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Hatay Görüsmesi Hataydar 
Çok isabetli Bir Hareket 

, 

Komite Türk 
Proielerini Tetkik 
Etnlive Basl8dı 1 

Yeni bir 

Resim: 

.Hitit 

Eserleri 

Almanya ile iktısad.-
münasebatımız için 

1

ciddi tedbir alınıyo 
-ı Hükfımetimiz faaliyete Suriyeli sergüzeştçilerin 

tahrikatı hiçbir 
netice veremez 

Reyhaniyede Masum Türkler Aylardanberi 
Mevkuf Bir Vaziyette Bulunuyorlar 

a,· Cenevre, 26 (TAN muhabirinden) - Ha tayın anayasasını tes
ltıt. Ve tanzim için toplanan komite mesaisine devam ediyor. 

.li~ıliğe Belçi~~ deleg~ıi ~· Burken ıeçil~i. Murahhas heyetimi~ 
S tayın te9kılatı eıaaıyeıı hakkında bır proje verdi. Komite 
•ncağın hudutlarını, Milletler Cemiyetinin zabıtaya ve ekalli

~erin himayeıine ait vazifelerini de teıbit edecektir. 

Komite teşkilatı esasiye cep
hesinden de teşrii, icrai ve adli 
organları, intihap sistemini, 
türkçenin yanında kullanılacak 

ikinci bir dilin mahiyetini ve kul
lanılma tarzlarını tasrih edecek-

Kırıcı 
Bir .. 

tir. Siyaset 
Alımef Emin YALMAN Ce~vre, 2~ <A.A.) - Hatay esas 

yasasını tanzıme memur eksperler ko 
Hayatımın unutulmaz hatı- mitesi bugün iki uzun içtima aktede 

t-t-l'bin ralarıt;1df.ll biri Cihan rek konseyin kabul ettiği anlaşmayı 
a· de, Hındenburg'un nez- tet.Kık etmiştir. 

•nele Ceçirdijim bir aktamdır. Az~~n talebi Uzerine komite Mene 
~u Yüksek ruhlu insan, ciddi bir me~cıo~lu t~rafmdan tevdi edilen 
~ ~. dos~u idi. Tam bir asker oldu- proJclen tetkık etmek üzere -~aaliyeti 
k ıçın Türk askerinin meziyetlerine (Al"kası Sa. 6 Su. 6 daJ 

Müsfemlekeciler,Hafaya aif olan bu tarihi eserleri çıkartp 
baıka yerlere, Hatay lıar'cine naklediyorlor 

''~'~'~,-~~~'''''' 

~ Dahıliye Vekiiimız 
~ Cenupta mühim 
! f etkikler yapıyor 
-~ Ankara, 26 (Tan muhabirinden) - Bugün Mersinde bulunan 
- Dahiliye vekili Şükrü Kaya, oradıki tetkiklerini yarın bitirecek, -
- Adana, Ceyhan, Payas, Koıen ve Dörtyolda tetkiklerine de ~ 

.YGl"I) -dec~H;,. .R .. c•y•h•t ~" lıtu"lül'f meseleleri ve mevzuları i 
'- uzerındedır. Bılhusa kes'f bir Hataylı kütlesinin oturduğu Ce-
~ nup v"layetlerimizdeki bu seyahat Hataylılar arasında alaka ile 
~ takip edilmektedir. ~ 
ııııııııı~~ııııııı~ıııııııı 

geçti, sağlam 
prensipler kurulacak 

Merkez Cümhuriyet Bankasının Almanyaya ihraç 
dilen mallara mukabil verdiği avanslar lktıaat Vekale 
nin emriyle kesilmiştir. Buna birinci sebep, Almanya 
mark halinde pek çok paramız birikmesidir. Diğer 
sebepte, mark mukabili takarrür eden fiyatların, n 
mal piyasa fiyatları üzerinden başka memleketlere 
racat yapılmasına imkan bı-rakmamaaıdır. 

Fi'hakika bu karar verilirverilmez piyasamızda dün1 
fiyatlarına göre bir tenezzül hareketi • başgösterınitti' 
(Bunun tafsilatı ekonomi sütunumuzdadır.) 

Hükumetimizin Almanya 1 
ile olan iktısadi münasebet
lerimizi sağlam prensipler 
dairesinde tanzim için hare
kete geçmesinde büyük bir i
sabet vardır. 

Bu isabetli hareket karşı

sında Türk - Alman iktısadi 
münasebetlerine dair piyasa
mızda esaslı bir araştırma 
yaptık. Aldığımız neticeleri a 
şağıya yazıyoruz: 

(Arkası Sa. 6 Sil. 4 de) 

Ceyhan 
Nehri 
Taştı 

Kasabayı ve Ova 
Su Bastı 

v:11 SanıimI bir hayranlık duyuyor 
unu her vesile ile gösteriyordu. 

t'kl915 senesinde, Kovno ve Vilna is
~ı arnetmdeki Alman taarruzunun 
~rlaJc neticeler verdiği sıralarda idi. 
ı:rı{;denburg, kendi cephesinde bir 
d k harp muhabirinin dol~bğını 

uyunca beni karargahına çağırmış, 
~ok dostane surette kabul etmişti. 
le Akfaın, yemetke eski Alman Müs. 
b nılekat Nazın Doktor Dernbarg da 
it atrr bulunuyordu. Dernburg Ameri. 
t·aya yaptığı bir propaganda seyaha-

Başvekil Ankaraya 
dönünce Vekiller 
heyeti toplandı 

Türkkuşu 
seyahati 
jbaşladı 

Adana, 26 (Tan muhabirinden 
Ceyhan nehri, tekrar taşmıştır. S1 
ovayı ve Ceyhan kasabıuınım b" 
sını basmıştır. Nehrin geçit yer 
de sallar kopup gitmiş, münakal 
mamen durmuştur. Birçok kö) 
baskınına uğramıştır. Zayiat v 
sar henüz belli değildir. 

Seyhan, bugün biraz inmiştir. 
r~n Cenup vadi~indeki büyük bi J 

zı parçası sular altındadır. I 
başlamıştır. Seyahat 1250 kilo 
dur. Eşkişchir, Bursa, İzmir üzer 

I

; 20 Mektep Tayyaresi de hava tezahürleri yapılacak 
ralardaki Türkkuşu şubeleri ziy 

iKTiSAT VEKiLiNiN MÜJDESi: ! Daha Ahnıyor dilecektir. 

1 
Ankara 26 (Tan muhabirinden) - Hava kurumu yeniden 20 m 

?1den yeni dönmüş ve Hindenburgu 
tiYarete gelmişti. 
il! 'Yernekten sonra Hindenburg; LU-

"Başvekilimiz izmirde büyük 
bir liman kurduracak 

Türkkuşunun memleket seyahati, bu tayyaresi daha ısmarlamıştır. Mı 

f 
gün saat 9.30 da 3 tayyare ve 2 pla yı içinde Adanaya da bir seyah 
nörden müteşekkil bir grup halinde tip edilecektir. 
ı===============~~=====================~ ,, :ndorfu, Dernburgu ve beni berabe. 

~e ~larak istirahat ealonuna çekil. 
fj 1• Bıraz sonra Lüdendorf çalışmak 
k zere ayrıldı. Sabahın ikisine, üçüne 
kadar UçUmUz M\11.el §arabı içtik ve 
0nuştuk. 

Evveli Hindenburgun aısker1ik ba
htına., tekaütJUk senelerine, yeniden 
\'azife bqma gelmesine ve Şark cep-

Ankara, 26 (TAN .muhabirinden) - Başvekil İsmet İnönü, 
berab~rlerinde İktısat Vekili Celal Bayar, Deniz müsteşarı Sadul• 
lalı, Zıraat Bankası Umum Müdürü Kemal Zaim olduğu halde 
bu sabah saat 10,32 de hususi trenle İzmirden şehrimize dön
müştür. 

• 
heaindeki zaferlerine ait hatıralarını 
lllka ile dinledik. 

Sonra Doktor Dernburg, :Amerika.. 
C1a neler gördüğünü, neler yaptığını 
~latnuya bafladı. Bu hikayeyi din
erken Amerikayı yakından tanıyan 

b.lr inean t!!ıfatile Almanya ve mütte
fikleri h~abına büyUk endişeler duy
dum. Amerika hakkında Dernburgun 
~örUşUnden daha yanlış bir teşhis, an 
attığı c;:alrşma usullerinden daha kı. 
?tcı bir hareket tarzı t.a.eavvur edile
ttıezcıi. 

Başvekili,;,f;in lz~ir ;eyahati arifesin 
de lstanbuldaki tetkik gezintileri 

Amerikanm harbe sokulmast 
Q eıralarda Alman gazeteci dost

larımla göıi.i§ürken, bu intiba. 
::nı anlatmaktan geri durmadım. Fa. 
at kendilerine yeni bir§ey söylemi§ ------------

alnıuyordum. ı• • • • • • • • •A• •t:ı•n•a• • • • • • • • • ·ı 
Alınan harici siyasetinin yanl~ S 

Prensipler üzerine yüıi.idüğtinU, kıncı ı ~suııerıe hareket ettiğini, mevcut ha- Röportailari 
91.lkatıere göz yumduğunu ve yalnız Yazan: 

ınanyada gören ve a.nlıyan '!'!<adamlar ilk yazıyı yarınki 

Başvekil, istasyonda Meclis Reisi, 
Vekiller, Generaller, Meb'uslar ve 
Vekaletin ileri gelenlerile kalabalık 
bir halk kütlesi taraf mdan ka.rşılan
nuştır. 

Çok neşeli olan İnönü, gelenlere 
ayn ayrı iltifat etmişlerdir. 

Celil Bayar, Egeli bir meb'wıa 

g\ilerdc: 
"- Başvekil, İzmirde Türkiyenin 

en gilzel limanlanndan birini kurmı -
ya karar verdi.,, demiştir. 

Maliye, Hariciye ve Nafıa 
Vekilleri 

Arıidük Otto 

Pıens Otto 
Tahta mı 

Oturuyor? 
Paris, 26 ( ... ladyo) - Gazeteler, A

vueturya tahtına kendisini varis gö
ren Arşidük Otto'nun yakında tahta 
geçmek üzere Avusturya Başvekili 
tarafından ·u· - 1 -Bu sabahki İstanbul posta.sile Ma- ~ ıyanaya çagırı acagını 

liye Vekili Fuat Agrah, Anadolu eks- yazıyorlar. ~rens Otto elyevm Al
presile Hariciye Vekili Doktor Aras, manyada Lıhtestayn'da bulunuyor. 
Nafıa Vekili Çctinkaya da şehrim.ize A.~sturyadan buraya gelen birkaç 
dönmüşlerdir. kışı, kendisiyle göıi.işmüş, sonra bun 

Böylelikle Mersinde bulunan Dahi- lar Viyanaya dönmüşlerdir. Ovr ga
liye Vekili Şükıii Kayadan başka bU- zetesi, küçük itilaf devletlerinin bu 
tün vekiller şehrimizdedirler. hususta ciddi muhalefet göstermiye-

Vekiller Heyetinin T oplantııı ceğini yazıyor. 
İcra Vekilleri heyeti, bugün öğle- ----

den sonra sal!t 15 te toplanmış ve Dük dö Vindsor 
937 bütçesi üzerinde müzakerelere Viyana, 26 (A.A.) - Karde§i Dük 

Eski Başvekil Flanden 
göre M. Blum kabine 

1felakete sürük'eniyorm' 
Fransız Meclisinde Muhaliflerle Hükum 
Arasında Sert Münaka,alar Oluyor 

Faris, 26 (A.A.) - Meb'usan Meclisinde dahili siyaset ha 
daki müzakereler bugün eski Başbakan B. Flandinin is · 
ile baslamıştır. Flandin ezcümle demiştir ki: 

"-Blum halk cephesi progr 
sosyalist programının tahakkuk 
!unda ancak bir merhale old 
söyliyerek mayısta yeni bir pr 
tatbik edileceğini bildinni§tir. 
Bluma, mayısa kadar beklem 
kanını hadiselerin verip vermi 
belli değildir l"I! bu hayli §Üphe 

FELAKET MI? 

8abit fikirlere tabi olduğunu, <Al· . Ahmet Emin YALMAN i 
rktu. HattA Alma.n cephelerinde d .ayımızda okuyacakıınn: 
•~nrkeıı ısamimt surette ta.!!,ı§tı •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .S 

(Arkası Sa. 31 Sü. 5) 

başlamıştır. dö Vindsonı ziyarette bulunan Dük 
Toplantı geç vakte kadar devam dö Kent Avusturya Rei.sicümlıurunu 1 

(Arkaın Sa. 3 SU. 4) buı\in ziyaret etmietir. 
M. FUiıı(len 

Bütün Fransayı ezecek olan 
liketi beklemek bir hükfunet ı 

yıptır. Blum hüklımeti felak 
rilklemektedir. Para vaziyetim 
li vaziyetimiz kadar berbattır. 
met, Beynelmilel Paris Sergis· 
muvaffakıyet temin edeceğini 
ediyor. Eğer hükumet sez:-gi 
tının açığını ka"Pıyacağmı 

yorsa, aldanıyor. Açık kapa 
( Arkaaı Sa. S Stt. 



CENUP 
HUDUDUNDA 

No. 36 Yazan: MÜMTAZ F AlK . . 

Resülayindeki Fran
sız zabitleriyle 

konuştum 
Bizden onların ta rafına giden 

Koyunlar neden bu kadar 
fazla ısın ıyorlar ? 

RcsülAynin çok feragatli, çok çalış
kan ilk mektep muallımı Nurı Attı. 
la ile mektebin bahçesinde dolaşıyo· 
ruz. Mektebin bahçesi dedimse bana 
inanmayın. Çünkü mektebin avlusu 
~?ktur. Resülayiı:ıde gözün alabildi
gıne her yer bütün çocuklar için 
bahçedir. 

Ka~ıdan 'Fraru;ız Resülayninden 
doğru bir otomobil geldiğini gördük. 
Daha floğrusu bu bir otombil değil, 
fakat ok gibi bir toz yığını idi. Kuy. 
ruğunu. göğsüne doğru kaldırarak i
lerliyordu. 

Otomobil geldi, geldi. Tam bizim 
hudut kapımızda durdu. lçinden iki ., 

. ' ~ ' (::) 
.~ l'f: 

! .... 1.: . , . ~ . ~ il ' .. J ._ 

Fransız zabiti, ve uzun fesli , şişman 
bir Arap çıktı. Bizim bulunduğumuz 
yere doğru ilerlemeğe başladılar .. 

- Ay bu da ne? Bu Fransızların 
burada ne işleri var? 

- Resülayindeki Fransız müste -
~an ile, Fransız yüzbaşısıdır. Bazan 
işleri olduğu zaman bu tarafa gelir. 
ler. Nahiye müdürü ile konuşurlar. 

- Bugün ne işleri var? 

- Galiba nahiye müdürü, Fransız-

mıni sbyler söylemez; 
- Memlekette bir seyahat yapı -

yordum. Bu vesile ile arkadaşım Or
hana da uğradım, dedim .. 

Mahsus Türkçe konu,uyordum. 
Fransızca söylesem, belki dalla çok 
şüphelerini tahrik edebilirdım. Kır • 
mızı fesli şişman Arap benim söy
lediklerimi ft'ran~ır.lara tercüme edi
yordu. Hakkelinsaf söylemek lazım 
gelirse hiç bir şey ilave etmiyor ve 
aynen tercüme ediyordu. 

Onlar, ben gelince bıraktıklan mu. 
haverelerine tekrar başladılar .. 

Genç Fransız zabiti diyordu ki : 
- Bu koyun meselesini nasıl hal

ledeceğiz? Koyunlar sizin tarafa ge. 
lince Uşüyorlarmış .. 

\'ç minclgaraip! Koyunlar bir.im 
tarafta niçin üşüsünlcr? tki tarafın 
iklimi bir değil mi? 

Orhan Gecedoğan hayretimi göre. 
rek izah etti: 
"- Yani. dedi. Bizim taraftaki a· 

şiretler. bu koyunları alıp. yünlerini 
kırpıp, öyle iade ediyorlarmış.,. 

- Ama iade ediyorlar değil mi ? 
- Tabii .. Halbuki bizden o tarafa 

giden koyunlardan bazan hiç ses çık-. 
mıyor .. 

Bunun üzerine ben Arap tercüma. 
nına sordum; 

- Fakat, bny müsteşara söyleyi
niz ki, dedim, bizim koyunlar da on-
ların tarafına geçtikleri zaman fazla 
ısınıyorlarmış. 

J. A .~ 27. 2. 937 

Gümrük 
k6misyonu
nun kararları 

Ankaradan şehrimize gelen GUm
rükler umum müdürü•Mahmut Ne -
dim, dtin gümrüklerde tetkikler yap. 
mıştır. Mahmut Nedim, Güzel Sa -
natlcr Akademisine giderek yolcu sa
lonuna ait maketleri gormüş ve bun. 
lar ha~kmda kendi fikirlerini alaka
darlara bildirmiştir. 

Gümrükler Vekaleti, gümrük işle 
rinin muntazam bir şekilde idaresı , 
ve çalışma tarzlarının bir esas üze. 
rinden yapılması için gümrük müfet-
tişlerinin iştir~kile her sene Ankara
da bir komisyon toplanmasına karar 
vermiştir. 

Geçenlerde ilk olarak toplanan 
komisyonun çalışmalarına göre, bu 
yolda milsbet neticeler elde edileceği 
anlaşılmıştır. Gümrükler umum 
müdürü Mahmut Nedim bu hususta 
bir muharririmize şu malümatı ver. 
miştir; 

"- Bu toplantılardan maksat iş 
\·e vazife birliğini teliftir. Toplantı
da mUfettişler tarafından okunan 
tezler münakaşa ve tenkit edilmiş ve 
bu hususta vekalet te kendi noktai 
nazarını bildirmiştir. Bu toplantı ilk 
olma.sına rağmen, ilerisi için ümit 
vericidir. Gelecek topla·ıtılarda çok 
iyi neticeler alınacağı muhakkaktır. 
Okunan tezler arasında bilhassa ha
zırlık ve ilk tahkikat, muafiyet me. 
~leleri. memurların usulü muhake -
meleri hakkında alanlan ehemmiyet· 
le karşılanmıştır. Bunları Vekalet lü. 
wm ~örürse gümrükler idaresine ve. 
recek ve yllpılacak tahkikııttan son
ra mevr.ulannın ihtiva etti~i işler 
hakkında kararlar alınacaktır. ,. 

Umum müdür Mahmut Nedim, pa. 
z:artesi günü Ankara.ya dönecektir. 
Şehrimizde bulunan gümrükler tef
tiş heyeti reisi Muammer bir hafta 
daha kalar.ak bazı tetkikler yapacak
tır. 

·Eski Heybeli Manastırı 

T oshihiko "TAN" objektifi 
kar~ısmc:Ja.. ' 

Kilisesinde 
resimler 

kıymetli 
varmış! 

· Atinada çıkan Atinaika Nea gazetesinde H eybeliadadaki eski 

bir manastıra ait bir yazı görülmüştür. Gazetenin Beyoğlu mu· 

habirinden aldığı habere göre, Patrikhanenin hukuk encümeni 

Heybeliadada Deniz Okuluna terkedilen eski bir manastırın hu· 
.kuki vaziyetini tetkik ettirmektedir. 

"Bu bina Panyia Kipariyotis manastırının müştemilatından 

olarak Patrikhanenin malı sayılırken bundan senelerce evvel istim 
lak edilmiş ve bedeli de Patrikhane hesabına bankaya yatırıl· 
mıştır. Patrikhane bu parayı almamış ve Mütareke senelerinde 
binayı istirdat etmiş ve F erit Paşa hükumeti de evvelce verilen 
parayı bankadan almıştır. Bina bu suretle idaretell" Patrikhane· 

1 ye iade edilmiştir. 

Japon· Elçisinin 
gazet.emizebeyanatl 

1 
İnkılaptan sonra Adalar malmiidU.. 

rü bu eskı muameleyi hatrrlamı§ ve 
binayı istemiştir. İş mahkemeye in• 
tikal edince malmüdürlüğü dava.Yl 
kazanmış ve patrikhaneye de istim• 
lak bedeli olan 15 bin lirayı vernıi~ 
tir. Şimdi binanın içinde bulunan ki• 
lisenin ne olacağı dilşilnülmektedir· 
Bu kilise ortodoksların elinde kalınıŞ 
olan ikinci Bizans kilisesidir. Bunun 
tasvirleri Kariye camiinin sanatini 
hatırlatmaktadır. Tamir esnasında 
bu tasvirlerin bir çoğu sıvanmı~ ve 
iizerlerine bir takım resimler yapıl " 
mıştır. Sıvalar döküldükçe meydan• 
çıkan bu eserlerin arasında (AyioS 
Profjrios) un bir tas\.irf çıkmıştır ki, 

· Japonyanın yeni Ankara Büyük Elçisi Toshihiko Romanya va
purilc saat dörtte Mısırdan şehrimize gelmiş ve rıhtımda İstan
bul Japon Başkonsolosluğu erkanı ve Japon Kolonisi tarafından 
karşılanmıştır. 

Japon Büyük Elçisi, dün akŞam sefarethancde bir muharririmi
zi kabul etmiş, şu beyanat ta bulunmuştur : 

-ı "- Memleket inize ilk defa ye n i de n iz g:!iy?rum. Tokyodan ~y.rılırken 
Turkıye hakkında çok ıyı şeyler 

. fa r if esi dinledim . 
Büytik Türk inkılabını ve ilerl~yi-

Deniz yolları idaresinin 93i nav
lun ve yolcu tarifelerini teshil ede
cek komisyon, mart başında şehri • 
mizde toplanacaktır. Komisyonda bu
lunacak İktısat vekaleti mümessıllc-
ri şehrimize gelmcğe başlamışlardır. 

'I'arifcler müdiirü Muhsin, şehrimize 
gelmiştir. İktısa.t Vekaleti deniz nak. 
liyat umum müdürü Ayet Altuğ da. 
bugünlerde şe~rimize gelecektir. 

Sek.iz yalı 
Mektebi 

~ıni burada pek yakından tetkik edc

oileceğim ve bilhassa Büyük Şefiniz 
.Uatürkle ve hükümet ricalinizle ta
ııışmak şerefini kazanacağım için 

l(Ok bahtiyarım. 

.Japonyada Türkiyeye karşı büyük 
!:ıir sempati vardır. Japonlar Türkle. 
ri çok severler, Esasen iki memleket 
münasebatı da çok dostanedir. · Ara
mızaa lıııllc ıuuıı1.a\ıf cu huçuı.. uır 

anl!41mazlık dahi yoktur. Yeniden ba
zı ticari anlaşmalar da yapılacaktır. 

Pazar günü akşamı Ankaraya gi· 

derek idare merkezinizi göreceğim.,, 

Toklu Dede camiindeki resimleri an-
dırmaktl\dır . ., 

Dün bir muharririmiz Yunan gaze
tesinin bu neşriyatı üzerine Milli Em
lak müdUrUne müracaat ederek \'S

ziyeti sormuştur. Müdür şunlan sÖY" 

lem iştir; 

"- İstimlak Harbı Umumide ya.• 
pılmışktır. Bir çok istihalelerden ıon.. 

ra nihayet kat'i şeklini almış ve bina 
ıstimlak edilerek Deniz Harp okulu

na mal edilmiştir. Patrikhaneye be
deli olan on beş oın ııra aa verumış. 

tir. Eğer burada hak~atcn tarihi e
serler varsa bunların olduğu gibi vt 

ların hububat sevkettikleri va.gon
lann hudut kapısı önünden ba.şka 

bir yerde durmasına müsaade etme. 
miş. Onun için teşebbüste bulunacak
lar' .. Tercüman sözlerimi 

narfiyen tercüme 'etti. 

İstanbul gümrükler başmüdürlü . 
ğUnU vekaleten yapmakta olan Mus
tafa Nurinin vazife müddeti ni:!aıı 

sonunda bitmektedir • .Mustafa Nur,i
nin bundan sonra tekrar eski vazife. 
ı:ıi olan Vekalet Ekonomi müdürlü
ğüne geçeceği bildirilmektedir. Yeri 

ne İstanbul İthalat gümrüğü müdü. 
ril Mehdinin getirileceği söylenmek

anlamadan tcdir. 

Vilayet, bu sene civar köylerde 8 
yatılı mektep daha kurmıya karar 
vermiştir. 

Japon Büyük elçisi bundan sonra, 
Avrupada bugünkü siyasi vaziyet. 
Japonyanın harici siyaseti, J aponya 
ile Almanya arasında eon defa yapı
lan anlaşma ve Japonyanm Sovyet
ler ve Çinlilerle olan münasebatı hak 
kında da bazı şeyler söylemiştir. 

ehemmiyetle muhafaza edileceği şüp

hesizdir. Esasen tarihi eserlere çok 
kıymet verdiğimiz şu zamanda ufa... 
cık bir tarih yadigarının bile imha• 

sına ye ihmaline imkan yoktur. Het 

tilrlü kanuni . formalitesi ikmal edil• 
miş bulunan bu binanın iadeei ihti.. 
mali bile mevzuubahis değildir . ., 

Fransız zabitleri aralarında uzun 
fesli şişman Arap olduğu halde önü. 
mtizden geçiyorlar .. 

Size bu zati takdim edeyim; 
Bir tanesi adamakıllı bir F'ransız 

delikanlısıdır. Şöyle yirmi beş y~la
rında · ya var, yo yok. Başına zabit 
olduğu anlaşılsın diye bir zabit şap
kası koymuş. ·Bundan aşağısı tama. 
mile eivil.. 

Üzerinde, beyaz kolsuz delikli bir 
gömlek, bacaklarında boz rengi bir 
pantalon var. Ayakları çıplak. Daha 
doğrusu Benedikten papazları gibi 
Eandallı. Bu sandalın kayışları pedi
kürlü parmaklarının üzerinden atlı

yor ve ayaklarına bir kıvraklık ve. 
riyor. Elinde bittabi ince bir baston 
\'ar .. 
Eğer ben böyle bir Upi bir sinema 

filminde görsem derhal etiketi ba.a
tırınm; Somürgeci. 

İkincisi de ondan farksızdı. O da 
zabit olduğu anlaşılsın diye, yalnız 
eyakla.rına beyaz keten bir ayakbbı, 

Bu scier hayret etmek sırası bay 
müsteşara gelmişti. Bir benim yüzü. 
me baktı, bir tercümanın yüzüne 

baktı .. Ve ben izah etmek lüzumunu 
hissettim; · 

- Yani, dedim. Kızartı)·orlarmı~! 

- ..... 
- Yani keba-p oluyorlarmış! 
Fransızlar güldü. Nihayet kafası

na dank etmişti.. 

Orhan Gecedoğan, söze karıştı. 
- Evet, .dedi, hem hazan iade et

mek mecburiyetinde kalırlarsa de _ 
ğiştiriyorlar. Yani iri koçları alako
yuyorlar ve yerine zayıflarını veri -
yorlar:··· 

Bu sefer, dostumun sözlerini ben 
ba.şka türlti anlattım; 

- Tercilman bey, !Ut!en bay müs. 
teşara söyler misiniz ki, bizim 9iş -
man koyunlar o tarafa geçtikleri za~ 
man fazla zayıflıyorlarmış .. Çok mo. 

'9i-'~•8iılliilıli11iiiii5ıl~lili .. iils daya uyuyorlarmış. Çok Parieienı:ie 
elinde ince bir baston vardı ve Suri
yeli, bunların arasında başını müte. 
madiyen iki tarafa çevirip konuşmak 
tan hal oluyordu. 

Önümtizden geçtiler. llerlediler ve 
nahiye müdürünün oda.sına girdiler. 

Flrsat bu fırsattı. Bu adamların i
yice ağızlannı yoklıyabilirdim •. Hu
eusi konuşmalarının bittiğini tahmin 
edince derhal çat çat kapı odaya dam 
ladım .. 

Fransızlar bir yabancıyı görünce 
irkildiler. Orhan Gecedoğan; 

- Size, dedi, takdim edeyim .• 
- Ben derhal cümlesini tamamla. 

dım; 

- P'aik .. 
Mümtaz Faik lemini söylemiyor -

c!um. ÇUnkU vaktile Antakya hakkın

da. gueteme c.:ektiğim telgrafların 
~-gptığı akisler dolayısile ha'kkrmda 
~ eüıthe duyabilirlerdi ve P'aik iL 

oluyorlarmış? 

Tercilman tercüme etti ve gülüş
tük .. . 
Fransız zabitleri daha bir müd

det şuradan buradan konuştular ve 
sonra işlerini biraz yolun& koymuş 

olacaklar ki, memnunen &vdet etti.. 
ler .. 

Şimdi hep · beraber hududa. doğru 
ilerliyoruz. . • 

Burada tanıdığım bir arkadaşa 11or 
dum; 

- Bu zabitler e"".li midirler ?. 
· - Hayır .. Fakat kadın ek.sik ol-
maz. 

Ve sonra il! ve etti : 
· - Halepten celbederler. İltuyon
lan burada olduğu için hep görürüz. 

Genç Fransız za~iti sordu; 
- Ne söylUyor bu zat! 
Tercüman Arap renkten renge gir. 

di. Suratı büsbütün kızardı. Sövliye. 

500 Paket Kövlü 
Sigarası Tutuldu 

Üsküdardan sandalla Dolmabah
çeye geçen Fatma isminde bir kadı
nın bavulunda araştırma yapılmış vP 

500 paket köylU sigarası yakalanmış. 
trr. 

Buraya devam ·edecek talebe yeme 
ve içmesini kendi temin edecek ve 
yatılı olarak bedava okuyacaktır. 

Su Ue Haşlardı 
Kartalda oturan Bayan Eminenin 

.ı yaşındaki çocuğu Tal!t, mangalda 
kaynamakta olan su tenceresini de. 
virmiş ve ~u ile haşlandı~!'ından Nü
mune hastanesine kaldınlmrştır. 

1 
Talebelerin Dükü Tetkikleri 

. • Tal ebeler süt damlastncla izahat alıyorlar 

K adıköy Kız Orta mektebi Ü· 

. çüncü sınıf talebeleri, bayram 
tat ili münasebeti le d ün saat on bir. 
de lst anbul Süt damlas ı nı ziyaret et 
mişler, çocuk bakımı dersine ait t at . 
bikat yapmışlardır. 

Talebeler, oradan çıktıktan son ra 

cek bir ş,ıey bulamadı .. 

Sü leymaniyeye &itınişler, ü niversit e 
kütüphaneşini, Sü l eyınaniye camiin ı . 

Mimar Sinan türbesini, Türk l sl!nı 
müzesile Beyazıttak i l nk ıl!p m üze. 
sini gezmişlerdir. 

Mektebin ikinci sınıf t a lebeleri d s 
mUdUrleri le birlikte a dl iyeye giderek 

y u rt bilgisin in al!kadar bahisleri u. 
zerinde m9şahade ve tetkikİerde bu-

Sefir, İtalya ile Japonya arasında 
Almanya ile olduğu gibi bir anlaşma 
mevcut oldup olmadığı ıualine fU ce. 
vahı vermiştir 

"- İtalya ile aramızda sadece bir 
ticaret anlaşm:ısı vardır. ,. 

Bir günde 
tutu/an 
kumarcılar 
Kasımpaşada oturan Yunus ve Ha

san, bir elek içine para attırmak su. 
retile kumar oynatırlarken tutulmuş. 
tardır. 

Taksimde oturan Tevfik, İhsan ve 
Recep isminde üç kişi de f ınldakla 
kumar oynatırlarken yakalanmı~lar
dır. 

Artin ve Nu11ret isimlerinde iki ki-

l 
şinin Beşiktaşta bir yof urt tenekesi 
içinde zar attırarak kumar oynadık · 

ları görtilmUş. yakalanarak haklann· 
da takibata başlanmıştır. 

1''"atihte oturan Hızır da zarla ku. 
mar oynatırken tutulmuştur. Suçlu· 
\arın hepsi mahkemeye verilmişler • 
dir. 

_........_ ....... ..._...,.. 
BiRKAÇ 
SATIRLA 

E 1naf cemiyetlcrinln senelik w 
~im L5lerine Hart i~inde ba.şl.,. 

nua.1rtır. Yeni &eçim yapacak otıın 

cenill etler, berberler, lokantacrla.r, a
partrman \'e pan!;iyon kaıllcıla.n, a • 
yakkabırılan, ve fırıncılardır. 

• 
A nkara Elişl tri Ser gis:nde müklı-

fat kazananlara t e\'zl edil~ 
ef'k para, madalya \ 'e dip:omalar bd 
ha fta lçinıle Ticaret O<la rncla \ 'ali • 
nin huzurile da~rıtıl a.<'aktır. 

• 
Ş ehlrcllik miit!'hnt11~tSJ Pnı!llt, mı .. 

~inlerde Paristen şehrimiıA 
gelec:ektlr. 

• 
Tenzilatlı yf'nl tramvay tarifeel 

Pazart~I ~n\inden i tibarell 
t.atbfk olunmıya başla.nacaktn·. Şir
ket, yP.nt tarife Uze-rln,len bl!et ba ... 
hnD<'l)'ll k ad a r !11Ursa1 VR J)mak s ure
tile ~ktlerlnl kulla na~aktır. 

rrAkVi/.\jJ~HAVA] 
1 

27 ŞUBAT 
CUMARTS1 

Bugünkü Hava: KAPALI 

Bugün hava kapalı ve rüzglrlı olacaktır. 
Havanın Orta ' Anıdoludı karlı. Şarki Ana
doluda c;olı: bulutlu ve yaiı'h ıec;meııi muh· 
temeldir. Rüzclr , ıarp iıtikame~nden ol 
dukc;a ıiddetli .. ıecek, Karadenızde fU"ttıı :ı 

olıcaktır. Oarbf ve Simali Anadolu ınınu

2 nci ay Giln: 28 Kasım: 112 
ı :155 Hicrf 135~ Ru· 
Zilhicce: 10 H 'u 

- Siz, dedi. Bu civardaki derede 
balık avhyormuşsunuz da ondan bah
Aediyor .• • 

lunınuşlardır. ikinci sınıf, bugün de kalannda 

Kurbağalıderedeki gazhaneye gide • meldir. 

rüzgirın kuvvetli esmesi muhte-

D ünkü hava 

GUneş: 6,39 - Oğle: 12~ı 
ikindi: 15,32 - Akşam: 17,56 
Yatsı : l9.26 - Tmsak: 5.00 

- Ne balık! Hem de Halep malı 
balık! .. 

cek ve hava ıazinin istihsali şekille

rini tetkik edeceklerdir. 
Dün. barometre 761 milimetre. hararet ~ mittir. Riizılr, kıbleden 11Atte 30 kilometre 

çok 9,SO; en u 3 derece olarak Jtaydedıl· 11mie, hava kapalı ve rüzgarlı gec;militlr. 
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ingiltere ispanva asi
lerine muhtıra verdi 

Sovyet donanması 
kontrole iştirak 

etmiyor 

rttgi/iı gaıefelerincJe görc/üğümüı ıu harita, lspanyac/a 
lii #arala hariçten ne kaclar gönüllü iltihak etliği, Is 
Ponya kara sularmcJa hangi c/evletrein donanması laa 
fiyette bulunduğunu anlatmak istiyor. 

Londra, 26 (.Radyo • TAN) - ispanyada bü. 

tün cephelerde şiddetli bir muharebe devam etli. 

yor. Hükumet kıt'aları, Haırana cephesinde mü
him askeri faaliyetlerde bulunmuşlar, verilen 
bir habere göre, asiler tarafından ateşle dağıtıl

mışlardır. Oviedo'da mukabil taarruzlar şiddet
lenmiştir. Asi tayyareler, Valensiya civarındaki 
kasabaları bombardıman etmişlerdir. Hasarat 
mühimdir. Hükfunetçiler, Granada cephesinde 

Siyaset alemi 
Gönüllüleri Çekmek 

Meselesi 
•
1 
spıuıyaya giden ıönüllü akı
nını kesmek için verilen ve 

~tbıkıne başlanılan kararlarda.n beri 
0nuşulan bir mesele ispanyadaki 

)lbancı gönüllülerin de geri dönme. 
1•rı ve ispanya meselesinin lspanyol
llra bırakılmasıdır. Mesele hala mev-
2'-'ubahis olmakta ve her milletin 
kendi mukadderatına hakim olması 
Prensibini müdafaa eden mahafil, bu 
İ•ın de bqarılmasını istemektedirler. 

Bugüngü habere göre, Fransa hü
~?•n.eti bu düşüncede olduğu için a-

,.. • . ... ..._ . ... .. _ ı _ ........... : _,..._ 

tahhasına bu esas üzere hareket et
lttek için talimaf vermi' bulunuyor. 

Yabancıların ispanya harbine if
~.r~k etmeleri, ispanya dahili har. 
ını, büyük ve umumi bir harp min

)atürü yapmıştı. Bu yüzden Avru
Pa nıılletlerinin çoğu, fakat ispanya 
t?Praklarında dövüşüyor ve orada 
•ıllhlarını biribirine karşı deniyor. 
la.rdı. Vaziyet, çok tehlikeli idi. Çün
kü llıilletler arasındaki münasebetle
re bu yüzden geq~inleşiyor, ve her 
trıillet, ispanyada didişen davaların 
birini benimsemek istidadını gösteri. 
)Ordu. Bunun sonu, Avrupayı yeni 
bir takım taassupların kaplaması ve 
t'rıilletlerin bu taassupların tekil ve 
""ehiyetine ıöre vaziyet alması idi. 

Altı ay devam eden mUzakereler 
ltyesinde işin büsbütün çığırından 
~k.nıamasını temin edecek mUsbet 
bir karar verilmiş ve ıönüllüler akı
l'llnın kesilmesi temin edilmittir. 

.-----------:;-!vaziyetin lehlerinde inkişaf etti
-ı 1 ğini bildiriyorlar. 

KUÇ.OK HARiCi 50 BiN KlŞI HICRET ETMiŞ 
· Malagadan şimdiye kadar 50 bin 
HABERLER kişi hicret etmiştir. Bunlann hepsi 

•1 ngiltere ile Belçikanın 
>itaraflığı meselesini 

ıörüfınek ücere Von Zel!nd'. 
ın yakında Londraya ıitmesi 
muhtemeldir. 

• •1 talya, 8 martta Cenev-
rede toplanacak olan 

iptı~.ı.ı maddeler konferansına 
iştirak etmiyecektir. 

• 
G ayri resmi teşekküller-

le allkası olan bir kay 
makam 2 yüzbafı, 1 mül!zim 
Bulgar ordusundan tardedil. 

M acaristanın Peyç ma. 
denlerinde 265 amele, 

yeraltı mahzenlerinde açlık 

grevi il!n etmiflerdir. 

• 
B elgratta afyon kaçak -

çılığı yapan bir febe. I 
ke meydana çıkarılmıftır. 15 
kifi yakalanmıştır. 

Eski Başvekil 
Flandene göre 

(Baıı 1 incide) 
ca da hük!imet döviz kontrolünü tat-
bik mecburiyetinde kalacaktır. Bu i
se, Londra ve Nevyorku gticendire
oektir. Başbakan Ma.rkistlerin esiri 
olmuetur. 

ILANl HARP 

Valensiyada toplanmıştır. Valensiya. 
da muhaceret komitesi bunları mem· 
leketin muhtelif köşelerine dağıtı-
yor. 

Sahildeki yol, hicret edenlerle do
ludur. Asiler, bu yolu sıkı bir bom. 
bardıman altında b'.ılundurmaktadır-

lar. 
INGILTEREl'.TJN MUHTIRASI 

lngiltere hükumeti, bugün asi kuv
vetler re~ine bir muhtıra göndermiş, 
iki Ingiliz muhribinin tayyareler ta
rafından bombalanmasına nazarı dik-
kati celbetmiştir. 

Ademi müdahale komitesinin neş
rettiği bir tebliğe göre, Rus donan
ma.aı, lspanyayı kontrol işine iştirak 
etmiyece'ktir. Portekiz hükumeti de 
ayni kararı vermiştir. 

~NULLULER MESELESi 
Bütün siyasi mahafil, gönüllülerin 

geri alınması ile de alakadar olmak· 
tadır. Fransız Dışbakanı Delbos, 
bugün ademi müdahalenin safhaları
nı anlatmış, kontrolün 7 nisandan iti· 
haren tatbik olunacağını söyliyerek 
demiştir ki: 
"- Burada devletlerin yapacağı 

iş, harbin felaketlerini hafifletmektir. 
ispanyanın mukadderatı, lspanyolla
nn iradesine bağlıdır." 

Bu bayanattan Fransanm, lspan -
yadaki bütün gönüllüleri geri almak 
fikrinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Sovyef Rusya 

Afflerikada .ııaz günleri CiEK 
Miras Yer G·b·• 1 ı. 

.&-asıra i~imde bir haset U) aıur. 

Bu haset ne meb'us olamadım di) e, 
ne zengin ola.ma.tlım di) e, ne şa.mpi. 

) on olamadnn diyedir. Bunlara olsa 
olsa sadece gıpta ederim, fakat lıaaet 
etmem. Hasedi kime, daha doğrusu 

De) e karşı ediyorum, biliyor musu
nuz? K~ paralık değeri olduğunu 

1 bildiğim hıyar gibi, kabak gibi, ar
mut gibi şeylerin yokiuk nya turfan 
dalık yüzünden kat kat fazla para et. 
melerine haset edi) orum da arasıra: 

Biz ıburada soğuktan Uşüyeduralım. Amerikanm Florida mmtaaasında 
Ağustos havaları bütün sıcaklığile hüküm sürüyor. Şu bahtiyar kızlar 
Miami plljlarmda, güzel vücutlarına örttükleri son moda mayoları teşhir 
ediyorlar. 

Başvekil Ankaraya 
dönünce Vekiller 
heyeti toplandı 

(Baıı 1 incide) 
etmi§tir. 

937 bütçesi, anayasanın son aldığı 
hükümlere göre, Pazar günü akşamı 
Meclis Riyasetine verilmiş olacaktır. 

Bütçe hakkında verdiğimiz ra.kam
lar tahakkuk etmektedir. Yeni bütçe, 
13 yaşında olan Cilmhuriyet Türki. 
yesinin hayatında bir rekor tesis edi. 
yor. Bu send<i tahsilat fazlasının bü
tün tahminleri aşması, mali mahfille • 
rimizi çok nikbin bırakmıştır. Maliye 
Vekili, bu gece saat 24 e kadar bütçe 
üzerinde meırgul olmuşlardır. 

Vekiller Heyeti yarın tekrar topla.. 
nacaktır. 

Dahiliye Vekili Mersinde 
Mersin, 26 (TAN Muhabirinden)

Dahiliye Vekili bugün liman. iskele 
ve inracat vaziyetini tetkik etmiştir. 

Parti tarafından şerefine bir .:iya.f e' 
verilmiştir. 
BAŞVEKİL lZMtR KÖYLÜSÜ iLE 

YAKINDAN TEMAS E'M1 
B3.\1vekilimiz, tktısat Vekili Celal 

Bayarla birlikte tzmirdeki tetkikleri 
sırasında, köylülerle yakından temas 
etmiş, dertlerini sormuf, vaziyetleri
ni öğrenm.ir. Bu arada, istihsali.t 
vaziyeti, ihracat işleri, İzmir !ima • 
nının Halkapınar koyuna nakli ve o
rada tesis ve ihraç satış kooperatif
lerinin bu sene faaliyete geçip geçe
miyecekleri meseleleri tetkik edilmiş
tir. 

B3.\1vekilimizin üzerinde durduğu 
mühim memleket ifleri arasında CeL 
lad gölünün kurutulması, göçmenle
rin iskan vaziyetleri, Ege mınta.ka· 
smm turizm işleri, üzüm standardizas 
yonu de yer almıttır. 

lamet İnönU, pamuk zeriyatı ya · 
pılması için köylüyü te,vik etmit bir 
göçmenle görüşmüş, aldığı izahattan 

Kırıcı 
B;r 

• 1 as et 
(Baıı 1 incide) 

birçok askerler de, ordunun büyük e. 
meklerle elde ..:ttiği neticelerin. men· 
fi ve kıncı Alman harici siyaseti ta· 
rafından sıfıra indirilmesinden en. 
dişe ediyorlardı. 

Vakayi Dernburg hakkında göril. 
ıümü haklı çıkardı. 1915 te Dernbur
gun Amerikadaki yanlış propıtgan· 

dalarile başhyan siyaset. Amerikanm 
Almanlar tarafından adeta zorla har. 
be sokulmasile neticelenmiştir. 

Ayn: yanlış yol 

B
.>ğazlar meselesinden dolayı Al. 
manyanın hükumetimize bir 

nota verdiğini ve itiraz vaziyeti aldı
ğını duyunca Hindenburgun kararga· 
hında geçen akşamı ve Doktor Dem. 
burgu hatırladım. 

Demek ki harpten sonra gec:en Jcı 
tecriibe seneleri de Almanlara hariri 
siyaset bakımından çok birşey öğre. 
tememiş .. Yalnız sabit fikir ve duv
~lardan ilham alan, kıran. gücendi 
ren Alman siyaset usulleri demek ki 
olduğu gibi d

0

evam edip ~divor. 
Lozan sulbünde Almanvanın im. 

zası yoktur. Lozan mukavelesini im. 
za edenltt Montröde bir arava geldi
ler. Boğazlar hakkında Loz~nda va· 
pılan bir haksızlığı tamir ettileır. Tür. 
kiyeye kendi evinin ta.m sahibi olmak 
imkanını verecek yeni bir mukavele 
imzaladılar. 

- Ah şu hıyarların yerinde ben 
olsaydım! diyorum. 

lşte bu ha~tlcrden birini de son 
günlerde Yafa adını , ·ent:kleri söbü 
portakallara karşı duydum. İki gün 
en·el manavıma oğra3,p ötedenberl 
ararna.kta olduğum bir (tatlı porta. 
kal) l4'tedim. 

Adam<'.ağız aradı taradı ve bana: 
- Yafa \"ereyim! di)·e. orta bo)"da 

Yafa portakallannı gösterdi. 
Sonlum: 
- Kaça \·erdin! .• 
- 12 buçuk! dedi. E\·et tanesi 011 

iki buçuk kunış. Yani bir okka ek· 
mekten daha pahalı. Tabii almadmı 
uruna: 

- Deıııene ! Portakal ~·emek detll. 
miras yemek! 

O da atfildü ,.e bana dedi kt: 
- Bunun serma~·f:5i bize on lruruşa 

ı;eH)·or. Ne )'&palım! Sat.an pahalı 

,·eriyor. Biz de pahalı satıyoruz. 
Bizde yemiş, ha~·ata en ltizuın]u gı

darladan biridir diye tarunmış olny. 
dı, böyle ihtikar yapanlara blrlal çı. 

kıp: 

- Dur bakalım! derdi. 
Gerçi fiyatlan, mallan ,.e u~1an 

kontrol etmi~·or değiliz. Ediyorm 
amma, mesela ~·001iş fiyatını bırakıp 
ta acı badem kurabiyesini 'kontrol e
di~·onız. Rugiin pln .. 4'ada yenf"Cek gt. 
bl elmanın 40 kuruc:a, muzun 140 ku. 
Ml"8 '°atıldıjtını hilt-n var mı! ... 

Runlann her lki~J de yf"rll malıdll'. 
Yt-rli malını konıvalrm amma yerli 
malı da hlra7. hizi konı~nn \'oksa o. 
nu koruyacak halimiz kalmıtz. 

R. FFI FK 

500bin 
Göçmen 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)_; 

(skıin idaresi, yeni ve mühim bir 
ııı.:sken programı hazırlıyor. Bu pro. 
grama göre. Ankara - Erzurum de
uıiryolu güzergahına göçmen köylerl 
vapılacak ve bu mıntakaya yanm 
•ııilyon kadar göçmen yerleştirilecek
tir: Tren boyundaki köyler bir tipte 
vlacak, inşa ve iskan malzemesi ko. 
· aylıkla na ~!edileceği için köylerin 
l(urulması az bir zaman içinde müm
tclin olacaktır. 

man milletine karşı dostluğun Tllrk 
milleti için devamlı bir an'ane tefkil 
edeceğine ~üphe yoktur. 

lıpanya sahillerinin ve metlıalerl
fllıı kontrol edilmesi, bu kararın tat. 
bikini kolaylaştıracak ve bu sayede 
hbancı akınının arkası belki yüzde 
doksan dokuz kesilecekti. 

Daima kapitale karşı ilinr harbet
miye mecbur oluyor. Binaenaleyh, 
kapitalin teşriki mesaisine istinat e
demez. Etrafındakilerin ve bilh8.388. 
komünistlerin söylediği düşüncesiz 
nutuklar hükUınete karşı olan itimat
sızlığı arttınnıştır. Diktatörlükten 
korkulmaktadır. Diktatörlük dahill 
harp demektir. Eğer Blum, Fransa
yı tecrit etmek istiYorsa dostlan ko
laylıkla memleketi Sovyetleştirebilir
ler. Ingilterenin ve Amerikanın Sov
yet aleyhtarlrklan ise malömdur." 

Denizlerde 
Çok H<ikimmiş 

• çok memnun kalmıştır. 
Öğrendiğimize göre, ihraç malla

rımızın kendi vapurlanmızla nakli 
meselesi de eaulı bir karara bağlan. 
mış, Almanyaya sipariş edilen 4 ti-

Lozanı imza edenlerden yalnız İ
talya Montröye iştirak etmemiştir. 
Çünkü o sırada İtalyanın Milletler 
Cemiyeti muhitine karşı hususi bir 
vaziyeti vardı. 

Yanlı~ bir yol 

Türkiye ile Almanyanın birfbtrl. 
nın mü~terisi sıfatıle iki taraf 

u~in de faydalı ve geniş iktısadi mU.. 
nasebetler kurmaları ve bunları mtl• 
temadiyen inkişaf ettirmeleri mftm• 
sündür. Fakat Almanlar yeni TUrki. 
venin ruhunu bir türlü anlamıyorlar. 
Ya iktısat işine siyaset karıştmnıya 
Galışıvorlar, yahut ta karşılıklı bir 
iktısadi emnivetin verebileceği neti. 
celeri muvakkat menfaatlere tercih 
edlvorlar. Mesela bizim mallarımızı 

bizim eski müşterilerimize satarak 
ele bir miktar döviz geçirmeyi kir 
sa vıvorlar. 

Fakat ispanyadaki dahili harbin 
tam milli bir mahiyeti haiz olması 
~. lıpanyolların kendi milli mukad
deratlarına h!kim bir millet sıf L 
tile kendi davalarını kendi araların. 
da. t-ıalletmeleri için ispanya dahilin
deki yabancı gönülülerin ıeri alın
trıaıarı da düşünülmektedir. DüşUn. 
Cenin esas itibarile d.oğru olduğu 
•Uptıe ıötUrmez. Fakat ademi mUda
haıe komitesinin buna karar verdili 
ta.hnıln olunsa bile,. yabancı ıCSnül· 
IUıeri harp saflarından çekip lsp1111ya 
haricine çıkarmanın güçlüğünU kL 
~I etmemek mümkün değildir. Bu 
tllçlüklerı bertaraf edecek ameli ça
"•ler bulur ve devletler bu nokta U
~•rınde birleşerek tatbikata ıeçerler. 
•e, çok iyi bir i• daha bqarılmıf o-
1'-lr. 

ômer Rııo DOGRUL 

Sovyet Komıumuza 

Flanden eon ıöı olara.k, parti kay
guawıdan uzak bir hüldimet istemiş
tir. Maliye Nazırı, bu tenkitlere şid
detli ve acı cevaplar vermiştir. Çok 
sert münakaşalar olmaktadır. 

Paris Şehri 
Tehlikede 

Parla, 26 (A.A.) - G~en gece 
Sen nehri 4,38 metre yüksek
likle tehlike seviyesmı aşmıştır. 
Yağmurun devam etmesi ve hava ra-

Taziyet Telgrafı satlannm gayri müsaıt olması do1a. 
yıaile ıularm yükselmekte devam e. 

~ ~~~· 26 (T~) -:- . ~v.~tler deceği tahmin edilebilir. Bu yükseli,, 
lrlıği agır sanayı komuennın olilmü beynelmilel sergi ameliyatını tehli • 

dolayısiyle Hariciye Vekilimiz Tevfik keye koyacak mahiyettedir. Ameli· 
lt~tü Arasla Sovyetler Hariciye Ko- yat durdurulmuştur. 
llıiaeri Litvinof arasında taziyet ve Rhome ve Garoune nehirlerinin d~ 
~kkür telgrafları teati olunmuo- ıulan yükselmekte ise de vaziyeti 
tur. tehlikeli delildir 

Japonya da Endiıe 
Londra. 26 (A.A.) - Daily Teleg. 

raph gazetesi, Sovyetler Birliğinin 
halen bütün devletlerinkinden ·kuv -
vetli bir denizaltı filosu mevcut ol
duğunu bildiriyor. Bu gazeteye göre, 
Şimal Pasüik denizindeki denizaltı 
gemisi adedi kırka, Baltık denizinde. 
kiler de bir kısmı inşa halinde olmak 
üzere en az doksana baliğ olmakta· 
dır. Her ay, Pasüik filosuna bir ge
mi ili.ve edilmektedir ki, bu suretle 
sene sonundaki adedi elli olacaktır. 

Gazete, Japonyanın bu inkişafı bü. 
yük bir endişe ile takip ettiğini ve 
buna ilaveten Sovyetlerin Vladivos
tok bölgesi içinde bombardıman tay· 
yareleri için bir çok limanlar in,ası. 
nı tasarladıklarını bildirmektedir. 

Bulgaristanda Oç 
Kiti idam Edildi 

Sofya, 26 (Bulgar ajansından) -
Tethi' hareketinden ve devletin emni 
yetine suikastten suçlu üç kişi hak -
kında verilen idam karan Strazagora 
hapisanesinde infaz edilmiştir. Bu a
rada büyük bir silah ve mühimmat 
deposu da müsadere edilmistir. 

lepten başka, İnönü, Vatan ve Tan 
vapurlannın da ihracat mevsimind~ 
mahsullerimizi ecnebi limanlarına 
götürmeleri muvafık görUimüştür. 

İhracat satış kooperatiflerinden 
birisi bu sene lzmirde bqlayacaktır. 
Celli.d gölünün kurutulmasından son 
ra 100 bin dönUm arazi kazanılacak, 
bu topraklar gelecek sene ekilecek
tir. 

Almanya 
Ha beşte 
iş almış 

Londra, 26 (A.A.) - Manchester 
Gardian gazetesinin, siyasi muhabi
rine göre, ltaıya ile Almanya, Habe
şistanda iktisadi sahada sıkı bir teş
riki mesaide bulunmaktadırlar. Ber
linli Bernhard gnıpu, Harrar ha vali
si ile garp eyaletlerinde mevcut kö
mUr, demir, bakır ve kıymetli maden 
kuyulannı işletmek için 30 milyon 
liret ile kurulup sermayesi 200 mil
yona kadar çıkarılabilecek olan "Af
rika maden şirketi" sermayesine 
yüzde 40 nisbetinde ieti~ etmi§tir. 

Fakat Millno mUlaitatı bu noksanı 
doldurmak imklnmı hazırlamıştrr 

Milanoda ne§redilen resmf tebliğ 
Montrö mukavelesi hakkında bir 
prensip anlaşmasına vanldığmı açık 
bir surette gösteriyor. Tebliğin üst 
kıammda Montröden bahis vardır 

Bundan sonraki kısım da iki memle· 
ket arasında ihtilaf mevzuu olacak 
mesele bulunmadığını tasrih ediyor. 

Bir tarallı ölçüler 

M .>ntrö mukavelesine itiraz eden 
ve Türk milletinin kendi evine 

askerlik bakımından ıahip olmumı 

çok gören yegane devletin Alman~ 
olması. çok dikkatle kar§ılanacaık bır 
hadisedir. 

Senelerce Almanlarla omuz omuza 
dövüştük. Varlığımız mukadderatı
mızı. istikbalimiz bir tek hamur ha· 
tinde göründü Netice hepimiz için acı 
çıktı. Fakat bilhassa bizim için pek 
acı oldu. ÇllnıkU o zama.n başımızda 
bulunanlar, Garpte kazanılacak Al
man zaferi üzerine kumar oynamış
lar ve bu kumarda memleketin varlı. 
ğun ortaya attrmekten çekinmemiş. 
lerdi. 

Buna rağıJ:len. biz Almanlarhl silah 
arkadaşhğ'ı glblerınin hatıralarına 

hürmet gösteriyoruz. Almanlar kın· 
r.ı hareketlerde ıırar etmeseler. Al-

Urtısadi bUnve itibarile bize yakm 
bir halde olan Balkan müttefiklerimi
zin Almanyava karşı olan vaziyeti de 
tıpkı bizim gibidir. Almanvanm iktı
sadi münasebeti sivasete alet etmek 
istediği ve iktısadi sahada da bir ta,_ 
raflı menfaatler aradığı hakkında her 
Balkan memleketinde acı şikayetler 

vardrr. 
Bizim kanaatimizce vaziyet şudur; 

Cihan harbinde: sili.hile. teskilatile, 
milletinin feragat ve fedakarhğl ile 
askerlikçe belki de harbi ka1.an ıı hHen 

Almanya. kıncı ve yanlıs hartcf !I'"&• 
~ti neticesinde nasıl herşevi kavhet
mişse. harpten sonra bin türlü feda. 
karbkla ucurumdan kendini kurtaran 
Almanya da ayni yanhs yollara düş. 
müştür. aynı kıncı tecrübeleri tekrar 
etmekle meşguldOr. 

Ahmet Emin YALMAN 
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KEŞKE 

TAŞ DOGURSAYDIM 
DiYE BAGIRAN ANA I 

Asliye Dördücü Ceza Malıkeınesinin önü çok 
kalabalıktı. Elli beş yaşlarında bir kadın 

yana yakıla anlatıyordu: 
- Seni doğuracağıma tft.f doğura idim. Senin 

gibi ev11ttan bıktım. Evde hiçbir şey bıraknıcidın, 
çaldın, sattın. Şimdi de kiracılara dadandın. On
larınkini de çalıp satıyorsun. Sani sokağa koydum 
evlatlıktan reddet1iın. Damdan, pencereden yine 
içeriye girdin. Sana 11 8 ku ruş para verdim. Cit 
oğlum elalenıin çocuğu gibi bir şey al da sat, de. 
diın. Bir de kutu yaptırdım. Paraları kahvehane
de, kunıara verdin. Şimdi de kiracımız Fethiyeniıı 
penceresinden ıirdi n , iki t eneke buğday çaldın . 
Beni dünyaya rezil ettin. Hakim seni on güne de
ğil, on sene hapse mahkum etmeli idi. Haydi bu 
ıece de eline kama, bıçak al da öyle gel .. 

Bu yanık yürekli ananın karşısında 14 yaşların. 
da Yenikapıda oturan Etem adlı bir çocuk vardı. 
Annesinin inkisarlarını dişlerini sıkarak dinliy.or
du. Annesi onun yüzüne t ükürüyordu. O, merdi. 
venleri inerken hala: 

- Sana ıösteririm. Hanıi ana oğlunu senin gibi 
sokağa atar. Şimdi ben de senin aleyhinde bir da
va açayım da, o vakit pirincin taşını ayıkla! diyor 
du. 

iddiaya ıöre, Etem teyzesinin kiracısının evine 
girmiş ve 20 kilo tutan iki teneke buğday çalmış
tır. 

te mektup 
vazanlar 

Müddeiumumilik, dün İstanbul Anıerika 

Jencral Konsolosuna sahte imza ile 11cktup 
yazan ve konsoloshanenin tanıdığı bir şahıs 
adına t elefon eden Jozef ve Filip adlı iki genç 
haıkkmdaki tahkikatını bitirmiştir. 

Geç vakit Dördüncü istintak Hakimliğine 

intikal eden bu hadisenin tafsilatı şudur: 
Balatta oturan kunduracı Jozefin !<l.lip isminde 

çok sevdiği bir arkadaşı vardır. Filip hastalanmış , 
uzun müddet hasta yatmış ve nekahat devrine gelin
ce'ltie işsiz kalmıştır. Jozef, ona bir oda tutmuş ve 
bu suretle yardımını devam ettirmiştir. l4~akat son 
zamanlarda yardım edemez bir hale gelince Filiple 
beraber Amerika konsoloshancsine başvurmıya ve 
yardım istemiye karar vermişlerdir. Bun un için de 
konsoloshanenin tanıdığı doktorlardan Şubertin im
zasını taklit ederek bir mektup hazırlamışlardır. Fi. 
lip, bu mektubu alarak konsoloshaneye gitmiş, fakat 
red cevabı ile karşılanmıştır. 

Bunun üzerine, iki arkadaş Şubertin sesini taklit 
ederek bir kere de telefonla başvurmuşlar, fakat al
dıkları cevap ayni olmuştur. 

Jozef, bu işleri yaptıktan sonra sahtekarlığın orta
ya çıkmasmdan doğacak fena akı·beti tahmin etmiş 
ve Şuberti bulup günahlannı itiraf ederek af edilmek 
istemiştir. Şubert: -B=--------------------- 1 - Pek ala oğlum. sen temiz kalp. 

ir dö"vme ~ AUmU ıı bir gence benziyorsun, ben seni ar 
i Y 1 ı edeyim. Fakat, konsoloshaneye ka . 

) dar bir defa gidelim, arkad~ının da ve yaraLama sô"ndüren orada bulunsun .. Müşterek bir tarzi-
J ye ile bu işi hallctmiye çalışırız, de. 

ua~~ k ~~ 
Dün .A8liye ikinci ceza mahkeme

sinde Sahir opereti müCMisi Cemal 
Sahir tarafından Sirkecide Ankara 
oteli müsteciri Süleyman aleyhine a
~ılan bir dövme ve yaralama dava. 
sına başlandı. Cemal Sahir, davasını 
şöyle anlattı: 

ÇOCU Bu suretle de iki arkad~ polisin 

- Otelci Süleymana bir arkada
şımın 35 lira borcu vardı. Süleyman 
hiçbir tcaahhüdüm ve tekellüfüm ol
madığı halde bu parayı benden isti. 
yor. Bir gece Alemdar otelinin önün
de idim. Birden bire Süleyman üstü
me çullandı. Beni dövmiye ba.ışladı. 
Ben bir taraftan istimdat ediyor ve 
bir taraftan kaçmak ve kurtulmak 
istiyordum. Fakat Süleyman bir ker. 
peten gibi dişlcrile parmağımı tut • 
muştu. Kurtulamıyordum. Nihayet 
polisler yetiştiler. Biraz sarhoş olan 
Süleymanın ağzından parmağımı zor 
kurtardılar. Fakat parmağımın eti 
kısm~n ağzında kalmıştı. Tabibiadil 
raporlarından da anl~ılacaği veçhi
le bir buçuk ay icrayı sanat etmeme 
mA.ni oldu. 

Bundan sonra reis sözü suçluya 
verdi: 

Süleyman, h!cfüıede asri da,·acı ve 

Dedim ki : 

Zeki isminde bir çocuk evvelki ge. 
ce Balıkpazannda seyyar satıcı Rı· 
zanın küfesi içindeki mumu söndür
müştür. Bu yüzden çıkan kavga dün 
Sultanahmet sulh UçüncU ceza malı. 
kemesinde neticelP.nmiştir. Hakim th
san, Zekiyi 20 gün hapse mahküm 
etmiştir. 

BiR ANA ÇOCUGUNU 
SOKAGA 

BIRAKTI 
İkinci sorgu hakimi Mahir, dün ço 

cuğunu sokağa bırakan genç bir ana 
hakkındaki tahkikatla meşgul olmuş. 
tur. 

Altınbakkalda Madam Mıırinni üst 
katında oturan Haydar kızı Raziye 
Ayten adlı bir çocuğunu sokağa bı
rakmış ve kaçm1ştır. tstintak hakimi 
fluc; hakkındaki kararını bugün ve -
recektir. 

tikayetçi kendisi olduğunu, bilakis 
Cemal Sahirle arkadaşının tecavtizü. 
ne uğradığını idda etti. Muhakeme şa 
hltlerin çağmlmasına kaldı. 

- -~-

- Bense o beraberlik günlerinin öylece devam 
edeceğine o kadar inanmıştım kit· 

Uk defa konuştu : 
- Bense bunu daima bekliyordum Seyfi Bey. 

eline dUşmUşlerdir. Müddeiumumilik, 
hadiseyi amme menfaati noktasından 

takibe lüzum görmilf ve tevkifl-er1ni 
istiyerek iki arkadaşı dördUncü i.8-
tintak hakimine vermiştir. Sorgu hfl
kimi bug'tin kararını tiri'ecel(tir. 

Şehrimize 
Çin Askeri 

Gelen 
Heyeti 

Çin ordusu generallerinden Sen • 
Şi- Tang'm riyasetinde bir askeri Çin 
heyeti evvelki gün şehrimize gelmiş. 

tir. Heyet, Orta Avrupada bir tetkik 
seyahatinden dönmektedir. Dün ak • 

şam Ankaraya hareketi mukarrer 
bulunan heyet. general Sen • Şi. Tan
g'ın hastalanması yüzünden seyaha
tini geri bırakmıştır. 

Amerika Sefareti Sekret eri 
Amerika Sefareti sekreterliğine ta

yin edilen Brent, diln sabahki eks. 
presle şehrimize gelmiş ve Park ote 
le inmiştir. Yeni sekreter vazifesine 
başlamak üzere bugünlerde Ankara. 
ya gidecektir. 

İlkbaharın 
7 abiatı 
Değişmiş 

Havalar Soğuk ve 
Karh Olacakmıı! 

Kutup mıntakalarından gelen ha-
berlere göre, dünyanın bu mmtaka
sında fevkalade bir takım ha va şart
ları hüküm sürmektedir. Buralarda 
ııfıraltı 20 ile 50 arasında soğuğa a. 
lışık olanlar, bu sene, eşi görülmemiş 
bir sıcak ile karşılaşmışlardır. Bu sı
caklık mmtakası Isveçin şimalinden 
başlıyara.k Bear adasiyle ( Spitzler
gen) den geçmekte ve Grocnlant sa
hillerine kadar uzamaktadır. 

Kutup mıntakasının birçok yerle
rinde kışın , adeta yaz havası hüküm 
sürmüş ve geçen eenelere nisbetle o
tuz derece fark göze çarpmıştır. 

Bu hadise, geçen yaz ve sonbahar
da Golfistrimin, şimal kısımlardaki 

akışlarının daha canlı olmasını takip 
etmiştir. Bu sıcak sulardan mühim 
bir kısmının kutba doğru aktığı anla
şılıyor. Bu yüzden kutup mmtaka
sının kışı yaza çevrilmiş, yağmurlar 

sık sık yağmıştır. Halbuki buralar
da tipiler olur ve ortalığı buz iğneleri 
kaplaı•lı. 

Kutup mıntakalarındaki anormal 
hadiseler daha cenupta olan mıntaka
larm havası üzerinde tesir yapar. 

Şimal arz hatlarındaki deniz hara
reti, fezalarm fevkinde yükseldiği 

zman, Garbi Avrupa fırtınalara uğra
maktadır. Deniz harareti no"tmal şart 
ların tamamiyle gerisinde kalınca sa
kin, fakat soğıuk havalar hakim olur. 

Bu kadar sıcak suların şimale doğ
ru akması, kutup mmtakasının buz
larını eritmiye yardım etmiş ve buz 
glbi BoJ;uk ı:ıula.r cenuba; do~ru o.Alli1-

ya başlamıştır. 
Bundan daha ileriye, barometre 

tazyikinin çok yüksek olacağı ve bu
nun bir müddet devam edeceği anla
§ıhyor. 

Kutup mıntakasında hakim olan 
hava şartları bütün Avrupa üzerinde 
tesir yapar. Bu yüzden ilkbahar gün
lerinin soğıu.k geçmesi, hatta karlar 
yağma!lı kuvvetle muhtem~l sayılı -
yor. 

Bu Sene Verilecek 
Musiki Konserleri 

B~lediye biltçesine geçen Bene, a. 
lafranga konserler için altı bin lira 
tahsisat konmuştu .. Bu sene bu mik· 
tar üç bine indirilmiş ve konser adet
leri tahdit edilmiştir. 
Ayrıca eski klasik Türk musikisini 

halka tanıtmak ıçin de iki bin liralık 
t ahsisat konmuştur. 

Parisıi Şantö 
Martha Eggerth 

Kan Kardeşleri 
Lorel Hardi Türkçe sözlü 

Antakya - lskenderun 
•J/Prah sinemada•' 

l ASKERLlK lŞLERl 
Yedek Subaylar Çağırılıyor 

Radyo 
Bugünkü progrUD 

L~tanbul : 

Öile netriyatı: 12.30 Plakla Türk ın11~t 
irisi; 12.50 Havadis; 13.05 Muhtelif pl.,,. 
neıriyatı ; 14 Son. • 
Akşam neşriyau: 18.30 plakla dans nıuıı· 

kiıi ; 19 Şehir tiyatroıu komedi kısmı tar~· 
hndan bir temsil; 20 Türk musiki heyeti; 
20.30 Ömer Rıaz tarafından a rapça söylev; 
20.'45 Münir Nurettin ve arkadaşları tar•· 
fmdan Türk musıkisi ve halk şarkıları, saat 
ayan; 21.15 Orkestra: 22.15 Ajanı ve borsa 
haberleri ve ertesi r;iınün proeramı; 2z.3S 
Plakla ıololar, opera ve operet parçaıarı: 
23 Son. • 

• Bcyoğl u askerlik şubesinden; 
1 - Beyoğlu askerlik şubesind.:? Günün program özü 

kayıtlı bulunan 313-326 (dahil) do- Sfantonlk kon~rlPr : 
ğumlu yedek subayların muhabere ıs Varşov.ı: Beethoven. Brahm, Badi• 
sınıfı 10. 3. 937 ve topçu sınıfı 15. 3. St rau<1ıı, Hindemith; 22 Var,ova: Fitelbı~· 

1937 .. ·· d b 1 k ·· r;in idaresinde Bach Wagner Rouinı; gununde kıta a u ımma uze. 23 20 v· p· ' k ' (O aıd . . . ıyana: ıyano ve or estra sw 
re sevkedileceklerdır. 1 Kabasta'nın idaresinde) Çaykovaki. 

2 - Muhabere sınıfı 3. 8. 937 ve Hafif konserler : 
topçu sınıfı 11. 3. 1937 günlerinde 
Beyoğlu Askerlik şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

3 - Bu smıfa mensup olup ta bi
rinci maddede yazılı doğumlulardan 
Gümrük muhafazn teşkilatının kıta
larında üniform9 lı olarak çalışanlar, 
hariciye memuru olup ta yabancı 

memleketlerde. olanlar ve tahsil, ti. 
caret vesaire maksatlarla yabancı il
lerde bulunanlar ve memleket içind~ 
memur olmayıp serbest mesleklerde 
çalışanlarla stajını bitirip terhis e -
dilmiş o~anlardan terhis tarihlerin -
den itibaren iki sene geçmemiş olan
lar bu davete gelmiyeceklerdir. 

Belediyeye- Verilecek Kağıtlar 

Belediye riyaseti, bürolardan çı • 
kan kağıtların gayri muntazam ve 
pejmürde olduğunu görerek bu işin 
kat'i surette ıslahını kararlaştırmış
tır. Bundan sonra, makama yazıla -
cak her türlü tezkere. m~.ıtlaka dalc. 
uıo 11~ } a.t. 01111~ vıa\,a.1'\.ll. 

Yayaların Geçecekleri Yerler 

Kazaları azaltmak için caddelerde 
yayaların geçeceği yerleri boyama 
tecrübeleri iyi netice vermemiş, bu 
boyaların çabuk aşındığı anlaşılmış
tır. Bu kısımlar, asfalt olarıık inşa e
dilecektir. 

ŞEHiR T iYAT ROSU DRAM K ISMI 
Bu akşam 20,30 da 

ÜMiT 
Yazan: 

Henry Berntein 
Türkçeye çeviren: 

Hali t Fahri Ozansoy 

ili!~ ~~~ııııı~~!ıı,ı: ·ı 
11

1 ! l ııı: 
,, l ııl ... ı,ıi l 
İllj liıll!lll!il l :• 

ŞF"-' 1 1) TIV ı\TROSU operet kısnıı 

lllllljjlllllll ı ~· 

ill. ..ll!'.!! , ı il 
ıııııı ı ııllı l · 

Bugün !!aat 14 te 
Çocuk tiyatrosu 

DOCAN L A SELMA 
Yazan : 

Halit Fahri Ozansoy 

13.10 Plak konseri ; 16 Ostrava, Pra&" ve: 
saire: Hafif musiki ; 17 Liypzie: Eelenceli 
musiki; 18 Biıkreş: Aıkeri bando ; 20 Na• 
poli : Karışık musıki; 20.10 Bıikres : &.dYO 
orkestrası ; 20.30 Stokholm: Klasik dan• 
musikisi: 20.30 Vareova: Halk orkestraıli 
20.55 Prar : Hafif musiki; 21.10 Stokholın: 
Kabare numaraları; 2ı.ıo Liypzie: Bando 
muzik.a; 21.'40 Roma: Orkestra, ıarkı ; 22 
Budapeşte: Polgar idaresinde orkestra ; 22· 
'45 Biıkreş : Kahvehane konseri: 23.15 Bu• 
dapeşte: Çir;an musikisi; 23.30 Var~ovı: 
Orkestra; 23.30 Münib: Gece musıkiıi. 

Operalar, Operetıer: 

ı 7.15 Stokholm: E&ki operalardan Sahorı 
ve parçalar; 21.'45 Bratislava. Prar;: Arın•· 
nm "Bal ayı" isimli opereti; 21.55 Stok· 
holm: Petersonbereer'in "Arnljot" operası: 
22 Milano, Torino: Giorda.no'nun "Fedora'' 
operuı. 

KesitaJler: 

18.30 Budapeşte : Şarkı - P iyano; 19.20 
Viyana: Halk •arkılan; 20.20 Bıikreı: Vi· 
yolonsel konıeri. 

uıı n:~ muıukUil ~ 

ı8.15 Milano; 21.15 BükrC1: 23 Stokhol111: 
23.35 ~rar;; 2'4.15 Bud&peıte ;; 24.25 Roıtı•• 
Napolı vesaire. ı. 

~----.--- S.C.--·•-J •c- •· o· --• 

Sarıyer kazası Kızılay şubesinden; 

Kurumumuzun yıllık kongresi 23 
,ubat pazar günü saat 14 te Sarıyer 
ilk okulunda toplanacağından üyele· 
rin bu toplantıda hazır bulunmaları. 

Beşikt a.,, tkinri Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : Bcşiktaşta Hasfırın 
caddesinde 38 sayılı evde oturan ve 
Beyoğlunda tsti.idru caddesinde El• 
hamra sineması bitişinğinde 254 sa• 
yılı tuhafiye mağazasında icrayı tica,... 
ret etmekte iken ölen Canfesçi Ali 
Rıza terekesine mahkememizce el ko• 
nulmuştur. Müteveffadan alacaklı ol• 
la.nlarla borçlu olanların tarihi ilin· 
dan itibaren bir ay zarfında mahke .. 

meye müracaatla alacak ve borçlarını 

kayıt ettirmeleri ve işbu müddet geç

tikten eonra terekeden bir hdc iste

nemiyeceği alıikadaranca mallım ol· 
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

(3048{) 

likanlılan ayni hareketle ceuhelere vollıvor. Buciin. 
de biz gidiyoruz. 

Nereye?. 

Memleketin bilyilK davası içinde, biribirine en ya_ 
kın olanlar bile o dava için ayrılmalan mukad
dene buna hangi hi.8, hangi kuvvet m!ni olabilir?. 

Genç kımı fikirlerindeki bu karakteristik nokta 
her zaman kendini meydana vuruyor . O toprağrnm 
aşkmı ~ mukaddea hislerinden üstün tutuyor. 

E·eri lıawfıyan: 

lHAKlKl İNKILAP· 
32 -

ROMANI] 
Mahmud Af illô AYK UT 

Kıraç dağ tepelerini aşan demir ayaklanmız düş. 
manı buluncıya kadar yürüyecek. Ana yurdun çer -
çevesinde düşmandan iz kalmayıncıya kadar yürü • 
yeceğiz. Bize dur emrini verecek ses a.ncak Ankara. 
rada bize: 

- İleri! 

Fakat onunla yalnız kalmak, onunla dertleı,mek, 
kônuema.k, bana o kadar büyük blr ihtiyaç olmuş. 
tu ki! 

Beni asker kiyaf eti ile görmesi onun pek hoşuna 
gitti • 

Hayalindeki kahramanların hep 11ilahşör o!ma
lan, küçUktenberi uker ocağı terbiyeı!li ile yetişmi~ 
olması onun ruht hareketlerini de Bıkı bir disiplin 
altına. almış. Bu kızı evham ve hayalA.ttan başk.ı 

bir ıey olmıyan eairana ifadeler le teshir etmiytt im. 
kan yok .... 

Iç kapıya ya.kla.ştığunu: zaman beni bqtan a.JŞağı
ya sUzdU. Sonra: 

- Seyfi Bey, dedi, bu kıya.fethıizle daha. 8P.Vinıll 
olduğunuzu itiraf ederim. 

Gilldfun: 
- Iltifa.trmza teşekkür ederlm Feriha. Ha:mn. 

Hele cümlenimeki (daha) kelimesi bana o kadar 
bUyilk bir limit verdi ad ! 

- Umit iyi bir şeydir Seyfi Bey. Yeterkl int1an 
Umltlerinin tahakkuk etmesi için ça.lı§masmı bilsin. 

- Demriı: çalIŞirSam ... 
O da güldU : 
- ümitlerin.ize yakla,ıramız elbet! 

- Ya bu limitleri sizden bekliyorsam ..• 
Kapmm önüne gelmiştik. i çeriden Mustafa E • 

fendinin sesi .geliyordu. 
Avucumdaki elini çekti : 
- Şimdi latifeyi bırakalım. Bakrn Mustafa E

fendi size bugün neler, neler hazırlattı. 

Artık, dayanamadım ve herşeyi göze almıştım: 

- Feriha Hanım, dedim. Yarın, öbürgün ben de 
hudutlara koşan vatan çocukları arasına kanşıp 

gideceğim. Bu yolun nasıl bir yol olduğunu benden 
iyi bilirsin. Seın de bir asker kızısın. Bu yol belki 
benim için bir ebedi yol olacaktır. İstiyorum ki Is
tanbulda başlıyan dostluğumuz beni bu yolda yalnız 
bırakmasın. Bana o bahsettiğin Umidi ver. Ondan 
kuvvet alarak çarpışayım • 

Durdu • 
Mavi gözleri bir bahar sema.ısı gıöi berraktı. İçinde 

bin bahçenin binbir çiçeğini andıran benekleriyle 

bu çimenli mavi gözler, gözlerime bağlanıp kaldı. Ve 
bugün biraz soluk duran dudakları titredi. Geriledi 
ve kımıldadı: 

- P<Ei Seyfi Bey. Umidiniz sizi yalnız bırakrnıya· 
caktır • 

Asker sellmı ile elimi başıma götürdüm : 
- Teşekkür ederim. 
Ve artık davalarını halletmiş iki nizi.sız insan 

gib i içeriye girdik ! 

• 
Bugün bir resmigeçitten sonra bizi kışlalara a-

yırdılar. Büyük Başbuğu Mecliste her gün görüyor, 
o her biri bir Kitabı Mukaddes sayılacak nutuklarını 
dinliyorum. Bugün kendim bir zabit namzedi, ve 
o bir başkumandan olarak talim meydanında. 

karşılaşıyorduk. 

Mecliste gönüllere ve fikirlere ışık ve istikamet 
veren Büyük Kumandan talim meydanında askerin 
ruhunu ve sevgisini zapt ve idare etmesini o kadar 
iyi biliyordu ki! .. Bir yıldırım çakışını andıran ba -
kışlan ile üzerimizde dolaşan gözlerinden aldığımız 
ateş bizi ölümleri tehdit edecek bir cesaretle tcchiz 
etmiye kafi gelmişti. 

İkıllp çocuklan onun mavi ışıklı gözlerinden nur 
aldılar. Onun mavi denizlere kadar akseden sesinden 
ilham aldılar. Ve bugün onun gösterdiği üıtikamete 
g idiyoruz: 

- 1.stiklll! 

• 
Alay sancağı 11ellmlandı. 

Fırka muzikuı 1.stiklal mar,ını çttldı. 
lnkıllp OT'dWJu yürUyUşUne bqladı. 
Ankara, genç ka.lbi gibi muntazam açılış ve ka • 

oa.nıslarla ana.vurdun dört kö.şegindeıı t«>ladıfı de _ 

Ii::umanda.aını veren 8~8 olacaktır • 
Türk milleti, yakın tarihinde bugUnkli gibi bir 

oaşbuğ seııi duymadı. Onun için damarla.rmda Cen • 
gizlerin kanını ta..şıyan Türk çocukları bu sesin 9ar • 
hoşluğu içinde çılgın gibi ileri atılıyorlar. 

Dağlar a..ştık, ıular geçtik. Nihayet bizden evvel 
düşmanı önliyen ıilih arkadaflanmızın yerleştikleri 
cepheye yetiştik. 
Ayağımız toziyle girdiğimiz ilk ateş çok çet.ill 

oldu. 
" ..• . ,, Bırtlarında yayılan krt'alarımızın muha • 

bcrecileri olan bizlere bile silahla görülecek işler 

çıktı. 

Kıyasıya bir dövüş oldu. 
Düşman hatlarını, on iki kilometre geri çekmiye 

mecbur oldu. Artık harbin ne olduğunu öğrendim. 
Harp adsız insanların, adsız dlişma.nları öldürme

si demektir. Fakat bu adsız dUşmanlann adsız ın• 
aanlara ait haklara ve topraklara göz dikmeleri harbi 
mukaddes bir vatan borcu yapıyor. Kal'IJımda yüzü
nü görmediğim, adını bilmediğim düşmanıma sili. • 
hımı çevirdiğim zaman onun varlığında varlığıma 

kuteden bir kütleyi görüyorum ve o kütleye karfl 
duyduğum hıncı teskin için onu temsil eden bu meç. 
hul insanı öldUrüyorum. 

( 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
'J' ~et Emin YALMAN 

~ aı hedefi: Haberde, fi 
tGat, her feyde temiz, dii
ta .. ..:.... lanıİıni olmak, kariin 
~i olnuya çahfmaktır. 

CtıNUN MESELELERi 

~ya faaliyette 
~ ao KAnunuunide aöyledlği 
.. ._.ll'tık IÜl'prlz devrinin ıettl
A ~~ine rağmen, Alman. 

~~-
~ lleog,,larr ve Ttlrklyeyl ~ 
... ~tedi. Fakat karşı8ma RıtJ • 
it Clkt. Ve Küçük Antant blokla
~ . 8u bloklan parçalamadd<ça 
~ '-Hyetinl ileri götiirmtı8lne 

Yoktu. B&lkaıı ve Küçük An
hea ~etlerinde pr6"°paganda, 11t. 'flltrtkawa kuvvet verdi, fakat 

1\1 ~ter akim kaldı. 
~lene •vvel lliyul faaliyetin ya. 

Bayramdan çılanca elinizi çenenize koyup •öyle 
bir düşününüz. Hayatmızm kaç yılmı böyle manaaız 

şeylerle öldürdünüz? Gurur, dedikodu, havailik, dikkat 
aizlik, dainıklık, tenbellik ve saire birer birer elimiz · 
den hayatımızın en kıymetli günlerini çalıp götürmüş
tür. Gözümüz önünde canlanan ve yüzümüze cülen bu 
kadm kılıklı felçlere kendimizi kaptırnuyalım. 

Geçen yıllar geçmiştir, bir daha geri gelmez. Fakat 

önümüzdeki yılları f aydah geçirmek bizim elimizdedir. 
Kaybolmuş zamanlan birer derı gibi alarak istikbali· 

. mizi ona göre kurarak, kaybettiğimizi kıımen telifi 
edebiliriz. 

Bugünden tezi yok. Haya tmırzı hiçe indiren bu havai 
şeyleri bir tarafa bırakınız, ve kendinize bir iıtikbal 
kunnıya çalışınız. ' bir de lktıaadi faaliyet rrog

~ kurdu. Yug09lavyuım gıda 
...._-,:erine taup oldu. Romanyanm 
~l"°e mtitterl çıktı. Bulr,arl8-
~ •1Uaaalatan ve Tttrldyedea ne 
~ alnuya f.etebbü11 etti. ,Bu 
bet et, liyui faaliyetten daha& nıUa. 
.tM... ~ verdi. Balkan ve Küçük 
~etleri yağb bir müşteri 
' • Kurulan tu7.ağ9 uyak
~~ tamamen kortu-

Amerikanın Para Kralları 
~, pl&nmm iyi Jtfttllbıl görllnce 
'tett devletlerim clolafııarak bu faa. 
~ Cfınitletmıye iefebbüs etti. Da
~ Yftlf ticaret muahedeleri, lk-
~ &blatmalar yaph. 

- Çok geçmedi. Balk:ın "" Ktt. 
'.\ntanat devletlerln1n gözleri a-
'-' 8u Nh m~f'rlnin ~zll f"mel
~ .,_ledlfl, bu devtf!tler araıHnflakf 
...: koP&rmak istediği anllU!'lidı. 
~ devletleri tekrar blribirtre M

' • Almanyanm kurduğu tu-

Pi.organ 
Rokfellor 

F ord, Mellen 
erbnekten kurtuldular. 

sı • • • f Y«1st bloklar 
•sldciil cd:iyor 
~-..,a Balkanlan ve Kttçltk An
~Çalıyamaymca, cihan har. 
~ 9Vvelkı 11lyul bloku kurmıya 
"- hpt. etti. Zaten g~ Temmuz
~ fr anla§ma He A vosturyayı 
t~~_!~hetml?Jtl. Zahiren bir t;ok 
~ katlanmış, fakat ha-
t~ AVUsturyayı kazanmıttr. 
~ Ra.beş harbi mtlnuebetlle 
..... •e İnglltfftden fena mua. 
~rthıee, elini Almanyaya azat. 
~ ~ Almanya.nm A· 
~ J'a ll&l'kmumm önttne g~ 'ld de Almanya ile anlaşmak ona 
~ tGlay görtlndtl. Andaki men-
h.~ ~a ~Almanya De 
~ aıd&f1IUlkta güçlük ~ 
~ IÖrttkftl. 

'lh~ Roma ziyaretini Va.rşoft 
---~~p etti. Ondan eonra Al. 
~ .....,clye Nuımu Viyana.da gö
~ ....... Pek yakında Alman, Avus
tb:.:. •e lt.&1ya devlet rel4'1erinln Bu. 
._~de aya.ret edecekleri ha-

h...._ _~Yor. 

4~ ki Almanya - ttalya -
, __...,. - Haea.rl9t.an bloku te-

l'. ediyor. 

A merika, dünyanm ser
maye merkezidir ve 

A-• ..:ı ... ı.ı._ s:.>•9' P-• h~ 
şeydir. Kendilerini de, başka

larını da bankadaki paralan
nm yekunu ile muhakeme 
ederler. Evlerini ve başkaları· 
mn evlerini, maddi değerlerile 
ölçerler. 

• 
Amerikanın en zengin adam-

ları, memleketin hakiki hU
kümdarlandır. Bunlann iktısadf 
nüfuzları o kadar ileri &iııru.ü ki 
aaıl Cümhurreialeri olduklarını 
söylemek hata tt!fkil etmezdi. 

Vaziyet 1933 senesine kadar bu 
fE!kilde devam etti. Fakat zengin 
bir adam olan Franklen Ruzveltin 
Cümhurreiai olmuiyle vaziyet de • 
ğifti .. Amerika ıen(inleri bir buh
ran ile k&l'fılatmış olduklan için 
Ruzvelte mtuaheret etmişlerdi. Fa 
kat buhran zeval bulur bulmaz pa. 
ra kralları, Ruzvelte tutacağı ıi • 
yaseti dikte etmek istediler. Ve 
Ruzveltin kendilerini dinlemediği
ni gördüler. 

Bilakis Ruzvelt inhisarlan yı. 
kan, malt tahakkümü baltalıyan, 
hatta zenginleri soyan ve devlet i
daresini Nevyorkun para boru • 
ımdan ayırarak Vaşingtona götü. 
ren kanuni tedbirler almlftı. 

llt .::_:an barblndenberl bir tör. 

S edmdym llyul bloklann p ara krallan, Ruzveltin bu 
..... drttyo ~ etmek bere old1*Ja.. hareketlerinden ürkerek, 

111p rua. Ruzveltl yıkmak için Amerika hUr. 
~ ~ 11'1'1.m, lngllt.ere, 8ov· riyet cemiyetini vUouda getirdiler, 
' ve onlara mütemayil BAi. reçen umumi eeçimde Ruzveltl 
~ ktlçük Antant devletleri. Ot.e mağlftp etmek için milyonlar Ar • 

"-~ya, Avusturya, İtalya fettiler. Para krallan o zaman mu. 

1 
vaffak olmamı,lardı, fakat bu gün 

lt • • • dl d '1 de müca e eye evam ediyorlar. 
~ yaklaııyor Ruzvelt ile büyük para Nlıiple-

' --....,e kadar devletlerin sn&h ya. ri arasındaki mücadele hayat ve 
"1_ ~!aat t.eadı harbi doiurarna- memat mücadelesidir ve sonuna 
.._, ~....u devletler kendUerDe ben- kadar devam edecektir. 
Ilı. 'l'~Yecek ortaklan bilmiyorlar- Onun için bu \>aziyet ka1'9ıaında 
~....__ ........ da böyle bUytllr bir Amerikadaki para krallarının kim 
~· atdamadardı. Müttefikler olduklannı göstermek ve bunlann 
it_. ~ He tebellttr 8tmanJttl. muvaffak olup olamıyacaklannı '._...aet nmhtellf ihtimaller ara- anlatmak istiyoruz. 
>~.~YlP durmıya mecbur ola. Son umanluda netrolunan ve 

~ utdc mttteftkler tamamn· 
~ ~ bulunuyor. Her devlet 
'ıttvenebllf"C'.e~nl, ne der~e 
.., ~ ltiveneblleceifnl, ~ yoka
~ 0 •. Menfaat lttlraklerl timdi 

' ...... teldlnde bloklar tMıs.. 
J'&rdmı fldeaek hale 1relmle 

.Wunuyor. 
Siyasi bloklar teeaUa eıttlkt.ea 80D· 

ra dünya siyasetinin bir harbe doğru 
11üratle ıtlriiklenmtı81 lhtlmallert ço. 
p&ıyor. 

Onun için harp yaldaeıyor clbl ıa
rilnöyor. 

"Amerikanın hükümdarlan,, adını 
taşıyan bir eser bu yolda bir hayli 
faydalı malatnat vermektedir. 

liha ı.1\a.pt- aalsyO»Ua ld .Aa.°"
kanın bir numaralı para kralı Pi. 
erpont Mornran'dır. Morganın bü
yük bir bankacı oldufu, büyük harp 
eenuında müttefiklerle bir çok 
para ifleri yaptığı, inki,af etmiyen 
memleketlere para yatırdJiı; Al • 
manya, Fransa, Belçika, İtalya, 

İspanya, Avusturya ve daha bir 
sürü memleketlere borc: ı:ıara ver. 
difi mal<1mdur. · 

A merikanm hUkümdarlan , 
adlı eeerde anlatıldığına 

göre 35 banka ve ıigorta firketinin 
mukadderatı Morranın elindedir. 
Mali mahiyette olmıyan ve 6 mil· 
yar isterlin aermayeli altmıt korpo 
ruyon Morpnın Wallt Streetteki 
yazıhaneaine doğrudan dofruya 
bağlıdır. 

Bundan bafk& (3.440.000.000) 
tsterlin sermayeli 16 banka ve si. 
gorta şirketi ile 26 muhtelif korpo 
ruyon da Morganın nüfuzu altın
dadır. 

HUlisa Morganm doğrudan doğ. 
ruya ve ya dolayıaiyle idare ettiği 
ıermaye (1 ~.520.000.000) laterlin 
tutuyor. B\1, bütün Amerikan aer
vetlnin dörtte birine muadildir. 
Morgana tabi olan yabancı korpo
rasyonlar bir milyar lsterlin tutar. 
Bu sermaye, her sahada, demiryol. 
Jamula, otomobil fabrikalarında, 
vapurculukta, telefon kumpanya • 
larmda, radyatör, tUtlin, cıda mad 
deleri iflerinde, hattl musiki • let-
leri imalinde kullanılır • ' 

A merikanm iki numaralı pa
ra bükUmdan, kırifık yüs

IU ihtiyar Rokfellerdir. Mütevazi 
bir tarzda hayata atılan bu adam, 
1859 de petrol işlerine dikkat et • 
mif, doğrudan doğruya petrol ile 
uğrafmıyarak on un tasfiye itlerile 
metruJ olmanın çok kirli oldufu
n u takdir etmif ve bet aenede bir 
milyon kuanmı9 ve yanm uır 

müddetle dUnyanm en zengin ada
mı olarak tanınmıttu'. .. ,. ,1" "dmı 
ta. • , ı dün 
yanın en zengin adamı olmak için 
türlU türlü dali.veralar ç~virmi,, 

rakiplerini imha etmi,, ,unu, bu
nu aldatmı,tır. 

tbtiyar Rokfellerin bu,Un btı. 
tilrı zevki. t.11.m bir Ul1' yuamaktrr. 

ForJ 
ve 

Morgon 

J3u yüzden e<>lf oynamayı, kitap 
okumayı, aileeine konfera.nalar ve 
deraler vermeyi, hatta aervetini 
düfünmeyt terketmif bulunuyor. 

R okf ellerin de ıaltanatı Mor-
ganın ıaltanau (ibl geniş • 

tir. Hatta arama bu iki aaltaoat 
arumda hudut hi.diaeleri vukubu. 
lur. 

Rokf elletjn en mühim iti 40 mil
yon lıterlin sermayeli tstandard 
Ovil kumpanyasıdır. Fakat onun 
ldareıi altında 11 kumpanya daha 
vardır, ve bunların da sermayesi 
750 milyon faterlin tutar. 

fatan4ard Ovilin 260 milyon ser. 
nıayeli 25 kumpanyayı da idare et
nıektedir. Rokfellere tibl olan bü. 
tün kumpanyalann sermayesi 
(2.060.000.000) İaterlln tutana da 
bunun haricinde de bir nıilvar ts . 
t 
N 
yük tiyatro ve klUp bunlara dahil 
değildir. 

Rokf ellerin nUfuzu Morgan de
recesinde olmadığı halde Rokf elle. 
rtn serveti Morg'Ddan daha fazla 
savılır. 

Y eııı dunyaııın., numaıalı pa
ra hükümdarı Andred 

Melleondur. Mellonların serveti a
lüminyum sanayiile baısladı ve b•m· 

lar bu sanayii bugüne kadar kont. 
rol ederek işlerini yoluna koydular. 
Amerikada, alomınyum sana \Tlİ 
n:ın yüzde 99 u bunların elindedir. 
Mellon bundan başka petrol, si • 
gorta, bankacılık, çeliK ışleriyle 
de metgul olmuşlar, daha sonra 
ıiyaaete girerek Amerika maliye 
nazırlığını, daha sonra Amerika
nın Londra elçihğini yapmıştır. 

.Mellonun nufuzu, gerçı .Morgan
dan ve Rokfellerden azdır. Fakat 
alöminyumun istimali arttıl(ça, 

Mellonun da nUfuzu ilerlemekte -
dir. Mellon 30 bankaya ve 850 
milyon lsterlin sermayeli 4 korpo. 
raayona hakimdir . 

Mellon der ki: ''Bugün ya,adığı
mız devri, tarihin herhangi bir 
devri ile mübadele etmem ... 

I
• şte, Amerikanın en büyük 

kralları ve para imparatC>t"· 
lan bunlardır. Sanayi alemine hL 
kim olan büyük zenginler bunları 
takip ederler ve Hanri Ford bunla
rın başında gelir. Ford, milyonları
nı sayamıyacak derecede zengin • 
dir . . 

Servetinin temin ettiği aaltanat 
aon derece geniş olduğu için ve.ı -
neeinin bqmda daimi bir memur 
bulundurur. 

Ford, ekaentrik bir adamdır. 

Planları kendiaine gösterilmediği 

için yirmi katlı bir binayı yıktırm!f 
ve yeniden yaptırmıştır. HUkftmet 
itlerine mUd&halevl sevmez~ d 

Bu kategoriye menıup bir prens 
de Duponttur. Bu aile, infllk mad
deleri satmakla servet yapmış, da
ha aonra Yorganla General Mo
tonıu paylafmıftır. 

Vandetıilt a.iletd. ?dorg11nla demir 

GONON FIKRASI 

Sulh Seven Halkı 
Allah Korusun 

1914 te sllihlar patladı. Dört sene 
gökyüzü &tetj, barut, duman, luuıJor. 
mızı aJevlerle örtüldü. Yer yüzü ka.n

la yıkandı. O zaman dediler ki: "Bü. 
yük sennayelerimlzi işletmek, ma
mulitmuzı sürmek, ham madde ge. 
tlnn5' için müstemlekeye muhtacız. 
Harp bu müstemleıke payl~'mMmm 
neticesidir . ., 1914-18 harbi bu mak
atla patladı, fakat hiçbir mesele~i 
halletmeden, sade harbe sebep olan 
meseleleri ağırlaştırmakla neticelen
dL 

• On llç sene kılıçlar kmma girdi, ttt-
fekler boşaltıldı, asker köJiine dön. 
dU. Yalnız gizil gizli, hani hani mü
himmat fabrikalan işledi. 1931 de 
.Japonya Mançuriyt aldı ve Sovyet 
lHongolistanma sarktı. Şanghaya 
bombalar düstü. 1935 te ftaJya, Af. 
rikamn son müstalkil yaşıyan zenci 
milletini istila otti. Almanya 1933 t.en 
beri tf'Slihata 2,000,000,000 Sterllnı; 
sarfetti, Sar'ı, Ren'i aJdı. ıspanyol Fa 
sma sarkmak için, gönüllüleri lapan. 
ya toprağında dövüşüyortan 

• 
Ve bbe yine diyorlardı td: "Ntl. 

fUllWDUZ ~ktur, ham maddeye muh • 
tacn, nüfuzlu bir İmparatorluk kur
mak isteriz, mamulihmız l~ln bize 
para llzım. Bunlan ancak müstem. 
leke ile temin edeb:ııirlz.,. 1914 te de 
böyle demişlerdi. Sonra bir Jtfin oııu . 
muzu, kanlesimizl, canımızın ve yurt 
lamnıT.m en a7.lz çocuklarma toprak. 
lara gömüp döndük. 

• 
24 Nisan 1986 da Mist.er Çu~D 

şö,·ıe demişti: "Büttin 1 a.notler t.ehlf
kf" işaretidir. Siyah bulutlar ttnı~ında 
kırmızı alevler parlo·or. Sulh MVell 

1 halkı Allah konı"nn°. Bir Rent> ~L 
Alev bacayı Mrdı. f ıııpan,·ada uha. 
delerle, toprak çor.Uklan bo~ bo~ 
u dö\iisü,·orlar. Çeko111lovalo"Sda 
gizli kurulan lhti1llit1 planlan Entel. 
lfoen111 Sen·isin elinde .. RAnıt koku· 
''nr. Kan kokuyor, 11ulhM'\f'n halla 
Allah korusun. 

AllSIZ 

, 'Okuyucu ı 
1 Mektupları 

Geciken Bir 
Nüfus fşi 
Aksarayda, Halıcılarda Tomnıkcu 

sokakta beş numarada okuyucuları· 

mızdan Hasan Sait yazıyor: 

"- Yakınlarımdan Bayan Fatma. 
ya ait bir nüfus kaydının çıkarılması 
ve buna aıt işin ikmalı ıçin 9 • 11 • 
1936 tarihinde Erzurum nilfus mü
dürlüğüne müracaat ettim. Cevaplı 
telgrafla vi.ki olan bu mUracaatime 
Erzurum nüfus müdürlüğü Mahmut 
imzasiyle şu karşılık verildi: 

"- istenilen kaydin çıkarılması i· 
çin Hasankale nüfus memurluğuna 
yazılmış ve buna aıt kağıtlarınız all
kadarlara göndcrilmıştir. Oradan oe
'ap beklenmek~dır." 

Bir c:vlenmc işine ta.allük eden bu 
kaydın, 2,5 aydanberı hala çıkarıla
madığın ve henüz muamelesi tamam
lanmadığı anlaşılan evrakımın gön· 
denlmediğıni sôylersem, hayret et
meyiniz. Alikalılarm nazarı dikkati· 
ni çekmenızi rica ederim." 

• 
Radyo Proıramlan 

Balıkesir lisesi riyaziye öğretmeni 
Şeref Çintana: 
"- Yazdığınız mesele üzerinde 

tetkikat yapmaktayız. Ali.kadar ma. 
kamlardan, teklif ettiğiniz şeklin 

kendileri için mümkün olup olma -
dığını sorduk. Üç dört gün içinde 
müsbet bir netice alabileceğimizi 
zannediyoruz.,, 

yolu işlerinde çalışır ve .serveti 
bu kaynaga iatinat eder. Ttitün iş. 
leriyle meşgul olan George Hill 
de Morganın ortağıdır. 

Ruzveltin it başına gelmesinP 
kıui::ır Amf'rilt"lnı ı.. • •• 

nin muharririne gore, yakıııu ... 
ihtilalin koparak bu hUkUmdarlan 
silip süpüreceğini söylemektedir. 
Ruzvelt iae bu hUkUmdarlann tır
nak111.nnı sökmekle lktif a eder.ek· 
tir. 
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SPOR 
Galatasaray 
idarecilerine 

• 
yenı açık mektup _ 

B ir zamanlar içinizde idim, dayanamayıp 
yazdığnn şeyler için beni kapı dışarı 

ettiniz. Şimdi kapının zaten dışında olduğum
dan ayni akıbetle karşılaşamıyacağım bir mü
nakaşaya başlıyorum. Yine yanlış anlaşılma· 
Emı; bu seferki sözlerimde de hüsnünivet var

YAZAN: 
ESREF 

' 
Ş~FIK 

1 
ramak gibi bir hataya diişmüş O· 

luyor. Bu gibi hatalar bir takımın 
hayatında bir sene fark yapar. 

ta az kala yan haflığa feda edili-J 
• ç forvetliği en iyi kavrıya-
1 cak kabiliyette olan Eşfak 

•--------" vo'l'ilıı RAro.lrıı.+ versin, bu son maç-
dır. Fikirlerimiz için boğuştu-
ğwnuz günleri arkamızda bı

raktık. Aradan aylar geçti, 
hiddetlerimizi, münakaşaları
mrzı unuttuk. Senelerce bera
ber yaşamış olanların, dönüp 
dolaşıp karşılaştıkları zaman
lardaki hasretli bakışlarla bi
ribirimizi görüyoruz. Yanlış 

telakkilerle dolan kanaatleri
miz de değişti. Zannetm~m ki, 
şu ya•zacağnn şeylerden şüp

helenesiniz artık ... 
Hoş şüphelenseniz de beni bir 

daha kapıdışarı etmek imkanı ol
madığından bu seferki sözlerimi 
uslu uslu dinlemiye mecbursunuz ... 

Bayram maçlarından iki hafta 
evvel, bayramda 1 - 1 bera

bere kaldığınız Fenerbahçeye 1 - 4 
mağlup olmuştunuz. Hem ogün, 
müdafaanın esaslı unsuru olan Lti.t 
fi de oynuyordu. Bayram maçla
rında herkes büyük farkla Fenere 
yenileceğinizi tahmin ettiği bir sı
rada berabere bir maç çıkarmıya 

muva1fak oldunuz. Hem bu sefer
ki maçta Ltitfi olmadığı gibi, sağ 
açık Necdet te yoktu. Takımın 

lboş yerlerini hemen hemen el yur
damile tamamlamış olara.k çıkmış. 
tınız. Buna rağmen iyi bir netice 
aldınız. 

lşte benim, eizlere anlatmak i&
tediğim şeyin can damarı buradan 
başlıyor. 

Fenerbahçe ile beraberliği, içi
nizde bulunduğum zamanlardaki 
zihniyetle muhakeme ederseniz Ga
latasaray takımı iki sene daha ye
rinde saymış ol0ur. 

Bence, Galata.sa.ray takımınm 

çok eksik: bir kadro ile Fenerle be
rabere kalışı, bazı genç oyuncula
rın oyun tazrlarına. ve tiplerine uy-

• gun gelecek mevkilerde oynamala
rından ileri gelmiştir. O oyuncu
lar da, ok ve taşla muharebe edil
diği zamanlardaki gibi gözlerini 
mızraktan esirgemiyen çocuklar 
değillerdir.Cesaretleri, atılganlrkla

n, şuurlu ve ölçiilüdür. Bizim za
manımızda.ki tabirle "gayretli" bile 
denilemez. -

G alatasaraym bugünkü takı
mında gördüğümüz bazı 

parlak istidatların oyun tarzların
dan anlıyoruz ki, yeni gençlerin 
futbolü kavrayışlan a.srileşm.iştir. 

Bir forvetin, bir hafbekin, bir be
kin modern futbolil nasıl oynama· 
lan icap ettiğini anlamış oldukla
rını içlerinden gelen manevralarla 
bize de gösteriyorlar. 

O çocukların en iyi oynıyabile· 
cekleri, istidatlarının en uygun şe

kilde inkişaf edebileceği yerlere 
eimdiden konulmaları lazmıdrr. In
sayt mevkiinde muvaffak olan bir 

oyuncuyu, icabında muavin eksiği
ni doldurmıya veya karşı: tarafın 

falanca. tehlikeli oyuncusunu tut • 

mıya memur edersek, o çocuğu ken 
di kabiliyetine en uygun gelen bir 

mevkide tam mana.siyle oldurama.

dan ihtiyarlatmış oluruz. 

Son. Fener - Galatasaray 
maçı bittiği zaman uzayan 
münakp§ayı "Eh .. l§te bu 
kada~,,lo kısa kesen Bay 
Muslih oyuncular arastnda 

en başta gelir. Galatasarayda yan 
muavin olarak başlıyan ve orada 
tecrübesi arttıkça daha kıymetlen
mesi beklenen Salimi merkeze al -
makla vakit kaybettiğinizi sanıyo -
rum. Hem o çocuk ortada yavaş 

yavaş kavruluyor, hem de Galata
saray merkez muavine adam ara
yacağına, yan muavine adam a-

ta onun ilerde o • 
luşuyla Galata.sa -
ray müdafaasının 

daha rahat ettiği 

ve hücum hattının 
daha iyi işlediği gö 
ı;üktü de ~fak ka
zanıldı. 

Ya bu bayram 

ma.çları~?11i Fene
re karşı, oynanma 

saydl·, ne olacak -

Vakta "komşu -
nun tavuğu, kom -

şuya horoz görlinilr" gibi bir söz 
vardır. Bu darbımeseliıı, yazaca
ğım genÇler için yeri ·yoRtu:r: Eliniz 
de olan istidatlardan, bir Haşim, lı:; 
bir Eşfak, bir Salimin yerleri iyi in
tihap edilmek şartile eşleri az bu
lunur gençler olduğuna emin olu
nuz. Onları gedik dofdurmak üze• 
re kıymayıp takımın diğer eksikle
rini "eve! Allah, sonra gayret" sis

teminde oynamıyanlarla tamamlar
sanız gelecek seneki Galatasaray 
takımı daha kuvvetli olur. 

Aksi takdirde işiniz yine "gayret 
dayıya kalır" dostlarım ... 

Hakiki Dünya 
şampiyonu galip · . 

Orta siklet dünya şampiyonluğunun Fransızlarla Amerikalı
lar arasında paylaşılamadığını evvelce yazmıştık. Fransızlar 

haklı olarak kendi şampiyonları Marcel Thil'i dünya şampiyo
nu addetmekte idiler. Amerikalılar da o sikletin cihan şampi-
yonluğuna layık boksörün Freddie Steele olduğu kanaatini ıs

rarla muhafaza ediyorlardı. 
Geçende Pariste yapılan dünya 

orta siklet şampiyonluğunu ortaya 
koyan maçta Fransızların şampi
yonu Marcel Thil Kanadalı rakibi· 

ne, hakem heyetinin acaip bir ka 
rariyle g:ılip say!ldıysa da, Fran
sız boksörü maçı kaybederek mu
hafaza ettiği bir şampiyonluğu ta
şımak istemedi. Ve bokstan çekil· 

diğini ilan etti. Bu suretle Avru
palılar orta siklet dünya şampiyon
luğunun kendilerinde olmadığını 
kabul etmek mecburiyetinde kaldı
lar. 

Vasat siklet dünya şampiyonlu
ğuna Amerikalılarca layik görülen 
ve hakiki şampiyon addolunan 
Freddie Steele en tehlikeli rakibi 
Babe Risko ile Nevyorkta yaptığı 
25 devrelik bir müsabakayı kaza
narak şampiyonluğa hakikaten la
yik olduğunu bir daha isbat etmiş
tir. 

Şimdi Amerikalılar, Fransız şa.m 

piyonu ile Pariste dövüşen Kana
dalı Lou Broviblard ile Amerikalı 
Freddie Steele'i karşılaştırarak or
ta sikletin dünya şampiyonluğu 

hakkındaki tereddütleri tamamen 
ortadan kaldırmak istiyorlar. 
Dünyanın en iyi orta siklet bok

sörleri olduklarını maçlariyle gös
teren Amerikalı ile Kanadalmm 
karşılaşması ilkbaharda Nevyork
ta yapılacaktır. 

Güreş ve Boks 
Maçları 

Orta sfkfet dünyo ~ompiyonfuğuna 
lôyık olduğunu ispat eden Amerikolt 

Freddie Steble 

RÜSTEMIN 
DESTANI 

(Burhan Felek) in hoıırla
. dığı müsabaka/, bir spor hi
kayesidir. 2 Martta bu sü· 
tunlarda okuyacaksınız. 

lstanbul 

Almanya ile iktısadi münasebet
• ciddi tedbir alınıyor lerimiz • 

ıçın 
(Başı 1 inClde) 

Herkes şu noktada birleşi
yor ki, Türkiye ile Almanya
nın iktısadi bünyeleri biribi
rini ikmal edecek yoldadır. 

Bizim ham maddelerimiz için Al
manyada hudutsuz bir mahreç var
dır. Diğer taraftan biz de uzun sene
ler Alman mamul mallarına iyi bir 
nüşteri olabiliriz. 

Fakat bu yolda bir münasebe
tin iki tarafı memnun etmesi ve 
devamlı bir inkişaf geçirmesi için 
bugüne kadar elde edilen tec 
rübeleri gözönüne 9etirmeğe ve 
alınan derslerden tam b:r surette 
istifade etmeğe ihtiyaç vardır. 
Son seneler içinde Almanların Türk 

mallarına gittikçe fazla rağbet gös
terdiklerini gördük. Malını kim sat
mak istemez. Biz de Almanlara hatır
lı bir müşteri muamelesi ettik. Hele 
mallarımıza dünya piyasasından yük. 
sek fiyatlar vermeleri pek hoşumuza 
gitti. 

Fakat günler geçtikçe işin mahzur
lu tarafları birer birer meydana çık
mıya başladı. 

Çeşit, çeşit mark 
Türk - Alman klering mukavele

si mucibince takas muamelesi iki ta~ 
rafın milli parası üzerinden cereyan 
eder. Hesaplarda tatbik edilecek kurs 
ta iki tarafın Devlet Bankasının kur
sudur. Halbuki Rayişbankm resmi 
kursu bir Türk lirasına muicabil 1,80 
ila 1,90 marktır. Böyle bir mark ise 
yalnız kağıt üzerinde mevcuttur. Al
manyada muhtelif maksatlar için 
türlü türlü marklar ihdas edilmiştir. 
Bunlardan bazıları markın Almanya
daki hakiki iştira kudretini temsil e
der. Fakat resmi mark iştira kudreti 
ölçüsü olaraık kat'iyyen mana ifade 
etmez. 

. Türk piyasastnda başka altctlar 
Bu cihetle Almanların bazı 

mallarımız için dünya piyasa
sından biraz fazla para verir 
gibi görünmeleri ancak zahiri 

bir faydadır. 
Almanlar bize aldıkları mal 

mukabilinde Ura başma ı,80 
veya 1,90 üzerinden mark ve
riyorlar. Bu markın iştira kud~ 

reti pek çok inmiş olduğu için 
memleketimizin eline geçen 
para dünya piyasası fiyatların.o 
dan fazla değildir. Hakikatt~ 
bundan çok noksandır. Biz All 
man malını, hesabımıza yatırı
lan iştira kudreti düşük mark-
0la satın aldığımız için her 'eyi 
pahalıya alıyoruz. Gerek Türk 

müstehliki ve gerek hükfunet 
Alman kleringinin hakim va
ziyeti dolayısile Alman malını 
adeta inhisar şeklinde alıyor 
ve kalite üzerinde ısrar edeıne
meksizi.n bu mallara dünya pi
yasasından kat kat yüksek be
del ödüyor. 

Almanlar bir taşla dört kuş 
vuruyorlar: 

a - Kendi mallarını rakip· 
sizce çok pahalıya satıyorlar. 

b - Fiyat farkından olan 
istifadeleri dolayısile bizim 
malımızı yok pahasına alıyor
lar. 

c - Piyasamızda ne mal 
varsa başka rakiplerin alamı • 
yacağı fiyata kapatıyorlar. 
Sonra bizim malımızı daha 
ucuz bir fiyata müşterilerimize 
kendileri satıyorlar. Bize ge

lecek dövizi böylece kendi ka
salarına indiriyorlar. 

yan edince memleket iktısadi 

istiklalini kaybetmit ve tama· 
mile Almanyanın vasıtalığma 

bağlanmış bir hale düşmüş 
olur. 

Alınan tecrübelerin netices'.ne 
göre vaziyet düzelm~zse iş şura
ya vuabilir: 

Almanya bir taraftan müstem
leke, müstemleke diye bağırır
ken Türkiyede ve Balkanlarda öy-
1~ bir vaziyet kurmuş oluyor ki, 
bır sınai memleketin müstemleke
den bekled ği hütün inhisar şart
larını camidjr. Fakat u~ak, uzak 
müstemlekelerin masraf ve kül· 
fetlerindeıı azadedir. 

Bize gelecek dövizler 
Bu sene piyasamızda çok dikkate 

değer vaziyetler olmuştur. Almanya 
İzmir piyasasından on yedi milyon li
ralriı: tütün almıştır ki bunun bir kıs. 
mr yalnız Holandaqa. diğer kısmı yal· 
nız Amerikada geçen bir maldır. Böy
lece Holanda, piyasamızdan alacağı 
tütünü daha ucuz bir fiyatla Alman
ya vasrtasile almış, diğer taraftan Ho 
landa parası burada birikmiş, Holan
da kleringi işlemez bir hale gelmiştir. 
Alneriıkaya gelince;· Ariıenkaya ·bizim 
satacağımız tütün Almanya vasrtasi-
1!'! satılmış, dolarları Almanyaya git
miştir. Bundan başka senelerden beri 
bizden tütün alan Amerika şirketleri. 
kendi memlclcetlerinde Türk tütünü
nü Almanya vasrtasile daha ıucuza te. 
darik edecekler ve yavaş yava~ piya.. 
samızdan el çekmiye mecbur olacak
lardır. 

Yapağı ilıracattndaki zarar 
Bu sene Amerika piyasamızdan bü. 

yük miktarda yapağı alacak iken Al
man firmaları son dakikada ara.ya 
girmiş ve bir, iki kuruş fazlasına ma
lı kapatmışlardır. Ayni mal hiç şüp -
hesiz Almanya vasıtasile Amerikaya 
satrlmış, dövizi oraya gitmiş, memle. 
ketim.iz hesabma da Almanyada çü. 
rük bir mark hesabı açılmıştır. 

Avusturya ve eskiden beri müşte
rimiz olan diğer bazı memleketler 
vardır ki bize mal satanuvorlar. çün
~..lJlt:X ma.l~~z f~a.ta Al. 
manyadan alabiliyorlar. 

Bu meselenin kökünden düzelmesi 
ıaruridir 

Memleket çok ciddi bir vaziyet kar 
şısındadır. Muvakkat bir iktısadi buh 
ran bile göze almak lazım gelst; bu 
meselenin kökünden halledwme~ mut 
laka lazımdrr. Bir tarafta meml,'eicetin 
iktisadi varlığı ve "iStikl~ICl5ufünduğu 
na göre Almanya i.le olan ik:tısadi mü 
nasebetimizi düzeltmek hususunda gö 
:zıe alın.mıyacak hiç bir tedbir ve im -
kan tasavvur edilemez. Çok şükür ki 
bugün btitUn ham malların para etti
ği bir devirde bulunuyoruz. Dünya pi 
yasası fiyatlarına satmıya razı oldul<
tan sonra müşteri bulmıyacak malı
mız yoktur. Şunu da daima göz önün. 
de tutmak lazımdır ki Alman:vaya ne 
tioe itibarile dünya piyasasından çok 
noksanına, mark mukabilinde mal sat 
tığımız için dünya piyasası fiyatl~ı
na döviz mukabilinde mal satmak kat 
iyyen zarar değildir. 

Müsa·+ bir devre 
Meselenin diğer bir müsait tarafı 

da mahsulümüzün tama.mile satıldığı 
ve yeni mahsulün pazara çıkmasına 
epeyce vakit olduğu bir devrede bu -
lunmamızdır. ~unun için esaslı tedbir 
ler almıya vaziyet müsaittir. 

Almanlarla münasebetlerimizin 
düzelme yollan basit ve aşikardır: 

1 - İki memleket arasındaki 

münasebet a.ncak iktı.sadi olmalı, 

hiç bir siyasi nüfuz iddiasına mey. 
dan bırakma malıdır. 

2 - Tiirık eşyasının bedeli için 
Ra.yişbankau resmi kursu kabul e. 
dilmiyerek markın Almanyadaki 
iştira kudretine muvafık bir kurs 
tesbit edilmeli ve bu kurs Yakit 
vaıkit değişmelidir. 

B ·r gaıefeye tuhaf beyanaffa b~lıı 
nan Suriye Ba§vekili Cem;! MürJııi11 

Hatay 
Görüşmesi 

( Ba§f 1 incicltJ. 
ni bir hafta kadar talik ederek seıd' 
mart pazartesine bırakmıştır. 

, Yine Tahrik 
Ankara, 26 (Tan Muhabirinden),...... 

Suriyeden gelen haberler, bugün d~ 
ayni tahrikçi ha vanJL hakim oıduğ1l~ 
nıu ve Hataym anayasası ve sta.tUS 
görüşülm.iye başlandığı bugünlerd~ 
yaklaşan ve mukadder olan isti.Jı:l&Jl 
baltalamak hayalinin ha.IS. yaşadlğt111 
göstermektedir. 

La Tribün de Na.syon gazetesind8 

Suriye Başvekil ve Dış Bak~ 
beyanatı, bu zihniyetin bariz ~ 
delili olarak telakki ediliyor 

Vataniler, yeni bir yol tutturnıııŞ• 
1ardır. Bu yola da Konseyin kara.rııı1 
hiçe sayarak v~ sanki halen toplaJI 
makta olan mütehassıslar heyetiJlcB 

kararlaşmış istiklalin vetskaaI ana>-& 
aayı ve statüyü hazırlamak için değil 
de istiklfil veya Suriyeye ilhaıkı ko.11ıı 
şulacakmış gibi bir vaziyet woıı
mak ... 

La Tribiin rı .. l\T ...... ,_ ... "~"'.'~:-tfll 
ki beyanat, Ankarada bu zihniye . 
açı:k bir ifadesh olarak telakki e<iil1• 
yor. 

Dün hiçbir şey yapamazlarsa., FrtJi 
sa.dan borç para alarak silahlanDl~ 
kararında olan Vatanilerin bugün btl 
yola sapmaları ve bir taraftan clJ 
Hatayda tazyik siyasetine deva.Dl tJ;,• 
meleri, son kozlarının oynandığı b~ 
sini vermektedir 
Anıkarada Cenevrede cenup ınU " 

zakereleri büyük bir dikkat ve ha.SS4' 

siyetle takip ediliyor. Buradaki ıcıı 
naat, anayasanın ve statünün anc~ 
kararlaşmış olan tam istiıklill prens!• 
bi üstünde kurulabileceği merkezill ' 
dedir. 
Eğer müzakerelerin şekli, bu çel'.~ 

çevenin dışına çıkacak olursa, kat 
kararlar almak üzere hükiımet, der ' 
hal tedbirler alacak ve icap ede& 
Kamutay fevkalade olarak toplantı>" 
çağrılacaktır. 

Nihayet Fransanm bin bir müşkil• 
18.tla elde edilen ve çok vazıh olan all' 
!aşmayı yine Suriyenin ve kendin~ 
müttefiki olarak, bir takım sergi!' 
zeştçiler tarafından gelen tahriklerl~ 
bozmryacağı anlaşılıyor. 

Reyhaniye, 26 (Hususi) - Re1' 
haniyede Türklerin evlerin günde V 
4 defa arandığı halde diğer unsur!~ 
ra azami serbesti verilmektedir. :f3ll 
unsurlar, siyasi ve içtimai faaliyetle• 
re istedikleri gibi devam imkanJJt• 
maliktirler. Bilhassa Reyhaniye bil 
disesinde alakalı gayri Türkler, taJlJ& 
men serbest bıraıkılmışlardır. 

Adalet Hokkabazlığı 
Reyhaniye, 26 (Hususi) - Reyh~ 

niye hadiseleri dolayısile, tevkif ed1
• 

len 1\irklerin ınuhakemesi ha.la başlll! 
mamıştır. Sulh hakimi henüz mikts11 
100 ü geçen ve sureti mahsusada ııJ' 
tırılan şahitleri dinlemekle meşgul • 
dUr. 

Bu şahitlerden Türkler lehine ifB• 
delerde bulunanlar hakim tarafmda.t' 
hakarete maruz kalmakta ve şehadet 
leri kabul edilmemektedir. B ugUnkU futbolde mU~rife 

haline gelmiş bazı tanfler 
vardır. Onları her hangi bir düşün· 
ce ve kanaatle yıkmak mümkün 
değildir. Oyuncuların bedeni ve ru
hi istidat ve kabiliyetlerine naza
ran taksim edilebilecekleri yerleri 
hiç şaşırmamalıyız. 

Meııela, bir yan muavinde, a.ram
lan atletik evsaf arasmda, sür'at 

Beşiktaş Halkevi spor komitest 
tara fmdan kidemsiz amatörler ara
sında tertip edilen güreş ve boks 
müsabakalarına bu akşam saat 20 
de Beşiktaş Jimnastik klübü sa
lonlarında devam edilecektir. 

ve lzmir Futbol 
Aianları 

Ankara, ~6 (Ta.n mıuhabirin
den) - lstanbul ve Izmir ftubol 
ajanları, salı günü akşamı burada 
yapılacak milli küme görüşmesinde 
bulunmak üzere Ankaraya davete- . 
dilmişlerdir. 

d - Bugünkü dünyanın her 
tarafında ham eşyaya talep 
vardır. Almanlar bundan isti
fade ederek bizim bütün mü,
terileri.mizi ve mahreçlerim1zi 
ele alıyorlar. Bir piyasa ile it 
görmek bir itiyat meselesi ol
duğu için eski mütterilerimiz 
yava' yavaş bizimle it görmek 
itiyadını kaybediyorlar. 

4 - işin acı bir siyasi tara
fı vardır. Bizim hariçle bütün 
temaslarımız kapanınca ve ik· 
tısadi münasebetlerimiz yal
nız Almanya vasıtasile cere-

3 - Almanyanın bizim müşteri
lerimize mal satarak dövizini ken· 
di alması şeklindeki gayritabii \'3-

ziyetin tamamile önüne geçilmelf 
ve Türkiye müşterilerile ve mah. 
reçlerile doğrudan doğnıya temas 
ederek ara.ya vasrta diye başka bir 
memleketin girmesine meydan hı -
ralkmamahdrr • 
Bu son noota yalnız bir döviz me

selesinden ibaret değildir. En esaslı 
iktısadf menfaatlerimizin ve iktısadi 
istiklalimizin bir icabıdır. 

Hükumetimizin son tedbiri gösteri-

yor ki bu meseleyi büyük bir hassasi" 
yetle ele almıştır. Eğer Alma.nJarifl 
arııusu umumi prensipler dairesinde 
iktısadi ah~ veriş ise iki hükumet B' 

rasmdaki müzaicerelerin dostmne bit 
nıh iı;inde ilerliyeccğine ve mflsbet 
neticeler vereceğine şüphe etmiyoruı-
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l-IATIR A~AR~I~ 
Mehmetciöin zafer 

mutlu kazandıran 
........... ~ ........... ~ ........ ~Yalanı ....................... . 

Bölük dört tarftan ateı yağmuru altında kalmııtı. Kı· 
maldamak, hele bu vaziyette zafer kazanmak imkan· 
sızdı. Fakat kahraman Mehmetçik, imkansızlıkları da 
mağlup etti, düşmanın ateıini sön dürdü ve zafere 

ulaş-ulaıtı. Ancak Mehmetçik, arkada·darını zafere 
+ıran sözün "yalan" of duğunu vehmederek utanıyor, 

sıkılıyordu. 

............................................................................. ~~~ 
Fakat kimdi bu _ Sonradan ku-

nıucizeyi yaratan · mandan seni ara. 
tıyor, dedikleri za 
man. korktum. 
Yalanım ortaya 
çıktı, sandım da 
ondan korktu:n, e
fendim. 

!lefer ?.. Ertesi 
lÜnden itibaren 
kendisini aramı
Ya başladım. 0-
:n u, kime sordum. 
ıa, hakkında müs 
bet, menfi bir ha
ber alamadım. 
Yaptığım araş

tııınalardan hiç 
bir netice çıkmı. 
Yordu. 

O zaman dedim 
ki: 

- Peki amma, 
ben seni aratır
ken, o nefer her 
kim ise, ortaya 
çıksın.. Kendisini 
onbaşı yaptıraca • 
ğım. demiştim. Bu 
nu sana söyleme
diler mi? 

Aradan böyle 
bir kaç gün geç
ti. Bölüğü, bir 
haykırişiyle göz 
göre göre öllime 
ıevkeden bu kah
?'arnanı bulmak. 
tan ümidini kes
.llliJtinı. Milli Savaıtn kah romanlık lablolar1ndan 

- Ben kulak
tan kulağa duyup, 
dururdum, efen • 
dim. Kendimin a

Kendi kendime: 
- Mutlak& .Jehit olmuştur .. Za

ten 9ehit olmak ta onu~ hakkı ea
Yılır! .. Ne de atılgan çocuktu .. di
ye düşünüyordum. 

Tablo da bir türlü gözümün ö
nünden gitmiyordu: Safl&rı,. ardın
dan eürükliyerek ayağa kalkışı, 
kurşunların geldiği istikamete göğ 
ıUnü açarak ileri atılışı, unutula
cak şeylerden değildi. 

Bu cesur askerin hiç olmazsa 
Öldüğüne kat'i surette kanaat ge
tirmek istiyordum. A.raştırmalan
llıa daha bir müddet devam ettim. 

H atınmda kaldığına göre, ka
ra yağız, uzun boylu, ge

tıiş omuzlu bir delikanlı idi. Aya
ğında da memleket işi, dar bir pan 
talon vardı. 

İşte bu pantalonunun hueueiye
ti eayeeinde, aradığım delikanlı
yı nihayet ele geçirmiye muvaffak 
oldum. 

Bir eabah onu çadırıma getirdi
ler. Yüzü sapsan idi. Görür gör
tnez tanıdım. Fakat o, benim ken
disini tanımamdan memnun olmuş 
görünmüyordu. Başı, hep yerde 
idi. 

Azar yemeğe hazırlanan çocuk· 
lar gibi, korkmıundan dudakları 

titriyordu. Sordum: 
- Tek kayanın arkasından, bö

lUğU hücuma kaldıran sen miy
din? .• 
l 
M ehmetçik, her ne pahasına 

olunıa olsun yalan eöyle
tnez. 

1 
- Evet efendim .. Benim! dedi. 
- Bunca zamandır, seni aratı

nm. Neredeydin? 
Bu eualimi işitmemezliğe geldi. 

Yahut, heyecanından konuşacak 
halde değildi. Tekrar ettim: 

- Ha, neredeydin? Niçin mey
dana çıkmadın! .. 

O zaman, ağlar gibi bir eesle 
cevap verdi: 

- Korktum ef endi.m .. 
- Ne var korkacak, 
- Ceza verirsiniz diye. 
Hayret içinde kaldrm: 
- Sana niçin ceza vereyim. 

it' oksa, cezaya çarpılacak bir suç 
ınu iııdedin ? .. 

• Fedaklr nefer, 1,1edlği Buçu 11öy
'lf,lp ~te müteredditti. 

YAZAN . 

Saiahattin 
Güngô·r 

Nihayet, anlatmıya uıccbur oldu: 
- Efendim, ben yalan söyle • 

dimdi .. 
- Nasıl yalan ... 

- Hani, efendim, o patırdı ara
sında, benim anamı da kestiler, ba
bamı da kestiler.. Kardeşimi de 
kestiler.. diye bağırdımdı. 

- E, ne olmuş bağırdınsa .. 
- Hani diyeceğim, yalanım var-

dı, efendim.. Benim anam da, ba
bam da sağ ... Baktım ki, oralarda 
kalakaldık. Şöyle bir silkinip kur
tulayım diye bu yalanı uydurdum. 

randığımı da anlamıştım. Fakat, 
meydana çıkamadım korkumdan!. 

- Şimdi, yalanın meydana çık
tı diye korkmuyor musun? 

Kıpkırmızı kesilerek başını yere 
eğdi. 

Bu kahraman çocuğu taltif ede
rek bölüğüne gönderdim. Ertesi, 

günü, onbaşı nişanlarını dikmiş 

olduğu halde, arkadaşlarının ara

sında dolaşmak, onu çok sevindir
miş. 

Dünyada hangi yalan bu kadar 
mutlulaşabilir ve dünyada hangi 
milletin eri ,bin doğrudan daha ger
çek olan bu kadar mukaddes bir 
yalan söyliyebilir? .. 

Bu Sivrihisarlı erin yalanına, 
kendi arkadaşlarını inandırmış ol
ması, bir bölük askeri, işe yara
maz birer çivi gibi kaya dibinde 
mıhlanmaktan, işte böyle kurtar
mıştı. 

Amerika hava kuvvetle
rini çoğaltmak kararında 

lngiltere ~ilôlılanma hususun-1~ .1ühim . kararlar vereli. Amerika ela 
buna müvazi gidiyor. Her ıeycl!n öncf' hava kuvvetlerini arttrmok karo
flnl tatbik ediyor. Bu resimde Ameriiomn hava lu'l'letleıinden bir par
ço gösteriyoruz. 

- 'l 

Büyük müsabakamız 

Mü.abalcamızın utur: 
Martın birinden itibaren hergün burada 

bir reıim ~ılıacalı. Siz. 60 darbımaellilı lü
tede bu ramin Jarbımuelini bulup numarcuı
nc o pnlrü kuponun ( Jarlnm•el narnarcuı) 
han.-ine yauıcauınız. \ 

Otuz re•İrn bitince bu kuponlan aynca 1 

rai.m numaralara ile darbımuel numaralan· 1 

nı lıarıılılrlı göateren bir li..te yapıp .arila 
iaminiz ve aJrainizle ve mümlrüMe bir de 
lotofrolınızla birlikte 20 Ni•ana katlar ida· 
rehanemiz.Je rnü.abaluı büro•una göndere
celı•iniz.. 

[ Nureddin Hoca müaaLakaları için ıön
derilmit eıki fotoğrafların muteber olmadı
iını ve yetiden fotoğraf gönderilmesi muva
fık olacajını hatırlatırız. ] 

MÜKAFATLAR 
Yeni müsabakamızda kaza. 

nan okuyucularımıza 750 liralık 
mü1<.ifat ve hediye vereceğiz. 

Birinciye : 200 Lira 
ikinciye : 100 Lira 
Üçüncüye: 50 Lira 

00 okuyucuya 400 liralık hediye: 
Darbımesel musabalı:amızda kazanan olı:u

yucularımıza vere.:eiimız hediyeler müte
nevvi ve lıcıytt\etli olacaktır. ~u ~ediyel~r· 
den bir kısmını ıosteren lısteyı bucun 
ne$rediyoruz: 

Yazlık, k~lık ltoıtiımler $ akımlan 
6 kıtilik bardak taknnı t Tuvalet eıya ve levazi-
(32 parça) f mau 
Mutfak takımı (15 parça) + Vazolar 
Kübik duvar saatleri t Yazı taknnlan 
Elektrik iıtüleri + as takınılan 
Elektrik mutfak levazmıı f Havlular 
Likc>r mutfak levazımı •ı Y_emiş~ilı:ler 
Likör takımları Çıçeklıkler 
Pasta takunlan t Sekerlikler 
Masa aaatleri • Biblolar · 
2 ve 6 kişilik kahve ta · f Mendiller ıofra örtUleri 
lrmıları Eaanı ve kolonyalar 
2 ve 6 kişilik kompoıto Vesaire.-

6 kişilik tabak taknnı (51 parça) 

--le*.*** 

• 
Dikkat Edilecek 

Noktalar 
1 - T oblo ve kuponlar morlm birine/en otuzuna 

kadar numaralı olarak her gün TAN' ela çıkacaHır. 

2 - Her hal mektubuna mutlaka 30 kupon mÜ· 

sabako kuponunun gönderilmesi ıartltr. (Kuponu 

eksik mektuplar noıarı itibara alınmaz). 

3 - Şartlara riayet koyd'le bir kişi müteaclc/it 

hal melr.tubu gönderebilir. (O holde ikinci ve mü· 

teokıp mektuplara numara olmalıdır). 

4 - isim ve adresler çok açık ve okunaklı yazı/. 
malıdır. 

5 - Zarlla11n üzerine (darbımesel müsabakası) 
yazılmalıdır. ..,, 

6 - Hol müddeti 1 nisandan 20 nisan okıamına 

karlardır. Ondan sonra g.•len , me/r.tuplar makbul 
ll~ilfliı. .. 
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DARBI MESEL 
• 

Seçt· ğimiz 60 
darbımesel 

ı - Aç tavuk l!ındini arpa anıbarında sanır. 

2 - Ak akça kara gün içindir. 

3 - Anlayana sivrisinek saz, aıılanııyana daYUI 

zurna az. 
4 - Atı alan Osküdarı geçti. 

5 - Balık baştan kokar. 
6 - Bal tutıın parmak yalar. 

7 - Bedava sirke baldan tatlıdır. 

8 - Beş parmak bir olmaz, 

9 - Bir tutam ot deveye hendek atlatır. 

10 - Bülbülün çektiği dili bellsıdır. 
11 - Dalmasını bilmiyen ördek bqını bıral<'ıp k1-

çından dalar. 
12 - Damdan düşen haldeo biliı. 
13 - Davulun sesi uzaktan hof ıelir. 

14 - Demir tavında cerek. 
15 - Denize düşen yılana sarılıt. 

16 - Doğru söyliyeni dokuz köyden kDvarlar, 

17 - El elden üstündür. 

18 - Eski tarak eski tas. 
19 - Evdeki pazar çarşıya uymaz. 
20 - Eyreti ata binen çabuk iner. 
21 - Cülme komşuna, ııelir başına. 

22 - Cülünü seven dikenini de sever. 

23 - Hamama giren terler. 
23 - Her horoz kendi çöplüğünde öter. 

25 - Her KÜn papaz pllv yemez. 
26 - Her koyun kendi bacağından asılır. 

28 - Horoz çok olan yerde sabah ııeç olur. 

29 - it ürür, kervan yürür. 
30 _ itle dalaşmadan, çalıyı dolaşmak evlldır. 

31 - Kel başa şimşir tarak. 

32 - Kendi düşen ağlanıaz. 
33 - Keskin sirke kabına zarar. 

34 - Koyun bulunmıyan yerde keçiye Abdurrah-

man çelebi derler. 

3S - Mahkeme kadıya mülk olmaz. 

36 - Mart içeri, pire dışarı. 
37 - Minareyi çalan, kılıfını hwrJar. 

38 - Mızrak çuvala sığmaz. 

39 - Mum dibine ışık vermez. 
40 - Öfke ile kalkan zararla oturur:• 

41 - Parayı veren düdüğü çalar. 

42 - Perfembenin gelifl ça,.ambadan bellidir. 
43 - Sal ıider, kum kalır. 
44 - Serçeye çubuk beredir. 
45 - Su destisi su yolunda kırılır 

46 - Sütten ağzı yanan yoturdu üfliyırek yer. 

47 - Tq yerinde ağırdır. 

48 - Tencere yuvarlannııf, kapqını bulmuı 

49 - Testiyi kıran da bir, su ıetiren de. 

50 - Tilkinin dönüp dolqıp gideceii yer kürkgG 
dükk!nıdır. 

51 - Ummadık tq bq yarar. 
52 - ürümesini bilmiyen it süriive kurt O"etlrlr. 

53 - Ozünı üzüme baka baka kararır. 

55 - Yalancının mumu yatsıya kadu yanar. 
56 - Yapı tqı yapıdan kalmaz. 

57 - Yavaf atın tekmesi pek olur. 

58 - Yörük at yemini arttırır. 

59 - Zenginin parası züiürdün çınesl"f yorar. 

60 - Züğürt olup düşünmeden, uyuz olup kqınmak 
~l!dır. 



8 T A N ========================-=========================== 27 - ı - 1fö7 -

G. AI ı.tebiI ı. . 

~iiclafaası 
G aziantep, (TAN muhabi

ri yazıyor)- Bazı huau

ıi itlerini takip eylemek üzere 

buraya gelen kıymetli Antep 

müdafii Özdemir, TAN namına 
rica ettiiim konutmayı büyük 

bir memnuniyetle kartıladı. Ve 

sorduğum sualleri cevapsız bı

rakmamak nezaketinde bulundu. ı 

Antep müdafilerinden 
Ozdemir kurtuluş 

hatır~larını an!atıyor: 
yup"yazma öğrenmelerini de temin et
miş oluyorduk. 

Bir gUn, odama beş çocuklu bir ana 
girdi. Etrafında toplanan çocuklarm
dan en bUyüğU dokuz, on yaşlarında 

Ozdenlir, cidden kıymetli hır şahsi.

1 yettir. Hizmet ve yararlığı, yalnız An 
tep müdafaası sırasında sebkat etmiş 
değildir. O, Suriyedeki milli mücade- 4 

leyi, Antakya ve Irak harekatını da 1 
büyük bir dirayetle idare etmiş de- • 
ğerli bir kumandandır. Bunca mevani ; 
ve mahrumiyete rağmen senelerce de., 
vrun etmiş olan bu harekatın hem.en~ 

• idi. 

• 1 
hepsinde şayanı takdır muvaffakıyet- .• 
ler göstermiş, tarihimize şeref vere- j 
cek mahiyette zaferler elde etmiş, da., 
ima memleket ve millet için çalışmış- '

1 

tır. · 1 
Bu esnada karşıla.~madığı müşkülat' 

kalmamıştır. Kaç kereler tevkif edil- 'ı 
mış. ne kadar çok asılma tehlike.c~i ge. 
c;ırmiştir. Kurşun v.:- bombadan ku - ı 

lalthınnın tıkandığı olmuştur. Fakat, ' 
butün bu zorluk \'e ll"hiikeler uğradı
ğı l!!ayısız felaketler, hiçbir şey ener
jisini sarsmamış, hizmeti, · hayatı p:ı- l 
basına da olsa d:ıima vazife saymış- ~ 
tır. ~ 

Türk kahramanlığı bütiin dünya «-1 
nUn1.e bir t;ez daha h .. pat etmiş olan 
Anle:p müdafaasında onun oynadığı 
rol ve işgal eylediği ınevki pek ı::ıü -
yürür. O, Fransızların Illüstrasyon 
:ııec:.nuasında ıt:r.ıi Q'ledikleri gibi, 
!;~l·s,tırmağı v~ vazi f P verme~i çok i
y; bilen bir xom·ıtanôl'. Bu kaı,iliye~ 
11avPsındedir !tl, n·· .vatfakıyetlcr yel<. 
diğerini tak·i'~e a~eta yarış etuı19tır 

Soruyorum: 
- Antepli değilsiniz . .Muvv.zai bir 

ı:abit te olmadığınızh. göre nasıl ve ni
çiıı vazife aldını7.? 
D!işUnmeden şüyl~ c:eva.p vc,..a·: 
- Hizmet etınnk ı~ın Şuralı veya 

b•··n1 ıolmak ica:> etmez tabii.. HE:.· 
p'. :r··,. Türküz. VH•\\n, nere<le tcn!ikP. 
']e düşmüşse oraya k ... ~mak boı\·u -
muzdur. Yalnız. ben, Antebe g011de
rilrı iş veya t~hlikl-cle kalmnsı uzerı; e 
ge:lmış değılim. ~:nriytdeki mı! • { m'l
ctıdele etrafında l 'lı: Onderd.,;ı v~ni 
talimat ve direktif almak üzere -bu
raya uğradım. Hau..ırc.1ki bo !ul\lıık 

yüzünden muhabe ''° mümkün oh· adı. 
O sınırJa Antebin \'a2iyeti -;<•l< n··ı~ 
kül1t·~r .• 11~tı. Yeni v.· bin ık bir iıı- • 
r.•an !u \Veti işgali .ar.ıamlamı:J, bun 
1-4n f\ı : ~ıiamağa gide-ı kıımutan ve 
ar.ıt 1.: ı i\•te kalm ~.ı. 

H eyetl merkeziyenin teklifini 
memnuniyetle kabul ettim. Ça 

lışmağa başladık. 

Antep müclafilerir.clen Ozclem·;, mi/il 
kıyaf~tile 

Z af erin ne şartlar dahiUntle elJe 
edildiğine gelince, b:.ı cihet 

tetkike pek değer bir ı11efha(hr. Bızim 
neyimiz vardı? 1napını7., Atatürke 
sart5ılmaz bir iman besleyen müdafi
lerden bal}ka hiç bir ~yim!z yoktu. 
Ne topumuz \'ardı, ne !azla kurşunu. 
muz. Her şeyden evvel açt1k. Muha
sara kU\·vetleri hariçten erzak gel
mesine şiddetle mani oluyordu. ~ehir. 
de yiyecek bir şey kalmamıştı. Acı 

zerdali çekirdeğinden yaptığımız ve 
yiyenleri zehirleyen ekmek bile ihti
yacı karşılamıyordu . 

Size, hatırladığım iki acı vakadan 
bahsedeyim : . • 

Bakışları daima. sert olan gözlerini 
önüne eğdi. Çatılan k~lan \ e yüzün
de hasıl <>lan çb:giler tee.~ür duydu. 
ğunu g()steriyordu. 

- Değil halkı, müdafileri dflyunt. 
cak yiy~eğim.iz kalmamıc:tı. ~ehn 
dört ynndnn muhasara eden diİ~m:ın, 
hariçten erznk getirilmesine marıi ted 
birleri tamamile almıştı. Teslim olma
mak. fakat, muharipleri dny\lrma k 
lazımdı. Bu, nasıl mümkürı. olacaktı 7 

• 

- Beyefendi, dedi, bu çocukları a. 
mele yazınız. Açlıktan nerede ise öle. 
ceğiz. 

Halbuki, bir çocuktan fazla ala
mazdık . Her aileden ancak bir yavru 
nlabiliyorduk. Çünkü, imalathanenin 
mevcudu ihtiyaç niı-ıbetini çoktan geç. 

1 mişli. A('hk, herkesi buraya hücum 
ettirmişti. Başkalarından çocuk teda
rikile bize müracaat eden aileler vat· 
dı. 

Vaziyeti anlattım. Biçare anne, bu 
'~kal'iyyet kaN;!ıı-ıında yalnız bir çocu. 

unu bırakarak gitti. 
, O gün akşam üzeri dışarıya çıkı . 
iyordum. Ayni kadını dört çocuğu ile 
! köşe başında gördüm. Bu sırada ç<ı-

l
' lıştırdığımız çocuk elindeki çorba ta. 
sile "nlara yaklaşmak üzere bulunu. 

. y( ı rlu. 
1' rııırn Yarabbi. ne feci bir manza

ra husule gelmişti. Diğer dikt kardeşi 
hu <..ocuğun ii?.erine Faldırdı . 

- Aman. divorlardı, sen 1ökersin 
\'~r. biz taşıyahrrı. 

Taş, beş çocuğun cllerind~ ~eziyor. 

du. Nihayet anneleri araya girdi. 
- Verin ben götüreyim, dökece!<· 

~i!liz. aimdi. 
- Bırak ta birer yudum içelim an-

r.e .. 
~h.nzara büsbUttin fecile~ti Birisi 

t~.ı-ıı daha nğzına götUrmeden ötekil~t 
bitirecek~in diye haykırıyor. beı:ı rift 
gii;>: tAı:ı'ı ağzına alanın d..ıdaklarına dl. 
ikııyordu. 

E rkanıharplerimi7.: Fransı7.lar 
Mvaşı ytikflPk ri.itbı>li erk:i nı· 

harrılcrlc ıclare ettiğimızı ~anıynrlar
ciı . Patti. hir giin bana ~öndPrdikleri 
mülak~ t ta!ebind~: erkı\ııı harplerim. 
acn ~1.r lH.çını b;;mıber n!arak gelmek
!ığım : a; ıhyor<lu. 

H:mrlandtk. ErkA"ı h;ırtı rılnrak 
kt)'l'nı"tli ~emt kuman:iantNrır.ıdan tn. 
< i7.arle H;iııeyin \'e unı·u ~t~hmet ağa. 
lan FE:tlim Bu hale klın bir r ne k:.ı
Jaı t.J net edec,.klerd~. N ~ yazık ki, 
baz1 srhl'iJlerin nrayn gırıı:esı yiiziin· 
cien kar:.rlaştınl~n nliil.1:{ı-ta gitmek 

mürnküı . olmnd1. 
Ve ilA\t• etti: 
- l~ü:, Antep harbini h: ı çeşit miiş 

kUlat Ye mahrunıiyPt, fa'<at sarsılmaz 
bir en~ rji ile yaptık. 

Karısının 
karnını deşer. 
hır adam 

Fakılı (TAN) - Boğazlıyan 
ilçesine bağlı Kadılı köyünde 
tüyler ürpertici bir hadise ol -
ınuşt'ur : 

316 doğumlu Ahrnet oğlu 

Hasan Hüseyin, gece yarısı ya
tağından kalkarak hiç sebeı; 
yokken karısını odada bulu -
nan direklerden birisine bağla. 
mış ve ustura ile göbeğinin al
tından üç yara açmıştır. 

Hasan Hüseyin, zavallı Sul. 
tanın barsakları dışarıya fır . 
ladığını görünce. kadını direk
ten çözüp yatağına yatırmış. 
iğne ve iplikle yaralarını dik
ıneğe ve barsaklarını içeriye 
sokınıya çalışmışsa da nıuvaf _ 
fak olamamıştır. 

Şaşıran Hasan Hüseyin, Sul· 
tanı tehdit ederek, soran olur. 
sa bizzat kendi .kendisini yara
laını~ olduğunu söylemesini 
tenbih etıniş, sonra dışarıya ç ı 
karak komşulardan birisini 
çağırmış ve yüz kuruş vererek 
onu 4 saat ötedeki Hamam ka
rakoluna göf1dermiştir. 

Karakol kumandanı . Faik 
onbaşı honıen mahalli vak'aya 
gelıniŞ. Hasan Hüseyin, · karı. 
sının kendi kendisini yaraladı
~ını. söylemişse de şüphelenen 
Faik onbaşı, Hasan Hüseyni 
tevkif edip ellerine kelepçe vur 
ıııuşt~r • 

Ancak bundan s.onra zavaJI• 
Sultanı kendisini ya'ralıyanın 

kocası olduğunu söylemiş ve 
yukarıda bildirdiğim tafsilA.tı 

ıuılattıktan sonra ölnıi.iştiir. 

Bilecik 
Halk evinde 

• 
merasını 

Bilecik, (TAN) .....:. Halkevinin a
çılma yıldönümüdc , Halkevi salonun
da umumi bir toplantı yapılmıştır. 

Içtimada göst.e.ri kolu başkanı Ya

kup Bulut, "Halkevleri ve Kültür"; 

Dil - Tarih kolu başkanı T. Aközer 
"Halkevlerinin siyasal bakımından 

ülküsü" mevzulu birer konferans ver

mişler, mr..ıallim M . . Gürkaynak ta, 
Halkevlcrinin yıldönümU müna.sebeti
le söz söylemiştir. Müteakiben neş
riyat kolu ba.şkanı tarafından Halkev 
!erinin bir sene içinde başardığı işler 
anlatılmış ve çok alkışlanmıştır. En 
son olarak lbrahim Çakmak tarafın
dan kemanla birkaç parça yalınmı.ş
tır. 

On bir ay on bir gün sürmüş olan 
bu şanlı müdafaanın sekiz ay sekiz 
gününü bizzat idare eden kıymetli ko
mut.sn, ayni zamanda çok müteva~I 

bir insandı. Elde ettiği zafer ve ınu. 
\•nffakıyetlerle öğünmeği hiç bir an 
düşun.müş veya düşünüyor değildi. 

B eygir, e.-.ter ve merkep gibi hay 
vanatı kesip gectleri mutbak. 

ta pişirterek hissettirmeden venneği 
dUşündUm. Anladıkları takdirde bir 
isyan c;ıkmasmdan korkuyor<luın Rıı 

tereddüt. beni kararımı tatbikı:.e ge
ciktirmedi. • 

l Maraş Valisinin cenazesd 
Onu söyletnıek için şöyle sordunı · 
- Antep müdafaa.smın ne ytikl'le:{ 

ve eşsfa: bir kahramanlık eseri oldu. 
ğunu kAinat biliyor. Abadi hattratını 
taşıyan kitabe "Türk Verdönı..i Ga:ı:i· 
antep,, unvanını vermiştir. Yani vü. 
cude getırd iğiniz eser. yüksek rüthe
H dUşmnn komutanlarınca da takdır 
cdilm!sıt!r. Ben, bu büyük zafeı in ne 
fartlar dahilinde kazanıldığını öğren
ır.ek isti)orum. 

Sağ e.:nin pannaklannı alnrnıt gö. 
tUrdti ve Uç beş saniye öyle kaldıkt:ın 
ı;onra: 

Ert~l gUn, a.krıam üzeri ôephPh•ri 
teftişe çrkmıştım. Pazar yerinden ge
çerken bir. kata.balıkla karşıla~Lım. 

Mücadele halinde idiler. Vanp. Mr . 
dum. Ve cevap alırken vaziyeti gören 
gözlerimdı>n ilk defa yaş döküldü. !{a
dın . erkek ve çoluk, çocuklu olan bu 
kafile. ölmUş bir ester l~ini tak~ım ı 
etmek için boğuşuyordu. 

Ve rlevam etti: • 

- EV('t, dedi , Antep, örnek bir mü
dafaa ·•t·ı miştir. Bu nıüdıtfaa. yalnız 
Antebi değil, ııayın Başvekilimiz:~ i
şaret ettikleri gibi, bütün hu havali. 
yi işgalden kurtarmıştır. Arkadaşla
nm. canlarını fedadan asla ~P.kinıne
diler. Binlerce Türk öldU. Ölenlerin 
~-eri'li çoruklar ve kadınlar cioldurdu. 
Kimsesiz kaldığımız ı:ıtmanlar <'1-!J. 

Fakı.t TilrktUk, Türklüğtimüıii gö8 -
tıfrmek, borçtu. Onu :ıaptık, SC!.nıyo

:-um 

- Al!!rm ~on aistem harl'l va!'lıta

larile mücehhez düşman ordm;u, bi~ 
sayısız bomba ve kurşun savur·ıyılr. 

du. Cephanemiz buna mukabele ı>de
cek vaziyette de~ldi. Başlı başına bir 
iş olan harp imali!han~ini açtık. Bu 
çok nokl!!Rn ve basit teessüs, çok işi
mize yaradı. Daha aylarca müdafaa 
halinde kalmamızı sağladı. 

Burada ufak çocukları boğaz toklu_ 
ğuna çalışıyorduk. KUçük ameleleri i
ki kıema ayırm15 bir kıemmı aaba..h· 
tan öğleyi" kadar 

0

çalıştırıyor. diier 
kısmını okutuyor Ye bu euretle oku. 

Marao Valisi Salih C.emıd Gülen1n nidUğUnU haber vennlşt.ik. Kıymetli 
bir idareci olarak tanınan Cemal Gülen, yirmi senedenberi çektiği şekerli 
diyabet hastalığına kurban gitmiştir. Maraşa tayin edileli daha altı ay bile 
olmadığı halde açık gönülltilUğü ve iyi kalpliliğiyle herkese kendisini 
ttvdirmiştir. OlümU, Maraşlılar araı:ıında büyük bir teessür uyandınnı§, 
cenazesine binlerce halk iştirak etmiştir. Resmimiz; cenaze merasiminden 
bir intibaı tesbit edivor. 

--. ...., 

• 
Ağaç bayram1na İ§fİralc edenler 

Manisada ağaç 
bayramı yapıldı 
M aniaa, (TAN) - Burada ıon ıünlerde, ,ehrin caddelerini 

ve çıplak yerleri ajaçlandırmak huıuıunda büyük bir faa· 

liyet göze çarpmaktadır. Denilebilir ki 9ehrimizde adeta bir ağaç 
dikme aeferberliii vardır. Sakarya, Belediye, Keçeciler içi, Cüm• 
huriyet, İzmir caddelerile Akhiıar, Turgutlu bulvarlarına battan

bata yeni fidanlar dikildiii ıibi yapılma.kta olan parkların dA 
ağaçlandırılmasına devam edilmektedir. 

Ulucami önündeki genİf yan• 

ıın aahaaının koru haline ıetiril
meıine büyük bir ehemmiyet ve

rilmittir. Bu ıuretle, yazın gö· 
rülen 'bunaltıcı ııcaklar yağı~lı 
meva;mlerde husule ııelen ıeller· 

den kurtulmak imkanı elde edi-
leceği gibi aeyyahlar nazarında 

Aydında 

Halkavi 
Vıldönümü 

Manitayı dütüren çirkin manza· Aydın, (T~~) - Halkevl~i yıldö· 
ranın önüne de aeçilmit olabıle- nömü Aydın halkevınde dün çok pa.r" 
cektir. lak bir surette kutlanmıştır. Gün • 

Bu amaca varabilmek için her yıl, düz toplantısında Ankara halkevin• 
şubatın onunu takip eden ilk pazar den verilen söylevler, konserler, rs.d· 
gününde ağas bayramı ,_.YaP,ılması ka- yo ile dinlenmiş, gece :toplantısı da . 
rarla.ştırılmı~tır. canlı geçmiş!ir. 

Bu seneye mahsus olmak üzere ilk 936 yılında Aydın halkevinde 40 
bayram; pazar günü yapılmıştır. gösteri, konser ve konferans veril. 

Brusta Vali Lütfu Kırdar, General miş, bunları 19087 kişi dinlemiş w 
Ali Rıza Artunkal olmak üzere bütün seyretmi~tir. Tarım sergisini 4228 \'8 

parti semt ocakları, belediye teşkili.- sıhht müzeyi 4822 kişi ziyaret etmiş· 
tı, ilk ve orta okullularla binlerce ı tir. Spor şubesi himayesindeki avcı
yurtt~. erkenden Cümhuriyet alani- lar kurumu 17 silrck yapmışlar, bun. 
na toplanmışlar ve önde şehir bando- Jarda 995 avcı bulunmuştur. 936 yı· 
su olduğu halde teşcir sahasına git- lında açılan ve süren muzik derslerile 
mişlerdir. yabancı dil, zehirli gaz ve hapishane-

Orada ağaç dikimi hakkında halka de açılan okuma derslerinde 860 ders 
izahat verildikten sonra IstiklU mar- vtrilmiş, bunlarda 9493 öğrenici bu .. 
şı çalınmış ve işe b~lanmıştır. lunmuştur. 20 köy ~ezisi yapılmış 356 

Vali, ilk fidanı dikmek suretiyle halkevli ı1tirak etmiştir. Kitapsıtray· 
herkese rehber olmuştur. Oğleye ka- da.ki kitap sayısı 2219, dergi s:ıymı 
dar, 10 bin metre mura.bbu genişli- 2262 yi bulmuş, bir yılda kit!psara .. 
ğinde olan bu koca sa.ha ba~tan başa ya \'e okuma odasına 20280 kf~i e;el~. 
teşcir edilrniotir. rek kitap, dergi ve gazete okumuştur. 

Eskişehirde 
Elektrik 
Ucuzlıyacak 
Eskişehir - Elektrik Şirketi, bil· 

yük makineler getirterek istihsal 
kudretini arttırmak, Devlet Demir _ 
yollan atelyeııiyle iıt.uyona -cereyan 
vermek kararındadır. Bu ıuretle 
sarfiyat artacağı için fiyatlar da in. 
dirilecektir . 

Eaki9ehir T ele.fonlan 
Eskifehir - lki ay içinde FAki,e· 

hir dahilindeki telef onların tamamen 
otomatik hale getirilmeıi kararlaştı. 
rılmıştır . 

Eskiıehir Kadınları 
ve Spor 

Eskişehir - Şehrımizdeki bayan. 
lar "Eskişehir Kadınları Spor Ce
miyeti,, ismi altında bir ~ekkül vü 
cuda getirmişler, ba~kanhğa bayan 
Seniha Dereli intihap olunmuştur. 

Eıki9ehir Eınafı Ara1mda 
Eski§ehir - Kunduracı. kavaf, ye

menici ve saraçlar cemiyetinin idare 
heyeti intihabatı icra olunmuş, 

Cemil lğdir, Hamit Atlas, Hümit 
Uzdem, Nlzım, Mmıafa, Halil ve sa
raç Cafer seçimd~ ekseriyet kazan
mııdardır 

-
Konyada 
elektrik 
meselesi 
Konya - VllA.yet makamı t.ı.rafm. 

dan elektrik şirketi hakkında gôn. 
derilmiş olan tezıkere, şehir meclisin.. 
de okunmuştur • 

Bu tezkerede, elektrik şirketinin 

vermeğe mecbur olduğu faizi şimdiye 
kadar tediye etmediği, temettil da.
ğıtmadığı, ihtiyat akçesi de ayınna

dığı ve bu sebeple her hanği bir arı.. 
za vukuunda şehrin pek fena bir va· 
ziyE:tte kalaca~·ı kaydolunarak vilayet 
ve şehir meclisince bu işe bir hal ça· 
resi bulunması talep edilmekte, bir 
fikir olarak ta elektrik müessesesi· 
nin belediye ve hususi idareye intik&• 
li münasip olacağı ileriye sürülmek· 
tedir. • 

Tezkere, bütçe ve nafia encümen· 
lerine havale edılmiştir. 

Elektrik şirketi zaten kurulduğu 
gündenberi iyi çalışamamış . eJpf·+ .,. 
ihtiyacını temin edemeı.., ; .. t:r 

balık" gazetesi. tirketin faiz ., 
mettü vermediğinden. ihtiyat ak"Mi 
ayırmadığından bahsederken. "vüz 
binlerce liranın şimdiye kadar müra
kabesiz bırakılmasından" bu gibi rıe

ticelerin zuhurunu tablf saymakta ''e 
mPsullerin aratılmasmı istema' lir. 
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Na. so YAZAN: ZIYA ŞAKIR 

Karanlık Bir Gece idi, 
Kapanmıştı, Kafile 

Titreşiyorlardı, 

Ufuk Siyah Bulutlarla 
H'alkı Korkudan 

Tetikte idiler 

Pıyasada 
mühim bir 
fiat hareketı 
M erkeı Bankası Alman· 

yaya . gönderilecelı. 
mallara mulı.abil avans tedi
yelerini kestiği çin ihracat 
füccarlart Almanya için mal 
alamıyorlar. 

Bu sebeple zahire f iyafla
rınc/a cinslerine göre 15 -
25 para düıüklük baıgöster· 1 
miıtir. 

d - Biriniz gidin. Bu atlıların ser -
arını -

ıı:ı k çagırın. Şakalım, burada ne 
a satıa bekliyorlar. 
bernişti. 

\·e~U:· (İmamı Hüseyin) in bu da -
k nı kabul etmış.. Derhal ker\''.ının 
t ~argihına gelerek (Hüseyin) in 
~ ~a girmiş .. hürmetle selam ver-

l~tı ... O zaman, (İmamı Hüseyin)
e lt· 

P Ur arasında fU kısa muhavere 
oeçnıişu: 

eh; Ben ... ResulU Ekremin torunu, 
S a.rnı Ali) nin oğlu, Hüse;>inim .. 

en kimsin ? . 
- Ya 1m ı B H" İb . R' talı am ... en.. ur nı ı-

ırn. Kıifeden geliyorum. 
b - Bize yardıma mı geldin? Yoksa 
Usu.met göstermiye mi? 

, - Ya Hüseyin! ... Ba..sra ve Kfıfe 
~~~i lbni Ziyad tarafından gönde -
t' dı.rn. Maalesef, seni tevkife memu-
~nı.. Yarın sabah doğruca Kıifeye 
Cıdeceğiz ... 

- Ya, gitmek istemezsem. 
- Çok teessüf ederim ki o zaman, 

Cebir istimaline mecburum. 
b~rnamı Htıseyin, bu sözleri büyük 

teessürle dinlemiş: 
la.h- L8.havle, ve IS.kuvvete, illcih bil-... 

Dedikten ~onra : 
~ - Pekaıa ... Şimdi, namaz va'.-"tidir. 
laı arnazımızı kılalım. Ondan sonra 

ıın gelen şeyleri konuşal un. 
biye cevap vermişti. 

di~ür, {İmamı Hüseyin) in göster. 
Ü gı bu sükunet ve tevekül karşısın. 

a, hayrette kalarak namazın bit -
ınea· . ' 

ını beklemişti. 

Ne olacaktı? 
lına.rnı Hüseyın; namazı bitirdik -

~en Sonra ayağa kalkmış... Hürün 
li ar~ısına gelerek kılıcına dayanmış ... 
azın bir sesle söze başlamıştı: 
- Ya, Hür! .. Ya, Muhammet Üm

' ~i!. lbni Ziyad, beni niçin tevkif 
: .ek istiyor ... Benim suçum, kaba
aunı nedir? Yezide bi'at etmemem 

ıni? Eğer maksat bu ise .. ve matlüp 
~lan da, beni cebren Yezide bi'at et. 
~lllekse, tbni Ziyad çok aldanıyor ... 

9.unkü ben Yezit gıbi fiı.sık ve ffı.cir 
;ır s~~hoşa bi'at edemem. Ceddim 

1• esuıu Ekremin ve babam lmamı Atnin şerefini, ayaklar altında çiğne-
eınem .. Ey Hür! Soruyorum sana, 

ben, Yezit ile rekabete mi kalkış -
lıın ? .. Ona karşı, bir isyan bayrağı 
:ıı &.çtım ? .. Hiı.şa .. bunları, aklım • 
boan bile geçirmedim.. Mukadderata 
b Yun eğdim.. Mekkede, Medinede 
~ köşeye çekilerek, senelerce Mua-

~ı~enin ve Yezidin haksız tecavüz • 
e.:~e büyük bir sabır ve sükunetle 
g~~s gerdim. Yezidin zulmü taham. 
llıulfersa bir hal alınca, artık sabre-
dernedim. Arabistan diyarında ba • 
~nınama imkan olmadığını hisset • 

1 
ın. Bundan haberdar olan Küfeli -

er, bana müracaat ettiler. Yüzler. 
~e lllcktup gönderdiler. Vaktiyle ba. 
lt tına ve kardeşime yaptıkları hare -
b ~tlerden nedamet göstererek bo.na 
1 at etmek istediler .•. Şimdi; cevap 
~er b • 1b · R. 1 Elin' lt ' . ana ya, nı ıyam. .• ı, 

d albınin ve vicdanının üzerine koy 
a, il>ana cevap ver ... Benim yerimde 

gen olsaydın, ne yapardın?. 
ne .... · t· ... ış 1 ••• 

liür, bu sözler karşısında ba,mı 
~tın~ .. sükut ile mukabele göster • 
ltıiırl. 

')'~1 ••• 

Talih ve kılıç / 
lına.mı Hüseyin; kısa bir slilfüttan 

~rıra, yine o müessir lisaniyle söz. 
erine devam etmişti : 
.. - Ya, Hür!.. Hiç çekinmeden 
~0Yl.e .. Benim sana söJlediğim şu 
ı:ıkatıere rağmen, beni.. ve benim 
t a.rniyle masum olan Ehli Beytimi 
t~1?f ederek tbni Ziyada götürmek 
!tı rınde isen, açıkça söyle... O za-

an sen ve ben .. talih ve m ukadde -
l'a.tınıızı şu kılıca havale edelim. Da.. 
;arnızı, mertlikle hal ve fasleyliye -
~nı .• Yok; eğer, hakka ve hakikate 
liı-nıetin varsa söyle de, başka bir 

ça?'e dlişünelim. 
,__})edikten sonra, HUrrUn ce\·abını 
~klenıişti. 

Hür, birdenbire cevap verememiş. - Hüseyinin kervanı firar etmiş .. 
ti. Gözlerini, dalgın dalgın etrafına Demişlerdi. Hür omuzlarını kal-
gezdirmişti... Bu dalgın gözler; ça. dırmış: 

dırlar arasında dolaşan kadınlar, - Ne yapalım?. Takdir, böyle i. 
oynaşan çocuklar üzerinde ayrı ayn miş .... 
tevakkuf etmişti. Demekle iktifa etmiş .. İbni Ziya _ 
Güneşin yarısı. çölün derin ufku- da, karşı bliyük bir mes'uliyet altı • 

na girmişti. Kıpkızıl bir renk, bu ka- na girmişti. · 

dınlann ve bu çocukların yüzlerine Karanlık bir gecede 
akseylemişti. Imamı Hüseyin, ortalrk karardık-

Hür, bir rüyadan uyanır gibi sil- tan sonra, kafilesine sessizce hareket 
kinmiş: emri vermişti. 

- Ya, lmam! .. Ben; İbni Ziyadın Karanlık bir gece idi. Bütün ufuk-
serdarları arasında, şecaat ve müba. lara, korkunç bir fırtınanın başlan. 
rczedeki şiddetiyle meşhur bir ada - gıcı olan siyah bulutlar gerilmişti. 
mım .. F'akat şu anda, kendimde Semada, bir tek yıldız bile görmek 
büyük bir aciz hissediyorum... Sa - mümkün değildi. Kadınlar ve çoı•uk
na; ve şu ma..sum yavrulara, kılıç çe. lar: heyecan ve korkudan, titreşmek. 
kemiyeceğim. • telerdi. Her ihtimale karşı erkekler 

Diye cevap vermişti. kılıçlarını çekmişler; karvanın {'tra-

T ert ip ed ile n p lan fını ihata etmişlerdi. 
lmamı Hüseyin, Hürün gösterdi • Imamı Hüseyin, artık babasından 

Hava Kurumu koyun cleri
leri 78 - 80 kuruı iken 65 -

.r 66 kuruıa düımüşfür. Alman· 
ya için ov derisi almıyorlar. 
Almanyanın b zden aldığı 

buğday/art yabancıya ve 
lütünleri serbest. dövizle 
muhtelif memleketlere sat · 
mağı it ivat edine/iği piyasa
da madde fayini suretile söy 
'"'rımeH(>dir. 

Piyasada 
Satılan 
Şekerler 

ği bu mertlikten son derece müte · tevarüs ettiği büyük cesaretin göste- Kahveciler, piyasada yalnız Küp 
hassis olarak, ona hararetle teşekkür rilme zamanının geldiğini takdir et- Rus şeekri satılma..sından şikayet et
etmişti. Ve sonra, beraberce düşün- miş; bir kaç sadık dostu ile. itarva •. mektedirler. Piyasadan yaptığımız 
müşler; şöyle bir planın tatbikine nın pişdarlığını deruhte eylemişti. tahkikat, şeker şirketinin elinde bu. 
karar vermişlerdi. Yol, yoktu. Gidilecek yer, bilınmi- lunan Rus şekerleri tükenmedikçe Es-

Hür, askerlerinin yanına avdet e. yordu. Bu zalim ve insafsız karanlık kişehir küp şekerlerinin piyasaya çı-
decek: içinde, hiç kimse bastığı yeri göl'emi. karılmıyacağını göstermektedir. Hal-

- {Hüseyin) kolaylıkla teslim ol- yordu. Artık hayvanların tabii sevk. buki bazı kimseler bir kolayını bula
mtıyor. Gece mukateleye girişmek !erine tabi olan kafile halkı, tama. rak Eskişehirden küp şekeri almakta 
te doğru değil. Onu, yarın sabah tev- mile mc<;hul bir a~ıbete doğru sürük- ve bakkallara çift sandığı 29,5 - 30 
kif edeceğiz. leniyordu. lira arasında satmakta imişler. Eski-

Diyecekti. . • Böylece, !laatler gC'<;mişti. Kadın- şehir küp şekerinin 28 liraya alınma-
{lmamı Hüseyin) ise: ortalık ka _ larla çocuklar; yorgunluk ve uyku- s a mukabil bakkallar da karlı ola

rardıktan sonra, sessizce çadırlarına suzluktan, bitap lir hale gelmişlerdi. rak bu işi yapmaktadırlar. Kahve
toplanarak (Kerbcla) ya doğru çeki- KE~skin çakıllar ve dikenli çalılar ara. ciler, Rus şekerlerinden bir tanesinin 
lip gidecekti. srndan güçlükle yol bulabilen d veler çay için kafi gelmediğini, iki tane-

Plan, aynen tatbik edilmiŞti Or- ve atlar bile, bu meşakkatli yolculu- sinin de fazla gelmesi yüzünden ken
tahk ağarırken, Hürrün askerleri 0 •

1 
ğa, güçlükle tahammül etmeiüelerdi. dil,.,rinin zarar ettiklerini iddia et • 

na koşmuşlar: (Arkası var) mektedirler. 
Eskişehir şekerlerinin kimseye sa -

---~~ ..................... 
SAGLIK ÖGUTLERı 

Gülünüz, 
Bayram ve tati l gün lerinin şanı 

keyiflenmek, gü lmek, eğl enmektir. 
Neş'e ve gülmek insana sağlık ve. 
ren, insan ın ö.mrünü uza t an en 
büyük kuvvetlerdir. 
Neş'el i arkadaşlarla birlikt e, 

kırda, temi z hava içinde geçirilen 
keyifli bi r gün kuvvet bulmak, öm
rü uzat mak için en iyi i l açtır. 
Güneşin ışı kları bir evin içerisi. 

ni nasıl t emizlerse, neş'elenmek, 
gülmek te insanın vücudünü öyle 
temizler. 
Cü lnıek ihtiyarlığı geçiktirir. 

Venüs daima neş'el i olduğu, daima 
güldüğü için, daima güzel ve genç 
kalınış ve güzellik ilahesi olmuş • 
t u. 

Eski zaman filozoflarından biri. 
birine zıt iki meşhur adam vardı : 
Biri Heraklit daima kederli duru r, 
ağlar ve ağ latırdı. Onun için al t
mış yaşında ö l müştü. ö teki De • 
makrit daima güler ve gü ldürürdü. 
Onun için yüz dört yaşına kadar 
tombu l tombul, afiyetle yaşadı. 

Siz de daima Denıakrit gibi yapınız. 
Gülünüz ve etrafınızd aki l eri gül -
dürerek onlarla birlikte tekrar gü
lünüz .• 

- iyi söylüyorsun ama, neş'e -
lenmek, gülmek insanın daima 
kendi elinde değildir. Muhitin, re. 
fahın, servetin t esirleri vardır .. 

Demeyiniz •. Öyle olsaydı yaln ız, 
rahat içinde yaşıyan zengin adam
la r bahtiyar olurlardı, yaln ız onlar 
gülerlerdi. Halbuki her günk ü gö r
güleriniz bunun aksini isbat eder
ler. 
Neşelenmek, gülmek, mütemadi 

olmasa bile, insan arada sırada bi . 
le gülse ve keyiflense yine sağlık 

üzerine güzel tesir eder. 
Onun için iş günlerinizde gülmi

ye, neş'elenmiye vaktiniz olmasa 

LOKMAN HEKiM 

Eğlenin iz 
da, hiç olmazsa, bayram günlerin • 
den istifade ediniz, gülünüz, eğle
niniz. 

Gülmek sağlığı korumak için bir 
vasıta olduğu gibi, hastalıktan 
kurtulmak için de vasıta olabilir. 
Gülmekle tedavi, bizim Bursalı 

meşhur büyük hekim Asklepiadin 
bulduğu bir tedavi usulüdür. Bu 
hekim en ağır hastalarını güldü· 
rür. ve böylece tedavi ederdi. 

Ondan sonra da, gülmenin hasta 
lıkta şifa verdiğine bir çok meş
hur misaller vardır. Deliliğin se
nası hakkında ölmez eserler yaz. 
nıış olan Erasm'i okunıadınızsa bi 
Je adını bilirsiniz. 

Bu felozof akciğerinde çıkan bir 
çıbandan hasta yatarken bir nıek· 
tup alır ve onu okudukça o kadar 
güler ki çıban delinir, hastalıktan 
büsbütün kurtulur. O meşhur ese
rini yazınıya da böyle gülmesi se -
bep olur . 

Gülmek insanın ruhuna neş'e 

verdiği gibi, hazmını kolaylaştırır. 
Hazmı bozuk olanlara tavsiye edi 
len en iyi ilaçlardan biri neş'eyle 

yemek, yemekte gillınektir. Cülen 
adaının kanı da daha kuvvetli dö. 
ner. 

Cülnıek terlemeyi bile arttırır, 
terlemekte vücudun zehirlerini çı
karır. 

Yalnız her şeyde olduğu gibi, 
gülmekte, keyiflenmekte de ifrat a 
git memek lazımdır. Yine bir bü 
yük filozofun • şairce değil, fazla 
hekimce bir teşbihine göre, . ifrat 
derecede vç gürültiilü neş'e ruhun 
ishale tutulması demek olur,. vücu 
du zayıf düşürür. 
Teşbih büyük Bacon'un olduğu 

için, tekrar ettiğimden dolayı, el
bette beni de affedersiniz. 

tılmaması, yahut herkese serbestçe 
satılması istenilmektedir. 

ZAHiRE 
BORSAS 

1 - ltha! -t •• quğd.ıy ~ııJ. u'l :!5·1 ı 
ouigur 15 <ia: ..!. \ r ;, w ı:H ı-'a ~;>O, ke
pek 60, yapak 15111, tiıtik 141 :!. fasul
ye 57 ~.:, yulaf 15, pumu k 1 :i.!, iç ce
viz 2~1.. kaşar 1'1 '~, B. peynır HY:? 
ton. Afyon 36.) kilo. 

ihracat - Yapak ~01, razmol 
168% ton. 

2 - Satışlar: Buğday yumusak 
kilosu 6 kuruş 5 para lan 1) kuruş 2ü 
paraya kadar; arpa Anadol kılosu 4. 
kuruş 2(J paradan 4 kuruş :L5 paraya 
kadar; çavdar kilo~m 5kuruş10 para
dan 5 kuruş 15 paraya kadar; kuş
yemi kilosu 15 kuruş 5 paradan. mı
sır san kilosu 5 kuru~ 5 paradan, ken 
dir tohumu kilosu 10 kuruştan l O ku
ruş 10 paraya kadar; yapak Anadol 
kilosu 61 kuruş 20 para.dan 66 kuru
şa kadar; yapak Trakya kilosu 75 ku
nıştan 79 kuruşa kadar; zerdeva de
risi çifti 5300 kuruştan 5500 kuruşa 
kadar; san.sar derisi çifti 3400 kuruş
tan 3650 kuruşa kadar; kuniuz deri
sı çifti 14 .. kuruştan 1500 'm1-uşa ka
dar; tilki J.?"İöi c:ifti 5">0 kurııştan 

SOOO kuruşa kadeır: kurt derisi çift1 
250 kıuruştan fı::ıQ kuruşa kadal'; por
cuk perisi çii::i MO kuruştan Gô~ ku
ruşa kadar: kedi derisi <;ifti 110 ku
nıştan 300 k'..lr 15:ı kadar· cakal deri
.si çifti 220 kur> .. ı;;tan 250 ırnnışa k.l
öar: tavşan dı:risi adedi ~:: kuruştan 
26,'~ kuruşa kPc! •• r. 

ı-;:lMA-;; HAREKETLERi 1 
Bugün limunur.ı!dun gidecc.:k va

purlar: S-!at 16 Je Antalya Bartınıı, 
20 de Saadet Bandırmaya, 15 te Jz
ınir lzmire. 

Bugün limanımıza gelecek vapur
lar: Saat 10 da Anafarta Bartından, 
l!'j,40 ta Rcctlel! Mudr.ny:ıılnn, G,311 
da Saadet D ~l"dır~ adan. 

Zahire fiyatlan 
20 para kadar düştü 

Bayram dolayısile Zahire Borsasının kapalı bulunmasına rağ

men Haydarpaşaya gelmiş olan buğday, çavdar ve arpalar borsa 

harici olarak Galatada Ömer Abit Hanında komisyoncular tara

fından satılmıştır. Bayramda Haydarpaşa trenlerinin açık ve 
borsanın kapalı bulunması bile alıcı ve satıcıları faaliyetten dur. 
durmamıştır. Bayram günlerinde gelen 51 vagon buğday, 26 

vagon çavdar, on altı vagon arpa kısmen satılmıştır. 
Piyasa gevşek geçmiş ve dün bor-

' J 
sa da aynı gevşeklik devam etmıştir. 

.. -B_ O R S A Ekstra ekstra Polatlı buğdayları 6,25 
kuruş, 5-6 çavdarlı!ar 6,20 kuruştan 
verılmiştir. Çavdar 5,10; arpalar 
4,25 kuruştan satılmıştır. Bayramdan 26 ŞUBAT CU)IA 

P aralar önceye nazaran zahire fiyatlarında 
cinslerıne göre 10-20 para kadar 

A J ı t S a t ı f bir tenezzi..ıl görülmektedir. Düşük· 
Sterlin 

l Dolar 
20 Fransız Fr. 
20 Lıre• 
20 Bclçıka Fr. 
20 Drıhıru 
20 İsviçre Fr. 
ZO Leva 
ı Flonn 

614.-
123.-
114.
ııo.-
80.-
18.-

20 Çekoslovak kro. 
2 Şiling 

565.-
20.-
63.-
70.-
20.-
25.-
20.-
21.
ıı.-
48 -
30.-

ı Mark 
1 Zloti 

Pengo 
20 Ley 

Dınar 
hvl'c; kuronu 
Altın 
Banknot 

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bedin 
Var~ova 
Budapcşte 
Bukreş 
Belgr;:ıd 

Y"kcıhama 
Mo'<kova 
Stokholm 

1037.-
246.-

6ı6.-
0.7936 

17.0625 
15.0812 
4.7114 

88.7175 
3.48 

64.4480 
1.4494 

22.7613 
4.26 

11.3960 
1.9725 
4 20 
4 3830 
108.605 

34 ~775 
2 7836 

24 90 
3.1485 

620.-
126.-
117.-
125.-
84.-
22.-

575.-
23.-
66.-
75.-
23.-
28.-
22.-
23.-
14.-
52.-
32.-

1038.-
247.-

616.-
0.7935 

17.065 
15.0795 
4.7118 

88.7175 
3.4790 

64.4480 
1.4492 

22.7613 
4.26 

11.3960 
1.9732 
4.20 
4.3830 

108.605 
34.5775 

2.7836 
24.90 

3.1485 

Dünkü 
Muamelel~r 
Gevşek geçti 
Dün borsada açılış fiyatlarında dü

şüklükle işe başlanmıştıı. Bayram 
günlerinde Paris borsasında 280 
franktan 273 franga kadar düşmüş. 
olan Türk borcu dün sabah 270 frank 
la açılmış \'e lstanbulda 21,10 liradan 
20.52 kuruşa kadar düşmüştür. Ara
da 60 kuruş bir fark görülmektedir. 
Ak§am üstü Paristen 272 frank ge
len Türk borcu borsada 8 kuruş ka
dar yükselebilmiş, 20,6ü lirayı bul-
ı.mştur. Aslan çimentosu üzerinde 
de tenezzül olmuştur. Bunlar 14,30 
liraya inmiştir. Buna sebep olarak 
martın on dokuzunda toplanacak his
sedarlar heyetinin kuponlara \'erile
cek paranın iki lira yerine 175 - 150 
kuruş olacağı haberlerinin şayi olma 
~ıdır. Anadolu tahvilleri 39.20 lira
dır. Mümessiller 42,20 dir. Anadolu 
hisseleri kuponsuz olarak muamele 
görmektedir. 24,50 lira olan kupon
lunun kıymetinden kupon kıymetinı 

düşülecek olursa bunlar 22,60 lira tut 
maktadır. Erzurum-Sıvas hısselerı 

hiraz satılmış ve 95,25 lirayı hulmuş
tur. Ergani hisseleri de !l'-J,2[> lira -
dır. Merkez Bankası hi.ss<'leri de 97, 
50 lıradır. 

1-i:ıyrama tesaduf eden ger:en pa . 
zartt-si günü y11pııarak olan Pkidas 
yon, öntimü~deki pazarlPsiyt kalmış
tır. Ru hafta lıkide edil.Jcek olan yüz 
elli bin liralı\\ hi~f.e bPnetlerıLir. 

AnadoLu 
tahvılleri 

M erkeı Bankası vadele
ri geçmiş bulunan 

ve bu güne kadar tesviye 
edilmemiş olan Anadolu 
tahvillerile Anadolu h'ssele· 
rinin kuponlarına mukabil 
pa ra t evziine başl amıştır . 
Banka t ahvillerin kuponları· 
na 1 ôO kuruş ve hisselerin 
kuponl a rına 193 kuruş öde· 
mfl!Hedir. 

lüğün devam edeceği tahmin olunmak 
t&dır. Bunun da sebebi ihracat mal
larına alıcı btllunmamaı;ıdır. 

Sert buğdaylar ihracat için yedi 
kuruş on paraya kadar alındığı halde 
dün ancak 6 kuruşa ve yerli sarfiyat 
i!:in müşteri bulabilmiştir. Bu hesap
ca sert buğdaylarda 10-15 gün içııı
de elli para kadar bir düşüklük husu· 
le gelmiştir. 

Almanya ile olan ticari münasebet. 
!erimizin nazik bir saflıaya girmiş bu
lunması dün de yazdığımız ~ıbi piya
salarda derin akisler uyandırmıştır. 
Tüccarlarımızın Almanyadan alacak
larını alamamalan ihracat mallarımı. 
zın piyasaları üzerine tesirini göster
mekte devam ediyor. Gümrüklerimi
ze gelmiş olan Alman mallarının da 
ithal edilmemesi için lktisat Vekale
tinin faaliyete geçmiş olması bu a
kisleri derinleştirmiştir. Alman ına
hafilinin vaziyeti Berline bildirdiği 

ve Almanyai le olan klering anlaşma
sının yeni esaslar dahilinde yeııılene
ceği haberleri de piyasada şayi ol
muştur. 

Çivi Fiyatlara 
Çıvi f1yatları haKkmd:ı yapılmak .. 

ta olau tetkikat nihnyet hulmuş ve 
rnprr Vekalete gondı::rilmiştir. Çivi 
f:ı brikalarının imalat hesaplarını da. 
tc•kiJce IU.z.uın geren iktisat Vekaleti 
l.>u iş ıçin tt-tkik heyetinden Fuııdı 

ml':nur etın:ştir. 

Yunan - lsveç 
A•ina, 26 (Hu::.ı,sil - Resmt gaze

te ile, Yuna.nistanla lsveç arasında 

imza edilen •ıcarc! mukavcles:nin tas
diki lrnnunu M~ ed;lnıiştir. 

GRıPiN 
Soğuk al"'mlıj!.ına, ba nezlesine \"E 

diğer nezlelere, griııe, l\ırıJ\lığa, 
ü iitmekten müteHllit biltiin 

ı~tıraplarn knı ı bilha sa 
nıües~irdir. 

GRiPiN 
En ~iddetli baş Ye diş ağrılarını 

derhal dindirir. 

GRiPiN 
Bel, sinir, romatizma ağnlarmda 

hararetle tn\· iye edilmekt~<lır 
icabında günde Uç ka~e almabilir. 
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Millet Meclisinde Anayasa 
Müzakeresinin Tafsilatı 

Millici olmak bizim 
zaruri şıarımızdır 

Millet Meclisi geçende tarihi ehemmiyeti haiz hararetli toplan
tılarından birini daha yapmış, Başvekilimizlc 153 arkadaşının 
anayasanın taıdilini ve bu suretle Parti umdelerinin anayasaya it
halini istiyen teklifini müzakere etmişti. Bu tarihi celsenin za
bıtlarını aynen neşre devam ediyoruz. Bugün de okuyacağınız 
satırlar, Dahiliye Vekili ve Parti Geaıel Sekreteri B. Şükrü Ka
yanın nutkunun devamıdır: 
AtatUrktin vazettiği prensipler 

TürktUr. Yani asliyeti ve menşei iti
barile tamamile milletin kendi seci • 
ye.sinden alınmış ve onun bütün ih -
tiyaç ve zaruretlerine uygun olarak 
seçilmiştir. Bu prensipler ayni za -
manda tilrkçüdür de .. Bu itibarladır 
ki, millic..'ilik vasfı kendiliğinden çı -
kan bir zaruret olur. (Bravo sesle -
ri) Bu milletin son asırlarda, gerek 

~ ekonomik hayatta. gerek sosyal ha
yatta çektiği elemleri Hurada tekrar 
etmek istemem. O son safhaların ha 
zin sahnelerini Atatürkün nutukla -
rında açık olarak görmek mümkün
dür. Eğer tekrar bu acı hatıralara 
dönmemek, bu elim hayatı ya~ama
mak ve beşeriyete de böyle bir fcla· 
ket hazırlamak istemiyorsa, Türk 
Milleti, behemehal Türkçü ve millici 
olmak lazımdır. (Bravo, çok yaşa 
~leri), (Alkışlar). 

TUrk Milletini beşeriyet içerisinde 
medeniyete yarar. sulhe hadim, müm 
taz bir camia yapmak için evvel e -
mirde Türri: milletini istikbal tarihin 
de de l~yik olduğu medeniyet seviye 
sine çıkarmak lazımdır. 

Milliciliğimiz 

Bu itibarla millici olmak bizim za
ruri şiarımızdır. Fakat bizim millici 
§İarırnız dar ve inhisarcı de-
ğildir. Bizim milliciliğirniz me-
deni beieriyet içinde onun e_ 

saslı bir unsuru olarak insanlığın ila 
ve tealisine ve bütün dünyayı mes'ud 

• ve müreffeh yaşatmıya matuf bir 
milliciliktir. 

ğr, kanunlarla idare etseydi Devlet 
ve Millet idaresini mistik ve doğma • 
tik esaslara bağlamasaydı ilk zaman 
!arda ve Osmanlıların ilk devirlerin· 
de olduğu gibi kendini kendi kanun 
!arı ile ve usulleri ile idare etseydi bu 
günkü bulunduğundan daha çok ile· 
ri ve geniş olur ve medeniyete daha 
çok hizmet ederdi. Türk milletinin 
son asırlarda gördüğü felaketlerin , 
çektiği sıkıntıların sebepleri, aslı bir 
takım gayri mes'ullerın ve gayri meri 
menba ve vasıtaların yaptıkları ka · 
nunlarm altında zebun olarak iş gör 
mek mecburiyetinde kalmasıdır. Ma 
demki, tarihte deterministiz, madem 
ki ·icraatta pragmatik maddiyetçiyiz, 
o halde kendi kanunlanmızı kendi • 
miz yapmalıyız. Kendi cemaatimizi 
maverayı dünyaya taalluk eden her 
türlü endişelerden her türlü lahuti 
hayallerden müberra olarak kanunla 
nmızı bugünün icablarını, maddi za· 
ruretlerini gözönünde tutarak yapma 
lıyız. Memleketin maddi hayatı an -
cak •bu suretle kurtulur. Maneviyatı 
için Türkün temiz ahlakını inkişaf et 
tirmek kafidir. Onun içindir ki. biz 
her şeyden evvel laikliğimizi ilan et
tik. Kanunlarımızı ona göre yaptık, 
şimdi de Teşkilatı Esasiye Kanunu • 
muza koymak istiyoruz. Eşhasın 

vicdan hürriyetlerine ve istedikleri 
dinlere intisabına zerre kadar müda 
balemiz yoktur. Herkesin vicdanı hür 
dür. Bizim istediğimiz hürriyet. laik
likten maksadımız dinin memleket iş 
terinde mlicssir ve amil olmamasını 

lemin ctınelüir. Bizde laikliğin çerçe 
vesi ve hududu budur. Arkadaşla"': 

biz şerayii sa lif enin geçmiş hUkilm -
lc>rinden çok zarar gören bir mille • 
tiz. 

(Arkası var) 

füıdıköy Sulh lem Dairec;inden: 
Şükufe, Ahmet Sadık, Yusuf Ba-

ı~tanbul Vçüncü İcra Memurlu
ğundan: Yeminli üç ehli vukuf tara.. 
fmdan tamamına 14 77 .50 lira kıymet 

takdir edilen ve Davutpa.şada Da.vut
pa§a mahallesinin Hekimoğlu Alipata 

caddesinde kain 20, 22, 22-1, 20-1.20-2 

20-3, numaralarla murakkam maa 

arsa iki dükkan 3 baraka dükkan u-

mum mesahası 416 metre murabbaı 

olup bundan 17.50 metre murabbaı 

bahçede bir kat kagir ahır ve 100 
metre murabbaı bir kat ah~ap dük. 

kii.n ve odalar ve etrafı duvar ve bi

nalar ve teneke ile muhat bahçe, bah

çede erik, vişne, ayva, armut ve in. 

cir ağaçları ve bir kuyu vardır. Bina
lar bir tarafı duvar diğer aksa.mı ~a
l~ ahşaptır. Oda. bir aralık bir hela. 

dan ibaret olup ayda dört lira ve di
ğer oda ise Uç lira bedeli icara mU

tehammildir. Dükkanlar ahşap ve ze. 
min çimento, ön tarafı camekan ber
ber dükkanı ve tahta kepenkli kö· 

mtircü dükkanile ufak bir dükkan. 
dan ibarettir. Berber dükkanı üç lira 
kiraya mütehammil olup diğerleri boş 
tur. 

İşbu gayri menkul aGtk arttırmaya 
konulmuş olduğundan 21.4.37 tarihi-

ne müsadif Çarşamba gilnü saa.t 14 
ten 16 ya kadar dairede birinci ayrı 
ayrı açık artır:malan icra edilecektir. 

Artırma bedeli kıymeti muhammene
nin yüzde yetmiş beşini bulduğu tak. 
dirde mUşteri üzerinde bırakılacak
tır. Aksi takdirde en so nartırma 15 
g\in müddetle uzatılacaktrr. 6.!5.37 ta
rihine milsad'f Perşembe J!"ÜnÜ saat 
14 ten 16 ya kadar keza dairemizdı> 

yapılacak ikinci artırmasında artırma 
bedeli klymeti muhammenenin yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde M

tış 22 O numaralı kanun ahkamına 
tevfikan geri bırakılır. Satıs peışindir. 
Artırmaya iı:;tirak etmek istiyenlı-rin 
arttırmak istiyenlerin gayrimenkulün 

kıymeti muhammelerinin yüzde yet
miş beşi nispetinde pey akçesi veya 

milli bir bankanın te.minat mektubu· 
nu hamil bulunmaları lazımdır. Hak. 

ları tapu sicili ile sabit olmıvan ipo
tekli alacaklılarla diğ'er alô.kadaranuı 
ve irtifak hakkı sahlplerinin bu hRk· 
lanm ve huı:ıusile faizler ve masarife 
dair olan iddia.lannı evrl".~t mlisbitc. 

lerile birlikte ilan tanninden itibaren 
nihayet 20 gün zarf•nda hirlikte dai
remize bildirmelrri Jitzınıdır Ak~ tak 
dirde hakları tapu sicili ile sabit olmr
yanlar satış bedelinin naylasmasm -
dan hariç kalırlar. MilterR kim verm 

temıiriye . tanzifiyeden mütevellit be
lediye riisumu ve vakıf icaresi hede
li mü1 .. ayededen tenzil olunur. 20 se. 
nelik taviz bedeli müsterive ııittir. Da 
ha fazla maliımat almak iı:;tivcnler 

20.3 .~7 tarihind<'n itihıtren heri{PSln 
J?{)rehilıııPsi kin ıiairede ııçık hnlırrı

d11nı!ıırıık arttrrma şartnamesile 

934--S99 numaralı dosyavıt milrara-

SAÇ 
BAKiMi 

Güzelliğin 
en birinci ıartıdır. 

Petrol Nizam 
ittihat Değirmencilik 

Türk A nonim Şirketinden: 
Ticaret Kanununun 361 ve 370 in

ci maddeleri ahkamına tevflrnn tT
TlHAT DEGIRMENCILIK TURK 
ANONJM ŞIRKETI hisSAdarlar umu
mi heyeti 1937 senesi Martının 30 un. 
cu Sah günü, saat onda Galatada ö. 
mcr Ahit Hanında 12, 13, 15 numa· 
rah yazıhanede atiyen içtimaa davet 
olunurlar. 

Miizakerat Rumam~: 

1) - Meclisi İdare raporunun kr
raat ve k:ı.bulü. 

2) - Murakıp raporu kıraat ve 
kabulü. 

3) - 31 Birincikanun 1936 bUan. 
çosunun tasdikile temettUün sureti 

ı--------- , Deniz Yolları 
i Ş L E TM ESi 

Acenteleri: Karaköy Köprübaşı 

'!'el. 42362 - Sirkeci Milhürdar 

- zade Han. Tel. 227 40 -

ı rabzon postaları 
Pazıı.r, salı 12 de, perşembe 16 da 

izmir sür'at 
postası 

Cumartesi 15 te 

Mersin postaları 
.3alı, Perşembe 10 da kalkarlar. 

Diğer postalar 
oARTL'\T 

.ZM!T 

- Cumartesi, Çar 
şanba 18 de 

- Pazar, Salı, 

Perşembe 9,30 
da 

MUDAl\ı7 A - Pazar, Salı . 
Perşembe, Cu . 
ma 8,30 da 

BANDIRMA - Pazartesi, Sah. 
Çarşanba, Per. 
•en be, Cumarte· 
si 20 de 

:{ARABWA - Sah, Cuma 19 
da. 

\ YV ALIK - Salı, Cuma 19 
da. 

tMROZ - Pazar 9 da. 

rrabzon ve Mersin postalarına 
t1llkış günleri yük alınmaz. 

(10il) 

tevzii ve işbu devrei muamelat için ' •••••••••••
~1:eclis1 İdare azalarının zimnıetleri. 

nin ibrası. 

4) - Meclisi İdare aza~ıııdnn müd
deti hitam bulan azanın intihabı. 

MUHTIRA: Şirketimizin ic ni?..am· 
namesinin 34 üncü maddC'si hiik. 
mUne uyarak asaleten veya \'ei<iı.le. 

ten en aşağı on hisse senedine malik 
ol::ın hissedarlar mezkur meclis icti
mamda haZTr bulunabilmek ürerr. iç-

tima gününden evvelki on gün zar. 
fmda hi'ı>nil olduklafı his!=IP ~f'!netleri. 
ni Şirketin veznesine tevdi eylemeleri 
lazımdır. f\fali müeesPselere yntrrılan 
h;.ı:;se ~enetlerine mukabil lın:ın ve
sikalar kanul olun:ur. 

!\lrrlisi lclar<'· 

tstnnlıul Adli~·f'Si :Uahkemf'i Asti~·e 

Yenileme Biirosunılnn: Davacı evkaf 

ile Şevki arasında yangında:ı evvel 

mütehaddis mülga Beyoğlu Bidayet 

İkinci Hukuk ~fahkemesinin 338 : 
144 N. mukayyet davanın yenileme 
muamelesi !lırasında müddeialeyh 
Şevkiye çıkanlan davetiyenin bila 

tebliğ iade olunduğu müb:ı.şirin me~

ruhatmdan anla.şılma)tla 16:2:937 ta

rihli tetkik celsesinde ilanen tebligat 

Dr .A.K KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

"ŞARK" 
Sigorta Anonim Ş:rketi 

1STANBUL 

"ŞARK., Sigorta Anonım Şirketi

nin alelade Umumi Heyeti, 29 Mart 

1937 tarihine müsadif Pazartesi t;U. 
nü saat on altıda Şirketin G'alntada 
Şali< Hanında üçilncü kattaki ~fer. 
kezinde toplanacağından sayın h İ ~· 
sedarJarımız:n toplantıya gelmeleri • 
ni dileriz: 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - İdare Meclisi ve murakıp ra. 

porlarının okunması. 

2 - 1936 hesap senesine ait bilan. 
ço ve kar ve zarar hesabının ta..c:dlki. 

3 - Geçen hesap devresi ;çinde ic
rayı vazife eden İdare Meclisi üyele
rinin ibrası. 

4 - 1936 senesi kıt?..,ı.ncma ait tek. 
liflerin tetkik ve tasdiki. 

LJığer bir va.sfımız da halkçı ol • 
maktır. Halkçı olmak alicenaplığımı 
zın nazari bir eseri değildir. Zaten 
biz prensiplerimizi koyarken geçmiş 
zamanlara aid ve yahut insanların 
yüksek hislerinden mütevellit rniicer 
ret mefhumlara kapılarak koymaqık. 
Biz doğrudan doğruya sulh ve me • 
deniyet amili olarak bir Türk istiklB.
lini ebediyen korumak için ne gibi 
şartlar dairesinde yapılacağını arıya 
rak ve icabeden t:ırtları tesbit ede -
rek aldığımız hal;~çılık bir mcrha -
met eseri de değildir. Halkçılığımız 

doğrudan doğruya bu memleketin 
kurtanlm&Sı, müstakil olarak insan -
ca ya~aması için bir şartı evveldir. 
Bizim halkçllığımız; halka doğru, 
halk için değil, halk tarafından ve 
halkla beraber sistemlidir. (alkışlar) 
Bu sistem memleketin doğrudan doğ 
ruya halk tarafından idaresini lstih
da.f eder. Bizde f erd ve sınıf imtiyazı 
yoktur. Bütün vatandaşlar üzerinde 
kanunlarımız tamamile müsavi ola
rak mer'i ve caridir. !ttilaımıza vasıl 
olacak ta cezasını görnftyecek hiçbir 
kanuni kabahat yoktur. 

haettin, Ayşe Hümeyra, Ömer İsken· 
der, Nurettin. Burhancttin, Nilüfer, 
İhsan, Mehmet Resai. Firdevs ve u _ 
fak kızt Mefharetin şayian ve müşte. 
reken mutasarrıf oldukları ve 2700 
i.~i bin yedi yüz lira kıymeti muham
menesi bulunan Erenköyünde Sahra· 
yı cedit mahallesinde eı>ı~d Kayışdağı 
merdiven tariki yeni Mama soknğı es 
ki ve yeni 63 no. lu Mihrimah Sultan 
vakfından 9 dönüm miktarında bağı 
olan tarlanm İ7;alej; şuvu suretilc sa. 
tılması hakkında Kadıköy Birinci 
Sulh Mahkemesinin ilamı üzerine da. 
iremizce satJşa çirnrılmış ve tarihi 
ilandan itibaren 20 gi.in mUddetle cs
ha bı müracaata açık bıılundurul:ın ı:ıa 

tış şartnamesinde yazılı şerait daire
sinde ve peşin para ile 29 Mart 1937 
tarihine tesadüf eden Pazartf'~İ rriinü 
saat 10 dan 12 ye karlar Kadıköy 

Sulh ~fahkemesi icrasında satılacak. 
tır Mezkur günde satıs hPn"li krvnıe
ti muhammenenin yüzde 75 ini bulun-

atla ıııezkiır dmp•nda mE'vcut veıuıiki ifasına karar verilmİ!J olduğundan ve 

görebilecekleri ilan olunur. (301871 tetkik celsesi de 20:4:937 saat 10 na 

5 - Hl36 hesap devresi için İdare 
Meclisi üyelerinin huzur haklarile mu 
rakıba verilecek ücretin tespiti. 

Halkçılığımız 
Halkçılığ1mızı tatbikatta ve teşrii 

hayatta yeni yeni elemanlar olarak 
cihana nUmune olacak kadar ileriye 
"·armış hukuki eserleri vardır. Parti
mizin her sene toplanan ocak kon -
grelerl, iki senede bit toplanan vila -
yet kongreleri, dört senede bir topla
nan btiyi.ik kurultayı; Avrupa huku· 
kunda inisiyatif, lejislati! ve referan· 
dum denilen eAruslarm ameli tatbikin 
den başka bir 9ey değildir. Biz yaptı 
ğımız işleri her sene bu kongrelerde 
gözden geçiriyoruz ve oradan alman 
neticeleri huzuru ilinize a.rzetmekte
yiz. BUyilk Meclisin kanunlarındaki 
isabetin en büyük amili de halkın fi
kirlerini almak ve mütalealarına 18.
yik olduğu ehemmiyeti vererek ka
nunlann ha7.ırlanmasında müessir 
kılmaktadır. Binaenaleyh bu kadar 
lüzumlu ve CSnemli bir prensibin Tcş 
Jcilatı Esaslyeye girerek lmmenin 
vicdanında bir hukuk esası olarak te 
F" 1-lti edilmesi ellrette çok iyi ve zaru-
r i · · · ı:;,. •• ,ı: .. 

B"z,le f..~i r"_ik 
Arkadaşlar; bu memleket kA.hinle· 

rin ve gayri mes'ullerin vicdanlara !
mil olmasından ve Devlet ve Millet iş 
)erini görmeden çok zarar görmUş • 
tür. Eğer Tilrkün yolu başka yerler 
~ ~~eydi ve orta urrlardakl za · 
na.nla.rda kendi bildltf, kendi y-aptı-

İ!'itan1ıul Asli:re l\lnhkemf'Si İkinci 

Ticaret D~!re-;inden: Çclı>hon Baro-
kasın Beyoğlu Tarlabası Yağhane so-

~ak 5 no da Koço Zovidisin aleyhine 

ikame eylediği 36-345 no lu alacak 

davasının 18--2-37 tarihli tahkikat 

talik edilmiş oldu~ndan yevmi merr 
kurda ve saatte büroda hazır bulun· 

6 - 1937 hesap devre!i için İdare 
Meclisi tiyelerile Murakıbın seçilme. 

manız ve aksi takdirde gıyaben tetki. si. 

kata devam edileceği tebliğ maıkamı- 7 - Şirketle muamele icrası hu-
na kaim olmak üzere ilan olunur. susunda İdare Meclisi üyelerile Di· 

' (30:165) rektörlere salahiyet verilmeı::i. 

celsesinde müddeaalevh. ~elmeoiğin. t~tanhul A~liye çüncU Hukuk ~lnh
dcn hakkında H. U. M. K nun ·101 in- kMne!tinden : Pangaltıda Hamam cad

İhtar. - Şirketin esas mukavele
namesinin 29 uncu ve 31 inci madde. 

leri gereğince Umumi Heyet toplnntı 

sına iştirak edebilmek için en az "30,. 

hisı:;e senedine malik his!Marların hil

esale veya bilvekale hamil oldukları 

ı:;enetleri toplantı tarihinden en az 

on gUn evvel Şirket veıme8ine veya 

İstanbuldaki Bankalardan birine ver. 

meleri muktazidir. 

madun takdirrle en ı;on arttrr~nm ta 

ci maddesi mucibince gıyap kararı 
verilmiş ve müddei vekili istiktap ta· 
lep eylemiş ol~ığundan ietiktap icra-

~hhllnU baki kaim?~< fb: ... re J'l"lll7."Vf'O(" sma karar verilmiı, ve tah~<lkat ve 
nin 115 gün daha tPmdidi ile 13 !'\isan 

tetıkikat icrası için cel~e 8-4-37 ta. 
937 tarihine teMdilf eden Salı tr.inU 
eaat 10 dan 12 ye kadar en ~ôk arttı. rihine mUsadif Perembe saat 14 de 
rana ihalei kat;fvyesi icra ktlma,.;ık~ bırakılmış olduğundan mezkur gün 
tır. Satışa iştirak etmek lstiverıler ve saatte Müddeialeyh mahkemede 
yüzde 7 1~ T>PV ak<:esl vernıPleri lft • bizzat ispatı vücut eylemediği tak
zrmrlır. Me~-lır arazinin satıs tarihi. dirde gıyaben tahkikat icrasına ve 
ne kadar bina, evkaf ve evkafın 20 isti.ktaptan kaçınmış addolunacağına 
~enelik taviz bedeli belooive mUtera- karar verileceği ikametgahının tl}~
kim borçlan ile resmi delliılivesi hls-
~edarlarma ve ihale pulu müşterisine huliycti ha.sebile H. U. M. K. nun 141 
ait olmak Uzere satılacaktır. inci maddesine tevfikan ilan olunur. 

(30485) 
Mczk\\r ara7J üzerinde icra ve tf1R.s 

kanununun 126 ıncı mandrsi MlWİhtıı 
ce irmtek sahibi alnca1drlarla dif,er a. l stanhul Ü~üncü İrrıı Memurlu~n-
l!kadarlann gayri menkul üzerindeki dan : Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
haklarını hususile faiz ve masrafa mukarrer Zinclrlikuyu Büyilkdere 

dair o1M iddialarını evrakı mUsplte· caddesinde k!in gazino arkasında Ni-
'"..;,,.. ,,n ....tt~ .,...,~l'....,,.l ... ı,. ,.l'ı ~t\C::•'P'I""" "t t ~J h 

' ~togos Deği.rmenciyana aı ug a ar. 
l,:"-''rMeJe..; <tkı:;i ha!d" ~"klan t1tpl' manmda mevcut birinci ve ikinci nevi 

sicilleri ile sabit olmadıkça satış be- 4o bin tuğlanın birinci açık arttırma· 

desinde 49 No. lu evde mukim Karni-
lo Dclkonte tarafından Kurtulu~tta 

Uslucuoğlu aparıma.nında Mukim ka
nsı Jorj Akdina kızı Miltı ?ıfari aley· 
hine 936-855 No. ile açtığr ihtar da
vasından dolayı gıyaben icra kılınan 
muhakeme neticesinde: 

MUddeıtaleyhanm kanunen kendisi· 
ne tahmil ettiği vazifeleri ifa etme. 
mek maksadiyle bili sebehi muhık 
hanei zevciyeti terkeyler\isinden ka· 
nunu medeninin 132 inci madd~si mu
cibince bir ay zarfında mc?.bure ~fn
rinin koc::ısı evine dönmesi ltiT.tmıunun 
ihtanna dair 28-12-938 t:trih incie 
verilen hükmü havi 937-150 sayılı 

ilam mUddealeyhe Marinirı ikametgfl. 
hının meçhul olmasına mebni hukuk 
usulü mahkemeleri kanwıunun J.11 
inci maddesine tevfikan ilarıen tebliği 
tensip kılınmış ve bir sureti de mah· 
keme divanhanesine talik edilmi3 ol. 
duğundan tarihi ilandan itiharı>ıı 

(15) gUn zarfında Marinin tom~-i?.l 

dava edebileceği tebliğ makamına 

k aim olmak ilzere ilan oluİıtır. 
delinin payl~masmdan hariç ~:ala. 

sı 2 - 3 - 37 tarihine müsadif Salı --------- -----
caklarmı ve daha fazla maliımat al-

mak istiyenlerin dairemizin 937- ::?12 

no lu doeyasma müracaat eylemC'leri 
lüzumu ilan olunur. (30492) 

günü saat H de yapılacaktır. Muham 
men kıymetin yüzde 75 ini bulmadığı 

takdirde 16-3-37 tarihine mUsadif 
Salı günU saat 14 de ikinci açık arttır 

ması yapılacağından istiyenlerin ta -
yin edilen gün ve saatte mahallinde 
ha7.ır bulunacak memuruna milracaat 

lan ilan olunur. (30486) 

İDARE MECIJ St 

btanbul, 26 Şubat 193'7 

Gazetecilik ve 
Matbaacllık 

T ürk Anonim Şirketi 

İdare H eyet inden: 

Şirketimiz heyeti umumiyesinin a. 

lelô..de toplantısı 29 Mart 937 Pazar

tesi günU saat 16 da Şirketin merke. 

zi olan Yeni Camide İş Hanında 2 No. 
lu dairede vapılaca~ından şirket his· 

sedarlan işbu içtimaa davet olunur
lar. 

R uznamei Müzakerat: 

Bilanço, 

Heyeti İdare ve Murakıp rapor. 
lan. 
• Heyeti İdare ve Mura:krp intihabı. 

27 • 2 • 937 : : .:;.::::::' 

Foto (Suat Tenik), İstanbu-
l un en güzel manzaralarından 

mürekkep bir albUm vücude ge· 
tirmiştlr. (YEDİGÜN) tarafın· 
dan neşredilen bu albUm güzel 
fotoğraf meraklılarını cidden a. 
lakadar edecektir. Bu albümü n 
fiyatı yalnız (15).Jrnruştur. Bü· 
tün bayilerden ve tstanbulda 
Ankara caddesinde YediglinUn 
satış mağazasından isteyiniz. 

(H5) kuruşluk posta pulu 
gönderenlere bu albümden bir 
adet derhal gönderilir. 

Adres: İstanbul, Ankara cad· 
deı:1i (Yedigün) Mecmuası tda. 

~----reha.nesi. 

Adapazarı 

Türk Ticaret 
BANK ASI 
idare Mecliıinden 

F evkalide ve alelade 
foplantı Davetnameıi 

Adapazarı Türk Ticaret Bankası 
Hüısedarl ı nnm biri fevkalade ve dj .. 
ğeri de alelade olmak üzere biribirini 
takiben iki toplantısı 31 Mart 1937 
Çarşamba gilnü saat 115 de Ankarada 
Işıklar caddesinde Banka .Merkezin"' 
de yapılacaktrr. 

E..c;as mukavelen::ımenin muaddel 
24 üncü maddesi mucibince iştirake 
salahiyettar olan Hissedarlanıı 2ô lll· 
cı maddeye tevfikan toplantı gtiniln· 
den liıakal iki hafta evvel duhuliye 
varakası almalan lazımdır Ve~cillerin 
de Hisı:ıedarlardan olması meşruttur. 

Hissedarların du'huliye varaka~ il 
mak Uzere Banka Merkezine veya şu• 
beterine müracaatlarını dileriz. 

l\füzak,.rat RuznamMıf: 

A - Fevkalade toplantı ruzname .. 
~i: 

Bankalar kanunu dolayısile esns 
mukavelenamenin bazı maddelerlniıı 
tadili ve baıılarına yeni hUkiln1ter 
ilavesi (metinler ayrıca ilan edilecei< 
tir.) 

B - AJelltde toplantı ruzname!f~ 
1 - 1936 f'lenesi muamelatına ait 

tdare Meclisi ve Murakabe Heyeti ra .. 
porlarmm okunmaıı;ı. 

2 - 1 !l36 !lenesi Bilanc:osu ve kSl' 
ve zarar he~aplannm tetkik ve tasdi• 
ki ve İdare Mecliıııinin ibrası. 

3 - Müddetleri biten İdare Mecli .. 
si azası yerine aza. intihabı. 

4 - 1936 senesi Murakıp ilr.retleri
nin tayini ve yeniden iki murakıp in"' 
tihabı. 

5 - İdare Meclisi azasının hu~r 
haklarının tesbiti. 

İDARE MECLİSİ 

İstanbul İkinci lflô.ııı l\lemurluğıın• 

dan : MUflis Zeliç Biraderler Şirketi 
masasına müracaat eden hazinenin 
istediği 2133 lira 84 kuruş şirketin 

borcu olmadığı ~yan kılmdığındaıı 

reddine iflas idaresince karar veril ... 
miş olduğu iliı.n olunur. (30483) 

&IJTÜt.ı TQAŞ 
~IÇ.\t<LARI NIN 

İÇ İNDE BİRiNCİOİ 
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ODEON 
fürkçe ve Fransızcıt.yı mükem

melen ve mümkün ise Almancayı 
da bilen bir 

kutularda ka'e ""91 

Yeni çıkan plaklar 
Bayan HAMiYET 

Hicaz şarkı - Hicranlarımın ahını Nr. 270130 -

MUHABiR - MUHASiP 
Ankarada bir ticarethane tara
fından aranıyor. Mufusal teklif 
!erin Ankara 399 posta kutusu 

..__ adresine gönderilmesi -~ 
AL rG O P AN 

Saba şarkı - Dün gece yollarda ~-~~-----------~ ! 
Grip. ne\'l'&ljf. romatizma. .. \'e dl" aıtrJlanna em"als17 lliltİll'. F~7.AnelerdP.TJ arayınız. 

Bayan küçük ŞOKRAN 
Oıman Çavuf Nr. 270134 
Şıkırdak yarim 

KEMAL GÜRSES 
Nr. 270132 - Hicaz neva gazel - Gözüne aevda mı çektin 

Hüzzam gazel - Ömrümün köhne bahan 
N Nezipli MUSTAFA 

r. 270133 - Halk Şarkısı - Evlerinde var badiya 
Gaziayıntap şarkısı - Şu dağın ardında 

H. FA H R l 

Buna Dokumacılık ve Trikotaj 

Türk Anonim Şirketi 

(tpekif) Meclisi idaresinden 

1 - 16 Mart, 1937 tarihine müıa-
dif Sah günü saat on altıda •iı kcU. 

j miz heyeti umumiyeei senelik alelade 

1 
içtimaını aktedecektir. 

2 - Bu alellde heyeti umumiye, 

'ı 1111tanbulda Şirketin Merkezi olıın Sul 
tanhamammda !pekit BUroıunda ya.. 
pılacaktır. 

3 - Ticaret Kanununa ve esu 
muk:welenamemize tevfikan sahibi 

8 ------------------------------- rey bulunan his~arlarmıızm eMle. 

c· e~iktaş Tapu SicH Muhafızhğından: ten veva vNtateten tçtimada hazrr 
hilhınsı: ~ebek caddesinde 101 No.lı maamüştemilat bir bap sa- bulun~alan ve bunlardan h11.'Ylıline 
1A ane şımdi arsa ve bir bap köşk ';e Küçük ayazma sokag-ında ait hissP Mhiplerinin hieselP.r!ni ~h.-

~r. 270131 - Veladet - Birinci kııım 
Veladet - İkinci kıaım 

., 16 hl hir hafta evvel Şirket MPrk~zint" 
lin~ 1 18 No.lı üç bap menzil ve bağ ve tarla ve rıhtnn mahal- tevcli il~ mukabilinde rey pıJtduı al. 

hiıs en. ~akfiyeti mülkiyete çevrilen icaretiyinli mahallinin dokuz mıllım lhtmdll'. 

ile ke ıtıbarile bir hissesi tekrar dört hisse itibarile bir hissesi R11ntın1,4"f Mtipıkerflt: 
1'~ eıa vakfiyeti mülkiyete çevrilen bedeli öşür makataalı muay- al rn36 vılma 11.it Mttlisi ldın~ ~ 
\t:ı't.. ~ahallinin on üç hisse itibarile bir hissesi tekrar yirmi hisse Murakıp Raporlannın kıraat ve tu. 
·~rıle altı hissesi. • vibi, 
~Sk' b) rn3ô yılma ait BilAn~o ve khu 

' ı. 1 ve yeni kapı numaraları · h 
ı 4:..&ki 7~ı.r:lr hMııınll\rmm tı-tkik ve kl' ulü 
1 ,. : loı. 14, 16. 1s, ıo. 12, 14. 14 ı ·b .ı ile Meclisi idare ve Murakıp a.rm ı -
c~ni: 113. 264, 266. 268, 28. 29, 30. 264 rıt•;J, 

tile ı~si: İki kıt'a tarlanın muayyen mahallinin dokuz hisse itiba- el MiidoPtlPri hitAm b11l11n Mecligi 

:E: hır hissesi tekrar dört hisse itibarile bir hissesi. tı'lııre A?.alannın yerine intiha.p ya. 
Ski: 43 pılmar::r. 

Cins· E <:) 1937 seT\esi Murakıpla.rmm t&yi. 
tl'ıiı 1: vvelce fevkani on ahı bap oda ve kayıkhaneyi müşte-
}'itnı~U~fak şimdi arsanın on üç hisse itibarile bir hissesi tekrar ni.dl l!l37 1IPn~i h,.v,.ti umumivMıin .. 
~ 1 hısse itibarile altı hissesi. tr 11 dl\r muteber nlmıık ii,..t>re Mecli@i 

Ski: 174 l n ı·ı \' trlArf' A~.Jt\umm h~kkr hıı7.ıır A " 
Cn.i: 280 10~7 ,!nesi Murakıp Uctttıerinin te~-

ta.G~neral Halim kızı Zehradan intikal eden yukarıda yazılı üç biti. 
''t.~tını.cnkuldeki paylarının tamamını oğlu Salih koca Reşit hususlarından ibıırPtth·. 
~ın ı· MECLISl IDARE 

laı, ·: ıraya Ali Riza oğlu Hüsnü Kortele satmıştır. Diğer ortak-
kuı~ ıkametgahları bilinememesinden dolayı kanuni şifa haklarını 
~ak üzere keyfi~et ilanen tebliğ olunur. {1061) • 

Nafıa Vekaletinden: 
1" Sıvaı - Erzurum hattının 208 -!- 263 üncü ltilometre8İnde ve 
rtıırat suyu üzerinde altmış metrelik bir demir köprünün inşa ve 
koontajı ''ve lüzumu halinde ripajı,, kapalı zarf usulile eksiltmeye 

nulrnuştur. 

fıa 1.,v- AEksiltme 2/ 4/ 937 tarihinde saat on beşte Ankar~ Na-
2 ekaleti Demiryollar inşaat Dairesinde yapılacaktıı. 

' 
3 

- Muhammen bedeli 54054 liradır. 
' 

4 
- Muvakkat teminatı 3952.70 liradır. 

ku - Eksiltme şartnamesi mukavele projesi vesair evrakı 270 
~ş tnukabilinde inşaat dairesinden verilmektedir. 

Tüccar - Terzi 

J. iTKiN 
En güzel kolek- J 

ıiyonunu teşkil I 
eden 

MEVSiM 1 

kuma,Iarını 

muhterem müş -
terilerinin enzarı 

takdirine arz 
ediyor. 

Beyoğlu-lıtiklil 
Caddesi 405 

Telefon: 40450 
b. - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 No.lı kanun muci
ınce 'b tih. ı razına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7 / 5/ 936 ta-
ti~· Ve 3297 No.lı Resmi Gazetede ilan edilen talimata göre ve
h ış 937 senesine ait müteahhitlik vesikasını ve fiat ~klifini 

a.\'i ı fi A 'f d o • d h 

Emlak ve Eytam Bankası Jandarma genel komutan'ığı 
.d M 1. . d Ankara satınalma kom·syo-21 ar arını mezkur kanunun tarı atı 1ıresm e azırlıyarak 

ir 4(937 tarihinde saat on dörde kadar Demiryolları tn,aat Da· 
Csıne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. ı are ec ısın en: nundan: 

~·· 6 - Bu eksiltmeye gireceklerden laakal 50 metrelik bir demir 
~ rnontajını muvaffakıyetle yapmış olmak şartı aranacaktır. 

Kapah Zarf Usulile Eksiltme ilanı. 

Nafıa Vekaletinden : 

Esııs Nizamnamemizin 79 uncu maddesine göre hissedarlar 
umumi heyeti alelade olarak 29 Mart 1937 Pazartesi günü saat on 
birde Ankara 'da Bankamız Merkezinde toplanacağından hisse
darlarnnızın mezkur. tarihte toplantıda bulunmalarını dileriz. 

Yine nizamnamemiz hükümlerine göre kendi namlarına veya
hut başkalarına vekaleten en az yirmi hissesi olan hissedarla
rımızın bu toplantıya iştirakleri ve v-ekaleten bulunacak olanların 
kendilerinin de hisscdaT bulunmaları gerektir. 

'l'; - 4/2/ 1937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan Buna hakkı olanların toplantı gününden en az beş gün önce his-
r~bz t . v•1A . • . . M ta.h . on - ran transit yolunun Trabzon ı ayetı ıçınde seylap se senetlerim erkıez veya Şubelerimize makbuz karşılığında ve-
~ tıbatına karşı yapılacak duvar Anroşman, Mahmuz ve sair in- rerek giriş kartı almaları ve başkalarına vekalet vermek istiyen 
~ g?riilen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarılmıştır. hissedarlarnnızm d~ birer örneklerini Bankamızdan alacakları 

2 
C§ıf bedeli (125 855) liradır. · vekaletnıameyi doldurarak yine beş gün önce giriş kartı ile bir-

~ f - Eksiltme 15/ 3/ 193 7 tarihinde Pazartesi günü saat 16 da tikte Merkezimize vermiş bulunmaları lazımdır. 
tıt,,a. ıa 'V~kaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyo- MÜZAKERE OLUNACAK lŞLER: 

3 
Odasında kapalı zarf usı·~ile yapılacaktır. ı - idare Meclisi raporu 

~lı - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (629) 2 - Mürakipler raporu 
tuş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 3 - Bilanço ve kar ve zarar hesabının tasdiki ve idare Mec-

\>a_~ - Eksiltmeye girıebilmek için taliplerin 7 543 liralık mu- tisinin ibrası 
gltı kat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 3297 sayıh nüsha- 4 - Mürakiplerin intihabı 
c~..._da Yazılı talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesikası ibraz 5 - Mürakiplerin ücretlerinin tayinı 
"'ile· t sı lazımdır. 6 - Müddeti biten "B., tertibi üyelerin yerine iki azanın 

bir StekHlerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten intihabı. 
~-~Wffline~d~K~i~~R~~iğiMmak~zmu~bil~de ----------------------------
tll llneleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul edil- lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

cı. (1057 ) 5/ 3/ 937 Cuma günü saat 15 de istanbulda Nafıa Müdürlüğün-

~~~--------~---------------- de (944) lira~~f b~ellit~~buIJandarmaanbarbi~~n~y~ 
~ 1 pılacak sabit raflar aÇık eksiltmeye konulmuştur. rn ak ve Eytam Bankasından Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel. hususi ve fenni 

~artnamcleri, proje. keşif hülaaa&ile buna mütefem diğer evrak 

·ı LAN .... 

ı,:-'iitekaidin 
Jit 0 ntosuna 

" olunur. 

eytam ve eramil 
Martın altısında 

maa~atının 
ba~lanacağı 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (71} liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

göıtereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 

müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile muayyen gün ve- saa
tinde İstanbul Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (906' 

1 - Aşağrda miktar, tahmin, şartname bedeli ve ilk teminat
ları yazılı battaniye ve kilim hizalarında yazılı gün ve saatte ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Şrtnameleri komsiyondan alınabilecek olan bu eksiltme

ye girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve teminat içinde 

bulunduracakları teklif mektupları vaktinden bir saat evvel ko
misyona vermiş olmaları. 

Cinsi Adet Tahmin Şartname İlk teminat Eksiltme 
bedeli bedeli 

L. K . • 

Battaniye 4500 900 Kr. 205 Kr. 3037 50 8 / 3/ 937 P.ert.S.10 
Kilim 2300 330 ,, 569 25 ,, ., .. 15 

(1054) 

Jandarma genel komutan
hğı Ankara satınalma kom·s
yonundan: 

1 - Aşağıda miktar, tahmin, şartname bedelleri ve ilk temi
nat miktarları yazılı battaniye ve kilim hizalarında gösterilen 
gün ve saatte kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

2 - Şartnameleri komisyondan alınabilecek bu eksiltmelere 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı vesika ve teminat makbuz 
ve mektuplan içinde bulunacak teklif mektuplarım eksiJtm,.. ..,.;; 
" Ü belli vaktinden bir saat evvel omisvoncı venn;~ ~ı-

Cinıi Miktarı Tahmin Şaı tname ilk temınat l..a ~ 

Battani 4600 

Kilim (bey- 4000 
lik) 

bedeli bedeli 
L. K. 
9 00 207 Kr. 3105 Lira 9/ 3/1937 Salı 

saat 10 
3 30 00 990 " " 15 

(1053) 
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Eskiden çalgı çalmasını bilmiyen ~ 
kızlar koca bulamazlardı. Mesela: 
bır kızın pıyano çalması altın para 
zamanında ailesine 4 · 500 liraya 
malolurdu. Halbuki şimdi has· 
sas, ve sonderece tekamül 
etmiş radyolar sayesinde 
genç kızlar çalgı çalmak 
'külfetinden kurtuldular 

ı::rkekler ise 
güzel bir radyo· 

nun keyfini bayan-

!arının pıyanıstliğin& 

tercih edıyorlar. Şu halde 

Radyonun tekamülü her iki 

tarafı da memnun bırakmış 

oldu. Yalnız Radyo deyip 

geçmeyin; daıma R. C. A, 
R ad y o s u n u tercih edin. 

Musiki ihtiyacınızı yalnız \ 

ama yalnız R. C. A. tatmin 

edebilir. • 
Ayda 12 lira lı k k üç ük b ir 

taksit le hakik i b ir R. C. A. 
Radyosuna sahip 

o l ab i l ir s i n i z 

BiRADERLER VE Ş!! 
i5T~NBUL• ANKA~A· i~""'iR o. T. T. A. ş. iSTiKLAL CADDESi 

, ................................. ~ 
Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmİ§lİr. 

5. ci keşide 11/ Mart/ 937 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) l i.ra-

11 k iki adet mükifat vardır" 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Mart 937 günü aksamma kadar 
biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarihten sonra 
bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

H aricen kullanılır. E~ki ve yeni 

ROMATiZMA 
LUMBAGO' 

SiYATiK 
Sinir ve soğuk 
algınhğından ileri 

gelen ıiddetli 
ağrdarı teskin 
ve izale ede.r. 

~ arayınız. 

___ ....--

*----------~=-, Jandarma Genel Komutanl ı ğ ı An

En hoş meyva tuzudur, lnkıbazı def eder. Mide, Bar
sak, Karaciğerden mütevellit rahatsızlıkları önler. 
Hazmi kolaylaştırır. Canlılık verir . 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

, ___ BEYOGLU - ISTANBUL.---" 
lstanbul -Telefon Direktörlüğünden: 

Muhammen be<leli 2500 lira olan 250 adet kur.ssuz kombine te
lefon makinesi açrk eksiltmeye konulmuştur. ilk teminat 187.50 
liradır. Fenni şartnamesi her gün malzeme dairemizden parasız 
olarak alınabilir. Eksiltmesi 23/ 3/ 937 Salı günü saat 15 de Di
rektörlük binasında yapılacaktır. Taliplerin mezkur günde en geç 
saat 14 de kadar teminat akçelerile müracaatları laznndır. (654). 

kara Satınalma kom isyonundan: 
1 - Metresine (275) kuruş kıymet biçilen (63,000) metti 

Kışlık Erat elbiselik kumaşla (295) kuruş kıymet biçile" 
(42,300) metre kapµtluk kumaş 3/ 3/ 1937 Çarşamba günü saat 
(10) da kapalı zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme şartnamesi ( 1491) kuruş karşılığında Komi,. 
yondan alınabilir. İlk teminat ( 15691) lira ( 40) kuruştur. 

3 - Eksiltmeye girmek istiyenlerin ilk teminat makbuz ve'/• 
banka mektubu ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını belli günde saat dokuza kadar Komisyona vermif 
olmaları. (350) (876) 

Neden 
~s1Jirin ? 

Çünkü ASPiRİN seneler
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ maı ka· 

sına dikkat ediniz. 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALMAN. Umumi neşriyatı idare eden:~ SAL!>" 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi. Basıldığı yer TAN matbas" 


