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Mazhar Müfit: Cenupta Çete.eri 

silahlandıran Fransadır! 

Ziya Gevher: Kat'i çare, çete
leri hududun ötesinde imhadır! 

Refik ince: Bu hareket Suriye
lilerin hayatlarına mal olacakl 1 

B. Relik ince B. Maz.har Müfit 

Suriye isyanı 
$imdi Havrana 

Sirayet Etti 
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DAHiLiYE VEKiLiMiZ B. ŞOKRO KAYA MECLiS 
KORSOSONDE KONUŞURKEN 

heyecanlı müzakerelere sahne oldu ve tarihi bir gün daha yatadı. HükUnıet ve 
Millet Meclisi, memleketin aaayif ve iıtikliJi kartııında ne kadarhutaa oldu
ğunu cihan efkarı umumiyeıine kartı bir kere daha, büttin kudretile aöıtermit 
oldu. Bugün Dahiliye Vekil~miz B. Şükrü Kayanın ve ıöz alan hatiplerin ifa
delerinden anladık ki cenup hududumuzun öte tarafında alçak tıynetler, Türk 
varlığına kundak sokmıya yelteniyorlar. 

Son 
Nefesinı 
Geçiren 
Bir Sistem 

Alımel Emin YALMAN 

İ ata~b~I El~ktirk Şir-
ket nm Belçıkadaki aa

lıiplerile Ankarada mühim mü-
2akereler oluyor. Bu müzakere
lerin bütün memleket için çok 
derin bir manaaı vardır. Bütün 
bir ıköhne İf sistemi Ankarada 
lnuhakemeden geçiyor ve taafi. 
Yeıi hazırlanıyor. 

A Vrupa ile Şark iş mUnnsebet tar
~ memlekette kalan son çirkin izi 
.o:.ıeJrtrik Şirketidir. 
t Bu münasebet tarzı da, karşı tara-
nı. cehaletinden ve para sıkmtısmdnn 
~tifade ederek 1§1eri tamamıJe bir ta. 
t~ olarak hazırlamaktan ibarettir. 
~af ızca k rlar ve mukavele hari
CUtde keyfi hareketler muhıtte isyan 
hisleri uyandırırsa, bunu baatırınnnın 
da Yolu, bahşiş dağıtarak etrafta bl· 
taraf bir slikut mmtakası vUcudc ge. 
tirınektir. Harice kaçırılan mUyonla. 
l'a mukabil belki de binde bir nisbc· 
;111de bahşişlerle yabancı sermayedar-
a_r bir çok memleketlerde boylc bir 

6Ukftt vaziyetini nesillerce devam et
lirnıcğe imkan bulmuşlardır. 

M emleketimlzde temiz bir inkı· 
lap muhiti kurulunca ve u

:rtıunıı hayata dürüstlük hakim oJun
c~ Ya.zi)ct koklinden değişti. BU~ 
•l.8lcr birden bire dağıldı. Diğer .. b 
~Olda müesseselerle beraber Elektrı 
!ıilltketini de çırılçıplak bir de k 

Elektrik 
Sirketile • 

Müzakere 
Ankarada U~ Esas 

Tesbit Edildi 
Ankara, 7 (TAN muhabirin-

1 

Daha pek kısa bir zaman evvel cenup hududumuza yakın vila
yetlerimizde tetkik ıeyahati yapan Dahiliye Vekilimiz bugün 
Meclis kürsüsünde bilhasşa fU noktaları tok ve dolgun ifadelerle 
tebarüz ettirdi. 

1 - Bugüne kadar ıulh ve uayit siyaıetimize kartı tecavüze 
yeltenenler tepelenmittir, bundan aonra da aynı akıbete tiddetJe 
uğrıycaklardır. 

2 - Cenup hududumuzda soygunculuklar asgari hadde indiril
mitıken son zamanlarda çetelerin tecavüzlerine ,ahit olduk. 

3 - Diyrbekirle Mardin arasında aon zamanlarda bir soygun 
yapıldı ve bunu yapan çete hududun öte tarafına geçti ve orada 
oerbeıtçe tenJ=kler yaptı. ,. 

4 - Derıimde girittiğimiz ıslahat ve terakki hamlelerini balta
lamak cür'etinde bulunmak istiyenler türedi. Fakat bu hamlelere 
isabetle devam edeceğiz. 

5 - Birinci umumi müf ettitlik mıntakaaında halk. takip müfre
zelerim:zle beraber olarak çeteleri imha ediyor. 

6 - Orada asayiti muhafaza için takip müf rezelerimizi yüksek 
mevcutlu bir fırka ile takviye ettik. Hertey devlet kuvvetlerinin 

elindedir. 

den) - Nafıa Ve«aıetile lstanbul 
Elektrik Şırketi arasındaki ihtilaflı 
meselelerin ~~za.k:rc ve ıslahı yo -
!unda son fkı uç gUn içınde Şırketin 
bağlı olduğu Bclçıkadaki Sofinamn 
murahhas azası M. SpeciaJ da hazır 
olduğu halde iki uzun içtima yapıl _ 
nuştır. Her şeyden evvcı geçen dev. 
rede nktedi.lmiş ve birtakım hiütüm· 
ıen değiştirilmiş oıan ituarname ve Çeteciliği Besliyenler 
zeyil mukavclcııameleri dolambaçlı ----------:---
usul ve üadelerlnden kurtararak e _ Dahiliye Vekilimiz hududumuzun öte tarafındaki hakiki vazi-
sas muka' clename ve şartnamelerin yeti de ,öyle tebarüz ettirdi. · 
ruhuna muvafık, tae!>ikat ve icrada ı _ Türkiye-Surİ)'e hududunda aıayiti temin için iki taraf ara
ammc hukuk ve selametini kafil ola· aında bir takım mukaveleler yapıldı. Fakat kartı taraf bu muka
cak bir tarza konulması esasında 
sureti umumiyede mutabık kalınmış. velelere hiç riayet etmiyor. 
trr. B lhassa şu esaslar üzerinde du- 2 - Hatay davamızdan ıonra hududun öte taraf mda batlıyan 
rulmu§tur: kaadi Türk dütmanlığı çeteciliii beılcmittir, körüklemittir. Fa-

l - Her an miitcha\\U \'C tC"- kat biz hakkımızdan kat'iyyen vazgeçmiyeceğiz. 
me\"\ikatn tabi ecnebi parasile 3 - Bu .mesele Fransa ile aramızda münakataya konulmuttur. 
gösterilen ermayt•nirı hakikate ÇeteciHğin nasıl hazırlandığını, beynelmilel uıuUerle tetkika ha
te\Rfuk \'e bugiink iiipti<lai t si - zırız. 
sat kı~ metlerine tt-knbiil edecek 4 _ Eğer hududun öte tarafında giritilcn çeteciliği imha için 
makul bir hadde indirilmesi \'e aldığımız tedbirler lcifi gelmezse daha iyi tedbirler almakta biran 
Türk lirasile ifade 1. tereddüt etmiyeceğiz. z 

2 - ilıntlyaz ,.e rasa mü<ldet
lerinln :rcnlclen tayini. Maskeli Fransa 

S - Tarifelerin de l'irkcH tat .. --------~ 
nıin etmekle beraber halkın men- Dahiliye Vekilimizden sonra ıöz alan hatiplerden B. Mazhar 
faatini konıyacak tertipler dahi. Müfit bilhassa fU noktalar üzerinde ısrar ile durdu: 
limit. bir formüle bailanması. 1 - Diyarbekir tarafında 800 kitinin ıoyulmaaile neticelenen 

beraber tesisat ve ebe - ıoygun hadisesinde müsamaha gösteren vazifedarlar derhal tec. 
ızlık noktasından mcv. ziye edilmelidir. 

Şirket hesabına dU· 2 - Bu çeteleri, bize doat maakeıi arkasından bakan Franaa 

(Arkası Sa. 10 S , 6 da) ~~• sı Sa. 10 Sil. 5 te) tealih ediyor. Bizimle dostluk kurmak istiyen Blum kabinesi bun-

Orada da Kargaşahk Baıladı 
Adana, 7 (TAN Muhabirinden) - Kargaşalık ve isyan hare

ketlerinin devam ettiğine dair haberler geliyor. En aon haberlere 
göre, Cebelidürüz ve Lazkiyeden aonra Havranda da kargafalık
lar çıkmıtlır. Bu hareketlerin hakiki mahiyeti hakkında henüz 
tafsilat alınamadı. 

Tımarhane 
Arayan 

-, Suriycdeki Fransız fevkalade komi 
seri Kont do .Martel Bağdattan bura 
ya donmüş, kısaca şunları söylemiş -
tir: 

Bir Zavallı!. 
Soluk bcni&li, ince yapılı, gozleri 

çukura batmış bir genç adliye korı . 
dorlarmda elindeki kağıdı vermek i
çın nıUddeiumumilıği soruyor: 

- Miıddeiumumiyı bana lutfcn gös 
teriniz. Derdime ancak o çare bula
cak, dertliyim, dertli .. diyordu. 

Bu Novid apartmanının eski kapı
cısı Afyon Karahisarh Osmandı. 

Sordum: 
- Ne derdiniz var, Osman?. 
O, içini boşaltmak için dert ortağı 

arıyormuş. Hemen anlatmıya r.,aı:ıladı: 
(Arkası Sa 8 SU 4 d.,) • 

dan haberdar değil mi? Hayret! 

"- lraka seynhatim • Suriyenln 
menf aatı içindi. Oradaki görU mele -
rim mU\affakiyctle ncticelendı.,, 

Dürzü ve Lazkiye heyetleri 
Buraya gelen yeni haberlere göre 

Ccbelidürüz \ e Liizkiycden ıkl muhale 
fet Myeti Beynıta gıtmek lı re vola 
çıkmıştır. Paristen dönen Surıye he • 
yetini karşılamak üzere vataniler ve 
Suriy" demirkömleklıleri Halep istal 
yonunda toplanmışlar, fakat halktan 
pek az kimse iştirak etmiştir. 

Hataylıları Yeniden tethite 
Yelteniyorlar 

Halep, 7 (Hususi) - Kuraklık 
zUndcn Amik ovMma gelecekleri bil 
dirilen Muhcem ve Nevvaf aşireU 

(Arkası Sa. 10 SU. 5 te) 

3 - Biz böyle tecavüzlere karıı aala 
dost yerine mert dütmandan hotlanmz. 

4 - Hükumet kat'i ve cezri harekete 
yoktur. 

susamayız. Biz, kancık 

geçmelidir. Batka çare 

Suriyelilerin Körlükleri 

B. Refik ince iae dedi ki: "-Akılsız Suriyeliler ecnebi b=r dev
letiı:ı k<;.rü körüne aiyaaet vaaıtaaı oluyorlar. Öyle zannedıyorum ki 
Sunyelı11erin bu körlükleri hayatlarına mal olacaktır.,, 

Hududun Öte Tarafında 

Dünkü hatiplerden B. Ziya Gevher de töyle dedi: 
''.- En kat'i çare, hududu\nuzun Öte tarafındaki bu takll•rin 

peşıne dütüp bunların yuvalarına girmek ve bunları beslendikleri 
yerde hududun öte tarafında imha etmektir!., • 

(Dahiliye Vekilimiz.in nutku aynen ıckizinci ıaylada. Diğer 
hatiplerin heyecanlı nutukları da onuncu cay/adadır.? 
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Türl<iyede Yenili#< Çöp Fırını 
Mücadelesinin için 4 Buçuk 

15. 000 yoksul 
ve fakir çocuk 
doyurulacak • • Tarihi • • Milyon 

Lazımmıs ! -8------·-· -·--................. -......... ___. .. ..._... .. ..._. 

1 
Hanı Kohnun İngilizce eserinden 

Türkçeye çeviren: 

ı_, ____ , ___ A_~_:Y-~~~;rua _______ _ 
B u gayeler Hindistana ve Çi

ne kadar olan bir yolu istil
zam eder. Biz Hindistana kadar 
yaklaştık. Çine kadar olan yolu
muz henüz açık değildir. Eğer eski 
zamanlarda olduğu gibi bu yola 
hakim olursak Türk milleti birleş
miş ve dünyadaki mukaddes vazi
fesini yapmış olacaktır. 

I
• gte genç Türkler bu gibi aki

delerin tesiri altında umu
mt harbe girmişlerdir; Millicinin 
Ulküsü Türk halkının kalblerinde 
yol aldığı vakit başka yerlerde o
lan ayni içtimai inkişaflarla bera
ber yürümesi zaruri idi. Bu inki
şaflardan şu üçü bilhassa karak
teristik olarak tebarüz edebilirdi: 

Yeni bir dilin doğuşu; dil hak
kında. yeni bir tavrr ve hareket, 
kadının umumi hayata girişi Tür
kiyede münevver smıpann kalasik 
dil ve an•anevi edebiyat yerine hal
krn anlıyabileceği canlı bir edebi
yat dilinin doğuşunu evvelce bah
setmiştik. Fazla olarak Türk aru
ru ve vezni de cezri surette değişik 
liğe uğramıştı. Hecelerin hesabi su
rette basitleşmiş olan ölçü sistemi 
Arabi ve Farisi edebiyatının son 
derece karışık olan klasik vezinleri 
yerini aldı. Bütün edebiyata ve il

min her şubesinde kendi fenni ta
birlerini tesbit etmek üzere hususi 
bir ıstılah encümeni vücude geti
rildi. O sıralardaki yeni nasyona
lizmin din hususunda olan tavır ve 
hareketi on P.PnP Ronr;\ki kıınar ba
riz değildir. Bunda ve keza kadı
nın kurtulması işinde, 1910 da de
ğil 1920 senelerine doğru Türki
yenin dini devleten milli devlete 
doğru istihale ettiğinin farkına 

varılır. 

A kdeniz dinleri olan •'Bü
deizm,, "Hıristiyanlık., "İs

lamlık,, kadına daima madun bir 
mevki vermiştir .Dine ait vazifeler 
ve makamlar erkeklere hasredil
miştri. Cenabı Hakkı ve onun yol
larını gösteren akideleri tetkik; ve 
mütaleayı erkekler ancak kendile· 
rine hasretmişlerdir. Yeni halka 
mahsus nasyonalizm zaruri olarak 
kadının mevkiini değiştirdi. Irk ve 
rrkm tekesürU ve bedeni teşekkül 
noktainazarmda ve çocukların en 
ilk mürebbileri ve anneleri oldu
ğundan kadın hususi itibar ve e
hemmiyete layıktı. Nasyonalizm, 
onun telkin ve ilham anlarında 
dinde olduğu gibi insan ile Allahın 
hali vicdanisinin birleşmesi olma
yıp zaten yer yaratılmış ve başlıca 
ocakları ve yurtlan etrafında top
lanmış olan bütün bir milletin vecd 
ve istiğrakıdır. Bunun için içtinabı l 
kabil olmıyarak kadın milli fikir 
ve histe dinde olduğundan daha 
ziyade merkezi bir mevki işgale
der. 

Bundan maada demokra11i hiç 
değilse milletin mukadde

ratını resmen tayine iştirak et
mek hakkına malik olanların dai
resini genişletmiye mütemayildir. 
Tabii demokrasi ölçüsü bu hakkı 
bütlin şuurlu insanlara terketmek 
mecburiyetindedir. Bunun için din
den ziyade milliyetçiliği hakim o
lan ve telakki idrakine yol göste
ren cemaatlerin kadınlarına yeni 
ve farklı içtimai bir mevki verme
si akıl ve mantığa muvafıktır. 

1908 ve 1914 arasındaki seneler 
halk arasında henüz hakim olan 
din nüfuzu ve an'anevi mezhep ve 
tarikat alaka ve tazimlerine karşı 
tedrici terbiye ve irfan hareketine 
ve a.srlleşmiye hasrolundu. Münev
ver ve hür İslam akidelerine vaız 
ve telkin etmek üzere dini mecmu
alar tesis edildi. Ayda iki defa çı
kan "!sIAm Mecmuası,, adındaki 
gazete tslamlrğI Türk nasyonaliz
mi ruhiyle tefsir etmiye çalışıyor-

du. "Onlar diyorlar ki: Türk halkı 
mesela Kur'anı Araplar gibi tefsir 
ve tercilme etmiye muktedir ola
mazlar ve nazariyelerini Kur'anda 
mevcut olan "Vel - emrübil - Urf,, 
-ve kendi örf ve adetlerinize gö
re hareket ediniz- prensibine is
tinat olunur. 

Eğer bu böyle ise milli örf ve 
fıdet iyilik veya kötülüğün 

hükmü ve daha doğru bir ~fape ile 
halkın ruhu olurdu. Bununla bera
ber Türk ve Arap halkının ruhu 
yalnız, bir olmamakla kalmayıp 

İslam dininin tefsir ve tercümeleri 
de bir olmıyacak kadar büyük far
ka maliktirler. Kur'an Türkçeye 
tercilrne olundu. Ve büyük harbin 
zuhurundan evvel üç tercüme in
tişar etti. C~milerde Cuma ibadeti 
olan hutbe dahi bazı yerlerde o za
mana kadar Arapça olduğu halde 
Türkçe okunuyordu ayni zaman
da yüksek mekteplerde, kollejler-

. de mesl~ dersleri değiştitjld.i ve 
modern malumat esasları şimdiye 
kadar halis dini ve skolastik olan 
dersler içine sokuldu .. Daha fazla 
bir adını olmak üzere şimdiye ka
dar şehislamlık makamına bağlı o
lan hukuk mahkemeleri Adliye Ne
zaretine verildi. Kadınlar İttihat 
ve Terakki komitesi içinde 1908 
deki gizli suikast zamanmdanberi 
faal rol oynamaktadırlar. 

O senenin ihtililcilik şevk ve 
harareti uolarak Türk ka· 

dınla.rın.ı ic;timcı.lc.rd ... h~ '1:.-..n~ .... u

mıya ve meydana çrkarm.rya sev
ketti. Harem hayatının sıkı tecridi, 
Türkiyede diğer orta zaman zin
cirlerinin icırılmaları gibi ayni za
manda kırıldı. Fakat bunlar ancak 
ilk tedbirlerdi. Haremlerde sıkı ni
zamlar henüz devam ediyordu ve 
onların ihtilali polisin müdahalesi
ne kadar götürüyordu. Mesela her 
hangi bir kadının erkeklerden mü
rekkep bir toplantıda konuşması 
bir hadise idi. O kadın söz söyler
ıken yüzünü an'anevi peçesile ört ~ 
mek mecburiyetinde idi. 

(Arkası var) 

Gayrimübadil işleri 
Gayrimübadillerin bir çok dilek 

leri hakkında Maliye Vekaletiyle te
maslarda bulunan Gayrimüba.diller 
cemiyeti umumi katibi Şahap, dün 
Ankaradan şehrimize dönmüştür. 

Umumi katibin yaptığı müracaat. 
lar, Maliye Vekaleti tarafından çok 
müsait karşılanmış, fakat kat'i ka • 
rarlar verilmesi Avrupada bulunan 
Maliy• Vekili Fuat Ağralmm dönme· 
sine bırakılmıştır. 

Emlak Bankasının Faaliyeti 
Emlak ve Eytam Bankası 9 uncu 

yılını muvaffakıyetle bitirmiştir . 936 
da banka, inşaat ü.ıerine 500 küsur 
bin, gayri menkuller üzerine de 900 
küsur bin lira avans vermiştir. Tedi
yatta 87 bin, tahsilatta. 300 bin kü
sur lira bir tezayüt vardır. 

:Akay ve Şirketi Hayriyenin 
Yeni Tarifeleri 

'.:Akay ve Şirketi hayriye idareleri 
yarından itibaren tatbika başlıya. 
caklan ilkbahar tarifelerini havala. 
rm fena gitmesi yüzünden 23nisana 
brrakmışlardır. İlkbahar tarifelerin. 
de :;erQk Boğaziçinden ve g~rel;.se 

adadan son vapur saatleri uzatıl
mıştır. Ayrıça tatn gfüıleri de fazla 
seferler yapılacaktır, 

Rami Nahiyesi İçin Hazırlıli 
B8.4ladı 

Raminin bir nahiye haline geti -
rilmesi için hazırlıklara başlanılmış
tır f3uranm belediye ihtiyaçları da 
tesbit ettirilmektedir. Şimdiye kadar 
Ramide belediyeye ait hiçbir çalışma 
olmadığı için Raminin ihtiyaçlan iki 
ye ayrılmaktadır. Çok lüzumlu olan -
lar 937 bütçesiyle yapılacak, ikinci de 
recede olanlar 938 yılına bırakılacak-

r 
Belediye, çöplerin 1stanbu1dan yir

mi mil uzağa dökülmesini karalaştır· 
mrştır. Sayfiye yerlerinin çöpleri de 
ayni şekilde uzaklara taşınacaktır. 
Bu suretle çöplerin gerek şehir, gerek 
sayfiye yerlerindeki plajlara girerek 
halkı rahatsız etmesine meydan veril 
miyeccktir. Ancak lodos havalarda 
çöplerin nasıl götürülebileceği hakkın 
da yeni tetkikler yapmaktadır. 

Çöp lırınlan kaça çıkacak? 
Belediye Temizlik i~

l e r i m ü d ü r 1 ü ğ ü, ç ö p f ı
rmlan etrafındaki incelemelerini bi -
tirmiş ve raporunu belediye reisine 
vermiştir. Bu müdürlüğün kanaatine 
göre, bir fırın bir buçuk milyon lira
dan aşağıya yapılaµıazmış. 

İstanbula üç fırın lazım olduğuna 
göre. iş çok muazzam bir şekil alıyor. 
Fakat, hükfunetin emri de fırın yapıl 
ması merkezindedir. Bu itibarla fırın
lar hakkındaki tetkikler derinleştiri
lecek sonra kısmen belediyeler banka 
smdan ödünç para alınarak, kısmen 
de bedeli taksitle' verilmek üzere fı
rınların yaptırılması bir ecnebi gru
pa ihale olunacaktır. 

Bir çocuk 
Meme emerken 

boğu,ldu 
Ku.mkapıda küçük bir çocuğun Ö· 

!ilmiyle biten bir facia olmuştur. Ha
disenin tafsilatı şudur: 
Kumkapıda Arapzade sokağında 

15 numaralı evde oturan 26 yaşında 
Virjin, 6 gün evvel bir kız çocuğu do 
ğurmuştur. Dün gece ağlıyan çocuğa 
meme vermek üzere çocuğıu.nu yatağı 
na almış, çocuk meme emerken Vir
jin uyuya kalmıştır. 

Annesinin memesi ağzında kalan 
yavru teneffüs edemediğinden bOğu
ı ....... -ı, ı.;ı ... ~H\,. Rir<ı7'. sonra uyku • 
dan uyanan anne, çocuğunun yanın
da cansız bir halde yattı~nı görmüş 
ve feryada başlamıştır. Hadise polise 
aksetmiş, çocuk morga kaldırılarak 
tahkikata başlanmıştır. 

Sayfiye Yerlerinin 
imar Pl6nları 

Istanbulun belediye sınırları dışın
da. kalan Maltepe, Kartal, Yakacık gi 
bi sayfiye yerlerine ait müstakil imar 
planının da Bay Prosta yaptırılması 
kararlaştırılmıştı. Buraların avan 
projeleri de lstanbulun umu~ avan 
projesiyle birlikte bitirilecektır. 

Moda Vapurunda 
Yangın Çıktı 

•ı s~anbul vilayeti çevresinde 430 ilkoktll 
vardır. Bu okullarda okuyan kız ve er· 

kek talebenin miktarı 71435 dir. Yapılan araŞ: 
tırma sonunda bu çocuklardan yüzde yirmisı· 
nin tamamile yoksul ve yarduna muhtaç oldtl" 
ğu anlaştlmıştır. Bu gibi çocukların dbyurul
ması işi ile şimdiye kadar bazı hayır cemiyet• 
lerile okullardaki himaye heyetleri uğraşmıŞ" 

lardır. 

D" Un akşama doğru Köprü üzerinde bir ot.omo
bil - Kamyon - Tramvay kazası oldu. Bu 

Uç nakil vasıtası biribirleri üzerine bindirerek çarpış
tıJar. Fakat, kaza hafif atlatıldı. Yukardaki resimde 
!lleyrüseferi 20 dakika kadar inzaya uğra.tan bu kaza 
dolayısile Köprü üzerinde toplanan kalabalığı görü
yorsunuz. 

Fakat bütün gayretlere rağmen en çok yardım ya 
pılan 936 - 937 tedris yılında ancak yedi bin çocuğS 
oakılabilmektedir. Geri kalan sekiz bin çocuğun dil 

doyurulması için bütün sosyal teşekküllerle Ha!keV• 
leri ve Halk partisinin birleşerek bu işi bir elden id&• 
re eylemeleri muvafık görülmüş ve "ilkokul çocuk!&• 
rma yardım ~irliği" namiyle yeni bir birlik ktJrUl• 
ması kararlaştJ:n:Lmıştır. 

Birlik için bir nizamname hazırlanmıştır. · Bugilll 
partide yapılacak bir toplantıda bu nizamname oktı· 
nacak ve kabul edilecektir. Birliğin bir genel mer • 
kez kurumu ve kazalarda da birer birlik idare ktl· 
rumları bulunacaktır 

l Birlik, vaziyeti müsait çocuk veli• 

GEÇECEK
!# /!eriyle bunlarn komşularından par& 

toplamakla beraber mali müesseseler 
rin de müazaheretini temin edecek 1111 DENİZ BANKA 

MEMURLARDAN HİÇBİRi 
AÇIKTA. KALMIYACAK 

Verilen malfunata göre, bütün dehiz müesseselerini idaresine 
alacak olan Deniz Bank teşkilatına ait kanun projesi Dev· 

let Şurasından çıkmış, Başvekalete gönderilmiştir. Proje, bugün
lerde meclise sevkedilecek ve Haziran başından itibaren Deniz 
Bank faaliyete geçmiş bulunacaktır. 

Kanun, melisten çıktıktan sonra !
derhal kadrolar hazırlanacaktır. l r-------------

Hazirandan itibaren Deniz Banka 
bağlanacak deniz müesseselerinin mu 
hasebe ve murakiplikleri Deniz Bank 
merkez ve şubelerindeki bürolarda ça 
lışmağa başlıyacaklardır. 

Bu değişiklik sııruı.nvh hir:hi1! m .... 
mur açı.Kta 'kalacak değildir. Hatta 
Deniz Bank için yeniden memur alın
ması muhtemeldir. 

İktisat Vekaleti, Deniz Bankın ku
rulması üzerine evvelce yalnız Deniz 
yolları , Akay ve fabrika havuzlar i
dareleri için hazırlanan tekaüt kanu
nunda değişiklikler yapacak ve bu ka 
nunu Deniz Bank te -
k a ü t k a n u n u ş e k 1 i n e soka 
caktır. Bunun için yeniden bir teka· 
Ut kanunu projesi hazırlanmaktadır. 
Bu projenin Deniz Bank kanunu ile 
beraber meclisten çıkması ihti.nıali 
vardır. Bu kanunun tatbiki ile şimdi 
ye kadar ücretle çalışan bütün me -
murlar da bir Hazirandan itibaren 
maaşa geçeceklerdir. 

.Sinan İçin 
ihtifal 

lspanyoL 

heu'eti 
B lr İspanyol ticaret he

yeti §ehrirnizden ge
~erek Anka.raya gitmiştir. Bir 

çok mensucat fabrlkalarmm 
mümessili olduklannı bildirer 

heyet azalan Türkiye Ue mal 
mübadelesi için t;emaslarda 

bulunacaklardır. 

İspanyol heyetinin memleke· 
timizde resmi temasla.rda. bu· 
lunaca.ğı lıa.kkmd&ld lı&berler 

üzerine, dUn görüştüğümüz 

İspanya Başkonsolosu bize şu 
izahata vermiştir: 

suretle bütçesi 15 bin çocuğu doyata• 
cak şeklide zenginleştirilecektir. 

Bu ig, Mayıs ve Haziran aylarında 
bir deneme olarak tatbik edilecek, fa-
kat gelecek tedris yılının başmda.a iti 
baren bütün yoksul talebe her gilll 
muntazaman doyurulacaktır. 

Ayni zamanda. giyimsiz ve kita~JJ 
çocuklara elbise kitap ve kırtasiye a.l• 
mak için de birlik tarafından esat;l.ı 

tedbirler almacaktrı. 
Birliğin bütün bu teşebbUsleri fiil 

sa.huma çıkara.bilmesi için bir yıld& 
iki yzü bin liraya ihtiyacı olduğ. a.n-
18.§ılmıştır. Okullardaki himaye heyet 
leri şimdi bu paranın yüzde kırk be
ısini temin ettikleri için birlik genel 
merkezi yenicıen yi1z küsuı.- bin lir• 
:varidat bu.l.ma.k..mecbur· tinde;dir. 

Yeni 
Sis 
ve 

Konacak" 
Düdüğü 

Fenerler 
Çanakkale boğazının muhtelif 

makinelerine konacak fener ve slS 

düdüklerinin yerlerini tayin etmek 
üzere tahlisiye idaresi mühendisle
rinden bir heyet Çanakkaleye git.. 
mıştır. lieliboıuaa uc.1. buyük oı !ener 
inşası kararla.şmıştır. Bu tesisat bu 
sene içinde tamamlanmış olaca.ktJ:r. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

Kaı:ırrnp~~daki fabrika ve haVl.17.lar Büyük Türle mimarı Sinan için ya-

'' - Heyetin re91Di sdatı 
yoktur. Hirka.ç büyük İspan
yol firması hesabına bütün 
Avrupa. memleketlerini dolaş
maktadır. Sadece, beynelmi
lel ticaret yapan büyük tica,. 
ret firmalannm müınessilidir. 
Burada. bir mukavele yap~ 
değillerdir. Esasen Ud mem
leket arasında bir tlcaret mu
kavelesi vardır. Fakat. harp 
dolayısile ticari münasebetler 
c;ok ağır yUrUmektedir. Heye. 
tin So"-yet Rusyaya jtideceği 
hakkında Mehir malôınatun 

H ukuk Dekanlığına Profesör Fu
adm tayin edildiği hakkındaki 

haberler doğru değildir. 
da tamir edilmekte olan Akay idar rın Süleymaniyedeki me.zan başında 
resinin Moda vapurunda evelki ak- büyük bir ihtifal yapılacaktır. Eminö
şal""' lıir wmgın c::ıkmıştır. nü halkevi, bu ihtifal için bir prog -

Tamir işleri bitirildiği için vapur . ram hazırlamıştır. 
havuzdan çııkarılm~ ve rıhtıma bağ- İhtifale saat 16 da İstiklBl marşı 
lanmıştır. Akşam üzeri 18,30 sıra- ile başlanacak, muhtelif teş~kküller 
ı~ınd~ prova i~in çalıştırılan ma: namına Sinanın hayatı ve eserleri ~ak 
kınelerın elektrı~ kablo~arı. ~ontaj\. kında nutuklar söylenecektir. İhtifal
yapmış ve makıne daıresmın alet den önce, lise ve ortamektep talebe
dolabı tamamen yandıktan so~a !erine ve orada hazır ~ulunacak halka 
i t f a i y e t a r a f ı n d a n s o n- .. . . ı · · hak 
d .. "1 .. t" ..... k. kt d b' buyil:k mımarın hayatı ve eserıerı uru muş ur. .na ıne smm a ır . h t d t 1 
hasar olmadığı için vapur bugünler- kında ıza a verilecek, ora an o~ u 
de işlem.eğe başlayacaktır. olarak ihtifal yerine gelinecekt":. 

Bütün ilk mekteplerde talebeye Sı. 

General Haushend'in kansı 
Memleketimizde 

BUyük harpte İngiliz ordusunun I
rak cephesi başkumandanı iken esir e 
dilen General Taushendin karnn Ley
di Taushend şehrimizden geçerek An 
karaya gibniştir. 

Leydi Taushend, mütarekeye ka
dar esir olarak Büyükadada oturan 
General Taushendin evini ziyaret et
miştir. 

Belediye Kooperatifi 
Avans Dağıtıyor 

Belediye kooperatifinin ödÜ!lç ola
rak aldğı 200 bin lira kooperatife da
hil ortaklara birer ve ikişer m.a.a.ş nis
betinde avans dağıtılmaktadır. 

Dün kooperatife o kadar hücum ol 
muştur ki, kooperatif müdürlüğü ni
hayet kapıya bir polis· koyarak me -
murlan sıra ile içeriye almıya mec • 
bur kalml§br. 

nan hakkında. izahat verilecektir 

Gazi Köprüsünün 
istinat Ayakları 

Gazi köprUsUnUn esas projesini ya 
pan Bay Pijo, köprünün istinat ayak
lan dolayısiyle tatbikat projelerinde 
yapılması lüzumlu görülen değişiklik
leri kabul etmiştir. Eöprünün malze
mesi köprüler müdürü Galip tarafın
dan Almanyada tesellüm edilmiştir. 
Malzeme yakında buraya gönderile -
cektir. Diğer taraftan köprünün te· 
mel ayaklarmm kalıpları Almanya -
da hazırlanmıya ba..5lamıştır. 

Belediyenin Bet Yıllık 
Programı 

Belediye, 937 den itibaren tatbik 
etmek üzere beş yıllık bir çalışma 
programı hazırlamaktadır. Bu prog
ram yakında şehir meclisine verile
cektir, 

yoktur.,, 

Şazi Tezcan lzmire 
Gidiyor 

Bu hafta Ankara. Gençlerbirliği 
klübünün !zmirde yapacağı milli kü
me maçları için futbol federasyonu 
tarafından Şazi Tezcan hakem ola.ra.k 
tayin edilmiştir. Arkada.şnnız bu ak
şam hmire hareket edecektir. 

• 
D ün deri sa.na.tıkarlan sanayi 

birliğinde toplanarak mesleki 
lhtiyaçlanw tesblt etmişlerdir. 

• 
F nıncılar cemlyeti umumi top• 

lantısı yapdnuş, eski idare 
heyeti yeniden sEçilmiştir. 

• 
Ş ehrlmfze gelen Yüksek Tedri-

sat Umum Müdürü Cevat, dÜJl 
Gti7.el Sanatlar Akademisinde tetkik• 
ler yapmıştır. 

• 
•ı etanbulda yapdacak asfalt yol 

farda belediye ile birllkte ~ 
lışmayı f;ekllf eden Fransız grnpunUJJ 
istıeğf kabul edilmiştir. _....... ............ ~ .... 

r
-SN"iS';';;J"ml 
PERŞE~.J Bugünkü hava: AZ BULUTLU 

Bugiln hava!...!~bulutlu olacaktır. Riiz • 
glr, şimal istikametinden orta kuvvette ese 
cektir. Efe mnıtakuı yafqb a:eçecelrtir. 

Marmara ıahillerinde hava bulutludur. 

Dünkü hava 
Dün, barometre 767 milimetre, hararet 

en çok 'ıs, en az 4,5 aantitrat olarak kay. 
dedilmiştir. Rüzıar, timal iıtikametinden 
saniyede beş metre ıüratle esmistir. Hava 
bulutlu ıı:ecmistir. 

4 Uncu ay Gün: 30 Kasım 152 

1355 Hicrl 1353 Rumi 
Muharrem 26 Mart 26 
Güneş: 5,32 - Öğle: 12,161 

{kindi: 15,55 -Akşam: 18,40 
Yatsı : 20,15 - lınsak: 3,49 -------- . 



TA~ 

• 
ispanya Asilerinin 
Yeni Bir Maı·if eti: 

l ISPAN~ HARBiNDE~ 1 

1 
YENi BiR 1 
GORONOŞ 

Benesin Belgrat Zjyaretini 
Prens Pol Yakında 

iade Edecek 
Bir Vapur içindek 
Türk Eşyasını 

Gasbettiler! 

Yeni 

le ket 

Resmi Tebliğde, iki Mem· Bir 
Dostluğundan . Bahsediliyor 

ka 'Ankara, 7 (TAN Muhabirinden) - Amerİ· 
daa Türkiyeye, Yunanistana ve Bulgarista

n. ait bazı etya, malzeme ıetirmekte olan bil! 
•apur, lıpanya sularından geçerken frankcı 
lcunretıerine mensup bir torpido tarafından 

Belırat, 7 (A.A) - Çekoslovakya Cümhurreİ•İ M. Benea ve 
Hariciye Nazın Krofta'nın Belırad'ı ziyaretleri münuebetile 
netredilmit olan bir tebliide, bu iki devlet adamının Prenı Paul 
ve Stoyadinoviç ile, iki memleketin münuebatma müteallik olan 
meseleleri, A vrupanın halihazırdaki beynelmilel vaziyetini tetkik 
etmit oldukları beyan edilmektedir. 

le~if edilmit ve aoyulmuttur. 

Küçük itilaf devletleri daimi kon • 
seyinin geçenlerde vermiş olduğu ka
rarlar, yenide nteyit edilmiş ve Çekos 
ıovakya devlet reisinin Yugoslavya 
milletine yapmış olduğu bu resmi 
ilk ziyaretle iki memleket arasında
.ki sıkı dostluk ve kardeşçesine bir· 
lik rabrtalannm daha ziyade takvi
ye kılın.mı§ olduğu kaydedilmekte • 
dir. 

L_l>aniınarka bandırasını a.ıyan ve Danıoviç 
'lUDP&nyuına ait olan bu vapunın bütün mal-
1eJbeai iailer tarafından ıubedilmittir. Bu 
hldiae yüzünden zarara ufrıyan bazı Türk 
tüc:carlan Hariciye Vekiletimize tikiyette bu- 1ADEİ zty ARET 

lullllnıf)ardır. Hükumet cepheıinJe faaliyet Prens Paulun Çekoslovakya reisi • 
~n~7~)-~l~Mad~~------------~------------cb~~un~~re&i~~~~~ 

dbı Alava cepheeine k&.rfl 9iddetli bir J d zere Praga yapacağı .seyahat, iki 
bucuında buıunmllflar, fakat ileruye aponya a KOÇUK HARiCİ memleket arasındaki dostıuğu yeru-
:'ınifle.r, yağmur ve ata harekatı den teyit edecek ve tezahUr ettire-
llrdurmu,tur. Asiler Aravaka ve s • A HABERLER cektirr. 
~ba.nca.lıda"mukabil taarruza geç ıya 51 Bu ziyaretin tarihi ~kmda ill~ e-

fl'ıı1tıel'le de bir teY yapmıya muva.f B ulgarlstanda paskalya dilecektir. Benes, saat 16 da Belgratr 
lk ola.ma~ardır. Hükümet tek • münasebetile bir ~k tan ayrılmıştır. 

~erine göre, Guadelhada yirmi Bu h ra n mahkfımlar af!edll~ktir. HEDİYELER 
~rt &a.attenberi hiçbir hareket vuku Belgrad, 7 (A.A.) - ReiaicUmhur 
Ulına.mı,tır. T~· Mal' N F lliplnde Manillada çıkan Beneş, Kral ikinci Petroya altında. 

HAVASA GöRE --.ro, 7 (A.A.) - ıye a.zn-ı b' ti inde B 
y k' - be t d 11' yangın ne ces bir aeya.hat takımı ve naip Prens p 0 M. ene• 

Na.vaı Kanı"""""', 7 (A.A.) - Havu u 1
' gazetelere yaptıgı yana m a 'iizlerce ev ,.anınıştır. -------------

'<>&" n-• · " " la Çekoslovakya kristalinden sanat • ,_ 
•.1ansmm muhabiri bildiriyor: ezc'-llllJe demiştir ki: • kirane 4-lenmiş bir eofra takımı he-

Rükumet kuvvetleri M... '-'ere dUn Hüktimet, mesuliyetlerini müdrik •• llVl"re -.,etelerlnin Al 
) ..,.,,., " ;'>' e- diye etmiştir. 

a.rama mmtakaamda iki kere taa.r • siya.set adamlarının yeni bir parti man-"a satılDJM• ya- p p 1 d . . 
J_. rens o a Reı.aıcilmhur Bene,e, Yağan Mıntakalar 

Memlekette Yağmur 

Aleyhte Bulunulanın 

Kıymeti 
Bir cemiyet dU,ünün ki~ içinde a

leyhlnde bulunulacak adam yok! Bu 
gtinkU havaya, bugünkü alıli.k çeıtni• 
sine ve bugünkü dedikodu rağbetine 
göre bu cemiyette klmllenin bafkaaı· 
nm zararuıa yükaehneeine lrnkin ola
maz. Acaba böyle bir cemiyet rahat 
eder mi! 

Zannetmem. ÇUnkU artık insanlar 
için dedikodu bir ihtiyaç, ba§kasmm 

..teybinde bulunmak bir zenaat ve a
leyhte söylenen sözlere inanmak bir 
itiyat olmuştur. 

Blrlblrlmizle görilşüıtlen: 

- Ne \ '&r, ne yok?! 
Dediğimiz zaman: 
- İ;)illk, sağlık! Cevabım vereni 

esneyerek k&rfılanz da; 
- Sorma! Ali senin itin saray lok· 

ması demiş! Di;) eni gözlerimizi ve ku· 
laklanmızı ~ O;)le bir dinleriz 
ki, o bile hayran olur. Likin dediğim 
gibi herkesin aleyhinde de söylene
mez. Piyasanın her şubesinde, apor
da, gazeteclllkte / ticarette \'e siyaset
te aleyhinde söylenebilen, SÖ)ienmlye 
cesaret edilen adamlar \'ardır. Bu a
damlann mutlaka aleyhinde söz SÖY• 
lenecek fen& kimseler olınaSı şart de-

l ğildir. Bunlann sadece frenkJerllf lm
punement dedikleri gibi tehlikesizce 
aleyhlerinde bulunabilinmesl kifidlr. 
Zaten bunlar fena ıkimseler olup ta 

1 
nefislerlnl ıslah ve ahli.klannı tashih 
etseler, aleyhte bulunan1ar hoşlanm&I 
lar. Gammazlık vesileleri wa uğru• 
yor diye ... 

1 
Dedikoduya karşı olan tiryaklllğl-

miz de\·am ettlkç.e n bu tiryakllikler
den istifade etmesini bilen erbabı U

nat lcra~i hüner eyledlkçe aleyhin~• 
bulunulacak adam bir cemiyet için bir 
altm madenidir. Onun sıhhatine. ili• 
yetine ve selametine titremeliyiz 1 

B. FELEK l'Uıa. te§ebbll.a etmitlerdir. kurmasını teşvik eyliyecektir. Fakat sak edlhnl§tir. heykeltraş Torna Rosandiç ta.rafm _ 
.Bu kuvvetler kesit kütleler halinde yeni .. _.ı ..... 1erden evvel bu yolda hiç • 

t&a.nıız ~" dan yapılmış bronzdan genç bir ço-
ku a k~~flan& da . Franko bir harekette bulunulmıyacaktır. E • •1rtanda httk6mett btr se- b&n atatÜ.BünU vermiştir. 

Birkaç gilndenberi devam eden fe- ------=------• 
-...:~etl~ın mitral!öz ate,ı k&rfl • ğer partiler, şimdiye kadar hattı ha- ne müddetle teker lh· 

--........ ,;"•" ..... ----~1 - -..:ı- -~ reKeuenncıe ut:ıı 4.ill euenerse hu.llu - •6YAI& ,~ tıL1111.}Ur. - '~ UYYlff Jarama mmta . . • 
ka.aznda Müi.l•Pln 1ltr gi1n tıhim met, yem meclısi de f eshetmftrte te-
miw--~- - ... m reddüt göstermiyecektfr. A merikamn harbe Piti· 
--.1.&I'U& taze kuvvetlerle takviye e- Bugü T k od ki h' 1 t, hUkA dilc:Ukl . . n o Y a ısa ya ı.ı. - Din yinnlncl yıldönU-

erinl ~~;~~şlerdir. met ile partiler arasındaki ihtilifm mtt 8ebebile Vaşln.gtonda bir 

Londra, 7 (TAN) - Aııilere göre, gittilape d~a geni§ bir vaziyet al - geçit J'f!Sml yaprlnu~tır. 1 
İ!ilbaoya hi.kim olan tepeleri ~gal et makta oldugudur. .!:::::::====--
bUtlerdir. Fakat hÜkflmet tebliğleri
ne göre, bilerin taarrUZJla.n pU.Bkilr· 
tUlrnu,tur. 

Fakat bilere göre ileri hareket de 
"8. nıetmektedir. Ve biler Eibuı tah 
liYeye b&§lamışlardır. Frankocularm 
harp gemileri aa.hildeki mUda.faa in • 
ta.atını bombardıman etmif ve harp 
bıalzemeei vüruduna mini olmuştur. 
1 CÜMHUR.tYETçtLE TOP VE 

~ALDILAR 
CUmhurl~ilerin Pozo Pllnka.nm 

eeııubunda Villharta yotwıun UatUn
de parlak bir taarruza g~erek 11 
top, 2 tank, ve 100 kadar eair almış 
lardır. Bu cephede Cümhuriyetçiler 
ı.tıUtemadiyen ilerlemektedir. Htiku -
bıet tayyareleri dÜJman tahşidatmı 
daiıtmıya muva.ffak olmuştur. 

.Ba.raelondan bildirildiğine göre, 
ka.taıonya hUkflmeti rahiplerin, ka
llun daireainde serbest ayin yapma
lanna milaaade etmi,tir. 

BİR GAZETECİ 

KURAKLIK 
TEHLiKESi 
KALMADI 

Ankara, 1 (Tan muhabirinden) -
Memleketin birçok merkezlerinden 
gelen haberler, yurdun her tarafın -
da çok f aydaJı yağmur yağdığını, ku 
raklık tehlikesinin böylece ortadan 
kalktığı müjdesini bildirmektedir. Si
nopta iki aydanberi kuraklıktan bü
yük bir sıkıntı çekiliyordu. Fakat 
son günlerde bereket yağmuru her
kesi aevindirmi,ur. Bundan ba.,ka 
Adana, Konya, Zile, İnebolu ve Kas
tamonu tara!lannda da, kuraklığı 
tamamen ortadan yok eden faydalı 
yağmurlar devam etmektedir. 

Fran1& Hariciyeainde 

ROMANYADA 

KABiNE 

BUHRANI MI? 
Sof ya, 7 (TAN) - Utro gazetesi

nin bildirdiğine göre, Rumen kaıbine
ainde buhran çıkmiftlr. Fakat Tata
reako hilkflmeti, devlete hizmeti gö
rülen fırkaların liderlerini bazı na • 
zırlal'la deği,tirerek birkaç ay da.ha 
iktidar mevkilnde kalmak niyetinde
dir. 

Bulıaristanda Bir ltalyan 

Asker Kaçalı 
Sofya, 7 (TAN) - Bulpr • Ru • 

men hududunda Bulgar hudut mu· 

Filistin 
Yahudileri 
Endisede 

1 
Kudüs, 7 (A.A.) - Galilede yer-

leoen Yahudi çiftçiler, hükfımetten 
emniyet tertibatı almaamı iatemitler
dir. FüYıtinin diğer mmtakalarmda 
Vaziyet, iyilet~ ise de sü«t1net ta
ma.mile avdet etmemiştir. 

Yahudi matbuatı son günler zar . 
fmdan haydutluk vakalarmı aaymak 
ta ve hilkfımetin kat'i ~kilde müda -
hale etme11ini arar la istemektedir. 

Zaharofun 

Mirasçllan 

yizli yağmurlardan 80nra dün hava 
açmıştır. Bereketli yağmur yağan 
yarlor §unlardır : Çorlu, Göztepe, Bur 
8&, Balıkesir. lzmir, Bo1u. B ilecik, 
Eskifehir, Kütahya, Ankara, lspa.r
ta, Beyşehir, Konya, Zonguldak, E
dirne, Çanddtale, Kastamoni, Çer 
rum, Kırşehir, İslahiye, Dörtyol, Er
zurum. Kars, Trabzun ve Sıtmsun

dur. En fazla yağmur Çorlu, Edirne, 
Samsun, Bolu ve tstanbula yağmıştır. 

KADIKÖY 

SU ŞiRKETi 
BELEDiYEYE 

GEÇiYOR 
Kadıköy Su Şirketinin 

l1tanbul belediyen tara
fmdan 1&tm almmuı ka
rarlqbrılmıt ve Ankara
da cereyan eden müzake
relerde tamamile muta
bık kabnmıftır. Öirendi
fimize l'Öfe Şirket, 400 
hin liraya 1&tın alınacak 
ve latanbul belediyesi bu 
parayı 10 mü1&vi taksitte 
ödiyecektir. Mukavele im 
zalanmak üzeredir. 

Hava Yollarımız ve 

Montrö Muahedesinin 

Bir Hükmü 
aır okuyucumuz.dan ıu mektu 

aldık: "Bugünkü (dünkü) aayımıulaıı 
hava yollarımızın cihan milnakaletd
ne açık bulundurulması hakkmdaJd 
mütalealarmızı okudum. Cihanm bG 
mühim münaka.le damarının bizim k>P. 
rakla.nmızdan geçmesine yalnız mtı
saade değil, bu milnakaleyi bize celp 
için elden gelen her kolaylık ca.te
rilmelidir. 

Bu noktada haklısınız. Fakat ~ 
kaleni% yanlış maIUınat Uurine ~ 
zılmıştır. Konuştuğunuz 1ngiliz tay• 
yarecisi tara.fmdan verilen ve &izi ı.> 
euilre dilfilrerek tiddetli eir r 
yazı yazmağa sevkeden maliımat hül 
kate uymuyor. 

Lozan mukavelesinin yirmi üçün 
maddesi mucibince hava batı 
ecnebi tayyarelerine zaten açıktD'. H 
ausi tayyarelerin Türkiye · 
göeterilec.ek yollardan teaadilff 
lar yapmuı için size haber v·er1:ı.cun 
gibi a.ltı hafta evvel değil, Uç gün 
vel maltimat vermek klfidir. TUr 
Uzıerinden muntazam fasılalarla 
ma.K istiyen ecnebi yolcu tayy 
rine gelince, bunların hareket gün Lonctra, 7 (TAN) - Malaga lale 

~ geçtikten eonra cuual uk ıuçile 

levklf edilen İngiliz Niyuz Kronikl 
lazete.inin muhabiri Macar Köatle
tiıı lkibetinden endl.te ediliyor. 

Pa.N, 7 (TAN) - Hariciye Nazın 
M. Velyoe, Sovyet maalaha.tgüzarile 
Litvanya Hariciye Nazırını kabul et
miftir. 

hafızlan tarafından iki meçhul phm 
yakalan1n1Jtrr. Bunlardan biri ltal • 
yan, diğeri Macardır. İtalyan olan, 
İtalyan ordusunda asker kaçağı oldu 
ğunu, Tilrkiyeden Bulgarlstalla giz· 
lice geçtiklerini söylemiştir. 

Parfste Rumca olarak çıkan Kirlka 
ga.zeteainin Yazdığına göre, Yunan 
konaoloeluğunun te,ebbüaU üzerine 
Zaha.rofun vaaiyetnameıi mahkeme 
tarafmdan Pariate Berri eokağmda • 
ki notere verilıniftir. Zaharofun mi
rascmı olduklarını iddia edenler bu 
notere bafvuracaklardır. 

._ ____________ .. saatlerini iptidadan ha.ber verm 

den b&§ka muameleye ihtiyaç yo 

---------------------------------------------·------- Demek ki, mesele bizim tar-.u11~ 

GöNULLU MESELESİ 
Pan., 7 (A.A.) - "Action Fran • 
~ •• diyor ki: "Vala.na hUk11meti.
llbı hariçteki İspanyollan ıillh altı
na çafmnası üzerine ecnebi gönüllü 
~ri ıneeel~i basit bir 9t'kil alın19 o • 
luyor, Bir gönüllü müracaat eder et
ltıez kendiaine t.panyol puaportu 
•erüecektir. BijtUn İspanyol konr.o • 
loe'haneleri lstiyenlere verilmek Uze
l'e yığın halinde pasaportlar almlfbr. 

7ürkiye - i"'Wzszr Muahedesi 
T Urldye etkin mnumJyeal De 

birllkte Mısır etkin umumi. 
yNI bir müddetunberl iki menıle. 
ket anamda akdohınacak muahe. 
deyi beklemekte ve bu muahede. 
Dlıı tmzaıannıa"lle eevlnmeyl 
bUytik bir zevk vesilesi aaymakta 

Mısırdan Sonra kll. Ankar&DID 800 baberıer1 bu 
vesileyi huırlaDUt bulunuyor. bd 

Fransa mı? ;..ıeket arasında beklenen mua. 
hode dtln akpm meraalmle imza. 

~ 7 (A.A.) - "Dalıly Tele· mü aumi 1 ev l n ç De kartı. 
~h .. ~ lı!mır ka.pltUlbyon- ---~.ı5..d&n em 1n1 s. Biz 
1-rnını n-- hakkında Montröde top -~--
1-- &66- de bu h a b e r l ayni derece. 
"'ll&cak olan konferana milnaaebetiy 
le "erdiği bir haberde, Franaanm Fas de MıVgi hlslerile karşılamaktayız. 
\t. bazı ecnebi devletlerin malik ol • Çünkü Türkiye De MiSii', öteden • 
«uıtıan kapitülbyonlarm kaldmlma- beri kardeşlik hisleri.le batla.nan lld 
llllıı da mevzuub&hi8 edeceğini yaz • memlekettir. Mı111rlılar ile Türkler 

-------~-~-~-=--=--~ .. l'A-.. --D4-·u·~·· möııaaebet, ırki kara-

r·· ···~~-~·:· -~~~~---~~;:··~~-~~~~·· .. ·ı 
f ........................................................ f 

betten daha yakıd olan bir mliM- Mık zlrvtı11lne varmıı, ve hiçbir va-
sebetttr. kit Türk ldarml aJtında latikWdea 

Mısır bqtan başa Türk eserini• mahrum kaJDWD•ftır. 
le doludur. Mıaırm İslim Tarihi. 
Türk hanedanlarmm t;arlhldir. lla
ha geçenlerde lstanbula gelea ve 

Mısırda çok lnemU bir mevki sa
hibi olan bir üstat Irat ettlll bir 
nutukta: "Bb Hısırlılann ötedenbe 
Janmıttır. Bu haberin, bilttln Mı.. 
11mn ba§mda bulunmasUe iftihar 
ettlğhnlz hanedan, haJis Türktür., 
demişti. Çtiııkti Mısır, Türklerin 1-
darelll altında hürriyet ve btildil 
içinde yll§ILDllŞ. medeniyetin en yük-

B ugUn Mmm 11Ualiy~a mnran 
eserleıt içinde bir çoklan· 

nm Ttlrlder ~ yapdmq ol· 
muı llıllltdan leVbıdlrtyor, övün· 
dUrtlyor, ve hOfllut ediyor. . 

ÇUnJdl Mısır, Türk karabeti D•· 
lere ltlemlştlr. ÇUnkU btitttn Mısır 
bu karabeti yalandan hhıaeder ve o
nunla Htihar eder. 

Türk -Mısır muahedeslnln imza. 
Janması, Od memleket heubma bir 

bayramchr ve bu bayramı teslt et
mlyecek bir kimse yoktur. 
Şuurlu Mısır, Ttirkiyenin Akde. 

Dize bakan komşusudur. 
İki memleket karşı karlıya blrl

blrlne bakıyor ve blriblrlne giiVe
niyor. 

Dün lmıalanB:J muahede iki mem 
leketl yemden birlblrlne bağbyan. 
yeni bayat uğrunda lkl sailam ar. 
kad8§ı blrlblrine eldlyen ilk mga.. 
hededlr. 

Bu muahedenln Od mfllllleket a
l'MIDdald maddJ ve mlaevf tesanüt 
bakmınıdan çok hayırh olacağı şüp
he götürmez. 

İki memleket anasmda bu mUes
IMeyl kuranlar her türlü tebrike 
liyddrrlar. 

dan müsaade göstermemek meael 
değildir. Bqka bir yol takibine allıl 
,an büyük Avrupa hava müessesel 
eski a.lıştJkları yolu takibe devam 
diyorlar. Bunları bize celpe teteb 
etmek elbette doğrudur. Anca&, 
nun içi nevveli. sivil hava mey 
rım.ızın hazırlanması lazımdır.,, 

S. C. H 

* * * 
Okuyucumuzun bakla var. ""' .... -~ 

mlz İngiliz tayyarecislı İ D şlklyet.le 
rlnin uyandırdığı teessür sevklle 
alm.ıttır. Ancak eğer, cihan bava 
bpada böyle yaalı!J bir t.eWdd b 
11Urüyorsa her halde tashih edll
ve saltefehhümtln ortadan 

U takta Elektri1' 

Uşak, 7 (TAN) - Elektrik ffrk 
tinin belediye tarafından satın 
maBma §ehir meclisinde karar ve 
rildi. 
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E - ıenti Sırasında 
_____ rkadaşını Silahla 
Öldürecekmiş ! 

Müddeiumumilik dün geç vakit Hüseyin oğlu Abdülhalik adlı 
bir genci sorgu hakimine venn!ştir. İddia şudur. Abdülhalik dün 
sabah Mercanda Valide Hanında ikinci kemer üst katta 51 numa
ralı Kulinin odasında bir sofra donatmış, taıudığı kadınlarla rakı 
içiyormuş. 

Bir aralık yaruna ayni handa 53r------------------

numarada oturan Azim - Diğer adi. B ·ı r' ı· ht·ı ı aA s 
le - Aziz gelmiş. AbdWhalilc, Azizin 
gelişini ve kızlarla konuşuşunu iste-
memiş ve bir aralık pantalonunun ar- o d 
ita. cebine elini atarak hemen bir ta- ava s 1 n a 
banca çıkarmış ve Azizin beynine çe-
virmiş. Tetiğini ç.e«erken, odadakiler Dün, ağır ceza mahkemesinde 926 
Azizin kolunu tutmuşlar, fakat ~u ın- eenesindenberi devam eden bir ihtilas 
rada. ateş alan tabancanın kurg.unu ve zimmete para geçirme davasına 
da hedefi şaşırmış. devam edildi. Davanın suçluları eski 

Bundan sonra Aziz orta.dan kay _ belediye memurlanndan Necati, Ö
bolmuş ve bu sırada da tabancasını mer Lutfi, Cemal ve Ahmetti. Bun
yok etmiştir. lar sahte senet yapmaktan ve zim -

Polis, Azizi yakalamış, fakat ta _ metlerine para geçirmekten suçlu i
bancasıru bulamamıştır. Aziı.e isnat diler. Mahkemeye Ömer Lfitfiden b~ş 
edilen suç, ölUm kasdile tabanca at- ka diğer suçlular gelmişlerdi. !Ik söz 
maktır. İstintak hlikimi, tahkik ıtıru alan Necati kendisini şöyle müdafaa 
derinleştirmektedir. etti: 

- HA.disede müruru zaman var. 

Handa 
İşlenen Bir 
Cinayet 

Geçen sene Galat.ada. bir han oda
mnda. lsmail isminde bir delikanlı a
ğrr surette yaralanmış, barsaldan dı
§anya çıkmış ve kaldırıldığı hastane· 
de ölmilştU. Dün ağır ceza mahkeme-
ıı;inde bu cinayetin muhasebesine de
vam edildi. Davanın Ali, Hüseyin, Ka
mil adlı Uç mevkuf suçlusu vardL 

Sonra benden istenilen paranın mik
tan da belli değildir. Belediye avu -
katı benden kaç lira istiyor söyliyc
bilir mi? 

Suçlu Cemal de ayni şekilde ken
disini müdafaa etti. Ve: 

- Mahkemede bulunan belediye a
vukatı borcumu söylesin, dedi. 

Dosya muazzam ~ir tomar halinde 
idi. Belediye avı.ıkatT 11 sene e"''Vel 
verilen istida mUsveddesini okudu. 
Cemalin ihtilas ettiği iddia edilen pa
ra 214 lira idi. Muhakeme, karar için 
halik edildi. 

Kaybolan Çocuklar Bulundu 
Ahnicapı inhisar deposu ambar me

muru Bay Feridunun oğlu Ferdi ile 

Kaymbiraderi Hasan, bundan birka-: 
gtin evvel Etyemezdeld evlerinden pa
ra alarak kaybolmuşlardır. Zabıtaca 
yapılan tahkikat neticesinde bu iki 
çocuk:, !zmite gitmek üzere Haydar
paşa.dan trene binerlerken yakalan
mışlar ve ailelerine teslim edilmişler
dir. 

Konyada Yeni Baro Heyeti 
Konya, - Baroda yeni seçim ya

Dtin, mahkemede Babaeskide bulu
nan doktor Zekin.in istinabe suretile 
alman üadesi okundu. lsmailin birisi 
karnında diğeri böğrilnde olmak üze
re iki yara.sı varnuş. Doktor Zeki, 
böğründeki yaranın kendi kendine O· 

lamıyacağmı ve mutlaka başka.c;ı ta
rafından yapıldığını söylüyordu. Hal
buki suçlular İsmailin çok sarhog o
larak yere düşerken elindeki 'it ~.1di 
bıçağile yaralandığını iddia ediyorlar
dı. Tıbibi Adil Salih Ha.şim de şahit pılmış, birinci reisliğe Tahir Mıh<;ı, 
olarak dinlendi. O, doktor Zeidnin ikinci reisliğe Ali Haydar Eralp, aza
mütaleası hilafında sfr. söyledi. Mu- lığa da Ali Rıza Uğurlu, Nazif Gök
hweme, tekrar Zekinin ifadesine mü- Bu, Osman Nuri Yolal, Selim Sabit 
r aca.at etmek için tehir edildi fan§ug l!eÇllmiştlr. 

- Çok gUç, anacığı için çok güç diyordu. Evler
den ırak böyle bir şey ... Allah cemicUmlenin evl8.dın1 
bağışlasın. 

Kaçak 
sıgara 

P oli• clün, me,hut 
•uçlar müddei -

umumiliğine Küçükpa -
zarda oturan Haıan oğlu 
Sabri isminde bir •igara 
kaçakçı•ı vermi,tir. Sab-
ri, •ekiz ayclanberi ka

çak ıigara •attığını itiraf 
ediyor, a;yni zamanda in
hisar memurları taralın
dan himaye gördüğünü 

ve son zamanlarda arzu
larına uygun hr.reket et
mediği için de yakalandı
ğını ileri •Ürüyordu. 
Müddeiumumi Hikmet 
Sone[, geç vakte kadar 
bu iddialann ve İ•natla· 
nn tetkikile mefgul oldu. 

Neticede Sabrinin ka
çakçılığından b01ka bir 
şey •abit olmadığı için 
kendiıini mahkemeye 
gönderdi. 

Hurda Demir 
Hırsızllğı 

- -

Şirketi Hayriye müfettişlerinden bi 
ri, bir senedcnbcri, şirket atölyesin
de yapılmakta olan bir hırsızlığı mey
dana çıkartmıştır. 

HMköyde oturan şirket müfettiş -
terinden Bay Necip, polis ikinci şube 
müdürlüğüne müracaat ederek, fab
rika atölyesinden hurda demir çalın. 
dığmı söylemiştir. 

Bunun üzerine şirket müfettişi po
lisle müştereken tertibat almı~ ve 
Necmettini bir hayli hurda demir a-
1'InP, kacırrrken yakalamışlardır. 

Bigada Kaçak Tütün 
Biga, <TAN) - Akköprü köyün

den Ahmet oğlu Kerimin hanesinde 
140 kilo kaçak tUtiln bulunmuş, ka
çakçı, derhal mevkufen mahkemeye 
sevkolunmuştur. 

Halkevinde Konf era.ns 
Eminönü Halkevinden: 
Bu yıl için dtizenlediğimiz seri kon

feranslannm on üçüncüsü 8-4.937 
perşembe günU saat 17,30 da Evimi
zin· Cağaloğlundaki merkez salonun
da Doçent Bay Kaznn İsmail tarafın
dan (nimde Metod) mevzuu üzerinde 
verilecektir. Davetiye yoktur. Herkes 
gelebilir. ' 

~- -Lambayı l!Öndilrdiller. Yuka.n çıktılar. Sabriyeyl 
uyandırıp fena haberi verdiler. Ve yattılar. 

• • • W®fütllfül~füfilfüHfüUlfillW1M&--'_~-----
' Nazlı bUtUn bu Ba.hneleri birer, birer hatırlıyor ra
kat bunları hatırlarken de bir taraftan dünkü ve 
evvelki günkU hiddeti aklında.. Bugün de parasız 
gidemez .. 

Merdivenlerden a.,ağı lnlyorlar. Kendi odalannm 
kaprsını açryor, babası yatağın üstünde upuzun yat
mış uyuyor. Melek te onun gibi uykuda. Naılı 
uyuyan adama yaklaşıyor. Ceketinin ceplerini karış
tınyor. Birinde kUçUk bir yirmi beşlik bulunca ön
lUğUnUn cebine atarak dışan çıkıyor. 

• • 
Sabahın bu erken eaatinde bile bava sıcacık .. Uy

kusuz geçen gecenin harap ettiği vücudu uyuşuk

luk içinde. 
Dar, yamru, yumru l!okaklardan geçerek bilytik 

caddeye çıkıyorlar. 
Bu caddede kendilerine benziyen sayıeız Inl!anlar 

var .. Elleri kmalı ayaklan terlikli i~çi kadınları, iş
çi kızlan .. Yalnız gömlekle yürüyen amele erkek
ler .. Bir sel gibi caddeden akıyorlar. 

• • 
Bugün Nazlı işinin !başında daha zahmetle çalıştı. 

Kuvvetinin her dakika kendini biraz daha terkettl
ğini hissediyordu. Dizleri titriyor başı dönUyordu. 

Oğle paydosu çaldığı zaman, hergiln yaptığı gibi 
bugUn de atölyeyi terkeden amelelerin en başında 
bulunamadı. Koşamadı. Hatta Sa:briyenin: 

- Haydi çabuk ol.. Taşlan bugün kaptıracağız. 
Thtanna rağmen, kapıya. kadar Adeta sallana, Bal

lana, ytirlidil. 
Atölyeden en l!On ikisi çıktılar ve l!Okağa çıktık

ları zaman he.rgünkü yerlerinin bot olmadığını gör
dUler. 

No. 28 
Çakır Adviye ile çocuklan bunlann Uetüne yerleş· 

mişler. Sabriye ile Nazlı kaldırımın bir kenarına 
oturuyorlar. 

Sabriyenin anası Faziletin ölümU üstüne içinin 
korkusundan kızma verdiği ekmeğe biraz da beyaz 
peynir ilave etmiş. 
Nazlı büyük bir azametle: 
- Bugün pek açım diyor ve sonra köfteciye ııes

leniyor: 
- Hey bana bak .. Uç köfte bana! .. Uç köfte de bu 

, arkadaşa getir. 
Sabriye fısıldıyor. 
- A! .. Kız çıldırdın mı .. Paran var mı sanki? .. 

onun baba.sının cebinden para aldığını bilmediği 
için bilytik bir korku içinde .• 

-Yook! .. 
Onun hayretine için, için duyduğu memnuniyeti 

saklıyan cali bir hiddetle: 
- Param olmasa adam mı dolandırmıya çıktım. 
Diye onu azarlıyor. 
Yanlarında oturan genç bir işçi: 
- Nazlı ablaya tayyare vurmuş .. 
Diye ~aka ediyor. 
Nazlı ona cevap vermek için başını öbUr tarafa 

çevirirken birdenbire gözleri bir noktaya takılıyor · 
- Kuzum şu kapınm önUndeki kadit gibi herif 

kim? .. GözUm de biraz ısırdı, onu tanıyorum. Buna 
pek yabancı gelmiyor.. Hem de bir bacağı yok ..• 
Hortlak gibi.. Kim bu?. Bacaklılar işsiz gezerken 
o tek ayağı ile iş bulmıya ml gelm~? 

- Vallahi bilmem ... 
lscilerden biri: 

, 

' 

1 
BU AKŞAM .l\11~l~ks1NEMASI .. , 

MDANS0
Ni Çi'N VE YASR ATYL'MEiŞR 1 

(MES'UT iNSANLAR KULÜBÜ) 
Baş rolde: OINOER ROQERS'in şöhretini gölgede bırakan DONYA 

DANS K RALIÇESI 

ELEANOR POWELL 
DİKKAT: Halkımızın izdihamdan rahatsız olmaması ve bu eşsiz filnıi 

rahatça görebilmesi için bu film de 
YARIN MATiNELERDEN iTiBAREN 

i PEK ve M Et E K sinemalarında birden gösterilecektir. 
RO~EO ve JULİET ~lÜS~\iEREStNDE MELEK sinemrunnda çekilen 
büyük film bu akşamdan itibarenher seansta gösterilecektir . 

._••••••••• .. ••• Bu gece için biletlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 40868 ____ .. 
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.......................... ! 
Beyoğlu Halkevinde Atıf 

Deraleri 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Evimizin spor ştrbesinde si. 

lahla atış dersleri verilecek ve atış 
yapılacaktır. 

2 - Derse ve atışa iştirak etmek 
istiyenler hemen evimize müracaat 
ederek kaydedilmelerini rica ederiz. 

*. * 
Beyoğlu Halkevlnden: 
10 / 4 / 9 37 cumartesi günü saat 

20,30 da evimizin istiklal caddesinde 
N'urziya sokağında. parti binasındaki 
temsil salonunda bir toplantı yapı. 
lacaktır,. 

1 - Konferans çocuk terbiyesi 
bakında. (Haydarpaşa. lisesi tarih 
muallimi Bay Reşat Kaynar tara -
fından) 

2 Temsil: Evimizin gösterit şu-
besi tarafından. 

3 - Bu toplantıya gelmek istiyen 
yurttaşların, yer bulabilmeleri için 
toplantıdan evvel evimize müracaat 
ederek girme kartı almalarını rica 
ederiz. 

* * * Şehremini Halkevindcn: Evimiz. 
de 9 nisan cuma günü saat 20,30 da 
Mimar Sinan için bir goce hazırlan. 
mıştrr. Arkadaşlarımızdan Rüştü 
Erkunt, Baha Gökoğlu söz söyliye. 
ceklerdir. Büyük mimarların eserle. 
ri projeksiyonla gösterilecektir. 
Herkes gelebilir. 

* * * ~;ı.~-9 U-lh.'-J 'f'1U\l.C Lt:a\..lf:' v\J.lJ\JU 

konferans, konser ve göstcrit seri. 
si devam etmektedir. Cümartesi gU. 
nU akşamı saat 20 de Doçent Naşit 
tarafından zehirli gazlar hakında 

bir söylev verilecek, bunu sanatkar 
Siret ve arkadaşlarının havayan kL 
tar konseri takip edecektir. Bundan 
sonra Halkevi gösterit grupu tara.. 
fından Kızıl Çağhy~n piyesi temsıl 
edilecektir. 

* * * Eminönü Halkevinden: 
Evimiz gösteıit §ubesi, Gülhane

parkı içindeki Ala:yMöşkü bina.«ıında 3 
nisan cuma gecesi saat 20.30 da yal
nız halka ve. 16 nisan cumartesi gU. 
nU saat 14,30 da talebeye olmak Uz.e
re (Kahraman) piyesini temsil ede-

-tyıLDIZ 
1 SiNEMADA 

BüyUk artist 
SILVIYA SIDNEY'in 

En güzel şaheseri 

GÖNÜL YARASI 
-~ 

ÖLÜM HABERLERi 
ö LO M 

Bahriye sil8.h ve itfaiye alayları ko 
mutanı ferik merhum Mehmet Pa -
şanın damadı kulak burun ve boğaz 
müteha.ssısl bahriye albaylığından 

emekli Bay Neşet kaptan vefat et -
miştir. Cenazesi bugün Suadiyedeki 
köşktinden saat on ikide kaldırılarak 
Suadiye camiinde namazı kılındık -
tan sonra Sahrayiceditteki aile me -
zarhğına defnedileceği kendisini se
ven arkadaş ve ahbaplarına bildirilir. 

Hatay Gecesi Geri Kaldı 
Hatay Erkinlik Cemiyetinden: 
10-4.937 tarihinde Taksim Dağcı

lık klübünde yapılacak olan Hatay 
gecesi tehir edilmiştir. 

NÖBETÇi 

ECZANELER 
Bu gece nöbetçi olin eczaneler eunlardır: 
lııtanbul ciheti: Eminönü: Salih Necati, 

Alemdar: Ali Rıza, Bayezit: Belki&, Ka.ra -
gümrük Suat, Samatya: Rıdvan, Sehzadeba 
ıı: Universite, Aksaray: Pertev. Şehremini: 
Nazım, Fener: Emilyadi, Eyüpte Defterdar 
eczaneleri. 
Beyoğlu ciheti : Kanzuk, Baronakyan, 1-

timat, Taksim: Nizamettin. Galata: ismet, 
Şişli: Necdet, Kasımpaşa: Vaıııf, Halıcıoilu 
Barbut, eczaneleri. 

Beşiktaş ciheti: Beşiktaı: Ali Rıza, Orta 
köyde Ortakôy, Arnavutköyde Miltiyadi, 
Bebekte Merkez eczaneleri. 

Sarıyer ciheti: Buyükdere: Osman, Tarab 
ya, Yeniköy, Boyacıköy, Rumelihisarı ceza 
neleri. 

Usküdar _ Kadıköy ciheti: - Usküdar: 
Merkez, Kadıköy: Modada Sıhhat, Pazar -
yolunda Rifat eczaneleri. 

Diicr semtlerde: Biıyükadada: Şinasi, Ba 
kırkoyde: htepan eczaneleri. 

cektir. Arzu edenler davetiyelerimi. 
zi herg\in Cağaloğlunda merkez bü
rosundan alabilirler. 

RadyO 
Bugünkü program 

fstaabaJ: 
Öğle neşriyatı. 
12.30 Plakla Türk musikisi. 12.50 Ha.a

diı. 13.05 Muhtelif plik ne5riyatı. 14 Son. 
Akşam neşriyatı: 
18.30 Plakla danı musikisi. 19.30,.Av b&• 

trraları Sait Salihaddin Cihanoflu tarafı:ı:ı• 
dAn. 20 Sadi ve arkadaşları tarafmdan Turk 
musikisi ve halk uarkıları. 20.30 Omer Ru:• 
tarafmdan Arapça söylev. 20.45 Safiye v• 
arkadaıları tarafından Türk musikisi ve 
halk tarkıları saat ayuı. 21.15 Orkestra: 
22.15 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi 
rünün procramı. 22.30 Plakla sololar, ope• 
ra ve operet parçaları 23 Son. 

• 
Günün program özü 

Senfonik Konse~r: 
21.15 Varısova: Le~ Filharmonisi. 21.ıS 

Bükreş : Filharmonik takanın konıeri. 

Hafif Konserler: 
13.10 Bükreı. Plak konseri. 18 Bükreı Si .. 
biccanu orkeetraeı. 18.30 Budapeşte Plik 
musikisi 18.50 Prac Çocuk musikisi Ul.10 
Bratislava Piyano konseri (Listz, Rictz) 
19.25 Varşova Plak musikisi 19.45 Budapet 
te Radyo orlı:estrasL 20.10 Biilı:reı Radyo 
salon orkestrasL 20.45 Varşova: Operet 1.·e 
valslar. 21.30 Paris P. T. T. Alfred Muıset 
cecesi 23 Prd Orkestra, Sopran, piyano 
23.30 Berlin Halk musikisi ve mandolin bcS 
teleri. 24 Budape1te Askeri bando. 

Operalar, Operetler: 
20,30 Bratiılava Dvorak'm "Şeytan ile 

Kathos,, operası. 22 Roma Bizet'nin "CAR 
MEN,, operası. <Buyük operadan nakil) 

Oda MuslkJ : 
20.25 Prar: Salon triyon 

ResltaUerı 

M ~ısılh ~lfmTı~ t\l' Hf191P.1 .... J l,,l r.'1M 
20.15 Berlin Mozartın piyano eserlerinden. 
22.40 Budapeıtc Solist konıeri (Viyoloıı • 
ıel • Piyano) 

Dans ~lusikisi: 
20 Breslav 21.ıo Berlin, Hamburı. 23.30 

Var:ıova. 

Açık T Cfekkür 

Ölümiyle bizi derin bir matem için 
de blrakan eşim ve babam eski Ka.s
tomon u mebusu ve İnhisarlar Sam • 
sun fabrikası eski müdürü mühendis 
Rüştü Çolak'ın cenaze merasimine iş· 
tirak eden ve telgraf ve mektupla ta.
ıiyede bulunan akraba ve dostlarımı· 
za ayn a}TI cevap yazmağa teessUrll
mUz mani olduğundan muhterem ga. 
zetenizle tel}ekkür ederiz. 

Kevzer R. Çolak Hasan R. Çolak 

Uzun boylu, sakat adam arkasını dıvara dayamış .. 
Şakakları avurtlan çökük, burnu sipsivri ve gözleri 
çukura kaçmış yemyeşil tenli yüzünde büyük bir 
yorgunluk okunuyor: 

- Ne zaman çıktın hastaneden? 
- Daha dün çıhtıh, bahalım ni zaman melmehete 

•Yazan: SUAT DEKVIŞ gitmeh na.sibliğinl göreccgüz ? .• 
Bir an susuyor sonra. Hüseyine endişeli gözlerle 

bakarak: 
- Onu tanımadınız mı? Oiyor. Ylin renkleri yıka

ma dairesine taşırdı. Yeni girmişti işe, dışarlıklı bir 
~ocuktu. 

- Hani şu bacağl şişip te hastaneye kaldın
lan mı? 

öyle ya! .. Otomobille ben götürdüm onu .. 
- Allah.. Allah.. Bacağını ne zaman kesmışıer 

acaba? .. 
Sokağı dolduran işçi ktlmeleri arasında bir merha 

met ve tecessüs dalgası bir fısıltı halinde dolaşıyor: 
- Ne olmuş bacağına? 
- Niçin kesmişler bacağını'! 
- Düşmüştü ya! .. Dengin altında kalmış, kırıldı 

da. kimbilir arlık işe yaramadı da kesmişler mi? .. 
- Va.h! .. Vah! .. Zavallı adam .. 
Ve nihayet. bu dalga işçilerden Hüseyinin bir suali 

olarak tam kıyıya geldi. Dayandı. Hüseyin kapının 
önünde duran, u~un boylu, çok zayıf, sakatın koluna 
elile dokunarak soruyor: 

- Geçmiş olsun arkadaş!.. Ne oldu bacağına? .. 
Neye kestirdin ... Neye kestiler? 

Sakat adam köylü şivesile hikayesini anlatıyor ... -Hüseyin dinledikten sonra: 
- Çivi batmıştı ha diyor muhakkak çividen ol -

muştur. 

- Çividen mi oldu bilmiyorum ..• Oldu işte incindi 
de ondan mı oldu. 

- Niçin geldin buraya.. 
- Herkes söylüyor ineanın bacağının hakkını ı;e • 

rlrlermiş ... Ben artık işe yaramam ... Bacağım burada 
kırılmış ... Bana onlar bunu öderlermiş. 

- Ayağumun para.sini virmeseler büle elbette ki 
beni melmehete illettireceh harçlığı esilrgemezler. 

Hüeeyin pek inanmıyan bir sesle: 
- Elbette, elbet diyor. 
Sakat adam zafiyetten yava.f, yavaş konu,uyor 

onun için en yakında olanlar bile onun Hüseyine ver 
diği cevabı duyamadılar. 

Meraklı bir genç kız Hüseylni dUrtUyor? 
- Neye gelmiş? .. Ne il!tiyormuş? lş mi? 
- Hayır kesilen bacağının hakkım i.stemiye gel· 

miş. 

Kız çiğnediği gıcırı bol sakızı bir kere çatlattık • 
tan sonra: 

- Beklesin .. diye gUIUyor. 
Ötedeki sarışın bir delikanlı genç kıza soruyor: 
- Neye gelmiş bu adam? .. 
- Bacağının hakkını istemlye. 
- Bacağının hakkını istemiye mi gelmiş? 
- Bacağının hakkını i.stemiye gelmiş. 
- Paı=a istiyecekmiş kesilen bacağı için. 
- Kesilen bacaklara ne zamandanberi pare ve • 

riliyor! ... 
- Bacağının hangi hakkı ... Makine bile kapsa on 

para vermezler insana .. Herkes enayi tlll '!.. Burası 
\Çıkgöz dUnyası .. 

- Makine kapmadı amma dengin altında kırıldı 
ayağı ... 

- Hangi dengin altmda. nerede ça.lı~ıryordu bu! 
(Arkası var) 



~ 8.4.937 

~AN 
Gündelik Gazete -

A BAŞMUHARRiRi 
İ AN• hnıet Enıin y ALMAN 

kird h hedefi: Haberde, fi
rüat~' er. terde temiz, dü· 
ıaıet ~ınu olmak, kariin 
..., eaı olınıya çalışmaktır. 

&Nu~~ESELELERll 
Aınerika Taarruza 
Geçiyor 
.\ınerika 

l'aıı•oı Cüınbnrrelsl, vaktlle 
batlanı haber \·erdiği sulh taarruzuna 
~orına: bulunuyor. Bir taraftan 
lerıe Lo Davis'i fevkalade sali.hiyet
taıı Anı Ddraya göndennl~. öte taraf. 
t.enıa ~rika gazetecileri \'8.Ziyetl ve 
)'a. Y eri tetkik üzere A nupaya 

Yllnuşıardır 
A\'ru • 
~ pa devletleri lktısad.en ınkışık 
1g~edirlt>r. Yaşayabilmek için 
1-.. B Ue para bulmağa mecburtlor
~O::, P&rayı da ancak Amerika.dan 

ler. 

k Amerika, Anupaya kredi ~m'\~, 
b~~ para venneğe hazırdır. Fakat 
ti .r <UWUD mucibince Ameril<a devle
~ bor~ıu bir de,·Jete para ikraz ede
~ llalbuki İngiltere, Fransa, Al· 
~a ve Belçika Umu.mi Harpte A
lide adan aldıklan borçlan hPnüz 

llıemi!}lerdir. 

~ luııerika, bu bor~lann tediyesi i
~ bir anıa.,rna yapmak ve sonra bu 

Jetlere para ikraz etmek arzusun
~· Yalnrz blr ~artı vardrr: Bu pa· 

Yl silahlanmağa sarfetmemek. 

1 Şinıcıı Amerika hükô.meti, gu~t-tecl· 
;: ~ıtasile AHııpada tetkikat 

Ptrrm8.ktadır. Ala.cağı raporlara 
göte, Avrupaya sarllı ~kllfler yapa· 
'-ktır. 
k Avıııpatrlara glttlklarl yolun h•hll
b eıtlnı anlatmak için galiba hariçten 
lr Yardnncmm el uzatmasına ihtiyaç 

"ardır. l~te Ruzvelt ha kurtancı rolü 
0Ynanıak l~in hazırlanmaktadır. 

• * * 
Belgratta Neler 
Oluyor? 

8elgratta mHhlm siyasi hMlseler 
otuyor. 

h·ansa, YugosJavyaya tedafüi \'e 
~VÜzi ittifakın teodidinl teklif edi
~·or. Küçük Antant eski şekilde Fran· 
'& \'e Rusyaya bağlanırsa, Besarabya
bın da Romanya ~.iıı t.eminat altına 
ah.nacağı ileri sürülüyor. 

HAY AT VE KAZANC 
MEVZULARI KARSISINDA 

................................ ANKET ............................... . 
Hayatımzdan . Memnun musunuz? 

Bugünkü anketimiz ıudur : Hayatınızdan memnun musunuz? 
mı? Kazancınız sizi tatmin ediyor mu? Hayat ucuz mu, pahall 

"TAN" muharrirleri, halk arasında bu suallere cevap topladılar. 

....... ;:;'.~. '..~.~~~~:'.~:'.~~~::~'.::~~=;'.'.~:~=~~==·'.:~:. :~.~::. ~: ...... 1 
Dit Tabibi Suat lsmail 

- Hayat pahalı ını 
dır, ucuz mudur, bil
mem... Bunu anla
mak iktısatçrlarm j. 
şidir. Onlar tetkik et 
sinler, hesaplasınlar, 
bayatın ucuz veya pa 
halı olduğuna karar 
versinler. Benim bil-
diğim bir şey varsa 
biz diş tabiplerini~ 
işlerimiz, günden gü

ne azalıyor. Bunun sebebi nedir? Bu hususta 
bir çok sebepler ileri sürülebilir. 

* • * 
Netet Halil Atay 

~ğer anlamak istediğiniz şey, gıda maddeleri, gi 
yun eşyası gibi ihtiyaç maddelerinin maliyet ve 
satış fiyatlan arasındaki farkın yüksekliği ise, 
bu bir şahsi kanaat değil, maliyetlerle satışlar 
arasıı f ıki farkı gösteren bir rakam mese!esi-

pdir F.~~r hu da de2'il de: ma.livP.t.IP.rP. tesir va. 
an ıstı.llsal masra1lannm, veya maliyetleri ar-

tıran vasıtaların çokluğu ve iptidailiği ise ma
alesef bu memleketlerde hemen hemen her is
tihsal şubesinde böyledir. Bunların dışında bir 
de büyük müstahsil sınıfların ihtiyaçlarına ki
fayet edecek kadar kazanamamalarından mü
tevellit bir ge~im ıstırabı vardır ki. bu hence 
hayat pahalılı~ çerçevesi içinde değil; memle
kette va~at mazş~t seviyesini yükseltmeı'tı> ma
tuf - Fiyatlar sıyaseti - çerçevesi içinde tet
kik edilebilir. 

• • • 
Avukat Mustafa Haı'ri 

- Adliye sarayı ya 
nmcıya kadar avu. 
katların derecelerine 
göre kazançları var
dı. Bu da şikayeti 
mucip değildi. Adliye 
binasının yanması, a
vukatları, senelerden 
beri uğraşarak mey. 
dana getirdikleri ve 
neticesine yaklaştık
ları davaların ücret
lerini almakta!1 alıkoydu. lsu ise senelerin top-
ladığı Adeta bır servetti. ' 

Bu servet, yandı, kW oldu. Arası çok geçme
den piyasada buhran başgösterdi. Ticaret er
babı, iktısadi s~ha~a darlığa uğradılar. Bu da 
öteki ziyanlara ınzımanı edince tabü avukatla-
rın vaziyeti de güçleşti. ' 

O tarihe kadar, kazanç vergileri, kazanılan.} 
para Uzerinde:ı beyannameye tabi iken tam yan 

Doktor Galip Ata 
- Hayat ucuz mu, pahalı ~ı? .. Do~su ben 

bunun hiç farkında değilim. Çünku, butun mas
rafları bizim hanım görür. Yaşama şartlannd~ 
hakikaten bir pahalılık var mı, yok ~u, pek 
bilemiyorum. Maamafih, hayatın suretı umumi. 
yede ucuzladığını zannederim. Hayatımdan 
memnun olup olmadzğıma gelince; bunun ceva
bı öyle kestirilip atılamaz. 

* • * 
Eminönünde Berber Adil 

· - Evimde beş kişJ 
besliyorum. Kazan. 
cım ayda 32 lira .. Ev 
kirası da bu parada 
dahil. Siz kendinizi 
benim yerime koyun 
da kolay kolay geçi-
nin bakalım. Hayat 

1 ucuz mu, değil mi, 
~. , bunu bilmem. Fakat 
:.~ kazanç az olunca ha-

yat pahalı demektir. 
Kazanç yolunda giderse, hayat pahalılığından 
korkulmaz. 

Balıkpazrında Kasap Kimil 
Mallar son zamanlarda, eskisinden daha pa. 

halı.. Hele nakliyenin pahalılığı büsbütün beJi
mizi bü~üyor. Eti ucu~ satabilsek, biraz kazanç 
y~pacagız. Fakat, dedım ya. bu vaziyette bize 
bır şey kalmıyor. lnanmryan gelsin, hesabını 
beraber yapalım. Mezbahadan eti kaça getirti
yor, kaça satıyoruz. Iş çabucak meydana çıkar. 
Uzaktan davulun sesi hoş gelir. tşin içyüzilnU 
bilmiyen, bizim fazla kazandığımızı zanneder. 

* * * 
Seyyar Fotoğrafçı Emin 

- Hayat ucuz mu, pahalı mı? Ben bunu ne 
bileyim. Cebimde para. <;>ldukça, yevmiyeyi do~
rultunca bana ucuz gelıyor. Şükür ki. her gün 
geçinecek kadar para kazanıyorum. Fakat be. 
nim asıl istediğim şey, kötü günler için bir ke
nara beş on kuruş atmaktır. Bunu henüz yapa. 
ımyorum. Eğer kaz~çlar biraz daha çoğalıp, 
para biriktirmek nasıp olursa o zaman bana 
hayat daha ucuz gelecek ve hayatımdan riaha 
çok memnun olaca~m. Günün birinde belki bu 
muradımıza da ererız. 

"' . "' 
Koyun Tüçcarı Bitlisli Arif Ağa 

Lokanta Sahibi İbrahim 
- Hayat belki u

aız amma vergiler 
biraz çokça geliyor .. 
bize ... Bu dükkan için 
senede beş yüz lira 
vergi veriyorum. Söz. 
de patronum amma, 
şu kıyafetime bak!.. 
trgat gibi çalışıyo
rum. Yanımda çalış. 
tırdığım adamlardan 
bir farkım var mı? 

Fakat çok şüatür geçiniyorum. Bu vaziyet kar-
ŞISında hayat ucuz gelmiyor bana ... Ucuz olsa, 
daha az çalışarak geçinmek milrokün olurdu • . 

"' * ~ 
Kundura boyacısı Şükrü 

- Bir kundura boyacısının kazancmdan ne 
olur? Günde elime geçen kırk elli kuruş?. Ek
mek parası çıkıyor demektir. Bazı günler işler 
çokça olunca gel keyfim gel. Amma bu gün da
ha sabahtanberi siftah etmedim! Uzat şu is
karpinleri de, bir güzel cili. yapayım. Ayna gi
bi olmaz.sa, para verme!. 

• * * 
Seyyar Satıcı Mehmet 

- N amusile çalış
mak istiyen bir 
gencim. Gel gelelim, 
belediye buna müsaa
de etmiyor. Elimde iş 
porta ile nerede gör
se, derhal memurlar 
geliyor. Haydi ara
mızda bir kovalama
ca oyunu başlıyor. 
YakRlandm mı, ver 
on lira ceza... Uç 
kuruş kazansak, onu da belediye elimizden alt. 
yor! Ne yapacağımızı biz de şaşırdık. Şu bele
diye cezalan biraz daha hesaplı olsa o zaman 
hayatın ucuzluğu, pahalılığı vız gelecek. 

* * * 
Seyyar fotoğrafçı Dikran 

- Allaha şükür, aç kaldığım yok. Çalışıp uğ
raştıkça ekmek parası çıkıyor. Yaz gelince da
ha fazla kazanırız belki. Uzun sorma işte. 

* * * 
Şapka Maj'azası Sahibi Hakkı Meral 

Fakat g~miş seneler zarfında Yu
gOSlavyanın başından geçmiş tecrü
beter ,.ar. Fra.ru;a, Laval hükfımeti 
"'rtıanmda. ltaıyaya temayül etmiş, 
l' Ugosla ''Ya ile olan bağını gevşetm.iş
U. Bu se·beple Yugoslavya, Fransa.wıı 
t&aıuıüdüııe gü\·enilemiyeceği kanaa
tine vannrştır. Sonra İngiliz - Fran
•rı itlli.fı henüz blr lttifal< halini al
bıa.nuştır. Milletler Cemiyeti sözünü 
C~irtemiyecek kadar zayıflamıştır. 
lln sebeple Yugosla,~·a kendi başının 
~ine bakmağa mecbur olmuş, Bul 
latista.n ve 1tal~ a ile münferit bir 
'nla.şma yapmağa mecbur olmuştur. 
ıı-!ugoslavyanın bu hareketi hem 
'"' lllllSayı, hem Kü~ük Antantı teli.şa 
clU§urdü. Faıkat ortada telAşı mucip 
bir hi.dise yoktur. Yugoslavya e&kl 
~Utlerine sadık olduğunu, yalnız 
~ka vasıtalarla temin edemediği 
18tikıiUini kendi teşebbüslle temin et
lrıeğe çalışmaktadır. 

Onun için şimdi Yugoslal-ya mühim 
btr siyasi faaliyet merkezi halini al
lnıştrr. Bu siya.ı;ıi faaliyetlerin tevlit 
:~ğl kat'i netice henüz belll değil-

• gın senesinde her şey Yanmış, sermaye de, kar 
da, zarara inkılap etmiştir. 

- Ben buraya, ur. 
fanın Arapbunanarm 
dan koyun getiririm. 
Fakat nakliyesi ateş 
Pahası... Üstelik te 
h~yvanlar, Yolda Uç 
glin susuz, yemsiz ka 
palı yerde kaldıklan 
ıçin zayıflıyorlar. A· 
rap~u~anardan bindir 
digımız koyunlar, ku

. zular, buraya gelin· 
ce, yan yağlarını ka)'.bedıyorlar. Bu yüzden zi
yan ediyoruz. Bu vazıyet karşısında hayat bize 
pahalı geliyor. Masrafrmı~ ucuz olursa, hayat 
ta ucuz gelir bize .. Hele tıcaret durgun olduğu 
zamanlarda ziyanımızı çıkarnıağa imkan bulun
maz. Hayatımdan '?em.~mn olacağım amma u. 
le şu nakliye işini bır duzene soksak. 

- Biz şapkacılar, 
senenin altı ayında 
çalışırız, diğer aylar
da boş otururuz. Mes
lekda.şlarmuz arasın
da hayatından mem
nun, kazancı yolun
da kimseler pek az.. 
dır. Bizi asıl rekabet 
öldUrUyor. Hayatın 
pahalılığı da Uste 
biniyor. 2 liraya sat

* * * 
l=ransa Şarka 
lhemmiyet Veriyor 

Jl'ran8a uzun müddet yalnız Yugos
~~·ayı değil, Balkanlan ve Şarkı da 

ınaı etmişti. Almanlar bu ,,zı:nt
~n istifade ederek Şarkta n Ba~kan

rda şiddetle faaliyete geçmiş ve 
lltoPagandaya girişmişti. 
~ llu propaganda tesirini gösterme -
e haşlayınca Fransa gözünü açtr. O 

ela Şa11ka ,.e Balkanlara ehemmiyet 
~eğe haşladı. Şimdi sırf Şark ve 
"' anlarla meşgul olan Fransız 
~ "crnua ve gazetelerin in biribirl ar-

ca çıkmağa ba.'iladıWıu görü:ronız. 
9' hu faaliyet çok gM; kalmış clmak
l'ıt beraber, Şarkın ve Balkanlann Av

" 1 in kazandığı ehemmiyeti gös-

Beyannamelerin,?u zararlı şekilde maliyeye 
verilmesi lazım gelırken, çıkan muaddel kanun 
avukatları işga~ etti~leri yazıhanelerinin vergl 
kıymetleri Uzerıne yuzd~ yüz zam ile maktu ver 
giye tabi tuttu. Bu vazıyet karşısında, avukat· 
larm kazançlarından memnun olacaklarını zan
netmiyorum. 

. 

tığımız şapka bile, orta halli geçinen kimselere 
pahalı geliyor. Bununla beraber, büsbütün ha
limizden şikayet etmiyelim. Başkalarına muh
taç olmıyacak kadar geçiniyoruz. 

Piyer - Benuva Suriyeye Gitti 

OKUYUCU MEKTUPLARI Ta.nınmrş Fransız romancıların· 
dan Piyer Benova, karisile birlikte 
şehrimizden geçerek Suriyeye git
miştir. Fransız edibi, bal seyahatı 
yapmaktadır. Suriyeden dönüşte tek
raı: lstanbula gelecektir. 

; ·ı f~ ,/' 

Tarihi Vesikaların Tasnifi 
Dosya ve tasnif işlerinde tecrü. 

beli bir okuyucumuz yazıyor: 
" - 90 milyon tarihi vesikanın 

tasnifi işinin 70 senede ikmal edile. 
bilcceO-i hakkında gazetenizde çıkan o 
yazıyı okudum. Profesör B. Fekete'· 
nin söylediği g.lbi, bu evrak sene iL 
zerinden tefrik edilmeli, sonra ayrı 
ayrı gözden geçifilerek aidiyetine 
göre sandıklarına konulmalıdır. Ma. 

· vrakın her ay 

bir seneliği tefrik olunursa tasnifin 
elli, altın~ senede bitirilmesi de ka. 

bildir. 
Her bin vesikanın bir sandrk içine 

konulduğu taktirde 90 bin sandığa 
ihtiyaç var, demektir. Bu. külfetlidir. 
Bence Ayasofya müzesinin birinci 

ve ikinci katlarına raflar yaptınl. 
malı, aynlan evrak buralara yerleş. 

tirilmelidir." 

Sebepsiz t,inden Çdcannıflar 
Bir gaz şirketi memurlarından tz. 

zet, gazetemize gelerek şunları söy. 
ledi: 

" - Bir gaz şirketinde çalışıyor. 
dum. Memurdum. Bizden iş beyan. 
nameleri aldılar. Şirketin çalıştırdı. 

ğı amele ve memurlar tesbit edildi. 
Şirket, lı5 haziranda tatbik edilecek 
olan yeni iş kanunu ahkamını düşü. 
nerek 15 şubat, 1 mart ve 1 nisan 

tarihlerinde Türk memurlardan bir 
coğunun vazifesine durup dururken 
nihayet verdi. Elimize bir aylık is. 
tihkakımızın yarmı kadar tazminat 
tutuşturdular. Bittabi zararımız bü. 
vükttir. 10 - 15 sene çalıştıktan 
sonra ecnebi memurlarını kadroda bı. 
rakarak birkaç Türk memurunu 
kadrodan çıkarmak haklı bir infial 
uyandırdı. Alakadarların nazraı dik -
katini celbederim." 

\ G- C!J N l!!J N 
FIKRAÇl 

Ne Tatlı Hayal! .. 
Avrupa. miJletlerf ara"!lmda 1Jlr 

birlik yapmağı düşünen Pan Eu, 
roı"'n reisi Kont Condenhove Ka. 
lergf Sofyadan lstanbula gf!'ldi. Ga. 
zete muharrirlerine nrdiğj beya. 
nata göre "bu birliğin gayesi Av. 
rupad.a tam bir tesanüt vücuda 
J!.etirmek lt;in çalışmaktır. Bunun 
için de evveli cB<an umumi~·eyl 
hazırlamak icap etmektedir. Her 
memleketin istikliillnl garanti et. 
mek suretlle bir A vnıpa devletleri 
federasyonu vücuda getirmek isti. 
yonıı. Bu.gün garbi A vrupada bü. 
yük bir kanşıkhk hüküm sünnesi. 
ne rağmen Balka.nlarda tam bir 
sükfuı ve dosthrk ,·ardrr. Almanya 
ile Fransa da Balkanlar gibi an. 
laşmıya mm•affak olursa, Pan Eo. 
ropen kendiliğinden ortaya çrka. 
caktrr.,, Anupa birliği reisi böyle 
deyor. 

• 
Cihan ha.rbinden sonra, A vrup& 

milletleri &ralimda sulbü muhafaza 
etmek, milletler arasındaki anlaşma 
mazhklan halletmek için Millet
ler Cemlveti kuruldu. Hem de U. 
mmn du.ı;ya milletleri buraya gir. 
diler. Muahedeler imzalandı, talı. 
dldl te~Jlhat konferanstan ~np•ldı1 
iktisadi konfera.nslan kuruldu. Fa. 
kat gUnün birimle Japonya 1'1ançu. 
riye saldırdı, Milletler cemiyetin. 
den çekildi. Ertesi gün Almanya 
Lokarnoyu yırttı, silahlanmağa ha§ 
lad.ı, RenJ aldı, şhndJ de mliste111le
keler istiyor. Daha ertesi gün ttal. 
ya Habeşlstana saldırdı. Bir ba,. 
ka gün de, Alman n ltalyan or. J 
dularmı!J yardımlle i.'4i bir g~m·r~!, 
İspanyol fopraklanm kanlı bir ' 
mah~ere çevirdi. Anupa birliğini 

kurma~a ç.abşan Milletler Cemiyetıl 
bütUn bo badireler karşısında sade
ce el uğuşturdu. 

• 
Şimdi konferanıcılar kuran A\Ttl. 

pa birliği retsine soramaz mıyız! .. 
Milletler Cemiyetinin yapamadığı bu 

lşl, o, ~ esaslara. hangi ku'V. 
vetlere dayanarak yapacağım dil. 
~Untiyorf.. Efk&n umumiyelerl 
ha.zırlamakta mı f. Hangi efk&n 
umuınJyeler? •. Eğer halk kütleleri
ni kasdedlyorsa, bu külfete hiç lU. · 
zum yok.. Cihanın her yerinde, 
halk harp değil, sulh istiyor. Baş. 
kalan hesabına dövüşmekten, lo.. 
san kütlelerine gına geldi.. KüUe
ler müstemleke istemiyor, istJ!a iste 
mi~'or, silah fabrlkalarmı. bü~iik 
sana)i müesseselerini zenglnleş.. 
tinnek Jst.emiyor •• Harbi istıyenler. 
kendilerini gösterdiler. Zecri tedbir· 
lerin, men'i müdahale komisyon· 
lannın, siyMi tehditlerin pan. et
mediği ~·erde, Kont Kalergi'nin Ü• 

topisi, ne kuvvetli bir tedbir olacak 
ki, Fransa Ue Almanya birle~ecck 
İtalya ıie İngiltere kan yalayıp 
kardelf ol&C8'klar.. Almanya şarka 
yayılmak sevdumdan ''azge~ecek, 
Sol~et Rusva ile sarma§ dolu.' o. 
ıacs:k, biz kU_sük m)Jletler de kar. 
şılannda milli havalar çabp hora 
t.epeceğiz .. Ne tatlı hayal!. 

ADSIZ YAZICI 

İ nhisariarın 
yeni Bütçesi 

İnhisarlar Umıum Müdürü Mitat 
Yene!, önümüzdeki pazartesi gü!ıU 

Ankaraya giderek idare bütç~nin 

tasdiki için temaslarda bulunacaktıl'. 
Bütçe tamamen hazırlanmıştır. Esas
lan geçen senekinin aynidir. Büytik 
bir değişiklik yoktur. Mitat Yenet, 
bundan başka Avrupadaki tetkikleıi 
etrafında da vekalete izahat verecek· 
tir. 

Antalya Rıhtımına 
Vinç Konulacak 

Mtalya, (TAN) - Hububat ihra
catı çok ehemmiyetli olan limR.nlT"''· 
.zm rıhtımına on tona kadar ol, r 
ğırlıkları kaldırabilecek bir vim. 
masına karar verilmiş, bu maksa ı 

vilayet bütçesine munzam tahsisat 
konulmuştur. 

Alınacak vincin fenru evsafı ne 
olması lazım geldiği hakkında tktı
sat Vekiletinden malumat istenilmiş 
tir. 
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( SPOR ) 
tmeıuıar Anaaolu kulübÜ-1 
nün çahşkan gUreşçile~i 1 Anadolu Kliibii 

69 Kiloda Rahmi 

İzmirlileri 
hakemler mi 
yendirdHer? 
İzmirde çıkan günlük gazeteler Ankara ve 

Istanbul maçlarmı idare eden dört hakemin ta
raf gir kararları ile İzmir klüplerinin haksız ye

Güreşçileri 
An karada 

1stanbulun en eski ve verimli klüp 
!erinden Anadolu klübü güreşçileri 
yarın Muhafızgücü, Ankaragücü ve 
Demirspor takımlariyle karşılaşmak 
üzere Ankaraya gideceklerdir. Resmi 
teşkilatın güreşi harekete getirmek 
hususundaki ataleti karşısında bu kı 
demli klübümüzün faaliyete geç. 
mesini şayanı takdir görürüz. Ka
rilerimize şurayı hatırlatalım ki Tür 
kiyede amatör güreşin yerl~şmesine 
çalışmış olan bir iki mahdut müesse
seden biri de Anadolu klübüdür. 

re yenildiklerin kaydediyorlar. 
lzmir futbolcülerinin Ankara ve Istanbul maçlarını Solda 66 Kiloda Kaptan Mahmut, Sağda 61 

tdare etmi§ olan dört hakem hakkında çıkan yazıla- Kilo la Ragıpa 
rın ve iddiaların hülasasmı hakem -\-------------------., 

lerin isimleri altında naklediyoruz: M •ı l l"ı 
Alieddin için ne diyorlar: 

G'ençlerbirliği - Doğanspor mıı.çm 
da yapilan gollerin beşi ofsayttır. 

Takımımız büyük bir haksızlık ve 
tarafkirlikle karşılaştı. Yoksa Anka 
rada çok iyi bir derece alacaktık. 
Sait Sata.haddin için ne diyorlar: 

Pazar günkü İstanbul 
ve A n k a r a maçlarının neti -
ceierini yazdıktan sonra büyük pun· 
tularla ( Yukardaki neticeler "bita -
raf" hakemlerin mah91.Ilildür!) De -
mekte Sait Selahaddinin fazla koşa -
madığmı ileri stirerek kalenin için . 
den çevrılen golu saymadığını ilave 
etınektedir. 

Şazi Teze.an için ne diyorlar: 
Üçok Taksim stadında Fenerabah 

~ ile karşılaştı, ve maalesef hakem 
Şazi Tezcanın haksız karaları ile 1-0 

Maçlar 
ve Radyo 

Ankaradan birkaç imzalı bir 
mektup aldım. Bizim sütunlarda 
biraz bahsetmemi rica eden o
kuyucuların hatırlarını kıramaz. 

dım. Mektubun bir kısmını ~ağı
ya alıyorum: 

Geçen hafta milli küme maçları. 
nrn başlangıcında radyonun maç. 
lan nakletmiyeceğini bildiğimiz 

halde yine Umitle bekledik, bir ne
tice çıkmadı. 

mağlfıp-oldu. 
Yirminci dakikada Adil Fikrete ha 

fif bir favul yaptı. Hakem hemen ce-ı 
za verdi. Kaleye 25 metre yakın veri 
len bu ce?.ayı Fikret çekti ve Bülent 
kafasiyle kaleye attı. 

Bir akınımızda Fener müdafileri 
kaleye giden topa elleriyle vurdular, 
hakem peNltı vermedi. İzmir göz gö

Bundan sonraki maçların evveL 
den radyoda verılmesini rica eden 
bir dilek gönderdik. Gazetede de 
hatırlatırsanız minnettar oluruz. ' 
Bunu sizin doğru sporculuğunuz

dan bekleriz. 
87 Kiloda Ali 

re göre mağlup edilmiştir. 
Nihat hakkında ne diyorlar: 

Üçok Şeref sahasında Beşiktaş ile 
karşılaştı. Bu oyunun hakemi Nihat 
daha onuncu dakikada en iyi oyuncu-

• muz Basrinin bkatlanma.sma göz 
rumdu. Kale diretinin köşesine çar
pıp müdafaamız tarafından kurtan -
lan topu anlayamadığımız bir sebep • 
ten gol saydı. 1 - 1 berabere olan ço
cuklarımıza bu olmıyan gol verilince 
takım tabiatiyle bozuldu. Sanki bu ye 
tiJl11iyormuş gibi çekilen §Ute anılan 
gıbi göğsünü geren Zehir Alinin bu 
hareketine bir de penaltı verdi. 

Netice 
İşte, hakemler için yazılanlan sil

tunlanmıza geçirdik. Bu i§in takdi -
rini maçlan gören seyircilere bırakı
yoruz. Yalnız bu haftaki Topspor 
mecmuasında Üçok idarecilerinin ls. 
tanbul maçları ve hakemleri hakkın • 
daki kanaatleri ile İzmir gazeteleri -
nin yazılan ta.ban tabana zıt olduğu
Dl da ili ve etmek borcumuzdur. 

Adapazarı Stadı 

Geri mi Kallyor ? 
A.dapazan, (TAN) - Parti mer

kezi, senelerdenberi birçok imkan. 
aızlıklar içinde Türkiye futbol bi. 
rinciliklerinde vilayeti temsil eden 
Adapazanna da güzel bir stadyom 
yapılmasını kararlaştırmıştır. 

Vilayet bu sene bUtçeeinde yal
nız İzmit stadı için tahsisat koy. 
muş, Adapazanna para ayırmıya 

imkan bulamamış. Adapazarmın 
bu işteki ihtiyacını yakından go. 
ren i' arti m:::-!t~:!, Adı.p:ız:ırına bu 
it için merkezden yardımı karar
lqtırmı~ ve bunıı. bir tahsll!at ay1r. 
dığı gibi, Türk Spor Kurumu da 
..,. deh. olttNk ActapMtn klUple. 

Dünya Üçüncüsü 

Mersinli Ahmet 

Sıkıntı içinde 
Merııinden gelen bazı haberlerde 

serbest güreş 79 kilo dünya üçün
cUsü :\iersinli Ahmedin, Dinarlı 
Mehmet pehlivanla. güreşeceği bil
dirilmekteydi. Son gelen 3 nisan 
tarihli "Yeni Mersin,, gazetesinde 

okuduğumuza göre Mersinli Ah. 
medin bir prof es yon elle güreşme
sine razı olmıyan Türk Spor Ku. 
rumu umumi merkezi, Güreş Fe. 

derasyonunun mUracaati üzerine 
"Bir amatör güreşçi olan Mersinli 
Ahmedin profesyonel güreşçilerle 
mUsabakaya girdiği takdirde hiç 
bir klübe alınmıyacağınr,, vilayete 
telgrafla bildirmiştir. 

Bu telgrafı vilayet mıntaka ri
yasetine havale etmiş, fakat iş bir 
mfuıbet neticeye bağlanmamıştır. 

Gazete bu haberin altında not o. 
larak şu ı:ıatırlan ilave ediyor: 

a.şnnLtıını bilhaııı"a kaycle.-lf!llm 
ki Ahmedin profesyonel güreşlere 
girmesi Tiirkiye giire!;Çiliı!i İ<:in 
hakikaten bir zl~·aclır. Fakat Ah. 
met olimpiyatlarda Türk bayrağı. 
nı s~ref dirP.finP. <'ı>ktlrdikt"" ~""· 
ra unutulmuş \'e ~asen ~ok faktr 
olan ailesinin kulubesine terkedil. 
mt5tir. 

Yarın şayet bu giireşlere girer. 
se şüphesiz kendisi de derin bir 
acı drıvnM\ktır. Fakat ne yapsın 

fakirlik!." 

rine nakdi yardımda bulunmuş

tur. 
Belediye, yeni stad için yer is. 

timliki hazırlıklarına !başlamış.. 

t!P. 

Milli küme 
Maçları 

T. S. K. İstanbul Bölgesi a-
janlığından: · 

Bu hafta yapılacak milli 
küme m~lan: 

1 - Birinci m4'Ç 10, 4, 93; 
cumartt>Si giinü saat 16 da 
Taksim "tadında Ankaragijcü· 
Güneş takımlan ara..t1ında ya 
pılacaktır. ~laçın hakemi Salt 
Salihaddln, yan hıü<emleri Fe 
ridun Kıhç ve Tahsin özM>z. 
dür. 

2 - İkinci maç 11, 4, 93i 
pazar gUnü saat 16 da Şeref 
stadında Ankara.gücü - Be
şiktaş arasında yapılacaktır. 

Bu maçm da hakemi Nihat 
Bfı.kdlk ve yan hakemleri df' 
Muammer ve Samim Taludur 

Bafrada Spor 
Bafra (Tan) - Safrada spor ça. 

lışmalan çok hararetlidir. Mevsi. 

min ilk spor teması geçen hafta 
Samsun Karadenizgücü ile Bafra 
Gençlerbirliği arasında yapılmış ve 

güzel geçen, futbol maçı Karade
nizgUcUnUn galibiyetiyle neticelen. 

miştir. 

DünkU pazar günü de Turhaldan 
gelen Turhal şeker fabrikası fut

bolcuları ile Bafra.spor klübü fut. 
bolculan arasında bir maç yapıl. 

mı9 ve 1 - 1 beraberlikle neticeleD 
miştir. 
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III 
Ya siz kimsınizr Siz buraya 

sık sıık mı geleceksiniz?. Hergün 
mü? Siz nerede çalışıyorsunuz? .• 
Siz musahhih misiniz?. Yoksa di
ki§çi misiniz?. Yahut da doğrudan 
doğruya Hanım efendi misiniz?. 
Sizin gözleriniz bak ne güzel! •. 
Büyük büyük. Kardeşiniz hasta ol 
duğu müddetçe siz hep buraya ge
lecek misiniz?. Ah.. Keşke onun 
hastalığı uzun sUrse ... 

- Benim zavallı bebek çocu
ğum. 

O . "temiz çocuk" Yaşka, yi
ne ağlamafa başladı. Ka

dın ne güzel konuşuyordu. Çocuk 
hem ağlıyor, hem de parmaklarlle 
burnunu siliyordu. Kadın, çi<:ek ve 
bahar kokan mendilile küçücük 
burnunu sildi. Yaşka, göz yaşla
rile beraber ağrılarının da akıp 
gittiğini his~idiyor, mendil koku
sunu teneffüs ederken kuvvet ve 
JUtsİ'hlr İ&tı'"'""'&&'U- -L"-l~lul .1.• ..a-J ... 

yordu. Sonra, kadın. çocuğu göz
lerinden, dudaklanndan, yanakla
rından, alnından öptü. Bütün bun
lar Y~kaya bir rilya gibi gelmişti. 
Esasen o bu dokuz günü rUya için 
de imiş gibi geçirdi. Kadın dokuz 
defa gelmiş, Y aşka, bütün bu müd 
det içinde ruhunu tatlı bir heye
canla ürperten, bu zamana kadar 
hiç bilmediği bir takım hislerle 
yaşamıştı. Kadın çocuğun yanma 
her gelişinde, onu öpmek suretile 
selim verir, sonra kardeşinin yanı 
na gider, Yaşkayı da görebilecek 
surette kardeşinin ayak ucuna otu 
rurdu. Yaşka kaşlarını çatar, dik
katle kadının hareketlerini takip 
eder, kardeşile olan konuşm:ısını 

dinler, kendisine baktığı zaman. 
da onu gözlerile yanma çağırırdı. 
Yaşkamn bu uzun ve karanlık ada 
ma karşı içinde yanan kıskançlık 
hisleri, onu her hatırına getirdik
çe, canlanırdı. Yaşka, bu uzun 
kardeşin bir an evvel ölmesini is
tiyordu. O zaman kadın yalnız 
kendisine, yalmz Yaşkaya gelecek
ti. Ve her defasında, bu kardeş, 
derin bir inilti ile göğsünü tuttu
ğu zaman Yaşka: 

- Acaba ölüyor mu? •. Diye ür
perirdi. 

F akat o, bir türlil ölmüyor
du. Yaşka bu işe çok Uzü

lilyordu. Hayatında ilk defa olarak 
hi~esine böyle bir bahtiyarlık 
düşmüştü. Bunu da bu "kuru sı

rık,, -içinden komşusuna böyle 
derdi- le mi paylaşacaktı? .. Ka
dın, hemen hemen daima kardeşi
nin yatağında oturur ve nadiren 
-o da kısa bir zaman için- Ya.ş
kaya yanasırdı. Yaşka kadının e
linden tutar, yah•ararak haris 
gözlerle ona bakar ve hiç sesini 
çıkarmaksızın, onu kuvvetle ken
dine doğru çekerdi. Kadın yavaş· 
çacık elini Yaşkanın parmakların
dan kurtarır, yine oraya, karpeşi
nin yanma giderdi. Kadının kar
deşi, Yaşka ile şimdiye kadar bir 
kelime olsun konuşmamıştı. Esa
sen kadınla da az konuşurdu. Ka
dın, her defasında oradan ayrılır
ken Yaşka kadının kardeşine çı

kı,mıı.k arzusile yanardı. Kalbini 
bu şeyler kemirir, gözlerinde acı 
gözy~lan titreı:ıirdi. Yaşka, haya
tmft! lm ttollm ~ftnde çok hltl-

ROMAN 
ı········.y·~~~~~······ .... ı 
{ Maksim Gorki İ 
İ ÇEViREN: J 
J B.TOK i 
ı ............................ ı 
raplı ve çok bahtiyar anlar yaşadı. 

Bir sabah Yaşka uyandığı za
man "kuru .sırk" ı bir teskerenin 
içine koyarlarken gördü. Oradaki 
hastabakıcıya sordu: 

- Onu nereya götürüyorlar?. 
- Sana ne?. Merak etme sen 

daha oraya gitmezsin!.. Yakında 

seni evine gönderirler. Sen burada 
çok şimardın!.. Yaşka, yalvaran 
0ı.:.-ı--1- •-1---.... ...... -ı .. . 

- O, ölmüş mü ? .. 
- Tabii .. Diri adamı götürecek· 

değillerya! .. 
- Ölmüş!. 

Y aşka, her türlU hareketten 
mahrum, adeta kırılmış 

gibi duran bu solgun, bu beyaz, 
etlere bakarken biraz korktu. Yaş
ka, daha diln gece, onun iniltileri
ni, öksürüklerini kımıldanışlarını 

duymuştu. Kısa bir zaman sonra 
bu korkunun yerine bir sevinç ka
im oldu. Artık "o" yalnız ona, 
Yaşkaya gelecekti. Gözlerini kapa
yarak onu beklemeğe başladı. Ya.ş.
ka, yataktan kalkarak koltukta 
değneklerinin yardımile odada do
laşabiliyordu. Fakat yatmağı ter
cih etti. Şimdi o gelecek ve her de 
fasında yaptığı gibi Yaşkayı öpe
cek, fakat artık oraya, kardeşinin 
yanına oturmıyacaktı. Artık o, 
kadının kardeşi, yoktu. Bunu dü
şündükçe Yaşkayı yakıcı bir se
vinç kaplıyordu. Sonra bu se. 
vinç sessiz ve tatlı bir huzura te
beddül ediyordu. Şimdi o. hep o
nunla, Yaşka ile, oturacaktı. Onun 
burada, Yaşkadan mada, kimsesi 
yoktu. Fakat o gelmedi... Yaşka 
bu acı hakikati: 

- Kardeşini gömüyor! .. DUşün. 
cesile kendi kendine izah etti. 

- Gömdükten sonra gelir. Porta 
kal, çay, kitap getirir .. Sonra be
nimle .. Uzun .. Uzun konuşur. 

O, ne ertesi gün, ne de üçüncü 
gün bir daha gelmedi. Kadının 

kardeşinin ölümünden sonra has
tanede geçen bu iki hafta içinde 
Yaşka onu bir daha hiç görmedi. 

Y aşka hastaneden çıktıktan 

sonra büyUk bir israrla "o" 
nu şehrin içinde uzun müddet ara
dı. O. oradan, merdümgirizlik. ses
sizce bir kabuğuna çekiliş ve 
"onu" bulmak zaruretini tanıyan 
bir fikirle geri döndü. Pazar gUn
lerile diğer çalışmadığı günlerde, 
şehirde temiz halkm bulunabilece
ği yerleri dolaşır "onu" arar ve 
bir türlü bulamazdı. "Ona" benzi. 
yen çoktu. Ve bütiln bunlar "ona" 
ve elemli hayatının geçici rüyası
na ait derin bir hatıra ile kalbini 

·parçalarlardı. Ve bütün bunlar "o
nun" güzel tatlİ yüzünün, okşayıcı 
siyah gözlerinin, yumuşak ve sı-

cak dudaklarmm, siyah ve muhte
şem elbisesi içindeki incecik vil• 
cudunun, üstünde beyaz bir tilf 
bulunan siyah şapkalı ki.içtik batJ
nın, Yaşkanın küçücük kalbind• 
daha büyük bir kuvvetle yer et
mesine yardım ediyorlardı. Fakat 
"o" nu, Yaşkanm kalbinden maı· 
da hiç bir yerde bulmak mUmkilll 
olamıyordu. İri kederli gözleril8t 
yine kirli ve yine matbaa yağla.ı1 
kokan üstU başile kendi kabuğun• 
çekilmiş çatık kaşlı Yaşka, art• 
bir matbaa çocuğu için biraz acs
ip ve biraz yabancı görünüyord!J. 
Artık onda çocukluğun o eski per
vasızlığı, canlılığı kalmamı§tı. Ha. 
yatının bu ilkbahar anlannda arı• 
da bulunması 18.zımgelen neşe v• 
şetaret de artık tükenmişti. O do
kıız e::ünlük rü_ya ondaki bUUlıı QC>' 
cuKıugu ya"kmış, ıruı cwıı~u;-

F akat taliin insanlara yaptı• 
ğı şakalar ekBeriya çok 

merhametsiz ve çok acıdır. Yaf" 
ka'nm "onu" bir defa daha gör
mesi mukaddermiş. Birgün, Y~ 
ka, ari<adaşlarile beraber gezme
den geliyordu. Ormanın içinde1' 
geçen bUyük araba yolundan gl· 
derken "onu" gördü. Aradan ild 
senegeçmişti. Fakat o, yine hasta
nede gördüğü· .gibi idi. Posta ara• 
basmm içinde oturuyordu. Üç beY 
girli araba, tozu dumana katarak 
onu götürüyordu. Kadının yanın• 

da, galiba askeri üniformalı biri· 
si daha vardı. Çünkü Yaşkanın 

gözüne madeni düğmeler ilişmiş
ti. Bu o idi, o ... Yaşka yanılma• 

mıştı. Yaşka bir an için ad~ 
yere yapışır gibi oldu. Ve bird••" 
bire bir sevinç narasile arabant1' 
arkasına aWdı. 

Yaşka, dirseklerini böği.irlerin• 
bitiştirmiş olduğu halde hem ko
şuyor, hem haykırıyordu. Kalka1' 
tozlar ağzına doluyordu. Yol Uz.e
rinde giden arabanın tekerlekleri 
müthiş bir gürültü yapıyorlardı· 
Yaşkanın başında bir uğultu var· 
dı. Kalbi şiddetle çarpıyor, bağıt1 
yor, bağırıyordu. Araba onun ba.• 
ğınşlarını duyurmuyor ve toz bu
lutlan içinde kaybolup gidiyordU· 
Ağaçlar süratle "temiz çocuk'' 
Yaı;kanın yanından akıp gidiyor
lardı • 

Y aşıka bu takipten yortılmu~ 
bir halde yüzükuyun tor 

lann içine düştüğü zaman, hayal 
sukutunun, kınlmı~ olmanın ver· 
diği bir hisle acı acı ağladı .... Hıç· 
kırdı. 

Sonra onu tekrar bulmağı tee• 
rübe etti. Üç gtln sonra o da, po!• 
ta arabasının g~tiği yollardaıt 
uzaklara doğru yollandı. Her merı 
zilde: 

- Üç gtln evvel bir zabitle be
raber geçen Bayan hangi tarafı 
gitti? ... Diye sorardı. 

Herkes ona gülUyordu. Nihayet 
vardığı kasabalardan birinde. ve
sikası olmadığı için onu tevkif et· 
tiler. Tekrar villyete 11evkettner· 
O yeniden matbuya girdi. Şirndi 
artık adeta bir şey kaybetmiş ~bl 

(Arkası' Sa. 10 Sil. 6 da) 
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TA YY ARECILIKTE 
BiR 

ATLATMA 
SAKASI 

Hava merkezlerimiz arasın
da çok tatlı bir meslek re

kabeti var. Bu .rekabetten hiç bir 
lantan hakiki bir sporcu ruhu ek -
•i kolmaz. Zaten bir tarafın vardı
.fi iyi ve muvaffakıyetli netice, 
ın~ıeket hesabına bir kazanç ol-
\ifi için Her merkez diğerinin 

ınuva.ffakıyetlerine sevinir, bu. 
ııunıa iftihar eder, fakat daha iyi. 
&ini yapmıya çalışır. 

Bu tehlikeli meslek zaten tam 
bir centilmenlik ruhu yaratmıştır. 
lia.rp zamanında biribiriyle d\ ü
ten tayyareciler bile karşı tarafta. 
ki meslekdaş hakkında hürmet ve 
aevgi gösterirler. Mesela esir bir 
dUşman tayyarecisinin, hayatta 
olduğu hakkında annesine yazdığı 
bir mektubu düşman saflarına at. 
inak için türlü türlU tehlikeleri ve 
külfetleri göze alırlar. Düşürdüğü 
Ve öldürdüğü düşman tayyarecisi
hin üzerine hakiki bir. teessürle 
kronlar atan tayyarecilere çok de. 
fa tesadüf edilmiştir. 
Şu hikayeyi dinleyin. Tayyareci. 

lerimizde ne kadar yaman bir spor
culuk ruhu ve arkadaşlık sevgisi 
bulunduğunu açık bir surette gös. 
terir. 

'il er meılelıte 

5 ofra.da komutan anlatıyor • , 
du: 

- Gazetecilikte atlatma denilen 
bir şey vıl. Bir gazeteci diğerini 
atlatınca dünyayı kazanmış kadar 
8evinir. Fakat atlatma yalnız gaze
teciliğe mahsus değildir. MesleğL 
ili seven her türlil meslek sahipleri 
arasında buna tesadüf edilebilir. 
Bele tayyarecilikte buna bayıhnz. 

Bakınız, size bir atlatma hadise. 
Bi anlatayım: 

- 1931 senesinde idi. Şimdi 
benim bulunduğum merkezdeki a
lay bir Türkiye turu tertip etmişti. 
'l'ayYarelerle memleketin sahil ve 
huduttan üzerinden bir baştan dL 
ğer bir başa kadar uçacaktı. Bir 
lntiddettenberi bu turne için hazır. 
landığrn1 biliyorduk. 

Bana bir fikir geldi: Bu arkadaş
ları atlatmak... Hiç bir tarafla 
danışmadan bir sabah beş tayyare 
Ue Türkiye turuna çıktım. Anka. 
ta.ya bir telgraf çekerek tura çık. 
tığırnızı bildirdim. Fakat kendim
ee fU hesabı yaptım: "Telgraf An. 
karaya vanncıya kadar biz Edir. 
lleYi buluruz. İşe bir defa giriştik
ten sonra ses çıkarmazlar.,, 

"roJa çıktıktan bir, iki saat son. 
'- esaslı bir surette bir TUrkiye 
~ ha.zırlıyan merkeze varmı, 

Yazan: 
Ahmet Emin 
YALMAN 

T avvarede makineli tüf ek 
bClJındcı 

bulunuyorduk. 
Sırrımızı elbette arkadaşlara 

söylemedik. Bizim bir emir üzerine 
t.stanbula gittiğimizi sandılar ve 
bize her kolaylığı gösterdiler. Ken. 
dilerini atlatmakla meşgul olduğu
muz hiç hatırlarına gelmedi. 

J . . , 
"Devam e ınız . ,, 

H er taraftan Ankaraya tel. 
graflar çekiyor ve turun 

program dairesinde ilerilediğini 

söylüyorduk. 
1zmirde bir telgraf bulduk: 
"Teşebbüsünüzün ilk kısmında. 

ki muvaffakıyet memnuniyetle 
karşılanmıştır. Devam ediniz.,, 

Hareketimizin tasvip görmesi ü
zerine içimiz a~ıldı. Kalbimiz müs. 
terih olarak yola devam ettik. Fa. 
kat bundan sonra aksilikler baş
ladı. Bir defa Konya civarında daL 
ga geçtim. Kendimi program ha. 
ricinde olarak Antalyada buldum. 

_ Tayyarecilikte dalga geçmek 
ne demektir? 

_ Dalganın türlü türlUsü olur. 
Yorgunluktan uyuklar gibi olmak, 
yol şaşırmak, arkadaşlarla m uha
bereye ve şakalaşmıya dalmak ... 
Tayyare, hiç dalgaya gelmez. SU. 

rat çok olduğu için, en ufak dalga 
yolunuzdan çok uzak dü~mek de. 

" ınektir. Velhasıl kendimizi Antal -
yada bulduk. Turun program daL 
resinde ve sahili takip ederek de. 
vaın ettiğine dair telgrafımızı çek
tik. 

Bundan sonra, içimizde, motörü 
gözden geçirmek ihtiyaciyle yolda 
kalanlarımız oldu. Adanaya vardı. 
ğım gün, arkadaşlardan ikisi ek. 
sikti. Fakat arkadaşlarımın bece
rikli insanlar olduğuna ve mutlaka 
yetişip, vaktinde yola devam ede. 
bileceğimize güveniyordum. Anka. 
raya telgrafımı çektim: 

"Yarın sabah yedide Adanadan 
hareket ederek tam kafile halinde 
uçuşlanmıza devam ediyoruz ... 

Şalıa 

A rkadaşlara emnlyetimde 
haksız çıkmadım. Ertui 

sabah saat yedide beş tayyaremiz 
havalanmış bulunuyordu. 
Elhasıl turu tam muvaffakıyet

le bitirerek diğer alaydaki arka -
daşları atlattık. Ankaradan teb -
rik telgrafları aldık. . 

İşin hoş ve tatlı tarafı şudur kı, 
tur için hazırlıklar yapmış ola_n ar
kadaşlar, kendilerine yaptıgımız 

azizliği güzel bir şaka diye karşı: 
!adılar ve kendilerini atlatmaktakı 
muvaffakıyetimizden dolayı bizi 
candan tebri kettiler. Aı;ıl turu ha
zırlıyan alayı büyük Türkiye turu
nu bundan dört sene sonra yaptı. 
Kendileriyle karşılaştığımız zaman 
da bize karşı en küçük bir dargu~lı~ 
göstermediler. Atlama hidises~ı 

kendileri yapmış kadar memnu~~ 
yet gösterdiler. Şakalaştık ve gu
lüştük.,, 

Centilmen ruh 

K omu tan bu hikayeyi anla .. -
tırken, bizim mesleği d~

şündüm. Atlatmayı böyle centu
mence bir ruhla karşılı.yan, meslek 

. . ı . 1 bunun acısını sevgısıy e ışe san ıp 
yine mukabil bir atlatma ile çıka~
mak istiyen gazeteciler çok aza -
dı Ga.zetecilıg· -e has olan güzel, te-

• • 5:; or miz meslek bağı çok gevşedı ... P • 
k·1 b" 'bınn" . m· muvaffakı. cu zev ı e ırı 

yetini tebrik edip, çarpışmıya d~
vam eden ideal gazetecilerin yen. 
ne biribirine çelme ata.n, durup 
du~urken çirkin bir şekilde çatan 
gazetecilere tesadüf ediyoruz. h • 

d .. le şa sı Sporculuğumuz a oy ... 
. lik iddialan çekememezhkler, ben 
. . h nu bozuyor. sporun hakıkı ru u ,. r 

Hele •bilfiil spor yapmıyan spo • 
cular,, arasında... ... 

Havacılar. yukarıda anlattıgı-
id" · karşısında mız bir atlama h ıse~ı . orlar 

b. "birini candan tebnk edıy . 
ın . . uzadıya 

Bir teşebbüs ıçın uzun 
hazırlıklar yapmış olan ~~~ ~ 
kadaşlannın atlatma şe ın h 
§ebbüsü ellerinden almalarını O§ 

b. aka diye karşılıyor ... 
ır ş da.ki b 
Tayyarecilerimiz arasın u 

güzel arkadaşça. ruh sporu.~uza 
da, diğer mesleklerim.ize de omek 
olmalıdır. 

A hmet Emın YALMAN 

1 emel Atılırken .. 

Tarihi Kara bükte 
Durmuş.la 
Canlı Bir 

Konuşma 

Yaptım 

Karabük: 4 - 4 - 937 

Başbakanla giden arkadaşımızdan: 
Kara.bükteki temel atma merasimi 

Türk - İngiliz dostluğunun müstesna 
bir tezahürü oldu. Başbakanımızdan 
sonra lngilterenin Türkiye nezdindeki 
Büyük Elçisi Ekseliı.ns Mr. Percy Lo
renin söylediği gü 

zel nutukta ve Mr. 
Brasserd'in söz -
lerinde tebarüz et 
tirilen bu yakınlı
ğın güzel örnekle
rini ve canlı misal
lerini tesbit ettim. 

Nutuklardan ve 
temel atma merasi 
minden sonra köy-

lüler misafirlere o
yunlarını göster -
mek istediler. Bir 
yanda Türk köy -
lilsünün, mevkiini 
hali kaybetmemiş 
olan babadan kal

.................................................... 

1

8Qfvekilimiz lnönü iki gün 
içinde endüıtri hayatımızın 

1 
canldığını dünyaya göste
ren İfler yaptı. Karabük, 
Kayseri ve Ereğliyi gezdi. 

bir milli hissin hatnurilc erimiş gibi· 
dir. 

Bütün gözler Başvekilin gU.zel 
yüzüne çevrili; ve bil tün gönüllerde o
nun uğurlu elinin biraz sonra kazı • 
lan temele dökeceği bir avuç çinıe•· 
tonun manası canlanıyor. Fakat ia
tisnasız hepsinin hareketinde ve ha
linde seçilen bir mana var, o da "çok 
bü;iik,. insanların, kendi aralanna 
kan§malan, kendilerinden farksız 

bir vatandaş gibi hal hatır sormalan. 
dertlcşmelerinin verdiği emsalab 
sevinç ve ütihar hissidir. 
DURIUUŞ KONUŞUYOR: 

Karabükün muhtarı. köyUn ken
disinden sonra en akıllı sayılan Dur· 
muşunu tanıyor: ve Durm~ anla.ti• 
yor: 

ma muziği, davul Oıtte: Btqvelıü Kayıeri müzesinden çıkarken, - Oğlum, okuyor. Kendisi fabrika 
nm mühendisi olmak niyetindedir. 
Ben 1stanbulu ve lstanbuldaki fabrl· 

ve müstait bir vadi... Fabrikalar bu kalan iyi bildiğim için mühendisliğin 

ve zurna çalıyor, Altta: Kayıeri kombincuında bir tetkik 

ortada işlemeli fistanları, sırmalı po
turları, yP.menilerile köylüler oynu
yorlardr. Bir çadırın altında bunları 
seyreden Bqbakan ve diğer davetli
ler çok ~ Qldular. Sir Percy 
Loren oyruyanlara hayran hayran 
bakıyor, davul, zurnayı zevkle seyre
diyor ve dinliyordu. 

vadinin bağrında ve dağın eteğinden kıymetini de anlarını. Ne dersiniz, bu 
akan çayın kenarında kurulacaktır. fabrika Ayvansaraydaki tel fabrika.

BRASSERD'İN 

Halk kalabalığının uzaktan görü- smdan büyük mü olacak? 
nüşü inıııanda gururla ve heyecanla Siyah ve yayvan bir şapkanın altm
kanşık bambaşka bir ihsas yaratıyor. da kim bilır kaç senedenberi resmi 
Henüz alfabenin üzerinde emekliyen günlerde giyile giyile resmiyetten • 
küçük yavruların ellerinde ay yıldı~- ser kalmıyan bozma lstanbullinlt 
lr Türk ba.}Taklan dolaşıyor. Genış muhtar, daha geniş malllmatlıdır. 
omuzlu, aydın kafalı sporcula~ •. ekip. _ Hangi tel fabrikasından hah ... 

.. TAN,,A SÖYLEDİKLERİ ler halinde ta uzaklardan seçıhyor - diyorsun, Durmuş, diyor, bu fabrilra 
lngiıterenin en büyük firmaların- lar, b~taki arkadaşları, elinde bir Kavseri kombinasından da büyük o-

dan birini kurmuş, şimdiye kadar Türk bayrağı tutuyor. lac~kıruş, gökleri tutacak, diyorl~-
dünyanm bir çok yerlerinde büyük Küçük, büyük, kadın erkek farkı Kemal Zekı 
müesseseler vücude getirmiş, bugün bu is_t.=ik=b=al=-i :p_ar_ı_a_k_v_a_d_inln--iç_in_d_e_v_e-------~--:--:---
de Türk ağır sanayü fabrikalarının __ 

inşaatını taahhüt etmiş 01an Mr. • Fabrikasını n Faaliyeti Artıyor 
Brasserd de çadırın bir köşesinde İk- K ayserı 
tısat Vekileti müste.şa.rı Bay Faile ---------------

Kurdoğlu ile birlikte bu coşkun teza- 25 M·ılyon Metre Bez hürü seyrediyordu. 
Tarihl bir günde, Türk endüstri 

tarihine adı geçecek olan bu iş ada, . AN) Ka ·seri bez de Kayseri fabrikasının markası her 
mının ihtisaslarını öğrenmek benim f ~~:~n~~şlemi; başl~asmdan tarafta tanı~a~ ve aranılan b~ :~: 
için zevkli ve o nisbette faydalı ola- b~ri geçmiş olan kısa zaman zarfın - haline gel~ış~ır. Ham 

1 
~usatın al 

caktı. Kendisinden rica ettim: . af ·· t miş oldu cmı en musaıt zamana a 
da ne kadar in~ı~ gos er m. rak stok eden fabrika, piyasada pa• 

- Tarihi bir gün yaşıyoruz, de- ğunu anlamak ıç~ ge~e~ 1936 yıl - muk fiatlarının istikrarsızlığın 
dim, Büyük Başbakanımız, Ekselans daki çalış~a. netıc~lf~nndirı rakamlarla kendi mamullerinin müteessir olma 
Elçiniz ve siz sözlerinizle, bu halk küt gözden geçırme.k ka ı ·. . m" •ını temin etmiş ve bezlerini h 
lesi de hareketlerile bugünü tesbit et- be fabrikasının pı ....., ak 
tiniz. Sizin bu dakikada intıbalarınw 1936• Kayserı wz . - zaman ayni sabit fiatla satın 

Yasa ile kar~ıla.ştıgı ilk sene olduğu lünU ittihaz etmiştir. öğrenmek istiyorum. 
Bay Brasserd, çok memnun oldu ve için, siparişten ziyade stok k ~ze~e Bu •enelıi faaliyet 

bana şunları söyledi: çalışılmış ve satışlar .da sto uzenn- 1936 senesi zarfında. mahsulün 
- Bütün bu kalabalık huzurunda, den yapılmıştır. Fabnka bu sene zar ve fiatlı olması eski yıllara nisbe 

şirketimin almış olduğu bu vazife do- fında 3.786.333 kilo pamuk satın al - köylünün alım kabiliyetini art 
layısile fevkalade memnun bulun- mış ve bundan 2.979.481 kilosunu iş için, fabrikanın piyasada sürllm ~ 
maktayım. lemiştir. Fabrikanın iplik imalatı kanları daima artmaktadır. F 

Türkiye hUkt1meti bu işi şirketime 2.716.389 kiloya ve bez imalatı edindiği tecrübelere istinaden, geç 
bir teveccüh eseri olarak vermiştir. 18.353.5i6 metreye varmıştır. Fahri- seneki 18 milyon metrelik ist.u· U7U__, 
Biz de bu teveccühe teşekkür etmiş ka, piyasada karşılaştığı büyük rağ- 1937 de 25 milyon metreye çıkara 
olmak için Türk ağır sanayi endüstri- bet dolayısile, faaliyet senesini, mev- cak bir programla. çalışmakta 
sinin bu en büyük abidesini gayet mo cut stoklarını tamamile tüketmiş bir Şimdiden biltün imalatını ka.rfılıya 
dem ve organize bir şekilde vilcude vaziyette bitirmiştir. cak siparişlerle karşılaşmrş olm 

• w Devlete yapılan satışların % fabrikanın ne kadar memnuniyet v getırecegiz . ., ld 
Bunları sövledikten sonra da, mey- 7 yi geçmemesi, Kayseri fabrikası - rici bir faaliyet devresi içinde o " 

danda oynıy~n ve şenlik yapan köylü- nın yalnız piyasa için çalıştığını ~e ğuna açık bir delildir. 
leri göstererek, devam etti: p~yasa tarafı~dan. tutulduğunu sarih 

"- Ben dedi, Türkiyenin bu eski bır surette gostenr. 

ve milli o~nlarm görmekle çok bah-. Kayıeri labrikaaı mamulcitına 
tiyar oluyorum. Bugünün. bu dakika-
nın hatıralarını ölünciye kadar unuta- gÖ•terilen rağbet 
mıyacağım.,, Kayseri bezlerini küçük bir klrla 

TARiHi KARABVK 

KarabUkUn, bugün çalışmıya başla
yan yeni telgrafhanesinin önünden 
meydanı seyrediyorum. 

lki yanda yüksek Düşünkaya ve 
Gavgak dağları, ortada geniş, sevimli, 

köylere kadar götüren ve satan Ana 
dolu tilccarlan sayesinde, köylümüz, 
bu fabrika mamullerinin gerek fiat 
ve gerek kalitece, iç ve dış benzerle -
rinden çok üstün olduğunu anlamış 
ve bir sene gibi, endüstri hayatı için 
ehemmiyetsiz bir zaman parçası için 

lzmitte Çocuk 
Bayramına Hazırlık 
tzmit, (TAN) - Çocuk 

Kurumu, 23 Nisan Çocuk Ba 
için hazırlıklara baılamış ve bir 
ram çizmiştir. Bayramda gtlrbilz 
cuk müsabakası, çocuk balosu, m 
mere verilecek, sinema gösteril 
tir. Aynca fakir çocuklara elbise 
hediyeler de verilecektir. 
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Cenup Hududumuzun Emniyeti 

ahi i e Vekiliı Ya
a c av Utuüun 
• •• •• •• 
ıcvuzu u an attı 

J\.nkara 7 (A.A.) - Bugün Refet 
Camtczin başkanlığında yapılan Ka
mutay toplantısında İçişleri Bakanı 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya sık sık alkış ve·tasvip sesleriy
le karşılanan şu beyanatta bulunmuş 
tur: 

" Son zamanlarda bazı vilayetleri -
mizde çok senelerden beri alışmadığı 
mız vakalar oldu ki, bunlar üzerine 
hem memleket çok hassasiyet gös -
terdi, hem hükumet hususi tedabir -
ler almağa mecbur oldu. 

Bu vaziyetten Büyük Millet Mecli
sini derhal haberdar etmiye acil bir 
vazife bildim. Her ay neşrettiğimiz 

mufassal vakayi raporları gösterir 
ki, senelerdenberi memleketimizde 
yol kesicilik, soygunculuk gibi vaka 
lar görülmemektedir. 

Eski devirlerin, mütareke seneleri 
nin anarşik idareleri altında, şurada 
burada sık sık tesadüf edilen bu kö
tü itiyattan bugün eser kalmamıştır. 
Adi vakalar ise huzur ve sükuna nail 
olmuş herhangi bir memleketin asla 
fevkine çık mı yan adli hadiselerden 
ibaret kalmaktadır. Türkiye halkı 

yilksek bir sükün ve huzur içind~. 

şahsi ve milli ref ahm inkişafına ça
Irşıyor. Türk milleti mazinin ihmali 
\•e yahut hadisatın icbarı yüzünden 
olsun iktisadi ve içtimai sahalardaki 
boşlukları, gerilikleri metodlu ve 
planlı çalışmalarla doldurmakla meş 
guldiir. Bu verimli faaliyetin maddi 
ve fiili eserleri herkesin gözü önün
de her gün daha ileri bir nisbette art 
maktadır. 

Hariçte ıulh, dahilde sükun 
Atntürk devrinin ana vasıfl.ınn -

dan biri hariçte sulh, dahilde sükiın
dur. Yüksek tedbirlc.rinizle ve büyük 
fedakarlıklarla elde edilen bu emni
yet ve asayiş, milletih tekafülü umu 
misi altında muhafaza edilen bir ema 
nettir. Bu emanete tecavüz edenler 
daima ve her yerde cUmhuriyetin çe
tin çehresiyle ve metin icraatiyle 
karşılanmışlardır. Bu mütecavizler -
den hiçbirinin cezasız kalmadığını 
söylemek çıplak lbir hakikattir. Bun
dan sonra da her kimin tarafından 
ve her ne suretle olursa olsun böy
le gafletlere düşeceklerin a.kibeti böy 
le olacaktır. 

Hudutlanmızda 

İçeride vaziyet böyle olduğu gibi 
aldığımız tedbirlerle iyi ve dürüst 
komşuluklar sayesinde hudutlarımı
zın büyük bir kısmında da seneler -
denberi emniyet ve sükun hükümfer 
madır. 

B. Şükrü Kaya bir mituk söylediği esnaaa .. 
HA.disata hususi bir ehemmiyet at- zırlanmaktadır. Büyük Mil!et Mecli

f ettiğimiz bir sırada diğer bir hırsız sine ve Büyük Milletimize emniyetle 
çetesiyle Gercüç civarında temasa ifade edebilirim ki, hazırlıkların ve 
geldik. Çete, ölü ve yaralı bırakarak hadiselerin mahiyeti ne olursa olsun 
dağıldı. Tahkikat neticesi anladık ki, vaziyet tamamiyle devlet kuvvetleri 
bunlar da cenup hudutlarımızın liste nin hakimiyeti altındadır. 
sine iltica etmiştir. Her iki çete cfra Gayri tabü bir hududun arizi ve 
dmın cenuba iltica eden eski şakiler tabü kolaylıklarından istifade ede -
den olduğu ve hariçta hazırlanarak rek içeriye girebilenlerden birçoğu 
memleket içine girdikleri anlaşıldı. tekrar Suriyeye sığınmak fırsat ve 
Eu müteali ve maddi misallerle ce - imkanım bulamamışlardır. Cümhuri 
nup hududumuz haricinde kolaylık yetin huzuru içinde kanun ve medeni 
ve cesaretfo çete hazırlığı yapıldığı yet şartlarına uygun olarak bugünün 
ve takip hnrekatımızdan kurtulduk - ve yarının müreffeh hayatını kazan 
ları ve sıkıştıkları vakit hudut harl- mağa çalışan vatandaşların haklı ola 
cinde melce buldukları kanaatine rak ve hak olarak istedikleri himaye 
vardık. ve emniyet şartiarınm tamamiylc 

Hükümetimiz meseleyi ciddiyetle mevcut olduğunu söyliyebilirim. Me
tetkik etıt.i. Nereden ve ne suretle ge selenin dahili cephesi. 
lirse gelsin memleket asayişini muha Harici cephede 
faza etmek için alınması lfı.zımge - Harici cepheye gelince, harici cep 
len tedbirleri aldık. İdare makanizma henin vatandaşlarda hakiki bir elem 
smm ihlfıl edilmek istenilen vaziyeti ve hükumete karşı onlarda ciddi bir 
süratle iade edi!di. talep uyana ış oldugunu gizlemek 

Tuncelinde ve örtmek elimden g"elmez. 
Tuncclinde takip ettiğimiz ıslahat Türkiye _. Suriye !hududu 800 ki-

programını doğru yoldan şaşan aşi- lometrelik her türlü tabii hudut ko
retlere asla. cesaret vermiyecek bir !aylıklarından mahrum bir fasıladır. 
surette tahakkuk ettirmek kararını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükü· 
teyit ettik. Tuncelinde birkaç senede meti, kurulduğu ilk günden itibaren 
yapacağımız ıslahatı tecil ederek vü 'bizim Suriye ve Mandater hükumetle 
cuda getirmeğe tevessül ettik. Bura- münasebatımızın temel noktası hudut 
daki programımız Büyük Millet Mec üzerinde asayiş ve emniyetin tesisi 
!isinin malfımudur. Yol, mektep yapa olmuştur. Bu neticenin ancak iki ta
rak ihmal edilmiş olan bu mıntakayı rafın hüsnU niyetle samimi olarak t~ 
mecleni ve iktisadi bakımdan yükselt riki mesaisinden başka suretle temin 
mek ve bunun kuvvei tcyidiyesi ola- olunamıyacağına daima inandık. Bu 
rak jandarma ve idare teşkilatını maksatla bir çok mukaveleler ve 
şimdiye kadar girmediği yerlere so- protokallar tanzjm olunmuş ve bun
karak devlet otoritesini yerleştirmek Iara göre böyle hudut vakalannda i
ve vatanın her tarafında cari olan ki taraf memurlarının teşriki mesaisi 
medeni ve kanuni hayatı tesis etmek. derpiş edilmiştir. Bu gibi hadiseler 
Umumi hatlarını çizdiğim bu prog • vukuunda mukaveleleri işletmek için 
ramı Tuncelinde derhal tatbik için vaki olan teşebbüslerimiz karşı tart 
dördüncü umumi müfettişliği tekrar fm mahalli memurları tarafından za
yeni kuvvetlerle teçhiz ettik. Prog - manmda ve müsbet olarak karşılan
ram tereddütsüz ve tehirsiz tatbik 

mamLcıtrr. 

Hatay ,davamızdan sonra .• 

Tımarhane 
Arıyan zavallı 

(Ba§ı 1 incide) 
- Ben iş bulmak için lstanbula gel 

miştim. Turp gibi, aslan gibi bir de
likanlı idim. Taşı tutsam, suyunu çı· 
karırdım. Galatada bir kahvede ça
lışmağa başladım. Orada iki arkadaş 
tanıdım. Kişi akranından azar derler . 
Beni de bu iki arkadaş azdırdılar, be
ni baştan çıkardılar. Bana eroin kul
lanmasını öğrettiler. Ben sonra Novid 
apartmanına kapıcı oldum. Artık bu 
ak beliınnı mUptelii.sı olmuştum. Al
dığım parayı eroine veriyordum. Son 
bir senedenberi eroin almar.c>am deli 
gibi ohnıya başladım. Kendimi bu ze. 
birden kurtarmak için çok çall§lım. 
Nefsimle mücadele ettim. Kör nefsi
mi öldürmek için her çareye !Jaşvur
dum. Fakat bir türlü kurtulamadım. 
Çünkü o iki arkadaş bana eroin bu
luyorlardı. Bir aralık bunlardan biri 
hapse girdi. Artık eroin bulamıyaca
ğım için kurtulacağımı tahmin edi -
yordum. Yine kolayca buldum ve ni
hayet işimi bırakarak memleketime, 
Afyonkarahisarına gittim. Belki o -
rada eroin bulamazdım da kurtulur
dum. Fakat orada da afyon kullanan· 
lar var. Ben de afyon yutmıya alış -
tnn. Bu eroinden de fena oldu. Tek
rar lstanbula geldim. Şimdi boşta
yım. Fakat elime para geçince yine 
eroine veriyorum. Kurtarmaları için 
nereye baş vurdumsa beni dinleme
diler. Şimdi istida yazdım. Müddeiu
mumiye vereceğim. Yalvaracağım, 

beni hapisaneye, yahut timarhaneye 
hapsetsin, şu dertten kurtarsın. 

Osman, nöbetçi müddeiumumisinin 
yanına. girdi. Arzuhalini sundu. Yal· 
vardığı kapıdan duyuluyordu. 

- Allah rızası için Bay Mü:ddeiu
mıumi.. Beni tımarhaneye koyunuz. 
Orada şu eroinden kurtarınız. Size 
ben de, anam, babam da ölünceye ka
dar dua ederiz. 

liıtısas müddeiumumisi, Osmanın 
istidasını Tıbbı Adliye havale etti. 
Müşahade altına alınmasına lüzum 
gösterildi. Osman, istida.sını tekrar 
müddeiumumiye getirdiği zaman ona 
§U cevap verilmişti: 

Birisinin Tıbbı Adli müessesesinde 
müşahade altına alınması için işte 

hukuku umumiye bulunması liızmı -
dır. Halbuki s1zin hiçbir davacmız 
ve ortada bir suç yoktur. Maalesef 
6izi müşahadehaneye ve tımarhaneye 
koyamayız. Osman bit an evvel tı -
mnrhaneye girmeit için uğraşıyordu. 
Bu cevap kendisini hiçte memnun et
memişti. Adliye koridorunda kendi 
kendine söyleniyordu: 

BRiÇ 
MESELE Si 

• R.7 

• R.6.4 

• A.5.Z 

+ 7.6.5.U •u 
D 

• 5.5.2 • • D.10.2 V.9.8.7 

+ R.D.9 + V.10.8.4 
.. R.D.V.8 + A.lo.9 

• A.D.V.10.9.8 • A.5,3 • 7.6.3 
~!lo 3 

(S) 1 pikle müzayede açar. (N) 2 
ve (S) 4 pik taahhüt eder. (w) trefl 
(R) si ile oyuna ba.§lar. lki yanların 
kağıtları görülmüyor. 

Bu el nasıl oynanmalı? 
Dikkat edilmesi lii.zım gelen nokta 

(W-E) nin müdafaa.sıdır. 

• Bu meselenin halli 12 NiMn Pa
zartesi çıkacaktır. 

5 Nlsruı pazartesi sayımızda ~ 
meselenin halli : 

• 10 ., D.8 

• 7.6 
+ V.6 

• 2 
., A.9 
+ D 
+ D.8.3 

lw ~ fE 
~ ı) 
., V.10.5 
• 8.3 
+ 9 

A 
7.6 
10 

7.5.2 

Koz karo. (S) oynar ve bütün le. 
veleri yapar. 

(W) nin mUdafaasına göre iki tUr
lü oynanılabilir: 

a) 

1 - (S) trefl (9) lusunu oynar, 
(W) büyültür. (N) (0) ile alır. 

2 - (N) trefl (8) !isini oynar. (S) 
bunun üstüne pik (0) ni atar. 

3 - (N) pik (2) lisini oynar. (S) 
koz (3) lüsü ile keser. 

4, 5 - İki de!a kör oynanıp el yer
de kalır. 
6- Yerden terfi (3) llisü oynanıp 

(S) elinden (8) li kozla keser. 
7 - (S) elindeki son köril yerden 

koz (0) i ile keser. 
b) Eğer ilk levede (W) tre!l (V) 

sini koymazsa (N) de (3) lüyti ve
rir. Müteakıben (S) iki leve kör alır. 
Sonra yerden trefl (D) ni oynayıp e
linden pik (0) ni atar. Geri kalan Uç 
!eve (a) da olduğu gibi oynanır. 

- Timarhaneye girmek için ne ========---==:ı:a-=--
yapmalı?! --------...-. ...... .._.. 

bunların en nihayet beynelmilel .mü
nasebetlerin bvzulabileceğlni, fakat 
bizim hakkırruooan ve kazandığımız 
haklardan asla feragat etmiyeccği -
mizi bilmeleri faydalıdır. Bu milla -
hazalan söylC"&ıcl:cten maksadım, bil· 
küınetin Hatay davasındaki açık ve 
meşru hareketi bizim aleyhimize taar
ruzlar hazırlanmasını a.ı:ila muhik gös 
terıniyeceğini tebarüz ettirmektir. 

'I'AN 
ABONE BEDELi 

Türkiye 

1400 Krt- 1 Sene 
750 .. 6 A.7 

400 • 3 "' 
150 .. ı A.7 

Ecnebi 

2100 Kr .. 
1500 .. 
100 .. 
300 .. 

Milletleraruı Posta lttlhadma 
dahil olmıyan memleketler için 
30 • 16 • 9 • 3.5 ~radır. twu..._..,. __ . ... 

Siz de bu kremden 

Çilnlcü, 
Bütün clhan<la elli "enedir daima ilS' 
tün ve e15slz kalrru~tır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzun btr tecrtlbe 
mahı;uJü olarak ,·ücude gctiriJ.JlJW 
yegane sıhhi ilremlerdir. 

1 
KREM BALSAMIN 

Şöhretim söz ve şarh~tanlıkla değilı 
ı sıhhi e\·safmın Parts, Londra, BerliJJı 
Nev • York güzellik enstitillerindell 
yüzlerce krem anısında birincilik nıli 
kafatını kazannuş olmakla lsbat •~ 
miştir. 

. KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gf'<'e ıçin yağlı 
ve halis acı badem kremleri. Tannı· 
mış ecza, ltriyat \"e tuhafiye mağlll 
za.fannda bulunur. 

Deposu: lnı:Uiı K:anzuk EC'7.nnesl 
Beyoğlu - İstanbul 

DAf\S DERSLERi 
Husl18i ve münferiden (aıni danll 

dersleri) Beyoğlu, Karlman karşmm
da eaki Polonya Nur Ziya sokak No. 
3. Müracaat saatleri: (12-14) (17-
20) ye kadar profesör PANOSYAN 

Ölen Muallimlerin Ailelerine 
Yardım için .• 

Ölen muallimlerin kanuni mirMÇI .. 
larma yardım cemiyeti, gelirini ço .. 
ğaltmak için bu ayın yirmi ikin~i 
günü Çınarcığa bir gezinti tertip et
miştir. 

Suriye hududunda bize karşı yapı
lan hırsızlık, kaçakçılık, soyguncu -
iuk vakaları bizim aldığımız tedbir -
ler sayesinde haddi asgariye indiril -
miştir. 1935 senesine kadar muhtelif 
zamanlarda bize saldıran Yndo, Ado, 
Scyitlıan, Alican gibi soygunculuk 
çeteleri son hırsızına kadar içeride 
imha edilmiştir ve hiçbiri geri dön -
Jllemiştir. 

olunacaktır. Orada da ctimhuriyetin 
kanunları behemehal tatbik oluna -
cak ve ora halkının her ferdi de bütün 
Türk vatandaşları gibi climhuriye -
tin irfanından, umranından, medeni
yetin icaplarından behemehal müs • 
tefit olacaklardır. 

Hükumet, hudut haricinde memle -
ketimizın emniyeti aleyhinde vuku bu 
Jan bu teşebbüslere mandater devlıLin 
ciddiyetle nazarı dikkatini celpte te· 
ahhur etmedi. Ora memurlarının mak 
satlı veya hatalı te::;irleri yüzünden 
memleketimizin ve halkımızın emni
yeti ve serveti aleyhine vukubulan 
taarruzların bizim yalnız ve bizzaru
re pasif tedbirlerimizle izale oluna
mıyacağma, müşahedede hükiımeti
niz geçikmedi. Filhakika hudut bari· 
cinde vuku ~ulacak taarruzların bey
nelmilel vazifeler harekete gelmedik· 
çe zararlarının ve tesirlerinin tahdit 
olunacağını tasavvur etmek imkan -
sızdır. 

Meselenin bu cephesi yani Suriye 
ile aramızdaki münasebet noktasın
dan olan kısmı hariciyemizle Fransa 
arasında münakaşaya konmuştur. 

Kendi hareketlerimizin dürüstlüğüne ,~~---•••••••••lıil•••••••••••• 

1936 yılının son nısf mda tekrar 
muhtelü çetelerin taarruzlarına şa. -
bit olduk. Bu çeteler de ekseriyetle 
tenkil olundu. Bunların da hudut ha 
ricinde hazırlanarak ve teşvik oluna
rak memleket dahiline gönderildikle 
ri delilerle sabittir. Bu vukuat 1937 
yılı başındanberi daha faal bir man 
zara aldı. Martın 15 inci günü Diyar 
bekirle Mardin arasında KaraköprU 
mevkiinde bir soygun vakası oldu. 
Senelerdcnberi asayiş bu yolda halel 
dar olmamıştı. Ahalinin hakiki bir 
emniyet kayıtsızlığı içinde bulunduğu 
bir sırada bu soygunculuk yapıldı. 

Şenlik yapmışlar! 
Ayni tarihlerde Dersimde ta.kip etti
ğimiz ıslahat programına karşı bazı 

eski ağaların hariçten gelme müşev -
\tiklerin tesiri ile hükumet tedbirleri 
ne mukavemet etmek istediklerini öğ 
rendik. KaraköprU vakasmı yapmış 
olanları mahalli idarl kuvveUer taki 
be ba..şladıklan zaman bunların budu 
dun öte tarafına geçtiklerini ve çal -
dıklan mallan, hayvanları sevinçli 
ve güriiltülii nümayişlerle alenen sat 
tıklarım ve herk~in gözU önU~de mu 
vaffakiyet şenlikleri yaptıklnnnı öğ 
r ndik. 

Asayişe herkes candan taraftar 
Birinci umumi müfettişlik dahilin 

de halk umumiyetle cümhuriyetin te 
sis ettiği asayişe nizam politikasına 
candan taraftardır. Çeteleri ve çete 
efradını takip müfrezelerimizle bir -
likte imha etmektedirler. Huzur ve 
refah içinde çalışan bu vatandaşlan 
sürprizlerden korumak için vaziyeti 
takviye etmiye karar verdik. Normal 
idare ve umumi jandarma tedbirlerin 
den başka hususi tetbirler de aldık. 
Bir fırkamızı ihtiyat efradiyle yük -
sek mevcuda iblağ ederek muhtemel 
hadisata takaddüm ve tefevvük et -
menin fa)'1alı olacağına karar ver -
dik. Bu maksatla bir hafta evvel cel
bettiğimiz ihtiyat efradı mahallerine 
vasıl olmuş ve askeri vaziyet ehem . 
miyetli surette takviye edilmiş bulu
nuyor. 

Çeteler hazırlamı,lar! · 
lhtiyat efradının böyle mahdut bir 

sahada celbedilmesini izah ederken 
aldığrmız tedbirlerin mahiyetinden 
Büyilk Millet Meclisi huzurunda mem 
leketi açık bir surette haberdar et -
miş oluyoruz. Bazı haberlere göre ce 
nup hududumuzun öte tarafında di
~er çeteler de hazırlanmış veya ha -

Hatay davasının meydana çıkmasın 
dan itibaren hududun öte tarafında 
kasti ve sun'i bir surette körüklenen 
Türk düşmanlığı propagandası bu 
salgın teşebbüslerinin menşei ve bes
leyicisi olduğunu reddetmeğe mahal 
yoıktur. Biz davamızı bütün ciddiyet. 
le, fakat beynelmilel usullerin müsa
ade ve cevaz verdiği hesaplar dahilin
de ortaya koyduk. Cemiyeti Akvam 
meclisinde varılan netice ile bu mem
leket müteselli ve kanaatkar olmuş
tur. 

H aksır. aalgınlar 
Aleyhimi?.de gayri meşru propagan 

da ve haksız salgınlarla, cemiyeti ak· 
vamda istihsal ettiğimiz neticeden 
vazgeçeceğimizi zannedenler varsa 

0 kadar güveniyoruz ve Fransa ile 
ivi mUnasebatm idamesl için muhar. 
;il<lerin blitiln zıt temayüllerine rağ
men gayret etmek azminde o kadar 
samimiyiz ki, bu çetelerin hazırhk
Iarmm ne şerait altında vuku bul. 
duğunun beynelmilel bir tıS'Ul ile tet
kik edilmesine bile hazır bulunuyoruz. 

~-,,,,,., ~~ ,,.~ ,.. 
Hükumet namına olan bu maruzatım ·,~-~ ~ ~~.....: · 
vaziyeti olduğu gibi söylem~. içerde ~- o'!i..Y 

Köylü, Şehirli, ifçi Zabitan 
Herkes, memnuniyetle 

POKER 
T ırat bıçaklannı kullanıyor 

Siz de 

POKER PLAY 

1 

aldığımız tedbirlerle hariçte takip et- ı ı <S' ~i'~-
tiğimin hattı hareketi açıic bir su. Markaıını tercih ediniz. 
rette memlekete bildirrneic iç.indir. - ••••••••••••••••••••••• .. 

Memleket asayişinin emniyetle mu
hafaza olunacağına kanaatimiz var -
dır. Eğer aldığımız tedbirler kafi ~el
mezse daha vasi tedbirler almakta bir 
an teahhur etmiyeceğimizden Büyük 
Millet ~reclisinin haberdar olma.c;ını 

isteriz:. Harici sahada da vaziyetin i. 
cap ettirdiği teşebbüslerden ve mil
teakıben alınacak tedbirlerden Büyjlk 
Millet Meclisini daima haberdar ede-
ceğiz. 

Arkada.5lar; 
Hiçbir kimse tarafından gaflet edil

memesini hatırlatmak isted1ğim bir 
hak;kat te şudur: 

Türk milletinin kuvveti, her nere
de ve her kime karşı olursa olsun hak 
kmr ve haysiyetini korurnıya daima 
hazır ve kadirdir. 

(Şiddetli ve sürekli alkrşla.T) 

• 



TAN 

.. 
Yazan: Ziya Şakir ··ç . abuk Kaçın •• Baskın Var! .. 

Feryatları 
Etrafta telcJş 
Uyandırıyor 
- Ya Hüse . Y H.. · bi • yın.. a useym .. 

tize .Ye korkıunç naralarla çadırlar 
l~r ruıe atılmışlardı. Karargahtaki
dı. ;eye Uğradıklarmı §8.Şırmışlar
tiyefe bu şaşkınlıkla, müdafaa va 
ltla ıne bile geçemiyerek derhal 
aur:-nıa atlamışlar; çılgınca bir 

Ue kaçmıua ba..§lamışlardL b" ., 
~ ~ınan başkumandanının ka-
aı[~~hı, beş on dakika zarfında 
la Ust edilmişti. Şam kahranı.an
ç"?11n Çadırlarrndaki ipek şilteler, 
~ 0rtasında bile rahat ve refah 
nıln etnıek için getirilen eşyalar: 

~la~ ayaklan altında çiğnenıniş
b Yagmaya, ve ganimet almaya ;vez: edilmemişti. Çadırlardaki kıy 
llı.:tıı şeylere ehemmiyet verilme
~şt~· Yegane gayesi zaferden ba§-

bır eey olmıya.n {İbrahim)in: 
d'·- Yakın .. Bu, din ve ehlibeyt 
~~anlarının çadırlarını ateşle-... 

Diye bağırması üzerine, karar
~hnı her taraf mdan, kızıl alevler 

kselınişti. 

1 .~iıtıdi, gecenin koyu zulmetleri 

1Çıııde, burula burula ytikselen a
tler, Eınevi askerlerini dehşet 
Çlnde bırakıyor: 

- Kaçın .. Baskın var. 
li'eryaUa.rı her tarafta gürül. 

t'' ' t.ılU akisler yapıyor .. Bu insan ses• 
l~ri at kişnemelerine karışıyor. 
du. 

I• brahlm, talihinin cömertliği:Jı. 
den daha f a.zla istifade etmek 

l8teınışu. Derhal atına. atlıyarak 
~ksek sesle, son emrini vermi 

- Buradaki bitti. Şimdi, bi-
tinı kuvvetlerimizle çarpı•an dUş. 
~~la.mı arka.smdan hücum ede • 

Deınt,ti. 
~ bir zamanda, hiç umulma.. 

tan bir zaferle sermest olan !bra
hitnin stivarilerl, derhal atlarına 
•ıçranuşlar; !brahimin ~ne düş. 
lllUşlerdi. 

O gece, hiç durmadan atlarını 
l'llrınüşler; .sabaha karşı düşman 
8at'larınm cephe gerisine yetişmiş. 
lel'di. Düşman karargahı, derin bir 
~kun içindeydi. Bütün nöbetçiler, 
()ıı tarafta olduğu için !brahlın ile 
lnaiyetindekiler, hiç bir mania 
karşuımda kalmadan; düşman ka. 
l°arglhma. kadar ilerlemişlerdi. 
İbrahim, özengilerinin üzerinde 

l:Vağa kalkmış: 
- İntikam.. İntikam... (Hfüıe

l11.ıı) in intikamını almak istiyen. 
~ .. nen! .. diye bağırmıştı. 
h - İntikam.. (Hüseyin) in lnti. 

lllI! ... feryatları, her tarafı sars. 
~. Uyuyan Emevi askerleri, 
l'erlerinden fırlamışlardı. Alaca 

lcara.nıık içinde, çılgınca. bir eüra.t. 
le ilı:erlerine yürüyen atlıları gö. 
liir görmez, korku ve df'hşet için. 
de kalmışlar •• Derhal etrafa dağd. 
~dı 

K azanılan za.f er, hiç şUphe 
yok ki, tarihin bir garibe. 

ilidir. Bazı tarihlerin (seksen dört 
bin) diye kaydettikleri Emevi or. 
dusu; be1', altı bin kiŞilik bir kuv. 
~tin karşısında, birdenbire inhi.. 

1 edivermişti 
İki gün bile sUrmfyen kısa bir 

!niiddet zarfında. kazanılan büyük 
ıarenn sırrı, hiç şüphesiz ki; Ker. 
~la tehitlerinin intikamını almak 
•u gbl israf edecek kadar cesaret ;e Pervasızlık göstermeleri idi. 

akat şuna da emin olmak lazım :elir ki; kader ve talih te, bu ce. 
k Ut ve pervasızlarm yalın kılıçlan 
~18Inda boyun eğmiş .. Muhtara, 

1 ahtıne ve onların sadık havari. 
t~e çok bilytik yardımlar ve 111 .. 

lrlıklar etmişti. 
l>o l\iıfe halkının bir kısmı, Musul 

1~Una açılan kapınm önüne top. 
Ur 11\ıt; eaıbıl'!ızlıkla bekliyordu .. 

Uktan kalkan bir toz bulutu, 

l 
J 

I 
i.!tıyenıerııı, kendi hayatıarrnı da 
Musul yolundan KUfeye doğru i. 
lerliyordu. Uzaktan gelen; davul, 

nakkare ve kamıştan yapılmış bir 
nevi zurna sesleri biribirine karışı. 
yor .. Bazan da, hep bir ağızdan 

yüksek sesle söylenen harp şarkı. 
sı, şehre doğru yaklaşıyordu. 

Toı bulutunun arasında, mızrak. 
lar üzerine geçirilmiş olan kesik 

Musikiden hoşlanmak, hele onu 
anhyarak dinlemek, insanlar için, 
tabiatın ,·erdiği bir nimettir. Fa
kat bu nimete mazhar olamıyao 
insanlar da vardır. Onlan da. ayıp. 
ıarna.maık 18.zımdır, 

Bir kere, bizim Şark musikisi
ile Garp musikisini IJiribirinden İ· 
yice ayırmak Iizımdır. Burada ço. 
cuklukta.n beri a.luuıuş bir terbiye 
yahut ahşrklık meselesi va.rclır. 
Şark musikisine pek ziyade alış· 
mış olanların ötekinJ anlıyamadtk. 
lan, ondan hoşia.m:nadıklan gibi, 
Garp musikisini dinlerneğe aıı,mış 
olanlar da bizimkinden ho~lanmı. 
yabUirle-r. Btmu iki musiki arasın· 
da.ki büyük farka atfetmek daha 
dofnı olur. Zaten birinden yahut 
ötekinden hoşlanmamak, iki musi. 
kinin al'8mdJl bir üstünlüğe de 
delilet etmez. 

Sonra, haoglsl olursa olsun, mu. 
slkinin hlç bir türlüsünden hoşlan· 
mıyanlar vardır· Bu da hekimlikte 
iyice tetkik edilmi5 bir meseledir .• 
Muslldden hoşlanmamak onu anla.. 
yamamaktan Ueri gelir, Fakat mu. 
siklyl anlayamamak hiç bir vakit 
zekida eksiklik ifade etmez. Baş
ka bir taraf ta zeki, hatta yaptık. 
Jan l~lerle kendilerini tanıtmış, 
§Öhret almış, büyük adanı diye ta.. 
nmmış kimselt>r "·ardır ki musiki
den anlayamadıkları için ondan 
hoşlanmazlar. 

!f uslkiden anlayamayanlann L 
ki derecesi \.·ardır. Bir dt>reresinde 
insan bir musHd l!}ittiği vakit o. 
nun musiki olduğum tefrik eder, 
faıkat musikinin ifade ettiği mana,. 
yı anlıyamaz. hittiği bir par~a ne.. 
şe verecek bir şey midir, yoksa 
müteessir edecek bir şey midir, o. 
no ayırt edemez. Dağlan, dereleri 
tasvir eden yüksek bir opera ·ne, 
herhangi bir göbek havası onun i
çin müu.vidir. Ondan dolayı, pek 
inCfl bir musiki çalındığı \'akit, her. 
kes kulak kesildiği halde, o her. 
kMin bu haline hayretle bakar. 

Bo halde bulun~, mw;ikinln 
cinsini arırt edememiş birf;ok mes· 

başlar görünüyordu. Bunların ar
kasında da, baş aşağı çevrilmiş o. 
!an beyaz Emevi bayrakları farke. 
diliyordu. 
. Bunları önüne katmış olan Ma. 
lık Eşterin oğlu İbrahim, hurma 
dorusu bir muharebe atının tize. 
rinde dimdik durarak ilerliyor; ya. 
ğız çehresine heybet veren derin 
bir vekar ile etrafına gülümsüyor
du. tbrahimin arkasından da, be. 
şer kişilik saflar halinde, cesur sü. 
varileri geliyordu. 

Y olun iki tarafına dizilmiş 
olan Küfenin genç kadın 

_ve kızları, neşeli bir feryat kopar. 
mışlar: 

- Ya eyyü ha .. li li li li li li li.. 
Diye, dilleriyle zılgıt çalmrya 

başlamışlardı. 

(Arkası var) 

bur, hatta. büyük adamlar \•ardır. 

Napoleon ile Goethe bunJann ara.. 
sında sayılırlar. İkislriin de çok 
yüksek zeka.da olduklarını hiç 
kimse inkar etmemiştir. Halbuki 
birincisi mmııikiden anlamadığı için 
ondan hoşlanmadığını söyler, ikin. 
clsl de iyi musikiyi fenasından hlç 
bir nkit ayırt edememiş olduğun
dan şikayet edermiş.. Onlar gibi 
olanlardan bazı kimseler musiki. 
den anlamamalannı terbiye eksik
liğine atfederek büyük bir heYe le 
musiki dersine başlar, fakat biltün 
gayretleri boşa gider. 

Bundan daha Ueri derecede bu
lunanlar, yalnız musikinin cinsini 
ayırt edememek değil, musikiyi ba· 
yağı bir gürültüden aprt edemez. 
ler. Bu hal kulaklarında bir hasta
lıktan ileri gelmez. Bazılarının i. 
şitmeleri pek keskin bile otur. Fa
kat musikiyi her hangi bir gürül
tüden tefrik etmelerine imkin yok 
tur. 

Bu derecesi de yine zeki.da bir 
eksikliğe deli.1et etmez. Musikiden 
hoşlanmadıldannı yazmış olan şa 
kler ve edebiyatçılar arasında böy 
leleri vardır. Onlar musikiden 
hoşlanmazlar, hatta ondan kaçar. 
lar. Çünkü musiki onların üzerine 
çi,.kln bir gi.irültü gibi tesir eder. 
Frenklerde Vict.or Hugo mu!llikiye 
tahammül edememiş olmakla oıeş.
hurdur. Bizde de rahmetli Mualllın 
Nacinin musikiden pek fena mü. 
teesslr olduğu için, musiki çalman 
yPrden kaçmı~·a (ahştığı, daha 
kendisinin saği>ğmda, onu yakın· 
dan tanımış olanlar ~öylemişlerdl. 

İngilizlerin meşhur adamların. 
dan H. Danis de musikiyi ayırde. 
demediğinden, askerlik yaparken 
adımlarını arl<adaşlannm adımla. 
nna uydurabilmek ~in dalma on. 
Jann ayaklarma bak.mrya mecbur 
olduğunu yazmıştır. 

Meshur adamlar ara..-ımda musi
kiden anlıyamryanlar o kadar çok 
olunca, m.-şhur olamıyan za,·a.JJı. 
lar _ yahut bahti~·arlar - arasın. 
ela, k1ın bilir. nekadarı \'ardır! 

1 
EIKONOMü 1 

Hariçten 
Getirilen 
Teraziler 

Şehrimizde yerli terazi imal eden o 
tuz kadar imalathane vardır. Buralar 
da 450 amele çalışıyor. Bütün imalat 
günde 152 teraziyi bulmaktadır. Stok 
halinde de bin kadar terazi mevcut
tur. 1ınalatm fazlalığına ve metal fi
vatlarının yükselmiş olmasına rağ -
~en rekabet yüzünden fiyatlar çok 
düşümşil tür. 

Evvelce 18 liraya satılan teraziler 
bugün 6 - 7 liraya kadar verilmekte
dir. Buna rağmen bazı ithalatçılar 
memlekette ihtiyacı olmadığı halde 
hariçten terazi getirtmektedirler. 
Hatta evvelki gün gümrüklerimize ha 
riçten yüz terazi gelmiştir. Bunların 
yirmisi ölçüler nizamnamesine uy · 
gun görüldüğünden damgalanmış, 
sekseni i~e uygun olmadığından 18.znn 
gelen değişiklikler yapıldıktan sonra 
damgalanacaktır. 

Bunu haber alan san'atklrlar tela
şa düşmüşler ve aralarında imza top
lıyarak Ticaret odasiyle İktisat Ve -
ka.letine şikayete karar vermişlerdir. 

Yerli te~zilerin ihtiyaca kafi gele
ceği ve harıçten terazi ithaline lüzum 
kalmadığı evvelce tesbit edildiğinden 
odaca yeniden tetkikler yapılacağı an 
!aşılmıştır. 

ihracat 
Faaıiyeli 
Mevsimin sona ermiş olmasına ra.ğ. 

men ihracat faaliyeti devam etmekte
dir. Almanyaya da mal gönderilmek
tedir. İtalya ile aramızda klering an
laşması olduğu için oraya da pürüz _ 
süz şekilde ihracat yapılmaktadır. 

Elde bulunan ve taahhütler dolayi
siyle ihraç edilmekte olan mallarımı
zın sevk ve ihracında zorluk görül -
mektedir. Yumurta ihracatı da nor -
male yakındır. Bilhassa, İtalya ve Çe 
koslovakyaya ihraç olunmaktadır. 

BORSA 
7 NİS~ ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
Fransız Fr. 
Lıret 
Belçika fra.nrı 
DriJımi 
t'wviçre Fr. 
Leva 
Silinr 
Floria 

622.-
123.-
111.-
120.-
80.-
18.-

565.-
20.-
21.-
63.-

Çekoılovak kro. 
Mark 

70.-
25.-

Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
tıvec; kuroı:nı 
Altm 
Buılmot 

20.-
21.-

12,-
48.-
30.-

1045.-
247.-

Ç EKLER 

Londra 
Nev.yor~ 
Paris 
Milino 
Brük~el 
Atiıu. 
Cenevre 
Sofya 
Amıterd. 
Prıı.t 
Viya.na. 
Madrid 
Bertin 
Varıova 
Budape~te 
Bükreı 
Belırrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

1520.-
0.7911 

17.17 
15.037 
4.6963 

88.3870 
3.4692 

64.1935 
1.4450 

22.7016 
4.2338 

11.4193 
1.9675 
4.1775 
3.9920 

107.9032 
34.5160 

2.7650 
24.77 

3.1288 

625.-
126.-
116.-
125-
84.-
22.-

!'75.-
23.-
23.-
66.-
75.-
28.-
22.SO 
24.-
14,-
52.-
32.-

1046.-
248.-

620.-
0.7905 

17.17 
15.0346 
4.6958 

88.3870 
3.4690 

64.1935 
1.4444 

22.7016 
4.2338 

11.4193 
1.9675 
4.ı 775 
3.9920 

107.9032 
34.5160 

2.7650 
24.77 

3.1288 

........... . ' -· ___, 
Dün borsa muameleleri pek gevşek 

geçmiştir. Paristen gelen telgraflarda 
~~ah 284 ve akşam 282 frank olan 
Türk borcunun şehrimizde sabah açı
lışta 21,55 lira ve akşam kapanış 21, 
35 liradır. Türk borou üzerinde e
hemmiyetli işler olmamıştır. Anadolu 
tahvil ve mümessilleri ile hisseler, 
Merkez Bankası, Sıvas Erzurum Er
g~ni .ve Arslan çimentosu evvelki gün 
ku fıyatıarını muhafaza etmişlerdir. 

~:N HAR~K~T~I 
Bugün limanımıza gelecek vapur

lar: Saat: 18,80 da Mudanyada Tay
yar, 6~30 da Bandırmadan Saadet, 8 
de AY\·alıktan Bartın. 

Bugün limanımızdan gidecek va -
purlar: Sa.at: 16 da Ege Kare.denize, 
8,30 da Tayyar Mudanyaya., 9,30 da 
Uğur İzmft.e, 10 da Sadıkzade Meni
ne, 20 de Saadet Bandrrmaya. 

Hurda Demir Stoku 
Bir Y llhk İhtiyacı 
Karşıhyabilecek 

Karabük demr sanayi merkezinin kurulması demir işlerile uğ· 
raşan müesseselerle piyasamızda çok sevinçli bir tesir husule ge· 
tirmiştir. Tetkiklerimize göre, Karabük tesisatı demir karteline 
dahil olan memleketlerde hiç te hoş karşılanmamış, hatta gittikçe 
sanayi memleketi halini almakta olan Türkiye gibi mühim bir 
müşteriyi kaybedeceklerinden dolayı Merkezi Avrupa fabrikatör
lerini düşündürmüştür. 
Karabük müesseseleri maden cev

heri istihsal edinciye kadar yalnız 
memlekette mevcut bulunan hurda 
demir istokunu işlese yine bir sene
lik demir ve çelik ihtiyacımızı temin 
edebilecektir. Yapılan e5aslı tahmin· 
lere göre, memlekette hurda olarak 
70 - 80 bin ton demir :Julunmak
tadır. 

Karabük müessesesinin kurul

Amerikadan 
Demir Çubuk 
Getiriliyor 

makta olması haberleri A\Tupa kar- Almanyaya verilen demir çubuk ai
telcilerini telasa düsürmeklc k:ı 1 - parişleri cevapsız kalmaktadır. Bazı 
mamış, fabrika kuruluncuya kadar firmalar fiyat vermekte. fakat mal 
Tiırkiyenin mal almağa ihtiyacı gönderemiyeceklerini bildirmektedir 
olduğu düşünülerek fiyatların da ler. Bir fabrikatörümüz tarafından si 
yükseltilınesin~e amil olmuştu.r . . H~ 1 pariş için Berline gönderilen bir Z& -

bu ki. memezı Avrupa d~mırcılerı tın bildirdiğine göre, Türkiyeye çu • 
bunda aldanmışlardır. Tuccarları- buk gönderilemiyeceği, çünkü daha. 
mızın bir kısmı l~lyadan 1500 ton: evvel Çin, Japonya ve Afrikaya fazla 
bir kısmı da Amerıkadan 150~ t~n kı m a ı s a t ı l m ı ş t ı r . J a p o n ~ 
ceman 3 bin ton çubuk demır ıthal yaya serbest döviz ile ve tonu 64 do-
etı:nişlerdir. • . lara mal gönderilmiştir. 

Hurda Jemır fıyatları Bu vaziyet üzerine fabrikatörleri • 
Hurda demir ihracının men'i hak - miz Amerika ile bir anlaşma yaparak 

kındaki karar üzerine hurda demir pi tonu 65,5 dolar üzerinden 1500 ton 
yasası iyi işler yapma~t~dır .. !~l}:a satın almışlardır. Demir kartelinin 
hüklımeti de hurda demır ışledıgı 1çın son vaziyeti \'e umumi bakımdan d~ 
ihracatı yasak etmiştir. Şehrimizde mir buhranının önüne geçmek için A· 
hurda demirin kilosu 12 - 14 kuruş a- merikan fabrikaları yüzde 91 nisbe. 
rasında.dır. tinde faaliyetlerini arttırnuşlar ve o 

Deri Piyasası 
iyi Gidiyor 

Deri piyasası, hareketlidir. Yüz a. 
dedi 150 - 160 kilo tartan keçi ıierile. 
rini Avrupa için almıya başlıyan ıhra. 
catçılar ,·ardır. Kuz uve oğlak deri. 
leri için de 15, 20 gtin içinde piya.. 
sanın açılması ümit edilmektedir. A
lıcılar şimdiden fiyat araştırmakta. 
dırlar. 

iz.mirde Hububat Fiyatları 
Ucuz 

1.zmirde hububat fiyatlarmda ucuz. 
luk olduğu haber verilmektedir. Muh
telif nohutların kilosu 5,5 • 7,5; fa
sulyelerin 8 • 8,5; mercimeğin 6 • 7 
böğrülce 9 • 10 kuruştur. Buğday, çav 
dar, arpa, mısırın İstanbul fiyatlarL 
nın aynidir. Pamuğun kilosu 43 ktı
ruştur. 

Şehrimizdeki Nakil Vaıstalan 
Nafıa Vekaletinden İstanbul Tica -

ret odasına gönderilen bi rtezkerede 
lstanbuldaki bütün nakliye vasıtaları 
nm miktariyle iktisadi bakımdan va -
ziyetlerinin tesbiti istenilmiştir. Oda, 
bu hususta tetkiklere ba.,laınıştır. A
lınan esaslı malfımatı tesbit ederek 
bir rapor hazırlıyacaktır. 

Hapiıanede Yapılan Çorap 
İstanbul hapisanesinde çalıştırıl -

makta olan cezalılara makine ile ço
rap ördürülmektedir. !mal olunan ço
raplar erkek çorabıdır. Hapisanede 
bu iş için 12 mı.maralı ipliğe ihtiyaç 
hasıl olmuş ve piyasadan tedarik e -
dilemiyen bu cins ipliklerin temini i
çin ticaret odasına müracaat edilmiş 
tir. 

'- , ~O~~ .. PlY ASASI 

Suriye hilkümeti halen memleket 
iktisadiyatını esasından değiştirecek 

olan yeni bir proje hazırlamaktadır. 
Bu projede Şamdan Cezireye ka • 

dar bir şimendifer hattı tesisi ka • 
rarlaştırrlmıştır. Bu suretle hattın 

etrafında bulunan asfalt ve petrol 
kaynaklarının işlemesine teşvik olu
nacaktır. 

Diğer taraftan da Suriyede bilhas
sa Horan ve Cezire civarında sulama 
teşkilatına ve arteziyen kuyularının 
açılmasına ehemmiyet verilmemek -
tedir. 

• Romanya maliye nezareti tarafın-
dan hazırlanan bir kanun projesine 
göre Romanya.da pamuk istihlakine 
ait yeni bir resim konmuştur. Şöyle 
ki, Romanyaya pamuk ve pamuk ip
liği ithal edilirken gUmrilk daireleri 
tarafından vergiler tahsil edilecek -
tir: 

nisbette istihsalata girişmişlerdir. İs
veç ve Norveç Almanyaya demir cev· 
heri vermektedirler. Belçika, Fransa. 
kartele dahildir. İspanyadan ise mal 
gelememektedir. Bu itibarla demir fi 
yatları gittikçe yükselmekte devam e 
diyor. Amcrikadan dün gelen telgraf
larda yuvarlak demirlerin tonu 75,72 
dolardır. Çivi telinin !ibresi 3,61 do .. 
lar yani altın isterlin 9,18 dir. Demir 
çubukların tonu 70,50 dir. 
Ankaraya giden Fabrikatörler 
Çivi ve tel fabrikatörlerinden Bay 

Canip ve Bay Naki, İktisat Vekaleti 
ile temas etmek Uzere 
evvelki gUn Ankaraya 
dilen çivilerin ve tellerin bundan iki 
ay evvelki demir piyasasrna göre tes 
bit edilmiş olması son vaziyet karşı
sında narh fiyatı üzerinden imalat ve 
satış yapmanın imkansızlığını göster 
mektedir. Fabrikatörler iptidai mad .. 
de temini için gördükleri müşküJAtr 
ve fabrikalarının işletilmemesi için 
hariçten kendilerine yapılan teklifleri 
vekalete bildireceklerdir. 

Bir fabrikamızın kapatılmasr için 
sahibine ecnebi fabrikatörler tarafın .. 
dan bazı teklifler yapıldığı haber ve. 
rilmektedir. ,,,,... 
ZAHiRE 

BORSASI ................. ...........__. 
7/41937 

FIA'.rLAJi; 
Buiday yumuşak 6.17 
Bufday ıert 6.20 
Arpa 4.30 

6.29 
6.26 
4.38 

Çavdar 5.5 -.-
Mısır sarı 5.- 5. 3.75 
Fıdnık iç 5'4.- --
Tiftik deri 100 105 
Peynir kaıar '40.- -.-

Bufday 
Mısır 
Un 
Bulgur 
Peynir beyu 

G h LE~ 

G 1 DEN 

117 Ton 
30 Ton 
ıs Ton 
S Ton 
4 Ton 

Fmdık iı; 6 Ton 
Ceviz iç 1,50 Ton 

DIŞ FlATLA.H 
Buiday Liverpul 7,24 Kr. 
Buiday Şikaıo 6,58.Kr. 
Buğday Vinipek 6,88 ifr. 
Arpa Anvera 5.95 Kr. 
Mısır Londra 4.04 l{r. 
Keten T. Londra 8.31 Kr. 
Fmdık G. Hamburr 82.18 Kr. 
Fındık L. Hamburg 82.18 Kr. 

Dünkü muameleler 
Dün zahire borsasındaki muamel~ 

ler dahi biraz gevşek geçmiştir. Fiyat 
tarda. ehemmiyetli bir değişiklik olma 
mıştır. Yumuşak buğdaylar 6,15-6,29 
sert buğdaylar çavdar nisbetine göre 
6,25-6,30 kuruşa kadar satılmıştır. 
Çavdar 5,05, arpa 4,30-4,38 kuruştur. 
Mmr fiyatlarmda 2 - 3 para yilkseliıs 
olmuştur. Dün şehrimize sekiz vagon 
buğday ve iki vagon mısır gelmiştir. 
Yağmurların piyasadaki tesiri mem • 
nuniyet vericidir. 
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Mecliste Dünkü Müzakereler Suriye İsyanı 
Şimdi Havrana 
Sirayet eiti Hatipler Cenuptan Gelen 

Havdutıuaa . Karsı Kat'i 
Tedbirler istediler 

{Başı 1 incide) 
Hatay arazisine gelmekten sarfına
zar etmişlerdir. Bu aşiretler Irak hu
duduna doğru ilerlemektedirler. Müh 
cem ve Nevvaf aşiretlerinin birdenbi· 
re yürürken istikametlerini değiştir
melerinin sebebi vatanilerin sözlerine 
kimsenin inanmaması ve bu politika
cıların Arapların itimadını tamamen 
kaybetmiş olmalandır. 

An1iara, 7 (Tan muhabirinden) -
Dahiliye Vekili B. Şükrü Kayanın c~ 
nup hudutlarımızın asayişi hakkında 
verdiği izahat çok şiddetli ve uzun 
tasvip alkışlarile karşılandıktan son 
ra birçok mebuslar söz aldılar. 

MAZHAR MVF1T DİYOR K1: 
önce B. Mazhar Müfit (Denizli) 

kürsüye gelerek dedi ki: 
"-Arkadaşlar, muhterem vekilin 

mufassal izahatından anlıyoruz ki, 
yakınlarda Diyarbekide husule gelen 
h a d i s e n i n tekerrürünü men 
için çok sıkı tedbirler alınmıttır. Fa 
kat lbu hadi.senin vukuundan evvel 
Türkiye hudutlarını tecavüz etmek 
için çeteler hazırlandığını, sili.hlar 
dağrtıldığmı gazeteler uzun uzadıya 
ya.zını.şken ve bu çetelerin hazırlan • 
makta olduğu malılnı iken etbette bu 
hadiseden evvel de tedbir almak IA. • 
zrmgelirdi ve alındığına da şüphe 
yoktur. Hadisenin vukuundan evvel 
tedbir alınmış ise iki vatandaşın fe • 
hit düşmeBi, 700 - 800 kişinin l!IOyul
ması vazifedar olanların ifayi vazife 
de müsamahaları, teseyyUpleri kayıt
sızlıklarını açıkça isbat ediyor. Bina 
enaleyh hükıimetln alacağı tedbirler a 
rasında en mUessir bir tedbir de, zan 
nederim ki, ibreti müessire olmak ü
zere vazifesini suiistimal edenlerin 
tecziyeleri olmalıdır. (Bra.vo sesle -
ri) 

MVSAMAHAYA KARŞI 
Arkadaşla.r, kanun, nizam, talimat, 

usul, tedbir ... Fakat bunlar ne kadar 
mükemmel olursa olsun, bunu icra 
edecek ellerde milMmaha bulunduk • 
ça ve bu eller kayrtııız kaldıkça bu 
güzel ve mükemmel kanundan ve 
tedbirden hiçbir fayda !beklenemez. 

Kimler silah dağıttı? Muhte .. ~ "'ll 
TekH, 935 - 936 senelerinde de b_:.JU 
dun haricinde çetelerin hazırlandığı 
nı, silahlar tevzi edildiğini ve hudut
tan geçirmek istendiği hakkında ma 
Iumattar olduklarını beyan buyurdu 
lar. Bunları kim hazırlıyor? 
Arkada~ar, bu silahlan dağıtan 

kimdir? Memleketimize bunları sev
keden kimdir? 

Dün Mecliste ıöz alan 
HalU Mentef 

tenezzUI etmeyiz. Biz hareketlerimi -
zi cihanın gözü öntinde apaçık yapa. 
nz. Ben anlıyorum ki, birçok pro -
tokollar ve hudut mukaveleleri ya -
pılmıştır. Fakat buna mukabil birçok 
tecavüzler ve menfi hareketler görül 
mtiştlir. Muhterem vekilin söylediği 
gibi Türle kanı dökmeyiz, artık mae
ke altında dostluk oyunlarına gele
meyiz. Sabır ve tahammülün de bir 
derecesi vardır. Bu derece artık ~ -
mıştır. 

KAT'I TEDBİR! 
Hükumetten rica edelim, cezri ve 

kat'i hareket için adım atsınlar .. Bi
zim, hilkiımete tam bir itimadımız 
vardır. Bu itimadın kanaa.tile söylü
yorum. ki. hükdmet, artık yazmak ve 
c;imıekle politikaymış, yok bilmem 
beynelmilel münasebetlere halel iras 
edermiş filı1n demesin. 

Bundan sonra hükumet, cezri ted. 
bir almalı, kat'i harekete geçme. 
ildir ve Batayda ne bir Tilıiiün zul
me uğramasına ve ne de bir Türk 
kamum dökülmesine huduttaki ırk • 
daşlanmmn rahatsız ed11meslne ve 
ka.nlannm dökülmesine meydan ver. 
memek lçln yapılacak şey, kat'i şe
kilde hareket etmektir. (Bravo 
sesleri). 

Bizim gere kiç ve gerek dıJ siya
eetimizde bir prensibimiz vardır: A
çık ve samimi olmak ve hakik&ti ol
duğu gibi söylemek ..• 

DOST PERDESİ ALTINDAKİ 
FRANSA 

Arkadaşlar, sözüme nihayet vere
ceğim. Bu çeteleri hazırlıyanlara, teş 
vik edenlere ve onlara para verenlere 
milletimin müvacehesinde söylüyo -

Açık söylüyorum, bunları ha- rum, perde altında, dost maskesi al
zırhyan bunları teılih eden doat tında böyle gılbgışlık yapacağı
perde6i altında hareket eden nıza ka.r,:unu;a mert düşman gibi çı-

F ranaadır. (Bravo sesleri). Ara- kınT~· k rtlikt ed (B 
.. .. • • ur me en haz er. ravo 

aıra goruyoruz. Blum kabıneaı- sesleri, alkışlar). 
nin bizimle dostluğa temaylüııa RESMi MVESSESELEBİN 
var. Her fıraatta bu dostluk te-
mayülü göıteriyorlar. Fakat bu 

doıt maakeıi altında hadudun 
hemen kartııında yapılmakta o-
lan ihzarat, verilmekte olan si
lihlar, teşvikler, paralar, bunun 
dostlukla nuıl kabili telif ola· 
cğına ben hayret ederim. 

Denilebilir ki, müstemleke memur 
larının bulundukları yerlerde çok ge 
niş şahsi menfaatleri vardır. Onlar 
yapıyor. Nasıl olur? Koskoca Blum 
kabinesi kendi memurlarının bu gi
bi ahval ve hareki.tından haberdar 
1leğil midir? Binaenaleyh bunun mü. 

bbibi Fransa ve onun peyki olan 
uriyelilerdir. 
Fakat arkadaşlar, takdir buyurur

uz ki, bizim hududumuza tecavüz 
erle memleketimizin refah ve saa -

detini izrar edecek, vatandaşların ra 

ELEMANLARI 
B. Müfitten BOnra B. Refik İnce 

(Manisa) söz aldı. Cünıhuriyetin ye
ni nesilde iaayişsizlik hakkında hiç 
bir fikir vermiyecek kadar sükfın ve 
emniyet kurduğuna işaret ettikten 
aonra umumt kanaatle alay eden bu 
hadisenin çok fena tesir yaptığım ve 
bunun alelade bir vaka telakki edile 
miyeceğini söyliyerek dedi ki: 
"- Dahiliye Vekilinin beyanatın -

dan anlıyacağımız ,u oluyor. Bizim 
hududun cenubunda hakikaten bizim 
le meşgul olan eivil namı altında, fa
k&t reemi mUe88eselerin elemanı un
eurlar vardır. Bu anasır, ya bizim 
kovdukl.a.nmız, ya. bizim tutareak öl 
düreceğimiz, yahut bize evvelce hi
yanet etınif olanların teı,kil ettikleri 
bir kafilei §enaat, ve yahut tıpkı bu 
gün olduğu gibi ecnebi bir devletin si 
yaset vasıtası olan Suriyelilerdir. 

ACllYORUM ONLARAl 

met karşısında bulunduğumuzu söy
liyen Refik İnce, sözlerine şöyle de -
vam etti: 
"- Arkadaşlar, öyle bir devirde 

t::>ulunuyoruz ki, mücrim denilenlerin 
siyasi kısımlarını devletler müteka · 

ı 
bilen affetmek usulünü şimdiye ka
dar yapmışlarken, Suriyelilerin hu
sule getirdikleri bütün feci vaziyetle 
ri beynelmilel hadisatı hukukiyeden 
saymak istiyorlar. Nitekim, dahiliye 
Vekilinin dediği gbi, eğer beynelmlel 
bir cürmümeşhut mahkemesi olsay -
.dJ, bu eşkiyanm heyeti mecmuası • 
nın bu mahkeme huzurunda mah· 
kum olacaklarına dair ellerimizde de 
!iller vardır. 

llAKİKI KATİLLER 
Bu eşkiyayı ve hırsızları siyasi 

mücrim olarak tanımak, bence haki
ki katilleri muhafaza etmek doğru
dan doğruya medeniyetle hiçbir ala
kası olmıyan bir harekettir. (Bravo 
sesleri). Beyanatın içerisinde çok ta 
vakkuf edilmesi 19.zımgelen ve doğru
dan doğruya Fransız kanaati siyasi -
yesinin Türkiye hakkındaki tecellisi 
.ıin bir delili olmak üzere söylenen 
'Jir fıkra vardır. 

(Siyasi teşebbüslerimiz müsbet 
•arşılanmamıştır.) O halde menfi kar 
şr.lanmrştır. Bütün eşkiyalar hakkın
da Türkiye şikayet ediyor. Manda 
ıa.brta ve memurlarının bunlar hak
kında tedbir almadığını, iğmazlannı 
delillerle ve vesikalarla gösteriyor. 
Buna karşı Fransa hükumeti, Maz -
har Müfidin dediği gibi iki yüzlülük 
yaparak bize müsbet cevap vermiyor. 
O halde menfi cevap kar~rsındayız. 
Bunun manası da bize karşı yapılan 
w hareketlerin yine devam,. edeceği
dir. 

İKİ YVZLV SİYASET 
Zahiren ve filen tecelli eden bu iki 

yüzlü siyaaete milli Türkiye, millici 
V.! davalarında açık siyaseti olan Tür 
kiye, asla muvafakat edemez. (Bravo 
sesleri) 

/lyaa Sami 
rede oluyor, öyle bir sahada ki daha 
dünkü neticenin kahramanlar; içi • 
mizde yaşıyor ve daha dün ki, bu mü 
cadele dünya.sının müntazam kuvvet 
lerile bir milletin sadece ruhu arasın 
d~~?ldu. Biz, onlarla karşı karşıya gel 
digımiz zaman, daha henüz teşekkül 
etmek üzereydi. 

BİR AVUÇ KUVVETllUİZ 
KARŞISINDA 

Onlar çok kuvvetli ve birçok harp 
lerden galip çıkmı_ş, çok pratik gör -
müş, askerlerini karşımıza koymu.ş
lardı. Ne oldu arkadaşlar? 

Bu mücadelenin neticesi ne oldu? 
Onlar bizim bir avuç kuvetimiz kar 
şuıında dağıldılar. Dost elini uzattı • 
la.r. O günler, unutulmıyan hatıralar 
clJr. Ne gülünç şey ... Bizi tekrar bu 
sahalarda mücadeleye sevkediyor • 
!ar!,, 

TUrkiln asla, çete harbi yapmıya
cağını, arkadan vurmıyacağını, an -
cak açık alınla mücadele edeceğini 
söyliyen Bay Ettli, bizim Suriyeyi ve 
Suriyelileri çok iyi tanrdığımıza işa -
ret ederek sö~erini şöyle bitirdi: 
"- Eğer Fransa hüküm.eti veya 

onların peyki olan Suriyeliler, bu ha
lin önüne geçmezler ve normal hali 
iade etmezlerse bize düşecek vazüe, 
ne şekavete eşkavetle karşı durmak 
tır, ne de entrikaya entrika ile muka 
beledir. 

Arkadaşlar, öyle anlaşılıyor ki, 
Fransa, hariçte haksız olarak tuttu 
ğu davayı siyaset noktasından kaza 
na.mayınca elindeki cahil anasın bize 
hasım olan unsurları aleyhimize kul
lanmak suretile eski devrin politika
sını yapmak istiyor. Yani kaleyi için 
den yıkmak istiyor. Bunun bir mana 
sı vardır: Fransa, kalemizin dışından 
kuvvetli olduğuna kani olmuş ta için 
den zaf a uğratmak istiyor. Fakat, yi 
ne o Fransa, şunu bilmelidir ki, hariç 
ve dahilimiz yekdiğerinden farklı ol
mıyacak kadar kuvvetlidir. 

Açık~•. bu şak·lerln peşine dlişttp, 
bunların yuva.sına girip beslend"ği 

yerde h u d u d u n ö t e t a. 
r a f ı n d a , bu yılanı yuvasında 
bnh& etmektir. (Bravo sesleri). 

ÖNCE KENDİ İSYANLARININ 
ÖNVNE GEÇSİN? 

Huzur ve sükuna, hatta orada dök 
ttiğü kan'larla hak kazanmış olan bu 
millet, şimal, şark ve garp hududu 
kadar asayiş ve inzibatı ve sulhü bu
rada da temin edecektir. 
Eğer icap ederse bunu yapacağız. 

Sancak halkını tethiş için Emir 
Zeytebu, Ham.is, Şeyh İlyaa aşiretle· 
rinin amik mıntakasına sevki için te
şebbüslerde bulunulmaktadır. Man • 
da zabitlerinin bir oyuncağı halini 
almış olan vatani memur ve po1itika 
cıları bu son çareyi de tecrübe etmek 
emelindedirler. Maamafih şimdiki 
halde bu işin propagandası birinci 
derecede tethi.ş vasıtası sayılmakta • 
dır. Nitekim Kırıkhan istihbara.t za • 
biti, Gavurdağı ve Amik köyleri muh 
tarlarmı tophyarak aşiret akmlan 
ihtimalinden bahsetmiş ve demiştir 
ki: 
"- İcap ederse, lüzum görülürse 

hükumet aşiretlerin Sancağa gelme
sine müsaade edecektir.,, 

İstihbarat zabiti bu sözleriyle aşi
retlerin Sancağa birtakrm maksatla 
sevkedileceğini anlatmıştır. Muhtar
ları 1bu beyanattan sonra tekrar ka
bul eden istihbarat zabiti Türk da • 
va.sı aleyhinde aklına geleni söyle • 
miş ve muhtarlann bunları köylüle
re anlatmalarını ve bu sözleri hare • 
ket düsturu saymalarını emretmiş • 
tir. 

Elektrık Şirke
tile müzakere 

(Başı 1 incide) 
zeltilmesi, mukavele ve şartnameler 
hilafına halktan alınmış olduğu te. 
~eyyün edecek fazla paranın derhal 
ret ve iadesi gibi tali işlere inhisar 
etmektedir. 

Murahhas aza Mösyö Special, 
prensipleri üzerinde mutabık kalman 
bu meseleler hakkında 10 gün sonra 
mufMsal tekliflerini ~rmek Ü7.ere 
Ankaradan ayrılmış ve bu suretle 
müzakereye fasıla verilmiştir. 

luğunu kazanmaktaki kıymeti takdir 
ederek bu suretle hareket edeceği ü
midini izhar ederek sözlerini bitir -
miştir. 

İlyas Sami Muş ve ~at ta, Cenup 
hudutlanndaki hadiselerin tevlit ede 
bileceği akislere işaret eylemişlerdir. 

DAHİLİYE BEKİi İMİZ 
TEKRAR KVRSVDE 

Hatiplerin beyanatlarını müteakip 
tekrar kürsüye gelen iç işleri bakanı 
ve parti genel sekreteri Şükrü Kaya 
şunları söylemiştir 

"- Arkadaşlar, saym hatiplerin 
Cenup hududundaki vukuat üzerinde 
gösterdikleri hassasiyet gayet tabii
dir. Ayni ha.ssasiyet memleket etkin 
umumiyesinde de vardır. 
Huklımetinizin de bu hassasiyetle 

ınüvazi olarak tedbir almasını da tabi 

i, zarurl ve mantikf bulursunuz. Biz 
de bu hassasiyete müvazi olarak ted • 
birlerlmizi almış ve 1::>unların anahat 

Orduda göndeririz. Ve hain yuvalan 
imha ederiz. Bundan başka yapacak 
hiçbir şey yoktur. Ve bunu bu mil • 
let her an yapabilir. (Bravo sesleri) 

TÜRKİYENtN DOSTLUGU 

larmı B. M. M. ine ve onun va.sıta
siyle büyük millete arzetmi§ bulumı
yoruz. Suriyede mandater devletin 
hükiımet merkezindeki esas politika 
Y ı T U r k i y e i 1 e i y i m-ü 

Son N e!esini 
Geçiren 
Bir Sistem 

(Ba,ı 1 Incfde) 
şımızda gördük. İstanbul halkJIWJ il' 
sesinden çıkan ve bu çok geri, b~ 
tehri imara hizmet edebilecek 01', 
milyonlarm hiçbir hizmet ve ıctıJfe& 
mukabili olmıyarak harice aktiğılll 
acı bir surette farkettik. Aldatıla.D i»' 
sanların duyduğu isyanı, evinde bJI'" 
sızlıklar devam eden bir ev sahibİD' 
den hiç eksik olamıyan rahatsıslJll 
duyduk. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işi esaaJS 
bir surette ele alınca İstanbulun 1' 
bütün memleketin minnetini kaza.DdJ. 

B ayındırlık Bakanhğmm rrıl
messilleri haftalarca, hattl 

aylarca İstanbulda sessiz, sadasız çt' 
lıştılar. Yaptıkları iş, bir ilk tahkik-' 
hakiminin vazifesi idi. Bu tahkikat 
neticesinde şirketin halktan tUrlU 
türlü isimlerle fuzuli paralar çektiği 
anlaşıldı. Fakat iş bu kadatla da kal
madı. Bütün şebekenin mukavele hl' 
ricinde bir manzara hasıl ettiği, ta.O' 
siyonun mukaveleye uygun olmadığı. 
yer altı hattı kurulacak yerde havai 
hat kurulduğu, şebekenin inkişaflJJI 
sarfedilmesi icap eden paraların hlV 
rice kaçırılması yüzünden bütün şebe' 
kenin fazla hamuleli, zararlı, tehli• 
keli bir hale geldiği tesbit edildi. 

A nkarada müzakereler devam ef. 
tiği bir sırada bu bahislerin tB 

ferruatma daha fazla girmek istenır 
yiz. Yalnız şurasını söyliyebiliriz Jd, 
İstanbul halkı ve bütün memleket 
halkı netice hakkında müsterih olıv 
bilirler. Kanun ve hak dairesindell 
ayrılmamak şartile, bu işi memlekr 
tin emellerine muvafık bir surette 
halletmek imkanları eldedir. 
, Eski, köhne it sisteminin bu en 800 
izinin pek yakında maziye gömüldU• 
ğünü göreceğiz. Memleket hesabın& 
ve millf izzeti nefis hesabına büyill' 
bir rahatlık ve ferah duyacağıa. 

Ahmet Emin YALMAN 

(Başı 6 ıncıda) 
daima çatık, daima sükuti duran 
Y aşka, yaşayış tarzı itibarile de 
arkadqlarından ayırt edilmez ol• 
m'llŞtu. Onlar gibi votka içiyor, 
onlar gibi umumt evlere gidiyor, 
onlar gibi kumar ve yazı mı tura 
mı oynıyor ve bütün bunlar içill 
de durmadan çalışıyor, çalışıyor, 
çalışıyordu ... 

Ş imdi "temiz çocuk" Yaşka 
otuz yaşındadır. Hayatı 

harf kasaları başında geçmekten 
ziyade meyhane tezgahlarında ge
çiyor, İ§çiler ve patronlar arasın
da serhoş, hırsız, ve kaçık diye fe

na bir şöhreti var. Görenler ken• 
disini elli yaşında zannederler. üs
tü başı param parça ve kir içinde
dir. Gözleri iri, renksiz, ve bitmit 
bir haldedir. 

Fakat birgiin meyhanede bana 
bu hiklyeyi anlattığı zaman gözle. 
ri parlaktı ve harikulade bir ateş
le yanıyorlardı. Hiklyesini bitir

dikten sonra sustu ve şunları ila• 
ve etti: 

- Hayatımda geçirdiğim yegl 
ne iyi günler onlardı .. Kısa idi on
lar .. Evet, işte serhoş oldum. Onu 
hatırlamak çok tatlı.. Ben onu ha.
tırlamağı seviyorum. Belki... O ol· 
masaydı hayatım daha iyi olacak 
tı. Halbuki ii.net olsun. Onun yü· 
zünü şeytanlar görsün ... Ne tilr· 
IU yaşasan - gene öleceksin!.. Şu 
halde - hepsi bir. Fakat o mev
cut olduğuna göre hatırlanacak 
bir fey de var demektir. 

tını bozacak, bilhassa Hataylılara 
mc ......... -.-Urk kanını akıtacak zalime.ne hare

tlere karşı a.sla ıusamayız. (Bravo 
..... ii[llllllllı~'eri) 

Suriyelllere acıdığımı bir defa da. 
ha huzurunuzda Uade etmekle t.e. 
essür duyuyorum. Kendi akıllannm 
ve mantıklarmm çerçevesini tanzim 
edenler, dün blzden aynlan bir za
vallı millet ki, bugün akılsızJıklarlle 
bUy1ik bir devletin kör aleti olarak 
emellerini tecelli ettirmek istiyor. 
lar. Çok zannederim ki bu körlttkJe. 
rl kendilerinin hayatına mal ola
caktll' ." 

Yalnız onlara tavsiye ederiz ki, 6 
Şubat hadisesile, K1lişy hadisesile 
her gün kendi memleketinde, kendi 
sahasında çıkan binlerce isyanların 
önüne geçsin ve kendi dahilini kuv 
vetiendirsin. Kendi dahilindeki hal -
kın önUne geçsin, yoksa kuvvetli o -
lan ve asla tezelziile uğramıyan bir 
memleketin dahilinden istifade et -
mek izansızlığmı göstermesin. Bina
enaleyh arkadaşlar, bütün bu kanaat 
!erimizin en iyUıini, en vecizini ve en 
lizımlı:nnı söyliyen hükumet, ve he
'limize ve hilkftmete en doğru yolu 
gösteren Atatürk olduğuna göre, biz 
bundan evvelki davalarda olduğu gi 
bi, bu davada da en ufak bir vakfal 
kreddüt göstermeksizin itimatla, 
emniyetle ve kemali kuvvetle onlara 
ba.ğlı olduğumuzu ve milletin dahi 
bu bağlılıkta müşterek bulunduğunu 
v J bizimle beraber olduğunu ifade 
etmeyi vicdani ve vatani borçlarımı 
zın en büyüğü tanımakla sözlerime 
nihayet veriyorum. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) 

Sonra söz alan B. Halil Menteş, 
Atatürkün emsalsiz prestiji altında 

Türkiyede teessüs etmiş olan emniyet 
istikrarlı nizama karşı tevcih edilen 
bir hareket karşısında bilhassa bu 
hareket haricten geldiği takdirde 
çok hassas ve kıskanç olınanm pek 
taı!>it olduğunu işaret ederek Fransa. 
nm Büyük Harp sonunda elde etti • 
ği vaziyeti muhafaza için aramakta 
bulunduğu istinat noktalarını izah 
etmiş ve Boğazlardaki durumu itiba. 
rile Fransanın içinde kalacağı her • 
hangi bir ihtilatta Türidyenin dost. 
luğuna nekadar ihtiyacı olacağını 
kaydeylemiştir. 

Doktor B .Mazhar, kendisinden 
önce söz almış olan hatiplerin hadi. 
senin müsebbiplerini açıkça ifade 
etmiş bulunduklarını işaret ederek 
Suriye hudutlan çizildikten sonra 
mandater hUk\lmetin bu hudut imti. 
dadmca takip etmiş olduğu isk'n si. 
yasetile istihdaf etmiş olduğu mak. 
sadı anlatmış ve bu suretle oralara 
yerleştirilmiş bulunan yabancı un. 
surların uzaklaştırılması lazımgeldi. 

ğini söylemiştir. 

nas ebet politikasını 

kıymetsiz bırakacak bir zihniyette ol 
duğunu henUz tahmin etmiyoruz. Bu 
sebeple Hatay davası ameli noktai 
nazardan yarıda iken ve yeni hudut 
hadiseleri sebebiyle iki devlet ara. 
smda henüz muhabere cereyan eder • 
ken menfi teşhislere İ§tirak etmek 
istemiyoruz. Suriyede koyu bir Türk 
düşmanlığı propagandası yapıldığını 
ben de beyanatımda zikretmiştim. An 
cak bu propagandaya kar§ı şimdiye 
kadar soğuk kanlılıkla ve kendimizi a<ı* olarak ifadesini cihan sulhU 
tahrike.ta kaptırmıyarak hareket et-

KEŞKE MERT BİR 
DVŞMAN OLSA?.. 

Gönlll arzu ederdi ki, böyle ma*e 
da dostluk sözlerile rol oymya
blr dost olacağına keşke mert 

IFil'Ga .. düşman olsaydı biz onu tercih 
erdik. 
Çete mi?.. Arkada,ıar, biz onu 

nsadan, Surlyeden daha iyi bili .. .. 800 kilometre uzunluğundaki bir 
hudut üzerinde çapulçuluk yapan bir 

AÇIK KONUŞMAK SİYASETİMİZ 

Bay Refik İnceden sonra, Ziya Gev 
her Etili eöz aldı. HUkCimetin beya -
natmı büyük bir haz içinde dinledi 
ğlni söyliyerek bizim açık konuşmak 
yolundaki esas umdemizi hiçbir za . 
man değiştirmediğimizi, dahiliye ve
kilimizin beyanatının bu açıklığın gU 
zel bir ifadesi ve politikamızın bariz 
bir nümunesi olduğunu söyliyerek 
sözlerine şöyle devam etti: 

· enin dost 

t 'k için de bir yardım teli.kki ederim. 
ı . 

Arkadaşlar, son söz olmak ttze. (Bravo seelerl alkıflar). 
re arzetmek isterim ld, TUrklf!rfn Bu izahattan sonra n.ım1\meve ~e-
huzÜr ve hukukuna ve memlf'tkP C"ilmh! ve nıznamede bulunan Türld 
tin hududunu mahfuz bulundur ye Ziraat Bankuı lt'Rnunu He umum1 
mak için Türk mlllett Bttyttk Mil. mahkem~ler ve karar b!kimleri ve 
ıet M il in itim ttl mUstantıklerle umumi ve hususi kua 

ec s e ve onun at e ğl seli.hiyetini haiz makamlar arasında· 
hükumete verdiği kudreti en mü. k' ·ht·1·r h 11' 't k l• "h ı ı ı a m a ıne aı amın cs.yı a• 
essir bir su~ette kullanacağmuza lan adliye encümeninin talebi üzerine 
kimsenin şüphe81 ohnamalıdır. mezk(ir encümene verilmlıtir. 
• Bravo sesleri, alloııJlar. bunu hu- Kamutay Cuma gUnU toplanacak • 
zurunuzda tekrar bir defa daha tır. 

hin 

t 
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Earıkaını . Uk mahkemesinden· Kapalı Zarf Usulile Eksiltme ilam 
ra verıne~~~isa~ıar idaresine ellili~ 1lVFilC SAGLAH Nafıa VekaA letı•nden ·, 
ıneçhuı buı rç u olup ikametgahı • 

ınış eski inhUnduğu an~ılan Sarıka- K 1 i n i k T eş h 1 s 1 - Eksiltmeye kon ulan iş: Ankara kız lisesi kalorüer tesisatıdır. Ke-
oğıu Adilin lSarlar memuru Abdullah şif bedeli: 22484.51 liradır. 
l'lin sUUı sozU geçen muhakeme • 6 • B A S f 2 - Eksiltme 16.4.1937 tarihinde cuma gUnU saat 16 da Na!ia vek!le-
\'ann:ı ce~yu:~kedkeısmına yapılan da-

1 
Ven fi Ç 0 118& 0 ti yapı işleri umum mUdürlUğü eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf 

·~ 'W4 V U ~ usuliyle yapılacaktır. 
Unda elli r n muhakeme so • . Ek .1t kı +AL • ıra zimmetinde olduğu ev , ikbal Kitabevı • !. 3 - 51 me şartnamesi ve buna müteferrl evrak 112 kuru~ bedel 

14Llkıkiye ve "f mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğUnden alınabilir. 
ekesı ve muhak mu e~t.işliğin fez- İstanbul ikinci icra memurluğun • 4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1686.34 liralık muvakkat te-
ildiği halde k eme:e ı~anen davet dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup minat vermesi ve Nafia Vekaletinden alınmış mUteahhiUik vesikasını 

elnıediği u· anunı müddet içinde paraya çevrilmesine karar verilen haiz olması ve 10.000.00 lira değerinde bir kalorifer tesisatını iyi bir ~ 
a itiraz anen yapılan gıyap kara kilde yapmış olduğuna dair vesika ibraz etmesi llzımdır. 

abu bn etmediği cihetle temyhci mangal ve saire bakır mamulatı gibi Isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
nnı 0 

ak Uzere gıyaben bu elli li- (125) lira kıymetindeki eşya Baye -
1 

evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermesi mukta.-
. nıiş ::ndısinden tahsihne karar ve- zitte Nizamiye caddesinde iki numa- zidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (732) (1749) 
Ubare kendısine tarihi tebliğinden rah dükk8.nda 13-4-937 tarihli salı 

:.ı nıu~d bıtr ay mtihlet verilmiştir. günü saat 10-11 e kadar birinci açık 
• e ıçınde mu k 
.. Yollara te . ra~~ ve anu- artırma suretiyle paraya çevrilecek • 
Uknıu \ essuı etmedıgı takdirde 
k n katiyet halini alacağı tebliğ tir. lsteklilerin ayni gün ayni saatte 
~~::.a kaım olmak üzere ilan va I mahallinde hazır b\llunacak memuru 

na müracaatları i18.n olunur. (31659) 

andarma Satınalma Komisyonundan 
tarı 

Cinsi Tahmin bedeli tık teminatı 
Lira Ku. Lira Kr. 

25G Kıl o 
1·250,ooo Adet• 
ıoo K 1 ı50o 1 o 

Kıl o 
200.000 Çift 
750 
250 Adet 

Kıl o 
325 Kilo 
00 Kıl o 

Oo.SOo 
Kilo 

50oc Kıl o 
ıoo Kilo 2so Metre 
5oo Kilo 

lOOr Kilo 
12 Kutu 

150 Kilo 

ıoo Kilo 
50.ooo Çift 
150 Adet 

Çiriş 
Kapsul 
Balmumu 
Monta çıvisi 
Sustalı kapsul 
Çivi kangal 
Çelık Çenber 
Ağ ipliği 

9. Katlı keten 
ipliği 

3. 
" " " Kabara Çivisi 

Çam sakızı 
Zımpara kağıdı 

Ökçe takviye 
çivisi 

Ökçe perçin ,, 
Tel raptiye 
lnce Türbin 

l·ağı 
Makine yağı 
Nalça 
40. numara 

makara 

87 50 
500 00 
120 00 
525 00 
350 00 
450 00 
150 00 

80 00 
1650 00 

2875 00 
1850 00 

40 00 
150 00 
150 00 

310 00 
18 00 
37 50 

25 00 
1750 00 

15 00 

l - . . 11133 00 
Cınsı, miktan, tahmin bedeli ve nk teminatı yukarıda 

:: kundura malzemesi kapalı zarf eksiltmesile 14-4-937 
tın~aat l~ de GediJsp ada Jandarma Dikimevi bina mdaki 

6 56 
37 50 

9 00 
39 38 
26 25 
33 75 
11 25 

6 00 
123 75 

215 G3 
138 75 

3 00 
11 25 
11 25 

23 25 
1 35 
2 81 

1 88 
131 25 

1 13 

834 99 
yazılı 2ıJ 

çarşamba 

jandarm:ı 

2 _ rna komisyonunda yapılacaktır. 
'bi h'Bu 20. kale malzemenin hepsinin bir istekliye ihalesi caiz olduğu 

d' epsinın ayn ayn veya birkaçkaleminin bir istekliye ihalesi de <'..ı-
ır. 

·!u Teklif mektuplannm 2490 sayılı kanunda yazılı evrak ile eksiltme 

4 saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 
- Şartname her gUn komisyonda görülebilir. 

inhisarlar Müfettiş Muavinliği 
Müsabaka imtihanı : 

lnhisarlar Umum MüdUrlüğU Kadrosunda mUnhaJ mtifettiş muavin -
Iiklerine aşağıdaki şerait dairesinde müsabaka imtihanile namzet alına· 
caktır. Bunlara verilecek ücret 125 liradır. 

lmtihan Sirkecideki teftiş şubesinde yapılacaktır. 

İmtihana Girmek Şartları. 
1 - Hukuk Fakültesinden, siyasal bilgiler okulundan, yüksek ticaret 

ve iktisat mektebinden veya derece ve programları bunlara muadil ec
nebi mekteplerin birinden mezun bulunmak. 
. 2 -:-. 2_1 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak ve askerlik va

zifesını ıkmal etmiş olmak. 
3 - Yapılacak tahkikat neticesinde müfettiş olabilecek evsafı haiz 

olduğu anlaşılmak. 

4 - Vücudünün seyahat meşakka tıerine mUtehammil o!duğu hilkil • 
met doktorundan alınacak bir raporla tahakkuk etmek. 

5 - Müracaat muhtasar tcrcümei hali de ihtiva eden ve talibin el ya
zısı ile yazılmış bir istida ile yapılacak ve bu istida zirine hakkında ma
lumat alınabilecek en az iki kimsenin isim ve muvazzah adresi derce -
dilecektir. 

6 - Müracaat istidasına bağlanacak vesikalar: 
1 - Mektep şahadetnamcsi • 
2 - Niıfus hüviyet vnrakası sureti 
3 - Askerlik vesikası sureti 
4 - Sıhhat raporu 
5 - Hüsnühal varakası 
6 - 4 adet fotoğraf 

imtihan Programı. 
1 - Maliye: VasrtaJı vergiler ve inhisarlar muhaeebci umumiye kanu

nu ahkamı. 
2 - iktisat: "istihsal, teda\'Ül, inkısam ve istihlak bahisleri,. 
3 - Mali ve ticari hesap, fnizli hesabı cariler, borsa ve kambiyo mu

amelatı. 

4 - Ticari muhasebe ve usulü defteri. 
5 - ldare hukuku: Memurin muhakemat kanunu, ceza ueulU muhake· 

melcrinden tahkikat bahsi, memur suçları hakkındaki ceza kanunu hü • 
kilmleri, kanunu medeni borçlar kanununun mali kısımlan. 

6 - TUrkiyenin tabü ve iktisadi coğrafyası, inhisarlann tarihçesi, 

7 - Ecnebi lisanı "Fransızca, Almanca, veya İngilizcpden biri,, tarihi 
imtihanda kazananla.r ayrıca bir de şifahi imtihana tabidir. Tahriri im
tihan 20 Nisan 937 sah gUnü yapılacaktır. 

Taliplerin 15 Nisan 937 perşembe gUnUne kadar inhisarlar umum mU
dürlüğüne müracaat eylemeleri ve bu tarihden sonra vaki olacak müra-
caatların kabul cdilmiyeceği ilan olunur. (1948) 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
3 - N~san -1937 vaziyeti 

AK T 1 F 

ALTIN: Safi kilogram 21.042.093" Lira 29.597.387.171 
aANKNOT 1 15 967.660.-
llF'AKLIK • • • • • • • . .805.870 02 

• • • • • 1 • ··~-~·-------

Qhildeki Muhabirler: 

'rkrk Lirası • • • • • • • • Lira 1.121.114.57 

Qrİ~teki Muhabirler: 

:TIN: Safi kilogram 5.054.474 Lira 

d 
.. tına tahvili kabil Serbest 
OVizler ]) . . . . . .. 

7.109.522.01 

4.568.47 

48.079.703.29 b 
İğer dövizler ve Borçlu klring 
akfyelerl • • . • • • • . 

~--------
11cızine Tahvilleri: 

~tuhde edi. evrakı nakdiye 
1{8.rfılığı • • • • • • • • • Lira158.748.563.-
te &.rıunun 6 ve 8 inci maddelerine 
t 'Vfikan hazine tarafından vlki 
ediyat • • • 1 • • • • • ___ ı2_.s_5._3_.9_4_0._-_11 

• 1 • -. 
• • • • __ 2_2_.1_5_6_.ı_49_._-,, 

•hem, ve T ahviUit Cüz.danı: 

- ( diyenın karşılığı Esham ve 
~ <Tahvilat (itibari kıymetle) Lira 

- Serbest esham ve tahvilat . 
37.685.870.4 7 
3.949.181.24 

.A <Deruhde edilen evrakı nak-ı 

i4v~lcır: '------

~t~ Ve Döviz Uzerine • • • • fLira 67.428.86 .... ~"ua ı: il· t üzerine , • 1 1 • ·_M __ s_.2_07.771.25 

a.'-:~dQrlar ..,.,'lfelil • • • • • • • 
• • • • • • • • 

YekUn 

Lira 

46.370.917.19 

1.121.114.57 

55.193. 793.80 

t 45.894 .623.-

22.156.149.-

U.635.051. 71 

8.275.200.11 

4.500.000.-
9.823.512.21 

334.970.361.59 

PASI F 

Sermaye • • • • • 
I htiyat A kçui • • 
Tedavüldeki Banknotlar: 

Deruhde edilen evrakı nakdiye · Liral58.748.563.
Kanunun 6 ve 8 bıci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vakı 
tediyat • • • ·.,___1_2_.8_5_3_.9_40_.---ıı 

svrakı nakdiye Deruhde edi. 
bakiyesi • • • • , • • • • • 

Karşılığı tamamen altın olarakt· 

145.894.623.-

ilaveten tedavüle vazedilen . . · ıra 19.000.000. 
Reeskont mukabıli ilaveten ted. 
vazed. • • • • • • • • • · " 16.000.000. 

Türk Lirası Mevduatı: 
Döviz T aahhüdatı: 

1.247.26 Altına tahvili kabil dövizler : ·ı Lira 
Diğer dövizler ve alacaklı klrıng 
bakiyeleri • ., • • • • • · 22.625.378.55 

Muhtelif • • • • • • • 

Yelrün 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi % s~ Altın üzeri ne avans o/o 4Yı 

Lira 

15.000 000.-
1.551.182.53 

180.894.623.-

13.917.655.29 

22.626.625.81 

100.980.27 4.96 -

334.970.361.59 
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Muvaffakıyetin Sırrı 
Hayatta herkes muvallak olmak üter. Fakat bunun 
•ırrını herlru bilemez. Doktor GaHon bu sırrı keı -
leden adamdır. Ve bu keflini eaer halinde yaz.ıp 
ne,retmiıtir. Hayatın han6İ ıube•inde bulunursanız. 
bulununuz, bu e•erler •ize hayatta muvallalnyetin 

anahtannı verecektir ... 

ideal Büro 
Bu kitap bürolarmm it çıkarma kudretini art· 
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O ıize az masrafla çok it nasıl çıka· 
rılabileceğini gösterir. Fena ve yanlı§ büro 
usulleri yüzünden &eri kalan, hatta zarar 
eden veya batan müeııeıeler ıayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak 

için yazılmıştır. Fiyatı 50 kuru§ .• 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gaııon diyor ki: 
"T etkikatım neticesinde gördüğüm hakikat 
ıudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek suretile bir iki ıene gibi 
kısa bir zaman içinde müşterilerin adedini bir 
misli arttırabilir. Müşteri arayıp bulmak bir 
ıan'attır ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda ıize bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .. 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Talih bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan isti
fade edesin. Talihini başka yerlerde arıyan· 
lar, hafifler, zavallılar ve mağluplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühim şey insanın kendi varlığı
dır. Bütün öteki §eyler teferrüattan ibarettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu· 
susiyetlerinizi tanımanın ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öirenmek istiyorı.anız bu 

• kitabı okuyqnuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
Mücadele 

Dr. Gasson diyor ki: 
Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 
gayesi, birçok iş sahiplerini ma~veden at.alet 
ve korkaklığı berhava etmektedır. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmek üzere olanlara kur· 
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müşkülleri yenmek iıtiyen herkea için ya~ıl· 
mıştır. Bu kitap bot sözler, "evet efendım, 
hakkınız var" "bqüatüneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değil, umumi çare-

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor GaHon'un bu •aylada 6Ördüfünüz uerleri
ni idarehanemizden alabilir•İni:r.. l.tanbulda bulun· 
mivanlar, bedellerini po.ta pulu olarak idarehane· 

mi~e gönderebilirler. 

IST AN BUL "TAN,, MATBAASINDA 

Beyoğlu UçüncU sulh hukuk ha • 
kimliğinden: İnhisarlar umum mü • 
düriyeti tarafından açılan davada 
tüccardan Modyano tarafından te -
minat olarak inhiearlar idaresinin ba 
rut kısmına tevdi kılınmıf olan Er • 
gani madeni i!'ltikrazına ait A. terti
binden beheri 20 lira kıymetinde 
4284 na 4287, 4290. 4293 ua. 4295, 
4418, 4468, 38161 ili. 38170, 50655 ili 
50669 numaralara kayıtlı tahvilltm 
muhasebeden ziyaa uğradığından 
mezkur tahvillere ait tediyattan CUm 
huriyet Merkez Bankasının men'i is
tenilmif ve ifbu talebi ibraz etliği ve 
sika ile muvafık kanun görülmüf ol 
duğundan ticaret kanununun 437 in
ci maddesinin birinci fıkrasına tev!i 
kan yukarda numaraları yazılı Er • 
gani Bakır madeni istikrazına ait tah 
villtm tediyattan CUmhuriyet Mer· 
kez Banka.sının ve Maliye Veklleti • 
nin memnuiyetine karar verildi. Ti -
caret kanununun 437 inci maddesi 
mucibince Ui.n olunur. 

İstanbul mahkemei Asliye birinci 
ticaret dairesinden: Türkiye 1ş Ban
kası İstanbul şubesinin Şişlide Halu 
kirgazi caddesi 83 numarada Hasan 
Nuri aleyhine açtığı alacak davası 

neticesinde 22-1-937 tarihinde kabili 
temyiz olmak Uzere sadir olan gıya
bi hükmü havi 11-3-937 tarih ve 40 
adetli ilam oturduğu yeri belll olnu
yan Hasan Nuriye tebliğ olunamadı· 
ğından işbu ilamı tebliğ ve ilam aley 
hine kanuni yollara müracaat etmek 
için kendieine bir ay mehil verilmiş 
v" ilan sureti dahi mahkeme divan -
ha.nesine talik olunduğu hukuk usul 
muhakemeleri kanununun 141, 142, 
144 üncü maddeleri mucibince i iııı 
olunur. (31664) 

KAYIP - 1325-1326 da Sultannh
metteki sanayi mektebinden almış ol 
duğum şehadetname kaybolmuştur. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hilk • 
mü yoktur. 379 SITKI 

Sahibi: Ahmet Emin l'AIAIAN. Umum! neşriyatı idare fiden: S. SALlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Llmitet ŞirketL Basıldığı yer TAN matbaası 



HASAN ZEYTiNYAGI 
M.ttyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahiptir. Şerbet gibi 
tatlıdır. Taba.bette içmek ıuretlle kullanılır, yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tatlılarda nefasetine plyan yoktur. Kum, taş, böbrek, me
aane, idrar yolu, bilhuaa safra, sarılık ve karaciğer hastahklarmda, za
afı umumide bol bol HASAN ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi 50, büyük 75, 
tam litrelik teneke 115, 9işe 125. 

7! litrelik teneke 600 kuruştur. 
Haaa.n deposu: İstanbul Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

.................................... 
Türk ·Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki9iyi zenl'İn etmittir. 6. CJ ketide 

11/ Niaan /937 dedir. 

BOyOk ikramiye 
200.000 Liradır 

Ayrıca : 40.000, 25.000 20.000 
160.000 10.000 Llrallk ikramiye
lerle ( 50.000 ve 200.000) lirahk 

iki adet miikltat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkee 7 /Niaan /937 ıünü akta.mına kadar bi

letini deiittirmit bulunmalıdır. 

-
CEHALET 
Kadınları 

ihtiyarlatır 

Cildinızdeki Biocel cevherini uyan· 

dırmız ve her ne yaşta olsanız gil

zel ve genç bir ten temin ediniz. 

Cildinizi terütaze tutan bu ~ıymetli 

Biocel 'Oevheridii"!' F,~at,. ~ederler 
ve dUşUnceJer, Biocel'i kuruttukları 

cihetle 10 kadında 7 si mevcut ya.ıhı .. 

rmdan daha yaşlı görünürler. Cildi· 

nizi ; genç hayvanlarda gizlenmiı cilt 

hilceyratı merkezinden istihsal edil. 
miş taze ve saf Biocel ile besleyiniz. 

Bu ıayanı hayret cilt unsuru tabü 

ihtiyat Biocelinızi uyandıracak ve 
• buru§Ukluklar, çizgiler, siyah ben. 

ler • gibi yaşlılığın ali.metlerinden 

kendi kendine kurtaracak, hakiki ve 

devamlı bir gençlik temin edecktir. 

Biocel cevherini haiz yalnız bir cilt 

unsunı vardır. O da, penbe rengin .. 

deki Tokalon kremidir. Hemen bu ak 

• 

IHTIVARLIK 
• 

Peşinizden Gellyor, 

ONA KARŞI 

Hazırhklı Davranın•• 

şam yatmazdan evvel tatbik ediniz, 
sabah da beyaz rengindeki Tokalon 

kremini kullanınız. 72 yaşlanndaki 

kadınlarda bile bul"Ufukukla.r zail 

olm~~u~·~w_:u.: Öksürenlere:katra 
kızlar i8e hiç bir vakit göremedikleri 

cazip bir gilzellikte bir tene malik 

olmuş, olurlar, siz de Tokalon kremi
ni kullanınız. Binleree kadınlar gibi 

memnun kalacaksınız. 

htanbul ikinci icra memurluğun • 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 

btanbul Altıncı icra memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer ev efyaaı 12 Nisan 937 ta
rihine müaadif pazartesi aaat 10 dan 
12 kadar Sandal bede.teninde açık 

arttırma ile satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde hazır bulu -

nacak memuruna müracaatları ilan 
olunur. (31665) 

mangal tencere, kazan gibi 100 lira ------------
kıymetindeki bakır mamulltm &ye 
zitte Nizamiye caddesinde 4 numara

KA YlP - Üsküdar Malhatun mek 
tebinden 332 ders senesinde aldığım 

M. M. Vekctletinden : 
332 doğumlu ve bunlarla son yoklama görüp askerliğine karar veril • 

mit ve daha evvelki doğumlulardan olup muhtelif sebeplerle henUz u • 
kerliklerini yapmamış olan ihtiyat subay yetişecek kısa hizmetlerden dr 
niz sınıf ma ayrılanlardan gayrisi ehliyetnameleri derecelerine göre &f& • 
ğıda yazılı tarihlerde aakerliğini yapmaya başlıyacaklardır. 936..937 dert 
yılında lise ve muadili ile daha yüksek mekteplerden mezun olacaklardall 
18.zımgelen evsafı taşıyanların da yoklamaları yapılarak askere gönde -
rileceklerdir. Yukarda yazılı f8,rtlan taşıyanların sevkedilmek üzere b11 
tarihlerden evvel bulundukları yerlerdeki askerlik şubelerine müracaat • 
~an illn olunur. 

_______________________ _, lı dükkanda 12.4.937 pazartesi gilnU 

saat 13-14 kadar birinci açık artırma 

Bu tarihten aonra bilet üzerindeki hakla sakıt olur.- ,ehadetnamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü yoktur. 

1 Mayıs 937 askeri ehliyetnamesi olmıyanlar. 
1 Temmuz 937 orta askeri ehliyetnamesi olan. 
1 Eylül 937 tam ehliyetnamesi olan. 

(19651 ................ ,,------------------.... 
ZühreYI •e cild hutahklar. 

or. Hayri Öme 
)fleden eonra Beyotlu Atacaııu 
ll&rfıamda No. 313 Telefon :435R 

iAVA "o" unMASI 
Temel Ka·deleri 

Fiatı 50 kurut 
latanbul: H1LMI Kitapevi 
Ankara: AKBA. Kitapevi 

~AQANIZ rAiZ Gb:TillM(k' 
'I ÇALJ'Sı ~ 

ilUSUST ŞARnARIMIZ MAl(k'."INOA 
~IŞ[LL•iMiZ.,,,N MALUMAT ALiNi z 

PALA~ - ALALEMCI MAN 

suretiyle paraya çevrilecektir. İstek
lilerin ayni giln ayni saatte mahal -

linde hazır bulunacak memuruna mil 
racaatıan ilin olunur. (31660) 

~-YALNIZ-• 

BAK ER 
Mağaza'arı 

Hali hazırda 

PARDESO 
RAGLAN 

TRENÇKOT 
REVERS1BLE'in 

En mUnteha.p çe,itlerini 
Her yerden ucuz fiat 

ve müaait tartlarla 

T AKDiM EDEBİLiR 

Çe,itler tükenmeden evvel 
istediğinizi intibah ediniz. 

~ ................. , 

27 Meh,ure Necmettin 1 lkinciteşrin 937 yüksek askeri ehliyetnamesi olan (664) 

1ST ANBUL GA YRIMOBADILLER KOMiSYONUNDAN: 
O. No: Semtı ve mahall•ı ~Kqı Emlik No: Cinsi ve His. 

3'2 Y edikule Fatih 
Sultan Mehmet 

1049 . Ort,,Lk9y. 
1273 Büyükada Maden 

1940 AP.ray K&tip 
Kuım 

4915 Eminönü Ahiçelebi . 

5113 Boyacıkoy 

8035 BUyükdere 

5185 Ortaköy Köyiçl 

6043 ÜıkUdar Altuni zade 
7373 Bebek Alipa,a 

7379 Kmalıada Aziziye 

7473 Burgazada 

8330 'Oaküda.r Afçıbaşı 

Demirhane 
caddesi 
Karanfil 
E. Ayanikola 
Y. Yılmaz 'flirk 
E. Yalı Y. Katip 
çe,mesi ve Yenikapı 
Kumaal 

Yemif iskelesi 

Fırın 

BUvükdere 
caddesi 

Portakal oğlu 

Mütevelli çe,mesl 
E. Yenimahalle 
Y. Bebekbağr 
Karanfil 

ıı.cı Balq 

E.105 
Y.103 

E. 4 Y. 8 
E. 50 
Y. 56 
E.16 
Y. 32 

E. 9Y. 7 

E. ve Y. 8 

~. 322-324-
Y. 312 

mahallen: 
307. 309 

E. 24 Y. 99 

10 
E. 24-44 

E. 22 Y. 5 

E. 9Y.7 
No. taj: 13 

E. ve Y. 
43. 45 

120 metre hane 
arsası 

Hanenin lı 4 his. 
5244 metre 
çamlık 

166 metre arsa 

'OatUnde odalan olan 
ki.gir dükkanın 
1047 /1920 his. 
Bahçeli ah,ap ha ._ 
nenin 4/ 5 hia. 
Dtlkklnı olan ahtap 
hane ve bahçeain 
1/4 hla. 

Ahfap ha.ııeoin 
2/ 4 hte. 
918 metre araa 
760 met.re araanrı. 
1/3 his. 
215,25 metre ana-
nm 3 10 his. 
Hanenin 14/240 his. 

İki dükkln araala • 
rmm 3/29 h}L 

Hisseye ıört 
Muhammen K 

200 Açık ar
tırma 

60 ,, 
5250 Kapalı 

zarf 
1000 " 

1630 " 300 Açık ar-
tırma 

1030 Kapalı 

zarf 

110 Açık ar-
tırma 

190 " .. 
60 " 

30 " 200 • 

GO • 

ta.rftıbıe 


