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Fransız' Gazetelerinde Garip Yazılar 
Milano · görüşmesi • • zçzn 

O kadar uydurma 
rnütalialar basladı ki 
Güya ltalya bizi R usyadan 
ayırmak istiyormuş!.. 

ftoma bize, Azarbaycam, 
Ukraynayı ve Kırımı 
peşkeş çekecekmiş 1 .. 

ı.ı_~il&no, 4 (A.A.) - Popolo d'Italya gazetesi, ltalya 
·~ciye Nazın Kont Ciyano ile Tevfik Rüştü Araa ara· 
11lldaki görüımelerin neticesini hülaaa ederek bu görüı · 
~elerin, 1 talyanm Eğe denizindeki deniz üslerinden Tür 
~~ zaı-arma olarak istifade etmekte olduğu yolun · 
~ endiıelere tamamen nihayet verdiğini müşahede 
\'e tespit etmektedir. 

korriere Delli Serı gazetesine göre, Milino mülakatı Ankara hüku
. metinin ltılyıyı karıı bütün likri wbitlerini terketlT'İI olduQunu oös
te""iıtir. 

Gazete diyor ki: .. 
'~ası.aıaeı•ı.st••~-...~ • 

bu noktai nazar teatilerinc!e renit bir karŞılıkh iftl&yıf ltijtdedit
miıtir.,, 

I ngiltereye 
"' . . 

verecegımız 

siparişler 

Beı Milyonluk 
Yeni Bir lıten 
Bahsedlliyor 

Londra, 4 ( A.A.) - Röy
fer Ajansı bildiriyor: 

Türk lrü/ı:ümeti ile lngi/iı 
çelik lirmaları arasında ne • 
tice/enen müıalereler so· 
nuncla se/ı:iı lirma için imıa
lanan, takriben üç milyon 
lngiliı lirolılr. mulr.avele 
/er, Tür/ı:iyenin ilı.inci beı yıl
lılr. p/Snına dahil bulunmalr.
tadır. Eğer lıalen icra etlil
melr.te olan müıalr.ereler de 
'telkelenirıe, heı mil'l,P!I in· 
iJliı fiRillr"fenı &ijlô 1ıpi
rİf tlobo olınocoAtrr. 

• 

Kamil Atatürk 
Vlllksek Şahsiyeti Şefin 

Yaz;an: Isı~~t: I~örı il 

ATATÜRK • INÖNO 
~ guwı:,'-dünyanm en ruWı ım ikbadt guetelerinden The Finan cial Timee,, Türkiye ıçin tevlı.allcll 

bir ntıaba Çıbtdı. Bunda blltuıı d..,vJet ve poliuta ftealim;gtn makaleleri vardır. Gazete, kıymetli BqveldJi11'11 
1mr* tnönflniln BUytlk lef "Atat.ark" tı anlatan Mvsi dolu ve yüıklek ifadeli makalealle bqlıyor. llakal.,S 

Tabii 
Hale 

1 FRANSIZ GAZETELERiNiN HA
KİKA'ITEN UAZK SÖZLERİ 

za.kelerinin neticesi ne olacnktır? _•yneıı--y-edin_cı_·_sq1 __ am_ıac1a __ ver1_yonız. _________________________ _ 
Jurnal ve Jur guetelerinin Roma mu 
bahirleri, İtalyanın Tllrkiyeyi Sov-

1 
Dönüş 

Ahmet Emin YALMAN 

M illno bulu9maıı çok ıami
ml bir hava içinde ıeç

lllittir. Türk ve ltalyan Dıtitleri 
Babnlan, iki memleketi ali.ka
dar edecek meseleleri 30 Mayıı 
1928 doıtluk muahecleainin zih
laİ.Jeti içinde ıözden ıeçirmit
lerctir. Boiazlar rejimi, Montrö 
llluahedeai, Şarki Akdenizdeki 
lllüıtakbel vaziyetler üzerinde 
dunnu9 lardır. 

Aradaki "dostane ve dakik,. dUtUn 
ee taatiai 9unıan göstenniftir: 

1 - İki memleket arasında ihtill! 
bıevzuu olabilecek hiçbir mesele yok 
tur. 

2 - İki memleket münasebetlerin 
de ku,ılıklı emniyet duygulanndan 
ba,ka duygulara 1ebep ve yer yok • 
tUl'. 

iki taraf araamıdaki bir lt birliği 
Yalnız Türk - İtalyan münasebetleri 
bakımından değil, umumi sulh ve is
tikrar bakımından da faydalı adde -
dilmiftir. Böyle bir if birliği hakkın
da her iki tarafta azim bulunduğu 
da göıiilmUştür. 

Değiı'Jneı bir gaye 

T örk harici aiyuetinin hiç de
iifmez bir hedefi vardır ki, 

o da bütün .komtularile •ulh ve doet 
bık münuebetleri kurmak ve tam 
bir emniyet ve istikrar havu.ı yarat
lllaktır. Türkiyenln bu hedefı, A~ 
P&nnı ve dUnyanm sulh huauı~da 
la.bii menfaatlerine daima müvui 
litıniştir. Kolllfulanmızla ve doe~a
l'lınızla kurduğumuz bağlardan hiç
birinde başka birinin aleyh~~- bir 
lllaksat yoktur. Bu bağlar4'D her bi
li, umumi ıulhün memnuniyetle be~ 
lliınaiyeceği bir bant unıuru tef!' 
eller. 

r Artuı ıo uncuda 1 

Paris, 4 (A.A) - (Havas) MilL"lo
da cereyan eden Türk - İtalyan mU- [Arkası 8 incide] 

Merkez Bankasının 
nizamnamesine yeni 
hükümler konuldu 

Fevkalade karlar 

Ç i N DE 1 l Teşkil&tl esasiye 
encümeni, esbabı 
mucibeyi hazırladı 

Kanun Niçin Değişiyor 7 

Suriye 
heyeti 
burada 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden} 
Suriyeden Fransaya giden heyet 

Univerıiteye boölı IA:tısat Folciiltesinin Jünl:i oçılıı merasimine/en 
kalaholılr. bir görünüı 

gün Toros ekspresile ,ehrim 
geçmiştir. Heyette Suriye BqvPkftl; 
Hariciye Nazın ve Sadullah Cabht 
vardır. Yamı (bugün) lstanbulda oo. 

CTıdtlllt JO W'r.u qyf~a) larıtklardı:r. 
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No. 28 Yazan: MÜMTAZ FAlK 

Cağcağ suyu ve 
pirinç kaçakçıhğı 
Sefahat yerlerinde daima 
değıştıriLen adi kqdıniar 

Kamışlı yolundan münhezim bir 
halde Nusaybine dönüyoruz. Önü. 
müzde ince bir su akıyor .. 
Güneş üzerine vurmuş ta, dere 

manki hiddetli bir \'ankedisinin sırtı 
gibı kabarmı§ görünüyor .. Sular 
taşlan sekiyor, sektikçe asabileşıyor, 

hırçınlaşıyor ... 
- Ne güzel çağıl çağıl akıyor bu 

ıu ! diyorun;ı .. 
Beni Kamışlıya götürmek istiyen 

arkada.şım birdenbire duraklıyor ve 
hayret ediyor: 

- Ne dediniz, ne dediniz? diye SO· 

ruyor, çağıl çağıl mı dediniz?. 
- Evet, çağıl, çağıl! .. 
O başını iki tarafa sallıyor ve: 
- Hayret! diye mırıldanıyor .. 
Eh insan hali bu!. Belki bu adam 

~mründe "çağıl çağıl,, tabirini duy
mamıştır. Benim de Türkçede kimbi
lir kaç tane, hiç işitmediiim. bilme
diğim tabirler vardır. 

O izah ediyor: 
- Bu suya ilk evvel! Tılrkler, "ça 

ğıl çağıl,, ismini vermişler. Buralara 
bir akın yapmışlar, bu suyu görün • 
ce "bir su akıyor, çağıl çağıl!!,, de • 
mişler .. Sonra ismi "Çağıl çağıl,, kal· 
mış. Gel zaman git zaman "Çağ Çağ,, 
demişler .. Araplar ise "Ç,, harfini te· 
18.ffuz edemedikleri için "Cağ Cağ,, 
diyorlar. Siz de bu suyu ilk gördüğü 
nüz zaman "Çağıl çağıl akıyor., de • 
yince ne yalan söyliyeyim çok hay -
ret ettim! 

Şimdi ben de hayret etmiştim. 

Çünkü bu havalideki ilk Türkler gibi 
ben de lnelyakl olarak bu suyun i.!
mini keşfetmiştim. 

Bu scf er suya, sanki göbek adını 

bir ,ey göstereceğim .. 
Şimdi beraberce düz yoldan iler

lemiye başladık .. Yol bizim hududu • 
muzun içinde .. Fakat sağ tarafındaki 
hendeklerde hudut taşları uzanıyor. 
Buradan araba ile geçilse ve maazal
lah hayvan ürküp te araba bir yu -
varlansa, insan derhal kendini Su • 
riye toprağında bulur! 

Biraz daha ilerliyoruz. Kamışlı, 

buradan daha iyi görünüyor. Bana 
refakat eden zat diyor ki : 

- Bakın şu karşıdaki sol tarafta
ki beton binaları görüyor musunuz? 

- Evet kışlaya benziyor .. 
- Fakat aaker • kıslası dct?il. aşk 

kışlası!. 

- .... 
- Yani umumhane!.. Suriycde 

hudut ,ehirlerinin ve kasabalarının 
hepsinde birkaç umumhane vardır. 
Bundan maksat ta kaçakçı denilen 
sefil mahluku, hududun öbür tarafı
na çekebilmektir. Çünkü kaçakçı ka
dınlarla para )iyebilmek için çok para 
kazanmak mecburiyetindedir. Bunun 
için kaçakçılık yapması lazımdır. 
Yani kaçakçılık ve sefahat böyle bi
ribirinin içine geçmiş iki dişli gibi • 
dir. 

Suriyeliler bu kadınları Halepten 
ihraç ederler. İçlerinde Fransızlar da 
vardır. Burada kadın ticareti gayet 
organize bir şekildedir. Umumhane
nin muayyen bir sahibi yoktur. Bi -
nalar, şehre aittir. 

Arada eırada beş on kadın gelir. 
Bu binalarda ~kan olunur. Bunlar 
on beş, yirmi gün burada otururlar, 
sonra baJ}ka şehre ve kasabaya sev
kedilirlcr. 

ben \•ermişim gibi daha derin bir Mütemadiyen kadınlar değişir. 
ıükünet, daha içten bir sevgi ile bak-
tım .. Bu çağıl çağıl çağlıyan su kar. 
tısında gözlerim gayri ihtiyari bir 
kaç koyun ve kuzu aradı. Bununla 
içimin klasik şir arzusunu tatmin et· 

Mütemadiyen yeni kadınlar gelir. 
Fuhuş bir devridaim makinesi şek • 
!indedir. Bu suretle hem zevk ve eğ· 
lence bakımından hem de asayiş ba-

T A N =:;;;=::::;:=======:r.:ı ==--==-

Yeni yolcu 
salonu 

• • 
proJesı 

Galatacla yapılacak modem yolcu 
salonu için açılan proje müsabakası 
nın müddeti yarın bitmektedir. Şim
diye kadar müsabakaya ecnebi ve 
Türk altmış kadar san'atkar iştirak 
etmiş ve projelerini göndermişler -
dir. 

Projeler bir hafta müddetle güzel 
san'atler akademisi salonlarında teş
nir edilecek ve mart başına kadar da 
esas proje seçilmiş olacaktır. Mart i
çinde inşaat işinin muhakkak suret 
tc ihalesi yapılacaktır. Salon bu yaz 
sonlarında tamamlanacak ve resmikü 
şadı yapılacaktır. Bin~mın esas pr0-
jesi tesbit edildikten sonra önündeki 
meydanlığa dikilecek Atatürk hey • 
keli için de bir müsabaka açılacak • 
tır. 

Dün diplomalartnt alan genç mezunlar 

Konservatuvarın 
yeni mezunlanna 
dün diploma verildi 

Şehir meclisi 
f 01Jlanf ısı 

İstanbul Konservatuvarından bu sene mezun olan on talebeye 
dün merasimle diplomaları verilmiştir. Merasimde Vali Muhit
t in Üstündağ ve birçok davetliler hazır bulunmuşlardır. 

Şehir meclisinin dünkti toplantıl!ında 

Eyüp kazasına bağlı Rami kö~iinün 

bir nahiye merkezi haHne gP.tirilmesi 
hakkındaki Dahiliye Vekruet:n;n te~ 

keresi görüşülmüş ve mülkiye eneli -
menine havale edilmiştir Bundan son 

ra Sürp Agop mezarlığı işi görüşlil • 
müştür. Bu mezarlık işinde Ermeni 

Patrikhanesi ile sulhen anlaşılma ol· 

duğu gibi, bir de mah1temece Patrik
hane aleyhbe verilmiş bir karar var

dır. 

Evvela Konservatuvar Müdürü Yusuf Ziya müessesenin faali
yetine dair bir nutuk söylemiştir. Bunu Muhittin Üstündağ'ın 
sözleri takip etmiştir. 

Vali, müessesenin mesaisin- ı 
den takdirle bahsetmiştir. Yeni 
mezunlardan İskender de arka
daş lan namına mukabelede bu
lunmuştur. 

Bundan sonra, yeni mezunlara dip

lomaları vali tarafından da.;ıtılmıştır. 

Diploma alanların altısı erkek, beşı 

kızdır. 

Belediye riyaseti bunlardan hnngisi Merasimden svnra davetlilere çay 
ile hareket edilmesi hususunun tayi- ve pasta ikram edilmi§tir. Bu sene 

nini meclisten istemiştir. Mesele ka - şubatta konservatuvara otuz iki tale
vanin encümenine gönderilmiştir. be alınmı§tır. Gelecek eylül<le de yine 

Kanalizasyonlarla b:na lağımları • talebe alınacaktır. 

nın birleştirilmesi hakkrnda tanzim Bu seneki ınczıınlarm isimleri şun· 

edilen talimatname ve tarife mülkiye !ardır: 

Ye sıhhiye encümenlerine havale edil
miştir. Meclis, Pazarwsiye tekrı:ır 

toplanacaktır. 

Iskcnder (keman), Rana (piyano), 
.Bedriye (şan). Babikyan (şan). Nü- ~ ... 

Deniz idareleri 
Memurlarının 
T ekaütlükleri 

varik (şan), Mahmut (trampon), Hü 
seyin (klarnet), Fuat (klarnet). Mu

zaffer (korto), Asım (altro) 

!Vasreftin 
Hoca 

müsabakası 
"Nasrettin Hoca,, ınüsaba

Kamıza iştirak eden okuy ucu· 
larınıızdan ıelen mekt uplar
dan bir kısınında müsabaka 
kuponların ın noksan ol duıiu · 
nu görüyoruz. Noksan kupon 
lu olan veya hiç kuponu bu • 
lunınıyan hal mektupların ı n 

ll1akbul olınıyacağın ı bi r kere 
daha hatırlatır ve karileri • 
mizin eksik "TAN,, nüshala
rını tedarik etmelerini t avsl • 
ye ederiz. 

Evvelce de yazdığım ız gibi 
20 Şubat akşamına kadar ida 
rehanemize ıelecek hal mek
tupları kabul olunacak ve 
bundan sonra gelen mekt up
lar nazarı i t ibara al ınmıya • 
caktır. 

. 
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Gazete 
kağıdından 

gümrük 
alınını y acak 
Gümrük ve inhisarlar vekaleti. ga 

zete ve mecmua kağıtlarının menıle • 
kete gümrüksüz olarak sokulma.91 
yolunda tetkikat yaptırmaktadır. 

Bunun için gümrükler başmüdür
lüğü, bütün gazete ve mecmua kağıt 
tarını kimyahanesinde tahlil ettir -
mekte ve bunlarda bulunan odun 
miktarını tesbit ederek vekalete bil 
dirmektedir. Bu muafiyet yalnız ga· 
zete ve mecmua kağıtları için olaca· 
ğından bu kağıtların diğerlerinden 
ayırt edilebilmesi için hususi bir va• 
sıf aranmaktadır. Ayni zamanda bu 
suretle gümrüksüz olarak sokulan 
bu klğıtların dahilde başka 9ekilde 
kullanılmaması da temin edilecektir. 
Bunun için de Fransada olduğu gibi 
memleketimize hariçtan gelen gaze
te ve mecmua kağıtlannıtı filigran· 
lı olarak imal ettirilmeleri kararla.t· 
tırılmıştır. Böylelikle bu kağıtlar ı

şığa tutulunca Üzerlerinde kendileri 
ni diğerlerinden ayırt ettirecek şe .. 
killer gözUke<:ektir. 

Çoraplara 
damga 

vurulacak 
Dün ticaret odasında toplanan 11-

tanbul çorap fabrikatörleri çorap if
leri hakkında görü9melerine devam 
etmişlerdir. Neticede her !abrikanm 
kalitesini gösterecek bir ölçü bulun· 

ması düşünUlmU. ve çorapların kon 
cuna sıcak marka veya delik yapmak 
suretile bir kalite markası vurulma
sı kararlaştırılmıştır. Bundan böyle 
her fabrikanın çora plan Uzerlnde bir 

rer kalite damga11 bulunmut olacak: 
tır. 

Üniversite Peclagop 
Enstitüsü de Yarın 

Açıhyor 

mek istiyordum. 
- Ne güzel su, dedim, burMmı 

ihya edebilir. Tevekkeli Nusaybin 
böyle yeşil, böyle ağaçlık bir ver de

kımından iş organize edilmiş olur. Denizyollan, Akay i,letmelerile 
Çünkü kadınlu bir şehirde çok du· fabrika ve havuzlar ve klavuzluk me 

Ankara 
Vapuru 
Denizyolları İdaresi, Almanya eeya 

hatinden vazgeçilmesi üzerine Anka
ra vapurunu Kasımpaşa havu1lanrı· 
da tamir ettinniye karar vermiştir. 
Vapur havuza alınmıştır. Yapılacak 
tamirat çok esaslı olacak, makine. 
kazan, güverte ve dahili taksimatta 

Üniversiteye bağlı olmnk U1,ere y&e 

ni kurulan pedagoji enstitüsünün ~ıl 

ma merasimi yarm sabah ıut 0.30 
da, radyoloji ve biyoloji enstitüleri· 

nin açılma resimleri de önümü.zdekl 

hafta içinde yapılacaktır. 
ğil!. 

ramadıkları için dost tutamazlar. 
Bellhlan olma.Z, vak'a çıkmaz. Ve 
bir erkeğin bir adi kadına tutulma-

ArktuiaJJım içini çekti: 
- Ne yazık ki dedi, bu sudan he- aınm, onun yüzünden hadiseler yap-

nüz kB.fi miktarda istifade edemiyo- ma.sınm önüne geçilir. 
ruz. Şimdiki halde bu su, ~uriyeye 
yarıyor. Çünkü Kamışlıdan geçiyor. 
Orada bu su vasıtasiyle elektrik is
tihsal olunuyor. Bu suyun kuvvetile 
çeltik dinkleri işletiliyor, pirinç ya. 
pılıyor .. 

- Kamışlıda çeltik tarlaları var 
mı?. 

- Çok .. Mecit Asgar isminde biri-
ıinin çeltik fabrikası var. Adamakıl
lı işliyor ... 

- Peki Kamı,tıda pirinç çok har
canıyor mu bari?. 

- Hayır. Meclt A.egar dinklerinde 
çeltikleri dövüyor. Pirinç istihsal e
diyor. Ve sonra bu pirinç kaçak ola· 
rak bu taraflara sevkolunuyor .. 

Bu, gayet şayanı dikkat bir ,ey • 
dı. Çağıl çağıl çağhyan bu Cağc:ığ 
ıuyu ile pirincin kuvvei muharrike • 
ıini ıbiz temin ediyoruz. Ve sonra on 
lar bizim topraklardan akan bu su 
ile çalıştıktan sonra pirinci kaçak o
larak yine bizim topraklarımıza it • 
hal ediyorlardı! · 

Çok kaçak pirine; gelir mi?. 
- Belli olmaz. Bu tara! halkı pek 

pirinç kullanmaz; onun için kaçak 
pirinçler da.ha ziyade ic taraflara sev 
kolunuyor. 

• Şimdi Cağcağ suyunun üzerinde-
ki büyük köprüdeyiz. Önümüzde düz 
bir yol uzanıyor. Artık toprağımıza 
girmiş bulunuyoruz. Yol arkadaşım: 

- .lsterseniz, diyor, bu yolu takip 
edelim .. Bakın biraz ileride Nusay -
bin istasyonu var. Onun ileris.i de 
Mahmudiye karakolu ... 

Hava sıcak! Güneş bunaltıcı!. 
- Gidip te ne yapalım, buradan 

.-nyonız, diyorum .. 
Arkad~rm I!rar ediyor: 
- Ba.km, size ı:avet uyanı dik\cat 

Doğrusu yaman bir icat!. 

Manga1da 
Yanan inmeli 

ihtiyar 
BUndan Uç gün evvel, Kumkapıda 

havuzlu bostan sokağında 45 numa
rada oturan O!!ep isminde 70 yaşında 
inmeli bir ihtiyar, mangala düşerek 

yanmış ve kaldırıldığı hastanede öl· 
müştU. 

Yaptığımız tahkikata göre, Osep, 
bu hadiseden önce iki yanma tehli • 
kesi daha geçirmiştir. Kendisi, otur
duğu evin sahibidir. Nazlı isminde 
bir karısı vardır. 

Nazlı, Osebi, en Ust kattaki oda.sın 
da yatırıp kaldırmakta, kendisi bir 
kat a.şağısında oturmaktadır. Evde, 
dört kiracı daha vardır. 7 senedir 
meflüç vaziyette bulunan Osep, bir 
defasında yine mangala düşmüş, el· 
leri ve yüzü yandığı için tedavi altı
na alınmıftır. 

Hastanede bir müddet tedavi edil-
dikten sonra karn!ı Nazlı, kocMına 
evde bakacağına dair ha.stane idare
sine temint vermif ve Osebi )ine eve 
almışt1r. 

Aradan bir müddet dnha geçmiş, 
~ep bu .sefer lambanın üzerine yu. 
varlan~tır. Parhyanlamba ile dö . 
şeme ateş alıp kısmen yanmış, kira· 
cılar tarafından yetişilerek söndürül 
mUştür. Bu hadisede, Osep muhak -
kak bir ölümden kurtulmuştur. 

Zabıta ve adliye, ölüm hadisesi 
etrafındaki tahkikatını bu noktadan 
~enialetmektMir. 

murları için İktisat Vekaleti tarafın 
dan hazırlanan tekaUt kanunu layi· 
hası bugünlerde ıneclisten çıkacak -
tır .. Bu kanundan sonra bu idareler 
için bir tekaüt sandığı kurulacak -

tır. 

Sandık işleri İktisat Vekilinin ri· 
yasetindeki bir heyet tarafından ida 
re edilecektir. Sandıktaki paralar ve 
faizleri hiçbir vergiye tabi tutulmı

yacaktır. Ayni ~amanda sandık aza 
!arının herhangi bir suretle olursa ol 
sun sandıktaki paralan haczedilemi

yecektir. 
Sandık aidatı aylıkların tamamı ü

zerinden kesilecektir. Bu dört idare
deki hizmetleri Uç seneyi geçmeden 
ölüm, yaş tahdidi veya diğer se • 

bcplerle vazlf elerinden ayrılanlara 

sandıktan hiçbir para verilmiyecek
tir. Gerek tekaüt kanununun ve ge· 
rek sandık teşkilatının Haziran _ 
dan itibaren tatbik edileceği ınuhte • 
mel görülmektedir. 

Yüksek ve ilk T edrisat 
Umum Müdürleri 

Maarif Vekaleti yüksek tedrisat u
mum müdürü Cevat ile ilk tedrisat U· 

mum mUdürü lsmail Hakkı dün şe!'ı
rimizc gelmi§lerdir. 

Cevat Üniversite işlerile meşgul o
lacak, İsmail Hakkı Trakyaya gide
rek orada köy muallimleri kursunu 
kuracaktır. 

Yeni Bastırılan Kiğrt 
Paralar 

Londrada yeni harflerle bastırılan 
50 ve 1000 liralı:H ltağıt paralar bu
günlerde Maliye Vekaletine teslim 
edilecektir. 

Yekunu elli milyon !ırayı bulan bu 
paralar eski kılişelP"'1 mııhafaza .. t -
mektcdir. 

OTOBÜS 

iŞi NE 
OLACAK? 

esaslı değişmeler yapılacaktır. Bu ta· bU Oto sçüler, belediyenin k 
mirattan sonra Ankara vapurunun b 1 . ararmı 
veni denecek şekilde değişeceği söy· ka u ettıklerini dün belediyeye bil. 
İenmetkcdir. Tamirat bir kaç ay sü- dirmemişlerdir. Belediye, taahhütna· 
recek ve vapur havuzdan çıktıktan mclerle biletleri bastırtmaktadır. Ya. 
sonra Karadeniz seferlerini yapacak- rından itibaren kendileri bu taahh .. t. 
trr. tamirat için elli bin lira kadar nameleri im d . u 

f d 'l c -· b"ld"ril kted" zaya avet edılecek, aksi sar e ı e egı ı ı me ır. ld \..-
ha e LJ\!leQiye kararla~tırdığı tedbir-

Bir Talebe Ağırca Yaralandı 

Çamlıcada muallim mektebi tale· 
besinden 15 yaşında Sedat, dün labo 
ratuarda aletleri tetkik ederken bir 
elektrik makinesi ayağına düşmilş, 

kemiklerini kırarak ağır surette yara 
!anmasına sebebiyet vermiştir. Se • 
dat, nümunc hastanesine kaldırılmış 

tır. 

Elli Yatını Geçen 30 Memur 

leri alacaktır. 

BiRKAÇ 
, SATIRLA l lzbon Troan·t Oda"ı ı~ta.nhu 

t.-lefon idar~inin iktııta<iı n 
l~ari t0f;ıkilii t ıııistemi h a.'ikı r.da m'l
lumat eıJfnm.,k için alakadarlara mii· 
racaatta bulunmuştur. 

• •• U hİ\·e.rslte<l" bu !li&h" hfan ltlh~
ren yaz sömes' rl derslerine 

ha.şlanaeakt ı r. 

Mu•amba Çanta Yapanlar 

Son zamanlarda tehrimizde ban 
çantacılar muşambadan elde taşınan 
erzak çantaları yapmıya başlam19 -
lardır. Bu çantaların az bir rüt ubet 
tesirile kağıt gibi yırtılmakta olduğu 
görüldüğünden bu hususta tahkikat 
yapılmaktadı r. 

Erbaa Civarında Bir Boğulm• 

Erbaa, (TAN)- Sonuea köyünden 

Bögürcü oğlu Mustafa, Gelengere 
mevkiinde, içinde iki kadın bulunan 
bir kayığa aliyle beraber girmiş, ka
yık muvazenesini kaybederek devril. 
miı,ı ve Mustafa ile atı ırmakta boğul· 
muştur. Kadınlar kurtulmuştur. 

Mudanya Yolu Aaf alt Olacak 
Bursa - Müdanya yolunun asfalt 

olarak yapılması esas itibariyle ta
karrür etmiştir. Bunun için vilayet 
umumi meclisinin karar vermesi bek 
lenilmektedir. 

Emniyet 6 ıncı şube müdürlüğü 
memurlarından otuz kişi yaşları elli 
yi geçtiği için tasfiyeye tabi tutul • 
muşlardır. Bunlar, dün belediye rei
sine bir istida vererek yaşlarının be· 
nüz hizmet yapmıya müsait olduğu -
nu bildirmişler, tekrar vazife \•erilıne 
sini istemişlerdir. ITAkVi/.\rtl~HAVAl 

Esnaf Cemiyetleri Bir Binada 
Toplanacak 

Kira ınastaflarını azaltmak ıçın 
esnaf cemiyetlerinin bir bina içinde 
toplanmaları tasavvuru gittikçe can 
!anmaktadır. Galata tarafının daha 
ucuz olması ve şoförler cemiyeti ile 
deniz küçük nakliyeciler, köın~rcü. 
ler, oduncular bahçh•anlar ccmıyet
lerinin de Galatada bulunması diğer 
cemiyetlerin de buru·ıı. naklini kolay 
la.stıracaktır. 

~bat 1937 
ı_ -CUMA Bugünkü Hava: YACIŞLI 

BugUn hava, umumiyetle kapalı 
0!acak ve yağışlı geçecektir. Rüzgar 
şımaı istikametinden orta kuvvette 
esecektir. Anadolunun diğer mınta -
kalarında hava bulutlu olarak kavde 
dilecek tir. 

D ünkü Hava 
Dlin, barometre 765 milimetre, ha 

raret azami 9. a~vari 2 santi~rat idi. 

2 inci ay Gün: 28 Kasım: 90 
' :~:lfl Hıcr l~fı:l füuıı 

Zilkade: 23 23 Birindkanun 
Güneş: 70,8 - Öğle 12.2S 
İkindi: 15,12 - Akşam: 17.28 
Yatsı: 19,02 - İmsak: 5,27 

rüzgar fimal ietikametinden saatte 
bPs kilomPtN> ıdirRtle esmistir. 



Asiler Malagaya hötün 
kuvvetlerif e yüklendiler 
Fakat netice belli değil 

~f adrit hükiimetine yeni 
gönüllüler iltihak etmiş 

11.~ndra, 4 (TAN) - İspanyadan gene en son haberlere göre 
l.t 1 

er Hueska'ya yakın birtakım köylere 36 bomba atmışlardır. 
nı adr~din Üniversite mahallesinde cümhuriyetçi kıt'alar mükem
ka~· hır manevra ile bazı mevkileri zaptetmişlerdir. Düşmanın mu-

ıl taarruzları fayda vermemiş bulunuyor. ----- . Malaga cephesinde Asilerin yaptık 
lan taarruz Mara.belladan başla.mlf, 
&siler bütün vasıtaları kullanarak 
cepheye nakliyat yapmışlardır. Ta -

laııilt ed N" be K arruzun hakkında henüz dikkate de-
er e ıya t anunu ğer malumat alınamamıştır. S 0 n &ünlerde &•len telırafla -ı Bilbaoda hükumet kuvetlerf, Eibor 

ıeı rın hemen hepsi, niyabet nıe mı!1takuında beşi kadın isi esir al
flldtsınden bahsetmektedir. Mesele mışlardır. Hükumet bataryaları isi
illa lir: lnıiltere hükümeti Avam Ka- lere ait bir mühimmat deposunu tah 
ka.,'lls•na niyabet meselesine ait bir rip etmişlerdir. 
Oeb·"n layihası takdim etmiştir. S.- Pariste çıkan Eko dö Pari gazetesi 

QI JUdur: İspanya hükumetine hala birçok gö-
btt, uıü~. veliaht olan Prenses Eliza- nüllüle~ iltihak ettiğini ba.ber ver-
111 htınuz on yqında bir çocuk • mektedır. 
,,:· Şayet Kral, bu çocutun 18 ya
be a varmasından önce, herhangi se
ç/1• l'lltvkiinden ayrılacak olursa, 
bu~UCun krallığa geçmesine imkan 
hi u;:1tıadığ1 için, bir saltanat naibi
B~ ~a &ec;mesi lhım&•lecektir. 

T 11111~ kim ıolacaktır? 
11 

• •klıf kanun liyihasına göre, bu 
y"'f' kraldan sonraki ekber evlattır. 
rt\~ nız, onun da on sekiz yaJını &ec;-
'' olması llzımdır.. 

h Su mealdeki kanun IAyihası hali 
azırda Avam kamarasında tetkik 

olunmaktadır. 

daFak.at lngiltere kralı ayni zama.n
Brıtanya dominyontarının da ay

rı ayrı kralıdır. 

Kralın yerine bir naibi saltanat 
~~!in olunduiu takdirde bu naibin 

Ukmü yalnız ln&iltereye mi ,amil 
Olacak, yoksa bütün imparatorluk 
~lası üzerinde hükmi kral gibi yü • 
tuyecek mi? 

Meselenin bu ikinci ve çok mühim 
•afhası bugün mevzuu bahsolmakta
dır. 

Fakat kral naibi bir kral dejildir. 
l(raı, erkinlik ça.&ına varmamıt bu -
1'-'nan şahsiyettir. O halde asıl kral 
01"11, fakat erkinlik çqına varma -
f'lııt bulunan kral nlmına mütead -
dit naiplerin icrayi hüküm etmeleri
ne llılni yoktur. Çünkü bunlar birer 
k~a.ı aal!hiyetini haiz deiildirler. Bal
kı nıuvakkat bir zaman için vazifesi
tıi icradan memnu olan kral namına 
ldeta birer visruva gibi, vazife &ö
teceklerdir. o halde kralın her do
ttıinyonunda bir naibin seçilmesine 
~. İfbqına geçmesine mlni yoktur. 

Bütün bu mesele, bu&ünkü ln&il • 
'tere kralının veliahtı olan Prenses E
lizabetin on yaşında bir çocuk olma
'' yüzünden her ihtimale kar•• dÜJÜ· 
tılllen bir tedbirden ibarettir. 

Halbuki buıünkü kral ıenç bir 
ldamdır. Çocuğunu yetiştirecek bel
ki de torunlarını görecek bir yqta • 
dır. Fakat kanun her ,eyi düfünmek, 
her t•yi hesaplamak, her ihtimali 
kavramak mecburiyetindedir. 

ln&iltere hUkOmeti bunu nazarı 
~tkkate alarak niyabet kanunu h•· 
tırlarnıf ve meclise tevdi etmi•tir. 

Ömer Rııa DOGRUL 

/zmir 
telefonu 

ALKAZARDA 
General Franko Alkazann yeniden 

inşasına başlamak için tertibat al -
mıştır. General Franko, kendisile ça
lışan bütün partileri Franksist Parti 
altında birleştirmiye teşebbüs etmek 
tedir. Kendisi Birleşik Parti reisi ta
nınacaktır. 

RESMİ DEC1LM1Ş 
Londra, 4 {A.A.) - İngiliz anava 

tan tiloeu bffkuma.ndanı Amiral Ro
ger Blackhouae yakında Valenci
yaya yaptığı ziyaretin gayri reami 
surette ziya.ret olduğunu ve bu ziya
retin hiçbir siyasi ehemmiyeti olma
dığmı bildirmiştir. 

Dahiliye 
vekaleti 
kadrosu 

Genişletilmesine 
Karar Verildi 

Ankara, 4 (TAN Muhabirinden)
Dahiliye Veki..leti bugünkü ihtiyaca 
kifi gelmiyen merkez teşkilanı geniş
letmekte ve bilhassa mahalli idare
ler umum müdürlüğü kadrosunu 
yeni bir şekle sokmaktadır. Büyük 
Millet Meclisinde bulunan projeye 
bellib&§h ou hükümler ilave edilecek· 
tir. 

Bir kaç vilayet bir mmtaka itibar 
edilerek merkezi vaziyette bulunan 
vilayet merkezlerinde 20 ye yalcm 
mansup mmta.kavi vilayet idare he • 
yelleri te,kil olunacaktır. Bu heyE't
ler, halen mevcut olan kanuni salibi· 
yellere istinaden Devlet Şurasına ait 
ikinci derecedeki bazı muameleleri 
de görebileceklerdir. Bu suretle hem 
Devlet Şftraamm işi a.zalmIJ. hem de 
muameleler daha kısa bir zamanda 
neticelendir~ olacaktır. Ekseri vi
llyetlerde merkez kaza kaymakamlı
ğı vazifesini de görmek üzere vali 
muavinlikleri ihdu olunacaktır. 

KÜÇÜK HARiCi 
HABERLER 

L ondrada bulunan A f~a
nistan Başvekili ln&iliz 

Hariciye Nazırile bir mülakat 
yapın ıştır. 

• • 

F ransa senato finans ko
misyonu, maliye nazı

rının hazine hakkında vtrdi _ 
ği izahatı dinlemiştir. Nazır, 
kambiyoların kontrolüne mu
haliftir. 

• • 
Tunust& yerli faKir aha. 

liye erzıW dağıtıldı&ı 
sırada şiddetli bir mücadele 
olnıuştur. Ahali, verilen erza
kı beğenmemiş, polisleri tasla 
llllŞlardır. 

• • 
Macaristan kral naibi A

miral Horti, Türkiye _ 
nin Budapeşte elçisi Behiç Er 
kine bir Macar liyakat nişa • 
nının birinci rütbesini tevcih 
etmiştir. 

• • 

I
• sveç Kralı Parise ıit _ 

miştir. 

• • 

L ehistanda gribe tutulan 
ların sayısı 150 bindir. 

Fransa 
Bankasının 
Bilançosu 
Altın Mevcudundan 3 Miyar 

Ekıik Göıteriyor 

Paris, 4 (A.A.) - Fransa Banka
sının bilançosu, altın mevcudundan 
3 mily'r eksik göstermektedir. Bu pa 
rayı, para kanunu mucibince l<'ransa 
bankası altınını satmak ve altın satm 
almak için dimi hakka malik olan 
kambiyo istikrar sandığı çekmiştir. 
Sandığm yaptığı bu muamele evvelce 
yatırdığı 1 milyan -bunun 5 milyarı 
nı 9/ 10 tarihinde ve 2 milyarını da 
23 ~O tar~inde yatırmıştır- çekmek 
ten ıbarettir. Son İngiliz istikrarlann 
dan sonra yapılan lbu tedbir istikrar 
sandığının elinde bulunan ~asıtaları 
takviye edecek ve sandığın piyasa • 
daki icraatını daha müessir hale ge
tirecektir. 

. Altın lcorıılığı düıüyor 
Parıs, 4 (A.A.) - Fransa milli 

bankası ihtiyatında Uç milyar altın 
franklık tenakfuıı üzerine, Fransız pa 
rasının altın kartılığı yüzde 57,42 
den yUzde 54,67 e inmiştir 

Amerikada 
ölenlerin 
sayısı 

artıyor 
Sa.int-Luis, 4 (A.A.) - Nehir su

larının irtüaı azalmaktadır. Louiavil 
le'de 221 kişi ölmü9 220,000 kiti de 
evsiz barksız kalmı,tır. Zarar. 200 
milyon dolarlık tahmin olunmakta -
dır. 

Kentuckyde r.ararm yekıinu 350 mil 
yon dolardan dun değildir. Ayakla
nnda zincir bulunan 500 mahpus 
bendler taJniyesi ameliyatında çalı' 
tınlmıştır. Bu mahpusların müddet
lerinin indirılmesi muhtemeldir. 

Avrupa Sulbü Kuvvet lendiril
medikçe •• 

Şirketi HükGmet 
Satın Alacak 

İzmir, 4 (TAN) - tzmir Te
lefon Şirketini hük\iınet ıatm 
•lnıak üzeredir. Şirkete yinni 
lenede 220 bin lira ödenecektir. 
14üzakerelere iştirak etmek üze
re buraya gelen Şirket mümessi-

Müfettişler kongresinde görUşille
rek hUkfunete ~klif edilen hukuk iş
leri müdUrlü.kleri bir çok vilayetlere 
teşmil olunacak ve hudut boylarında 
bulunan vilayetlerimiz.de de ecr.l:!'bi 
itler müdürlüğü ihdas edilecektir. Bu 
müdürlüklere ecnebi lisan bilen zat
lar getirilecftrtir. Kazalarda bulunan 
tahrirat tkltiplikleri, kazanın nüfus 
keaafetine göre fazlalaştınlacak ve 
memurların terfilerine imkan ver
mek için yeni bir barem yapılacak

tır. Keza kazalardaki ntifus memur
lukları da arttrılacak ve bu memur
ların adedi itazanm nUf ua xesaf etine 
röre tayin olunacaktır. 

fıa Vekaleti ile temas edecek ve 
mukavelenameyi imzalryacak -

Londra, 4 (TAN)- Deyli Telgraf, 
Hitlerin nutku üzerinde durmaktadır. 
Bu gazeteye göre, taati edilen 8Ual ve 
cevapların hiçbir kıymeti yoktur ve 
Avrupa sulhilniln kuvvetlendirilmesi 
. i hallolunmadıkça mUstemlekelerin 
lŞ . . •. iı k. 
yeniden taık1'imine eınsnıe..- n a:ısız 

otar.ak'"tr. 

TAN 

Sl'-711 

'J:F C> r t..ı rI t:""I~ El.~ ı. .. 

Hara telılilce:ine lcarıı lcorunmosı için esaslı tedbirler oltnon 
ıehrimiıin horodongörünüıü 

Hava tehlikesi için 
Avusturyada halka 
neler öğretiliyor? 

G elecek harplerde tayyareler, B . h · 
1 

f b . unlar, tahrıp. yangın ve gaz 
fe ır ere, kasabalara, a n- bo bal d 

k J b"' .. k . h t+::. m an ır. 
a ara. uyu ıstasyonla.ra, a 14 Tahri b bal l fif rta _ 
k

. 1 h em1 P om an ıa , o , a 
e ın ere, asılı orduya ve m e- gıw r olu . ~ 

kete lazım olan her kaynağa bom· l - Hafif tahrip bombalan: Bu 
ba atacaklardır d "k' · · · · · 

B 
k · . 'bi a ı ıye ayrılır. Bınncısı 1 - 2 kı-

una arşı başka mılletler gı Jo ağırlığında "tayyare faresi a-
biz de ted?irl~mizi alıyoruz. dı verilen bombalardır. Bunl~rm 

B.u te~bırlerm bir kısmı nskere delme kuvvetleri pek azdır Ancak 
aittır. Bır kısmı da halka ve bele. canlı hedeflere karşı parçalanarak 
diyelere aittir. Bunlarm hepsine tesir yaparlar. 
birden "Han .Mldınnalanna karşı İkinci nevi hafif bombalar '50., 
konın~ tedb&rlerl,, diyoruz. İdare kilogram ağı:-lığına kadar olan'<:.r-
ve be.ledıye makamlarının ve hal- dır. Bunlar normal bir beton •vin 
km yapacakları tedbirlere, "Passif çatısını ve bir kaç katını de!e1 !er. 
korunma ~edbirlerl,. ne dair çok Tayyarelerin çoğu bu ~it bom-
yakında bır kanun çıkacaktır. Bu b 1 +.... bil' 1 a an ~ıya ır er. 
kanun~ dayan.an ~alimatnameler, 2 _ Orta tahrip bombalan: 
devletın beledıyelenn ve halkm va- 50 100 k"l w ı - dakı" . . · - ı ogram agır ıgın 
pacaklan 1Şlen ve alacakları ted- b b 1 1 3 _ 4 katlı evleri 
b. 1 . .. ki rd' H k om a ar o up ır en gosterece e ır. ava o. k 1 

t db. 1 . . 1 kt il . . yı ar ar. runm11 e ır erını a ma a erı gıt 

mif olan milletlere ~öre bizim ge - S - ~ğır tahrip bo_mbatan: 
ri kaldığmuza şüphe yoktur. Fakat 100 ~lodan fazla agı~ ?omba-
buna mukabil, biz daha evvel ha- lardır kı, çok katlı evlcrı ta bod -
zırlanJ111' olan milletlerin bilgile- rumlanna kadar tahrip edeır. 1000 
rinden ve tecrübelerinden kolayca kiloluk bir bomba ise bütün bir ev 
istifade edebiliriz ve etmcliv\z bloı!runu tamamen yıkar. Büyük 

Kendi kanun ve talimatna~e~eri. bombaların en çok tesirleri. patla-
miz ı:ıkmcıya kadar ecnehi memle- ma esnasında yaptıklan çok şiıl-
ketlerde hava korunma işlerine dıı- detli hava tazyiki iledir; bunüan 
lr halka neler öğretildiği ve ne ted- daha fazla da toprağı yarma ve it-

me şeklindeki tahrip ku\/Vl"tidir. 
birler alındığı hakkındaki faydalı 2000 kiloluk bir bomba 150 met-
bilgilerden istifade ederek hal~umı. 
zı ve alakalı müesseseleri bu sayfa re çevresindeki biltün evleri çö-

kertmeık şeklinde tesirini gösterir. 
larda tenvire çalışacağız Herkes 
için çok faydalı olan bu yazılan o- ? 

Bir tayyare nelcaclor bomba foJır kumak ve öğrendiğini başka1arma 
da öğretmek borç sayılmalıdır. 

Avusfuryoc/o neler öğretiliyor? 

H ava saldırmalarına karşı hal
kın can ve malını ve memle. 

ketin servet ve varlı!< ka vna klarmı 
tehlikeden korumak "sivil korun
ma., demektir. 
Bombardıman tayyareleri mev

cut oldukça hava tehlikesı de dur
madan artacaktır. Hiç harp etmeyi 
veya bir savaşa kan$mayı düşUn. 
miyen bir millet bile birdenbire ta
arruu uğrayabilir. Bu sebeple ha
va korunması lazımdır. ve fena 
!nn-ıılmıya asla tahammülü olmı

yan bir iştir. 

Baz.ılan diyebilirler ki, "hükü
met ve ordu, halkı konrmakla mü
kelleftir.,. Fakat yapılan bütün ha
va manevralan gösteriyor ki sal
dıran tayyareleri ıkarşılamıya ve 
kovmıya mahsus müdafaa tayya
releri bile toplar mevcut olduğu ve 
işe girişqği halde dahi taarruz e
den tayyareler yine hedeflerinin 
Uurine geliyorlar ve askeri müda
faaya rağmen bir şehri bombalı
yabiliyorlar. İşte o takdirde vu
ku bulacak ha.sar ve zaran asga
ri hadde indirme« işi sivil korun -
manm kendisidir. 

İşin dikkate layık ciheti şura
sıdır Ki en çok hava kuvvetlerine 
malik olan devletler bu ·sivil ko
nmmıya en fazla ehemmiyeti ve
riyorlar. Hava ku\/Vetlerf zayıf o
lanlann ise sivil korunmaya ne 
kadar fazla ehemmiyet verme • 
leri llmn geldiği artık kendiliğin
den anlaşılır 
Halkın havadan uğrayacağı teh

likeyi ve derecesini anlamak icin 
tayyarenin taşıdığı bombalan bil
meit lhmıtlır. 

B u, tayyarenin cinsi~.e ve ~:~
pıldığı maksada gore degı

şir. Çok çevik ve hafif olmaları 
lazım gelen (av tayyareleri) pek 
az bomba alabilirler. Keşif veya 
gündüz bombardıman tayyareleri 
500 kilogram kadar bomba taşır
lar. En çok bomba taşıyan tayya
reler ağır ve büyük ve süratleri de 
az olduğundan ancak geceleri uça
bilirler. Bunlara gece bombardı
man tayyaresi denilir. Bunlar 
1000 - 2000 kilo bomba taşırlar. 
15000 kilogram bomba taşıyanlar 
da vardır. Umumiyetle kabul edil
diğine göre 800 - 1200 kilometre 
uzakta olan bir hedefe 2000 kilo
gram ağırlığında bomba götürlilüp 
atılabilir. 

1 Kilometre murabbaı geniısli

ğindeki evler blokunu tahrip için 
"500.. kilogram ağırlığında "100,, 
bombaya ihtiyaç vardır ki bu ka
dar bombayı ancak 25 ağır bom
bardıman tayyaresi taşıyabilir. 

Viyanada 100 kilometre murab
baı genişlikte evler sahasını tahrip 
için "2500,, ağır bombardıman tay 
yaresi ve mesela Graç şehrini tah
rip için 500, Linz şehrini bhrip 
için 250, Salzburg şehrini tahrip 
için 120 ağır bombardıman.tayya
resi lazımdrr. Bu hesaplar ise bu 
şehirleri müdafaa için tertibat a
lınmamış olduğuna göredir. Bir a
ğır bombardıman uçağı büyük bir 
para ile yapılır. Bu sebeple mUd ı
faa edilen hedeflere karşı bunları 
çok miktarda kullanmak o kadar 
bilyük cesarettir ki toplu halde kul 
lanılmalan mümkUn olamaz gibi 
görünür. Halbuki mühim bir tesir 
yapabilmeleri de. ancak çok ve top 
lu kullantlmalariyle kabil olur. Bu 
takdirde. kolayca anlaşılır ki, bü
yük tahrin hombalarından 2"elPCPk 

Sinemalar 
Ben \td..-tile haftalık bir 'kırftlk ya

parak 1stanbulda güsterilen filmleri 
tenkit ederdim. Gerçi bir sinema mU-

• tehassısı değildim, amma lsta.nbul 
halkının ne)·i se\·ip, neden hoşlanma.. 
dığmı bildiğim n kendim de az QOk 
bir san'at ze\'kinden hisse almış oldu
ğum için filmlerin bu tenkitleri ka
rilerin hoşuna gitmese bile "acaba bu 
hafta hangi filmi göre)·im?,, diye a
ra"?tınrken ona filmler haklunda bir 
mürmel fikir , ·enni)·e )'arardı. 
t'nutmamalı ki; zaten h!'r film 

mtffaffak bir eser olmak "'öylf' dur. 
sun her film fi ..,,. ı lm\"'\'f't'i filmleri 
satarken hrh 0 mehal yanmda t lr kac 
ta za) ıf film siinne) i usul ittihaz f't
tiği için tsta.nbulda ı:österilen film'er 
arasında Yüzüne bakılrnıyacak giblle
ri lle Yardı. 

Rrn hunlan ti'"~ olcf n'<lanndan 
dahıt az yer.erdim. Buna rağmen ek
serisi dostlanm olan slnı-mRcılar v~ 

fllm<'ilf'r bu tanklflerd 0 n hoşlanma

mn a ''" hf>hrrl bir kaç t:r" •lnya mal 
olmu~ filmlf'r için "i~·i detıil .. dl)·e yaz 
ma"ın kf'ndl tfoarrtlt'rlnl harap ede. 
«-Pğinl if~rl sÜF?J"Pk ıııı.,Janm•,·a baş'a
dılar. Ben de Anupada pak hla.man 
olan bu sinema tenklillni kestim. Za.. 
ten benimle beraber diğer JttlZete'me 
de haşlamı' olan bu tenkitler yant 
)'&\'~ \'e şünhesiz sint'ITT18Cı n film
cilerin tt"Sirile kesildi. Çiinkü heP 
film için l)idir dem<>k bir hafta geç
mMen sö)·lenen sii·ün ne değe-rde ol
duJ:tinu karilerin takdir edecf'if bir 
fa'so otur, ondan Sö"lraki tenkltlf~r 

yerindP de ol a ona kimse inanmazdı. 
Yalnız f"lmln mevzmınu yazmak ta 
seyircilerin filmi evvelde.'1 H'mt>lerl • 
nl ve temaşanın ente.reıııinl kaybetme
sini mucip olu)·ordu. Onun için bu şe. 
kil tenkitler durdu. Durdu da 1)1 mi 
ohlu? Gl'rçi bir büyük sinema ama.
förii lleğilim anvna görmekteyim ki; 
gitgide piyasamızdaki filmler myıflr.. 
mıya ba.5ladı. O kadar ki şbndl bir 
mevsim 1.arfında iki üç Jtilzel film 
ı;:ömM>yi bir hahtiyarhk addediyoruz. 
Gl'çt>nlerde görü tü~m bir filmci 
diinya imalahmla bir zayıfid< ~örUl
düı!ünü ,.e hallon. artık bu çeşit film. 
lf'nlf'll hıkfıitnı, yeni bir MY buhnak 
lazım geldifinl ıııö'·ledi. Belki ba ıMhl
de kmmf'll bir hakikat vardı. Likln 
dün aksam Bevoflu wlnemalanndaa 
birinde bl7.e ~ö!'Jterilen bir Franmı 

fihnlni ~ördiikt~n 80nra anladım ki 
htanbulda hala hafkm her önline stt.. 
rülen 8iİJlrlintüyü görebilece:finl zan
neden safdillf'r me\'<'uttur. Şimdi 1111 • 

mini sö,·ıeme)i lstemedifim bu mm. 
de ne bir mizan en, ne bir mevzu, ne 
bir ti)·atro san'atı. ne de film hüneri 
Yardı. Önce bana gf'len U)0 kuyu mi. 
demin ağırlıJ:ına '·ermiştim. l..ikln 
daha Of'rde ara.4'mda hallan film hak
kındaki infialini görünl'.e anladım ki; 
herkes te benim gibi düşünü)·ormuş. 

Film tenkidini çoktan beri hınk. 
hm. Brraktrm amma nihayt>t sinema 
İRtanbulun yegane ze,·kldlr. Bu MV• 

kin bu kadar ayaklar altına almma. 
sına hf-n razı olu.m, halkın hizmetine 
' 't>rdlilmlz kalemimiz razı olamaz. O
nun için bu ıııatırlarla o kötü ftJml 
göstA"ren sinemayı deitl bütün sintıma 
,.e filmcileri ikaz etme)i yerinde bal. 
dum. Bu dostlara taniye ederbn: 
Gösftl'f'Ceklerl filmleri aralannda ya.
pa<"Sklan bir husmıi l!UUlsUr heyetine 
göstersinler ' 'e onun "halka gösteri. 
lf!mn,. df':diitf filmleri çıkannumlar. 
Zira bir sinemada bir kötü film ır;eo

mesl slnemalann bütün seylrcDerinl 
iğrendirir ve seyll't'J hacmi flkslllr. 
Bunu halisane n hayırhahane bir 
ta,'SİYfl olarak yazıyorum. Biz nOıL 
yf't l)i film görmekten mahrum kaJa.. 
biliriz. l..i.kin onlann tic.aretlerl böy. 
le kepa1..e filmlerle maln-olur. 

B. FELEK 

zarar, en bUyUk zarar değildir. Ko 
runmak için anca« 2-5 metre ka
lmlığmda beton örtülere ihtiyaç o
lan ağır tahrip bombalan yukar
daki millahazalardan dolayı ancak 
en büyük hedeflere karşı kullanr
lrr. Bunlar da askeri mühimmat 
depolan, silah, cephane fabrikala
n, büyük istasyonlar, endüstri yer 
leri hükumet binaları ve benzerle
ridir. Daha küGük tahrip bombala· 
rmm münferit tesirleri ise azdır. 
Bunlar çok atılsalar bile korunma 
çareleri nisbeten kolaydrr. Bu bom 
halara karşı en ziyade caddel~rf 
terketmek ve evlerin gaza karşı 

muhafazalı bodrumlarma girmeK 
en ivi çaredir. 
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~ahk:emelerde Radyo 
Yaşlı bir 

mahkilm 
Doktor 
oldu 

Bugünkü program 
t .. tanbul: 

Ögle neşriyatı: Saat. 12,30. Plikla Türk 
musikisi; 12,50. Havadis; 13,05. Muhtelif 
plak neşriyatı; 14.oo, Son. 

ÜÇ GÜN HAPiS 
Akşam neşriyatı: Saat: 18,30. Plakla dans 

1 musikisi; 19,30. Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik; 20. Vedia Ri.ıa ve arkadaşları tan
hndan Türk musikisi ve halk şarkıları; 
20,30. Bay Ömer Riza tarafından Arapça 
havadis; 20,45. Cemal Kamil ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları. 
saat ayarı; 21,15. Orkestra; 22,10. Ajanı ve 
borsa haberleri ve ertesi S"Unün programı; 
22,30. Plakla sololar, opera ve operet par
c;aları; 23. Son. 

Taksimde Klavye sokağında 2 numaralı apartımanda oturan 

diş doktoru Dikran Jamanak gazetesi neşriyat müdürü Pozant 
aleyhine icra ceza hakimliğine bir dava açmıştır. Dün muhake

meleri yapıldıktan sonra doktor Dikran, Pozantm yanma sokula

rak kendisine hakaret etmiştir. Pozant bu hakaret üzerine dok- • 
tora: Günün program özü 
"- Şimdi seni polise şikayet edeceğim.,, demiştir. Doktor bir St>ııtonik kon~erler: 

daireye girmiş ve yarım saat çrkmamıştır. 
l 9. L.iyp7.ig: Drest flarmonisi (alto baş 

Ceza ve 
tazminat 
istiyorlar 

Dün ağrr oeza mahkemesinde bir 
ölüme sebebiyet dava.sına başlanmrş
tır. Suçlu yerinde Suadiyede oturan 
Anasta.sla kalfa Mehmet vardı. Da
vacı yerine de !sak varisleri ile Meh
met isminde bir amele geçmişti. lddia 
§U idi; . 

Ana.stas Suadiyede bit ev yaptırı-
yormuş. Bir gün evin üst katı yıkıl
mış iskelede çalışan !sak, amele ve 
kalfa Mehmetle aşağıya düşmüş -
ler. İsak enkaz altında kalarak derhal 
ölmüş, Mehmedin de bacağı icınlmış
tır. Şimdi davaclar, mühendis kul
lanmadığı için Anastasm hem ceza 
görmesini, hem de kendilerine tazmi
nat verilmesini istiyorlar. 

Anasw: 
- Benim Mdise ile hiçbir alakam 

yoktur. Evi kalfa Mehmet yaptrnyor 
du. Fenni cihetlerinden de onun mes
ul olması IR.ztm gelir, dedi. 

Kalfa Mehmet te iddialara kısaca 
cevap verdi: 

- Bay Reis, bir k::ıuı. oldu. &n de 
dliştlim ve ayağım kmldı. İnsan kPn
di hayatını tehlikeye kor mu'? 

Muhakeme şahitlerin çağırtlması 

için talik edildi. 

Üçüncü Dit Tababeti 
Kongresi 

3 üncü milli diş tababeti kongresi 
Eylülde lstanbulda toplanacaktır. 

Kongre hazırlıklarına başlanmıştır. 
Kongreye Balkan diş tabipleri de iş
tirak edeceklerdir. Kongrenin deva
mı müddetince, mekteplerde ağız ve 
diş bakımı hakkında konferanslar ve 
rilecektir. 

Konferans 
Eminönü Halkninden: 
5-2-937 Tarihinde Evimizin Ca

ğaloğlundaki merkez salonunda Meh
met tarafından verilecek olan (İlim
lerde !zah} adlı kon!eransm tehire -
dilmiş olduğunu bildiririz. 

Çıktıktan sonra da Pozant piyano); 21.15. Varşovıı: Flarmonik heyeti; 
22. Milano, Torino vesaire: Franceskatti'nin 

adliye polisine teslim etmiştir. iaaresinde. 

İki saat sonra Sultanahmet Sulh Hafü konserler: 

Üçüncü Ceza mahkemesi bu da- 13,10. Bükreş: Öğle vaktı konseri. 

vayı neticelendirmiştir. Doktor I 17. Kolonya: Biıyük orkestra (yeni musi

Dikran 60 yaşında oldug~unu ve i ki; ıs .. Bukreş: ~lak musikisi; 18. Bu~peı-
• . te: Plak konserı, 18,15. Kolonya: Hafıf or-
şımdıye kadar suçlu olarak hiç- kestra musikisi; 18,15 Varşova: Emmerich 

bir mahkemeye · gelmediğini Kalman'm ~peretlerinden; 18,20 Viyana: 

söyliyerek kendisini müdafaa et- ~onser saatı '. .19. Budapeşt~: . Salon musiki-
• • A • • sı; 20. Napolı. Karışık musıkı; 20,10 Buda-

mıştır. Hadısenın Osep isminde- peşte: Çiğan musikisi; 20,25. Prağ: Hafif 

ki tek bir şahidi de doktorun musiki: 20,45. Varşova: Operalardan parça-

aleyhine şehadet etmi t' H~- lar; ~ı,ıo .. K~lonya:. Karnaval neşriyat~; 
. ! Ş ır. a 23. Vıyana. Ea:lenceh orkestra; 23.25. Praa:: 

kım hsan, suçu sabit görmüş, Plak musikisi. 

doktoru 3 gün hapse, bir lira Opera!ar, Operetler~ 

ağır para Cezasına mahkum et· 20,25. Viyana: Maskanyi'nin "Kavalyera 
miştir. Rustikana .. ve Leon Kavall~'nun "Babyaço., 

operaları: 20,35. Bükre$: Operadan nakil; 

Bir komİSlJOncu 
mahkum oLdu 
Meşhut suçlara bakan asliye 

dördüncü ceza mahkemesi bir haka -
ret davasını neticelendirdi. Davacı 
İstanbul kazanç tebliğ memurların -
dan Şevki idi. Uıtanbul Balıkpazarm 
da 50 numarada komisyonculuk ya
pan 67 yaşındaki Marko da bu dava 
nın suçlusu idi. İddia da şu idi: Ka
zanç memuru Şevki Markoya Mısır 
çarşısının içinde rastlamış ve kendisi 
ne kazanç ihbarnamesini tebliğ etmek 
istemiştir. Marko kendisinin muay -
yen yazihanesi bulunduğunu, bu iti
barla sokakta tebligat yapılamıyaca
ğını ileri sürmüş ve memura vazife 
sini yazıhanesinde yapmasını ihtar 
etmiştir. 

Memur Şevki: 
"Ben senin uşağın değilim. Seni 

burada gördiim ve vazifemi yapıyo -
rum . ., demiştir. Bundan canı sıkılan 
Marko da memura hakaret etmiştir. 

Dünkü celsede hadisenin şahitleri 

dinlenmiştir. Mahkeme heyeti müza
kereye çekildikten sonra Markoyu 
beş gün hapse ve 680 kuru, para ce
zasına mahkum etmiştir. 

l sa Köyünde Bir Kaza 
Şile, (TAN> - Ağva nahiyesine 

bağlı !sa köyünde 16 yaşında Aziz 
oğlu Aziz, dolu av tüfeğinin üzerine 
düşmüş. çıkan kurşunların tesiriyle 
ölmüştür. 

21 ,40.Roma: "La bottega fantastica,, isimli 
operet: 21,40 Prat: Glinka'nm "Rustan ve 
L idmila .. operau. 
Oıla nm<.;İkisı: 

16.15. Varşova: Sekstüor (Yunan 1'.alk 
şarkıları) i 18,15. Prag: Ondricek kuarteti; 
21,35. Prag: Kuartet (Beethoven). 

Resitaller: 

21,10. Brüno, Prag: Çek halk ıarkılarL 

,: '" ınusıkıısı : 

17,30. Prag; 19,15. Kolonya; 23,30. Lay
pzig vesaire; 23,45. Varıova {plak); 24,15. 
Roma vesaire. 

Tiyatro San'atkarları Cemiyet i 

Kızılay cemiyeti Taksim nahiye 
merkezinin himayesinde ça.l~mak Ü• 

zere tiyatro sanatkarları birliği adile 
bir teşekkül vücuda getirilmiştir. 

Bu birlik, artist, varyeteci, canbaz 
ve sazendelerle isimleri geçen mes -
lekelerle alakalı bütün yurttaslan Jta.. 
yit ve kabul edecektir. 

Biga Sokaklarında Kızak 
Sporları ! 

Biga, (TAN} - Burada geçen haf
tadanberi yağmakta olan kar, sokak
ları yekpare bir taş gibi dondurmuş 
ve biraz meyilli olan caddelerde kı

zakla kayanlar görühnye başlamış. 
tır. 

Meraklılar, gündüzden ziyade ge
celeri kaymakta, mahalli caddelere 
aksamdan bol su dökerek dondur
m~ktadırlar. Kızakla kaymak mera
kı küçüklerden ziyade büyüklerde 
görülmekte ve onlar daha fazla ma. 
baret göstermektedir. 

Nihayet Dursunun gözleri de açıldı. 
~ Bir iki defa krrpışan göz kapaklan, nihayet eski 
rengini, cevvaliyetini buldu ve birdenbire yattığı yer. 
den fırladı. 

BU AKŞAM 

iPEK 
Sinema dünyasının son 10 ıene içinde YEGANE iCADI 

CANLI FiLM 
Sinemasında TÜRKÇE SÖZLÜ NÜSHASI 

Büyük nakdi fedakarlıklar mukabilinde H O LIVUTTA hususi surette Müessesemiz hesa-
bına T ORKÇE olarak yaptırılmı~tır. Ayrıca programdaki büyük film: 

ÖLMEYEN MELODiLER 
Muaiki, aık ve zevk filmi, nefis balet ler, danslar ve eğlenceler ve ilaveten Panmount dünya 

haberleri. Fiyatlarda Kat'iyyen zam yoktur. Tel. 44289 
Numaralı biletler e"Vvelden alınabilir. 

Canlı filmin 
Sinemasında gösterilmektedir. 

Fransızca nüshası bugün 
.matinelerden başlıyarak MELEK 

Ayrıca programda KADlN iSTEYiNCE 
Canlı film için 18.zmıgelen gözlükler gişelerde ücretsiz olarak verilmektedir. 

Müessif irtihal 
Eski Hariciye Nazırlarından ve 

büyük elçilerden, halen Sümerbank 
idare meclisi azasından Bay Asım 

Turgut kısa bir rahaf.<3ızlığı müteakıp 
vefat etmiştir. 

Cena.z.esi bugünkü cuma günü saat 
11 de Modada Çinar sokağında.ki 18 
numaralı ikametgahından kaldırıla -
rak na.mazı öğleyin Selimiye cami
inde kılındıktan sonra Karacaahmet
teki aile makberesine defnedilecek -
tir. 

Keder gören ailesine ve Sümerba.nk 
erkan ve memurlarına taziyet eyleriz. 
Tanrı rahmet eylesin. 

• !r-tanbul Avcılar ve Atıcılar Birli-
ğinden: 

Birliğimizin kıymetli Başkanı Bay 
Asım Turgut vefat etmiştir. 

Sonsuz bir teessür içinde bulunan 
Birliğimiz bütün aza.sının cenaze me
rasiminde bulunmasını dileyerek ke
derdide ailesine ve bütün avcı arka -
da.şiara kalbt taziyetlerini bildirir. 

lRTI H A L 
İstanbul adliyesi sabık istinaf cün

ha reisi avukat Bay Mustafa Sami 
bu gece 18 de kalp sektesinden vefat 
ettiğinden bugünkü cuma günü ce
nazesi 11 de Samatyada. Etyemezde 
yokuş çeşme tramvay durağında 2 
No. lu ha.nesinden kaldırılarak Fatih 
camİ.!inde namazı kılınarak Edirne 
k~pı aile kabristanına gömillecektir. 

Gülhane Müsamereleri 
Gülhane hastanesinin altıncı tıbbt 

müsameresi saat (17,30) da yaprla
caktır. Doktorların bu toplantıya teş
rifleri rica olunmaktadır. 

ŞEHiR T iYATROSU 
DRAM K ISM I 
Bu akşam 

20,30 da 
BAH AR TEM IZLIOI 

ıınııııııı1111[ 
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vnı Ti IKLAR : 50, 40 Kurul' 

mJlllll:lıllll~lil~ ŞEHi R T iYAT ROSU 

ili ı llll . ..1111 i l~ ~:;k~~ 20~~~~~ 
lliüİlllW AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yueuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

, Bugün matinelerden itibaren ' 

T U R K Si NEMASIN DA 2 film birden• 
BETHOVEN'in güzel şaheseri ve 250 kişilik Berlin Operası orkestra
sının iştirakile yapılan 

9 N CU S E NFON i 
Fransızca filminin gördüğü rağbet ve kazandığı muvaffakıyet hase -
bile birkaç gün daha gösterilecektir. 

1Iaveten: B E K A R E V L t· L E R 
MONA GOYA - P1ZELLA - GABAROCHE tarafından temsil edilen 

' 8 bir operet - komedi filmi, seyircileri ağlatırca.sına güldürecektir. • J 

' 

SOMER Sinemasına . 
Gid!niz ve gösterilmekte olan MARCEL PREVOST'un eseri 

ve MARIE BELL - MADELE IN R ENAU 
gibi en büyük artistler tarafından oynanmıt 

Sözde Kızlar 
monden dramını mutlaka görünüz. Memnun kalacaksınız. 

~-------------------------' ,_ ........................................ .... 
Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmistir. 
4. cü keşide 11 Şubat 193 7 dedir. 

Büyük ikramiye 
50.000 · Liradır 

Ayrıca : 15.000, 1 2.000 10.000 Lirahk 
ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) lira· 

hk iki adet mükafat vardır. 

DiKKAT: 
Bilet alan herkes 7 Şubat 937 günü akşamı -

na kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdır. Bu tarih
ten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ..• 

bucaksız yaylalar, ovalar, bin bir renkli dağlar biri
birini takip eder. Onun için Anadolu çocuğu hayal 
kurmaz, hayale kapılmaz. Çünkü etrafı dağlar bo. 
yunda hakikat doludur. 

Fırladı, fakat ayağa kalkmasiyle tekrar yuvarlan
ması bir oldu. Yüzünde, büyük bir acının izleri vardı. 
Belliydi ki bir yerinde acısı var, yüzündeki kü • 
çük eıyrıklardan başka bir yarası var. 11 

Binbaşı, kızını bırakmış, ona koşmuştu: 

[HAK!Kl 
E~eri haıtrllyan: 

1NK1L AP 
14 -

ROMANI] 
Mahmud Afillô AYKUT 

Kastamonu benim memleketim. Kasabada doğ
muş, yetişmiş bir genç için vilayet merkezi en büyük 
~ehirdir. Onun için lslanbula tahsile gidinciye ka.. 
dar Kastamonu hayalimi dolduran bir meJeniyet yu
vası olarak yaşadı. 

- Nen var onbaşım! diye sorduğu zaman, genç 
askerin yüzündeki o acı çizgileri dağılıverdi: 

- Küçük hanım, ne oldu, kurtuldu ya! 
- Onun bir fCYİ yok, sen nasılsın, neren acryor?. 
AcIBını, yarasını söylemeyi bile ayıp sayan kah

raman delikanlı susuyordu. Ağabeyim, onun ayağa 
kalkamadığını gördüğü için: 

- Bacaklannda acın var mı? diye sordu. 
Dursunun yalnız göz kapaklan cevap verdi. 
Hemen dolaklannr <:özdük. Biz çalışırken Du~u. 

nun dişleri kilitleniyordu. Belli ki ayağında bir 
yarası vardı. Halbuki ortada kan eseri yoktu. Ağabe
yim parma.klariyle yoklıya yokhya buldu. Genç as
kerin eol ayağınm topuk ta.rafmda bir kırık veya 
hut bir çatlak vardı. 

Hemen kağnılardan birini hazırlattık ve Dursunun 
. )o-Ürümek için çabalanma.sına rağmen yedi, eekiz kL 

şi, karga tulumba. ederek içine yatırdık. Ağabeyim, 
süvarisiz kalan hayvana bindi. Bizi yarım saatten 
fazla meşgul eden bu hadi.senin daha büyük bir fa
cia ile neticelenmediğine rı;ükrederek yola dilzüldlik. 

Feriha Hanını tamamiyle ·açılmıştı. 
Şimdi Dursunun arabası etrafından ayrılmıyor, 

ona şeker, çikolata, su veriyordu. 
Ben de yanlarrndan ayrılmıyordum. 
Bu kahraman asker az zamanda kendini herkese 

eevdirmişti 

Şimdi tatlı tatlı anlatıyordu: 
- Hayvanım bana alışıktır. Süvarisini düşürdük

ten sonra olduğu yerde kalacağını biliyordum. Eğer 
önleyip durdurmasaydım, tehlike vardı. Çünkü o hen~ 
deği atlamak için çok binici olmak lazımdı. 

Dursunun şakağındaki küçük yaradan ara sıra 
ince ince kan sızryordu. Feriha Hanım, anneannesi. 
nin meşhur kırk ambar çantasından aldığı t:ntürdi
yot şişesiyle geldi. Arabayı bir iki dakika durdu-rup 
yarayı temizledi. Ve üzerine bir de pamuk koyup 
sardı. 

Araba tekrar hareket ederken ona sokuldum: 
- Sizin hastabakıcılık derdi vine tazelendi. de~il 

mi, Feriha Hanım ? 
Dedim. 
Berrak, mavi gözleri ilk defa üzerimde bir saniye 

durdu. Bir şey söyliyecekti. Düşündü. O derin ma
vilikleri doya doya seyretmek imkanını bulduğum bu 
bir iki saniye, o kadar çabuk geçti ki, vereceği ce
vaıbı bu vaziyette beklemek için bütün ömrümü ver
miye razı olacaktım. Cevap vermedi ve göz kapak
ları ağır ağır indi. 

Ve kafile yürüdü. 

• 
Kastamon udayız. 
Fırka kumandanı Osman Beyden derhal Ankar& • 

ya hareket etmeleri için ağabeyim ve binbaşı emir 

aldılar. 

Dursunu, memleket hastanesine yatırdık. 
Tahmin ettiğimiz gibi hafif bir çatlak varmış. Der

hal alçıya koydular. Ben ve binbaşının ailesi şimdi. 
lik burada kalıyoruz. Ankaradan gönderecekleri ha
berlere göre vaziyetimizi tayin edeceğiz. 

Dayım, teyzem ve eniştem, amcalarım hepsi Kas- • 
tamonuya yakın ( ••• ) kasabasında bulunuyorlar
dı. 

Benim lçin oraya gitmek pek tabii idi. Fakat bin. 
başının ailesini burada yalnız bırakamazdım. Onla
rın bana yaptıkları fedaki.rlıkta.rı annra. ben onlan 
nasıl bırakabilirdim. 

Ka.etamon uda otele yerleştik. 
Fakat dayıma telgraf çekerek vaziyeti anlattım ve 

Ankaradan hemen haber gelmezse üç, dört gün eon
ra oraya geleceğimizi haber verdim. 

Binbaşı ve ağabeyim akşam Uzeri Ankaraya ha
reket ettiler. 

Yemekten sonra Ka.stamonunun en ıyı mesiresi 
olan Olukbaşma kadar gittik. Hazin bir yaz akşa. 
mı idi. 

Istanbuldanberi beraber devam eden yolculuk iki
ye ayrılmıştı. Daha neler olacaktı, Talih, kısmet, 
bizi nerelere götürecekti. Da~~ kimleri aramızdan 
ayıracaktı. Anadolu yollan bıtıp tUkenmiyen Urnit
ler gibidir. Dağlar ~ılır. yarlar ge<;ilir, fakat uçsuz, 

Şimdi tekrar sokaklarını dolaştığım Kastamonu, 
bana şekil itibariyle pek geri görünmekle beraber, 
eski hatıralarımı tazelediği için de o kadar samimi 
göründü. 

Bu güzel kasabanın adetlerini, yemeklerini özle. 
miş gibiydim. 

Büyük hükumet konağı ve lise kasabanın en gil
zel binaları ... Buranın meşhur Purzanı dedikleri dö
nerini, çift katlı mahallebilerini eski lezzetiyle bul
dum. Lise tahsilimi burada yapmıştım. Geniş bah • 
çedeki eğlence yerimizi tatlı tatlı hatırladım. 

• • • 
Şimdi Kastamonu taze bir imanın heyecanr için

de çalkanıyor. Kahvelerde, evlerde. toplantı yerle -
rinde hep milli mücadeleden bahsediliyor, herkesin 
ağzında tek bir isim dolaşıyor. Büyük Şefin ismi .. 

Kasaba pazarına alım satıma gelen ihtiyar köylü
ler bile ondan bahsediyorlar. Köyüne yeni varmış 

sılacı delikanlılar, çıkardıkları asker urubasını tek. 
rar giymek için çağmlmadan şubelere koşuyorlar. 

Herkeste öyle bir iman var ki memleket ancak onun 
etrafında toplanmakla kurtulacak! 

Dört yıl süren muharebeden en az zarar gören bu 
mıntakada herkes varını, yoğunu bu uğurda dökmi
ye hazır .. Ve teşkilat ta başlıyor. 

(Arkası var) 
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l'AN'r h . 
kird rı edef ı : Haberde, fj 
tüst e, her .!e~de temiz, dü· 
Raz~t '~ırnı olmak, kariin 
-==. eaı olnuya çalışmaktır. 

§~; MESELELERi 

Yunanist b -
ana omba satışı z·· 

9tısi~e ~e Şakir firmasının. hu
fatUe d san'a.t mü~e8e8i sı
nıu,·arı:t . Yunanistanda kaıandlı'!;ı 
llııınuı . ·~et, mem.Iel<ette umumi bir 

'l'" unıyeı uyandıracaktır 
Urk fİl··-- - ııu Tür" k tekn' -· \te İ~iW;-- .. lü:) n, ıgıne 

baı gıne dayan.arak yaptığı bom-
ar, DlUht lif 

trnın ho e memleketler finnala--
tlııı<1an nıbalarile müsabaka bntiha. 
fık, gt>tn1iş ve maksada en mu,·a
liıc ~n fa.zta tahrip ha.s.'>alanna ma
&abaı:ba ~ıfatile seçilmiştir. Bu miL 
lle z·· netıcesipde Yunan hiikiuneti 
ifa A umre Zade Şakir finnası a.rasm
bk b~karada bir buçuk milyon lira,. 

J\zjır ~ukaYele imzalanmıştır. 
bUıı·· nıu bir ,·atandaşm hususi teşeb 
bir ;:aYesinde kurulan ve büyüyen 
beti rk firmaıtmm elde ettiği bu 
lft~i, 'l'Urk san'atı na.:mına cidden 

la karşıtanz. 
• • 

Balkanıa d . b' l' - . r a ış ır ıgı 
ı· 

t.ere~'lll~tan, bir a.skeri slpartştni, 
\·e ih 8tıretile bir Türk fl.rma8m& 

1 l'ıllekıe he~ Türk - Yunan d08t

k1lıhın\ln Yeni i>lr tezahürünü ortaya 
o~ınuş, hem de Balkan memleketleri 

ara.,. d 
ın a işbirliği kurulması bakı • 

tltnıdan ü ~ '1'Ur g zeı bir çıgır açmıştır. 

ka kiYe<Ie bomba yapan bir fahri· 
t.e . lnkişar etmesine mu.kabil mUt-

ftk ve dost Yuııanistanm da ileri 

ketlrdiği sa.n•at şubeleri vardır. Yu
~oSlav,. b · h "a ve Romanya.da da u nevı 

llsusi san'atlar eksile değildir. 
~eden Balkan birliği içindf'1ki iş 

~rllğl bu istikamette daha fu
•nkişat ettirilmesin ? 

llaıkan memleketlerinin smai inld

~f planlan üzerinde mü~terek bir in 

'elerne yapmakta herhalde fayda 
"ard ır · Bir memelkettekl noksan 
hlUırlkün olduğu kadar diğer miit -
~ik la memleıketteki imkanlarla karşı· 

°8.ca.k olursa ortaya biribirini ik· 

~ eden, müşt.erek bir sistem kurul· 
tnll§ olur. 

halkan nıllletleri ara.~mda mllşte
~ll menfaatlerden do~an siyast bağ
b t' katı derecede kuvvetlidir. Fakat 

~ gibj iktısadi bağlar artarsa, Bal. 
d tnilletleri biribirlerine 3•11.kmhğı 
~ çOk duyarlar Balkan mukadtle

l'atıJıda gittikçe ~ıkt bir bera.l>f'rlik 
kttl'Ulınası bir kat da.ha lko!aylasmı!S 
Olu.r 

• 
• • 

İ\tinada Türk sergisi 

.\tinada bir Türk resim '\'e n~rlyat 
~l'gtsı açılması ~ok al~'<a uyandrr

~IŞtrr. Yunan ga:utelerinln bu sergi 

lr lkJcında dost.c;a yazlan, iki memle-
tııt at'aAmdaki karşılıklı bağların ıııa

lltill\lyettne yeni bir deJil ~kil eder. 

\"llııan gaze~.eleri, Türk san'a.tkiirla

l'tıı11ı eserlerini Be.)kanlıhk namına 
henınısemişlerdtr. Bir Yunan arkn.da
•tıtırı, muhtelif BaJkan menıleltetle
l'hıdeld filcir ve san'at lnkişaflannı, 
tlttiştf!rek bir Balkan mt'41eniyetinin 

a~":rı ayn kollan <li)·e t.-lakkl ediyor. 
llaJkanJda.rı birlbirlne taıutmak ve 

hknlaştrnnak için hn J otda ne ya
l>llsa a.zdrr. Şurasını itiraf etmek la

~dr ki Balkan memJ.-hetlı-ri araır;m-
kı nesri:rat vaziv~t: herüz tan7.1m 

~etlı~i;ttr. &lkan memleketle~. 
krılll!lltı w~ dost mf'mfelcf'tl<>t'dPki vak -
:ıal'r gllnU gününe haber ,..11yor. fakat 

t1 nıemıeke-tlerin fikir "e !148.n'at ha· 
tatını günü gününe takiht>tm<>k irin 
l<arı del't>Cede lmk~ııa maJiok df>.~ildir. 
~tbıach'td B2llrn11 ~nzrtcdlerinin top 
ha rıtısmda bu mühiıo nıcsrfo herhalde 

his mı>nuu olaealı:hr. 
~================~~ 
liahette Bulgar 

a... Sof ya, 4 (TAN) 
Vl?' ta · 

Konsolosluğu 
-Adisababada 

eral konMlosl11
• 

TAN 

T opraklanmızda makineli ziraaf yapan Türle köylüsü .. 

Bugday ve Ekmek 
. 

Bugw day fiyatını ....................... • ................. ! 
f Adına buğday ve ekmek ofisi denebilecek devlete bağ· J 

Yu •• k sel terek lı bir teşekkül, hem köyü zenginleştir~r, he~ .. ~ç pazarı i 
dış pazarın tesirinden kurtarır, şehır ve koyun müte-

. kabil refahını arttırır. 

EKMEGi 
ucuzlatabif iriz 

Buğday fiyatlarındaki hareketin bilhassa ihracat ta • 
leplerini takip ettiği gör.önünde bulundurulursa, 240 

bin tonluk iç pazarın yüksek ödeme kabiliyetine rağmen 

daima 15,5 bin tonluk dış pazarın tesiri altında kalma -

L::.:e:~::a.ı.:::~:.:;an; •;::: .::::~:~~ .. • •• .J 
Yazan: Neşet Halil Atay 

B uğday işi, ekmek işilıe 

birleştirilmeden tan
zim edilemez. Tanzim salahi
yeti, ist!hsale kadar genişle
tilemiyen hiçbir teşkilat ek
mek işlerinde müstahsil ve 
müstehlik menfaatlerini ay
ni zamanda telif edemez. 

Ekim, istihsal, nakil, ihzar, 
tevzi işlerini tanzim ve kon
trole salahivettar devlete bağ
lı bir teşkilat, 

Müstahsil elinde buğday fi
yatını 10 kuruş:ı çrkarmak su
retile köy gelirini iç pazar 
yardnnile bir yılda, 

25.200.000 
lira artırabilir ve ekmek fiyat· 
!arını 1925 - 1936 vasatisinden 
7 5 santim daha ucuzla ta bilir. 

İ st~nbul Belediye istatistikle-
rınde, Istanbul Belediye hu

dutları içinde nüfus ba!}ına istih
lak edilen ekmek vasatisi (1) gün
de 413 graı:n, yılda 151 kilo olarak 
kaydedilmiştir. ( 2). iyi bir buğday 
hamurunun ekmek verimi 100 gram 
undan 135 gram ekmek (3) hesap 
edildiğine göre; bir yılda 82,87 4 
ton un aşağı yıukan 115 000 ton 
buğday ( 4). ' 

Ve Istanbtıl mutavassıt rakam
larile hesaba devam ederek; 

Nüfusu 10,000 den fazla 80 Türk 
şehrinde bir yılda 319.000 ton un, 
aşağı yukarı 420.000 ton buğday. 
420.006 ton buğday, yıllık buğday 
istihsal va..satımızın (vasati 1928 
den 1934 e kadar olan yedi yıllık 
hasıladan çıkarılmıştır) beşte biri
ne yakın, senelik buğday ihracat 
vasatnnızdan da aşağı yukarı altı
da beş fazladır ( 5). 

Rakamlardan; 
Icap ettiği gibi teşkilatlandınla.

bilse iç pazarın köy kalkmıı dava
sında devletin en büyük yardımcı
sı olabileceği ve bu pazarın köy 
kalkımı davasına ancak iyi bir teş
kilatla yardım edebileceği hüküm· 
leri çıkarılabilir. 

1 925 - 1935 arasında Istan
bul borsasında buğdayın 

yıllık ortalama kilo fiyatı: 
14,91, 13,07, 12,77, 13,86, 12,83, 

7,76, 4,77, 4,95, 4,37, 4,29, 5,8, 
Ayni yıllarda Istanbul Belediye 

hudutları içinde elnnek fiyatları 

18,34 16,75, 
16,26, 17,14, 
16.49, 11.98, 8.00, 
8,20, 8.75, 8.52, 
10,34 ve 1936 da 
11,11 (6) idi. 

Rakamlar ay -
lık vasa tilere teş. 
mil edilecek ve 
buğday fiyatla -
rmdaki hareke
tin bilhassa ihra. 
cat taleplerini ta
kip ettiği ( 7) göz 
önünde bulundu
rulursa; 

a) 420 bin ton. 
I11k iç pazarın 

yiiksek ödeme ka
biliyetine rağmen 
daima 75.5 bin 
tonluk dış paza
rın tesiri altmda 
kalmasının, 

b) Buğday fi _ 

yatını koruma ka 
nununa rağmen 
1932 den beri reni yapılan büyuk buğday sif oıanndan bin 

memlekette müstahsil lehine mus· rinde 100 kilo buğdaydan 85 kilo 
takar bir fiyat tesbit edilememe. un çekilmiş ve bu 85 kilo unda 10 
sinin, gloten bulunmuştu. Bu sene ayni 

c) Ve daha mühim olarak buğ- değirmenler _ fazla yağmurların 
day fiyatlarile ekmek fiyatlan ara- tesirile • yüz kilo buğdaydan 77-
sındaki yüksek farkın, 76 kilo un çektikleri halde gloten , 

Teşkilatsızlığa dayanan sebeple- miktannı g den fazlaya çı.karama-
ri daha kolay anlaşılır. mışlardır. 

B 
üvük şehirlerimizde ekmek 
fiyatlan teşekkülü çok gay

ri müsait şartlara bağlı olan un fi
yatlarile, teşekkül şartlan ayni de
recede iptidai ve fena olan ekmek 
imal masraflarına istinat eder (8). 

Aşağı yukarı formül şu; 
Ekmek fiyatı = Un ..: randı

man + masraf + Kar 
Formillc göre tet ik ve münaka.-

p mevzuu da; 
Belediye narh komisyonlarının 

kararları veya zahireci ,değirmen-
i kırmacı, komisyoncu, fırıncı o-c. . 

]arak ortaya giren elemanların ış 

ve karları değil-: 
Buğdaydan un ve undan ekmek 

istihsal ma.~raflarrnı asgariye indi-

cek randımanı artıracak, buğday re , . 
lrm satımı ve ekmek ımal masraf-

~ rını zaruri tediyeler kadrosu içi
a yerlel?tirecek, ekmek tipini buğ
~e ın kalitesine göre millileştirecek 

ay kkü'lil b " 
ı . hiyetJi bir teşe n ugun sa a _ 

memlekette mevcut olup olmadıgı-

dı~ -· nl Ck~n sene tstwbul degınne e-

Buğday yetiştiren memleketlcrın 
buğday siyasetleri, buğday yetiş -
tirmiyen memleketlerin buğday si
yasetine benzemez. 

Biz, müstahsil menfaatlerini gö
zönünde bulundurarak ekmek c;eş
nisini ırı hsul kaJitesine göre tayi
ne ve lüks ekmek hariç milli bir ek
mek tipi tesbite mecburuz (9). 

B üyük şehirlerde ~a~ı~·~~ ~.al
kın ekmek için ödooıg-ı yuk

sek bedeli (ki, 1925 - 1936 vaı;a
tis.i 12.57 kuruştur) milı:ıtehlik 
şehirliler lehine indirerek. kövlU -
ler. satıcılar, yapıcılar dAhil bUyilk 
bir miistahsil grupu derece derece 
zararlandırmaktansa: 

Iç pazan avni zamanda dış pa • 
zar farkını ödeyecek bir şekilde 

tanzim için yi.iksek }>eneli a:vni se
\"İyede t11tmak milli buğday siyase
timize daha uygundur kanaatinde
yim. 

Takns, kontenian ilh. gibi bey
nelmilel gec:ici tedbirler kalktıktan, 
dünya pıu:arlan uruz maliw~t csns
larma göre yeniden kurulduktan. 

kombinalı, kredili, vasıtalı, mülki
yetli Türk kuyü beynelmilel 
pazar için geniş ölçüde istihsale 
başladıktan sonra, şüphe yok ki, 
büyük çiftçi Türkiyenin, sanayici 
devletlerin sanayi mahsullerini ra
kip pazarlarda sürme sıyasetlerine 
benziyen bir zirai mahsuller siya -
seti olacak ve bu sıyaset; 

Zirai istihsal maliyetlerini ucuz
latmak için toprağı nüfustan tecrit 
ederek fabrika gibi' makineleştirme 
veya toprak işçisinin sayini hayvan 
vahidi kıyasisile ödeme tedbirleri
ne değil; 

Bilhassa iç pazarın zirai mahsul
ler için pahalı ödeme mecburiyeti
ne istinat edecektir. 

Türk köyünün büyük nüfus küt
lelerini besleyecek mukadder refah 
davasından v~geçmcdikGe Türk top
rak mahsullerinin aşırı ucuzluğun
dan bahsedilemez. Ana.dolu köylüsü 
parasının yüksek satın alma kabi
liyetine rağmen buğdayını bir ku
ruştan ucuza sata sata topraksız
laşm ıştır. 

Bol, ucuz istihsal, fakat gcçindi
rici, besleyici ve koruyucu fiyat! 

İstanbul halkı ve küçük farklar· 
la 420 bin tonluk büyük iç pazar; 
1925 - 1936 arasındaki 12 yılda .. 
ekmeğin kilosuna vasati 12,57 ku
ruş ödemiş, fakat köye ( % 20 ka
dar tutan muamele ve b~ğday ko· 
ruma vergileri ile devlete ödenen
ler müstesna) bu yüksek tediyenin 
üçte biri bile girmemiştir. 

K
anFıatimiz ve teklifimiz şudur: 

Salahiyeti ekim, istihsal, 
nakil, ihzar ve tevzi işlerini tan
zim ve kontrola kadar genişletil • 
miş, devlete bağlı bir teşkilat: öğüt
me, pişirme işlerini makinele~tire
rek, buğday halinde müstahsilden 
alınarak . ekmek halinde müstehli
ke verilinceye kadar ödenen fazla 
tediyeleri tasarruf ederek, hatta 
1925 - 1936 ekmek va.<ıati fiyatını 
75 santim daha ucuzlatarak; 

Mfü:ıtahsil elindeki buğday fiya
tım 10 kuruşa kadar kıymetlendi
rebilir. 

Şöyle bir hesap yapıyoruz (10): 

Kuruş 

1000 72 kiloluk bir çuval un 
50 Oğütme 

80 Pişirme 

70 Masraf 
1n Cııval 

5 
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Eflanililerin Bir Şikayeti 

Eflaniden aldığımız bir mck-

1 

tupta deniliyor ki: 
"Bütün Eflani köylüleri, buğ-

1 daylarını Araç'ın Kürei Hadit 
1 köyü değirmeninde öğütmekte • 
1 <lirler. Bu sebeple müşterisi çok 
1 olan mezkur değirmen, ( 15) 
kiloluk ufak bir buğday çuva. 
lından ( 3) kilo değirmen hakkı 
almaktadır. 

Öğütmek üzere değinnene gö 
türdüğü ufak bir çuvalın mühim 
bir kısmım değirmenciye bırak
mak mecburiyetinde kalan bü
tün Eflani köylüleri bundan şi
kayetçidir ve Araç belediyesinin 

nazarı dikkatini celbetmesini 
"T . an,, dan rica ediyorlar ... ,, 

2 Fire 

1212 

112 Marda 

1100 
1128 12 l<uruı-Jtan 94 ekmek. 

28 Bir çuvalda fark. 
Hesabın devarrır şöyledir: 
Bir çuvalda 28 kuruş fark oldu. 

ğuna göre 319 bin ton unun farkı 
1,240,680 , 

Ve müstahsil elindeki buc;.dayın. 
buğday fiyatını koruma ka;unun~ 
neşrindenberi azami dört kuru 

ld - şa 
satı ıgına (11) ve bu lı1;:sapla 10 
kuruşa çıkarıldiğına göre, 420 bin 
tonluk buğdayın yıllık fırkı-

25,200,000 lira 

Eğer alakadarlar. 
1 

a) Buğday işlerinin ekmek . 'l 
birleştirilmeden tanzim edı· ı .ışı e 

- · emıye • cegr; 

b) Tanz.im ~alahiyeti istihsale 
kadar genışletilemiyen bir teşkila
tın ekmek işlerinde hiçbir z .. . aman 
~u~tahsıl ve müstehlik menfaat.~-
rmı · aynı zamanda telife muktrdır 
olamıyacağı, 

[Arkası 10 uncudaJ ------
( l) İstanbul Sehri Ekonomik 1 t . .._ 

ler .Buıten.i ıl 2 s atıstı .. 
· f • Y • &ayı lfı. İstanbul ugan-

sı nu us başına Adalar mmtakasmda 
97,455, azamisi Sarıyer mmtakasında 
253,543 mulavassıt rakamları da U k . 
dar, Fatıh, Be~iktaş, Beykoz mmtak5aı~: 
rınd<ı l !ıS ,855 - l b3,520 aı·asındadır. 

(i) Yuksek .Zıraat hnı.tıtu~u. .Gıraat 
Sanatlerı Enstıtu6u direktoru Prof. D 
Gerııgross neşretti&'i hır konf eransınd~ 
me~teketımızde yılıık isuhl;ik vasa
tıs.nı nuf~s ba;ıma liCh derde 150, koyler• 
de 300 kılo olarak tahmın eden bir tet
kıke . kıymet vermıştır. Eger ıstihlak va
satı.sı boyle olsaydı bunun rakamla ıfa. 
dc:~ı: ıso , 3,799,742 -r 3oox ı2,400,9s2...::: 
4.290.246.900 k. lo un ve aşaıı yukarı 
5.54!>.0?0 ton ekmeklik olu rdu. Halbuki 
t~rım ısto.ıl istiklerinde Turkıyede ekmek• 
lık olarak kullanılan buıday, çavdar, kıs
men de darı ve ar pa istih sali en yüksele 
ıdınıhı.al yılı olarak 1931 de !ı,938 ,957 ton-

ur. 
(3) Profesör Gerngross'un konferansın

dan. 
(4) Bu hesaptan iyi, fena mahsul yıl

larıııdak. randıman farkı nazarı dıkkate 
alınmalıdır. 

(5) İhracat rakamları lstanbul Ticaret 
ve Zahire Borsası 1934 - 1935 yıllığından 
alınmıştır. 

(6) Vasatiler Bültenden 1936 vasatisi 
Belediye İktısat Müdurlugünıin notundan 
alınmıştır. 

(7) . Buğday ve ekmek fiyatlarının ay• 
!ar ıçındeki tahavvülleri daha derindır. 
Bu tahavvüller Belediyenin Ekonom k 
Bülteninde, Borsa ve Ticaret Odası neş
riyatmda tafsilatlı rakamlarla tesbit e
dilmiştir. 

(8) Sermayesizliğin, va~rtalarm ve ça
lışma usullerinin İptidailiğ nin, mutavassıt 
çokluğunun sebep olduğu yuksek fiyat, bir 
tenkit deqil, tetkik sahasına intikalini pek 
arzu etfıtim bir prensip teklifi yapmak 
istediğim için burada tafsilatile mıinaka
P. edilmiyecektir. 

(9) :;"utday kalitesinin dıi~ük olduğu 
yıllar nazarı dikkate alınarak ekmeırn 
yüksek gıda (gloten) esasma göre değ 1, 
mevaddı ecnebiyeden iri olup olmadığı 
(kul) esuma göre tahlil daha faydalıdır 
demek istiyorum. 

(10) Hesaptan vergilerle yüzd.e ~O •· 
nali7. (köylüye temiz buğday yetıştırtme 
mecburiyeteinin müeyyide!Iİ olarak) çr~a
rılmı$ fire beşte ikiye öğütme, degır
menlerin devamlı ve karsız çalışacakl:ı rı 
nazarı dikkat alınarak tonda S50-600~~n 
500 e çuval amorti .. manı fınnların degır
menlere bitişik olacai_ı d~şıinulere~ 30 
dan 10 a pişirme. y~nı tesı~atın. vuzde 
ıo a kadar h<"5aP edılen frrı_nc! k~rları le, 
yüksek frrın kiralarırıı ve ıpı_ıdaı vasıta 
zararlarını ortadan kaldıraca,..ı. hol ve 
ucu:ı: istih~ale mü•ait olacııi!-ı düşüniilerck 
190 dan 80 indirilmi«tir. Mardayı buiMay 
fiyatını takip edec .. i!ini düsünerek dört 
kuruttan hesap ettik. Rekoltenin iyi ol
du~u nm:mlara ait randıman farklıı.rma, 

meıı; .. !a 100 kilo huitdavdan · daha cok un, 
72 kılo bıııZcfavdan daha cok ekmek cıka
rrlahq .. c,.<H ihtim:.11erine hesapta yer v,.r. 
meıfk. v .. hiitiin bunlarr1"1n avrı o1ıı.r"k 
bnğdaym heh<"r tonuna kövnı:-n miict,.lt
Jike t"•limine kadar yedi lira masraf ill
ve ettik. 

(11) Bu farkı heup ed,.,.ken 7;,.,. .. 
Banka!!mm mnbayaavı v'll ıı:üzenr~~, • ·ı 
vil!yetlere inhi!!ar ettirdi~ni ve bu vil!!
den memJ .. lrrt;n her verind,. ıniis•:ıh.,il e
lind<"lri huiıfavm 4 kuru•:ıı k:orlar kıvnı .. t
l"nrlirilemediiini nazarı dlkkıltı: alm?\.: la. 

--"'""" 
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( S POR ) 

Klüolerin sayısı nasıl 
tahdit edilecek? 

Ankaradan yeni 1 ;-_ A-lm_a_n_M_i-Hi_T_a-kı_m_O_y_u_nc-ul-ar-ı I 
maliimat aldık t .• :. • .. • ... ı 

Ankara, 4 (TAN muhabirinden telefonla) - 1 

Klüplerin birleştirilmesi hakkında "TAN,, m 
neşriyatı burada büyük alaka uyandırm1ştır. 
Resmi mahafilin tekziplerine rağmen Ankara
daki klüpler arasında bir tasfiye yapılacağı hak-

YAZAN. VİRGİNİA 
B İRD 

kındaki kanaat hergün daha ziyade kuvvetlen
mektedir. 

Geçenlerde Kurum Başkanı tarafından teftiş edilen 
(Çankaya) klübünün modern bir nümune klübü halint: 
getirileceği ve Gençler Birliğinin de ikinci klüp olarak l 
bırakılacağı ve diğer küçük klüplerin bu klüplere ilti
hakları için tedbirler alınacağı söyleniyor. 

Medeni kanu nhükümlerine göre teşekkül etmiş bir 
klübün mevcu.diyetine nihayet vermenin bir kanun işi 
olacağı düşünüldüğünden bu gibi klüplerin yaşama 

membalar ıazarni tahdit edilerek azasının büyük klüp
lere girmeleri temin edileceği de rivayet olunuyor. Pek 
yakında bu hususta daha etraflı maliıtnat verebilece. 
ğimi ve herhalde bu haber verdiğim klüp eksiltme 
ameliyesinin yakında alametleri görüleceği temin olun
maktadrr. 

• 
• 

CEViR EN: 
S .·AKGÖL 
S aat dörde doğru Rosemary 

oturma odasına girdiği 

zaman hem biraz piyano çalar, 
hem re George'un telefonunu bek
lerim diye düşünmüştü. Fakat oda 
güneşli, ılık ve sessiz olduğu için 
piyano çalmak fikrinden vazgeçti 
ve bir kanapenin üzerine kendini 
koyuvererek kedi gibi büzüldü, 
dizlerini yukarı çekti ve gözlerini 
kapadı. 

Hareketsiz, hiç kımıldanmadan 
yattığı halde, içindeki sıcaklık kı-
vrr kıvır canlanıyor, şeffaf tenin • 
den alev çıkar gibi oluyordu. 

Ankarada elyevm mevcut olan on klUbün yaşayabil
mesi ic;in hepsine para yardımında bulunmanm güçlü. 
ğü karşısında vilayet te bu birleştir-ı--- Berlincle oynanan bir milli maçfa .• 

Rosemary'ye bu tatlı sıcaklık 

ilk gelen yabancı bir histi. Fakat 
onu o kadar beni~siyordu ki 

genç kız bu hissi kaybederim di
ye gözlerini açmıya cesaret edemi

yordu. 

me ve eksiltme işine taraftar görün- ı J 

mekte ve bugünlerde spor mahafilile A 1 m a n 
bu rne...c;cle üzerinde görüşmeler yapıl- Milli takımı 

Holandayı niçin 
mağlUp edemedi? 

maktadır. 

Cim Landos 
Am·erika 
Yolunda 

' Atina, (T;"1J - Uzun bir m'Jdrlet
tenberi burada bulunan sabık dünya 
ıampiyonu Yunanlı Cim Lo!ldoa ga

.ıetelere verdiği beyanatta. 1945 sene

sine kadar güreşi terketmiyeceğini ve 

yakında Yunanistanda birkaç maç 

yaptıktan sonra Maksos ile birlikte 

Amerikaya giderek kaybettiği dünya 

§ampiyonluğu için tekrar gür~şler ya

pacağını, ancak bu şampiyo ıluğu ele 

ı;.ldıktan ı:ıonra güı-eşi terkedcbilece

ğini söy!emiştir. 

İ talya da 
Lig 
Maçları 
Italyada lig maçlan çok haral"etli 

bir safhaya girmiştir. Son yapılan 

maclardaki neticeleri yazıyoruz: 

Juventus: 2 - Napoli: O, Triestino-

1 - Lazio: O, Alessandria: 4 - No

varo: 3, Milan: 3 - Lucches: O, Bo

logna: 1 - Ambrosina: O, Çenova: 
3 - Bari: 1, Roma: 1 - Torino: 1, 

Fiorentino- 2 - San pir: 1. 
Yapılan maçlara nazaran Bologno 

18 puvanla birinci ve arkasından La

zio ve Torino gelmektedir. 

Avrupa Serbest Güreş 
Şampiyonu Yenildi mi? 

Son gelen Atina gazet~lerinin yaz
dığına göre, .Marsilyada Yun.mlı gü
reşçi Cim Atlas Avrupa serbest güreş 
~ampiyonu Bulgar Daııko'.>f'u çetin 
bir çarpışmadan sonra üç saat on beş 
dakikada yenmiştir. 

Geçen pazar günü Almanyaının Dusseldorf şehrinde yapılan 
Holanda - Almanya milli futbol maçında her iki tarafın ikişer gol 
ile berabere kaldıklarım biliyoruz. 

Odayı, bütün varlığını tatlı bin 

kucaklayı.ş ile saran bu zorlayıcı 
his Rosemary'ye hayatta yepyeni 
bir şey gibi geldi geldiği için için· 

de bir kabahatlinin azabına benzi. 
yen ürpermeler uyandırıyordu. 

Rosemary bu hissi emir gibi din
liyordu. Hazla, zevkle kendine çe· 
kiyordu. Gözlerini açtıgı zaman 
perdenin aralığmdan giren ılık gü
neşin göğsünü ve kalçalarını ısıttı
ğını, ona baygın bir neş'e verdiğini 
duydu. Burada, böyle yapyalnız, 
bir odada kendi kendine hislerini 
dinlemek ne hoştu. 

eklen mütemmim malumat Alman-r-------~-------
larm neden galip gelemediklerini gös
teriyor. Holanda ve Almanya Milli 
takımları, şimdiye kadar 15 defa k.&.r
şılaşmışlar, bundan 6 müsabakada 
berabere kalmışlar, 5 müsabakayı Ho 
landahlar, 4 maçı da Almanlar ka-

Bulgaristanda 
Kayak sporu 

• 
zanmışlardır. Eğer Almanlar kendi Sofya, (l'eın) - BulgarisLmda. ka- B iraz sonra ayak sesleri du· 

yarak irkilir gibi oldu. 1s -
temiye istemiye döndüğü zaman 
kolunda mavi organdi bir dans 
e~bisesi asılı olduğu halde annesi
nin oda.ya girdiğini görünce bu 
akşam Alice'in partisine davetli 
olduklarını hatırladı. 

topraklarında yaptıkları bu maçı ka
zansalardı Holanda ile galebe adedin
de müsavatı temin etmiş olacaklardı. 
Almanların kendi memleketlerincta 

bu fırsatı kaçırmış olmlanrun sebebi
ni hemen hemen bütün kritikler hü
cum hattının gol çıkarmaktaki ihma
line atfediyorlar 

70 bin seyirci önünde oynanan mü
sabakada Almanlar daha yüksek bir 
oyun göstc,.melerine rağmen a.ı ·ak 
27 inci dakikada ilk gol'i Gunther yap 
mış, 41 inci dakikada Holandalılar 

buna sol açık Von Nellen'in bir go
lile cevap vermişlerdir. Ilk haftaym
bir bire bittikten sonra başlıyan ikin
ci partide Almanlar yine faik oyna· 
malarına rağmen bir türlü Alman mu 
hacimleri süt atmamışlar ve ellerfrıe 

gec;en gol flrsatlarından nedense isti

fade edememişlerdir. Halk bıından 

dolayı sinirlenmiş ve kendi takımları

na ıslıkla hakar~t etmiye başlamış -

ld!"dır. Nihayet ikinci haft.ayınm yine 

27 inci dakikasında Alman Fağ açık 

muhacimi Lehner sıkı bh' şiltle ikin
ci golü yaparak takımına galebeyi te
min etmiş ıse de Alman'takımı ha1 kın 

da but:.in tez.~ !ıüratına rf;.;,"Jllen fazla 

gc•l ı;rkarama:.t.ış ve oyuru:.1 bitmesine 

mı dakika k.ı'.:11ak sol hafı.,ekten pas 

alan Holanda sağ açığı Wels orta mu
hacimi Bakhuys'la birlikte bir gol 
yaparak müsavatı temın etmişlerdir. 

Bu müsabakayı seyretmek için sa
haya gelmiş seyirciler arasında 15 bin 
Holandalı vardı. 

yak sporu, son zamanlara ka.dar u
mumiyetle zenginleıin sporu olarak 

laı~ınıh~ordı.<. Fakat mey.fana getiri
lt>n kayak f:._E,orı.ı teı;k11~ tı, birkaç se

ne zarfında Bulgar halkına, bu sporu 
tarnamil~ t;Lıt.inıştır. 

Bu sebeple . l3ulgaristan.1a kayak 

sporcui.arltlıD &.dedi ~iinden güne ço

ğalmaktadır. Fskiden harıçten ithal 

P.di!en skilP.!' s~rndi B~'gJ.rıstanJa ya

pılmalıtn ,,, _iu~ iı;in bu spor bilhas

sa bu :ı·~··" halk atasr: .c ı ~rık yayıl • 

mıştır. Bu sporun daha ziyade inkişa.

fr için kayak sporu birliğinin yaptığı 

propagandalar muvaffakıy:!tle netice

lenmektedir. 

Rosemary, alelumum partiler
den hoşlanırdı. Fakat Alice'in 
partisi bugün onda hiç te rağbe • 
te değer, tahlil uyandıramıyordu. 
Gitse de olur, gitmese de olurdu. 
İçinden gelen sıcaklığı duymak da.
ha tatlı geliyordu. 

Şimdi annesi geniş bir koltuğa 
oturarak dans elbisesini kucağına 
yaymış, iğnesine iplik geçirmiş, 
dikişe başlamıştı. Ve oda yine de· 
rin sessizliğe dalmıştı. 

t' ,.,,.,,. ,,._,,...,,. ... "', -~"""~ 1 
i Bu haftaki maçlar 1 

, 
' T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol Ajanlığından: 
' 6/ 2/ 1937 Cumartesi günü yapılacak lig maçları 

' Taksim Stadı: 
~ Güneş · Beşiktaş B. takımları saat 14 hakem Feridun 
' Kılıç. Galatasaray . Fenerbahçe B. takımları saat 15,45 

' hakem Adnan Akın. 
' Şeref Stadı: 
' Eyüp · Süleymaniye B. takrmları saat 14 hakem Tahsin. 
~ Topkapı · Anadolu B. takımları saat 15,45 hakeı;ı RTf:k::ı. 
~ 7 / 2/ 1937 Pazar günü yapılacak lig maçları 
~ Taksim Stadı: Alan gözcüsü Nuri Bosut 
' Fener Yılmaz · Doğan A. takımları saat 12 hakem 

Mmtaka Voleybol Maçları Bilhassa Fransı1 ga7.~telcri neti<.:e- f Nazım. Güneş · Beşiktaş A. takımları saat 14 hakem Sadi 
' Karsan. Yan hakemleri Feridun Kılıç ve Samim Talu. Ga· 
~ latasaray · Fenerbahçe A. takımları saat 15,45 hakem 

B\4lıyor yi haksız bulmakta va Almanları met-

T. S. K. Istanbul Bölgesi Voleybol hetmektedirler. 
Ajanlığından : 

6. 2. 1907 c.:umartesi günü Galata
saray spor klübü lokalınde yapılac.ık 
voleybol müsabakaları: . 

Fener Yılmaz - Galata Gen~ler sa
at 11.30, Galatasaray - Hilal saat 15 
Hakem Mehmet, Ortaköy - Anadolu 
saat 15.30 hakem Hamdi, Istanbul 
spor - Davutpaşa saat ıe. R~kem 
Burhaneddin. 

Konyada Bir Stadyom 
Yapılıyor 

Konya, (Tan) - Zindankalede yap 
tırılaca k sta.<lyom için hususi bütçe
ye 10 bin lira tahsısa.t l:onmu~ v~ ay
rıca AnkaraJ:ın 5 bin lira gönden! -
miştir. Bu p!:! ra bO bin lira:ıJ. Ç!ka.cı
la<:ak ve J?elecf'k 5eneye kadar stad -
yoın yapılacaktrr. 

- Boots. Yan hakemleri Adnan Akın ve Muammer. 
' Şeref Stadx: Alan gözcüsü Halit Galip Ezgü. 
' Altınordu · Davutpaşa A. takımları saat 12 hakem Halit 
f Galip Ezgü. Eyüp - Süleyrnaniye A. takımları saat 14 ha· 
- kem Nihat Bekdik. Yan hakemleri Bahaeddin Uluöz ve 
~ Halit Özbaykal. Topkapı. Anadolu A. takrrnlan saat 15,45 ~ 
~ hakem Burhan Atak. Yan hakemleri Tarık ve Rıfkı. ' 

-.,,....,.. ,. ,..,..__..__..~ -....~..-..~---... -...---.-~ ........ " ... "' .. ~ .. ~ 

R osemary, annesini derin bir 
hüzün içinde seyre dalmış

tı .. Uzandığı kanapenin üzerinde 
doğrularak: 

"Anne! Ben sarhoşum. İçimde 
kabaran bir duygu beni sarhoş e
diyor. Vücuduma tatlı bir sıcaklık 
veren bu duygudan derin bir haz 
hissediyorum, anne! .. ,, diye hay-
kırmak istiyordu, fakat sesi bir 
türlü çıkmıyordu. 

Annesi: "Alice telefon etti. Da
vetlilerden bir saat kadar evvel 
gitmeni rica ediyor. Istersen tele
fon et te, sevinsin.,, dedi. 

Rosemary: "Ben partiye marti
ye gidecek değilim! Başka bir 
randevum var,, diye dürüşt bir ce
vap verdi. .. 

Annesi dikişini bırakarak Rose
mary'yi baştan aşağı süzdü, ve: 

"Yine mi George ?,. diye sor • 
du ... 

Rosemary cevap vermiye lüzum 
görmeksizin başını sallamakla ik -
tifa etti. Elbette yine George'du. 
Ona bütün bu hisleri veren George 
değil mi idi?. 

Ona gençliğini, kuvvetliliğini, 
vücudundaki arzulan duyuran 
hep o değil mi idi? Anadan doğ. 
ma çırçıplak olarak vücudunu 
yağmurun altına terkettirmek isti
yen hep George'du. 

Annesi: "Artık bu George hika
yesine bir son vermelisin! Bütün 
gün tenis oynadın, onunla! Akşa· 
ma randevu vermek te ne oluyor, 
sanki! Bu kadar sıkı fıkı olmak 
ikiniz için de iyi olmıyacak.,, 

Bu azar karşısında Rosemary 
gülüyordu; 

"Anne, George at suratlı bir 
delikanlı! Ondan nasıl şüphelene -
bilirsin?.,, dedi ve yine düşünce· 

sine daldı. 
Daha bu sabah tenisi bırakarak 

ikisi de çimenlerin üzerine yatmış 
lardı. George arka üstü uzanmış 
göğe bakıyordu. Rosemary karnı
nın üzerine yatmış, ağzında bir ot 
çiğniyordu. George'un koskoca
man bir burnu, yayık bir ağzı var
dı. 

Saçları da dümdüz ve saman 
rengindeydi. Yalnız hoşa gidecek 
tarafı geniş omuzları, uzun ba -
cakları idi. Belki daha çok gençti 
de, yüzünün bu biçimsizliği ondan 
geliyordu. Biraz daha olgunlaşır • 
sa adama. benziyecekti. 1.şte bu 
esnada Rosemary ona: 

"George, vallahi sen bir ata 
benziyorsun!.,. demişti. Georg'da 
ona dönerek san kum renginde 
uzun kirpikliı derin bakışlı mavi 
gözlerini açmış fakat nedense hiç 
kızmamİştı .. 

T am bu sıralarda idi ki, Rose
mary terlemiş vücudiinü 

George'un ata benziyen cücudüne 
Yaklaştırmak için, içinde bir sıcak
lık dıuymuştu. Ikisi de şimdi dir -
sekleri üzerinde yatıyorlar, gözgöze 
bakışıyorlardı. Rosemary'nin yor
gun VÜcudü, Geor~e'un kuvvetli ve 
genç kollarının arasında sıkılmak, 
ezilmek istiyordu. 

George kollarını uzatarak başı
nı koltuğunun altına doğru çekti
ği vakit Rosemary sesini çıkar -
manııştı.. Ilık cildi de ona hiç ya
bancı gelmemişti. Erkek kokusu 
Rosemary'ye baygınlık verecek ka
dar tatlı idi. Ve öpüşmüşlerdi. 

• Annesi: "- Rosemary, mutlak 
bu akşamki partiye gitmelisin! 
Arkada,m Alice'i bekletmek doğ. 
ru olmaz, kızım!, ,dedi. 
Kız cevap vermeden kanapenin 
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üzerinde bir yandan öbür yan• 
döndü. Başını kollarının arasuıa 
aldı. Hala George'un sesini işidiyor, 
başıını onun kolları arasında nısse• 
diyordu. 

Ellerinde tuhaf bir sıcaklık, dtı· 
daklannda baygın bir tatlılık var· 
dı. Kendini bu halde hisseden 
genç kız, başka oğlanlarla danset 
mek için Alkein partisine gidebi· 
lir mi idi hiç ? . 

• 
B u öyle bir histi ki orta y:W 

lılar bunu duyabilmek içi.ti. 
nelere baş vurmuyorlardı acaba 1 
Yorgunlar, bu his için kitaplar o• 
kuyorlar, tiyatrolara koşuyorlar, 
fakat onu Rosemary gibi tamarni· 
le elde edemiyorlardı. Beliti Geor• 
ge'a ve Rosemary'e orta yaşlı in• 

sanlar daha olgunlaşmadıkla.tf• 
vücutları henüz dalgalı kıvrımla· 
rmı tamamiyle izhar edemediği 
için müstehzi nazarlarla bakıyor• 
lardı. Fakat Rosemary emindi, 
bunlar için için ağlıyorlardı • 

Neden sonra George'un körpeı 

pürüzsüz sesini telefonda işideIJ. 
Rosemary ona cevap vermekte güç-
li.ik çekiyordu. Belki de annesi o
dada olduğu için sıkılıyordu. Ver" 
diği cevaplar hep evet, hayırdan 
ibaretti. 

lçinde bir yılan çöreklenmiş gl 
bi sıkılıyordu. George'un sesinde
ki tereddüt, randevuyu yarına bı• 
rakmak istediğine delalet ediyor• 
du. Nihayet; budala oğlan, daya• 
namadı ve "Eğer bir mahzur yok• 
sa, yarın öğleden sonra buluşsak 
olmaz mı, Rosemary? ... ,, dedi. 

Rosemarynin bakışları, şimdi u· 
zaklara dalmış gibi idi. Telefon a
hizesini içinde yılan dolu bir se 
peti bırakır gibi masanın üzerin• 
koydu. Tam bu esna.da annesi: 

''George telefon etti, değil mi!. 
Ne var bir şey mi oldu? . ., diye 
sordu. 

Rosemary, ömründe birinci de
fa olmak üzere yalan söylüyordu: 

"Hayır! Telefon eden Alice!,,,, 
dedi. 1 

-" Şu halde ne cevap verdin!,, 
-" Partiye gideceğimi söyle • 

dim! . ., 
Ana kız hayretle biribirlerine 

bakıştılar. Orta yaşlı kadın, meın 
nun, genç kız I'l'}ahzundu. Uzan • 
dığı kanapenin üzerinde göz yaş· 
larını anasına göstermemek için 
öbür tarafa dönen Rosemary er
kekle kadrn arasındaki ebedi ma 
ceranrn daha uvertüründe ilk acı 
dersi almıştı. Erkelere hiç güven, 
sözlerine hiç inan olur mu idi?.,, 

Dereköyünde 
Yaman bir avcı 
Havran - Dereköyünde büyük 

bir sürek avı yapılmıştır. 
Avcılardan Mehmet oğlu Hüseyin, 

birden bire karşısına çıkan üç domu 
zu kaçırmamak, ayni zamanda ken• 

disini de korumak için gözüne ilişen 
yüksekçe bir kayarım üzerine fırla· 

mış, iki tetiğe birden basarak üç 
domuzu ayni atışta öldürmüştür. 

Dişi Merinos Kuzuları 
Kesilmiyecek 

Bursa - Vilayet içindeki belediye· 
lere bir emir gönderilerek, dişi Meri

nos kuzulannın kesilm~i yasak e
dilmiştir. 



t 

• 

• 

• 

k 

. 
~--:::::==::::::: s - 2 • 937 ]' A N 

ICUM4MDA MLA RIM 
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~ATIR A~AR~I ~~ 

General 
Anlatıyor 

GaliD 
YAZAN: 1 

SALAHADDiN GONGöR ·-----N akib Ahmedülfarig ile ara. 
• dr . mızda kurulan dostluk, 

aınatik bir hidiseye istinat eder: 
1310 tarihinde, Yemenin Hacce 
~~izonunda yüzbaşı idim. Gar
k~0n.a alt~ saat uzaktaki Akkar 

esıyle cıvarınm haritasını almı
~·a ıneınur edilmiştim. 
dir Nakib ~met te o tarihte, Şaka-

. e nahıyeai müdürü idi. ~ezu. 
111Yet almış, refakatinde birkaç 
:krabasiyle, memleketine gidiyor

u. Mevki kumandanı, beni de o
rıun Yanına kattı. 

bik bir yokuştan, Şerez vadisi
~n derinliklerine indik. Dinlenmek 

ere bir ağaç altına. henüz otur. 
~UŞtuk ki, karşımızdaki kahve ~ 
gaçtarı arasından silahlı bir Arap 
Çıkageldi ve selam vererek Nakib 
~ıtıedi yanma çağırdı; benden giz 

l 
bir ,eyler konuşmıya. başladı

al'. 

lıf eğenıe, o gün Yemenin en azı
lı Şakilerinden Şeyh Nasir Meb. 
h.~tüla.hmer'in pususuna. düşmli -
•uz. Nasir Mebhut, Nakib Ahmet -
ten beni teslim almıya gelmiş. Öl
dürüp, kesik başrmı urban ara.sın. 
~a gezdirecekmiş. Fakat Nakib 
~met; buna müsaade etmiyordu. 
Aralarında. münakaşa uzadı. Ben, 
"aziyeti anlayınca, kanımı pahalı 
tatmıya karar verdim. Sağ teslim 
olnuyacaktım. 

T abancamı, ceketimin altın
dan elime alarak, arkamı 

bUytik bir taşa dayadım. Akibetim 
hakkında verilecek kararı bekli
yordum. 

Gelen Arap, çetin bir mUnaka..
fadan aonra gltti. Yerine bir baş. 
kuı geldi. Bu gidiş, gelişler tar 
mam üç saat sürmüştü. Bu müd
det zarfında, ben de taş kovuğu
na sırtımı dayamış olduğum halde 
ölümle hayat arasında kaldım. Ni. 
iıayet Nakib, son sözünü, kat'i ~ 
larak söyledi: 

- Yüzbaşı Galibi, size teslim 
edemeyiz! İcabederse çarpışmayı 
da göze alırız! diye hab~r gönder
di 

Ahmet Farig, Arap kabileleri a
l'a.sında sözü geçen, asil bir ad~ 
olduğu için, şaki Nasil Mebbut, ı. 
ıin daha ilerisine vara.ma.dı. Yolu-
Inuza devam ettik.. 

N akıl> Ahmet, hayatımı, mu· 
hakkak bir ölümden kur

b.rmı,ştı. o günden. iti~ar~n ara. 
Inuda kardeşlikten ilerı bir dost
luk ha'.sıı olmuştu. Nakib Ahmedin 
-hac için geldiğini Araf atta haber 
l.lır almaz, kendisini çadırıma da
'\'et ettim. Yeniden kucaklaştık ve 
t.&.nıştıktı. Şerif Hüseyin, benim, 
Ahmet Farig'in eeki bir dostu ol
duğumu öğrenmişti. Bu namuslu 
\'e temiz kanlı ada.mı, kendi evinde 
göz hapsine aldırması da Nakibin, 
bana her hangi bir 9ekilde yardım 
etmesine mani olmak içindi 

• • • • • • • • • 

T ai! ve civarmm istikşaf h8:' 
rita.smı bilgili ve gayretlı 

arkadaşlarımızdan birinci müli.zim 
Galibe yaptırmıştım. Kumandanlık 
erklnıharbi binbaşı Sabit 'beyle de 
(ışimdiki kolordu kumandanı Gene.
raı Sabit) başb~a vererekL Taifin 
Inüdafa.a tertibatını tesbit etmiştik. 
Taif, Hicazın en güzel havalı şeh
ridir. Bütün alayların huta.ları, 
zayıf ve malulleri, burada topla-

nırdL 

Bu tıebeple iaşe edileceklerin 
ı:nevcudu iki bine varıyordu. Bu 
nıevcuda. i•leri hükumet~ alt o. 
lan zabit ve memur ailelerıni de 
katmak icap eder. 

Sil8.h kuvvetimize ı;elince, an
cak 950 tüfek, ve (5) i.di cebel to
pumuz vardı. Müdafaa hattımız ise 
aftı kilometre kadar tutuyordu. 

etre e-

General Galip, Kürf Musfda divanı harbi farafmdan fevkif 
zaman Bekirağa bölüğünde mevkuf arkadaılarile 

~dildiği 

ki mavzer tüfekleriydi. Bunlar, 
uzun müddet Yemende kullanılmış, 
yivleri bozuk, karıncalanmış, ber
bat şeyler olduğu gibi, cephaneleri 
de, beşte ikisi veya üçü ateş almı
yacak derecede, barntu bozulmuş 
fişeklerden ibaretti. Kurşunlar, beş 
altı yüz metreden ileri gitmiyordu. 
Toplara gelince, bunlar da, eski 
Topane mamulatından yedi buçuk 
santimlik, adi sistemde, gerek nam 
lu ve gerek cephane havasını kay
betmiş, barut hakkı mühim suret
te azalmış cebel toplarıydı. 

E lde yedi tane küçük çapta 
manliher tüfekleri vardı ki, 

bunlar da, müdafaa cephesini tak
sim ettiğimiz mıntakalara, birer 
tane isabet etmek üzere tevzi edil
di! ... 

Arazinin teşekkülü icabı, siper
ler boyunca bazan iki, üç yüz meL 
relik boşluklar kalıyordu. 

Bu yerlerin hiç bir tehlikesi ol
mamakla beraber, bedevilerin göz
lerini yıldırmak için, ara sıra ta
rafımızdan patlatılmak üzere fitil. 
l1 baruz lağımları tertibatiyle ört
tük. 

30 Mayıs 332 sabahı şefakla be
raber ezan saatiyle (9) u ( 45) ge
çe Taifin şimal ve garp tepelerin. 
den ileri postaları hattına ve kış
laya doğru, sekiz yüz kadar Arap, 
taarruza başladı . 

Asilerin ellerinde kısmen gıra 
ve kısmen de küçük çaplı yeni tü
fekler vardı. Muharebe, sekiz saat 
kadar sürdü. Araplar, biraz tele
fat vererek çekilmiye mecbur ol. 
dular. İki yüz kilometrelik bir ta
kipten sonra, bölüklerimizi müda
faa hattına çektik. 

Bu srrada. kasabadaki bazı ev
lerden kışla avlusuna ateş 

açıldı ise de, ça~cak ateşi kestir. 
dik ve bu tecavüzü yapanların ev
lerini yaktırdrk. 

Şerif Hüseyin ile oğlu Şerif Ali-

ye ait iki büyük konak ta bu ara
da idi. 

Bu konakların pencereleri, kapı. 
ları, birer kale mazgalı haline ko
nulmu.ş, içlerinde müdafaa terti
batı alınmıştı. 

Mülki vazifelere artık nihayet 
verilmiş bulunuyordu. Taifte örfi 
idare ilan ettik. Telgraf ve tele
fonlar kesilmiş olduğundan Mekke 
ve Cidde garnizonları kendi inisya. 
tiflcriyle hareket edeceklerdi. 

(Arkası var) 

Tecavüze 
uğrayan 
genç kız 
Beyoğlunda İstiklal caddesind~ Po

lonya sokağında oturan 14 yaşında 

Melahat isminde bir kız çirkin bir te

cavüu uğramıştır. Taksimde Ali Ho

ca sokağında oturan Mediha ismin· 

de bir kadm, Melahati hile ile evine 

davet etmiştir. Kızın iddia.sına göre, 

Mediha kendisini burada üç gün alı

koyarak bazı eğlentiler?. iştirak ettir

miş ve tecavüze maruz bırakmıştır. 
Kız aııcak üç gün sonra evine döndü
ğü zaman başına gelenleri anlatmış, 
iş bu suretle zabıta ve adliyeye inti
kal etmiştir. 

Tabibi adil Enver Kara:ı, yaptığı 
muayene neticesinde kızın bir defa. 
da adli trp işlerinde muayenesine lil· 
zum göstermiştir. Alınacak rapora 
göre tahkikata devam edilecektir. 

Bulgar Zabitlerinin üniforma· 
lan Değif tirildi · 

Sofya, 4 (TAN) - Bulgar zabitle 
rinin üniforması değiştirilmiştir. Ye
ni Unif ormanın rengi koyu yeşilimsi 
dir. 

Silistirede Türk ilk mektebi 

S·ı·st (TAN _ T ·h' k til tanınmış olan k1t~abamızı, geçenler-
ı ı re, arı ı ıyme e . t t . k banın 

d Tür. ki . B;·k· . 1 . H d 11 h Ta.nrıöver tıyare e tı, asa e yenın ~ ( e~ e çısı am u a 1. 1 . · Tür' kl"r 
• af, kıymet ı e çıyı " 

Kamil Atatürk 
Şefin yüksek Şahsiyeti 

lriörıii 
"ismet lnönü"nün Financial Timeı'in Türkiye aayııında Atatürk hakkında kıy· 

metli bir etüdü çıkmıştır. Bu çok değerli yazıyı lngilizceden aynen tercüme ediyoruz. 
Onderimizin şahsiyeti hakkında ismet bıönünün çok canlı tasvir ve intibalarını oku• 
mak, bütün vatandaşlarımızı elbette çok yakından alaka dar edecektir. 

l•met lnönü 'öyle diyor: 
Atatürk hakkında benden bir ma· 

kale is~endi. Atatürke yakınlığım, 
bu mevzudan salılhiyetle bahsedebil
meme bir sebep addedilebilir. Fakat 
diğer bir bakımdan bu husustaki sa
lihiyetimi ihtiyatla telakki etmek la
zımdır. 

Bu düşüncenin her iki şıkkında da 
hiç şüphesiz doğru taraflar vardır . 
Her bir taraftaki doğruluğun derece 
sini kestirmeyi başkalarına bıraka -
rak istenen makaleyi yazmıya büyük 
bir cesaret ve zevkle başlıyorum. 

Yazacağım bu yazıda, Atatürkün 
bariz vasıflarını çizmiye çalışaca -
ğım. Bunu da bana ayrılan çerçeve 
dairesinde yapacağım. 

1 

Büyük bir artistin beşeri ve şahsi ( 
hususiyetleri, vücuda getirdiği eseri . O 
nasıl tesi: altında bırakırsa •. At~tür- ~ 
kün şahsıyeti de Türk cemıyetı ve il 
Türk devlet ve hükumetinin siyase- fri 
ti üzerinde bariz bir tesir husule U 
getirmiştir. ~ 1J 

FiKRi HUSUSiYETLER 
Münakaşa ve ikna kudreti 

önderimiz inkılapçı ve ateşli bir 
ruhla doğmuştur. Daima cemiyet için 
de yaşamaktan ve çalışmaktan hoş· 
lanır. Genişçe miktarda arkadaşların 
ilmi veya içtimai bir mevzu hakkın· 
da münakaşalarını dinlemekten ve 
bizzat saatlerce bu münakaşalara ka 
rışmaktan müstesna derecede zevk 
duyar. Tetkik veya tasavvur halinde 
bulundurduğu bir mevzuu birçok din 
leyicilere izah etmeyi de sever. Ha -
zır bulunanları münakaşaya karış

mıya davet eder ve hepsine kendi gö 
rüşünü ikna yolile kabul ettirmek i
çin son dereceye kadar uğraşrr. 

Eskiden çocukların, büyükler ara ... 
sında dolaşırken, seslerini işittirme· 
meleri saygı sayılan, fertlerin daha 
büyüklerin huzurunda ağız açmama
ları ve önle_rine bakmaları mutat o -
lan bir cemiyet içinde, Atatürkün bu 
hususiyeti tenbih edici ve uyandırı
cı tesirler husule getirmiştir. Halkın 
içinde yaşamaktan zevk alan bir dev
let reisinin, etrafındaki vazife sahip. 
!erinin bütün uğraşmalarını millete 
hasrettirmesinden tabii bir şey ola
maz. 

!ster eski devirlerde, ister yeni za
manlarda yeni bir devre açanlar ve-
ya yeni bir rejim kuranlar arasında 
hiçbir kimseye tesadüf edileme.z. ki, 
vazifelerini cemiyet ve halk ıçınde 
yapmak hususunda Atatürk derece
sinde ileri gitmiş olsun. ~u h usu~t~ 
şahsi temayüller ve hususı .. zevk kafı 
gelmez. Bir insanın mevkıı nekadar 
yüksek olursa temasları ve aleni mü 
nakasaları "O kadar mahzurlu olaıbi -
lir. Umumi bir yerde halkla serbest
çe konuşup münakaşa edilirken, ha
zır bulunanlardan biri hazırlanılma
mış bir mevzu hakkında hiç beklen -
mez bir sual sorabilir. Halkın gözü 
önünde böyle bir münakaşadan za -
ferle çıkmak için büyük bir ze~a. ser 
mayesine ve seri anlayış ve ıntikal 
ha.ssalarma ihtiyaç vardır. 

Yabancıların Hayranlığı 
Büyük Millet Mecli•i ..• 

Atatürkle hazırlıksız surette mula 
katlar yapan birçok ecnebiler işte bu 
nokta hakkında büyük bir hayran • 
lık duymuşlardır. Hiç beklenmez bir 
tarzda girişmesi icap eden müğlak 
bir ilmi, siyasi veya diğer münakaşa 
esnasında kudret ve salahiyetle söz 
söylemek. Atatürke mahsus bir sı. 
fattır. Cemiyet hayatı geçırmek hu
susundaki istidatları, başkalarını ik· 
na etmek kudretini son dereceye ka
dar tekemmül ettirmiştir. 

Herhangi bir mevzu hakkında mü 
naka,ada bulunmak üzere iştirak 
ettiği bir mecliste ortaya koyduğu 
ikna kudreti bilhassa dikkate değer. 

Atatürkün halkla temas etmek ve 
halkla beraberce yürümek hususun
daki zevk ve itiyatları, memleket 
için ölçülmez derecede kıymetli fay
dalar hasıl etmiştir. 

1919 ihtilaline giriştiği zaman dü
şüncelerini kongrelere, murahhasla
ra, fertlere anlatmak hususunda hiç 
bir zahmetten çekinmemiştir. Neti

i.."lcidel 

7 he 7 inansial 7imes'in 
7 ürkı~lJe . fevkalade nüshası 

Dünyanın Bu Mühi 
Gazetesi, Ortaya Ç 
Kıymetli Bir Eser Koy 

Londrada bf'r~ün çıkan Financial n kültür meseleleri. 
Times Türkiye ha.kkında fe\·kalade 11 - Türk nafia faaliyetle 
bir nüsha ~ıkarmıştır. Bu nüsha cid- \·ardan neticeler ve tasavvurl 
<len büyük bir itina ile tertip edilmiş- Ali Çctinkaya. 
tlr. Ba§bakanmuzm, diğer bakanla- 12 - Türkiyenlo ı;ma.ileşm 
nn, milli banka müdürlerinin ve di- ziraatin rolü - Muhlis Erkme 
ğer şahsiyetlerin kalt"mindrn ı:ıknuş 18 - Türkiye Cümhuriyet· 
kıymetli yazılarla doludur. mumi sağlık si~ aseti - Doktor 

Sayfa sıra.sile fe,·ka~e nüshada Saydam. 
eneli tngilterenin Ankara sefirinin ll - Sümer Bank: Türkiye 
ve Londra sefiri Fethi Okyarm yazı· naileşmesinde \·azifeleri -
ları \'ardır. Bunlardan sonra şu yazı- Bank Genel Direkt.örü Doktor 
lar geliyor: lah E. Sümer. 

1 - Kemalist rejim altmda Tii.r· 15 - İş Banlta.,.mm Türkiye 
kiJ«>nl'n f«>kamülü ( gazettnln Anka-- tısaru inldşafmdaıki muvaffa 
rada tetkikler. yaı)8.JI muharriri Sıni- rolü - lş Bankası Genel Dir 
lovici tarafından). ıuua.mmer Eriş. 

2 - Kamal AtatUrk - Ba.t;bakan 16 - Türk milli ikttsadm 
İsmet İnönü tarafından. Bankın rolü - Eti Bank Gen 

8 - Türk inkrJabmdan en·el çe rektörü İlhami N. Pamir. 
sonraki hadise \'e cere~·anlar- Falih 17 - Harpten sonraki ıJe 
Rıfkı Atay. tnglliz - Türk müna.. .. ebetlerl 

4 - Türki~·min huzur ,.e Pmni~·pte glliz Sa.na~; Federas~·onnnon 
dayanan dahili ve harici si~·a~tl - 1'1ümessilf .J. n. Walton. 
Doktor Tevfik Riiştü Araııı. 18 - Emlik ,.e Eytam 

4 - Tiirlc Cümhuriret re.iinıi al- nm ,·azifelerl - Banka Genel 
tını't:ı inhisarlann faaliyt>ti - ana törli Ce,·det Golet. 
Tarhan. ] 9 - Türkiye Zinlat Ban 

5 - Kallıııt n-jhnln lktı!Wli eı;ıaıda· Genel Direktör Kemal Zaim. 
n - Celal Ba~·ar. 20 -Türk smai inkişafmd 

6 - De,·let mali siyaıııetlnln Tiirk ticareti için fıl'8atlar - Tiir 
parasının lstikran üzerine ~iri - lnglliz Ticarret Odası Katibi 
Devlet Ranka~u Genel Direktörü Sa- Swan. 
li.hattln Çam. 21 - Şehirlerin K.ralkesl: 

7 - İnııtiliz - TUrk ııJınai I~ blrH - bul - Muhittin Vstttnılağ. 
ği _ Londrada Sınai Kola\·lrklar Şir- 22 - Ankara: l>lodem bir 
keti Genel Direktörü Karlinıııki. seri - \'ali ~en.at Tando~ 

8 _ tngilfz - Türk Ticari mtina- 23 - 1'1111etlera.rası İzmir 
sebetleri _: iktısat müsteşan Faik Ddktor Behçet Uz. 
Kurtoğhı. 24 - TUrkiye Ctlmhu 

9 - Ka.malist rejimbıde m:ıli ısla- Türk ka.dmmm vaziyeti "e 
hat - Fuat A~lı. Türk Tarih C.emiyeti İkinci 

10 - Yeni Türldyede umumi tah!;ll Profesör Afet. 

' 
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Kam al 
Atatürk 

Başı 7 incide) 
ce itibarile sert mlicadeJelerden baş· 
ka hal çaresi olmıyan çetin işlerde 
muhiti ikna etmeyi, daha doğrusu 
anlayışa kabiliyetli bir muhit yarat
mayı her şeyden üstün tutmuştur. 

Atatürkün bu ruhi kudretinin en 
büyük eseri, Büyük Millet Meclisi
ni kurma.sı olmuştur. 

Büyük Millet Meclisi, Türk mille
tinin iradesini temsil etmiştir. 

Türkiyenin hariçte ve dahilde bu-
lunan bütün düşmanları milli bir mec 
listen ve umumiyetle halkın herhan
gi bir toplantıda ~crbestçe ve açık
ça konuşabilmesinden çok çekiniyor 
!ardı . Büyük Millet Meclisinin ku -
rulması sayesinde milli dava, çok ha 
kiki ve esaslı bir istinat yeri bulmuş 
ve milli Balahiyeti münakaşa kabul 
etmez bir manevi temel kazanmıştır. 

O zaman mevcut vaziyet, sağlam !e
ciyeli bir vatanperver olan bütün 
dürüst vatandaşların bir tek h:ı,.rak 
altında toplanmasına yol açmıştır. 

Bir harp ve ihtilal ortas.nu,ı l)ir 
milletin işlerini, bir meclisin yardı -
mile yürütmek kolay bir iş değildir. 
Bu zahmetli, fakat salim hükumet 
tipini.tahakkuk ettiren amil, Atati.ir
kün başka insanlarla iş birliği yapa
bilmek ve her meeclede açrk ve kat'i 
vaziyet almak husueundaki kudretin 
den ibarettir. 

Milli inkılabın ilk devresinden ııon 
ra da Büyük Millet Meclisinin mille
tin mukadderatı üzerinr'1"1'i .. ,.~ '1 ~
cede geniş nüfuz ve kudreti devam 
etmiştir. Bu nüfuz pek buyu. 
la beraber ştimulilniin derecesi Tür
kiye. haricinde kafi derecede anlaşı -
lamıyor. çünkü Türkiyede müteaddit 
siyasi fırkalar bulunmadığı hakkın
daki düşünceler üzer;.,~ ,., t ·· · •f 

ediliyor. Hakikatte millet ve devle -
tin mukadderatını tayin hususu nda 
son söz meclise aittir. Büyük Mil -
let Meclisi hakiki bir miirak11he icra 
eder. Türkiyenin simasını değiştiren 
icraat ve ıslahat, meclisin reyinden 
geçen kanunlar olmadan tahakkuk 
ettirilemezdi. Büyük Millet Meclisin
deki münakaşalar. hükumet erkanı 
için pek çok defalar müşkül vaziyet 
ler an.:eder. 

Türk Bakanlarmın daima en bil -
yük endiı,esl. meclisi ikna etmek ar
zusudur. Bu hep te böyle kalacaktır. 

Mecfüıin parlmanter şekilleri te -
kemmill ettirrr•k ma ksadile inhilale 
varabilecek felaketli nümayişlere gi
rişmesine ihtiyaç yoktur. Bu gibi şey 
lere daha fazla alışmış memleketlerin 
örneği gözümüz önündedir. Büyük 
Millet Meclisinin hakiki bir müraka 
be infaz etmekle beraıber yıkıcı ecre 
vanlardan uzak kalmıtSı , Türkiyenin 
bilgisini ve siyasi terakkisini ilerlet 
mek bakımından en muvafık yol -
dur. 

ilham verici bir huzur 
Büyük Millet Meclisinde daima a-

tesli ve bütün memlekete örnek ol
m~ra layık bir vatap sevgisine tesa
düf edilmiştir. Dahili ve harici emni
yet meselelerinde meclis daima bil -
yük bir hassasiyet göstermiştir. Böy
le meseleler bahi!ı mevzuu olduğu za 
man memlekette bulunan bütün kuv 
vetleri gözönünde tutmak meclisin 
,ıarıdır. 

Atatürk meclis ve hükUmet rükün 
leri için vasi bir kaynaktır. Çetin ve 
dikenli meseleler konuşulurken Ata
türkün hazır bulunması ve dalına hay 
ret verici bir derecede açık olan fi
kirlerini ortaya koyma!I bir mazha
riyettir. Yeis ne demek olduğunu hiç 
bir zaman bilmeı. Neşesini daima 
muhafaza eder. Kudreti her zaman 
tazelenir. İnsanın zekasından ve ma
nevi varlığından daiıni faaliyetler 
ve ga:-,-Tetler bekliyen çetin L'?le~in 
ortasında her mesele hakkında daı -
ma ışık saçan bir rehbere mazhar bu 
lunmak uçsuz bir hayatiyet kaynağı 
na sahip olmak demektir. Acı var -
lrk mücadelesinde ihtiyaç duyulan 
,ey, sebat, ısrar, ümit ve neşedir. A
tatürk sayesinde bütün bunlar bize 
yol gösteren prensipler halinde kala 
bilmiştir. 

Atatiirkü halk arasında görmek 
cidden bir zevktir. Yarım saatlik bir 
zaman içinde halkın durgunluğu or
tadan kalkar. Her yüzde haz izleri u 
yanır ve kuvvetli bir canlılık doğar. 
Daha mühim olan nokta şudur ki, bti 
tün bu halk arasında derhal biribir
lcrine karşı mütekabil sevgi, tole 
rans ve tesanüt başgösterir. Fertler 
biribirinc bağlanır. Hepsi birden A
tatürke bağlanarak yekpare bir blok 
teşkil ederler. 

Böyle \•aıiyetlerde. halkın heyeca
m son hadde varır. Halk kendini te-

T eşkilatl esasiye 
encümeni esbabı 
mucibeyi hazırladı 

f Başı 1 incide] 
deye yazılmıştır. Kanun teklifinin ü. 
çüncü ve dördüncü maddeleri ile ye
niden ihda..c; edilen siya.si müste~arlık 
lann vazife ve mes'uliyetlerini ve a
adetıerini İcra Vekillerinin olduğu gL 
bi hususi kanunla tayin olunacağı 

teşkilatı esasiye kanununun 47 ve 48 
inci maddelerine ilave edilmiş ve be
şinci madde ile de mezun ve ma?.ur 
olan bir vekile siya.si müsteşarların 

da niyabet edebileceği hakkında 49 
uncu maddeye bir hüküm konulmuş
tur. 

Divı:ı.nı aliye svekedilen siyasi mUs. 
teşarların da vazifelerinin düşeceği 

50 inci maddeye ilave edilmiştir. Si
yasi müsteşarlarm muhakemelerinin 
divanı alide icra olunacağı 50 inci 
maddede gösterilmiştir. 

KÖYLÜYÜ TOPRAK SAH1B1 
ETMEK 

Teklifimizin sekizinci maddesi ile 
değiştirilmesi istenilen 74 üncü mad
de şahısların menkul ve gayrimenkul 
mallarının masuniyetini gösteren e. 
saslı bir kaidenin ne 'gibi hallerde 
sahiplerinin nza.sı almmıyarak alma
bile<:eğini tesbit etmektedir. Madde
nin mevcut kanundaki şekli ihtiyaca 
yeter olmayıp teklifimizin ikinci mad 
1esindeki esaslara göre gcnişlemP.k 
zaruri bulunmaktadır. Teklif edllen 
maddenin birinci fıkrası e~i hüküm 
gibidir. İkinci fıkrada çiftçiyi toprak 
sahibi yapma 7 ve eşhasın tasarrıu.fu 
altında olup devlet tarafın '.:n idare 
olunmak için alınacak arazi ve orm:rn 
lar hakkında hususi istimla!t kanun. 
laıı yapılabileceği yazrhd1r. 

Yurttaşların mülkiyet ha~darmı 
masun bulundurmak ve bütün kaıı11n
ların bu hakkı koruma.c:tmı sağlamlaş· 
tırmak Türkiye devletinin ehemmi. 
yetle takip ettiği bir esas olma !<la 
beraber hususi bir menfaatin korun
ması düşüncesile halkımızın e«seriye
tini teşkil eden ve genlikleri ul'llsun 
ilerlemesi bakımından en lüzumlıı o. 
lan çiftçilerimizin geçmiş devirlerde 
olduğu gibi hizmetkar vaziyetinde 
kalınası inkılapçı Türkiyenin ana si
yasasına uymıyacağrndan bu btiyük 
menfaatin elde edilmesi emrinde hu-
susi haldan da göz öntine alarak (me 
nafii umumiye için) belediyelerin ve 
hükumetin tatb:.k ettikleri istimlak 
kanunlarında ve o kanunlardaki şArt 
!ardan başka hükümlerle husuusi is
timlak kanun1an yapılmasının ana 
kanurılarımızr1a yer tutması lüzumlu 
olduğu düşünülmüştür. 

ORMANLARIMIZ İÇİN .. 
ınusumuzun tabii bir servet kay 

nağı olan ormanlarımızın da tahrip · 
ten korunması ve iyi yefr~tirilip ida.. 
resi için, eşhasın uhdesinde olan ve 
kanununa göre istimlak edilebilecek 
olan ormanlar hakkında da ııyni su
rette hususi hükümleri havi kanun 
yapılması esas maddeye konulmuş-

tur. 
Teklifin dokuzuncu maddesi ile 75 

inci maddenin birinci fıkrasındaki lıfr 
tabiıT kaldırılmıştır. 

Maddenin son flkrası mevcut hük 
mün olduğu gibi ifadesinden ibaret
tir. Bu kanun teklifinin teşkilf\tı esa
siye kanununun 102 inci maddesine 
tevfikan müzakere ve kabulünü yük. 
sek meclisin tasvibine arzederiz. 

C0MHUR1YET1M1Z1N ANA 
VASIFLARI 

Teşkilatı Esasiye encümeni. kl\nun 
teklifinin bilhassa şu madde1eri üze

rinde durmuştur: 
Halen mer'i olan teşkilatı es.1siye 

kanununun esas hükümlerini göste -
ren birinci faslının birinci maddesin. 
de Türkiye devletinin idare şeklinin 
yalnız Cümhuriyet olduğu yazı1~ıı.~
la iktifa edilmiş, yeni Türk devletının 
şekli ile beraber doğuş tarzınm ve ku
ruruşunda hakim olan ve fiiliyat sa· 
ha~mda şimdiye kadaT inkişaf eden 
umdeler gösterilmemiştir. Halbuki, 
mmr vahdeti sarı=;acak beynelmi!elci 
cereyanların memleket dahilinde yer 
bulmaması ve yurt.ta~lar ar~mdl\ sı
nıf farklarının kaldırılması, dahilde 

kellüften tamamile beri görür ve 
Öndere karşı tam bir yakınlık ve iti 
mat gösterir. Herkes serbestçe ko
nuşur ve kabiliyetinin en yüksek de 
rece3ini ortaya koymrya uğraşır . ., 

ismet lı'önUnün bu mühim yazı
sıııın son kısıııı yarınki sayınıızda. 

her bakrmdıın alınacak tedbir ve atı
lacai< hatvelerle eski zihniyet ve n.n'. 
anelere ve bu an'anelerin icaplarına 

bağlanrlmıyarak ve memleketin yük
sek menfaatlerinin istilzam ettiği te
şebbüslerin devlet eline alınabilmesi 
gibi biri diğerini tamamlıyan ve yek
diğerinden aynlm.ryacak olan ana va. 
srflarm teşkilatı esasiye kanunumuz
da yer bulması zaruri görülmüştür. 

SİYASI MÜSTEŞARLAR 
Devlet işlerinin gen~lemesi karşt

smda her vekalet muamelatının l'l:irat 
ve sühuletle yürüyebilmesi !çin idare 
mekanizma..•n ne derece tevsi e:dilse 
haztrlrk devlesi geçiren her işte son 
sözü söylemek umumi ve nihai karar 
lan vermek. Büyük Millet Mecfüıine 
karı?ı siyasi mes'uliyet deruhte 
etmiş olan v.,ınıe ait bulunması itlba· 
riyle lcra Vekilleri Heyetini teşkil e. 
den vekillerin gerek kendi vckalctle
rinde ve gerek Heyeti Vekilede ve 
bilhassa Büyük Millet Meclisindeki 
muhtelif ve mütenevvi vazifeleri kar
şılama,k ve kendilerini bu veçhile 
tahmil edilen yükü bir dereceye ka -
dar hafifletmek için vekille müşterek 
siyaset takip etmek ve yalnız tevdi 
edilen va1.ifeden mes'ul olmak. muha. 
kemeleri divanı aliye ait bulunmak 
ve haklanndaJri cezai taıkibat sukut
laruıı mucip olmak üzere Başvekilin 
inhas ve Reisicümhurun tasdiki ile 
kendilerine Büyük Millet Medisi aza
sından yardımcı verilmek suretile si
yasi müsteşarlık teşkilatı vücude ge. 
tirilmesi ve vekilin vekaletten ayn 
bulunduğu zamanlarda Icra Vekille
ri Heyeti azasından olan vekiller~ 
vazifelerinin çokluğu yüzünden veka-
let işinin siyasi müsteşara tevdii v~ 
buna dair olan kararnamenin Kamu
ta.ya arzı hususları pek yerinde bu. 

lrunmuştur. 
ENCÜMENİN TEBARÜZ E'ITlRDİ· 

Cİ BİR ZARURET 
Te.<1.ki.19.tı esasiye encümeni ma,,ba

tasında amme menfaatleri için istim
lak maddesi ürerbde de Türkiyenin 
ana sivasetine ithal edilmiş olan or. 
mancrlrk. orman ve toprak kanunla
rmm devlete bahşettiği istimlak ha.k
kt üzerinde durduktan ve hususi i.s -
timlak kanunlannm ihtiva etmediği 
hükümleri ana yasaya almanın za.rıt. 
retini tebarüz ettirdikten sonra -;ift -
çiyi toprak sahibi yapmak ve onu bir 
usak derPkesinden in~<tlap Türkiye
si~in efendisine yıtra~:ıır bir seviyeye 
eriştirmeık için konulan hükümleri 
yerinde bulmu~tur. 

MADDE 75 

75 inci maddeden de artık manası 
kalmıyan tarikat kelimesinin çıkarıl
masını ve bunu çıkarmakla bilakaydü 
şart herkesin kanaatleri dahilinde 
hareketlerine tam bir serbesti bahşe
dilmiş ana kanunmuzun daha mükem 
mel bir hale gelmiş olduğuTtu zikret
miş ve kanun teklifinin müstacellyet 
kararı ile görüşülmek üzere umum! 
heyetin yi.i~sek tasvibine sunulması-

na karar verilmiştir. 

lstanbuldaki mebuslar 
Ankaraya gittiler 

Tci;ıkilatı Esasiye Kanununda yapı
lacak tadilat için Kamutayda geçen 
müzakerelerde bulunmak için Ka.mu. 
tay B~kanlığı tarafından yapılan da 
vet ü?.erine şehrimizde bulunan meb
uslar dün Ankaraya gitmişlerdir. 

Erzincanda Örnek Fidanlığı 

Erzincan, 4 (A.A.) - Çiftçilerin 
kalkınması ve Erzincan meyva.cılığı
nın ıslahı ile dış piyasaya kuru mey
va çıkarılması için Hasköyünde 
222,352 metre murabbalık arazi zira 
at vekaleti namına istimlak edilmiş 
tir. Burada kayısı, erik, ceviz mey -
valarmm üretilme ve kurutulması 
için bir örnek fidanlığı tesisine kış 
sonunda başlanacaktır. 

Japon Hariciye Nazırlığı 

Tokyo, 4 (A.A.) - Mevsuk bir 
membadap. haber alındığına göre Ha 
yaşi Japonyanm eski Pari.s büyük el 
çisi Satoha drşişleri bakanlığını tek -
lif etmiştir. Tokyoya hareket etmiş 
olan Sateh, Tokyoya gelince bu husus 
ta bir karar verilecektir. Dı:şişleri ba 
kanlığının Japonyanın Vaşington 

büyük elçi!ine teklif edildiği tekzip 
edilmektedir. 

Fransız gazetelerin- Merkez Banka· 
de garip yazılar sının nizamna· 

mesine yeni [Başı 1 incide] 
yet Rusyadan ayırmrya çaltşacağı: 

hususunda müttefik bulunmaktadır
lar. 

Jurnal gazet.esi muhabiri bildiri-
yor: "Tam bir nikbinlik izhar eden 
:r~mi rnahafil, bu mü7.akerelerin, 
t.ek taraflı anlaşmalar ~istemi l()in 
yeni bir muzafferiyet teşkil ettiği 

kanaat i'n.cledirler. 
Diğer taraftan, 1talyanm, Sovyet 

emperyalizminin maksatlamıa hiz
met etmemesi şartiyle Montrö muka
velenamesine iştirak edeceği temin 
olunmaktadır.,, 

Jur gazetesi muhabiri, !talyanm, 
Sovyet aleyhtarı siyasete Türkiyenin 
iltiha kmı temin etmek için çok ~alı
şacağını ve Sovyet emperyalizminin 
maksatlarma yardım etmemesi şar

tile Montrö mukavelenamesine işti
rak edeceğini ya:ı:rnaktadır. 

GARİP MÜT ALEALAR 
Bu gazete İtalyanın Türkiyeyi Kı

mn, Ukrayna, Azarbaycan ve Gür
cistanla alakadar olmıya davet ede
ceğini ilave etmektedir. 

Nihayet İtalyanın Balkan A 'ıtantı 
memleketlerine yakınlaşmıya teşeb~ 
büs edeceği söylenmektedir. İtalya . 
Balkan Antantı Başkanı olan Rüştü 
Ara.sa Arnavutluğu askeri harekata 
bir zemin olarak kullanmryaca.ğım ve 
Bulgar tadilciliğinin , Bu1gar - Y-.ı
goslav paktının da ispat ı>ttiği ıtibi 
korkulacak bi~ey olmadığı husu
sunda temimıt verecektir. 

övr gazetesi! Hitleır. son nutkunda., 
!talyadan ~ok az C'hemrniyetle bah
setmiş olmasmm Araı:: Uzerinde bir 
tesir uvandırdığmı, ve Tü:-k Baka
nında İtal:vanm snndı~ kad"tr kuv
vetli olmadığı hissi uvarımış olduğu-
nu yazmaktadır. 

• 
Anadolu Ajansının notu: 

An karanın 
intibaları 
Ankara, 4 (TAN Mulıa.bi

rinden) - Ankara, Türk -
İtalyan konu~malarmı samimi 
bir alaka ile takip ediyor. Baş
bakan İsmet İnöniinü'n geçen 

'ıaftanın bugününde söylediğ' 

.~ibi, "İtalya ile Tiirkiye ara
.mda. müna.ziünfih hiç bir me
~ele olmadığını ve ikJ memle
ket münasebetlerinde ancak 
mütekabil itimat hisleri mev
cut bulunabileceğini sarih bir 
'!lirette müşahede etmek., Türli 
efkarı umnmJy~inin büyuk 
bir sempati ile ka.:rşıla.dığı bir 
hadiı;ecl lr. 

Dokt-0r Ara."!m da Milanova 
ayaık basar basmaz tekrarİa
·Jığı gibi, 928 Türk - İtalyan 
dostluk anlaşmasmm Türk zi
ma.mda.rla:rında ve etkan umu
miyesinde brraktrğı iyi Jntrl>ıı-
1ar hila ya5amakta.dır. 

Senelerclenberi 928 itilafını 
THrkiye, Akdenizde biltün Av
rupa milletlerinin mffifaatlert
nf koruyan bir formül olarak 
kabul ehnişti. 3 Şubat 937 mt\
Hikı\t1 bu lntıbar •lcuvwtıenflir
mi':itir. Ankara siyasi mnh(ll
'E>ri, Akdeniz komşumuzla o'ar 
in mfüıa..ç;eootlerimizi'n ytnl
<IE>n tt~·it edilmiş olmaç;mı c.'f}k 
hi kuşdamakta \•e Mi
'ann ltilafmdan büttin sulhse
verlerin memmm ola.ca.klarmı 

tahmin etmektedirler. 

hüküm~er 
konuldu 

(Başı ı incide) 
nulması teklif edilen maddelerin ınU 
zakeresine geçildi, bunlar da ittifale· 
la kabul olundu. 

NiZAM.NAMEYE GiREN YENi 
HÜKÜMLER 

Devlet bankasmın esas nizanın,; 
mesine giren yeni hükümleri yazı • 
yoruz: 

"Türkiye Cümhuriyeti Merkez Batı 
kası, fiilen altına kabili tahvil ecnebi 
döv.izleri alıp satmıya mezun olduğll 
gibi, beynelmilel tediye vasrtıuu oıan 
başlıca paraların bu şeraiti yeniden 
ihraz edeceği tarihe kadar ve ban· 
kanın göreceği lüzum üzerine bu şart 
ları haiz olmıyan diğer ecnebi dövi:& 
leri de alıp satmıya ve bu dövizler 
mukabili emisyon yapmıya mezun ad 
dedilmiştir.,, 

"Vadeleri 90 günü tecavüz etntl • 
yecek olan bu ikinci nevi dövizlerin 
alım hadlerinin tesbiti ve bunlar mu• 
kabili yapılacak olan emisyon mikta 
nnın tayini için idare mecfüıinde en 
a.z bef 8.zantn ittüakı şart sayılmtŞ'" 
tır .,, 

HUSUS( iHTiYAT AKÇESi 
Bu dövizlerin alım ve satımından 

dolayı hasıl olabilecek zararlar sene 
sonlarında hususi ihtiyat akçesi me\1 
cudundan mahsup edilecektir, husu .. 
si ihtiyat akçesinin teşkili şu suretle 
olacaktır:. ! 

Eonebi dövizleri Uzerine yaptığı 
muameleden mütevellit normal kar• 
lar fevkinde hastl olabilecek fevkall .. 
de klrlar ile (Merkez Bankası hususi 
ihtiyat akçesi) ni teşkil edecek ve bu, 
hususi evsafı haiz olan devlet tahvi .. 
lUı mübayaası suretile tenmiye edile 
bilecektir. Bu miktar 6 milyona ba,.. 
liğ oluncıya kadar ana paraya lllve 
olunacaktır. 

Fransız gazetelerinden bir krs
mı Aras • Ciano mülôkafmdan 
bahsederken garip ve teessüfe 
ıayan tahrikôta kapılıyorlar. Mi
lôno' da Türkiye Hariciye Vekili
ne Kont Ciano faraf ından bu yol
da teklifler yaptf mamış ve buna 
benzer hiçbir görüıme vukubul
mamıştır. 

Bugün kendisile sulh y<'Jun
da müzakere-lerde buhmJuğu -
muz lta.Jyn, 936 sPnesinin Tiir
Jdye ve clünya için en htiyirk 
c;ulh f"Sflri olan Montröye k:ı
tışmakla hakkmr:?dakl dost
luk h·sıertni bir daha izhar et-

• •O 

mı~ bulupmakta.drr 
Bir etimle ile An'kara mnh· 

filleri, Milano mül1i.ka.brun 
Türk ve İtalyan menla.at:erin· 
koruduğuna kanid'rler. 

Bu miktarı aştığı takdirde fazlası 
bankanın ihtiyat akçesine ilave edi .. 

~ "lecektir. Bu hükümler, 936 dan iti· 
baren mer'i olacaktır. 

Milano mülakafmtn dünkü teb-
liğde çok açık gösterilen hedef 
ve neticelerini değiştirmeğe ve 
Türkiye • /ta/ya görüşmelerine =============
başka bir mahiyet vermeğe matuf tı ile takviye edilmiş an'anevi rabıta.
o/an bu kabil neşriyat, Ankara larla bağlıdır. 
mahaf ilinde hayretle karştlan - Gazetelerin tebarüz ettirdiklerine 

KONT C!YANO 
Roma., 4 (A.A) - İyi haber alan 

ttalyaın ma.hafili, Kont Ciyano ile 
Yugoslavya ve Yunanistan Hariciye 
Nazı:rlan arasında yakında konuşma 

ıarda bulunulacağı hakkındaki ha
berleri yalanla.maktadır. Yalnız bu 
mülakatlar için bu ane kadar hiç bir 
tarih tesbit edilmiş olmadığı tebarüz 
ettirilmektedir. 

Roma, 4 (A.A) - Dışişleri Baka-
nı I{ont Ciya.no, Milanot.la.n buraya 
dönmüştür. 

Roma, 4 (A.A.) - Havas muhabi 
ri bildiriyor: 
Rüştü Aras - Ciyano konuşmaların 

dan sonra, Ciyano bu sabah Roı:na • 
ya. dönmüştür. 

Siyasi mahafil, Türk - İtalyan dost 
luğunu takviyeden ve Akdeniz hak
knıdaki noktai nazarın birliğini te
yit eyliyen bu konuş.malardan mem· 
nundurlar. 

ita/ya - Yugoslav anla~ması 
Belgrad, 4 (A.A.) - Havas nıuha 

biri bildiriyor: 
Öğrenildiğine göre, Balkan Antan

tı konferansının toplantısı arifesinde 
vukubulan ve gittikçe daha sıkı:laş~n 
İtalyan - Yugoslav yaklaşması ıle 
ayni zamanda tesadüf eden Aras. • 
Ciyano konuşmalarından sonra, bır 
İtalyan - Yugoslavya dostluk muahe 
desinin akdi düşünülmektedir. 

Yunan gazeteleri memnun 

göre İtalyan - İngiliz anlaşmasından 
sonra, Türk • İtalyan yakla,.ması 
A.kdeni.zin şark havzasında sulhü ka 
ti surette müstakar bir hale sokacak 
ve bu havza milletlerin, kendi refah 
ve inkişafları için faaliyetlerinde de· 
vam eylemelerini mümkün kılacak
tır. 

Roma, 4 (A.A.) - Milano mülaka 
tını tefsir eden Cerriera Della Sera 
gazetesi ezcümle diyor ki: 

Bu konuşmaların hedefi, !taly& 
ve Türkiyenin hakiki siyasi tema -
ytillerini aydınlatmak ve tam bir em
niyetten mülhem yapıcı münasebetle 
rin yeniden başlaması için bir esas 
bulmak idi. Türkiyenin, İtalyaya kar
şı olan suizannınm tamamen haksız 
olduğunu tanıması çok mühimdir. 
ltalyanın Lerostaki tahkimatı mcse 
lesi ile Türkiyenin Çanakkaledeki 
müdafaa tertibatı meselesinin tavaz
zuhundan sonra, Roma ve Ankara 
iki memleketin menfaatlerine karşı 
vaziyetlerinin tesbiti lazım gelen 
meseleleri, normal diplomatik yolla 
daha kolayca tetkik edebilecekler -
dir. 

Kony• Umumi Mecliıi 
Çalıtmıya Batladı 

Konya, 4 (TAN muhabirin
den) - Umumi Meclis 937 yılı 
bütçesini ihzar etmek üzere bu • 
gün toplandı. Bir yıllık varidat 
ve masraf bütçesi okundu. 

Ankarada Mezbaha Resmi 

Atina, 4 (A.A.) - Gazeteler, Mila
no mülakatlarını büyük bir memnu
niyetle tefsir etmekte ve bunla~an 
mesut neticeler ümit eylemektedır -

İndirilmiyor ler. 
Proia ve Katimerini gazeteleri, Ankara, 4 (TAN) - Mezba· 

Türk - İtalyan yaklaşmasına karşı ha resminin indirilmesi hakkın
Yunanistanrn alakasını tebarüz et - da müteahhidinin müracaatini 
tirirken şöyle demekedirler. 

Yunanistan, TürJdye ile mutlak sa- tetkik eden Şehir Meclisi, isteğin 
mirniyet münasebetleri idame eyle- Y.erine getirilemiyeceği netice
mektedir. ttalyaya ise basit bir for- sıne varmış ve müracaati redclet
maliteden ibaret olmı:ya.n dostluk pak miştir. 

Beynelmilel temin vasıtası olan 
başlıca paraların yeniden fillen altı
na kabili tahvil döviz vasfını ikti8ap 
ettiği tarihi takip eden ilk senebaşın 
dan itibaren bu hususi ihtiyat akçe
sile alınmış tahvilat sermayeden tah 
sil edilmemiş yüzde 30 bakiyeye mah 
suben ve borsa fiyatile hissedarlara. 
mal edilir. Bakiye kalacak bir mil .. 
yon 500 bin lira, 2794 sayılı konunla 
teşkil edilmi, olan amortisman Mn• 
dığına devredilir. • 

NAKIT YERİNE TAHV1LAT 
Ancak banka esas nizamnamesinin. 

32 inci maddesinin H fıkra.sı muei
bi~ce, sermaye ve ihtiyat akçesinin 
ytizde 50 sinden fazla bir meblağ? 
tahvilita yatıramıyacak olan banka 
nrn bu münasebetle portföyünde bir 
tecavüz vukuu halinde vaziyet, o se
ne ve müteakip seneler temetti.i hla 
sesi tevziatında A, B, C serileri his
sedarlarına temettü hisseleri nakit 
yerine borsa fiyatile bu tahvili.ttaıı 
verilmek suretile düzeltilebilecektir. 

Deruhte ettiği tedavül karşılığı o
larak Merkez Banka.sına devredilen 
veya muahhar tarihlerle ayni mahi
yette olarak bankaca iktisap edilen 
menkul kıymetlerden bir kısmmm 
veya tamamının satılıp yerine diğer 
menkul kıymetler ikamesine • Maliye 
Vek8.letinin tahriri muvafakati alm
mak şartile - Merkez Banka.sı mezun 
olacaktır. 

İkinci madde mucibince. teşkil e
dilecek hususi ihtiyat akçesi 4 mil
yon 500 bin liraya baliğ olunca, esas 
nizamnamenin 32 inci maddesinin D 
fıkra,gmdaki Limitler bankas1 serma 
yesinin tamamı tediye edilmiş sayı· 
larak hesap edilecektir. 

HAZiNE BONOLAR! 
E,,M nizamnamenin 32 inci mad • 

desinin D fıkrasında mevzuubahis 3 
imzalı hazine bonoları 39 uncu mad
dedeki kayda tabi olmaksızın müker 
rer iskontoya arzedilebilecektir. 
Memurlarına sigorta ve tekaüt ma 

a.şı gibi muavenetler temini için bir 
Fon tesisi maksadile ve bir misli de 
banka memurlarının maaşlarından 
kesilmek ve bankaca esas nizamna -
menin 85 inci maddesindeki hUkmU 
nü tatbik etmek üzere senede memur 
!arın bir aylık maaşını geçmemek 
,art.ile bir hi83e ayırmıya banka ida 
resi mezun kılınmıştır. 
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No. 32 YAZAN: ZIYA ŞAICIR 

Hüseyin: Hayatımı Dahi Feda Ederim: Fakat 
Yezide Biat Etmem Diyordu. 

- 'ta.rap' N .. .. . . )'ette k ldı ···· C: muşkül bır vazı . , - Hayatımı feda ederim. Fakat, 
t~ern : ~:·· Eger bu emre itaat iezide bi'at etmem. 
~ u dort zatı cebir ve tazyike Demişti .. 
çar 01=· ~anevi azap ve ıstıraba dü Velidin mevkii, çok müşkülleşmiş· 
rneaenı agun. Eğer, bu emri dinle- ti: 
Yezidi~ on.lara müsamaha göstersem, - Ya, Hüseyin!.. Hakkınız var. 

De . e~ınden kurtulamıyacağım. Sizin mevkiinizde bulunan bir zatın 
tUnd~ti ... Ve, uzun uzadıya dü • Yezide bi'at etmesi, kolayca kabul 
llede b ten sonra; - o sırada Medi- edilir bir şey değildir. Nas arasında, 
g011d ulunan - (Mervan) a haber bir çok dedikoduya sebebiyet verebi-

erını. y .d. . . . l' H' C<>ste ...,... ezı ın emırnamesını ır.. ıç olmazsa. bu bi'ati, sadece 
rınış: bana söyleyin .. Ben de Yezide bildi-

ba;ır~n. benim yerimde olsan, bu reyim ... 
l);--~ısında ne yaparsın?. Diye, bir itilif çaresi bulmak iste-

Ye sual etmişti: mişti. .. Halbuki Hüseyin, bu teklüi 
>4e Fitne kıvılcımı de reddetmiş: 

ku<tllkrvan, Yezidin emirnamesini o- - Mümkün değil, ya Velit. Ne giz 
tan sonra : li ve ne de aşikar bir surette, Yezide 

cı; Bugün, ortada bir fitne kıvıl - bi'at veremem.. Ceddim Resulf.ıllah 
liı~ar._Bunu, vaktinde söndürmek babam Alinin kemiklerini mezarla -
btitu ~er söndürülmezse, yarın nnda titretemem.. Eğer bu sözleri
ate,: qlam aleminde alev saçan bir mi Yezide bildirmek senin için müm 
Yeıı~ule gelebilir .. Tereddüt etme. kün değilse: yarın ben halkı mesçide 

l>i emrıni icra et.. davet edeyim.. Orada evvelce söyle-
v Y.e cevap vermişti.. diğim sözleri bir daha tekrar eyle -

leın eUt, Mervanın bu sözlerini din • yeyim. demişti.. . 
içın ~· ~ezidin hışmına uğramam.ak Bitişik odanın kapısı aralık edil-
onl dort zate haber gondermış.. mişti. 
nıe:ıı .(D~lemare) denilen bükü- O aralıkta duran Mervan, bu söz. 

V daireaıne davet etmişti. !eri dinlemekte idi. Hüseyinin son 
tUp~lidin .bu daveti, dört zaU da sözleri üzerine, Velidin müşkül bir 
duıa:len~iştL.. Zübeyir oğlu A~ vaziyette kaldığını görür görmez, 
ev ' dogruca (lmam Hüse~ ınJ ın derhal içeri girmiş; (Hüseyin) ile a-

ıne Citıni.ş: ralarında şu muhavere geçmişti: 
ne'"i;Ya, Hüseyin! Velidln bizimle - Ya, Hüseyin! .. Sen, Yezide 

l Var" bi''at etmekten niçin içtinap ediyor-
Denıişu:.' Hüseyin gülümsemiş: sun .. Biraderin (Hasan); Yezidin 

ki - ~~ bu gece rüyamda, Şamda- babası Muaviyeye bi'at etmişti.. 
~canı.un minberini yıkılll11' gördüm. - Biraderimin bi'ati, hakiki de -
~ na kalırsa, Muaviye vefat etti. ğildi.. Hilafeti terketmesi de, ancak 
~ enne, Yezit geçti .. :Velit te bizden cebir ve ikrah neticesi idi .. Ben, öy. 

le müşkül bir vaziyette kalsam bile 
Yezide bi'at edemem .. Ve artık, sizin
le de fazla konuşmak istemem. 

Demiş, ayağa kalkarak, kapıya 
doğru ilerlemişti.. • 

Hüıeyinin kartılatlıiı tehdit 
Mervan, derhal (Hüseyin) in ö • 

nünü kesmişti. . Ayni zamanda Velide 
dönerek: 

- Ya, Velitl. Hüseyin bi'at tvenne
dikçe buradan çıkmamalıdır. Eüer 
çıkarsa, muhakkak bir fitne kopa~. 
caktır.. Onun hapsedilmesine emir 
ver .. Yoksa, seni Yezide şikayet e
derim .. 

Diye, tehdide girişmişti.. 
Hüseyin, fena halde öfkelenmişti. 

Ve bu öfkenin tesiriyle sesini yük • 
sclterek: 

- Yi, lbni Zerka!.. Sen, zaten 
ceddim Resulil Ekremin lanetine 
uğramış bir adamsın .. Aklım, ermi • 
yor; utanmadan, arlanmadan nasıl 

karşıma çıkarsın?.. Biraderim (Ha. 
san) ın ölümünden dolayı senin üze 
rinde toplanan şüphelere, şimdi hak 
veriyorum. Ve anlıyorum ki, sen ha 

kikaten en büyük Ehli Beyt düşına-
nısın ... 

dem~ti .• 
Mervan, (Hüseyin) in (İbni Zer. 

ka) diye ettiği hakareti, hazmede • 
memişti .. Çünkü (Zerka) denilen bu 
meşhur fahişe, Mervanın büyük val
dcsi idi .. Bu hakaret, karşısında sar
sılan Mervan, (Hüseyin) in üzerine 
yürümek istemişti... 

(Arkası var) 
eı~de bi'at iatiyecek •• 
Dıye cevap vermişti .. 

ın·~bdullaha, derin bir düfünce gel-
--------------~ .......... 

ış ·· Ve aralannda, 9u kıaa muha
\'ere geçmişti: SAGLIK ÖGÜTLERı 

LOKMAN HEKiM k - Ya, Hüseyin!! .. Böyle bir teklif 
k ar,ısında kalırsak, ne türlü ha.re -

et edelim,. ~........-...-...-,-~~,.... .... "'"-.... 

Yüksek ateşli hasfalıklar - Ben; ReeulU Kibriyanm toııa
tıuyuın. Yezit gibi fi.sık ve fi.cir bir 
~a bi'at etmek, benim için mum 
,ft~ değildir ... Size gelince, kendiniz 
--ıiltı selamet noktasını nerede görür 
len~, onu ihtiyar edin. 

liüseyin ile Abdullah böylece ko
:Ul)urlarken, hükumet dairesinde 

Ulunan Velit ile Mervan, ıabınız • 
lııcıa o dort zatı beklemektelerdi ... 
~ervan tabiatinde mevcut olan mut
litliği göetermiş: 

- Yi., Velit! .. Hüseyin gelmiye • 
tektırı 

Deıniftl.. Velit, bUyUk bir emni • 
)etle· • 

- Hayır!. (Ali) nin oğlu, ula 
l'aları söylemez .. Ben, umanm ki, o, 
hePtıinden evvel gelecektir. 

l>iye mukabele etm~i. 

Aradan bir müddet ıeçtiği 
h alde ••• 

Pakat aradan bir müddet daha 
Ctçip te yine bu dört zattan biç biri 
0rtada görünmeyince, Velit onlara 

lekrar adam gönderuıifi.. Ve bu a • 
danı da (Hüseyin) ile Abdullaha, ka
Pı önünde konııAurlarken raatgel -
lklifti: ..., 

liüaeyin, tekrar gelen bu haber • 
den •?kılarak: 

- Velide git söyle.. Bu kadar a • 
teleye ne sebep var?.. Eğer biç kim 
&e gelmezse, ben gelirim. 

Demiş.. ve 10nra, doğruca evine 
liderek adamlannı toplamlf: 

- Ben Velidin yanına gidiyorum .. 
sıı de, arkamdan gelin .. Beni kapı. 
tını dışmda bekleyin .. Şayet sizden 
1-ıttındat edersem, içeri girin. lmda • 
duna yetişin .. 

Diye emir vermişti .. Ve kendisi de 
Ceddi, ReeulU Elcremin örtilsilnU 
boYnuna sanp hasmı da eline alarak 
l>aruıemareye gitmifti. • 

Velit, (Hüseyin) i görür görmez, 
s.tikbal etmiş; izzet ve ikram ile 18· 

~ri~ .köşesine g~irmiş~.. Ve sonra, 

Çocu&um kırk derece ateşten 
çayır çayır yanıyor, dersiniz. ve me
rak edersiniz.. Halbuki merakınız. 
çok defa haksızdır, çünkü yüksek 
39 dereceden daha ziyade hararet 
hlsıl eden hastalıklardan bir çoiU 
ehemmiyetsiz. hastalıklardır. 

Bir kere bayatı boğaz hastalık. 
ları, barsak hastalıkları böyle yük· 

sek at9' yaparlar. Bunlar da e· 
hemmiyetli bir tedavi yaptırmadan 
sadece ıhlamur, hatta yalnız. su i· 
ç~rseniz. bile hastalık iki üç ıün i. 
çı.~de kendi kendine ıeçer. Bunu, 
yuksek at., olunca hekime müra
caata lüzum yoktur, diye söylemi· 
yorum. Her hastalıkta hekime mu· 
ayene llzımdır. Ancak at8f yük. 
sektir, diye merak etmeyiniz de-
mek istiyorum. ' 

Yüksek ate, devam ettiği vakit 

ya sabah ve ak,am yüksek kalır, 
yahut sabahları, bazı larında akşam 
ları bile düfer, yahut yavq yavq 
daha ziyade yükselir, veya birden· 
bire yükselir. 

Daima yüksek kalan ateş hemen 
h.~r vakit. hele bu mevsimde, za
turrie hastalığına delA.let eder, bu 
da pek küçük olmayan, çocukluğun 
ikinci devresinde bulunanlarda. 
ıürUltül U olmakla beraber, vahim 
değildir. va,lıca adamlarda, en 
ziyade ihtiyarlarda tehlikeli olur. 
Ş\'rasını iyice hatırda tutmak iL 
zımdır ~i, zatUrrie hastalığının a. 
teşi daima yüksek kaldıkça tehli· 
ke daha azdır, arada sırada düştU
iü vakit ehemmiyet artar. Sonra 
Nabzın da acele acele, yüksek a. 
teşle mütenasip olarak vurması iyi 
alA.mettir. Akşam nabzının sayısı 
arasında nisbet bozulursa. tehlike 
o vakit yUzcösterir. 

Atetli hastaların en çofunda ha· 
raret daima bir seviyede kalmaz. 
Atet bir ıün yüksel ir, bir ıün da
ha az olur. Bazılarında tabii dere

tzıdin emrini göstermıttL. 
hayatımı feda ederim, faka t ••• 

_ _ ____ _ ___ ....._ _ _..:---nuıw....tl~ceye bile düşer. Hastalık geçmit 

lir. Sıtma nöbetlerinde yüksek a
teşten sonra hararetin birdenbire 
düştüiünü, fakat ertesi gün yahut 
daha ertesi &ün tekrar çıktıaını i
yi bilirsiniz.. Bafka hastalı;larda 
da böyle olablir. 

En çok defa. yüksek at., sabah
leyin az çok düfer, fakat tabii de
receye kadar değil. Meseli. Kara
hummada akşamları 40 oldutu hal 
de, sabahleyin 39 etrafında olur. 
Kızamık, kızıl &ibi deri üzerinde 
lekeler döktüren hastalıklarda da 
sabah ve akşam dereceleriflde fark 
bulunur. 

Her halde ateşin yüksekliii 

hastalıiın neticesi hakkında bir 

fikir veremez., belki bu yükseklik 

vücudun kendisini hastalığa karşı 

daha iyi müdafaa ettiğini, ıalebe 
etmesinin daha ziyade ihtimali ol
duğunu ıösterir. Ancak, at8f bir
kaç gün az olduğu halde sonra bir. 
denbire 40 dereceden yukarıya çı
karsa iş ehemmiyetli sayılmalıdır. 
Bu halde vücut kendisini müda
faaya ıeç başlamış demektir. Her 
hanıi bir İfa ıeç başlamak muvaf
fakıyet ihtimallerini azaltır. Fakat 
yine büsbütün umutsuz demek de. 
ğildir. Tabiatin müdafaasından 
hiç bir vakit umudu kesmemolidir. 
Yüksek ateş. erken de olsa, ıeç te 
olsa. müdafaa alametidir. O ka· 
dar ki, sun'i vasıtalarla yüksek a
teş hA.sıl etmek bugün kıymetli bir 
tedavi usulü olmuştur. 

Az ateşte Jlekiıne müracaatta 
tereddüt edilse bıle, yüksek ateş
te, en çok defa, hemen hekim ara. 
mak Adettır. Bu ate,in tedavisi 
de, tethıse ıöre, hekimin ifi olur. 
Sizin yapacağınız .. y, hekim has
tayı ıörUnciye kadar ateti dUtUre
cek il&çlardan sakınmak, r.~Jşli has 
taya katı yemekler yedirmekten 
vazıeçerek sadece ıu, ıhlamur, yal
nız süt veya yarı yarıya sulu sUt, 
hasta bunu iç .. nezse sebze hqlL 

ı · eltti r. 

E KONOMö 
Bir ıastik, deri 

rekabeti başhyor 
Kunduracı'ar, şaph köse'eden 
ucuz yazllk kundura yapacaklar 
Şehrimizde çalışan beş lastik fabrikasının senelik hasılatı bir 

milyon çift galoştur. Geçen seneki stok sarfedilmiştir. Fabrikala
rın ham kauçuk tedarikinde müşkülat çektikleri tesbit edilmiştir. 
Bunun da sebebi kauçuk yetiştiren memleketlerle aramızda tica
ret anlaşması bulunmamasıdır. Holandadan gelmekte olan kau
çuk ihtiyaca kafi gelmemektedir. 
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4 ŞUBAT PERŞ&llBE 

P a ralar 

& • 1. -
Sterlin 620 . .: 

1 Dolar 123.-
20 Frans11. l15.-
't L..11 eı 120.-
20 Belçıka fr. 80.-
20 Drahmı 18.-
.aı ıavı~ıt tı . Sb).-
11 L~• 10.-
l Flono 63. -
ZO Çeknılcvaıı llro 15.-

1 Sıtını zo.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20-
Penıo 21 -
20 Ley 11.-
0ınaı 41,-
,.,.t a-arona so -

Altm 1016,-
Banknot 245.-

Ç e it 1 e ı 

Londra 
Nevyork 
Parıı 
Mılino 
Bruksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Praı 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Vartova 
Buclapqtı 
Bukreş 

Belcrat 
Yokohama 
Mo11kova 
Stoldıolm 

Toltv;/ô t 

616.-
0.7949 

17.06 
15.1075 

4.7160 
68.7175 

3.475 
64.61 

1.4520 
%2.7975 

4.2550 
11 .3675 
l.9756 
4.20 
4 3830 

\08 7662 
34.5775 
2 7888 

2• 93 
3.1485 

1e 11 ' -
620.-
126,-
111.-
1.0.-
8•-
l2.-

Ilı).-

"·-66.-
90.
•3-
'28-
22.
'23.-
14.-
52.-
'~ -

J018,-
246.-

616.75 
0.79325 

17.035 
15.0887 
4.7 ı 

88.61 
3.47 

64.5320 
1.45 

22 7693 
4.25 

11 3538 
l.9740 
4.195 
4 3775 

ıoa 635 
34 535 
2 785 

24 94 
3.1450 

39.50 

Yapılan tetkikata gore, Tıirkiyede 
bir mılyon çift yerli yazlık keten a
yakkabı kullanılırken son zaman
larda imalat yüz elli bin çifte düş
müştür. Kunduracılar yazlmc ayak
kaplann yerine şaplı köseleden ·ya
pılm~ ucuz yazlık kundura ynpımya 
karar vermişlerdir. Bu sureti<.' ilkba
harda bir lastik ve deri miiı-adeh:si 
başlıyacağma hükmedılebilir. Bu mü
cadele, adedi gittikçe artmakta olan 
ve muamele vergisi gibi teklıfleıden 
istisna edılen küGük liı.stik imaliı.tcı
larile kunduracılar arasrnda olarak
tır. Bazı fabrikalar imalatlannm se
killerini değiştirmİ\ e başlamış) rdır 
Bu meyanda otomobil lasti~ başta 
gelir. Bu liı.stiltler veresiye satı'dığın
dan ecnebi lastiklerine rekabet "'de
bılmektedir. Memlekette serıede 60 
bin lastik öıl<Ge sarfolunmaktadır. 

Aynca lastik çizme. şoson. el 1ıve:ı 
gibi imalat artmaktadır. Fabr'knlar. 
dan bir kaçı kauçuklu e:nrrrmeab' 
kuma lar vapmak için tf' ·rıibPl"'ı e ıri 

rişmi le:-dir. Netice iyi gö.-Ulmü tür. 

iplikler 
bu hafta 
gel·yor 

İplik ihtiyacını temin için htiicume,. 
çe İtalya, Mı ır ve Hındıstana -uapriş 

olunan ıplikler bu haftadan itibar n 

gelmiye başlıyacakt.ır. S pariş olıınan 

iplikler gümriik tarifesınin 366 ıncı 

maddesınin A ve B pozisyonlannda 

Günde500 
kilo. sucuk 

• 
yıyoruz 

Anadoludan pastırma sevkiyatı 80ll 

günlerde azalmıştır. Bu ay YutıRnia
tana ancak otuz çuval mal goudcrile
bilmiştir. Fiyatlarda cınsine gdrt! 4-
5 ~unış ytlksdtlık gorülmektedır. Er. 
zurumdan gelen ham pastırmalar şeh 
nmızde çımcnlenmektedir. İzmit hava 
Iısinden Ankaraya boJ mıktarda su • 
cuk gonderılmektedır. Kayseridtn 
gelen sucuklar bastırma art:ııkların
dan yapıldığı için makbul tutulmak
:adır. Sucukçular barsak pahalılı • 
gındrın şikayet ediyorlar. 

. Yalnız 1stanbulda günde beş yilz 
kılo sucuk sarfiyatı 'ardır. Bu da et 
pahalılığından ileri gelmiştir 

Afmanyaya 
gönderilen 
portakallar 

Geçen 1kincıkanun içinde mcmie«e 
tin muhtelif portakal ihraç iunanla
rından Almanyaya 30 bin saııjıl{ por
takal \'e mandarina ihraç edilm'ştir. 

• 
İktı at Vekaleti, lstanbul . pıyasl'· 

s~_nda Almanyaya ihracatta buıunan 
tuccarlardan ihraç ettiklt.!ri nınllar ile 
bunların kıymetleri ve Afmanyadan 
ne kadar alacnı'tları olduğ1Jnt. tetkik 
ettirmektedir. 

Almanvava g-öndcrilmU) Tıirk mal
larının tütün de dah'l oldı..frı.ı hRlde 
otuz beş mılyon lirayı bulacağı t.ah· 
nın olunmaktadrr. 

Afyon Piyasası 
Afyon pıyasasında muamc'eler nor 

mal olar 6 devam etmektedir. Sııt:t
lann yekunu gün geçtikçe aı tmskta
dır. Muhtelif afyon mıntakalıu-:ndan 
toplanın kta olan e'dm vaziyetı hak· 
kındaki raporlara nazaran bu sene 
afyonun iyi olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Anadolu 1 ve U kupon kesi1' 

J:slta~ yamı Water ve ekstra Hart cinsle· •••••mı•••••••• 

- Merkez Bankası 

l ı ı ;• r 12zlar 
Tıirk Borcu 
Eraanı \ B c 
Sıvas • Erzurum t 

• 

100,50 

22,85 
97 50 
95.-

Borsada d ünlcü muameleler 
Dünkü borsa muameleleri harare

tini kaybetmiş bir durgunlukla yapıl
mıştır. Türk borcu Pariste 305 fra::ık 
ve Istanbulda 22 85 - 22,95 lira ara-

' sında bulunmuştur. Anadolu tahville-

ri 39,5 liraya çıkmrştır. Mümessiller 
42,10 liradır. Hisseler 24.40 lira, Sı -
vas - Erzurum 95,5, Ergani t:ıhvil
leri 99 liradan alıcı bulmuştur. Dün 
CUmhuriyet Merkez Bankasının his
sedarlar meclisi toplandığı içııı piya
sada bankanın tahvilleri yüz buçuk 
liraya yükselmiştir. Aslan Çimentosu 
da 15 - 16 liraya kadar yilkselmek 
iht;imali dahilinde iken hük'ımetin ş·r 
ketleri kontrol ve fiyatlann indirilme 
si hakkmda tedbir alacağı haberleri 
Ü7.erine çimento hisseleri 14 buçuk li
radan 14,30 liraya düşmüştür. 

LAY PZIG P A NA YIR I 
Bulgaristan Ziraat ve kooperatif 

Bankası, Bulgar ziraat mahsulatınm 
bUtün koleksiyonlarile bu sene Leip 
zig panayırına 1'tirak edecek ve Bul 
ga.r ihraç mallarına ait bir pavyon 
kurulacaktır. 

ltalyaya Gönderilecttk 

Y u m u r t alar 

ltalyada yumurta piyasası ~ıldı
ğmdan Türk yumurtalanncı da ibra 
catma bqlanacaktr. 

( LiMAN HAREKETLERi 1 

Baciın liman anıza ıelecelı: vapurlar: Saat 
1Z de Tarı Karadenizden 9 da Giıneyau 
Merainden. ' 

Busun limananızdan ıidecek vapurlar: 
Saat 19 da Senar Bandırmaya, Hl da Bar
"" A}'Vabia. 8.30 da Utur Jmııı-

rindcndir. Bunlann sipariş olunan 
num~raları da yirmi dört numa .. aya 
kadardır. Fabrikaların irıli\c ihtıya<'fl 

tı tesbit edilmiş olduğ'undan tc\ ziat 
dahi ona göre yapılacaktır. 

ZAHiRE 
BORSAS1 

1 - İthalat: Buğday ı~o a:-pa 15 
ke~ 15, tiftik 8, fasulye 15 yapak 
59, suşam 55, un 30 ı , , irınık 12 pa
muk yağı 44 34 , zeytinyağı 17 ton. 

İhracat: Kuşyemi 10, yapak 59 
ton. 

2 - Satışlar: 

Buğday sert kılow 6 xuru~ 35 pa-
radan. 

Arpa kilosu 4 kuruş 35 paradan. 
Çavdar kilosu 6 kuruştan. 

Mısır sarı Kilosu 5 kuruş 4 para
dan. 

Fasulye çalı kilosu 9 kuruştan. 
Susam kilosu 16 kuruş 20 paradan 

15 kuruş 10 paraya kadar. 
Yapak Anadol kırkım kilosu 63 ku

ruştan 64 kuruş 30 paraya kadar. 
Pamuk kilosu 42 kuruştan 49 ku

tuşa ıkadar. 

Z. yağı 1. cl yemeklik kilosu 57 ku
ruştan. 

Sansar derisi çifti 3500 kuruşta'l 

4000 kuruşa kadar. 
Zerda va derisi çifti 4500 kuruştan 

5000 kuruşa kadar. 

• Hububat piyasasında muameleler 
gevşek devam etmektedir. Fiyatlarda 
ehemmiyetli bir değiljiklık olmamak
la beraber gelen mallara alıcı çıkma
maktadır. Dün on ilci va..,,von buğday 
yedi vagon kepek ve bir vagon arpa 
gelmiştir İhracatçılar dün mal • lma
ımslardır 

Nez!e, birçok büyük 
hastahkların anasıdır. 

Nezle olunca bu tehlikeleria 

önüne geçmek üzere 

yapacağınız ilk İf 

Bir kaşe 

GRiPiN 
il 

il 
il 

almak olmalıdır. 
GRI P I N ıoiuk alımlıiına, 

gripe, romatizmaya kartı 

çok müeaıirdir. 

GRIPIN bütün ağrı, ıızı 

ve sancıları derhal keser. 

GRIPIN bat, dit, adale ve 

bel ağrılarında görülen ıeri 
ve kat'i teairile tanınmıttır. 

icabında günde 3 kate alı
nabilir. 

Bütün eczanelerde bulunur. 



1 KULELi 

D birinci auf mtımeuili • 
nln; mefl'U& bir dtlflllan 

da ne di1filndUIU.ntl de öğ
ek latedim. 

Göhtt, erkekçe bir hareketle Ue. 
doğru fırladı. Göalerl, t,bil 

~tinden aynlarak Hrt, bafln 
ldr ifade aldı: 

- DOflll8,ll mı! dedi, bizim için 
UD btlytlfll, küçüğü, çoğu, UI 

• TUrk iki teY tanır: Doet ve 
! no.tıan breı doıltlulu, 

L/SESJNDE 
l A N :-:-=a:::===:==..:=:=.;;==-::=.=::.==~=====::.ı:= ..::-=: .---. = 

Universitemiz bir ilim 
şubesi daha kazandı 

lkmat Fakültesi, Rektörün Çok 
Alkıılanan llr Nutkile A~lldı 

Uniwrıitede y~ni tesis edilen İktısat Fakültesi dün saat 17 de 
çok kalabalık bir davetli kütlesinin önünde büyük merasimle 
açıldı. 

Tabii Hale 
Dönüş 

.4Aftlef imla 'I AL~AN 
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il6çlarınızı 

TAN 11 

Bahc;e 
kapıda SALiH NECATi 

den alınız. Reçeteleriniz 
bilyUk bir dikkat, ciddi 
bir istikametle hazırlanır. 

Keskin Kaşeleri 
Grip, Nezle, b&.f ve J1' ağrılarını 
muannit sancılan bir anda keHI', 
Kıymettar bir Ulçtır. 

Çünkü ASPİRİN 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 mar-
kasına dikkat edin iz. 

~---~~~~~---------~~~---------

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğünden: 

As~erliğini yapmış olan Ticaret lisesi mezunu bir memur atına· 
taktır. Ticaret tahsili ile beraber Banka ve ticari müesseselerde 
Çalışrnış ve buralardan bonservis almış olanlar tercih olunacak ve 
ellerindeki vesikalara ve yapılacak imtihanda gösterecekleri ehli
~ete göre Yüz Sekiz liraya kadar ücret verilecektir. 
~İsteklil~rin istidalarına bağlıyacakları diploma, askerlik vesi
k sı ve nufus cüzdanlarile birlikte en geç 10 Şubat 937 akşamına 
adar Umum Müdürlüğe müracaatları. "465" 

Dıwıet Damfryollır1 ta limınlar1 ı,ıatmı U. idaresi llintırı 

\Muhammen bedeli (175297,50) lira olan 20.000 ton Krible 
• 1tnan maden kömürü 17/3/1937 Çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (10014,88) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 /5/ 
1936 gün ve 3297 No.h nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a 
kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 876 kuruşa Ankarı ve Haydarpasa veznelerinde 

'atılmaktadır. (585) 
• • • 

1 - Malatya istasyon binasının Malatya şehir cihetindeki 
(3814 M2) üç bin sekiz yüz on dört metre murabbaı mahallin 
Plan ve şartnameleri mucibince parke ve levazımının temini ve 
fcrşi işi 26/ 1/ 937 Salı günü eksiltmeye konulmuş ise de talip çık
tlıactıı:tmdan 2490 No.lı kanununun 40 ıncı maddesine tevfikan 
~tniden eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli (10344,11) 
<>n hın üç yüz kırk dört lira. on bir kuruştur. 

2 - istekliler bu işe ait plan, şartname ve mukavelename 
Projesini Ankara, Haydarpaşa, Malatya ve Adana veznelerile 
~laziz istasyonundan (52) kuruş mukabilinde tedarik edebilirler. 

3 - Eksiltme Malatyada 5 inci İşletme Arttırma ve Eksilt
bıt Komisyonunda ve işletme binasında 15/2/937 Pazartesi günü 
•aat (15) de yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile olacaktır. 
S - Muvakkat teminat parası (775,81) yedi yüz yetmiş beş 

ı· ıra seksen bir kuruştur. 
6 - İstekliler 2490 No.lı kanun ile 3297 sayılı resmi ceri

dcdeki ehliyet talimatnamesi mucibin~ muktazi ehliyet vesika
•trıı ve işe girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyanna
tlıcyi ve teklif mektuplarını eksiltme günü ihale saatinden bir 
•aat evveline kadar Malatyada 5 inci İşletme Arttırma ve Eksilt
?llc Komisyon Reisliğine vermiş veya göndermiş bu1unmalıdır
lar. (239) (616) 

isianbul Liman fŞletme 
idares~nden: 
1 - idaremiz muhtelif tonluklarda 10 parça mavna, 14 parça 

da güverteli duba inşa ettirecektir. 
2 - Bunların pazarlığı 15 Şubat 1937 Pazartesi saat 10 da 

İdare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 
3 - (5000) liralık teminatı muvakkatenin pazarlık gününden 

bir gün evvel idare veznesine yatırılması liznndır. 
4 - Pazarlığa gireceklerin bu işlerin ihtisasları dahilinde 

Olduklarım tevsik etmeleri lazımdır. 
5 - Bu işe ait kroki ve şartnameler ve fazla tafsilat Galatada 

liaydar hanında Fen servisi Şefli~inden alınacaktrr. (594) 

lstanbulda Cakmakçılarda KUSTOYO fabrikasından: 

Mühimdir, Mutlaka Okuyunuz 
Bu uzun ve soğuk kıf gecelerini sıcak ve rahat bir yatakta ge
çirmek hem sıhhatiniz için faideli ve hem de kesen;z için elve
riflidir. En ucuz yatak kuftüyünden temin edilir. K•.tştüyü ya
tak takımlarımız çok ucuzdur. Tecrübe için bir kere Çakmak
çılardaki ömer Bali Ku,tüyü fabrikasını ziyaret kafidir. Tel. 
23027 Ankara Satış Merkezi: Sümer Bank Yerli MaJlar Pazarı 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Muhterem ahaliye ilin 
Türk Anonim Elektrik Şirketi, Nafıa Vekfüetinin kararile 

1 Şubat 1937 den itibaren azami tarifenin aydınlatma ve ev ihti
yaçları için kilovat saat başına 12 kuruş olacağını muhterem 
halka bildirir. 

Ayni karara göre sınai ihtiyaçlar tarifesi, her kilovat saat için 
6 kuruş olacaktır. Aydınlatmaya ve ev ihtiyaçlarına Şirketin 
kendiliğinden tatbik ettiği tanzilatlı fiatlar ise değişmiyecektir, 
yani: 
Normal tarifenin 2 inci tertibi Kilovat saati 

" " 3 " ,, 
Çifte tarife (saat 21 den 17 ye 
kadar ölçülen sarfiyat) 
P ve N tarifesi (saat 22 den 
16 ya kadar ölçülen sarfiyat) 
Su ısıtıcı 
Mutfak tarifesi 
Işık veren reklamlar (saat 20 den 

" 
,, 

,, " 

" " 
" " 
" " 

7,25 Krş. 

3, 7 5 " 

7 ,25 ,, 

3, 7 5 ,, 

" 
" 

16 ya kadar ölçülen sarfiyat) ,. ,, 7 ,25 ,, 
Yukarda yazılı fiatlara, sınai ihtiyaçlar için kilovat saat başına 

1 kuruş ve diğer bütün ihtiyaçlar için de kilovat saat başına 2 ku
ru~ ist:hlak resmi ilave edileceği tabiidir. 

Bilumum "Esnaf", "Kücük tacir •. ve "Kücük 
San'atkar!arın" nazarı dikkatine. 

lstanbu1 Ticaret ve Sanayi 
Odasından: 

Grip çoğaldı. Hergün bir N E V R O Z 1 N alırsanız kat'iyyen Gripe tu
tulmazsınız. 

Dev·et Cemiryolları 9 uncu 
işletme Müdürlüğünden ; 
Cumartesi günleri şimdiye kadar istanbuldan Yeşilköye saat 

23,55 de hareket eden 46 No. son banliyö katarı 11 Şubat 1937 
tarihinden itibal"Cn saat 0,30 da hareketle Y eşilköye saat 1,08 de 
varacaıktır. 

Yüksek iktisat ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: 
Okulumuz eski okurlarından tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilan 

edilmiş olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 Şu
bat 1937 den 21Şubat1937 tarihine kadar devam etmek üzere 
son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 Şubat 1937 tarihi
ne kadar mektebe müracaatları. (660) 

Kuvvetli Varbklar 
En bUyük hızlarını kendi i~ 
cevherlerinden alırlar. Var

lığını iç cevherinden alan 

Krem Pertev 
Kendine benzemiye çalışan 

milstahzarlann daima fev
kinde kalmıştır. Bunun da 
sebebi, başkasını taklide Ö· 

zenmemcsinde ve yarattığı 

kıymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: T AI<LIT 
daima {benzer) idir, hiçbir 
vakit asıl olamaz. 

SAPAt-= 
Türk Anon'm Şirketinden: 

lstanbul Kasapları 
Türk Anonim Şirketindenı 

Müzakerat ruznamesı: 

1 - Meclisi idare ve murakıp ra -
porlarının okunması ve meclisi idare 
ve murakıpların ibrası, 

:z - Karın tevzii hakkında karar 
ittihazı, 

3 - Meclisi idare azalığından çıkan 
azanın yerine yeniden aza intihabı, 

4 - 1937 senesi için yeniden mu • 
rakıp seçılmesi ve senelik ücretlerinin 
tayini, 

5 - Nizamnamei dahili mucibince 
hamil oldukları hisselerin bedeli şir. 
ket sermayesinin en az dör1.te birine 
varan hissedarlar tarafından içtima 
gününden en az on gün evvel vukubu
lacak teklifler. 

Şirketimiz ,senelik adi içtimaını 11 
Mart 1937 perşembe günü saat 14 de 

1 - 15 61 numara ve 29 Şubat 1932 tarihli Sicilli Ti- Şırketimız hissedarlar heyeu umu- şirketin idare merkezi olan Sirkecide 
caret gazetesi le ilan edilen Oda Umumi kararma uyula- miyesı 6 mart 1937 tarihine tesadüf Köprülil handa 36 numaralı odada ya

rak İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası mıntakasında bulu- eden cumartesi gtinü aaa.t 10,30 da Is- pacaktır. Dahili nizamnamenin 26 ın
nnn billımum esnaf dükkanı bulunan küçük san' at ve kü- .anbulda Tahtakalede Prevuayans ha- cı maddesi mucibince içtimadan en 

.. k · 1 · Od ' k · · 1 k nının 41 numarasındaki merkezinde çu tacır erın aya ayıt ve tescıllerı yapı aca tır. d. . . d kt' az on giln evveline kadar hisse senet-
2 B 'l" f k'" "'k , k" k" .. k . a ı surette ıçtıma e ece ır. - ı umum esna , uç u san at ar ve uçu tacır- • . . h h' d 

1 
!eri hamillerinin senetlerini ya girket 

1 d O 
. Laakal on hısscyı aız ısse ar a-

er en, dalar kanununun onuncu ve Odalar nızamna- t. .. U t kadd" eden 7 veznesine, yahut herhangi bir banka-. . . . . . . . . . rın ıç ıma gun ne e um 
mesının 135 ı!1cı m~dde~erı mucıb~nce tanzım e~ıl~ış o- gün zarfında hisse senetlerini makbuz ya teslim ettiklerine dair ibraz ede-
lan esnaf cemıyetlerı tahmatname~ı veçhile cemıyetı te - mukabilinde §irkete tevdi eylemeleri cekleri makbuz bukabilinde dühuliye 
şekkül etmiş olanlar, mensup oldukları cemiyet vasıtasi- rica olunur. 
le ve henüz esnaf cemiyeti teşekkül etmemiş olanlar RUZNAME! MUZAKERAT 
doğrudan doğruya Ticaret ve Sanayi Odası esnaf şube· 1 - Idare meclisi raporunun kıra
sine müracaat ederek kayıt ve tescil ve yoklama işini u - ati. 
sulü dairesinde ifa ettireceklerdir. 2 - Murakıp raporunun kıraati. 

3 - Tescil ve yoklamanın Oda Umumi kararına göre 3 - Bilanço kar ve zarar hesapla-
1937 yılının ilk üç ayı içinde ikmali lazımdır. rının tasdiki. 

4 - Bu müddet zarfında kendisini kayıt ve tescil et- 4 - Idare meclisinin ibrası. 
tirmiyen ve muamelesini ikmil etmiyenler hakkında O- 5 - ldare meclisinin yeniden inti-

k · babı. dalar anununun beşinci maddesi veçhile İstanbul Tıca -
ret ve Sanayi Odası tarafından hükmolunacak cezayi 6 - Murakıp intihabı ve Ucretleri· 

nin tesbiti. 
nakdi, doğrudan doğruya İcra dairesi marifetile ve tes-
cil ücretile beraber tahsil olunur. "3 7 20" 

varakası almaları lazımdır. 

HALİ TASFİYEDE 
EMTİA VE 1'01.. EŞYASI 

AVRUPA ANONLl\I ~ JGURTA 
KUMPANlAS/ 

Türk Anonim Ş rke •. nd n: 
Şırketin ~ Mart 1937 salı günü sa

at 14 te şirketin merkezi idaresi olan 
Galatada Büyük Tünel hanında Tica
ret kanununun 455 inci maddesi mu. 
cibince adi ıurette içtima edecek o • 
lan heyeti umumiyeye hissedarlar 
davet olunur: 

RUZNAME! MUZAKERAT 

istanbul Komutanhğından: 
lstanbul Asliye mahkemesi 5 inci 

hukuk dairesinden: Enise Halil Din-
çelin 1888 numaralı otomobil sahibi 1 - Tasfiye memurlan raporunun 

okunması ve teklifleri hakkında ka -

Kendi işlerile ugraşrr:ak fırsatı verilmek suretile Ordu için uc
retli tabip alınacaktır. ihtiyat ve sivil tabiplerin Komutanlık 
ş. s e müracaatları. (673) 

Askeri Fabrikalar Trcaret 
Ka~eriıinden; 
Fabrikalar ihtiyacı için miktarı ne olursa olsun "levha, boru, 

çubuk veya külçe halinae,. hurda kurşun satın alınacaktır. Bu 
nevi kurşun satmak istiycnlerin pazarlık için İstanbulda Fındık
lıda Askeri Fabrikalar yollama amirliğine, Ankarada Ticaret ka
lemine müracaatları. (672) 

KöylU, Şehirli, lfçi. Zabitan 
Herkes memnuniyetle 

POKER 
tıraş bıçaklarını kullanıyor. 

Siz de POKER 
PLA Y markasmı 

tercih ediniz. 

ve Ford acentasında memur Hakkı 
aleyhine açtığı (3300) lira tazıpinat 
davasından dolayı tahkikat günü ola
rak tayin kılınan 2. 2. 937 saat 14 te 
hazır bulunmak üzere daveti muta -
zammın gönderilmiş olan davetiye 
milddealeyh Hakkının bir aemti meç· 
hule gittiği meşruhatile bili tebliğ i
ade edilmiş ve sepkeden talep veçhile 
ilanen tebligat icrasına karar verile
rek tahkikatı 16. 3. 937 tarihine mU
sadif salı günü saat 14 de talik kılın
mış ve bu baptaki davetiyede mahke
me divanhanesine asılmış olduğundan 
müddealeyh Hakkının yevm ve vakti 
mezkürda bizzat ma.r..kemeye gelmedi
ği ve yahut tarafından musaddak bir 
vekil göndermediği takdirde hakkın
da gıyaben muamele icra edileceği 

malümu olmak Uzere keyfiyet hu -
kuk usul muhakemeleri kanununun 
mevaddı mUteallikuı ahkamına tev
fikan ilin olunur. (29912) 

rar verilmesi, 
2 - Murakıp raporunun okunmuı, 
3 - Tasfiye memurlarının yapmıı 

olduktan işlerden dolayı zimmetleri
nin ibruı, 

4 _ Bilançonun tetkik ve tasdiki, 
5 _ Murakıp tayin ve UcretiniD 

teıbiti, 

6 - Tasfiye memurlarına ~irketle 
muamele yapmağa mezuniyet veril • 
mesi. 

Hissedarlarm dahili nizamnamenin 
26 ıncı maddesinde yazılı hisse senet
lerinin tevdi muamelesini Ticaret ka
nunumm 371 inci maddesine tevfikan 
içtima gllntınden 11.akal bir hafta ev. 
vel icra etmeleri llzımdır. 

Hissedarlar hisse senetlerini Gala
tada Osmanlı Bankasına tevdi edecek 
lerdir. 

Tasfiye Heyeti 

.. ' Sahibi: Ahmet Emin YALMAN Zührevi ve cild haıtahkları 
umumi Neşriyatı tdare Eden: or. Hayri Ömer 

S. SALİM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Oğleden sonra Beyoğlu Ağacamı 

ka1'!ısır:da No. 113 Telefon :435R!'
Anonim Şirketi. Basıldığı yer: •••••••••••••' 

TAN Matba:ısı 



YOLi 
Diş lerin abıhayatı ve dişlere 
sa ldı ran mikropların azrailidir! 
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Binlerce ağızda ebedi bir ilkbahar yaşatm~~
t crd1r. Dişlerinizi CJÜnde iki defa onunla fırça--

layınız ve bu neticeden emin olunuz. 

llT Dr. Ihsan Sa.mi -
IFO AŞISI 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır. Her ec
zanede bulunur.Kutusu 45 kuruş 

1 LAN 
Baylar Rudolf Zapletal ve 

Pinhaa 

TA tJ -
ASA 

KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, kansızlık ve 
kemik hastalıkların~ şifa 
tes:.rleri çoktur. Çocuk

5-2-937 ~ 

lar, Gençler, Genç kızlar ve ihtiyarlar 
her yaşta istimal . edebilirler. -

• 

Daima Radıolin ! 

2-7 / 2/ 936 tarih ve 3276 numa. 
ra ile Beyoğlu Birinci Noterin. 
den musaddak Şirket mukave. 
lenamemizin ı 5 inci maddesi mu. 
cibince işbu ilan tarihinden iti
baren bir hafta zarfında müraca. 
at etmediğiniz takdirde Şirketi

mizi f eshedeceğimizi ilanen bil
diririz. 

Vatandaş param 
hacice \W-'memek 
tam,~ 

EMi EMiR e e e T~a.ş BLÇ~ kuUonmakla olur 
Yc l li B - ha ye.ıd4 ~Q, 

tır 1 raş ıçagı r çperakcınde 10 tan(Z~İ 1 ~ kuruştur. 
~.~~~~ 

................................ ._ ........ ~ 
Kanzuk Saç Boyaları 

Kumral ve siyah olarak 
iki cinsi vardır. Ter ve 
yıkanmakla kat'iyyen 
çıkmaz, tabii renk ve
ren tanmmı§ yegane 

sıhhi saç boyalarıdır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESi 

Beyoğlu • lstanbul 

Yeıwicat c~i No.10 
, gözler düzelmez-

ler .. Bundan dolayı gözleri 

Osrarn mJ 11i11 güzel ziyası 
ile mıılzaf az<ı ctnıek la;,_nı· 

dır. Osranz !OOJ nin ayd111lcğı 
ucuzdur ve az sarfiyatı Vat 

ile teminat altınaalınnııştır .. 

Okumak için çifte ispirallı 

ve 125 (DLm) li O s r a 111 

ll!JJ ampulzı hullanzlmalulır. 

OaRA 
a111p11lleri ucuz a)'·dınlık temin ederler. 

Eksclsyor hanında 1 N o. 
da Hans Lersi 

llTA111Ul, ltt~I•, 
Thel m• Jd .. ı 12 Ho. lu 

Mıloum•zı rlya••I odlftlı vtJ• 
t3 Hı.lu tırlfomlıl hhJlftlr. 
P'lyatlanınuda ~ı,o~ tıftıl!H. 

KOZLU 
Kömür işleri 

Türk Anonim Şirketi Hisaeda
ran Heyeti Umumiyeıini Davet 

Jdare meclisi riya.setinden: 

Şirketimizin 1936 hesap senesine 
ait alelade heyeti umumiye içtimaı 
12 Mart 1937 tarihine müsadif cuma 
gilnil saat on beşte Ankarada şirketin 
merkezi olan Türkiye iş Bankası bi
nasında akdedilecektir. 

Ruznamei Müzakerat: 

1 - 1936 senesine ait meclisi ida
re ve murakıp raporlarının kıraat ve 

tasvibi. 

2 - 1936 senesi bil.8.nçosunun ve 
karii zarar ve faizi muhassas hesap

larının tetkik ve kabulile meclisi ida
renin ve murakıpların ibrası ve tem.et 
tüün sureti tevzii. - ----------------- - ---------------

3 - Müddeti hitam bulan meclisi 
idare a.zalıklarile münhaı azalıklara 

intihap icrası. 

4 - 1937 senesi murakıplarının ta
yini. 

5 - 1937 senesi alelade heyeti u • 
mumiyesine kadar muteber olmak ü

zere meclisi idare azalarının hakkı bu 
zurile 1937 senesi murakıp ücretleri· 
nin tesbiti hususlarından ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esas mukavele
namemize tevfikan sahibi rey olan h.iıı 
sedarlarımızı asaleten veya vekaleten 
içtimada hazır bulunmaları ve bun
lardan hamiline ait hisse sahiplerinin 
laakal bir hafta evvel §lrket merkezi
ne hisselerini tevdi ile mukabilinde 
rey pusulası almalan lüzumu rica ve 
ilan olunur. 

Meclisi idare 

KAYIP: Liman dairesinden aldı

ğını 1598 numaralı reislik §ehadetna

memi kaybettim. Yenisini çrkaraca • 

ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 
Be.YraJ"Q 

lstanbul Jandarma Satına~ma Kom~syonundan 
Miktarı Cinsi tık Eksiltmenin Gün ve saati Tahmin 

bedeli 
Lira K . 

teminatı nev'i 

46 metre 
24 " 

84500 adet 

84500 
" 

50700 çift 

Kırmızı çuha 
Mavi çuha 
Büyük mat hal-
kalı düğme 

Dört delikli çin-
ko düğme 
Büyük tel kopÇa 

ıos 80 
60 00 

608 40 

76 05 

86 19 . 

Lira K. 

7 93 Açık eksiltme 12/ 2/ 937 Cuma saat 11 de 
4 50 u t• ti ıl ti 

45 63 ,, il ., " 
5 70 ,. ., .. " tı 

6 47 ,, • il il " " 
70 23 

31000 - 35000 metre astarlık bez 8400 00 630 Kapalı zarf 12/ 2/ 937 Cuma saat 14 de 
3,380,000 metre renkli iplik İJ52 00 101 40 Açık eksiltme 12/ 2/ 937 Cuma saat 16 da. 

1 - Cinsi, miktarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı (7) kalem dikim malzemesi 
kapalı zarf ve açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmelerin tarih, gün ve saatleri yukarıda yazılı olup kapalı zarf eksiltmesine gire
ceklerin saat on üçe kadar teklif mektuplarım vermeleri lazımdır. 

3 - Eksiltmeler Gedikpaşada Jandarma Dikim evi binasındaki Jandarma Satınalma komis-
yonunda yapılacaktır. . 

4 - Şartnameler her gün komisyonumuzda görülebilir. 
5 - İsteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat makbuzları ve 2490 sayılı kanunda ve şart· 

na'11clf't'd~ yazıb kağıtlan ile birlikte komi~yonda bulunmaları. (522) 


