. 
sının maden kısmında çalışan ame
lenin ihtiyaçlarını temin etmektey
di. 

Son zamanlarda çimento fabrika
sı kendi amelesine tahsis etmek üze
re mahalle dahilinde bir bakkal dük 
kanı açmış ve amelesine verdiği fiş 
ile bu dükkandan alış veriş edilme
sini inhisar şekline sokmuştur. Bu 
suretle mahallemizdeki bütün esna. 
fın ciro muamelesi bu dilkkkna inti-

- "'--

SağOık 

OğOtlerD 

Çorba l~. evsımi 
Havalar serinledikçe. yemekleri • 

mizde sıcak çorbayı aramıya başlı:,•o 
ruz. Çorba, hele et suyile olursa, 
her vakit iştah açıcı ve keyifli ':lir ye 
mek olmakla beraber, yazın insanı 
fazlaca terlettiğinden sıcaklarda çor 
ba içmek hatırımıza gelmez. Zaten 
çorbanın bir hassası da barsakları 
yumuşatmak olduğundan, yazın ken 
eli kendilerine yumu~amıya temayül 
eden barsaklar için çorba pek doğru 
bir şey değildir. 

Fakat kJŞ yaklaşınca. çorba soğu· 
ğa karşı müdafaa için başlıca •;a.sıta. 

larımızdan biri olur. Vücudtlmüz.; 
haylice hararet verir, epeyce miktar 
da su getirir, bu da vücudün hararet 
hasıl etmesine yardım eder. Çorba 
midemizin ve barsaklarrmızın g · ·ş

lcmesine de hizmet ettiğinderı, bu -
nun da biraz daha fazla yenıe;·e fay 
dası olur. Yazın barsaklan yumuşat 
mak hassasının da kış mevsiminde e
hemmiveti kalmaz. çünkü soğuk ak
sine te~ir yaptığından iki::;i biribırini 
karşılar. 

Şu kadar ki, kış pek ilerleyip te so 
ğuk ziyadeleı:;ince. çorbanın vereceği 
müdafaa kuvveti insana artık yetiş· 
mez. Onun içindir ki, pek soğuk olan/ 
şimal memleketlerinde insanlar çor 
baya rağbet etmezler. Çorba mutc· 
dil derecede soğuk mevsimlerin ve 

iklimlerin yemeğidir. Büyük soğuk • 
larda insan çorbadan ziyade yağlı ye· 
ınekler arar ... 

Çorbanın yıl içinde bir mevsimi ol 
duğu g-ibi, bir de gün içinde zamanı 
\'ardır. Oğle yemeğinde hazim aletle 
rimizin faaliyeti pek büyüktür. Vü
cudümüze lüzumlu olan gıdamızın en 
büyük kısmını o vakit yemek müna
:;ip olur. 

Halbuki çorba pek te besleyid bir 
gıda değildir. Mideyi doldurur. Oğle 
yemeğinde mideyi çorbayla doldur • 
mak (.Jek doğru olmaz. 

Sabahleyin mide kuvvetli bir ha -
zim için hazır bulunmaz. Bir taraf 
tan dıı vücµt geceleyin birikmiş O· 

lan lüzumsuz maddeleri çıkarmak is 
ter. O \•akit et suyuna hafif bir çor 
ba hem biraz besler. hem de vücudli 
temizJemiye yardım eden. Mideleri 
zayıf, iştahları az olanlar sabahle
yin çorbadan hoşlansalar bile onla
ra yağlı ve kuvvetli çorba lazım 0 • 
lur. 

Akşam yemeğinde, hazim aletleri
mizin faaliyeti yine azalır. Vücut ve 
mektcn ziyade istirahat ister. H~le 
soğuk mevsimde hararet verecek ye 
mek le arar. Onun için çorba akşaın 
yemeğinde hoşa gider ve fayda ve -
rir. ı.~akat miktarı az olmak .:;;artile. 
Akşam çorbası fazla miktarda olun
ca midede uzun müddet kalır. mıde 
yi yumuşatır ve en sonunda onu IJü 
yütür. Midelerinde su varmış gibi 
"lok lok,, etmesinden şikayet eden • 
!erin birçoğu akşam yemeklennde 
çorbayı fazlaca sevenlerdir. Onun ı
çin mideleri biraz zayıf olanlar akşam 
yemeğinde az miktarda çorbayla, da 
ha iyisi koyuca et suyu içerisinde şeh 
riye c;orbnsilc iktifa etmelidir ... 

Çorbanın gün içinde zamanı hak
kında söylediğim bizim mcmleketı • 
mize göredir. Almanlar yemckl~r!nın 
en büyük kısmını öğleyin yertikleri 
gibi, çorbalarını da öğle yemeğinde 
içerler. Bu da bir alışkanlık ... 
Çorbanın bir yemekte sırası hak • 

kında da ayrılıklar vardır. lnsanJarın 
en çoğ-u gibi. biz çorbayı yemeğin 
başında içtiğimiz halde, mesela Fran
,ada Lyon şehrinde çorba yemeofo 
sonunda içilir. -~nzı yerlerde yen~iş
lerl yemekten once yedikleri, kAhve 
yi bile yemekten önce içtikleri gibi. 

Ayni §ehirdc, bile çorbayı yemekle
rinin sonunda içenler bulunur. Me • 
sela ~aristc fırınlarda çalışan ha _ 
n:urkarlar çorbayı sabah yemekle Q 

~n.de en. sonra, akşam yemeğinde de 
ılkönce ıçerler. ÇUnkU gecelevin <'11.

lışan hamurkarın sabahleyin • kar~ı 
pek acıkmış bulunur, ~orba ile vakit 
~eçirmeye vakt-yoktur. Her ı;:eyden 
once et lokmıtsını yutar, en qonundJL 
da çorbayı hazim ilacı makamında i
çer. 

Bu da bir başka alrşrklık ... 
l.OKMAN ITT~Kti\f 

kal etmiştir. Buradaki esnafı za • 
rardan kurtarmak için: 

1 - Fişler Uzerine her eenafın 
muamele görebilmesini 

2 - Fabrikanın fiş ;erine işc;ile
re para vermesini 

. 3 - işçilerin aİış verişte cebre .. 
dılmNneıdrıi ~tiyrırtız.'' 
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DİLENCİNİN DUASI Dünya Boks( 
ş am pi y Q n ı a- \.ikisi de küçükken karşı karş:-:t aradan altı .:.~k;:çipAt~IL~ 

F ı
• otururlardı. Fakat Hikmetin evi ses seda çıkmayınca, onu unutmJş-

aa ıyett e mütevazı, iki katlı bir ev, Zeynebin- tu. Yirmi bir yaşına gelince de, 
ki, muazzam bir bahçe içinde, muh- uzak akrabalarından zengin bir genç 
teşem bir köşktü. Zeynepler, bu ile evlenmişti. Bu evlenme, daha zi· Sovyet Rusyadaki Futbol Mağ- rı 

IQbiyetimizin Teknik Sebepleri Amerikahlar Al-
man Boksuna 

köşkte yalnız yazın otururlardı, kı- yade, bir iş evlenmesi olmu~tu. 
şın, Şişlideki apartmanlarına gider- Zeynebin kocası gençti, güzeldi. La· 
lcrdi. Bu iki çocuğu, hergün kırlar- kin Zeynep onu sevmemişti. Baba· 
da oynarken gören ve daima yolun sının. ısrarı üzerine razı olmuştu. 

ayni kenarında oturan genç bir di- Iki sene sonra, kocası ölmüş, dul 
lenci kadın: kalmıştı. Şimdi, kalbi boş, etrafı 

Sovye~ler 
Bizden Daha 

Müessir 

Kafile Reis:nin 
Sözlerinden Anla 
dığımız Hakikat 
Futbolümüzün ve futbolcülerimizin 

Rusya.da g~irdikleri imtihanlar hep 
fena gitti. Bunun birçok sebeplerini 
muhtelli şekillerde söylemek kabil -
dir. Ancak muhakkak oJan birşey 
\'arısa., r:ıa.ğlubiyet sebeplerinin yal -
ruz birkaç taneden ibaret olmama -
sıdır . 

Vakıa Kame Reisi Ce\.'det Kerim 
lncroaymın diinkü gazetelerde uzun
ca beyanatı çıktı. Rusya.da.ki maçla
rın hep ters gidişini, Kafile Reisine 
~öre l>irka.ç noktada topla.ma.k kahil 
görünül·or. Fakat insanlann çok ii
zilldükleri ha.diselerden epey uzaklaş

madan verdikleri ilk hükümlerde ek
. seriya ya'nıldıklanru düşi.inerek ye-
nilmem.izin Mnillerini daha başka 

ta.raflarda aramak üzere Ru~yadan 

dönenlerin ekserisiyle uzun uzun ko
nuştum. Edindiğim ka.naa.tleri aşağı
fa. sll'&lıyorum : 

ONLAR DAHA MÜESSİR 

1 - Rus dostlarımızın bizimkin -

den daha müessir ve daha neticeli 

bir fütbol oynadıkları muhakkak . 

trr. Bunun asıl sebe'bini, atletik ka

biliyetlerinin verdiği teknik üstün -
lüklerde aramak akla ve işittiklerime 
daha uygun düşüyor. 

Nitekim kafile reisinin dünkü be

yanatında "bazı fütbolcularm mad -

di ve manevi iyi yetiştirilmemiş,, ol

duklarından bahsetmesi de Rusların 

atletik kabiliyetlerinin fazlalığı ile 

Lenıngrat maçında Melırnet Reşat, hasım santrtorunu tul
maya uğ raşıyor 

Atletik kabiliyeti eksik 'bir futbol- "Mal meydanda,. derler. Rusyaya gi
cunun daha gürbüz rakibine ezilme- den futbolcularımız en iyi oyuncu -
si ne kadar mecburi ise, idarecinin o larımızdı. Ama gürbüzlükleri oldu -
ezilen oyuncuyu hissiz bulması da o- ğu kadardı . 
kadar tabiidir. Fakat bunlar oyun 
tekniğinin hakiki ifadesinden ziya -
de, kaybedilen bir maçı göğsü dara
larak seyreden bir insanın hissi dili
dir. 
KASTI VE ŞAHSt GAYRETSİZLİK 

MESELESİ 
2 - Rusyadan gelenlerin ço~ 

bizim takımın son maçlarda rakibini 
paslaşma itibariyle hakimiyetine al
dığı halde gol çıkaramadığını, hal -
buki Rusların nadir fırsatları yıldı -
rım sür'atiyle neticelendirdiklerini 
söylüyorlar. 

Kafile reisi de işin bu tarafını 

başka tarzda şöyle tasdik ediyor: 
"İlk mağlubiyetimiz zaruri idi. Fa

kat diğer takmılann fazla bir üstün
lüğü yoktu.,, 

Meselenin bu cihetini tamamiyle 
teknik çerçeve içinde kalmak şartiyle 
inceleyebiliriz. Bir takım kombi •ıe
zon ve paslaşma taraflarından karşı 

takımı hakimiyetine aldr~ halde o
yuncularının kasti gayretsizliği yü -
zünden gol çrkannamazlık yapamaz. 
Öyle frrsatlar olur ki, oyuncunun a
yağını bağlasak yine gol atmak üze
re kendini yırtar. Çünkü o and::t hic 

bir hh'lsi ayaklanmac:;a dııhi şahsi şöh
ret ve haysiyeti şahlanmıştır. 

BİR KÖR, BİR SARHOŞ GİBİ.. 

Futbolculanmızı daha gürbüz ye

tiştirmek zaruretine gelince, filhaki

ka bugünkü fütbolu dahili maçlarda 

iki çalımı için göklere çıkardığımız 

meşhur futbolcularımızdan daha 

gelişmişleri kolay oynayabilir. Fakat 

bu şubede daha gürbüz gençleri bu -

lamamanın ve yetiştirememenin ka

bahatini klüplerden evvel ba,ışka yer

lerde aramak daha insaflı olur. 

Çünkü klüpler ,ancak vücudu ser

pilmiş ve olgunlaşmış çağdaki genç-

leri alabiliyorlar. Liseden çıkmıyan 

gençlerin klüplere girmeleri zaten 

yasaktır. Bu kanaatimizi güreş şube-
ı;ıinin lcuvvotilo do onğı ....... ı .. .,.-..,..,. v . 
liriz . 

Hemen hepsi serpilecekleri senele

ri liselerde geçirmemiş olan pehli -

vanlarrmızm bedeni kudretleri flit -

bolcularımızdan daha çok parlaktır. 

FÜTBOLU .1GÜRBÜZLEŞTlRMEK 
YOLU 

Hak Verdiler 
Ağır siklet dünya boks şampiyon

luğu namzetliği için bu yazın başında 
Amerikada Zenci Co Luviz'le dövü.şen 
Alman Şimeling asıl cihan şampiyo
nu ile dövüşmek üzere tekrar Ame
rikaya döndü. Fakat cihan şampi

yonluklarını Avrupalılara kaptırmak 
istemiyen Amerikalıların gösterdik
leri müşkülatla karşılaştı . 

Amerikalılar Almana asıl dünya 
şampiyonu ile dövüşemiyeceğini bil
dirdiler. Sebep olarak ta, cihan Ş'lm
piyonu Amerikalı Bradok'un hasta 
olduğunu ileri sürdiiler. 

Alman boksörü bu vaziyet karşı

sında kolları bağlı kaldı. Ya paca.ğı
rn şaşırdı. Bir iki hafta geçince Al
mana yeni bir teklifte bulundular. 
Dünya şampiyonu iyileşinciye kadar 
bir iki maç yapmasını söylediler. 
Teklif edilen maçlardan biri de dün
yanın en tehlikeli yumrukçularmdan 
olan Zenci Co Luviz ileydi. All'Ylan 
bir kere nasılsa Arap boksörü döv
müştü. Ayni adamın karşısına bir 
daha çıkarak dünya şampiyonu nam
zetliğini tehlikeye koymak istemiyor

du. 
Tam bu pazarlıkların olduğu sıra

larda cihan şampiyonu Bradok kendi
ni iyice hissetmeye başladı. Ve fede
rasyondan tamamiyle iyi olun 'ıya 
kadar küçük maçlar yapmak mü.saa
desini istedi. Federasyon şampiyo
na bu müsaadeyi verdi. Küçük maç
lar yapmak üzere müsaade alan Bra
dok'un on iki devrelik hakiki şampi
yona maçlarına angaje olmak üzere 
olduğu meydana Glktı. Bu ac;ık bir 
skandal idi. Kollarr göğsünde bağlı 
bekliyen Alman boksörü protesto et-
\,:ı. ı•~vyvın.. .«"~'-" .. -~J'-'••- '12;- "'''·-·-

f?ampiyonuna Almanla dövüşmek ü
zere bir mühlet vermeye mecbur kal-

dı. 

_ Maşallah, derdi, ne güzel ço- dolu, 24 yaşında fevkalade güzel bir 
cuklar, Allah biribirlerine ve anala- genç kadındı. 

rma, babalarına bağışlasın . * * :1(. 

Dilenci kadın yaz olduğu için ga- Gene, eskiden olduğu gibi, her 
yet hafif ve ucuz giyinebilen 50- sene Ercnköye gelirlerdi. O sabah, 
cuklar arasında bir servet, sevıye, Zeynep, plaja gitmek üzere bahçe
sınıf farkı olduğunu farkedemezdi. nin kapısından çıktığı zaman, kapı· 

Hikmet on, Zeynep yedi yaşmday- nın biraz ilerisinde şimdiye kadar 
dılar. Hikmet, Erenköydcki ilkmek- 1stanbulda hiç görmediği markada. 
tebc gider, Zeynep, evinde, hususi bir otomobil gördü. Merakla sokul
ders alırdı. Sonbahar geldi mi, Hik- du, baklr. Bu bir "Dusenberg,, idi. 
mete bir hüzün çökerdi. Zeynep Zeynep, şöhretini işittiği bu otomo

ona: 
- Ne o, darıldın mı? 
Diye sorunca: 
- Hayır, derdi. Yalnız .. birkaç 

güne kadar gideceksin de, üzülüyo
rum. 

Daha o yaşta, kadınlığın, ''aran
mak" zevkine varan küçük kız bun
dan memnun olur, fakat onu te

selli ederdi: 
- Zararı yok. gelecek yaz gene 

buluşmıyacak mıyız? 
Böylece aradan beş altı sene geç

ti ve bir yaz akşamı artık serpilmiş 
olan iki çocuk plajdan döndükleri 
zaman, Zeyncbin babası, onları. ya
rı yolda karşıladı. Zeynebe dedi ki: 

- Böyle geç vakitlere kadar, 
hem de dadın olmadan, bir daha 
kaldığını görmiy'!yim. 

Sonra Hikmete döndü ve ona: 
Siz de, dedi, kendi emsalleri

nizle meşgul olsanız daha münasip 

olur. 
Hikmet on altı yaşma ginnişti. 

Bu sözlerin manasını pek iyi anladı. 
Kıpkırmızı kesilerek çekildi, gitti. 

Uç gün biribirlerini görmediler. 
Artık Zeynep, plaja dadısile gidiyor
du. Fakat üç e-ündür Hikmeti ~ö-
remeaıgı 11<ın tnnıı ı~UJ.yvı, ...... , ... .,'T'u<> 

bin bir huysuzluk ediyordu. Uçüncü 
gün akşamı, yemekten sonra, Zey
nep bahçeye çıkmış, parmaklıktan, 
karşıki evin pencerelerine bakıyor
du. Hikmetin odası karanlıktı, ev
de hiçbir ışık yoktu. Zeynep: "Aca
ba misafirliğe mi gittiler'?" diye 
düşünürken, yanıbaşında bir gölge
nin belirdiği.ni farketmedi ve "Zey-

"A' " nep" diye bir fısıltı duyunca ; ... 

diye haykırdı. 
be . ' - Korkma Zeynep, nım. 

Bu Hikmetti. Hummalı, titrek 
' 

bir sesle: 

bil ile meşgulken bir ses ona: 
- Zeynep, dedi. Seni bekliyor

dum. 
Bu ses... Kalbi durur gibi oldu, 

kulaklarında bir uğultu ile başmı 
kaldırdı. Evet, bu Hik netti. Ya.
rabbi, nekadar değişmişti. Saçları, 

bembeyaz, gümüşi bir beyazlıktay -
dı. Yüzü tunç gibi yanıktı. Yalnız 

gözleri ayni gözlerdi, değişmemişti. 
- Haydi canım, gelsene! 
Mermer bir heykel gibi dona. kal

mıştı. Hikmet, onun bu hareketsiz
liğini, kendisini tanıyamadığına hük
mederek: 

- Tanrmadm mı? dedi. Ben, Hik
met... 

Ve otomobilden aşağı athyarak, 
yanma geldi, Zeynebin elini tuttu. 
Bu temas bir şimşek gibi, iki genç 
vücudu biribirinin kollarına attı. 

Dk kendine gelen Zeynep olmuş· 
tu. Endişe ile etrafına bakındı. Sa
bahın bu saatinde, bereket versin, 
esasen tenha olan yolda kimseler 
yoktu. Hafif bir hareketle Hikme• 
tin kollarından kurtuldu, boğuk bir 
sesle: 

- Hikmet, dedi. Beni bırak. .• 
Sana lavrk defrilim . 

.r aRa'C nıxrrıet ona guıuyordu: 
- Sus, dedi, her şeyi biliyor um• 

Ve sonra, düşündüm. On üç yaşın
daki bir çocuğun verdiği söze ne tle• 
receye kadar bağlJ kalabileceğini 
çok düşündüm. Hayat bana neler 
öğretmedi? Saçlarıma bak. Amiyane 
tabirile ben bunları değirmende a· 
ğartmadnn. Sus ... Biliyorum... Her 
şeyi biliyorum ... Yalnız istikbal ... 

bizimkileri heyecansız ve gayretsiz Bedeni krvamsızlığın çok defalar 
gibi vaziyetlere düşürmüş oldukları- manevi sarsıntılar yaptığı idman ka
na delalet eder • 

Bunun içindir ki, Rusya.da galibi

yetler temin eden güreş şubemizi 

de fütbolcuyu iyi yetiştiremiyeq 

ayni klüplerimiz ve ayni idarecileri -

miz bedeni kabiliyeti daha olgun ola
rak ilerletmişlerdir.Bunun vebalini a

yak topuna sapanlan yetiştireıniyen 

idarecilerden başka, o şubenin lisele

re devam edenleri çektiğinde de ara

yabiliriz. 

Ge<:;en hafta toplanan Nevym k fe

derasyonu cihan şampiyonuna Alman 

ile dövüşmek üzere yatırmaya mecbur 

olduğu 5.000 doları yatırmasını ve 

dünya şampiyonluğu için Almandan 

evvel kimse ile dövüşmemesini bildir

di. Fakat Alınanla dövüşmek tarihini 

de 1937 olarak tesbit etti. .Nevyork 

federasyonunun bu kararı Alman bok 

stirün lehinde gibi görünüyorsa da ta

rihin 1937 olarak tayini maçm bir 

hayli gecikeceğine delalet eder. 
Ayrıca Nevyork federasyonu Şika

go vesair mıntakalara kadar hükmü
nü icra ettiremediğinden kaçamak 
yapmak istiyen bir boksör için mü
him bir engel teşkil etmez. 

_ Zeynep, dedi, geçen akşam ba-
banın söylediklerini duydun. Çok 
doğru sözlerdi bunlar. Aramızda 
servet, seviye ve sınıf farkı var. Se
ninle beraber dolaşmamız, beraber 
olmamız, doğru değil. Ben uzun u
zun düşündüm. Bir şeye karar ver· 
dim. Yalmz bu kararımın tatbiki 
senin bir keli mene bağlı! 

Durdu. Yüzünden bir endişe göl· 
gesi geçtL Bu arada, Zeynep, aq 
gözlerle ona bakıyordu. Onda gayet 
zarif elbiseler içinde, çelik, mütena• 
sip bir vücut keşfediyordu. Aklına, 
Amerikan mecmualarında gördllğü, 
renkli otomobil reklamları geldi. Bu 
sükutu bozan gene Hikmet oldu: 

Flhakika takati ve kıvamı tam bir 
'(on bir) oyuncunun daha zayıf diğer 
on bir kişi karşısında dışardan seyr
edenlere ekseriya Cevdet Kerim 1n -
cedaymm kapıldığı hislere benzer 
duygular verdiği çok defa vakid!r. 

Takrmm mes'uliyeti üstünde ola -
r ak tribünlere oturan bir idareci, 
kendi oyuncusunun bedeni imkan -
sızlığı dolayısiyle rakibinin kolayca 
kurtulduğu vaziyetlere takılıp kaldı
ğını seyrederken içinden bilaihtiyar 
§U sesin yükseldiğini duyar : 

_ Bu ne gayretsiz ve heyecansız 
oyuncudur! Yerinde ben olsam daha 
iyi oynardım • 

:iHt S 

idele'!"~'lin esaslı mütearifelerindendir. 
İyi antrenörlerin bir tabiri vardır. 
Derler ki: "Bedeni kifayetsizliği o -
kadar rakibinden farklı idi ki, bir 
sarhoş ve bir kör gibi maç yaptı.,, 

diğer bir ıstılahla "hiç formunda ol
madığından gözleri bulutlu idi.,. di
yorlar . 

İşte bizim çocuklarm kale önlerine 
kadar geldikleri halde netice alama
maları, antrenörlerin dedikleri bedeni 

kifayetsizliğin verdiği sarhoşluktan 

ileri gelmiştir • 
Memleketin bu srra en iyi görü -

nen futbolculannm götürülmüş ol -
masmda kafile reisiyle beraberim. 

----
G azeteci - Ruıya ıeytıhatınız n<Utl geçti. 
Futbolcü - H eT zam anki gibi: T op a tmakla! .• 

Bizim memlekette filtbolla atle

tizme giren gençlerin cinsleri, vakit

lerinin fazlasını ve ciğerlerinin gıda
sını sıralar üstünde almış olanlardır. 

Nitekim atletizm Amerika.da da Üni
versitelerin inhisarındadır. 

Fütbolu gtirbüzleştirrnek yolunu a
rıyorsak, başka çareler ve baf$ka 

programlarla bu oyuna süluk edenle

rin cinslerini değiştirmeği 1ahut ay

ni cinsin spora daha elverişli bir hal

de klüplere başlamasına çalışmalı -

yız. 

Eşref ŞEFİK 

Beynelmilel 
Müsabaka1ar 

Macaristan Romanyayı 
2 - 1 )'endi 

Birinci defa olarak Bükreşte oyna. 

nan Macaristan - Romanya maçında. 
Macarlar 2. 1 galip gelmişlerdir. , 

Birinci devrede Romanyalılar 1 • O 

galip vaziyette idiler. Fakat ikinci 

devrede Macarlar iki gol çıkararak 
galibiyeti temin etmişlerdir. 

DANİMARKA-POLONYA 
Büyük bir kalabalık önünde Ko -

penhagta oynanan Danimarka • P<>
lonya maçını Danimarkalılar 2 • 1 
kazantrıIŞlardIT . 

Görülüyor ki, Amerikalılar her ne 
pahasına olursa olsun kendilerine bü
yük servetler temin eden ağır siklet 
dünya şampiyonluğunu Amerikadan 
kaGırrnamak iıçin, eskidenberi olduğu 
gibi, bütün vasıtalara teşebbüs ede
ceklerdir. 

J{riki, Karpantiye, Batling Ski, Lö.. 
dti gibi Avrupalıların kurban gittik
leri Amerikan kombinezonlarına ba
kalım Alman da baş eğecek mi? 

ORTA StKLET ŞAMP!YONU 
DÖVÜŞECEK 

Cihan orta siklet şampiyonu Fr:ın
sız Til. bu yazın başında bir cambaz
hane ile seyahate çıkmıştı. Cambaz
hanede her gün gösteriş boksü yapa
rak şehir şehir dolaşan dünya şoım
piyonunun konturatı bitmek üzere

dir. 
Kendisi bu kış cihan şampiyonluğu 

kemerini ortaya koyarak iki mac; ya
pacaktır. Maçlardan biri Kanadalı 
Bruyar ile olacaktır. Fransız boksö
rü geçen sene ayni Kanadalı ile çar
pışmış ve münakaşalı bir Şekilde ga
lip ilan edilmişti. 

Yunanistan da Atletizm 
Atina, 8 (TAN) - Yunan Başve

kili general Metaksas, Gümülcineye 
giderek Garbi Trakya atletizm bay
ramını açmıştır. Bu spor tezahürüne 
pek çok Yunanlı atlet iştirak etmek
tedir . 

Zeynep, bu sözlerin manasını an
lıyamıyor, fakat, bu yaşta, yal~ız 
genç kızlara mahsus bir sezişle Hık
metin ne demek istediğini duyuy:>r
du. Sesini çıkarmadan Hikmete de
vam etmesini anlatan bakışlarla 
baktı. Hikmet: 

- Zeynep, dedi. Ben eğer bekli
yeceğini vadedersen, aramız~aki bu 
farkı kaldırmak için çalışacagım. Bu 
çok mu sürecek'? Bilmiyorum, fa
kat zengin ve meşhur olmak arzu
su, bende, yalnız senin için var. 
Eğer sen, bana bekliyeceğini söz 
vermezsen, buna ihtiyacım yok. 
Söyle, bekliyecek misin beni? 

Zeynep, büyük bir heyecan, gurur 
ve memnuniyet duyuyordu. Hikme
tin ellerini tuttu ve bu temas, bir 
şimşek gibi iki genç vücudu biribi-

rinin kollarına attı. 
... * • 

Hikmet, o yaz gecesinin sabahı. 
evinden kaybolmuş, bir gemide mi
çolukla, Amerika.ya gitmişti. Onun 
kayboluşu Erenköyde bir hadise ol
muş, herkes merak etmişti. Yalnız, 
küçük Zeynep gülüyordu. Babası. 
kızı ile sıkıfıkı olduğu için kendisi
ni endişeye düşUren bu ~ocuğun 
kaybolmasına ve üstelik kızının mü
teessir olmayışına fevkalade nıem
n un olmuştu. 

Zeynep, ilk seneler, sayfiyeye gel
diği zamanlar, Hikmetin birdenbire 
karşısına çıkacağını ümit etmiş, fa-

- Zeynep, ister misin gene eski
den olduğu gibi plaja gidelim? 

Elele yürümiye başladılar. On beş 
sene evvel olduğu gibi, kestirme ol· 
sun diye, tarlalardan koşarak geçi· 
yorlardı. Yola çıkınca, karşılarına. 
şimdi artık ihtiyar olmuş dilenci ka
dın çıktı ve: 

- Evlatlarım, dedi, Allah sizi bi· 
ribirinize bağışlasın. Bana bir ek· 

mek parası ... 
Durdular. Hikmet, Zeynebin göz• 

lerinin içine bakıyor, bir cevap bek· 
liyordu. Zeynep te ona bakıyordu. 
Nihayet, mukavemet edemedi. Göz· 
lerini indirdi. O zaman Hikmet, cüz
danını çıkardı ve içinde nekadar pa· 
ra varsa kadının avucuna sıkıştırdı. 

lhtiyar dilenci avucunda paralar. 
eli havada kalmıştı. Hikmet, Zeyne· 
bin koluna girdi, yürümiye başladı· 
lar. Fakat iki adım sonra, Zeynep, 
kolunu çekti, geri döndü, bilezikle· 
rini ve bütün yüzüklerini çıkararak, 
onlara "Acaba delirdiler mi?" diye 
şaşkın şaşkın bakan dilencinin öte· 
ki avucuna doldurdu. 

Atinadan Son Kafile
de ge'di 

Balkan oyunlarına iştirak etmek 
üzere Yunanistana gitmiş olan atlet .. 
lerimizin son kafilesi de dün aKşama 
doğru şehrimize dönmüştür. 

Atinadaki muvaffakiyetsizlik .. 
leri etrafından kısaca fikir be-
yan eden atletlerimiz, Balkıtn?ı 
komşularımızın atletizme ~ok faz}&. 
ehemmiyet vermekte olduklarını söy· 
lemektedirler. 
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Son Osmanlı Sadra
zamının Hat.T.ralın
dan Dikkate Değer 
Parçalar Alıyoruz 
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TEVFiKPş. 
Anlatıyor 
V enizelos Casus! 

O smanlı t mparatorluğunun ölen son s<~d
razamı Tevfik Paşanın geçen sene bız

%a t anlattığı hatıratından muhtelif ve şayanı 
dikkat parçalar: 

.. _ Venizelos mu? Onu ben elli iki se.n: 
vel tanırım. O zaman Atina elçiliği katıbı 

~~im. Venizolosa biz .. Lefter Efendi" der
dik. Bizim /\. tinada casusumuzdu o. Her ay ge 
lir aylığı olan on beş lirayı benden alırdı. 
C~k çalışırdı, durup dinlenmek bilme~di. Po
Ütika işlerine atılmış haris ve cesur ~ı~ genç
ti ve yaman bir casustu. O sırada Gırıt me -
selesi yine alevlenmişti. "Lefter Efendi" he
men hergün elinde bir liste ile gelir_. ~iritt~n 
kaçarak Yunanistanda yerleşenlen bıze bıl
dirirdi. Biz de Yunan hükumetine müracaat 
ederek bunları tekrar Giride gönderirdik.,, 

"KLEMANSO" HAKKINDA 

T vfik Pasn, ''Scvr" den evvel sulh müzakeratı için 
cD mat Feridin "Paris" e gitmesinden bir hafta 
k ad.sinin de ça<Yırıldığı cihetle "Paris" c gittiğini gonra en ı 0 

1 tt ktnn !';onra diyor ki: 
an.~ı Dama~t Ferit, yazdığı muhtırayı_ ben Parise varmsı-
d bir gün cv\'el Klemanso'ya vermış. Bu uzun muhtı· 

an ~ f 1 rada Devleti Osmaniyenin cogra -
yasını tariften sonra, hudut olarak 
Rumelide Makedonyayı, Anadolu -
da da "Arabie feli~s" i . isli?'o.rd~. 
D mat Ferit, "Arabıe fclıks,, 1 Surı-

a . b v 
~·e zannediyordu. Halbukı u .ı emene 

Osmanlı hükumetinin en 
son ıaclrazamı Tevfik Pa-
1anın Har;ciye Nazın iken 

alınmı1 bir re•mi 

"tt' Bundan sonr.a da "lstıınbu -

la~n ı~in re ormanlarınaan .. " bahse- himayesini kabule davet edilivorduk. 
d Hele Anadolunun cenubu için bu gaderck bir hayli edebiyat ya~ıy?.r .~· 

••Klemanso" verdiği cevapta Muslu
r.ıan Türkiye, Protestan A !manya, 
k t lik Avusturya, ortodoks Bul~a-

.ato nla dünyayı soymak için birleş-
rıs a ... 
tiler,, dıyor, sonra "Siz kendinızı ıs-

yet sarihti. Hiilii unutman . 
"Antalya ve havalisi,, kaydı açıkça 

yazılmış bulunuyordu. 
Kağıdı okuyup bitirince ben hay

retle bakarken, Samajeste: 

I 

tu. Harbe onun habcı i olmaJnn gi
rilmişti ve harp onun haberi olma -
dan devam ediyordu. Sultan Reşat 
bir gün ağlıyarak: 

- Niçin beni yalnız bırakıyorsu
nuz? Neden hC'p birer kenara çekil
miş duruyorsunuz? Diyerek zınuıcn 
beni jş başına,.,ç~ırıyordu. 

Halbuki ok yaydan fırlamış, olan 
olmuştu. Padişaha bunları saymak 
manasızdı. Beri yarıdan da aksaka
lını ıslatan gözyaşları içime ~okı~nu· 
yordu. Heyhat ki devlet ışlermde 

gözyaşının yeri yoktur.,, 

"SEVR" MUAHEDESİ liı.m aleminin iftihar ettiği bir mev. -
cudiyet ve bu alemi temsil eden hır 
kuvvet zannediyorsanız aldanıyorsu
nuz" cümlesini ilave ediyordu. ltiraf 
etmeli ki Damat Feridin kemali gnf 
lctle, fakat özene bezene yazdığı 

1 

muhtıra ile "Klemanso" nun cevabı 
biribirlerine pek yakışmıştı. "Kle- . 
ınanso" garip bir adamdı.,, l 

- lmza buyurur musunuz? Dedi
ler. 

BUyük bir nezaketle: 
VZ TEVFİK PAŞA 

- ·Af buyurmanızı istirham 
1 Tevfik Paşa, "Scvr'' ınuahede-

ede- sinin Damat Ferit ile arka -

1 , ''L01D CORC" A DAlR 
w .. 1 kt 1 

L oid Corc, dogru soy eme en 1 
hiç haz etmeye~. b~ adamdı. 

Diplomat olmak, bu degıldır. 
Loid Corc için iyi bir diplomattır, 

derler. Bence iyi bir diplomat her 
~eyden evvel karşısındn~ini ikna ~
debilnıek hassasına malık olan bır 

adamdır. Ben nefsimdeki tecrübe 
'le Loid Corcun bu hassaya malik ol· 1 

w görd" ınadıgını um.,, 
Tevfik paşa, bu seyahat münasebc

tile ttalya Kralı ile yaptığı görü.; n~-
i de anlatmaktadır. Merhumun og

iu ile yaptığı.mız görüşmede bu mev-

zua ait malumat b~unmakla bcr:':. Tevfik Paıa, 1865 de katipkcn 
b r Tevfik pa.Şanın h.zat nakıettıgı 
b~ 'vakayr burada tekrarlamağı fay- rim dedim çünkü tek başıma :ıe sı-

uz . fatıa' olurs~ olsun bu tarzda bir ka· dalı buluyor · . . 
İ .;ıdı imza etmek için kendimde hıçbır 

tT AL y A B ZDEN NE ~ak göremiyorum. 
iSTiYORDU? Sa majeste: 

evfik Paşa, Mütareke esnasın- _ Bu kağıdı gördiiğüniiıe ve oku· T da birinci "Lond~a,, seya~.ı·.in- duğunuza dair, bir kenarına olsun 
. dönerken, Italya Kralının ızhar bir imza atsanız, hwyurdular. 
C:len "R ma" ,, · • · in 

• w· arzu Uzerine, o Ja ~ı- - Bunu da yapamıyacagım ıç 
e~tı~ majeste Viktor Emanüel l.ı.ı·a- müteessirim, dedim. 
dıp a k bul edildiğini anlatırken, . . . . . . . . . . • • 
fından ad' ine pek miiltefit bir ta- Ben lstanbula dönünce, ltaıyan el-
:Kralm ken ıs 1 d" W• • Tu"rk -ltal- A • b h . 

ele ey e ıgını, çisi ziyaretime geldi. ynı a Sl aç-
vırla muam~ lan bahsettiğini söy- tı ve imıa meselesini mevzuu bahse-
)~~n dostlu·~~~·~t diyordu ki: derck bir hayli de ısrar eyledi. Ce • 
luyor ve nı . Viktor Emanilcl vabrm, vine Krala verdiğimın ayni "- SamaJeste J 

ttr oldu ve mesele de bö'-·lece kapandı.,, bana bir kağıt uza . b" . hazır J 

., B dedi ka ınemız · 
- unu, ' k" w d BOYOK HARP 

BAŞLARKEN ... 
Ok musunuz?,, Bu agı ı 

lamış. ur dum Bun-
dikkatle tekrar tekrar o;u . d . tıuk
da da iki devlet ara.sın akı os 

tan bir hayli bahsedil.d~~te~ :'°nr~. 
bu dostluğun takviyesı ıçın ıle~de ) a 
pılması lazım gelen işler sayrlıy?r -
du. Bir kelime ile hulasa etmek ıcap 
eylerse, bununla biz, adeta Its.lyanm 

U mumi Harp başlarken Lon • 
dra.da Elçi idim. lngilizler 

bitaraf kalmamız için çok çalıştılar ... 
Nihayet harbe girdik, ben de Istan
bula geldim. 

Padişahın bir şeyden haberi yok-

daşları tarafından nasıl imzaları~ı • 
~mı anlattıktan sonra. bunu Padışa
hrn tasdik etmesine vakit kalnından 
Damat Feridin istifa ettiğini ve k_'."'_n~ 

. . . d t geldıgını dısının son defa sa are e . . 
hatırlatıvor ve Itilfıf devletlerının 

J ·m ·n bütiin tazyik ve ısrarlarına rag ~ 
"Sevr" muahedesini Padişaha uu d~k 
ettirmediğini söyliyerek diyordu kı: 

"-Böylece, Sevr muahedesi imza 
edilmiş, fakat tasdik olunmaınıştır. 
Çünkü bu muahedeyi ne yapıp yap~
rak, bir günah gibi sakladım. ra.dı-

h .. t.. .. "T dı'k et" dcmedım. şa a go urup as 
Ve asıl beni mes'ut eden cihet, adı
nı bile anmak istemediğim bu nıua
hedeııin yırtıldığını da görmüş ol -
mamdır.,, 

"KAYSER VILHELM" 
TECRÜBESİZDİ 

T anıdıklarım arasında 1'a):ser 
Vilhclm ve Bismark da "ar

dır. Kayser Vilhelm zannedildiği~in 
hilafına tecrübesiz bir adamdı. li.~
kat kalp avlamasını bilen bir Hu -
kümdardı.,, 

Tevfik Paşa, Meşrutiyetin ilanını 
• 1 d w ·öyler-memn unıyetle karşı a ıgını ı:ı 

ken ittihat ve Terakki ricalinden de 
bahsederek diyordu ki: 

"- Eğer Meşrutiyetin ilk ı:;cne

lerindeki keşmekeşler olmasaydı Os
manlı imparatorluğu bu kadar ça
buk sarsılmazdı. Onun sarsılışmın 

acısını unut.mamalıyız ki herkesten 
fazla Anadolu köylüsü çekmiştir. 

. . 
Taİat. P~şa~ı~ d~, diğer;e;i~in d_e 
büvük kusurları tecriibesızlıklen-

cn · · · ,. bir za-dir. Enver Paşa ... Belkı ı)t 

bitti. Fakat acaba iyi bir kumandan 
· · b" Harbı'\•e Nazırı mıydı? Sonra ıyı ır • . · 

olabilir miydi? Nihayet koca bır im
paratorluğun başına geçip onu d~lc
diği gibi idarp edebilmek kudrctme 
malik -::! :üi : .. , 

ı.~--~---·----------------·-----~--.-------
: MÜMTAZ FAiK YAZAN 

Antakya ve Iskenderun 
lktısadi işkence Altında 

Amik ve Reyhaniyede 50 
misline çıkarılan 
ödeyemedikleri için 60 
k ö y s a t ı lığ a çıkarı l z y o r 

• 
vergıyı 

Antakya iki dağın arasında, ~ün~a?ı? en renkl~, _en tatlı ve en ballı meyvala· 
rından yapılmış bir sandüvıç gıbı?ır. Onun ıçın her~es. burada yaşıyanla· 

rın Türk olduğuna bakmıyarak bunu hır yudumda yemek ıstıyor ya. 
;e:ıir şarktan garba uzar. Dar ve uzundur. Fakat dalgalı, boralıdır. • 
Manzarası beyaz ve mun tazamdır. Ortasında 2,5 kilometre kadar uzıyan genıt 

bir kışla caddesi vardır. O da şehri garptan şarka böler. Dört ayakta Beynelha· 
rap caddesine bağlanır. . . .. . . .. ,. . . 

Kışla bu caddededir. Büyüktür, genıştır, yola hakırndır. Tezahurata bakımdır. 
Fakat buna rağmen Antakyalıların heyecanı geçenlerde bu kışlayı da yola getir• 
mesini bilmiştir. 

S ize. bu hadiseyi anla tayım: 
Bır akşam üstü Suriycıı bir 

nefer, durup dururken, kahvenin 
birisinde bir Tlirke taarruz etmiş, 
onun başına vurmıya kalkmıştır. 
Bu hadise Türkleri sinirlendirmiş 
ve derhal bütün kahvelerde şüyu 
bulmuştur. Bunun üzerine basto
nunu kapan sokağa fırlamış. ı:;ok 
geçmeden bu kışla caddesinin iize
rindc 2.000 den fazla vücullu, fa
kat tek kalpli bir kütle hasıl ol
muştur. Bu kütle derhal kısıa nın 
yolunu tutmuş ve orada vatanı te
zahüratta bulunmuştur. 

Gerek Fransızlar, gerek Suriye
liler bu vak'a karşısında derhal 
sinmişler, seslerini çıkaramamış

lardır. Birıız spnra otoritesini ha
tırlıyan kumandan askere süngü 
tak emrini vermiş, fakat tczahti· 
ratçılnr gene dnğılmamıştır. Ku
mandan kalabalığa kurşı ateş em
rini vermekte çok tereddüt etmiş
tir. Çünkü o zaman asgari 500 
kişinin öleceğini ve beynelmilel 
bir hadise doğabileceğini muhak
kak saymıştır. 

Tezahüratçılar bu tehlikeli anda 
bile zerre kadar çekinmemişler: 

- Haydi, ne durµyorsunuz, ateş 
etsenize! .. diye haykırmışlardır. 

Nihayet sükfın kendi kend.sine 
avdet etmiş ve kalabalık dagıl
nuştır. 

lşte kışla caddesindeki kışla böy
le hıik:ı ı bir kışladır! 

B aştan aşnğr beyaz tnşlarla 

yapılmıı;;tır. Sokaklar be
yaz, evler beyazdır. Bütün evler, 
hep temiz eski lstanbul evlerinin 
manzarasını andırmaktadır. Her 
taraf temizdir. En kalabalık ve 
en alış verişi çok yerlerden lıile 
geçseniz bir tek süprüntü bula -
mazsıııız. Bu, Fransızlar zamanın
da dl)ğil, eskiden beri böyledir. 

Antakyalı çok muntazam, c;;ok 
titiz bir 'l'ilrktür. 

Dükkanlar hep sana't ncv'ine 
göre toplanmıştır. Mesela kavaf
lar, terziler, manifaturacılar. hat
ta tenekeciler ve bakırcılar bile 
ayrı ayrı yerlerde mütckasiftir. 
Çarşısının her sokağı ayrı bir 
san'at ehline tahsis edilmiştir. 

Büyük caddelerinden başka so
kakları hep girintili çıkıntılıdır. 
Biribirlerine geçmedir. Çünkü bu 
şehrin plıinını asırlar yapmıştır . 

Arkada Antilübnanın bir tepcı:;i 

üzerinde Çilifkos zamanına ait bir 
kalesi vardır. Bu kale de şehre 

hakimdir. Buraya Fransızlar bir 
karakol yapmışlardır. Fakat kale 
şehre ancak, bir taç hizmetini gö
rür, işte o kadar. Çünkü binlerce 
seneliktir. 

Kalenin tarzı mimarisini sorma
yın. Çünkü bulamazsınız. Zaten 
bu kadar yaş yaşıyan bütün ka
lelerin tarzı mimarisi zerre kadar 
anlaşılmaz. Asırlar ve ırklar dai
ma ona kendilerinden bir sey ila
ve etmiş ve onu renk renk, zevk 
zevk parçalardan yapılmış bir boh-

Giiz.el AntakJ anın umumi görünüşü 
ça haline sôkmuştur. Bir taraf • veya tav4ğunu keser, 
tan Hitit eserlerini görürken öbür mısafırpcrverdırlcr. 

bu kadar 

yanda Roma rolicflcri nazan dik-
kate çarpar. Bunlar, Selçuk veya 
Arap tarzıle girüt olmuş, bir ta .. 
rnfındn 1'urk tarzı yükselmiştir. 

Dünyada hiçbir san'at eseri 
kaleler kadar bir mimari müzesi 
olmamıştır. Her eser nihayet ba
kılır ve bırakılır. Halbuki mancı
nıklara, barut fıçılarına, güllelcre 
herief olan kaleler daima harnbiye 
ve daima tamire muhtaçtır. Ve 
her geçen medeniyet bunun ustUn
de bir iz bırakır. Ve onun yerine 
kaim olan medeniyet o izi tahrip 
eder. 

işte Antakya kalesi de böyle. 
medeniyetlerin ve barb,trlıklann 

müzesi olan bir kaledir. 

A ntili.ibnan nekadnr şehre sır
tını vermişse karşıki dağlar 

da o kadar tevazu göstererek ge
ri çekilmiştir. 

Şehrııı önünde vasi bir ova uza
nır. Bu ova Antakyanın hayatı, 
Antakyanm kalbidir. Bu ova zen
gindir. Bu topraktan altın çıkar
masını bilir. 

Ü\ ada mütemadiyen çalışan 
Türk köylüleri görürsünüz. Bun
lar tıpkı Aydın zeybekleri gibidır 
Fakat onlardan biraz daha iri
dir. Bazılarının bacakları çıplak, 
bazılarının poturludur. Uzerlc -
rinde üç peşli, uzun bir gömlek 
vardır. Bu gömlek köy ağaları -
nın sırtında ipekli, rençberle!'de 
pamukludur. Bellcrınde g nış oir 
kuşak sarılıdır. Toprağı terlerıle 
sulayarak çalışırlar ... 

Burada bir Türk köyüne uğra
mıyagörünüz ! .. Derhal sizi koy a
ğaları baş tacı eder. Siz artık ken
dinizin olmaktan çıkmış, koylünün 
olmuşsunuzdur. Siz Tanrı misafi -
risinizdir. 

Köye uğrayıp ta orada ikram 
görmemek imkansızdır. Siz iste
meseniz dahi sizi konaklarlar. Der
hal bir kuzu kesilir. Bahçenin en 
renkli, en olgun meyvalan top
lanır. 20 karpuzu bir adamın ye
mesine imkan olmadığı halde si
zin önünüze adeta bir sergi seri
lir. 

En fa]sir köyüne uğrasanız, en 
fakir köylü sile karı.;ılaşsanız size 
muhakkak hiç olmazsa bir hindi 

H c-le Türkiycden gelen bir 
Türk iseniz, hele ana vata

nın kokusu, tozları lizerinize sın
mişse, o zaman sizi koyacak ,,·er 
bulamazlar. 

Siz, bir heyecan göllinUn içine 
atılmış taşa dönersiniz, dakika 
geçmeden etrafınız halka halka 
çevrilir. Bu halkalar gittik~e ge
nişler ve sanki bir peygamber bul
muş gibi yol sorarlar: 

- Hey oğul, ne var ne yok? 
Ne zaman bayrağımızı burada is
tediğimiz gıbi dalgalandıracagız? 
Ne zaman ana yurda kavuşacağız? 

Ve ondan sonra mütemadi bir 
hI<;kırık, bir ağlaşma duyarsınız. 

lştc şurada ihtiyar bir baba ıe
yecanını zaptcdcmiyor, mütemadi 
ıstırapların oyduğu çehresinde 
gözyaşları oluk halinde akarak, be
yaz sakalında kayboluyor. 

Bir kadın hıçkırıyor. Bir genç 
gözlerinin pınarlarını yumruklan
nın tcrsile siliyor ... 

Bir ihtiyar kadın başôrtilsUnün 
ucuna gözyaşlarını emdiriyor. 

Yedisinden yetmişine kadar bir 
hey1.:can ve ana yurt sevgisi oo
ferbcrliği var ... 

- Hey oğul ne zaman?... Ya 
gecikir de ben o günleri göremez
sem! ..• 

Ana vatamn başı ucunda her
giin gözyaşlarını akıtan bu gtızel 
sancağın çektiği esaret ıstırabım, 

lnlamak, gurbet acısile zehilene,1-
lcrin nasıl eridiğini görmek irin 
bir kü:U.k. sancak köyüne uğra
mak kafıdır. Çünkü bu küçtik koy 
koca sancağın bir hüccyresidir ve 
bu hüceyreler biribirine bağlana -
rak koca bir Ülkeyi bir ıstırap ağı 
halinde sarmaktadır. 

A ntakya zengindir. Burada 
Yetişen zeytinler, bütün Yu

nan adalan zeytini erile rekabet 
edecek derecede nefistir. Bur-ada 
yetişen meyvaları dünyanın biç _ 
bir tarafmda bulmanın imkanı 
yoktur. VaktUe ta Rusyaya kadar 
ihracat :'{apan, fakat bugün kıs
men harap olan geniş sabunhane
leri vardır. Karaduran köyü bil-

(l..fıtfen sa~ fa~--:ı !;e\iriniz) 
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Son Sadrazam 
Tevfik Paşa Öldü 

OGLU ANLATIYOR 
•• 
Olen Bir Saltanatın Mezar Taşını 

Oldu Taşımak Pederime Nasip 
[Brşı 1 incide] 

de bünyesi üre yapmaya başladı. 
Prostat kanalını açtıraark üreyi de 
geçirdik. Ancak, ihtiyarlığın gitgi
de artmasına mani olmak kabil de
ğildi. Hele, bir gün banyoda diişüp, 
ayak kemiği çatladıktan sonra, bir 
daha belini doğrultamadı . 

BİR GÜNLÜK ÖMÜR 
Bir hafta önceye kadar, yatağı i

çinde oturabilirken, son günlerde 
kendisini tamamiyle kaybctm iş, lıç 
gündenberi de, hiç bir duygusu kal
mamıştı. 

Hekim, kalbin darbelerini ölçen ~
Jetle, göğsünü dinlerken biz de h;ı.s
tanın başı ucunda idik. Kalbin çar
pıntm gitgide azalmaktaydı. 

rekli sevginin çok tesiri olmuştur. 
HAYATI 

- Hangi dilleri bilirdi .. Tabii fran 
sızcadan başka .. 

- Biraz ingilizce ve almanca an
lardı. Fakat konuşmazdı. 

- Kısaca hayatından bahs~der mi
siniz? 

- Pederim, Kırımlı bir ailenin co- ! 
cuğudur. Memleketinde kendilerine 1 

Aslanoğulları derlermiş. SülB.lesi. Kı- : 
rım hanlarından Ahmet Giraya kadar 1 

dayanır. Babası. Tuna kumandanı 1 

Ferik İsmail Hakkı paşa, annesi Di- ı 

yarbekirli Ayşe Gülşinas Banudur. ! 
Sultan Mecit devrindeki maliye mızı
rı :Musa Saffeti paşa, babasiyle kar
deş çocuklarıdır. 

Son 
"Sadrazam,, 

l Başı 1 mcıde] 

Bir fah•i hatıra 

G azetecilık hayatımda Tevfik 
Paşa ile yalnız bir defa kar

şılaştım. Anadoluda Milli hükumet 
tam bir muvaffakıyet kazandığı ve 
lstanbul hükumeti ancak bir gölge 
ve engel vaziyetinde yerlerde sürün
düğü sıralarda idi. Ben o zaman 
(Vakit) te çalışıyordum. 

i Tevfik Pasa son vaziyet hakkrnda 
I (Vakit) te bir mülakat ne,ri arzıı -
1 sunu gösterdi. Kalemle ve klğıtla 
1 mücehhez olarak mülakatı yazmak 
1 için Babıaliye gittim. .. 
ı Maliye Nazın vasıtasile haber son. 
1 derdi: 
- Kendi takdirince, Milli hükiıme
tin arzu, gaye ve menfaatlerine en 
ziyade uymak şartile bir mülakat 
kaleme alsın ve bana getirsin. 

Oturdum, mülakatı baştan aşağı 
yazdım. Kendisine götürdüm. Bir d:e· 
limesini değiştirmeden aynen kabul 
etti ve kendi ağzından çıkmış bir mü
lakat olarak neşrine müsaade etti. 

Hekim, feci akibeti keşfetmekte ge
cikmedi ve aleti son defa elindE'n bı
rakırken; bize dönerek; merhıımun 

ancak bir günlük ömrü kaldığını SÖY
iedi. 

Pederim, (1261) arabi senesinde 
Üsküdarda doğmuş olduğuna göre. 
t a m a .m 95 y a ş ı n d a idi. 
tık t a h s i 1 i n i T o p k a p ı 
tarafındaki bir mahalle mekte
binde yapmış, hususi derslere de,'am 
ettikten sonra, Harbiyeye girmiş, 

1862 de, süvari mülazimi olarak mek
tepten çıkmıştır. 

1894 l e JJerlinde Oımanlı ıeliri iken (yanında çocuk/an lsmail 
Hakkı ve Ali Nuri 

O zaman 81 yaşında bulunan Tev
fik Paşa, en son sandalyasına ~ -
sen bağlılık göstermemiş, 60 senelik 
resmi hayatının husule getirmesi la
zun gelen zehin itiyatlarına rağmen 
bu sandalyanın mevhum olduğunu 

görebilmiş ve memlekete karşı fa'Y
dah olmağı en son dakikasında iste. 
miştir. 

Pederimin ölümü, ~ok şükür ıstı
rapsız geçmiştir. Göğsünün bir de
fa kalkıp indiğini ancak farkedeoil
dik ! 

HATIRALARI YOK 
- Rahmetlinin toplanmış hatırala

n var mıydı? 
- Hayır! Pederim ,hatıra yazmak

tan, hatıra toplamaktan hoşlanmaz
dı. Ve hele bunlan neşretmeyi hiç 
aklından geçirmezdi. Sebebi de, ta
nıdıklarını gücendirmek korkus•ıvdu. 
Bazan kendisine: 

- Niçin hatıralannm yazdırnı -
yorsunuz? diye sorardık. 

- Bu, bir müdafaaname olur. Ben 
bövle şey yapmam! derdi. Sedaret 
müsteşarı olan eski mebeyin başkati
bi Ali Fuat. pederimin dostuydu. A
rasıra ziyaretine gelir, karaladığı bir 
takım tarihi hatıralan, kend1~ne 
gösterir, fikrini alırdı. Öyle sarııyo
nım ki, Ali Fuat pederimin memuri
yet hayatına ait notlar alıyordu. Ali 
Fuat, öldükten sonra, bu notlar kimin 
elinde kaldı. bilmiyorum. 

lLK GENÇLlCt 
- Merhum, nerede, nasıl, kiminle 

evlenmişti? 
- nk ve son olarak valdemle ... ô

lfinciye ka.dar. başka kadın almadı. 
Atinada eefir iken biribirlerini be~en
miş, evlenmişler. Valdcm, lsviçreli
dir. Fakat fransızcayı almancadan 
daha güzel konuşur. 

Rahmetli her vakit söylerdi: 
- Ben de babam gibi, ömrilmU tek 

kadınla geçirdim! Başka kadın alma
dım ve almıyacağım, derdi. 

Bu prensibe şiddetle sadık kalmış
tı. Bir aralık, Abdülhamit kendisini, 
ele almak için gözdelerinden biriyle 

evlendirmek istemiş. Londradan dö
nüşte, bana, bu gülünç izdivaç tekil
fini reddedinciye kadar, ne güçlükler 
çektiğini uzun uzun anlatmıştı. 

Veldemi son derecede severdi. Aile 
hayatının mazbut geçmesinde bu sü-

hassa tütünile meşhurdur. Antak
yaya 12 kilometre mesafede bulu
nan Karbeyazın güvercin yumur
tası denilen üzümleri hiçbir ta
rafta bulunmıyacak derecede ın 
kokulu ve nefistir. Antakya ova
amın senede üç defa mahsul ver
diği vakidir. Fakat ne yazık ki, 
köylü bu altın membaı içinde ge
ne bilyUk sıkıntıdadır. Türklerde
ki istiklil a.,kmı öldilremiyeccklc
rini anlıyan mahalli idare, köylilyii 
lktısaden mahvetmek siyasetini 
tutmuşlardır. 

Vergiler ve bilhasaa aşar ta
hammül edilemiyecek derecede a
ğırdır. Köylü bitkin ve harabiye 
mahkumdur. Bazı yerlerde vergi 
Hkisine nazaran 50 misli arttınl
mıştıT. 

Mal sahipleri Ziraat Bankasına 
vergilerini vermek imki.nlannn 
malik değildir. Şimdi yalnız Amik 
ve Reyhaniyede 60 köy bu yüzden 
eatılığa çıkarılmıştır. 

Bunları kim alacak? Fransızlar 
mı, Suriyeliler mi? 

Antakya ve lskenderunda şimdi 
maddi işkence bırakılmış, iktisadi 
t,kence en hld şeklini almıştır. 

HARİCİYE MESLEGINDE 
(1866) da askerlikten istifa ederek 

hariciye mesleğine girmiştir. I\'.en
disini ilk olarak, F1oransadaki Osman 
lı sefareti ikinci katipliğine tayin et
mişler. ltalya hükumetinin payitah
tı o zamanlar, henüz Romada de
ğil, Floransada bulunuyordu. Pede
rim bundan sonra. Viyana, Berlin se
faretleri baş katipliklerinde, Peters -
burg sefir vekilliğinde bclunmu ·:er. 
1876 da, Petersburg sefareti masla
hatgüzarı idi. 1293 harbinden sonra 
Atina sefiri oldu. 1885 senesinde 
Pariste toplanan Süvcyş kanalı kon
feransına birinci Osmanlı murahhnsı 
olarak 1ştlralt t!ttt. I{onferans bl -
tince. Berlin sefaretine tayin oluna
rak, on sene orada kaldı. Ve niha
vet Abdülhamit saltanatının en müş
kül devrelerinde 14 sene müddetle 
hariciye naztrhğı yaptı. Sultan Re -
şat padişahlığa geçtikten sonra L'"ln· 
draya sefir oldu. Umumi harbin baş.
langıcma kadar orada bulundu. 

MÜTAREKEDE 

MUtarekcde İzzet paşadan sonraki 
kabineyi teşkil ederek sadrazam ol
du. Fakat ç~k kalamıyarak, istifa 
etti ve ayan reisliğine tayin edildi. 

1919 senesi haziranında sulh şart
larını öğrenmek için Parise giden ilk 
Osmanlı heyetinin reisi idi. 

Paristc Fransız Başvekili Clcmen
ceau tarafından gördüğü fcM m·uıme 
le Uzerine müteessir olarak hiçbir iş 
yapamadan lstanbula döndü. 

!kinci defa, sulh şartlarını dikte 
ettirmek maksadile Parise davet edi
len heyette de (1 mayıs 920) müşavir 
olarak bulundu. Fakat yapılan tek
lifleri, "Devlet mefhumiyle kabili te
lif,. görmediğini bildirerek geriye 
dön dil. 

1921 yılının şubat ayında, Lon.dra 
konferansına giden Osmanlı heyeti
r.in başında gene kendisi vardı. Bu 
konferansta, milli hiikümetin mü· 
messilleriyle ayni fikirde olıiuğunu 

söylemek suretiyle, tarihi vazife3ini 
yerine getirdiğini sanıyorum. 

Zevcm Alile 

tstiklal savaşımızın büyük zaferle 
neticelenmesinden, babamın ne ka
dar memnun olduğunu, nasıl sevinç 
goz yaşları döktüğünü size hakkile 
anlataamam. Ölen bir saltanatın me
zar ta~ı omuzlarında taşımak, za
vallı pederime nasip olmuştu. Tari -
hin ona yüklediği bu ağır yükü, kal
dırıp atamaması, vazifeye bağlılığın -
dan ileri geliyordu . 

LONDRAYA GtDERKEN 

Pederim·. eski devrin yetiştinıesi 
idi. Şüphe yok ki, saltanata karşı 'bağ 
lı idi de .. Fakat, bu bağlılık, onda sa
dece bir göreneğe uymak mecburiye
tini doğurmuştu. Yoksa, son dı::rcce 
ileri fikirli bir adamdı. 

Hiç unutmam: Londraya gide,.eği 
gün , gribe yak<ı lanmıştr. Dehşetli 
hastaydı. Fakat bir yandan padi~a
hm emrini yerine getirmek, bir yan
dan da Damat Feridin kıracağı pot
ları. tamir etmek için o halinde yoıa 
çıktı. Bu sıralarda idi ki, şimdi, se
firlerimizden biri olan tanıdığı bir 
zata sunları söylemişti: 

- Loid Corç, İstanbul ve Ankara. 
dan birer heyet çağrmakla, Türkl ~rin 

biribirleriyle kavgalı olduklarını an
latmak ve bizi bütün dünyaya te~hir 
etmek istiyor. Buna mani olmak i
çin, sözü Ankaradan gelen milliyet~i
lere terkedeceğim ! ,. 

LOİD CORÇ !LE 
Pederim, ilk defa olarak padişaha 

karşı geliyor, onun sözünü tutmu~"')r
du. Konferans başladığı gün, pede
rim in hastalığı artmıştı. 39 de .. ece 
harareti vardı. Yorganlara sararak, 
iki kişinin kolları ara~ında konferans 
salonuna getirdiler. Loid Corç bile, 
kendisine acımış: n 

- Oturduğunuz yerden söz söyliye. 
bilirsiniz! demişti. 

Pederim, ~unun üzerine kısaca: 
- Aramızda ikilik yoktur. Milli 

delegasyonun fikirlerine iştirak edi • 
yorum! diyerek, konferans salo~ mu 
terketmişti. 

Konferans dağıldıktan sonra, Loid 
Corç, pederimin yanma gelmiş: 

- Fakat. ekselans, demiş, iyi bir 
şey yapmadınız. Ruslarla anla:~ına 
halinde bulunduğumuzu biliyor mu
sunuz? 

1 

O zamanki İngiliz B~vekilinin bu 
sözleri, pederimin yerini milli .müme~ 
sillere tcrketmesine karşı bır nevı 
tehditti. Ankara, Rusyaya pek o ka-
dar güvenmesin, demek istiyordu. 

Pederim, çok soğuk kanlı idi. Loid 
Corcun bu sözlerine karşı hiç istifini 
bozmıvarak şu cevabı vermişti: 

- Ruslarla anlaşma halinde bulun. 
manrza biz de memnun oluruz! Müte
madiyen düşman kalacak değildiniz 

1 ya ... 
l Loid Corç, bunun üzerine: 
1 - Demek, son sözü silahlara bıra-
1 kıyorsunuz, öyle mi? diye sormuş. 
• Pederim de: 

1 
- Evet! Mademki bundan ?aşka 

çare yok, söz silahlarmdır, demış! 
1 Loid Corç o gUnden sonra, bir da
ha pederimle görüşmemişti. 

ROMA VE ANTALYA 
Pederimin bir de Romaya davete

dilişi vardır. Konferans münase')eti. 
le Londrada bulunduğu sıralarda, bir 
gün İtalyan sefiri kralın, kendisini 

Olüm aÖfei:nde 
Romaya çağırdığını söyler, Ped ~rim 
ihtiyatlı adam, kralın, kendisini ni
çin davet ettiğini anlamak ister. 

Sefir, bu davetin hususi mahiyet
te olduğunu temin edince, döni.işte 

Romaya uğrar, kral, İkinci Emanüel, 
pederimi, büyük bir nezaketle kabul 
eder. Vu şuradan, buradan söz aça
rak eline bir protokol tutuştunır: 

_ Ekselans, der, şu kçğıdı lütfen 
imzalar mısınız? 

pederim, kağıda göz atınca, bunun 
ttalyaya, Antalya ve havalisinde bü
yük imtiyazlar vadeden bir teahhUt
name olduğunu anlyarak: 

- Haşmetmaap, der, bendenizin 
Romayı ziyaretim, tamamiyle hususi 
mahiyettedir. Burada hiç bir vazife 
ile bulunmuyorum. Böyle bir pro
tokola imza koyabilmek için, hükihne
timden emir almam zarureti old·ığu
nu Majesteleri de teslim buyururlar! 

Kral, bu cevabı alınca, yüzünü bu
ruşturur. fakat son bir teklif yap
maktan kendini alamaz: 

- Hiç olmazsa parafe ediniz! der. 
pederim, ona da yanaşmaymca, 

Kral: 
- Fakat, der, siz boşuna tevehhü

me kapılıyorsunuz. Milli hükiımet mil 
messili olan Bekir Sami bey, sizden 
evvel. buradan geçti ve işte imz:t ~ı .. 

Pederim, şaşınr. Fakat tabii bir 
şey söyliyemez. 

Merhum, son günlerine kadar, dev
letin istiklaliyle uygun olmıyan böy
le bir vesikaya Bekir Sami beyin na
sıl iınz& koyduğuna şaşar, dururdu. 

HUSUSi HA YATI 
_ Hususi yaşayışına dair bazı §eY

ler anlatır mısınız? 
_ Pederime, ancak bir senedenbe

rf ihtiyar denilebilirdi. Yakn tarih
lere kadar neşesini muhafaza etmiş
ti. Şakadan hoglanır, nükteli sözler 
bulup söylerdi. 

Hastalığı zamanında bile bizi etra
fına toplar, gülmekten kırar, geçirir
di. 

Bir takım eski ahbapları, sıksık 
ziyaretine gelirlerdi .Onlar tatlı tatlı 
h fıkralar anlatır. !çerden sık sık 
kahkahalar atıldığını, duyardık. Fa
kat biz içeri girince, susarlardı. Ne
le:- söyleştiklerini hala merak ede
rim. 

Fakat, son iki sene içinde görüşe
cek tek bir arkadaşı kalmamıştı. Ba-

Son bir hüküm 

T evfik Paşa hakkında verilecek 
hüküm, kendisinin eski reji

min fena damgasını taşımadığı, bu 
rejimin haricinde ve kenarında kal -
mak imkanını bulduğu yolundadır. 

Daha ileri gidip Tevfik Paşanın 

memlekete müsbet surette iyilik et
tiğinden bahsetmek güçtür. Çünkü 
eski Osmanlı rejimi gibi saltanatın 

yaldızını muhafaza etmekten başka 
hedef bilmiyen, yeni bir llemin or -
tasında eskiyi körkörilne sürükleme
ğe çalışan karanlık 'bir muhitte 
memlekete iyilik etmek diye bir şey 
yoktu ve buna imkan olamazdı. 

Böyle bir imkan ancak eski harabe 

ortasında yepyeni bir İnkılap Türki
yesi kunılduktan eonra bl:fg6ellifr .. 

miştir. 

Bu sayımızın bir tarafında Os -
manlı Imparatorluğunun son sadra
zamının vefatı münasebetile eski 
günlerin hatıralannı bulacaksınız. 

Diğer bir sütunda da genç bir lngi
liz gazetecisinin lnkıllp TUrkiyesi
ne dair söylediği, sevgi ve hayranlık 
dolu sözler vardır. Eski ile yeni on 
beş senelik kısa bir fasıla ile böyle 
karşı karşıya Felince insan arkada 
ne gibi bir harabe bıraktığımızı ve bu 
giln ne gibi yeni ve güzel bir i.lemin 
ortasında olduğumuzu çok yakından 
görüyor ve coşkun iftihar hisleri 
duyuyor. 

Alamet Emin YALMAN 

zan, bize: 
- Bunlar, ne vefuız adamlarmış. 

Hepsi, birer birer çeldldi, beiıi yalnız 
bıraktılar .. derdi. 

- Atatürk hakkmda, ne dil~ünür
dü? 

- Atatürkle ancak iki defa görü
şebilmişti. Kendisinden bahsedEırken: 

- Büyük adam! Çok btlyUk adam! 
derdi. Atatilrk Tllrkiyesinin harici 
siyasetinde tuttuğu yolu, çok isabet
li bulurdu. Etrafmıızm dostlarla çev
rildiğini duydukça, aevinclnden göz
lerinin içi gülerdi. 

Biz de bunu bildiğimiz için, her si
yasi anla,manın iınzalanışını kendisi
ne ha.her verirdik. 
Başvekil lsmet lnönünU de çok tak

dir ederdi, dünkü düşmanları dost et
me siyasetini, her fırsatta beğendiği
ni söylerdi . 

Son hastalığına kadar, harici işleri 
takip etmekten ~ri durmadı. Fakat 
dahili politikaya karışmazdı. Pede
rim, ömrünü refah içinde geçirmiştir. 
Büyük oğlu, İsmail Hakkı Filibede 
konsolostur. Ben, ticaretle meşgulüm. 
Kendisine, iyi baktığımızı sanıyorum. 
Zaten onun, bizim yardımımıza da 
ihtiyacı yoktu. Ayazpapdaki eaki 
konağının (Park Otel geliri ve 90 
lira kadar tutan maaşı, kendisini ge
çindirmeğe kafi geliyordu! 

8alcihattin Güngör 
• • • 

CENAZE BUGÜN KALDIRILIYClR 
Tevfik paşanın cenazesi bu sabah 

saat 10,45 te merhumun Şi§lide Ko
daman sokağındaki evinden kaldınla
rak Teşvikiye camiinde namazı kılın
dıktan sonra Yahya Efendideki aile 
mezarlığına defnedilecektir. 

9 - 10 - 936 . 
Sovyetler Ispany 

Mücadelesine 
Müdahale Ediyo 

L Baıı ı incid• 
talebi hakkında henüz bir mUtalea 
bulunmaanıkta, fakat ltalyanın !s 
yaya karşı silah ambargosunu tatb 
ettiği ve kral tarafından çıkarılan b. 
kararname ile ilan olunan ambar., 
nun ihlal olunmadığı anlatılmak 

dır.Roma mahafiline göre Sovyet R 
ya, Madrid hükümetinin vaziyeti 
güçleşmiş gördüğü için bu hattı ha 
reketi takip etmektedir. Salahiye 
tar mahafil İtalyan müdahalesi le
hinde söylenen sözlere Madrid hükı1• 
meti lehindeki müdahalelere müteal 
lik dosya ile cevap vereceğini anlatı• 
yorlar. 

ALMANYADA 
Berlinde sabah gazeteleri, Sovyet 

Rueyanın hareketi hakkında bir şet, 
söyleıniyorlarsa da akşam gazet~lerin 
den biri, Sovyet Rusyanın son ıaat• 
te :Madridi kurtarmak için sun bit 
harekette bulunduğunu ve vaziyeti 
istismar ederek bir takım karışıklık• 
tar çıkarmak istediğıni söylüyor. 

INGIL TEREDE 
Bugünkü tngiliz gazetelerindeıı 

Niyus Kronikl guetesi vaziyet hak• 
kında şu sözleri söylUyor: "VuiyetiJl 
ciddi olduğu şüphe götürmez. Fakat 
Italya ile Aimanyanm lspanyol asile
rine yardımlarını kesmek zamanı bl
nüz geçmiş değildir . ., 

İngiltere amele partisinin fikri • 
terini neşreden Deyli Herald ise: 

"Sovyetlerin noktai nazarlarına mil 
zahir olmak Britanya hükumetini 
borcudur ... diyerek, Sovyetlerin ihta 
rını kendi ihtariyle teyit ve takviy 
etmektedir. 
Sağ cenah organı Daily Mail Sov 

yetlerin muhtırasını,. "Moskovnnı 
küstahça bir tehdidi,, saymaktadır. 

Londra, 8 (A.A.) - Amele parti 
si lideri Attlee ile maliye nazın r.em 
berli.yn arasında yapılan bir gö · 
meden sonra bir tebliğ neşredilmistir: 
Bu tebliğde adami müdahale komi 
sinin, vaziyeti tetkik etmek üzere cu• 
ma günü toplanmuı muhtemel b1J• 
lunduğu ve İngiliz mümessillerin 
Vi'itfe('ftE'l Jt&yıaıtfiiM1!ftt fPJt 
vlr edilmedikçe tevellüt edecek teh • 
likeleri müdrik bulunduklan beysJI 
olunmaktadır. 

iSPANYADA 
Paris, 8 (A.A.) - Petit Parfeteıı 

gazetesinin husust muhabiri MadaJO 
Andree Viollis'ya beyanatta bulunan 
ispanya reisi cumhuru B. Azana, es• 
cümle şöyle demiştir: 

"-Mesele, yalnız İspanyolları al&• 

kaCiar ve müteessir eden dahili bit 
nifak değiLdir. Eğer müıı.humı.n 

böyle bir nifak mevzuu bah!ôlmuı at
saydı mesele, §imdiye kadar meşrd 
hilkillnetin lehine olarak halledllmif 

olurdu. Asilere her suretle muavene~ 
edilmesi, meşru hülrlimete ise mu~ 
venet etmek şöyle d\ll'8Ull, dost me:rıı
leketlerle ticaret ınuameleleri yapma.
sına engel olacak bir abloka altına a .. 
lmması, beynelmilel nizam hukuku 
nokati nazarından doğrusu çok feci 
bir §eydir .umumt siyaset balmnm .. 
dan da bu ablokanın feci neticeleri 
olabilir. Filhakika, zahirde lspa!l4 
yaya mUnhasır bir dahili harp tibl 
görünen bu işte İspanyanm hllrr!vet 
ve istiklalinden başka Akdenlzdekl 
kuvvetlerin müvazenesi, CebelUtta• 
rık boğazının hakimiyeti, Atlantl1c de 
nizindeki üssübahrilerden istifade 
meseleleri ile Ispanyanm bakır, el • 
va, kurşun ve potas gibi mebzul sU• 

rette malik olduğu iptidaJ maddelet 
meselesi de mevzuu bahistir.,, 

Komite toplanıyor 
Londra, 8 (Radyo - Tan) - ta

panya işlerine ademi mUdahale ko
mitesi yarm (bugün) toplanacak ve 
Sovyet Rusyanın son tebliği ile met" 
gul olacaktır. Fakat komitenin bd 
tebliğine dair tetkikatta buıunma• 
sından evvel Rus muhtırasmı Almaıt 
ya, İtalya ve Portekiz hUkumetlerl• 
ne bildirmek ve cevaplannı bekle
mek icap edecektir· Ancak ondall 
sonra komite bu mUhim mesele ile 
meşgul olabilecektir-

y eni Yunan koaoloıu 
Yeni Yunan konsolosu ee~ 

gelmiş, resmen Vali ve Belediye ReiJl 
Muhiddin Üstündağ ile Vali Muavl· 
ni HUdai Karata.hanı ziyaret etmit • 
tir. Muhiddin Ustilndağ ve Hüdai 
Karataban da dUn bu ziyareti iade 
etmişlerdir • ' 



t 

9 - 10 - 936 

, 

IZLANDAYA ~ 
''·TC!JR.1<,, AKIN( 

No. 66 Yazan : Kaaırc;u,, tlı..,ıı -

Murat Reis Bağırdı: "Hay Allahın 
Belası .. Sus, Çenen Kısılsın,, 

Burası küçük bir kasabaydı. 
Evleri dağınıktı. 

sına vererek karaya çıkarmıştı. 

Ortalıkta derin bir sessizlik vardı 
Kıyıdan uzaklaşınca küçük bit" te

penin üzerinde taştan yapılmış kü
çük bir manastır göründü. Buradaki 
papaslar hemen hemen dünyadan u
zak yaşadıkları için henüz Türk akı
nından haberleri yoktu. 

ve herkesin uyuduğuna şüphe yoktu. 
Murat Reis başlıca leventlerine: 
_ Evleri kuşatın! 

Dedi. 
Solak Yunus. Kara Osman, Sakar 

Ali, Efe Mehmet gibi leventlerin 
herbiri yanlarına beşer altışar levent 
alarak yayılıyorlardı. Fakat bu sivri 
damlı. basık ve kli<<ük evlerden en ya
kın olanın avlusunda birdenbire 'bir 
havlama olmuştu. 

O sabah bütün papaslar her sabah 
olduğu gibi dua için manastırın kü
çük kilisesine toplanmışlardı. 

Leventler zaten pek yüksek olmı 
yan duvarları kolaylıkla aştılar. 

Mihrabın önünde inci! okuyan ihti
yar papas bir aralık başını kaldırın
ca kapıda dimdik duran yalın kılrç 
leventleri gördü. Gözleri döndü. ba
cakları titredi, elleri titredi ve papas 
lara bakarak: ' 

:Murat Reis: 
_ Hay Alalım belası... Çenen kı-

sılsın! ... 
Diye kızgın kızgın söylendi. 
Sonra Sakar Aliye döndü: 
_ Çabuk şunu haklayıver ... 
Köpek oldukça yiiksek bir çitin ar 

- Kendilerini Allaha verenler hiç 
bir şeyden korkmazlar ... 

Diye mırıldandı. 
kasındaydı. Durmadan bağırıyordu. 
Çiti atlamak, içeride kovalamak ve 
yakalamak için vakit gerekti. Hal -
buki her işi gibi bunu da çabuk bitir 
meliydi. 

Sakar Ali geniş ve kırmızı kuşağı-
nın arasındaki küçük bıçağı bir an
da çekti. Karanlıkta kısa bir parıl -
tı oldu. Sakar Ali bıçağın sapından 
baş ve şehadet parmaklarile tutarak 
bir defa sallamıış ve köpeğin a.lnma 
doğru fırlatmıştı. 

Bıçağı o kadar kuvvetle ve ustaıılc
la atmıştı ki, köpeğin alnını delerek 
beynine gireceğine şüphe yoktu. Fa
kat, köpek, Sakar Aliden ürkerek 
geriye fırlamış ve bıçak ta kaburga 
kemiklerinin arasına, sapma kadar 

girmişti. 
Köpek, boğuk ve son bir haykmş-

la yere yıkıldı. 
Tam kalbinden vurulmuştu. 
Fakat evin kapısı da açılarak ihti

yar bir adam görünmüştü . 
Bu bir balıkçıydı ve Recep Reisin 

lzlanda kıyılarına geldiğini duyduğu 
zamandanberi denize çıkmamıştı. 
Kendisini bu Türk akınına dair anla 
tılanlara o kadar vermişti ki, Türk 
leventlerini henilz görmeden tanımış 
bulunuyordu. 

işte ... Onlar ... Ti kendileri .... 
Kavuklu, killi.hlı, dar cepkenlı, ge 

rıiş kuşaklı, kısa şalvarlı ve birer ge
yik kadar kıpırdak insanlar .. 

Biran için gözleri faltaşı gibi açıla 
rak bakakaldı. 

Sakar Ali bir hamlede çiti atlamış 
balıkçıyı da köpek gibi hemen sus
turmak istemişti. 

Lakin ihtiyar balıkçı kendisinden 
umulmayan bir çeviklikle geri dön -
ırıüş, eve girmiş kapıyı kPrd.Pn siir -
gülemişti. 

Evin içindekilere: 
- Türkler baskın yaptılar •. Tür'k 

Jer geldi.. Kaçın! ... 

Diye bağırdı. 
Sonra evin diğer tarafındaki pen

cereden dışan fırladı: 
- Türkler geldi... Kaçın! ... Dağa 

kaçın! .. 
Karanlıkta çılgın gibi koşuyor, yo 

tunun üstündeki evlerin kapılarına 
ve pencerelerine var kuvvetile vuru
yor, uzakta kalanlara da yerden aldı 
ğı irili ufak~ı taşlan fırlatıyordu. 

Murat Reıs: 

1 
_ Dağ yolunu keatnL Çabuk! .. 

1 Diye haykırdı~ 
Karanlıkta dag. yo~unun nerede ol 

öuğunu bilmeye ımkan Yoktu ki ... 
Her grup birer tarafa dağıldı. . 
Bir köyden fark~ız olan minimini 

kasabanın içini çıgiıklar, haykınş • 

ıar doldurmuştu. ~ 
Korku pek bilyük oldugu için ka-

ta 0 derecede hızlı olmuştu · 
çışK sbanın içini ve dışını ezber bi _ 

len ;erliler kolaylıkla dağ yolunu bul 

1 r ve kaçmışlardı. 

Fakat adamcağız kendisini Allaha 
verememiş olmalı ki. bir çuval gibi 
taşların üstüne yuvarlandı. 

Solak Yunusun arkasında alaylı 
bir ses duyuldu: 

- Allah sizi bize verdi. Haber ver
mediyse kabahat bizim değil. .. 

Bu Dişli Ha.sandı. 
Bir kahkaha attı. 
Leventler papasların gene: ve rlinç 

olanlarından dokuz kişiyi önlerine ka 
tarak manastırdan ayrıldılar. Bir kıs 
mı da gümüş şamdan gibi bazı de
ğerli şeyleri almışlardı. 

Berunes köylüleri Türk denizcile
rinin kıyılarda dolaştıklarını ve bas 
kınlar yaptıklannı duymuşlardı. Fa
kat or:-··" kadar gelebileceklerini nm 
muyorlardı. Bununla beraber köyi1n 
ileri gelenlerinden Freund diğerierin 
den daha meraklıydı. En çok c;üveıı 
diği adamlardan ikisini, iki güzel a
ta bindirdi ve: 

- Gidin. Türkler nerelere gelmiş 
ler? Neler yapmışlar? Bu taraflara 
geliyorlar mı? Doğrusunu öğrene . 
rek dönün! 

Dedi. 
iki atlı iyice siliı.hlanmışlardr. 
Yola çıktılar. 
Bu sırada Kara Osman. Solak Yu

nustan ayrılıyor, iki arkadaşile bir
likte yakın tepelere, yakın yamaçla
ra giderek etrafı gözlüyordu. 

Kara Osman önce bir yolun döne
mecinde üç kişile karşılaştı. Palala
rı gösteriverince üçü de ellerini kal
dırdılar ve teslim oldular . 
Yamacı büsbütün dönünce bir tar 

lada çalışan dört kişi daha gör<liller. 
Hemen onları da yakaladılar. Fakat 
daha ileride görünen yedi kişi taban
ları kaldınp kaçmıya başladılar. 

Kara Osman iki arkadaşından bı
risine döndü: 

- Mestan, sen bunları bizim yol
daşların yanına götürüver. Biz de 
şu kaçanlan yakalıyalım. Kaçırma 
ha! ... 

- Sen hiç merak etme ... Bun!ar 

koyun gibi insanlar... Yüz tane ol

sa gene bir sürü gibi surer götürü · 
rüm . 

Kara Osmanla arkadaşı kac;anla. -
rın arkasından koşarak uzakla~tı -
tar. 

Mestan, yedi Izlandalıyı önüne kat 
mış yola girmişti. 

Çiftçi Freund'un gönderdiği a -
damlar beş altı yüz adım ötede se -
kiz kişi gördüler. 

O zamanlarda Danimarkadan lz
landaya göçenler oluyordu. iki at -
1ı da bu sekiz adamı göçmen sandı
lar. 

Mestan nal seslerini duyunce geri 
ye baktı: 

- Hele gelsinler... Allah gönde -
riyor bunlan ... Yayalıktan kurtula -
cağım. 

Diye dUşUndU. 
m~uarat reis buradan biri Izlind-ılı 
ve dördü Danimarkalı olmak üzere 

Silahlarmı arkadan görllnmiyecek 
şekilde düzeltti. 

beş kız aldılar. . 
Civarda Bulandsnes adında hır 

.. rdı S baha karşı buraya da 
koy va . a d"rt k .. d 
bir baskın yaptılar. On , 0 .. ışı.. a-

h . ed k Cupavok a dondul~r. a esır ere 
gemilerine bindiler. . . 

Murat Reis kıyı boyunca ilerlıyor 

Clu. d 
Fakat Izli.ndanm bu tara.fla.nn a 

Atlılar acele etmeden yaklaşıyor
lardı. 

Mestan esirlerin önüne geçseydi 
hiç görünmiyecekti. Fakat bunu ya
pamazdı. Bu yüzden atlılar bu sekiz 
kişiden birisinin silahlı olduğunu far 
kettiler. 

Birisi: 
- Bu bir korsandır ... 
Diyerek atmın başını geriye çevir

di. 

TAN , .. , ........ -.......~ 
DONY A MATBUA TINDA 
GOZUMOZE t·LlŞENLER Radyo 
~~ ............. ....._ 

Manchester Guardian'ın Bugünkü program 
lstanboJ 

Yazan : Ziya ~akir 
yüzüncü yılı 

.. ~.ünyanın en dürüst ve doğrı.ı 
ozlu gazetelerinden biri o ı a n 
(~anchester Quardi!ln) birkaç 
gun evvel yüzüncü yıl dönümünü 
tes'it etmiştir. Bu kıymetli arka
daşı tebrik ederiz. 

Manchester Quardian yüz )'ıl 
evvel haftada iki defa olarak çık
maya başlamıştır. 1836 senesinde 
lngiltere gazeteler üzerinde bulu
nan bir kısım resim ve vergileri 
kaldıfmış, bunun üzerine gazete
ler fiyatlarını indirmiş, satış bir
denbire yükselmiştir. Nihayet 
1853 senesinde ilanlar üzerindeki 
vergi ve 1855 senesinde pul vergi
si lağvedilmiş, diğer lngiliz gaze
telerile beraber Manchester Quar
dian da yeni ve canlı bir inkişaf 
devresine girmiştir. Bu maddi yük
lerden ve sedlerden kurtuluş, ı n
giliz gazetelerini birdenbire seviye 
itibarile de yükseltmiştir. 

• 
8 2 kanlı adam 

Varşovada 82 defa evlenmis bir 
adam tevkif edilmiştir. Bu .ada
mın adı Yehuda, yaşı 44 tür. Ka
rılarından 22 si Lehlidir, diğer alt
mışile on yedi muhtelif nıemlel(et
te evlenmiştir. Birisi Fransada. 
diğeri ltalyada iki köşkü vardır. 
Karılarından dolandırdığı cihazlar 
ile senelerdenberi yaşamış, dur -
muştur. Leh kanunlarında biribi
ri üzerine iki karı alanlara karşı 
ağır cezalar vardır. Bu cürmü 81 
defa tekrar etmiş olması müşed
dit sebep addedilecektir. 

• 
Bol bir evlenme ziyafeti 
Geçen gün Macaristanda bir 

çiftlik sahibinin kı:ı:ı bir mektep 
hocasile evlenmiştir. Çiftlik sahi
bi etraftan iki yüz dostunu çağır
mış ve buhran senelerini unuttur
mak için misafirlerine şöyle adam
akıllı yedirip içirmiye karar ver
miştir. Düğün ziyafetleri eski 
Macar an'aneleri usulünce üç gün 
üç gece küçük fasılalarla devam 
etmi,tir. Bu esnada 4 dana. 2 ka
raca. 3 pyik, 1 domuz. 50 ördek, 
20 kaz, 75 tavuk, 16 tavşan, 5 ku
zu, 500 yumurta, 300 litre şarap. 
40 litre konyak, 100 şişe bira. 96 
litre kahve yenmiş. içilmiştir. Ye
mekler esnasında zevki ve neş'e
yi ifade için kırılan kadehler 87 
den ibarettir. 

Ayni günlerde Macaristaı1da 
sebze yemek taraftarı iki mektep 
hocası evlenmiştir. Bunların ye -
mek ziyafetlerinde ekmek, peynir. 
çiğ sebzelerden başka bir şey yok
tu. izdivaç pastası havuç. dorıı.~
tes, fındık. üzüm ve şeftaliden nıu
rekkep olarak yapılmıştı. 

• 
İncil 705 dile tercüme 

edilmiş 
6 llkteşrin 1536 senesinde ıngil

terede Tindal isminde bir adanı 
müteassıplar tarafından öldürül • 
müştUr. Bu adamın kabahati 111

• 

cili herkesin konuştuğu dile çevi
r!!rek halk tarafından tanınması
nı istemekti. 

Bu günlerde bu adamın dört yü
züncü yıl dönümü tes'it edilecek
tir. 

1804 senesinde lngilterede ıngi
liz ve ecnebi lncil cemiyeti adında 
bir cemiyet kurulmuştur. Bu ce • 
miyet Tindalin başladığı işe d~
vam ederek incili 705 muhtelif dı
le tercüme ettirmiş ve bu dillerde 
476.000.000 nüshayı dünya yuzüıı
de dağıtmıştır. 

• 
Kilin Mari'ye kardeş 

lngiltere, Küin Mari Okyanus 
gemisinin verdiği neticelerden 
memnundur. Bu gemi masrafını 
çıkarınıya muvaffak oınıuştur. 

Kanunuevvel ortasına kadar ı<üin 
Mari 28 gidip gelme seyahati ik
mal etmiş ve 35.000 yolcu taşı -
mış olacaktır. 

Dikkate değen nokta şudur: Kü
in Mari 80.774 ton büyüklüğünde 
olduğu halde, işletme masrafı me
sela 52.000 tonluk bir Rengarya 
gemisinden çok hafiftir. 

Öğle neşriyatı _ S 
Türk musikisi; 12 50 . aat, 1.2.30: Plik~a 
ile hafif müzik· ı3 2 · Havadıs; 13,05: Plak 
yatı. ' • 5: Muhtelif plak neşri-

Ş~rk Ordusu" harekata Geçince En
trıkacılar da Faa!iyete Girişmişlerdi 

Akşam neşriyatı_ S 
ti dans musikisi· ıg aat, 18,30: Çay saa-

• ' 30· Spor h b 1 ri, Eşref Şefik tarafı~d~n. 20 30muNsa a .e c-
Bü.yü~ Millet Meclisi Hükfımetı ı ve harp levazımı ele geçirilmişti... 

(15 ıncı kolordu k _. ' ' · b 
arkadaşları tarafınd .. • • : ecmı ve 
Safiye ve arkada•I an Turk musikisi; 20,30 

"arının işt' k'J T · k musikisi ve halk ş k 1 ıra ı e ur 

. Pmandanı Kazım Fakat (Gümrü) muahedesı, unlar-
Kara Bekır Paşa) yı <Ş 1 ~ı t t · _ ark ceplıesı dan daha büyük bir meıpaa emın 
kumandanlıgı) na tayin "'trnis· o evlemişti (Büyük Millet Meclisi tar; 21,30: Orkest~~. 1 arı; 21: Plakla solo-

1 - Mozar: Don : 
2 - Çaykovski. K~u_a~ uvertür. 
3 - lvanof: G~e ~u ar Gölü. 

havl'd fbl'k ·· J • a ı e se er er ı eınri verm· t· H"k" t' . kt tt•-· bu ilk mua • 
O d b.. ·· k b" ış ı. u ume ının a e ıgı 

r u uyu ır in tı'z · mı ort 

4 -·sevrak· M· arkısı. 
5 - Dorjak·: ÇınkYonetta. 

D • e Dansı 
6 - or1ak• Arn 'k · 

' ·-· . am altında hede) yalnız Ermenı davas a-
scferbeı:lıgını derhal ikmal et . . d k ld ki k 1 ııı.: (S~vr). 
(K"t k) B d' mı~tı. an a ırma a amam :r 

0 e ve < ar ız) mıntakasıntla de padisah ve halifenin ınurahhas-
mühim bir kuvvet içtima 1 · · . ah d 7 - Leopold· y erı a yerlisi nrktsı. 

8 - Oki • Alh' ~ıtoslav halk melodileri. 
22 30: Ajans hah MI u~ahabatı musikiye. 

• er erı; 23: Son. 

. • .. ey eınıştı. !arı tarafmdan ımzalanan rnu· e e-
Sılahsız ve mudafaadan aciz k yı· d rt t t Ve bu suret uv- . e yı mış a mış ı. -

vetler karşısında kahraman :.Cesilen le de: vaktile , 93 Harbi) neticesin-
~ 

Günün Program özü 
Senfonilt'!r: 

21 Praı: Çek filirrn .• 
Bruchnerin eserle . d onısı; 21.10 Laypzig 
Harty'nin idaresin~ın en; 23,55 Londra e. 

E~meni kuvvetleri ;içtima eden bu de Osmanlı Hükumeti tarafından 
Turk ordusun~ ~a kolayca galelıP Çarlık Rusyasına terkedilen -. Ve 
çalacaklarını umıt ederek ord~ıları- son zamanlarda Ermenilere intıkaı 
na umumi . taa~u.~ ~mri vermiş!er; eden _ yerleri, Büyilk :Millet Mec
( ~36 senesı e:lulun.un 24 ı.incti gı.i- lisi Hükumeti, kamilen geri ainnş
nu sabahı~ bırdenbıre hududu g~ ~e- tı. Bu: hiç şüphesiz ki maddi ve 

Raf'f kon"4"rl,.r: rek (Bardız cephesı) nde bulunatı manevi, büyük bir kazançtı.] 

19 LiVP7İg: Dresden n· . . . 
yana: Popüler ork 1 armonısı: 21 Vı-

Türk kıt'alarına, kanlı bir bnskın • • • 
vermişlerdir . Büyük Millet Meclisi Hükumetini 

kestra: 21,25 Ziir;h~s~ra; 21,10 Berlin: Or-
s·ı· 22 Sottens · " · uhert. $uman musiki- Baskın, muvaffakıyetle tardedil _ iskat ve imha etmek için cehennem

mişti. Mağliıp Ermeni orduları deki zebanilerden bile müttefik arı· 
şiddetle takip edilerek beş gün son·- yan Istanbul hükumeti: gizlice itti
ra (Sarıkamış) a girilmişti. Ve er- fak ettiği <Ermeni Hükumetil nin 
tesi gün de, ('Mürdenk) işgal edi:. ilk mağlfıbiyet eserleri göstenfi~'İ 
mişti. zaman, fena halde telaşa girnüş .. 

• · ~ans• k .. ~rt· Orkl'stra · on~er: 23 30 Stut-..p . . P•Yano. 24 10 B 
Çigan bandosu. • • udapcştc: 

OnPralar: 
21 Varsnva: Mass , • 

perası· 22 10 Zür'h cn"t nın "Vl'rther" o
opera;t. ' 1 

: Blech'in "Versıegelt" 
Erm~niler; bu kahir Türk tokatı Ermeni ordularının muvaffakıyetini 

karşısında sersemlemişlerdi. M:uh _ temin etmek için vasıtalar aramıya 
telif mıntakalarda, perişan bir hale girişmişti. 

Orn"rf"flt>r ~ 

21,40 Roma: Narı'lclla' "M; . 
kA" opereti: 22.4 ı; nm <ı Amcrı -
"Madame Favart" Stra,.~urg: Offcnbachm 

operetı. 1 · 1 d' E~ T" k ordu h işte bu sıralarda, Antalya tarikile 
Orta mnsllchıl: 

ge mış er ı.. . ger ur mı, a-

21 40 Torino · 1( 
ki e~erlerden kua;~:;~et; 22 Buda peşte: E!. 

reketine devam etmiş olsaydı, hiç ve bir Fransız vapurile Istanbula ge
şüphesiz ki bir hafta zarfında tama- len birkaç Konyalı: o tarihte (E"oüs
miyle eriyip gideceklerdi . suut caddesi) nin, Salkımsöğütteki 

RPSitalln: Fakat Kazım Kara Bekir l:-.:ışa, tramvay hattı üzerindeki köşede bu· 
22.05 Prag: Pivano 1 (N k) 

? ~ 20 Viv~n~. v· sonat arı ov:ı ; 
· ""· ıvo)nnlk · 2330 Münih: Prens L · !il" • onserı: · 

lunan otele inmişlcrdı'. 
birdenbire ordusunun hareketini ta-
til etmişti. Çünkü, ordusunun geri- Bunlar, (Konya) daki Hilniyet ouıs Ferdınand programı. 
sinde, mühim bazı hadiseler başgös- ve Itilar Fırkası şube merkezi t:ıra-
termişti. frndan Istanbula gönderilmişlerdi. 23,30: Torino; 23 45. v · . arşova. 

B'r sandal parçalandı 
Kadırgada oturan kayıkçı Kadri 

oğlu Nuri, saat 21 de Davutpaşa açık
larından Kumkaprya gelirken Ü7.la 
lodastan sandalı parçalanmıştır Bo
ğulmak üzere bulunan kayıkçı. etraf
tan yetişilerek kurtarılmıstır. 

Bu hadiseleri bütün tafsılatiyle Buradaki merkezi umumi ile (gizli 
arzetmemiz çok uzun sürecektir. An- bir müzakere) ye girişeceklerdi ve .• 
cak şu kadarla arzedelim ki; - Is - girişmişlerdi. 
tanbuldan ne şekilde geldiğim: ve Bu adamların içinde buJunıın 

(Delibaşı) isminde biri, bir teklifte 
bulunuyordu ... Kendisi, Konya ve 
civarında, birçok asker kaçaklarını 
elde etmiş, muhtelif vasıtalarla bun

lan kendisine cezbeylemişti. Eğer 
Istanbul hükflmeti müzaheret te
min ederse; bunları derhal başına 

Büyük Millet Meclisine, ne suretle 
iltihak ettiğini evvelce mufası:ıalan 
yazıdığımız - (CJclaleddin Arif Bey), 
bazı arkada.şlariyle garip bir hayale 
kapılmış: Şark vilayetlerinden altı 
vilayette bir hilkflmet tesis ederek 
kendisi de o bükilmetin ba~una geç
mek için (Erzurum) da bir entrika 
membaı yaratmıştı. . 

"M .A t · an n uanetın 

Romanı,, 
Okuyucularımız "Ma • 
ri Antuaentin romanı,, 
tef rikamızı bundan 
sonra muntazaman o
nuncu ıayf anın ilk iki 
sütununda bulacak
lardır. 

yük gemi yapılırsa daha munta -
zanı bir tarife takip edileceği ve 

en iyi sınıf yolcuların ele geçirile
ceği hesap edilmiş ve Küin Mari 

tipinde bir kardeş gemi vücuda ge

tirilınesi kararlaştırılmıştır. Altı 

senedenberi inşaat mühendisliği 

bir kat daha ileri gittiği için yeni 

geıni daha büyük tekeınınülleri ih

tiva edecek ve daha fazla tasarrut 

teınin edecektir. 

Yeni bir geminin inşaata başlan
ması say~sinde lngilterenin altıııış 
şehrinde iki yüz fabrikaya faaliyet 
fırsatı çıkacak ve bu işlerde bin
lerce işsiz aınele kullanılacaktır. 

• 
Münihte hokkabazlar 

kongresi 
Dünyanın en usta hokkabazla

rından dört yüz elli kişi Münihte 
bir kongre halinde toplanmışlar -
dır. Her sene en iyi hokkabazlara 
verilmek üzere vakfedilen bir mü
kafatı kazanmak maksadilo 450 
hokkabaz bir meharet yarışına gi
rişmiştir. Bunlardan biri sahnede 
havsalaya sığmaz marifetler gös
terirken diğer meslektaşlar mü -
nekkit gözile işin iç yüzünü takip 
ediyor ve mümeyyiz bir heyet sı
fatile hUkümlerini veriyorlardı. 

Kongreden sonra genç hokka -
bazlar için gizli kurslar tertip edil
miştir. San'atin iç yüzUnU göste
ren bu derslere halk kabul edil
memiştir. 

Şark ordusu harekata ger.er geç
mez, bu entrika kaynağı derhal faa
liyete başlamıştı. Tabiidir ki ordu -
nun gerisi de, bir tehdit ve ll•hlike 
içinde kalmıştı. .. Onun için ordunıın 
hareketi, bir ay kadar tatil edHerek 
bu pürüzlü işler temizlenmi<;.. (Sa

rıkamış - Laloğlu) hattında bulunan 
Şark ordusu ,tekrar ileri atılmı~t.ı. 

Eski kahramanlarının hatıraln. -
rından ve yeni komitecilerinin kanlı 
hayallerinden ilham alan Ermeni o,·. 
dusu, mukavemet edememiş. mağlüp 
ve perişan bir halde geri çek;lmış . 
ti. 

Teşrinievvelin 30 uncu giinü, Şark 
ordusu, (Kars) a girmişti. Ve .. ka
çak Ermeni kıt'alarını takip ederek 
yedi gün zarfında (Arpaça.vI) na 
kadar olan mıntakayı c:;iğnerli\:t"n 
sonra (GUmrU) yü işgal eyleınış

ti. (1) 

Ermeniler. artık başlarına gele • 
cek felaketin acı akibetlerini his~ıet
mişlerdi. Hareketin derhal · durdarul
masını; ve bir sulh muahedesı imza 
etmiye hazır olduklarını istirham ev
lemişlerdi. Şn anda, Brmeni mille~i
nin mukaddnatı; Bilyük Millet 
Meclisinin verec<·ği bir tek karann 
hiikmü altına girmişti. Bir tek: 

- Hayır! ... 
Scizü, belki de birkaç ~iin zarfm

da Ermeni milletini ,dUnya tarıhın
den ve dünya cografya ından sili -
verecekti. Fakat... Türk vicdanı 

Türk şefkati, Türk merhameti, Türk 
medeniyet ve insaniyetperverliği 

buna müsait değildi.. Onun ıcin: 

Büyük Millet Meclisi, şimdiye kadar 
geçmiş olan kanlı hadiselerin he . 
saplan üzerine temiz bir sünger çek
miş; Ermenilerin bu istirhamını ka
bul etmiş.. Şark ordusuna mütare
ke f"mri vermişi. 

tophyacak, bir isyan çıka ak 
kuvvetini çarçabuk biiy"t rac .. 

u erek (An
kara) ya bir darbe indir . 

nuye mu
vaffak olacaktı. 

. Merkezi umumiye yapılan bu tek
lıfe, (Zeynelabidin Hoca), şidd tl . . e e 
ıtıraz etmişti. Buna sebep te, (Kon-
ya) da bulunan biraderinin. 

• 
(Artık buralarda çıkarılacak İS· 

yan ve ihtilallerde muvaffak olmak 

ümidi kalmamıştır. Yapılacak her 

hareket, tamamile aleyhimizedir. Siz 
s~~be~t. muhittesiniz. Kaçıp kurtula
bılırs:nız. Fakat bizi; çoluğumuzıa, 
çocugumuzla mahvedersiniz.] 

Diye, - bir müddet evvel _ ya
zıp gönderdiği mektuptu. 

Konyadan gelen heyet, muvaffak 
olacaklarına kat'iyyen kani oldukla
rı için fikirlerini kabul ettirmek is
temişlerdi. Zeynelabidin Hoca da 
itirazlarında ısrar eylemişti. 

[Arkası var] 

0) Bu harekat esnasında "Bayburt h 1 
kndan teşekkul eden milli müfreze ~idda • 
bıiyük fcdakirlıklar göstermiş kuma d en 
(Zağzakağası oğlu Hamit bey) mecl' n 3111 

rafından taltif edilmişti. 11 ta-

O,> Son zamanlarda Vaşington sefl • 
mebus olan merhum Muhtar Be " ve y. 

..-•ııı-YENi ÇIKTl4'-11ıııı. 

SEVGiM 
ve 

iZTIRABIM 
Talebe romanı 
!Milli Heyecan 

" Sevgi 
Iztırap 

,, 

" 

--MÜKERREM 
KAM 1 L 

Bi_r ~ene içinde birinci tah• t>it
mıştır. ikinci tab'ı "Ik 
Tu k . • ' rnıştır 

r ıyede bu kadar gu" 1 · ze bir 
roman çıkmamıştır lk' . · ıncı tab' 
bitmek üzeredir. 1 

Satış yeri: 

bir panik başlamıştı. Hiç kimse denı
ze çıkmıyordu. Köyler ve kasabalar 
boşalıyor, halk dağlara çekiliyordu. 
Bu sefer Murat Reis gemide kalmış, 
leventleri Solak Yunusun kumanda-

Arkadaşının da, cesarette ondan 
geri kalır yeri yoktu: 

·(Arkuı'VU'l 

Okyanusu dört günden az bir 
zamanda kat'edecek ikinci bir bü-

Gelecek kongre 1937 de Viyana. 
da toplanacaktır. 

fBu bahse hitam vermek i~in, :cı

saca neticeyi de arzedelim ... (Günı
rU) de başlıyan sulh müzakeratını 
Hariciye Vekaleti namına Muht<ı.r 
Bey (1) idare etmişti. Aktedileıı 
sulh muahedesi artık bu kanlı dava
yı sonuna erdirmişti. Ermeni ordu
sunun, - hemen hemen kamilen _ 
biitün tnplım, silahlan, cephaneleri YENi KiT APÇI 

-.ı-
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l'azan: Stephan ZWEIG Çevtren. 1'ezzan A . E. Y AL!tlA/lı . 
Kralın Varene Kaçması ihtilal 

Tarihinde Yeni Bir Safha Açmıştır 
''Size sizi se\"diğimi yamıa.ğa bile Lüi olsun. Elverir ki cümhuriyet 

\ 'aktim ) ok. (ok ükür sıhhatim i) i- Fransada muvaffak olmasın." 
dir, beni merak etmeyiniz. Sizin de Fikirlerini soğukkanlılıkla orta • 
bö;rle olmanızı nekadar isterim. Ba- ya koyan Güstav'ın hakikaten §a -
na kendi yazınızla ) azmayınız. Ad - hıs umurunda değıldi. Elverir ki 
resleri uşağınıza yazdırınız. Size ya - Fransada krallık olsun. Şahsın ne 
zacağım mektuplan nerf':) e , e kime ehemmiyeti vardı? Işte bu alakasız
göndcre) im? Size yazmadan ya~ı • lık On Altıncı Lüi ile Mari Antua
yamı) onım. Allahaı marladık, dün· netin ha),atına bedel olınustur. 
~ada en çok seven ve en çok e\ilen Mari Antuanet kuvvetinin pek 
ttevgili! Sizi bütün kalbimle öpe· çok fevkinde olarak u?.Un zamnn 
rim.,, hem dahildeki, hem de hariçteki düş-

(Sizc yazmadan yaşıyanuyorum) manlarilc uğraşmıştır. Yapayalnız 
cümlesini okurken Mari Antuanetin ve zayıf bir kadın bu harikulade 
ne derece sevdiği anlaşılır. Bütün mücadeleyi nekadar devam ettırebi
kudret ve kuvvetini elinden aldılar lirdi? 
Kraliçeliği kalmadı. Fakat aşkını on- Tnm bu sırada kuvvetli bir şahsi
dan hiçb1r kimse hiçbir kuvvet ala - yet, bir ikinci ~Hrabo lazımdı. Fa
maz. Bu histir ki sonuna kadar a- kat hiç kimse ortaya çıkmadı. Da· 
lialct ve cesaretle hareket etmesine ha doğrusu ehemmiyetsiz ve kuv -
i.mil olmuştur. vet.siz şahsiyetler çıktılar. Bunlar 

da bir iş giiremediler. Kraliye ken-
Otuzuncu Bap dilerile beraber seynhat eden ;;enç 

KAR-..ILIKLI ALDANMA avukat Barnavdan istifade etmeyi 

Bir Genç Sevdiği 
Kızı Vurdu 

Cinayetin Sebebi Sar
hoşluk ve Geçims"zl·kt r 

Evvelki gece Şehzadebaşında bir 
cinayet olmuş, Hamit isminde bir 
genç, nişanlısı Cemileyi vurmuş, ken
disi de kazaen ağırca yaralanmı~tır. 
Vakanın tafsilatı şöyledir: 
Şchzadebaşında Milli sinemanın ar

kasındaki 13 numaralı evde 2:5 yaşın
da Cemile ile ablası Şadiye oturmak
tadır. Cemile, ile Hamit bundan hcş 
altı ay evvel tanışmışlar, seviş ·ıiş

leı ve dört ay önce de nişanlanmışlar
dır. 

Hamit, Aksarayda Camcılar camii 
imamının oğludur. Yirmi yaşında 

kadardır. Gençler, nişandan sonra 
hemen evlenme muamelesine tcseb -
büs etmişler, Hamit boşta olduğu i -
cin Aksaraydaki evini satmaya ka -
rar vermiştir. 

Evvelki gece saat on birde. Hamit 

Cemilenin evine gitmiş, niı,;anlısrnın 

odasına çıkmıştır. Cemile, kendi :ıine 

evi satarnk para getirip getirmediği
ni sormus Hamit, henüz evi satama

dığı cevabını vermiştir. Fakat bu 

yüzden aralarında bir münakaşa baş

lamıştır. Hamit, nişanlısına \·erem

li olduğunu ve kendisini bırakmaya 
Kralın Varene kaçması, ihtilfıJ ta· düı-:ündü. Ona mektup yazdı. Bu 

B 
k karar verdiğini söyll'yince kavga büs-

rihinde yeni bir safha actı. u va· a mektubu Barnav arkadaşlarına gös-
yeni bir partinin doğmasına neb p terdi. Hepsi birden kraliç"yc yol bütün bi.iyümüş. sarhoş olduğ'J anla-
oldu: Cüınhuriyet Partisi... göstererek iR gôreb'lec"klerine hiik _ şılan Hamit, tabancasını çekerek iki 

O zamana kadar. yani 21 Tem • mettiler. r~n evvela kralın kadeş- eJ ateş etmiştir. Çıkan kurşunlar. kı
muz 1791 e kadar, bütün millet mec- !erinin I.<""ransaya dönmelerini iste - zın göğsüne ve sol böğrüne sa.planmış 
lisi asıl ve orta sınıftan miırekkep- dl'ler. Sonra kardCRl0 Avustıırva im· ·1 k 1 . d"" J tlr. Cemı e an ar ıçindc yere u~-
ti. Bunların hepsi de kral ta.rafta· paratorundan 1'.,ra•ıs da rürrt" ~t re· b miiş. feryada aşlamı tır. 
rıydı. Faknt dörtte üç kısmını bun· jimini taııımasma lüzum gösterdi -

b Silah sesleri üzeı ine alt katta otu-
lar teşkil etmekle bera er a- ler. Mari Antuı:ı.net akıl hocalarının 
mele ve işçi sınıfı dörtte bir tutu - yaz<lırdığı mektupları kardeşin" gön ran ablası \'C yengesi yukarıya ko
yordu. derdi. Onlara karşı tnmamile nyni şuşmuşlardır. Hamit. bunlara da üç 

Bu iptidai ve ateşli kütle orta s~· fikirdeymis gibi göründli. l"akat ar- el ateş etmişse de isabet ettiremt!•ni§

nıfı pek korkutuyordu. Çünkü bun- kadan kardeşi imparator Leopolda tir. 
lar iktidar mevkiine geçince zengin yazdığı bir baska mektupla evvelki Hamit, cinayeti işledikten sonra 
ve mal sahibi olanlara belki de -iliş- yazdıklarını tekzip etti. Bir taraf - kacarken merdivenlerden yuvarlıın -
man kesilecekler, fenalık yapabile'- tan avukat ve arkad slarının yoz - mış, bu esnada ı:;ilah tekrar patlamış 
ce'derdi. Mal sahipleri endişe ve te- dırdığı mektupları gönderiyor, di~·~: ve çıkan kurşun kafasına saplanmış
laş içinde kalmışlar, karşı tarafın taraftan aksini yazıyordu. Siy,uıi tır. 
fazla kuvvetli olmasından korkmıya hayata gireli ilk defa olarak yalan Yanılılar. biraz sonra hastanP.ye 
başlamışlardı. söylüyor ve bunu büyük bir cür'et- kaldırılmışlardır. Hamidin ark<ı.daş-

Derhal yeni kanunlar yapaftlk le yapıyordu. !arı, onun son zamanlarda fazla içki 
kralın kudret hududunu tayin et- Bıliyordu ki bu yaptığı hareketin ve kokain kullandığını aöylcmi~ler -

· · ı d l ·1u h dir. Tahkikata devam edilmektedir. 
mek ve milletin yeni haklarını tcs- netıces1 o an o a am ar o me n•a -
bit etmek istemişlerdi. kum olacaklardı. Bu iki yüzlü ro-

Bunlar On Altıncı Lüiyi kaçmak- lü oynadığından gayrimemnun ,.e ~~~--

BORSA la itham etmiyorlar, kaçınlmış ad- müteessirdi, fakat zaruri olarak ya
dederek kabahatini hafif gösteriyor· pıyordu. 
lardı. Diğer taraftan Jakobenler Hudutsuz gururu bir tek şey isti- ~....._._.,. • .._ • .,.,.,...... 
nümayişler yaparak kralın çekilme· yordu: Serbe. t olmak, politika ve 
sini istiyorlardı. Bu nümayi leri or- diplomatlık ile meşgul olmamak .. 

8 TEŞUİNtt;V\'EL PERŞE.MHE 

t!l sınıfın başlıca simaları olan Bayi Serbe3t yaşamayı, kralke rıldıığu P o r a 1 a r 
ve La Fayet asker ve silah kuvvetile için hudutsuz bir hürriyete malik 
dağıtmışlardı. olmayı tabii bir hak biliyordu. Bu" 
Diğer taraftan kraliçe de Varen hürriyetine halel getirenleri aldat -

15eyahatindenberi sıkı bir tarassut mayı ve onlara zarar ,·erme 'İ oe 
altındaydı. Oda kapısını bile kilitle- tabii bir hak telakki ediyordu. 
mesine müsaade edilmiyordu. Mnn Bu büyük buhran zamanın<.I hi· 
Antuanetin aı1ık kurtulmalarına hiç le yapan ''e yalan söyliyen yatnız 
Umidi kalmamıştı. rencerelerinin di· kraliçe değildi. Büyük politika oyu
binde eskiden akseden (Yaşasın nuna girişen herkes hile yapıyordu. 
kral) sesleri yerine (Yaşasın c::m- O devirde yaşamış olan prens, nn -
huriyet) avazelerini duyuyordu. zır, sefir ve hükUmdarların muha-

Anhyordu ve biliyordu ki bu ciım- bereleri tetkik edilecek olursa haki· 

Sterlin 
1 Dolar 

20 l'r;ınsız fr. 
20 Isvic;re fr. 
ı Şilıng 
1 Florin 
l Kuron 
20 Drahmi 
20 Liert 
20 Belc;ika fr. 
20 Ley 
20 Leva 
Altın 
<·> 

A 1ı1 -614,-
123.-
114.-
565.-

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

125,-
80.-
13,-
21,-

1015,-

huriyetin yaşaması için kendisinin kat tarafı pek az bulunur. Hepsi hi- Ç e k t e , 
kralın ve hatta çocuklannın ölmesı ribirlerine karşı aleyhte, yalnız ken-
19.zımdı. di lehlerinde olarak çalışmışlardır. 

Varcne kaçarken yakalanmak fe- On Altıncı Lüi millet meclisinı al-
liketi yalnız o kadarla kalm~mıştı datıyor. l\Iillet meclisi halkta cüm
Tam o sırada On Altıncı Lüinın huriyet fikrinin yerleşmesini ve kra
kardeşi Dük de Provens Belçikada h devirmek zamanını bekliyor. Ciim
naipllğini ilan etmişti. Asıl kralın huriyetçilcr .Mari Antuanetin ytizii
Pariste esir olduğunu ilan ederek ne gülüyorlar. KJ:aliçe gizlice kar
kcndisi naip olmuştu. Kralın diğer deşile muhabere ediyor. imparator 

Lon<lra uzerine 
Ncvyork 
Mılano 
Paris 
Cenevre 
Brukscl 
Florin 
Mark 
Prag 
Viyana 
Stokholm 
Madrid 

kardeşi Kont de Artua da Belçika- Leopold kız kardeşine yardım ede - E. 
1 

lı 0 m 
da vaziyetten pek memnun olarak ceğini söylüyorsa da bir tek aslter 
yaşıyordu. ve bir tek lira ile bile müdafaa et - 1• Bankuı N 

Uzun seneler kralın arkasında miyor. On Altıncı Lüinin kadcşlc
muti ve hürmetkar bir tavırla dola- ri ortalığı blisbüttin karıştırıyorlar. 
şan iki kardeş derhal fırsattan isti- ( ArkasJ varl 
fade etmiye başlamışlardı. On Altın-
cı Lüi ve Mari Antuanet ortadan ~r--------------, 
kalkınca Kont dö Provens taht ba· 
aamaklarını çıkacak ve On Sekizin-
ci LUi olacaktı. ( 

Ecnebi prensler buna hem taraf· 
tar, hem de yardımcı oldular. Çün
kü onlarca Fransa tahtında her ka
çıncı bir Lüi olursa olsun zarar yok
tu. Fakat Fransada cumhuriyet ol
mamalıydı. Bu cümhuriyet fikirle • 
rinin zehirleri kendi memleketlerıoe 
dağılır diye fena halde korkuyor -

TAN 
~BONE VE iLAN ŞARTLAR• 

Afr ıyhJr • • ı ı 
s • • ••• 
.., .. . . • • 
ı nlhJr 
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14 -
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Güstav büyük bir soğukkanlılıkla ~~aaı edılmelıdir 
KOcını illnlıı dotrudın dotruY> 

9oylece fikirlerini yazmıştır: ı1ııremıın almabilir 
''Fra.nsadaki kral ve ailesine son KOc;ülı illnlarm s utJTlıfl biı 

derecede alakadanm, fakat memle- Jetıılılı so lruru,tur s satırdan fıu 
1•ıı kin utn basmı ~ lrurus ı.lmıı 

ket menfaatleri beni daha fazla ala· Bir defadan tıı~ıa ıcin relrOndııı ı 
F k 1 ...,, 10 kurus ınıtırılir 

kadar eder. ransada krallık ·a - ~rınrı ... <"..,;• .. 11 • .,,.1,., , tnırno.tn• 
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Anadolu % 60 

.. 3 ıoo 
S•rketı Havrıye 
Tramvay 
Romonti Nekta• 
Tcrkos 
Aıılıın Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankıısı 
Sark Merkez Ecıaneıl 

l•tilrrazlar 

Turk Borcu I 
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,, .. 111 

Ercani A. B. C. 
lstıkrazı D~hill 
Sivaı - Ersurum I .. II 
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malıdır. Tahtta ister On Altıncı. is- ı ,------------~...ı 
ter On Yedinci veya On Sekizinci 

(•) Diter paralar uzerınde maımeıe oı 
:namrıtır. 

EKONOMi 
Almanyada ~ürk BüyükSanayiPolitika 

Mahsullerı 
Hamburgta Kuru Üzüm 
Fıatlerı Çok Sağlam 

lzmir, (Hususi muhabirimiz -
den) - Berlin Ticaret Odasından 

şehrimizdeki alakadarlara gelen bir 
raporda Almanya piyasalarındaki 

ihracat mahsullerimizin piyasa va
ziyeti hakkında aşağıdaki malumat 
verilmiştir. 

Amerika, Fransa ve lngiltere ara
sında bir para anlaşması yapılarak, 
frank kıymetinin düşürUlmesl bir 
çok memleketlerde olduğu gibi Al
manya da da mühim bir hadise ola -
rak sayılmaktadır . 

Bazı mahsullerimiz Almanyaya 
dahi Fransız frangı üzerinden satıl
dığı için bu hadisenin bilhassa da· 
ha önce aktedilmış olup hükUı:;.leri 
henüz tatbik edılmemiş bulunan sa· 
tış mukaveleleri üzerine tesirsiz kal
mıyacağı şüphesizdir . 

Almanya ile Romanya murahhas • 
ları arasında Münihte ba~ müzake
reler olmuştur. Almanya - Romanya 
ticaret işleri üzerinde iki murahhas 
heyet arasında tam bir itilaf temin 
edilmiştir. Bu anlaşma ile Romanya 
dış ticareti sistem ve siyasetinde dö-
viz muamelelerinde vaki olan yeni -
lik ve değişiklikler gözöniinde tutu
larak her iki ülke arasında miinase
betıer ona göre tanzim edilmiştir. 

Bu iki d,..vlet ticaret ve ödeme iş
lerinde karşılıklı olarak bazı kolay -
tıklar göstermeği taahhüt etmişler-
dir. 

Kuru üzüm 
Son harta içinde Hamburg kuru 

üzüm piyasasında vaziyet tekrar 
kuvvetlenmiştir. İzmir piyasası da 
istcklıdir. tzmirden verilen haberle
re göre bu seneki üzüm rekoltesi 65 
bin tondur. Ancak bunun yalnız (50) 
bin tonu sağlam ve iyi kaliteden sa
yılmaktadır. Gert-ıt1ilafı 1~ l5ln ton-
da 7 bin tonunun yağmurdan az çok 
zarar görmü~ mal1ardan. sekiz bin 
tonunun ise henüz toplanmamış ü -
zümlerden müteşekkil bulunduğu söy 
lenmektedir. 

Mühim bazı ticaret evlerinin kana
atine göre kuru üziim piyasasının ö
nümüzdeki haftalar içinde gevşemesi 
ihtimal dahilinde görülmektedir. Re
koltenin kticliklüğü ve ayrıca yağ.mur
dan da zarar görmesi yambaşında 

lzmirli ihracatçılardan bir hnylisinin 
Eyltıl ve Birincite.şrindeki yükleme 
taahhiitlerini henüz kapamadıkları 

ve bu itibarla İzmir piyasasından 
kül!Ilyetli miktarda mal almnk mcc
hurivetinde bulundukları bildirilmek
tedir. 

Fiyatlara gelince; bu hususta bir 
hafta evvelkine na?.aran bazı yeni in
kişaflar kaydolunmuştur. 

tzmir ihracatçıları son hafta içinde 
yaptıklan tekliflerde bir hafta evvel
kine nazarana daha yUksek fiyatlar 
istemişlerdir. 

Vaziyeti gözönünde tutarak kon
trol dairesinin de bu yüksek fiyatlar 
üzerinden müsaade vermeği kararlaş
tırdığı bizzat bu daireden memnuni -
yetle öğrenilmiştir. 

Kontrol dairesi §İmdilik yedi nu -
maralı üzümler için 14,5 - 15 lira. 
8 numaralar için 15,5 • 16 lira, 9 nu
maralar için 18 liraya kadar müsaade 
vermektedir. 9 numaralı üzümlerden 
17 ,5 lira üzerinden bilfiil bazı işler 
de olmuştur. 

tzmir ihracatçıları tarafından ra -
por haftası içinde yüz kilo başına sif 
Hamburg istenen fiyatlar şöyledir: 

7 numara 15 Türk lirası, 8 numa
ra 16 lira, 9 numara 17,5 lira, 10 nu
mara 21 lira, 11 numara 23 liradır. 

7 ili 10 numara üzümlerde geçen 
haftaki tekliflere nazaran ellişer ku
ruşluk yükseliş vardJT. 

incir piya•cuı 
tncir piyasası son hafta içinde bi

raz daha kuvvetlenmiş ve fiyatlar 
yükselmiştir. İzmir ihracatçılan, ki
losu 68 • 70 tanelik ekserisi ceneviye 
Izmir naturel incirleri için bu hafta 
11,5 • 12 liraya kadar fiyat ıstemiş
lerdir. Bu fiyatın kontrol dairesince 
müsait göri.ilmesi beklenmektedir. 
Tanınmı\I bir ticarethane incirlerin 

diğer kalitelerini yüz kilo başına sif 

Karşısında iki cereya 
Büyük Fabrikaların Yanında Küç .. 

imalathaneler Y aşıyabilecek mi? 
Ankarada, 29 Teşrinievvelde elişleri ve küçük san' 

ler sergisi açılacaktır. İktisat Vekaleti bu serginin haz 
lıklarile meşguldür. Sergide küçük tezgahların yapt 
mamulattan başka, evlerde yapılan elişleri bile teşhir 
dilecektir, bu sergi neden açılıyor? Sergiye ait rekr 
broşürlerinden birinin baş sayfasında, sergiyi açmakt 
maksat şu suretle izah edilmektedir. 
"Cümhuriyet hükumeti mem!Pketi-ı----·---------1 

mizde büyük sanayii kurarken küçük 
sanayii ihmal etmemiş olması ve bun 
ların himaye ve ihyası için tedbirler 
almak hususundaki yüksek teşebbus 
leri takdir ve şükranla karşılanacak 
bir hareket olduğuna şüphe yoktur. 

Bu hayırlı teşebbüs sayesinde eski 
devirde ihmal ve alakasızlık yüzlın -
den tamamile sönmüş ve sönmeye 
yüz tutmuş olan küçük san'aUere 
yeniden can verilmiş ve san'atkarla· 
rımıza büyiık bir teşvik ve himaye 
temin edilmiş olacaktır. 

Bu izahattan anlaşılıyor ki. devlet 
bir taraftan beş senelik planlarla bil 
yük fabrikalar kurarken, diğer taraf 
tan küçük san'atlerin ve küçük ima
lathanelerin ortadan kalkmasına mey 
dan vermiyecek, bilakis kıyıda köşe
de kalan ve gün geçtikçe sönmeye 
yüz tutan san'atleri de himaye ede
cek onların da inkişafına çalışacak -
tır. Acaba bu ne dereceye ka1ar 
mümkün olabilecektir? Yani büyuk 
sanayi politikasının tatbik edildiJi 
bir sırada, büyük fabrikaların yanı
başında, ayni cins malı imal eden kil 
çük imalathaneler de yaşıyabilecck 
mi? 

Ankarada kurulan küçük san'a.t • 
ler ~ eli91eri Q .-a.-giai..._, a.ıJmakt.alai 
maksada göre. büyük sanayi ile kti
çü k sanayiin himayesini telif etmek 
kabil olacaktır. 

Pamuklu men•ucat fabrikatörle. 
rine göre 

Bir taraftan büyUk endüstriyi, rU
ğcr taraftan küçük sanayii himaye et 
mek yekdiğerine tezat teşkil eden iki 
hareket diye göze çarpmaktadır. 

Pamuklu mensucat dokumacıları
na göre, bu, b()yledir. Bu fikir, 929 
senesinde Ankarada toplanan sanayı 
kongresi müna!lcbetile Jzmir pamuk 
lu mensucat sanayi erbabı tarafın -
dan ortaya atılmıştı. Bu hususta ya 
zılan bir raporda aynen şu cümleler 
vardı. "dağ köylerinde, binlerce pa
muklu dokuma tezgahlan vardır. Bu 
tezgahlar fabrikalann sarfiyatına 
büyük bir mania teşkil etmektedir. 
"dağ köylerindeki bu tezgahlar orta
dan kalkmadıkça, bizde pamuklu 
sanayiin pazar ve müşteri bulm \Si -

na, ve netice itibarile pamuklu sana
)riinin inkişaf etmesine imkan yok -
tur.,, Çünkü ekser köylerde, köylü -
\er henüz kendi ihtiyaçlarını, evlerin 
deki tezgahlar vasıtasile temin etmeK 
tcdirler. Bu, böyle olduğuna göre. 
pamuklu dokuma fabrikalarının pa
zarı, yalnız şehirlere ve bazı köylere 
inhisar etmek surctile mahdut bir 
sahada kalacaktır, halbuki bu dar 
sahada büyük sermayelerle kurulan 
fabrikaların yaşamasına da imkan 
yoktur. Bu itibarla büyük fabıika

lann yaşaması için, küçük fabrika -
larrn ortadan kalkması Jazımdrr. 

Küçük ıanayi de ya1amak 
•W i•tiyor 

Dıger taraftan, kUçük sanayi er -
babı, kasaba ve köylerdeki el tezgah 
larının sahipleri de büyük endüst!'i
den şikayet etmektedir. Bundan bir
kaç ay evvel, Denizli Kadıköyünd,.,ki 
tezgfihtarlar, Başvekalete ve muhte 
lif makamlara müracaat ederek, ye
ni kurulan pamuklu dokuma fabrl • 
kalarının kendilerini tazyik ettiğin • 
den bahsetmişlerdir, bu tezgahtarla· 
ra göre. yalnız Denizli Kadıkövünde 
20 binden fazla· tezgah vardır. Bu 

Hamburg olarak aşağıdaki fiyatlar 
üzerinden teklif etmiştir. 

Emperiyal 12.5 lira, Süperiyor em
periyal 14 lira, Üsules emperiyal 15 
lira, Neks plus ultra 17 lira, en iyı 

süzme 22 liradJT. 

tezgahlarda binlerce insan çalış 
tadır. BüyUk dokuma fabrikaları 
yet uc~z ve bol miktarda paın 
çıkardıgı takdirde, bu küçük tez 
lar ortadan kalkacak, ve bu mü 
selerde çalışan usta ve çıraklar 
açıkta kalacaktır. Küçük sanayiin 
suretle yıkılışı, bir felaket şekl 
gösterilmektedir. Anadoluda bu 
kuyu geçiren dokuma tezgahlan 
tur. lç Anadoluda yalnız çarşı ve 
zara uzak yani ticari münasebet! 
inkişaf etmediği dağ köylerinden 
ka kasaba içlerinde harıl harıl 
lışan el tezgahları vardır. },f 

Merzifon da bu tezgahların toplu 
lunduğu yerlerden biridir. Men 
dokumaları havluları, Anadol 
her tarafında satılmaktadır. Ve 
küçük el tezgahları Merzifonda 
!erce insanı geçindirmektedir. 

Bu iki mücadelenin •ona 
neye varacak? 

Görülüyor ki, büyük endüstri 
Jitikası karşısında Türkiyede, ye 
ğerine zıt iki cereyan vardır. Bu 
dan biri, yukarıda yazdığımız 
el tezgahlarını kendisine rakip 
den ve sanayiin inkişafı için bun 
ortadan kal gıasını ~u e.ıı. 
yl erY:ıal>ıdır. 

Diğeri de bUyük endüstri ka 

balıyan kliçük sanayi erbabrd•r. 

lardan hangisi yaşıyacaktır? M 
leyi umumi bir surette ortaya 

mak pek yanhştır. Büyük fııbri.k 
kurulurken kUçlik san'atlerin t 
mile ortadan kalkacağını da dü 
mek doğru değildir. Nitekim b 
evvel sanayi hayatına atılmış nı 
ketlerde de, küçük san'atlerin 
volduğu görülmemiştir. Yalnrz 
yük sanayi hareketi, sanayi ile 
de bir tasfiye yapmıştır. Bu t 
neticesinde, yaşamak kabiliyeti 
sana'tler yerinde duranlar, bu ş 
halz olmıyan sana't şubeleri • 
rihe karışmışlardır. Bizde de bil 
fabrikalar yeni kurulduğu için, 
nüz bu tasfiye devresine giriyo 
acaba bizde hangi san'atler orta 
kalkıyor. Ve hangi san'atler d 
ortadan kalkacaktır. Büyük san 
küçUk sanayiin hangi şubelerini 
yik ediyor? Bundan başka büyU1' 
düstrinin tesirleri haricinde, b 
sebeplerle kendi kendine sönmüş 
çük aan'atler hangileridir. Bu 
leleri anlamak için Ankarada k 
san'atler ve elişleri sergisini k 
ya ihtiyaç vardı, sergi. bize Tür 
deki küçük sanayiin umumi vaz 
hakkında tam bir fikir verece 
Bu fikri elde ettikten sonra, !ı 
san'atlerin himaye etmek şe 

haiz olduğu meydana çıkacaktır. 
gi hazırlıkları yapıldığı bir sır' 
biz de, diğer taraftan, küçük !'art 
in bugünkü vaziyeti, ve hima 
muhtaç olan şubeleri hakkında t 
ki kat yapmayı f aydah buluruz. 
lan yarından itibaren birer birer 
zacağız. 

Or. NACI S. SOMERS.4 
Çocuk Rastahklan MUteha,.ıfl 

Şi~li. Ralbklrgazi. Meışrutiyet A 
kat 2 . No ~ ti 

Her ıttın saat S-6 Tf'lf'fon ıS~ 

Göz Hekimi 
D ş··k ·· Erts r. u ru -
CağaJoğlu Nuruosmao1ye cad fliO. 

ı Cafa loğlu eczaneaı bitişiği)• 
r~•.~ 
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istiklal Lisesi 
DİREKTÖRLÜGÜNDEN 

1 _Kayıtlara devam olunmak tadrr. 
2 - 7 nci - 10 ncu ve 11 nci sınıflarda nehari talebe için 

yoktur.. 1 re kayrt şartlan bildiren tarifname gönderilir. 3 _ Istıyen e 
... h dehası Polis karakolu arkasında. Tel. 2253" ,1e za • • 

... -• Mobilya Biblo Merakhlarına 
. e ve kıymetli mobilye, bihlo edinmek arzularını 11 Teşrinicv -

Nadıd günü açık artırma sure tile yapılacak satışta mcbzulen tat-vel Pazar 
min edebileceklerdir. 

cc ~ rr aı uf bfr airEnin bütlin eşyi'sı 
~ Tafsilatlı ilanları Cumartesi gazetelerinde okuyun uz. 

~~--
-DOKTOR ARANIYOR-, 

I F thiye 8-irkcti Madcniyesi TUrk Anonim Şirketinin Fethiyede 
e . ~ d' 

"YüREK,, ınevkiindeki hastanesi doktorluğu mün~~J ır. . . . t 

Istckli doktorun - Operatür olmak şartile - şeraıtı tcsbıt ıçın ~~--
. ş· k t Genel Direktörlü<Tü vasıtasile Şirketin başdoktoru Pur-hıyede ır e e 

şah Halit .Aktanla muhabere etmesi. 

YUCA ÜLKÜ LiSELERi ~ 
Lise Hazırlık Sınıfı 

Lise bitirene ve olgunluk smavlarına hariçten girmek istiyenlere 
kolaylık olmak üzere gec;m yıl Yuca Ulkü Lisesinde aç~~~n ve t~m 
bir intizam ile devam etmiş olau (Lise hazırlık sınıfr) ogremlerınc 
bu yrl 15 Birinciteşrinde başlanacaktır. . 

Yuea Ulkü Lisesinin tanınmış ve kudretli öğretmenl~rı .tarafından 
idare edilen hu sınıf geçen yıl müdavimlerine büyük ıs~.if.~del~r :.e-

. t · muntazam devam cdcnleri muvaffakıyete goturmuştur. 
mm e mış, . - · 

1 
· el olanu öğremler memurların ve dıger iş adamlarının ış erıne eng -

·acak saatler<le verilir. 
) B ıfa çok öğrenci alınmıyacaktır. Şartları öğrenmek ve kay-

u sın .. · .. t etme d 1 k istiyenler okulun kayıt burosuna hemen muracaa -0 

unma lidirlcr. •••••••••••• 
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~ Şimdiye kadar bınıerce kışıy zeng,n etmıştu § 
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GÖÇ MEVSiMi 
dolayısiyle Galatada Tün.-I Caddesinde 24 numaralı 

Galata Mefruşat Pazarında 
Mevc.ut linocum, m?.şamba, .lacivert ıs tor, perdelikler 
ve saır mefruşata aıt ucuz fıatlı ve dayanıklı malla -
rın çeşitlerini tetkik etmekliğiniz menfaatiniz ikti 
zasıdır. := 6 , i keşıde 11 Birinci teşrin 936 dadır. §§ 

- • • k k · - ı.-------• Fizuli 1. Berkmen ve Y. Kilitis § Büyu i ramıye § -----------

KANZUK 
~ 200.000 Liradır ~~--v A 

.. ---------.. = = CU ır•HURIYET MEKTEPLiLER PAZARI 
§ Ayrıca : 30.000, 20.000, 15,000, 12,000, ~ Lı'.ıtfi ve İlyas Dincer kardaşlar = O • 1 k "k · 1 ( (50 000) l 'k' = Vnnın gayet gl?.,.el çekılmi§ muhtelif manzaraları, bilumum mek~ 

N 

CİLDİNİZİ 
• Tehlikeden koruyunuz· 

Herhan~i bir kremin ona lü
zumu olan gıdayı vel'f!OOğini 

zannediyorsanız bu t~crtibe 

size }>ek pahalıya mal olahile
cc~ini derhatır ediniz. lli~bir 

krem size Krem Perte\.' kadar 

sadık kalanı.az. 

,çare · · ··•·• • 

Sac; eksiri 

COMOGENE 
Saçların köklerini kuvvetlendı 

rir. Dökülmesine mani olur. Ke 
pekleri izale eder. NeşvünUmasmı 
kolaylaştırarak hayat kabiliyetı 
ni arttrrır. Latif rayihalı bir saç 
~ksiridir. 

lNGh.IZ KANZUK ECZANESt 
BEVOOLU - lSTANBUL 

Mühendis aranıyor 
Istanbula yakın bir şehrin elektrik 

santralında istihdam edilmek üzere 
bir elektrik mühendisi aranıyor. Uc-

1stanbul ÜçüncU İcra memurlu- reti görüşülerek veya muhabere .. edil
w dan: Mahcuz olup satılmasına mek suretiyle kararlaştırılmak u~ere 
gun verilen muhtelif cins triko- talip olanların mühendis diplomuıyle 
k~ar kinelerinin birinci açık arttır- şimdiye kadar istihdam edildiği. elek
taJ ın;3 10 36 tarihine nıüsadif sa- trik müesseselerinden aldığı vesı\ı:n.la
ın~~nü saat 12 den 14 e kadar ve rın asıllarını veyahut müsadda~ ~u
lı .. ı:;:. 75 ini bulmadığ. takdirde retlerini lsfan bul Sirkecide Mu hu;.; 
~z · arttırması 17 - 10 - 936 tari- darzade hanında tüccardan Bay Ha 1 ıkıncı · ·· .. · 1 · ·1· ı nur . üsadif cumartesı gl.inu aynı Kacara gönderme erı ı an o u :.. 
hın~l;:'.de icra edileceğinden talip o- (J 2:>0) 
saa ezkfır gün ve saatlerde ls-
Ianlann m k 1 

lda Çakmakçılar yo UŞUnda Motorlu'' vasıta ar tanbu y . Han No. ı _ 2 buluna-
B" iik enı .• 

uy na mUracaatlnn ilan o-
cak memuru (26302) 
lunur. 

ıavıık-Şıkl•.k KO rd•• ... ,, koıolıG• ., •• 
Hor f' orıklıaı 8 • 1e•I••· '"''" 

ı•• o•• "' ol•• bu ... ıo .... kQ. 
lçlıı PP~ 1~~k flkllfl da te 111la •t• 
lotl• " l'Y Hu1Ulll lnceltlr va. 
mit olurlar lbOnO dOıoltlr wa ,,. 
cudun l•••:.ıı e111ı bll• kıt"IJ)'tıt 
tıdld ~ ... 

kıymu. 7 112 llrodu tııba1911 . 
Fıyell• 

Satı• 1erl ı•'"'• ı •• 

ISTAllBUL, BeJOglu ' 
ydHı 12 No. lu. 

. ra .. ı "':ı .,., ediniz .. y. 
M,&1•,:·r~·;.,ıT .... ııı ııt•r'"''· 
~~.u:~ıııuıd• bD10k tenzııat. 

Adnan Halet Taşpınar 
Otomobil kullananlara ve şoför

lere, motör işlerinde çalışanlara la
zırn bir kitaptır. Kitapçılardan ara
Yinız. 

Tevzi yerleri: lstanbul Kanaat Ki· 
tabevi, Beyoğlu Haşet Kitabevi. 

\an 1' e'Ksayt 
Bay\ara \aı.ım o 6 "e '2 \'ık 

\ rde ,,3. ' 
eczane ~ d satı\ır. 
arnba\a1\ar a. '\ave\idir. 
'2 \ik arnba\a}ı ı 

= l O.O O lıra ı ı ramıye er e · iralık ı ı -- = tep kitapları, kırtnsiye lernzıru ve Istanbulda çıkan bütün gazete ve 
;;;: adet mükilfat vardır... 5 meemuulorı, duvar ve cep takvimleri, elektrik malzemesi, gro.mofon, ~ llllllJI 1111111111111111111111111lfl111111111il111( 11111111111111 il 111111111 Hl ffi1 bisiklet ve tuhıo fi ye eşya"· Her gün yen 1 <eşi ller gelmek ledir. Bütün 

lımasva icra memurluğundan: 
36 1163 .Amasyada kasap Ali ağa O. Hacı Hasan kardeşi mahalli meç

hul Memet tarafın . 

.İcra Emri 
(Para tıcya teminat 1.1erilmcsi lıak

krndaki il<im ve vesikalara müfcaltik) 
ı _ AJacakhnm veya vekilinin i- Amaeya Hazinci maliyesi namına a-

sim, şöhret ve ikametgahı. . vukatı Halis Saarcoğlu. 
2 _ Bor~unun veya kanuni m:.ı- Mahalli m"°çhuldiir, adı yukarıda ya

mcssilinin isim, şöhret ve ikametgJ.hı. zrhdır. 

3 - llam veya vesikayı veren n.ı~h- Amas~~ S. H. 1:· .27 - 11 - 935 T. ve 
keme veya makamın ismi ve ıhm 17 N. ılamı mucıbınce. 
yahut vesikanın tarih ve numansı •. 

4 - Ilam veya vesikaya müsten~- Lira Ku. 
t mı 5 56 Mahkeme masrafı. den talep olunan alacağın veya c -

d - alaı.:a- 05 llam pulu. natın neden ibaret ol ugu ve 
23 00 Kıymetli set('Jl değirmenine ğın talep edilen faizi: meni miidahalc ve kaydinin 

hazine N. tashihi. 
2 30 % 10 vekil ücreti 

56 lcra nınsrafı. 

31 47 Yekun. 
(4) N 1 f krada yazılı borcu (teminatı) işbu icra emrinin tcbli-

• umara ı ı . .. · ı· d 
-· · · · 'b 1r. J gün tc~inde ödemeniz (vermenız) azım rr. gı Btarıh~~dddent ~tı. adrenb r,r,u Chülımolunan teminatı) ödemez (vermez) se-

u mu e ıçın e o . . k ı ı ·t 
· t tk'k ı· d veya temviz veyahut ıadeı muha eme yo ıy e aı nız e ı merc ın en " . . . . 

- hk d · nın ...,.eri bırakılmasına daır hır karar gcLıı mc-oldueu ma eme en ıcrn ı-- d b 
dikç: cebri icra vapılacağr ,.c yine bu müddet içinde mnl beyanın ~ u-

b ı · hapi«le tazyik olunacağrnız ve hakıkata lunmanız ve u unmnzsanız ~ . _ 
muhalif beyanatta buhınurı;anıı hapısle cezalandırılaragınız icra emri 
makamına kaim olmak Uzere Han olunur. (1901) 

Gümrük Muhafaza Genel Komu
tanllğı lstanbul Satınalma Komis
yonundan: 

ı - Gümrük Muhafaza örgütü için evsafı veçhi1e 
3 ı 00 tane bir numara deveboynu ile 300 tane üç numara 
deveboynu ve fincanının 13/10/ 1936 salı günü saat 14 
de pazarlığı yapılacaktır. 

2 - Tasmlanan tutarı 965 liradır. 
3 - Şartname ve evsaf komisyondadır, görülebilir. 
4 - İstekliler 7 3 liralık ilk teminatlariyle komisyona 

gelmeleri. ( 2 O 2 6) 

\ ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARI 1 

İlk okullar için lazım olan 50 la.ne soba açık eksiltmeye konul. 
mu,tur. Bu sobaların hepsine 1250 lira fiat tahmin olunmuflur. 
Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 
No. h kanunda yazılı vesika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teınin:ıt 
makbuz veya mektubile beraber (Bir gün evveline kadar ilk te. 
minatm yatırılma11 daha mu"afık olacağı) 23-10-936 Cuma 
günü ıaat 14 de daimi encümende bulunmalıdırlar. {1.) (2028) 

ihLiyacıııızı temin eden \'anın yegane satış mahallidir . .... 

Amasya icra memuriu } Ul."ldan: 
36/ 2217 Amasyanın Beyazıtpaşa mahallesinden iken clycvm mahalli 

meçhul bulunan Çekem oğlu Al"itin, Parinos, Aıına, .Maryem ve Scrpuhı 
taraflarma. 

icra Emri 

1 - Alacaklının veya vckiliuin i
sim. şöhret ve ikametgahı. 

2 - Borçlunun veya kanuni r.ıü
messilinin isim, şöhret ve ikaınet.gahı. 

3 - llaın veya vesikayı veren mah
keme veya makamın ismi ve ilam 
yahut vesikanın tarih ve numarnsı. 

(Para veya teminat t•crilmc
8
i hak

kıııdaki il.rim v e vesikalara mii.lcallik) 
Amasya Hazinci ınaliye~i naıııına a
vukatı Halis Saracoğlu. 
Borçluların isimleri yukarda yaııl
nuştır. 

Aınasya Asliye H. mahkcme:ı:nin 
7 - 4 - 936 T. 86 No. ilamı mucibince. 

4 - Ilıi.m veya vesikaya müsteni
den talep olunan alaeağın veya temi
natın neden ibaret olduğu \"e alal'a
ğın talep edilen fahd. 

Lira Kr. 
44 20 Berınucihi ilam 

muhakeme. 
1 40 Vekil ücreti % 10. 

26 lcra masrafı (pul) . 
20 Jcra emri harici. 

nıas:ırifi 

49 06 Yekun. 
(4) Numaralı fıkradn yazur borcu (teminatı) işbu icra emrinin tebli

ği tarihinden itibaren (30) gün ı~indc ödemeniz (\'ermeniz) lazımdır. 
Bu miiddct içinde borcu (hükmolunan teminatı) üdPmez (vermez) SE

niz tetkik mcrciinden veya temyiz veyahut iadci muhakeme yoJiy1•• ait 
olduğa mahkenıedt•n icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirme
dikc:e cebri icra ynpılncağı ve yine bu müddet içinde mal beyanınria bu
lunmanız ve bulunmazsanız lıapiı:le tazyik olunacağınız ve ha kiknta 
muhalif beyanatta hulumırsanız hapisle ce.:ı:alandırılacağınız icra emri 
makamına kaim olınak il.zere ilan olunur. (1990) 

. 

Hozatta Jandarma Seyyar Piyade 
Alayı Satınalma komisyonundan : 

1 - Tutarı yirmi beş bin iki yüz lira tahmin edilen 
yüz seksen bin kilo un 17 / 10/ 1936 Cumartesi günü sa
at on dörtte Hozatta kapalr zarf eksiltmesiyle :satın alına
caktır. İlk teminat 1890 liradır. 

2 - Şartnameler yüz yirmi altı kuruş karşılığında· ko
misyondan a!ınabilir. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat mak
buzu ve şartnamede yazılı belgeler içinde bulundurula _ 
cak teklif mektubunu eksiltme vaktinden bir saat evvel 
Hozatta Komisyona vermiş olmaları ( 1 12 6) ı 7 3 o) 

iktisat Vekaleti İç Ticaret Umurn Müdürlüğünden: 
30 !kinciteşrin 1330 tarihli kanun hUkü.nıleri dairesinde iş yapmaya 

izinll bulunan ecnebi eirkctl<: rindcn Alman tabiiyetli (Doyçc Bank lTnd 

Diskonto Gezelşaft) şirketi bu kere müracaatla şirketin Istanbuı ~ube
si müdür muavinliğinE> (Emi: Oberle'nin) tayin edildiğini ve '!VVelce 

imza salahiyeti olan Vilhelm Fres'den imza hakkının reffedildiğinı oıl
dirrni;, ve lazım gelen \'<'saiki vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere uy
gun görülmüş olmakla ilan olunur. 



TAN 

LUMA ampullarını kullananlar, senelik ampul masrafından 

EN Of o 40 TASARRUF 
temin ettiklerini müttefikan tasdik ediyorlar 

LUMA ENAZ 1500 SAAT DAYANIR 
H~na ampul parasından, hem cereyan sarfiyatından ve hem de 

değiştirme masrafından tasarruf İCjin 

Yalnız LU MA Ampullarını Kullanınız 
ELEKTRON MÜESSESATI 

Haki"t L U M A ampulları yalnız kirmızı 
orijirtal amballjlar. i~ · nde sat.hr Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 60 - Ankara Anafar'alar caddesi No. 10 

Hakiki Cjam ve kır CjİCjekleri esanslar ından yapllan yeni icad 

E L O YA -S 1 
1936 senesinin şaheseridir. Eren kolonyasının birkaç damlası sinirleri teskin eder. Bilhassa kalp \'C ciğerlere ferahlık vermesi itibarile çok sıhhi ve yepyeni bir kolonyadır. ı-::rcn kolonyasının 3 ila 5 gramı banyonuzu 

çam ve kır çiçekleri ile ilkbahara çevirir. Cildinize taze hayat verir, mis gibi kokutur. Deposu: KUREDDt.N' EVLIYA ZADE Ticarethanesi: İstanbul Bahçekapı. 

ölKTöDAR-11 
ve BELGEVŞEKLiGittE KARŞI 

• 

- Tabletler - Her eczanede arayınız. Posta kutusu 1255 

ls . anbuı Gay. ımubadu.er •\omisyonunaan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

658 Kandilli 

2646 Arnavutköy 

2647 Aksaray Katip Kasım 

Sokağı 

E: Yeni 
Y: Kuyu 
E: Yeni 
~1ahalle 

Y: Abdülhak Molla 

Lanı;a bostanları 

Emlak No. 

E: 06 
Y: 18 
E: 3 
Y: 28 

E: 27 
Y: 35 

Cinsi ve hissesi 

Bahçeli ahşap 
hanenin 1/ 10 his. 
Ahşap hanenin 
3 8 hiş. 

150 metre arsa 

Hisseye göre 
muhammen K. 

120 Açık 
artırma 

380 " 

450 " 

2942 Beyoğlu Hüseyin ağa Feridiye 

Ada 819 
Parsel 1 

E: 78 
Y : &1 
E: 60 
Y: 18 

51 metre arsa 102 " 

29i0 Aksaray Tülbentçi H:isa- Fabrika Kagir hane 360 .. 
mettin 

3127 Bostancı 

3203 Bakırköy Cevizlik mevkii 

3846 Üsküdar Murat rei~ 

4536 Üsküdar Selami Ali 

4541 Üsküdar lcadiyc 

5115 Beyoğlu Şahkulu 

7876 Beyoğlu Hüseyinağa 
7957 Paşabahçe 

S377 Burgazada 

Bağdat cad. 
ve Yazmacı 
tariki 

E: Andona ki 
Y: Aralık 
Çavuş 

deresi Y: 216 
E: Rcnçbcr 
Y: lspir 
E: Haşacı 
lstcpan 
Y:Haşacı Raif 
E: Caddei 
Kebir 
Y: Galip 
dede Cad. 

E: S Mü. 301,50 metre arsa 
Y: 10 ve 
Ada 7 

Harita 77 

500 " 

E: 6 62 metre arsa 150 ,, 
Y: 15 
E: 190 27 metre dükkan arsası 50 .. 

Mahallen 202 
E: 2 :Mü. 63 metre arsa 70 " 
Y: 2 1 
E · 3 171 metre arsa 200 ,, 
Y: 3.5 

E: 559- Kagir apartıman ve jld 210 .. 
559 Mü. dükkan ve imalathane-
561-5G3 nin 1/ 112 his. 

y: 56:3-565-
567-56:1 1 

Mahallen 37-
39-il 

Arnavut 12 Taş baraka ve arsa 200 ,. 
E: Incirköy E: 109 Mti. Ahşap hane ve dükka- 610 
Y: Çınar cad. Y: 16-18 nın 1/2 his. 
E: Yalı E: 29 Ahşap kahve dükkanı 500 " 
Y: Çarşı cad- Mahallen 31-
desi ve yalı 30 

Yukarıda evsafı yazılı gayri menkuller on gün müddetle satışa çıkırılmıştır. !haleleri 19 - 10 - 936 tarihine 
esadüf eden pazartesi günü saat 14 tedlr. Satış münhasıran gayri mübadil bonosuyladır. 

İstanbul 4 üncü !cra Mcmurlu • 

--• TIFOBlL 
Dı-. IHSAN SAMI 

fito ve paratıfo hastalıklarına 
tutulmamak için ağızdan alınan 

tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
vennı>z· Herkes alabilir Kutmm 

.. --~ 55 kuruş ... __ • 

11 - ' /. ai a ... 

Tafsilit: istiklll caddesi 101 

HALiHAZIMDA: Erkek kadın ve çocuklar ıçin 
En mükemmel İngiliz fabrikaları mamulatından 

Trençkot ve Gabardtnlerinin 
Zengin ve müntahap çeşitlerini en müsait şartlarla 

ve her yerden ucuz fiyatlarla 
Beyoğlunda 

B.AKER 
den başka HiÇBİR MAGAZA takdim edemez. 

Sizi ıon derece alakadar edecek 
••• Vitrinlerimize 1utf en bir göz gezdiriniz. 

il 
TACETTİN GÜJ2TAN 

BUYUK HOBiLYA HAGAZASI 
ğundan: ÇM 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi ınu. TUZLA 1 ELERI 
karrcr yüzük, masa saatleri, demir 
kasa, likör ve kahve takımları Bey. .. .. . 

wl 1st"kl" l dd . 114 No. lı Ku - Saç dokulmcsı ve kepeklere karşı 1.-> Birin<'i T-.nn· e Kadar 

birdefa 
gelip 
görü· 
ftÜZ. 

MODERN ... TEMİZ MALZEME 
ve BİRİNCİ SINIF i~lLIH 

.. ......................... ~ lıTA11BUL~/JA/1HAHAHF~Att:IL~ 
:r10HU$U tıo 65' Tft.EFOl'I 22311 

og u ı a ca esı • . . k w bet ·· ·· b" ·1 · ·~ 
yumcu du"kka"nında 12 - 10 - 936 saat en ıyı ve ço rag gormuş ır ı aç- t 8 4 11 çme trenlerinin vapurları Köprüden 6,25 • 7,40 • , O - 9,10 - • 
10 da birinci açık arttırması yapıla- tır. •••••--• 13,15 - 15,10 • 15,50 dir. 
caktır. O gün satılmazsa 19 - 10 - 936 ~~fu-;; .. ·i;:;-;:~IAN _ 
saat 10 da ikinci açık arttırması ya- umumi Neşrıyatı ldare Eden:' 
pılacağmdan isteklilerin mahallinde s. SALIM 

1 memuruna müracaatları ilan olunur. Gazetecilik ve Neşrıyat Türk Limitet 
(26314) Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

Ki OPRiN kaıelerı ~ERYERoe1i"uRus 
e.& .oi .1'011.ıriz A .&~RıL AİLE. GRİ vE NEıLEYE uR ı e· İC'r< iLı.çrıR 


