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Parti Prensipleri ve Ana Yasa 
illet Meclisinde Diin Cok 
araretli Miizakereler Oldu 
alil Menteşe itirazlar yaptı, Genel 
Sekreter Şükrü Kaya kuvvetli 

ve çok alkışlanan cevaplar verdi 
~ 5 (TAN muhabirinden telefonla) - Kamutay bugiin Abdülhalik Ren· 

bqkanlıimda toplan clı. Ru~eye dahil birçok meseleler vardı. Malat 
eb'uau 111net lnönü Ye 153 arkaClqmm Tetkilib Eauiye Kanununun bazı 
elerinin ciqqtirilmesi ne dair olan tekliflerinin m üzakereaine baılandı. Söz 
~e Vekili ve C. H. P. Genel Sekreteri Şükrü Kaya, aık aık ve ıicldetle 

f11 nutku aöyle di: -

sarı 

--zetecili k 

"- Sayın Arkadatlar, 
Başta Cümhuriyet Halk Partisinin Uumumi Reis Vekili Büyük 

Bqvekil İsmet İnönü olduğu halde Partinin meb'uslarmdan ı 53 
arkadaşm imzaıl\ ile ham'lanan TeşkilitI Easiye Kanunu tadil. 
teri huzurunuza sunulınUf bulunuyor. Bu tadilleri icap eden za. 
ruretleri huzurunuzda arzetmeyi Büyük Şeflerim bana vazife 
olarak verdiler. Bu ödevimi vapmak için, müsaadenizi rica edece-
ğim • ..,., 

Fransa ile 
askeri 

ittifak mı? 
Pw, S ( A.A.) - Bıı· 

Si •az•telerin 6iltlinlilıl• 
rin• •öre, F rtuUO, Tfirlri· 
-,.,. 6ir amami yartlım 
palrtı teltlU e,lemiftlr. 

Humanite •a.felİ ia, 
p.,.;. ile Anlrcucı ...,,..,,,,. 
,,./ıeri bir 11111,.,,,, metni· 
nin ta6it eflilmif oltlufu
mı tcurih eY.lemelcfeiir., 

Oor •a•teai, Franu
mn Türlıiye7e, Alulen~
tle ıcı/aili olan ~ 4eu· 
lefler ıırcınntlıı 6ir anl"f· 
mamn ttıWlmlranlı mcı· 
fr1. .. , ınııolaefle telılil 
f#"'"'i yaıyor. 

Atatürk 
Bütün Şarkın 
Kurtarıcısı 

Kemal Atatürk 
Şefin Yüksek Şahsiyeti 

Yazan: ismet inönü 
[iKiNCi VE SON KISIM] 

Baya• ŞJimiz BClfOelıilimme beraber 
[tn6ailntln, AtatUrkit anlıtl.a makalesinin son kwnrmı ~ 1a)'flda 

veılyon&] 
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Merhum Asım Turgut 

eski Vefat eden 
Hariciye Naznının 
hayabndan no~lar 

Dün vefatını haber verdiğimiz eski Hariciye Nazırı Mustafa 
:Asnn Turgut, eski devirde ve Meşrutiyetten sonra defalarla ilk 
safta siyasi roller oynamış bir şahsiyettir. 

Merhum Asım Turgut, Abdülaziz ve Muradın hal'ine fetva 
veren Şeyhislam Hasan Hayrullah Efendinin büyük kızının oğ
ludur. Hasan Hayrullah Efendi cür'etli hareketinden sonra Ta
ifte azap içinde uzun seneler yaşamıştır. 

Abdülhamit Mithat Paşayı ve Damat Mahmut Paşayı boğ

durduğu zaman Hasan Hayrullah Efendi kendi hücresinde 
sırasım beklemiş, fakat her nedense bu ceza Hayrullah Efendiye 
tatbik edilmiyerek Meşrutiyetten 1 O sene evvel Taif kalesinde 
vefat etmiştir. 

Bay Asım Hayrulla l-ı Efendi
nin büyük damadı Trabzonlu 
Kazasker. Mustafa Asım Efen· 
di zade Ahmet Rifat Beyin oğ
ludur. 

Sultanide taheil etmiş, fakat mek

tebi bitirmemiştir. Hariciye şehben

derlik kalemine girmiş, sonra barice 

giderek ~n seneler, Peştede, Niste, 

Varnada eehbenderlik işlerinde bu

lunmuştur. Daha sonra sefaret hiz. 

metine geçerek Belgrat, Berlin, Vi

yana sefa.retleri başkatipliğinde, Vi· 
yana müsteşarlığında bulunmuştur. 

Bir aralık lzzet paşa kendisini hu

susi telgrafla Istanbula çağırarak Pa. 

rieteki Jon Türklere nezaret vazifesi

ni vermek istemiştir. Bay Asım bu 

vazifeyi reddederek, o zaman için bü

yük bir cesaret ve hamiyet göster 
miştir. 

Izzet paşa ile arası iyi olmıyan sad. 

razam Ferit paşa bu hareketten pek 

hoşlanarak Brüksel sefaretini Paris

ten ayırmak ve Bay Asımı Brüksele 
eefir yapmak istemişse de saray razı 
olmamıştır. Ferit paşa kendisini son

radan Stokholme sefir yapmıştır. 

Meşrutiyetten sonra Bay Asım Sof-

Yine bir 
çocuk 
yandı 

Beykozda Motörcü ııokağmda 13 
numaralı evde. oturan Hanife, dün 6 

yaşındaki oğlu Hakim ile kızı 4 ya

ş.ındaki Neclayı başbaşa bırakmış. 

sokağa çıkmıştır. lki kardeş oynar

larken odada bulunan yemek tence

resini devirmişlerdir. Saim muhtelif 

yerlerinden başlanmıştır. 

Beykozda 
Maddeler 

Müıteil 

Deposu 
Şel !ngiliz kumpanyası Beykozda 

Sultaniye çayırında bir müşteil mad
deler deposu tesis etmek salahiyeti

ni almıştır. Belediye ile kumpanya 

arasında yapılan mukavelenameye gö 
re, belediye kumpanyaya 60 sene müd 

detle imtiyaz vermekte, fakat kum. 

panya da 60 !!ene sonunda tesisatını 

belediyeye terketmcyi kabul etmek
)'aya sefir olmuştur. Trabkısgarp tedir. 

harbinden sonra Sayit paşa kabinesi. Burada bin smcle çalışacak ve en 
ne hariciye nazın sıfatiyle girmiştir. 

Balkan harbinden evvel Bay Asım 

"Balkanlarda gürültü çıkmıyacağına 

imanım kadar eminim., dediği meş 

burdur. Bu kanaat merhumun fazla 
nikbinliğinden ve Balkan işlerine o

lan vukufuna güvenmesin.den ileri 

gelmiştir. 

Bay Asım, büyük kabinede, zama

nında açıkta kalmış, ittihatçılar tek. 

rar işbaşına gelince kendisini büyük 
elçi sıfatiyle Tahrana göndermişler

d ir. 
Bay Asım 1916 senesine kadar Tah 

randa kalmıştır. Merhum çok merak
lı bir avcı idi. Iranda ~va çıktığı bir 
l!lırada yolunu şaşırmış ve bir Rus 
rnüfrezesine esir düşmüştür. 

Mütarekeden sonra memlekete ge
lince iktısadi işlerle meşgul olmuştur. 
Tomtaş tayyare şirketi umumi kL 
tipliğinde, eonra Sümer Bank mecliei 
idare azalığında bulunmuştur. lyi 
fransızca, almanca bilirdi. Geride bir 
zevce, bir kız, bir erkek evlat bırak
mıştır. 

ı 
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~ri tesisat vücuda getirilecektir. 

T eat i 1le Arkadatını Ağır 
Yaraladı 

Evvelki gece Aksarayda bir yara

lama vak ası olmuştur. Hadise şöyle 
geçmiştir: 

Şoför Ismail isminde biriyle arka
d&şı Necati, beraberce Aksaraydaki 

bir ahçı dükkanında yemek yemişler 
ve burada para yüzünden kavgaya 

tutuşmuşlardır. Bu sırada iş büyü. 

müş, Necati eline geçirdiği büyük bir 

testiyi Ismailin başına vurmuştur. 

Ismail, ifade veremiyecek bir halde 

Cerrahpaşa hastanesine kaldınl.mı§

tır. Necati yakalanmıştır. 

Hüseyin Cahidin Açtığı Dava 
Izmit, (TAN) - Muharrir Hüse

yin Cahit tarafından Lstanbul Valisi 

Muhiddin Ustündağ aleyhine açılan 

da\•anın görülmesine bu ayın doku

zunda başlanacaktır. 

Cümhuriyet Merkez Bankası hissedarları evvelki gün Ankara
da Bankanın Merkezinde fevkalade bir toplantı yaptılar. Esas 
nizamnamenye yeni hükümler ilavesi için ya~ılan bu toplantıda 
hıztr bulunan hissedarları, Ankara foto muhabirimizin tesbit 

ettiği şu resimde görüyoruz. 
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1 :_ F_eı_em_e_nk_G_e_m_is_i _L ___ i m __ ~n,-~ ~ m_~_zd__.a 1 Otobüsçüler nihayet 
Belediyenin istediği
ni kabule razı oldular 
Fakat "Günün birinde bu işten 

vazgeçeceğiz!,, Diyorlar 
Otobüsçülerle Belediye arasında çıkan ihtilaf dün halledilmiş• 

tir. Belediyenin kat'i harekete geçeceğini ve bu yüzden daha 
ziyade zarara uğrıyacaklarmı anlıyan otobüsçüler, Belediyenin 
teklifini kabul etmişlerdir. 

Herfoy Hend rik mektep gemm 
Otobüsçüler, bugün ve pazar· 

tesi gunu seyrüsefere giderek 
Belediyenin hazırlattığı taahhüt
nameyi imzalıyacaklar ve on
dan sonra Belediyeye 90 kuruş
luk bilet koçanı için yüz kuruş 

verip bilet alacaklardır. Bu su • 
retle yüzde on resim ödenmiş 
olacaktır. Bundan dolayı bilet 
ücretlerine zam yapılmıyacak
tır. 

Çubukluda 
sanatoryum 

Hertoy Hend rik Felem enk mektep gem isi, d ün sabah saat 9 
da limanımıza gelmi, ve Galata rıhtımına yanaşmı~trr. Gemi 
limana girerek top atmak suretile f ehri ıelamlamı~ ve Selim iye· 
den de mukabele edilmiştir. Gemi kumandanı öğleden evvel 
şehre çıkarak valiyi ve lstanbul kumandanını ziyaret etmiştir. 
ôğ!eden sonra da vali ve lıtanbul kumandanı iadei z iyarette 
bulunmuşlardır. Gemi limanımızda üç gün kalacaktır. 

Satın alınma.sına karar verilen Çu· 
bukludaki Abbas Hilmi (Paşa) köşk 
ve korusunda bir sanatoryum tesisi 
muvafık görülmüştür. Buranın satın 

alınma karan yakında Dahiliye Veka.. 
letine bildirilecektir. Bu kadını 

Kim yaraladı( 
Feldnıan isminde bir kadının Be. 

yoğlunda bir pastahanede otururkeıı 
yakası kalkık paltolu meçhul bir a
damın taarruzuna uğradığını bir iki 
güıı evvel yazmıştık. Bu adamın kim 
olduğu ve işin içinde neler bulun
duğu hakkında zabıta tahkikleri de
vanı ediyor. 

Jourııal D'Orient, taarruza uğra

yan kadın hakkında şu malumatı ve
riyor: 

Bayan Feldman, Beyoğlunda Tou
ring Palaca otelinde oturur. Hadise
nin kızgınlık veya intikam yüzünden 
yapıldığı zannolunuyor. Hırsızlık ih
timali zayıftır. Kadın bir zamanlar 
çok zengin olmakla beraber şimdi 
büyük bir şeyi kalmamıştır. 

Madam Feldınan, Nezri isminde 
bir mühendisle Lüksenıburg ot e linde 
oturuy.ordu. Mühendisin vefatı nda 

Brist ol oteline geçerek orada on se. 
ne kadar yaşaaı. ı:sı r araııK ner nh-

şam muntazam Yıldız gazinosuna de
vam etti ve büyük bir serveti kumar
da yedi . Binlerce liralık mücevherle. 
rini de bu uğurda yemiştir .• 

Kibrit 
Fabrikası 
Yangını 
Büyükderedeki kibrit fabrikasında 

çıkan yangın hakkında tahkikata de. 
vam ediliyor. Depoda bul·unan 50 ton 

beyaz barutun ani iştialinde mahsus 

bir kayıtsızlık görülüyor. 
Iştiale depo civarına atılmış bir 

sigaranın sebep olduğu tahmin edil
mektedir. Hamal Ali adında birisi 

zan altında.dır. Fabrika şeflerinin 
verdiai malumata göre, depodaki ba-

tı . 
rutun kendi kendıne tutuşmasına im. 
kan olmadığı anlaşılnuş, hatta iştial 
edebilecek kadar bir zaman geçme
miştir. Alakadarların pazartesi gü
cü mahkemeye sevkedilmeleri muh-. 

temeldir. 

Tecavüze U ğrıyan Kız 
Hakkındaki Tahkikat 

Taksimde Alihoca sokağındaki 14 

numaralı eve hile ile götürülerek te. 
cavüze uğ-radığını iddia eden Melahat 

h&.kkmdaki tahkikat evrakı, polis i

kinci şube direktörlilğüne verilmiştir. 
Melahat, dün öğle üzeri ikinci şube
ye getirilmiş, oradan da berayı mu
ayene tıbbı adliye sevkedilmiştir. Me. 
lahati kandırarak götürdüğü iddia 
edilen Medihanın da malumatına mü
racaat olunmuştur. 

Melahatin son muayenesi yapılacak 
ve hadisede bir cebrü iğfal olup olma. 
dığı anlaşıldıktan sonra alakadarlar 
mahkemeye sev kedileceklerdir. 

Maliye Vekili A nkaraya 
Gidiyor 

Bir müddettenberi rahat.sız bulu. 
nan Maliye Vekili Fuat Ağralı, ta
mamiyle iyileşmiştir. Bir iki güne 
kadar Ankaray.:ı dönecektir. Vekil, 
dün Perapala.sta bazı ziyaretler ka
bul etmiştir. 

Şoförler Cemiyet: 
idare Heyeti 
lskat Edildi 

Son zamanlarda azala
rile reisleri arasında bir 
anlaşamamazlık çıkan 
Şofö rler Cemiyeti idare 
heyetinin vaz iyeti tetkik 
edilmiştir. l ktısat V eka
leti, idare heyetinde ça
lışma ahenginin bozul
duğu neticesine varmış ve 
bu heyeti vazifeden iskat 
etmiye karar vermiştir. 
lskat kararı, cemiyete 
tebliğ olunmuştur. Yeni 
idare heyeti aeçilinceye 
kadar cemiyet muamela
tı, esna/ cemiyetleri mu· 
rakıpliğince idare ve tef
tiş olunacaktır. 

Bugün murakıp Ferit 
cem iyete gidecek ve mu-

.- ,.,,,_~ı;;1,.. -·--'·.7 .. 4 _J ___ ,_ 

tir. Yeni •eçim. 15 şubatta 
başlayacak. ayın 11 sinde 
sona erecektir. 

Kuduz 
ledavlsi 
Görenler 

OTOBUSÇULER NE DlYORLAR ? 
Bu hususta kendisiyle görüştüğü- Y e 9ilköy T r enleri 

müz bir otobüsçü şunları söylemiştir: Şimdiye ka.dar cumartesi günleri 
"- Belediyenin yüzde onu vermi~ Sirkeciden Yeşilköye 23,55 te kalkan 

yenleri işten menedeceğini görünce, son trenlerin 11 şubattan itiba.ren 
mecburi olarak ileri sürülen şartları 24,30 da. kaldırılmaları kararlaşmıt
kabul ettik. Fakat, işin yürümiyece. tır. Bu trenler 1,08 geçe Yeşilköy• 

ği muhakkaktır. Nihayet günün bi- varacaklardır. 

rinde otobüslerimizi de bırakıp bu 

Elektrik Tenzilatı 

itibaren Şubattan 

Hesaplanacak 

işten vazgeçeceğiz. Bu suretle yüz
lerce aile sefil olacaktır. Bugün gün
de mesela yirmi liralık iş ·yapan bir 
otobüs ancak bir buçuk lira kadar 
kazanmaktadır. Kazanç vergisi, pla
ka parası ve otobüsün tamirat parası 
da bu bir buçuk liradan çıkmakta- Elektrik şirketi, kilovat fiyatları· 
dır. nın indirilmesi üzerine hususi tarif~ 

Bizim itiraz ettii1-imiz nokta bele. lerinde de bazı değişiklikler yapmış.. 
diyenin bu şekilde "'bir parayı bizden 1 tır. Buna göre bundan ımnra sınd 
alnuya hakkı olmadığı yolundadır. müesseselerden kilovat başına 6 ku
Hükumet, belediyeye şehirde otobüs ruş e.lmacaktır. Ayrıca saat 21 den 
işletnte imtiyazını vermiştir. Fakat 1 ! ye kadar sarfedilen cereyanların 
bu imtiyaz devredilemez. Halbuki kılovatı 7,25; saat 22 den 16 ya ka.da.r 
belediye bu parayı bizden istemekle sarfedilen cereyanın kilovatı 3,75 ta 
· f ' b. d d. dı kti . hesaplanacaktır. Su ıeıtıcı lletıerin 
ım ıyazıru ıze ev3e ıv.~r :kemeK r. -··-·-w·----- , · 
13u vaziyet karşısın a yu se ma ıun reklamların saat 20 den 16 ya ka.d&r 
lara müracaat edeceğiz." 

Cocuklar için 
Yeni kamp ve 
a~h~eler açdacak 

Bu yıl da mekteplerde yaz tatilin
de çocuk bahçeleri açılacak ve mek -
teplilerin sokaklarda oynamalarının 

önüne geçilecektir Geçen sene te<:ril
be mahiyetinde yapılan bu işten iyi 
neticeler aalmmış ve bu yıl bu bahçe-

sa rfedilen cereyan kilova.tlanndan da 
7,25 kuruş ücret alınacaıktn-. Bu t&. 
rifeler şubat başından itibaren hesap. 
!anacaktır. 

Sıhhat ve Içtiınai Muavenet Veka- lerin çoğaltılması kararlaştırılmış· 

Romanya 
Vavuru 
Kurtarıldı 

letinin Istanbul, Sıvas, Diyarbekir, tır. Ancak muallimlerin tatil zaman. Boğaz dışında Hisarkaya mevkifn. 
Konya, Erzurum, Izmir, Ankara ku- Jarmda bu bahçelerde ilcretsiz nöbet de karaya oturan Romanya bandıra
duz tedavi müesseselerine ağustos ve beklemeleri doğru görülmemiştir. lı Kartel Silva vapuru on iki gün ça· 
eylül aylarında 228 kadın ve 433 er. Bahçelerde nöbet tıutac?ık muallimle- lışıldıktan sonra dtin Alemdar ve 

re maaşlarından başka ücret verile. Saroz kurtarma gemileri tarafında.n 
kek tedavi için müracaat etmiştir. 

cektir. Bunun için yeni bütçeye tah- yüzdürülmtişttir. Gemi fazla yara • 
Bu hastalardan a~ustos ayı içinde · t k 

~ sı.cıa onulmuştur. lanmış ve dümeni de kırılmıştır. Bu. 
hiç birisi ölmemiştir. Yalnız eylülde Bu yıl., çocuık kamplarrna da ehem nun için diln akşam yedekte olarak 
Istanbul hastanesinde bir kadın ku- miyet verilecek, geçen seneki.nden Büyükdereye getirilmiştir. Vapur 
durarak ölmüştür. En çok hasta te- fazla kamp açdaca.k ve buralarda ta. burada tamir edilecektir. 

davi eden müesese lstanbul hastane

sidir. Buraya iki ayda 200 kadın ve 
348 erkek hasta müracaat etmiştir. 

Adliyeye V erilen Dilenciler 
Polis son günlerde dilencileri tek

rar takibe başlamıştır. Dün müddei 
umumiliğe birçok dilencilik suçlusu 
verilmiştir. Birinci sulh ct:?zi:I. haki
mi bunlardan Ali isminde birisini 8 
gün belediye hizmetlerinde çalışmıya 
mahkum etmiştir. 

L~man Vesaiti Yenileniyor 
Liman idaresi Istanbul linıanında

ki vesaitini yenilemiye başlamıştır. 
Bunun için ilk olarak on mavna ve on 
dört tane de güverteli büyük duba 
yaptırılacaktır. 

S elçuk Enstitüsü Bir Müsamere 

Veriyor 

Bugün Çapa kız öğretmen ok~lun. 
da Selçuk kız enstitüsü çok nezih ve 
çok güzel bir müsamere vermekte-

dir. 
Bu müsamerede (Ozyurt) isminde 

bir piyes, (Bir kır eğlencesi l ismin
de bir komedi oynanacak, talebeler 
tarafından müzik ve danslar ve ay 
nca canlı mankenler defilesi yapıla. 
caktır. 

lebeye nezaret edecek muallimlere ay 
rıca ücret verilecektir. 

Maarifte Sıhhiye Müfetti,1eri 
Mektep ve mekteplerdeki talebe a~ 

dedinin gittik~e çoğaldığı göz önün
de tutuıara.k İstanbul Maarif Sıhhiye 
müfettişleri kadro~unun bir misli ço. 
ğaltılması ve bu suretle bütün meR
tep ve talebelerin daimi surette sıhhi 
kontrol altında bulundurulması ka. 
rarlaştırılmışt.Ir. 

Üc Mektep Binası Büyültü lecek 
İstanbul ve ÜskUdar birinci mM· 

teplerile ÜskUda rüçUncU mektebinin 
yanındaki arsaların satın alrnarak bu 
arsalarm üzerine bu meıll:teplere bağ. 
h birer pavyon inşuı karc·la.ştırıl
mıştrr. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

M aar lf Veklteti yiik..t1ek t.edrl!ll&t 
umum müdürü Cevat dün tl .. 

nJversite ve Güzel Sao'atler Akade
misinde tetkikler yapmı~Jardır. 

• 
Yeni k un d a n Pedagoji E ostitu• 

ıııünün bu sabah Oniverslted• 
küşat resmi yapılacaktır. 

• 
G elecek sene KUçük Mustafa.ps-

lJ& Ue Yenikapıda da birer or. 
ta mektep ~ılaca.ktJr. 

.........--.........-~ 
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CUMARTESİ 
Bugünkü Hava: BULUTLU 

·------
.. Bu!ün hava, umumiyetle hafif bulutlu ve 

ruzgar.lı geçecektir. Eqe, Orta Anadolıı ve 
Akdenı:1; sahil mıntakalarmda normal bir 
hava beklenebliir. Yağış ihtimali çok uzak 
değildir. 

Dünkü H ava 
Dün, Barometre 762 milimetre. hararet 

en c;ok 10, en u: 2 santigrat olarak kayde
dilmiş . rüzgar lodostan ııaatte belJ kilometre 
sür'atle Cflmiştir. Hııva, kısmen bulutlu ve 
bazı mmtakalard;ı hafif ya~ı~lı g,.rmi.,t•r. 

...-~~~--~------~~----Gün: 28 Kasım: 91 2 nci ay 
»ı::,ı; Hicr 1 35~ . 

Zilkade: 24 24 Birincikanm 
Güneş: 7,07 - Oğle: 12,281 
!kindi: 15,13 - Akşam: 17.29 
Yatsı: 19,03 - tms!k: :5,26 

'------------------~~-....-
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Aıiier heıabına clavullu, zurnalı gönüllü propagandası 

ispanyada asilerin 
Malaga taarruzlan 

neticesiz kaldı 
Hükumet Cephesinin Mane
viyatı Sağlam· Görülüyor 

Londra, 5 (TAN) _ ispanya asilerinin Malagaya karşı yap
tık~a:ı taarruzun boşa gittiği hükumet mahafili tarafından ha?er 
Verılıyor. Hükumet, bu taarruzu püskürttüğünü bildinnektedır. 

Amerika 
Feyezanı 

1 Bu Arada Kanh Hadi-
1 seler de Bekleniyor 
1 Nevyork, 5 (TAN) - Misisipi va. 
i disinde tehlikeli safha geçmişe benzi 
1 yor. Bununla bera.ter ihtiyat tedbir. 
; leri devam etmekte ve her hadise bek 
J ıenilmektedir. Kayro, tehlikeden kur-. 
l tulmuş sayılıyor. Bütün J\,merika teh 
likenin savu.şturulma haberini bekle
mektedir. Haberin ne zaman. tahak
kuk edeceği belli değildir. 

Motörs Kampani amelesi ile zabı

ta, arasında şimdiye kadar kanlı bir 
hadise vuku bulmamıştır. Mal sahip
leri fabrikalarının tahliyesini istedik 
leri için hükumet, zabıta kuvvetleri 
ni fabrikalara göndermiştir. 

Grev vaziyeti en buhranlı dakika.sı
na girmiş bulunuyor. 

----- Cebelüttarıktan gelen haberler de 

-

asilerin mühim zayiata! 
• . , . uğradıkları mealindedir. Fakat asi bir 

---- generalin anlatışına göre, Malagaya 
a .. .. karşı hazırlanan taarruz henüz vuku 

Romanyantn Ankara ve A tina 
sefaretleri matbuat müıaviri uyuk D evletlerin Müdafaa bulmamıştır. 

Siy ase t i Başvekil Ka.bollero, bugün Ma.dride 
C on günlerjn en mühim siyasi giderek cepheyi ziyaret ve teftiş et-

ParJ.. • ...... .., ....... ·~J .... ')" .. . . -- .. _ .... .... , r'- ..'.l- cr!!-ı.:.!.z,::. 

zu aınentosunda mi lli müdafaa mev manevi kuvvetten memnun olmıuş ve 
rtı ~~da geçen müzakereyi zikret- vaziyeti takdir etmiştir. Kaballero, 
~ 6 hata etıniş olmıyacağız. bundan başka gıda işleriyle meşgul 

Oaı ra~sa Milli Müdafaa Nazırı M. olan müdafaa meclisinin içtimaında 
be adıye meclis kürsüsünden uzun hazır bulunmuş ve daha sonra Valen
)'i.i~an~tta bult;ındu ve beyanatı bü. siyaya dönmüştür. 

Habı.r ekseriyetle tasvip edildi. Valensiya hük\ımeti geçenlerde bir 
te ~ıse, kısaca şudur: Fransa, bir tayyareden İngiliz zırhlısı Royal 
tıı~~~uzden şid~e~.ıe ürkmekte, kork· Oak'!- atı 1 an uç.bombanI? son 
ei a.dır. Tardıyo, Laval, Flanden ı oldugunu, bu hadisenın tekerrur et
tı:ıasetlerinin tesirleri aras ında se • miyeceğini ve derhal tahkikata girL 
b· er geçiren Fransa, bugün harici şeceğini anlatmıştır. 
t ır tecavüzün korkusunu yaşamak. 
adır F k · ransa, dahilde ordusunu 

. uvvetlendirmek siyasetini Varsayın 
:l'lı:ı:asındanberi en ön safta t ut mak
f~kberaber, hariçte kendisine mütte-

ı le h . r aramak siyasetine de e emrrıı. 
~~t vermektedir. Fakat son iki y ı l 
ıçıııcte Fransa ittifaklar siyasetinde 
Çok tnühiın pürüzlerle kar~ı l aştı. Bu 
Sebeple Fransa milli müdafaa siya-
illet· ' . . 1 ııe daha geniş bır ehemnııyet ver 
~~ktedir. Yalnız Fransa ını .. Bu
~~~ lngiltere de müdafaa siyasetine 

1 YOhlar ve milyarlar harcamak la 
~eşi:Uldür. Büyük Harpt en evvelki 
c:~\Jlhü Müs~llah,, siyaset i bütün gü. 
"Ve gayretile yürümektedir. 

te ~tıgün Sovyet Rusya ayni v~iyet
de,dır. Japonya öyledir. ~.~~r~~~~~ ı~ 

.. ayni yol üzerinden yurudugunu 
toruyoruz. 
ı ~Vrupadaki küçük devletler de öy
ı 6dır, Almanya bi l" bütün hazır -
~klarını müdafaa sistemine uydur-

il.kla meşguldür. 
. ı:akat.. untnıamak lazımdır ki 

t'tıudafaa sisteminin pek l eşmesi te-
C\v.. . 
~ uı, doğru ~eniş bir yol ve z~nı ı ~ 
a~ır ı ar. Bugün, müdaf a.a vazı yetı 

ll\ll1'\a1<ıa nı-O"ul olan büyük devlet.. 
~· -y~ • 

ın &:ünün birinde herhangi bi r sı -rlsi tesir altında ...:ıutecaviz olacak-
lttıııı k' . d ımse temın e emez. 

l<.udretli bir He.,.emonyadan mah. 
tu • b' tn bulunan Avrupa k ıt'asında ı r 
ten • b ı 8 sonra bir "Harbı U munıı,, aş-

l~&:ıcı görürsek hiç hayret etmemek
'ır.ı""· ·ııı:ı: icap eder. 

""-- Ömer Rıza DOG.RUL 
............,,---~~~;;,__,,,_._.-

Kömür Vapurları 

1 Ankara, s (TAN) - Vekil
{/ lieycti, Dcnizyollan işletın~ 
ttıu~ M ·"d" ı··w·· emn"ndeki \·· ··• u ur ugu 
0ttıUr ihtiyaçlarını temin ede-

t Ctk kömür vapurlarının nöbet
tttı. istisna edilmelerini kararlaş· 
ltnııştır. 

Evlenme 
işlerinde 

Ko aylık 
Ankara, 5 (TAN Muhabirinden)

Dahiliye Vekaleti, bir kısım vatan
daşların evlenme li}lerindeki masraf. 
lar dolayısile evlenmelerini nüfusa 
ihbar etmediklerini, iırnam nikabı ve
ya metres hayatı yaşadıklarını ve !!a. 
nuni merasimden kaçmdıklarım gör
müştür. Bunların önüne geçmek için. 
evvelce bildirdiğim gibi, evlenme işle. 
rine ait bütün evra.km parasının ve
rilmesi hakkmdaki hazırlanarı proje • 
de evlenenlere birçok kolaylıklar gös
terilmiştir. Bu arada evlenme işlerine 
ait olan beyan, ilan, izin vesaire hak. 
km<hki evrakla üçüncü sınıf evlenme 
cüzadnr evlilere bedava verilecek, bu 
evrak bütün harç ve resimlerden mu
af tutulacaktır. 

Romanya 
Hariciye Na· 
zırı geliyor 

Romanya Hariciye Nazrn M. An. 
tonesko önümüzdeki Salı günü İs

tanbula gelecektir. Beraberinde siya. 
si işler ve hususi kalem müdürleri 
bulunacaktır. Hariciye müsteşarı :M. 
Baduleskonıun beraber gel~eği riva
yeti doğru değildir. Nezaretin uzun 
müddet boş kalmaması için müsteşar 
Belgrat yoluyla doğruca Atinaya gi. 
decek ve orada nazıra iltihak edecek
tir. 

NaZil' Ankarada iki gün kaldıktan 
sonra Balkan Antantı toplant151nda 
bulunmak üzere Atinaya gidecektir. 

M. Dragu 
ile konuştuk 

Balkan Matbuat Kon
feransı Hakkında Bize 

Malumat V~rdi 
Romanyanm Ankara ve Atina se. 

faretleri matbuat müşaviri M. Dragu 
Atinadan İstanbula gelmiş ve Anka
raya gitmiştir. 

M. Dra.gu Pazartesi günü Roman
ya sefiri M. Televiagne ile beraber ts
tanbula dönecek ve Park Otelinde 
Türk matbuatı şerefine bir ziyafet 
verecektir. 

Evvelce de yazdığımız gibi M. Dra
gu uzun müddet Romanya matbuat 
umum müdürlüğünde bulunmuştur. 
Balkan matbuat tesanüdünün kurU 1. 
masında çok faydalı bir rolü vardır. 

M. Dragu eskiden beri hep ateşli 

bir Türk dostu diye tanınmıştır. An
karadaki matbuat müşavirliği vazife. 
sini, ayni zamanda Romanyada TUrk 
matbuat .müşaviri iımiş gibi bir suret
te ifa ttmekte ve Türkiyeyi Roman. 
yaya çok yakından tanrtmayı iş edin
mektedir. 

Romanya matbuat umum müdüril. 
Atina Balkan toplantısında bizzat 
hazrr bulunmıya lüzum görmemiş ve 
bu işlerde büyük tecrübe ve gayreti 
olan :M. Dra.~yı.ı vekil tayin etmiş. 

Vt· M. Dragu Ankaraya hareketin
den evvel kendisile ~örüşen bir mu -
harriritni7..e demiştir ki: 
"- Atinada bu defa toplanacak 

Balkan matbuat ıkonferansı çok nıU
hlm olacaktır. Bu konferans 14 Şu. 
batta. yani devlet adıı.mlarmm seya
h tinden bir gün evvel ba.c:;lıyacaktır. 
; Balkan memleketini dört veya 
~ ıı:-aı.eteci temı;il ede~ktir. 

Programa J?""lince henüz tı:ınııımil~ 
h~zrrıanmamakla beraber Uç Jcısnıı 

vardır: 

1 _Siyasi meseleler. 

2 _ Tekn;i< işler. 

3 _ Fikri alakalar. 
Bı:ılkan ~azctecileri arı:ıqmda ie 

. ı·v• ajt bir cok mf'Seleler konu . 
bır ıgıne "' . 

k Varılan }tararlar tetkık ve 
~ulaca ' . r ... 

d:ı. edilmek Uzere Balkan Bır ıgı 
tas ın. • kt" 
Konseyine blldirilece ır. • t 

Geç sene Bilkreste :vapılan ma: • 
.e"ti·-amm ancak ihMrl bir ma. 

buat ıç "' k' . t· B \kl'ln . . dı Bu sene ı ı~ ımıı. a 
hıyetı var · . . . 'ki 
matbuat mümessillermın ilk haki 
konferansı olacaktır.,ı 

GECE BEYOGLU 
Aman Sıkı Tutunl 

Size bir bilmece soracağım. 
- iskelelerde geceleri en sıkı kL 

yıt altına alınan ve saklanan şey n .. 
dir1 

- Biletler. 
-Hayır bilemediniz? 
- Bilet paraları. 

- Yine bilemediniz. 
- iskelenin defterleri. 
- Yok efendim yok! 
- Seyrüsefer tarifesi. 
- Ne münasebet? 
- Evaınir dosyası. 

- O da değil! 
- Ya nedir? 
- Söylenecek gtbi değil ama ne 

çare. Bir kere ki, bilmeceyi sordum. 
Lakin hele bir son gayret daha etse-
niz .• 

- Canlı mı, cansız mı 

- Cansız. 

- Hamallar mı? 
- Alay etnı'eyin de cevap veriniz. 
- Bilemedin, dedik ya! 
- Efendim! Ekseri iskelelard• ve 

Soğuk bir kış gecesinde 
Beyoğlu caddesinde 

neler görülür ? 

bilhassa yeni yapılan Kadıköy iske
lesinde sular karardıktan sonra sıkı 
sıkı kilitlenip kapanan yer, yalnız i;i. 
dilen yerdir. 

Yazan: Suat D ervit 

I
• şten geç döndüğüm gecelerde gördüğüm bu Beyoğlu cad

desi.. Gündüzleri vaktim oldukça güzel dükkanlarının 
kanları önünde seve, seve durup güzel şeyler seyrettiğim, 

came _ b' b v 

gündüzleri şık ve süslü insanları~ dolaştıgı ve gece on ır uçuga 
k d eğlenen İstanbul halkını sınemalarmda, barlarında barındı
r:n ~stabulun en işlek bir caddesi olan o Beyoğlu caddesine ben-

zemiyor ... 

G ecenin bu geç ... Daha doğrusu\-
sabahın bu erken saatinde Bu bacakla-

b dd bo boş rı çıplah uca e m .. 
. . çocuk nereden pc) 

Neden bilmiyorum, belkı de sıne. da oldu? Bu yav· 
malarının ışıkları sönüyor da ondan; ruyu bu saatte so 

adeta alaca karanlık.. kak ortasına ata 

Hem bu gece fazla. olarak sert bir 
rüzgar ve gözlerin içine dolan hafif 

bir kar da var. 

ve şunun, bunu· 
merhametini tah 
rik ederek beş o 
para kazanmak is 

Rüzgar, sinema kapılarındaki afiş- tiyen kim . çocul 
leri sallıyor .. Ve üç insan büyüklü. ağlıyor: 
ğündeki bu resimler böyle sallandık- _ Donuyorum 
Ça hareket eden, kımıldayan, hemen A A Abla 

çım.. ç.. .. 
üzerine atılmağa kalkışan korkunç Ağabey bir ekmek 
hayaletlere benziyorlar.. parası. 

Cadde, hortlaklarla dolu bir Kuru· Bir kapı açılıyor. 
nuvusta şatosu gibi korkunç... 1 Yine bir kahka-

Caddede yalnız biz mi ,varız .. Ne-ıha sesi duY:1yo~u." . 
Ipek elbısesını , 

kadar tenha buraları.. t 1 1 · · klarına geçir 
İş uzun e e { erını parma -

Yok canım.. - miş, kısa bir kürk manto giyen bir 
te si~~ma ~apısı- bar kadını .. Ve kalın paltosu içinde 
nın ıçıne sıgınmış v ~ 'ki k k . . · soau(J'u hiç te duymıyan ı er e .. 
ak sakallı ırı bır a- 0 0 

• 

lam... Bir Rus Çocuk bizi bırakıp onların yanma 
.nültecisi.. Hala doğru yoşuyor: 
Rus mülteci vasfı- - Açım .. Açım .. Ekmek parası. 
nı giyinişinde, sa. - Şoför! Şoför!. 
kalmda, yüzünün 

- On para vermez misin, 
çizgilerinde. . taşı-

ht r - Hey şoför öldün mü? yan bir ı ıya .. 
o da bu korkunç Bar kadını çantasını açıyor. Ve 

şatonun Kurun~- çantasından bir para çıkararak çocu
vustai kapıcısı gı. ğa veriyor. 
bi... - Haydi, git .. Git buralardan, can 

Yan sokaklarının birinden bir ses sıktın, artık .. 
yükseliyor .. Bir sarhoş narası .. Son- - Şoför! .. 

b. Hızlı .. hızh ilerliyoruz. Hala sesle-
ra bu nara kadar hoşa gitmiyen ır rini işitiyoruz: 
ahenkle uzayan çirkin bir kadın kah. - Esrar mı yuttun be herü!. 
kabası duyuluyor. Sonra!. Sonra de- Bir otomobil motörü, sokağın için-
rin bir sessizlik.. de işlemeğe başlıyor. 

K öşe başında nöbet be~liyen 
taksilerin içinde şofor ya

makları külçeleşmiş uyuyorlar:·· 
Köşeden bir kadın çıktı. Şışman 

bir kadın, üzerinde önü açık bir rop 
döşaınbr var. Soluk pazcnden bir rop 
döşambr .. Ve yırtık bir etekle parça, 
parça bir süveterin üstüne manto 
yerine giymiş.. Çıplak ayaklarına 
kahverengi bir şoson geçirmiş .. 

Boyalı saçlan rüzgardan uçuşu

yor .. Ve boyalı yüzünün manası kuv. 
vetli bir sarhoşluğu ifade ediyor. 
Gözleri yarı bayılmış .. Başını yuka
rıya doğru kaldırmış. Soğuğu hiç his
setmiyor. Bizi gÇrünce bize doğru 
yürümeğe başladı. 

Ürküyorum .. Acaba bir deli mi?. 
Tam önümüzde duruyor .. Ve ağ

ıma doğru bir sigara. götürerek ko. 
ca.ına soruyor: 

- Arkadaş, ateşin var mı? 
Ona fı~ıldıyorum: 

- Ver kibritini.. 
Kibrit kutusunu ona atar gibi ve. 

riyoruz .. !lerlivoruz ... 

Ve biz daima süratli adımlarla i . 
lerliyoruz: 

B ir menekşe.. Bir menekşe al
maz mısınız sizin madam için 

deviyolet mösyö .. deviyolet ... 
Bu kadın gök

ten mi düştü .. ne
reden yolumuz üs. 
tüne çıktı?. 

Bir vitrinin üs
tünde yanan kır
nızı lambaların ı

.,iiğında mevtai gö. 
rünen ihtiyar yü
zünde ne kadar 
büyük ve ne ateşli 
gözleri var. Ko
lunda küçük bir 
sepet tutuyor. Içi 
çiçek dolu ... 

Bir elinde bir de
met menekşe ... 

Belki günlerce yıkanmamış yüzü. üs
tüste sürülmi.iş pudra ve alhklarla 
bir maskeye dönmüş .. Başmda siyah 
ipek toka .. Ve boynunda siyah kor. 

- Yalnız gidilen yer mi?. 
- Evet! 
- O da ne? Sinema mı? 
- Sinemaya yalnız gidilir mi? 
- Ya neresi? 
- Büyük numaralı yer ... 
_ Ha! Anladım. Hay Allahtan ı . 

yilik. Demek kapıyorlarmış. 
- Evet! Hem de kilitliyorlar. 
- Sebebi? 
- Sorınadıın ama zannederim, bi· 

rinin hoşuna gider de alır iÖtürür 
diye korkuyorlar, olmalı. 

Hüviyetlerini bilmediğim bir çift 
bundan bir iki gün evvel Kadıköy İs· 
Kalesinde bir rahatlık yeri aradılar. 
Buldular, fakat kilitli idi. Şaştılar ve 
erkek kadına dedi ki: 

- Şu hali Felek duysa da yazsa ! 
Hadiseyi o gün haber a.ldını. Tah· 

kikat yaptırdım. Hakikat olduğunu 

gördüm ve bu bilmece ile işi alaya 
vurdum. Alakadarlar ya aldırırlar, 
ya aldırmazlar ama biz bilmecemizi 
yaparız. 

B. FELEK 
Ankarada B. Sanevber: 
Güzel mektubunuzu aldım. Teb-

rikler ve saygılar. B. F. 

Boluda Kaymakamlar Kongreıi 

Bolu, 5 (A.A.) - Dün de Parti sa

lonunda Vali Salim Gündoğanın baş
kanlığında kaymakamlar kongresi a· 
çıldı. Kongreye umumi meclis üyele. 
rı ve daire direktörleri iştirak etmiş· 
lerdir. Toplantıda köylü, şehirli yüze 
yakın dinleyici bulunmuştur. 

delası ile süslenmeğe yeltenmiş olan 
biçare kadın mütemadiyen ko\·ulma
ğa alışık olanların sırnaşıklığı ile bi· 
zı oırakmak istemiyor. 

- Lazım değil.. Mersi. 
- Oh mösyö ne olur? Madama. 

oir Yiyolet, güzel viyolet.. 
Yürüyoruz .. Rüzgar esiyor, kar 

yağıyor. 

G alatıı.sarayr .geçtik.. Tünele 
doğru gidiyoruz. Haçapulo 

pasajının tam önünde iki erkek dur· 
muşlar .. Yüksek sesle konuşuyorlar. 

_ Ne oldu acaba? 

- Bilmem. 
Biz o sokağın hizasına gelmeden 

polis. biru evvel, kaçan kasketli bir 
adamın bileğinden tutmuş köşe ba.. 
şına geldi: 

- Ne attın o sokağa? 
- Hiçbir şey atmadım .. 
Polis memuru elektrik fcnerile yer 

leri arıyor. Biz de soğuğa rağmen 
tecessüsle orada. duruyoruz, bakıyo. 
ruz .. 

Nihayet polis memurunun: 
- İşte. dediğini işitiyoruz. Ve yer. 

den bir şey alıyor, yaklaşıyor. 

Memurun elinde açık duran susta. 
lı bir çakı \'ar.ı.~sele anlaşıldı. Kas. 
ketli adam, barlarda çalışan bir ka
dını öldürmek istiyormuş . 

Polis memuru ve kısa boylu ka8 .. 
ketli adam yanyana ilerliyorlar. Biz 
de evimize doğru yürüyoruz .. 

Rüzgar çok kuvvetli esiyor .. Kar 
taneleri se-rt, ::;ert tıpkı dolu gibi 5ert 
vüzlime vuruyor, nekadar üşüyorum 
bu gece!. 
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A.4.a.hkemelerde 

Hırsızhk suçundan 
mahkemeye verilen 

iki küçük çocuk 
Bunlarla 

daha 
beraber sekiz kişi 
sorguya _çekildi 

Poli,, dün geç vakit Müddeiumumiliğe on hırsızlık suçlusu ver
miştir. Bunlardan Hüseyinle Yusuf isminde iki çocuk asıl hırsız
lık suçlusudur. Bu iki çocuk depodan aşırdıkları mühim miktarda 
boş çuvalı Ali, Veli, ve Mehmet ismindeki şahıslara satmışlardır. 

MührU 
kim 

bozdu? 
Polis, iki sene evvel Taksimde Os. 

manlı sokağında oturan Fahrinin e
vinde kumar oynatıldığını tesbit ettL 
ği için evin kapısını mühürlemiş ve 
Fahriyi de dışarıya çıkartmıştır. Fah 
ri dokuz a:y sonra da bu eve taşınmış· 
tır. Polis, Fahrinin mühürii bozdu
ğunu iddia ettiği için hadise mahke
meye intikal etmiştir. Dün asliye ü. 
çüncü ceza mahkemesi bu davaya 
bakmıştır. Suçlu Fahri, kendisini 
şöyle müdafaa etti: 

- Polis kapryr mühürledi. Evin 
anahtarı bende kaldı. Kapı Uç ay mü
hürlü kalacaktı. Ya çocuklar veya.. 
hut yağmur mühürü bozmuş. Ben 
dokuz ay sonra evime gittim. Anah
tarla kapıyı açtım ve girdim. MühürU 
ben bozmadım. 

Şahit olarak dilenilen komi.ser de 
,unfan söyledi-

- Gerçi o üç ay müddetle kapatıl. 
nu,tı. Fakat mahkemeden karar ge
tirilecektir. Mahkemeden evin kıl palı 
kalması veyahut açılması için mutla.. 
ka. bir karar 13.zrmdı. Fahri böyle bir 
karar getirmeden kapmm mühilrünU 
bozarak içeriye girmiştir . 

Bu dört adam da aldıkları 
hırsızlık çuvalları Hüseyin, Naz
mi, Nuri ve Mehmet isminde 
dört tüccara devretmişlerdir. 

Çocuklar, hırsızlığı büyüklerin 
yaptıklarını ileri sürmüşlerdir. 
Büyükler de suçun çocuklara ait 
olduğunu söylemişlerdir. Müd
deiumumilik, bu kanşrk ı..lava 
dosyasını suçlularile beraber 
müstantik Mahire vermiştir. 

Tahkikat dün gece devam et· 

miştir. Karar bugün verilecek • 
tir. 

MEŞHU1 
SUÇLAR 

Teşrinievvelden beri tatbik edilen 

meşhut suçlar kanununun cürümler 
üzerindeki azaltıcı tesiri son zaman

larda nazarı dikkati çekec~ bir hale 
gelmiştir. İlk üç ayda İstanbul müd
deiumumiliğine (1060) kadar meşhut 
suç hadisesi geldiği halde son bir ay 
beş gün zarfında ancak (180) vak'a 
intikal etmiştir. Meşhut mahkemele-
rin faaliyetinden sonra diğer mahke. 

melerde bilhassa sulh ceza mahkeme 
Müddeiumumi evrakı tetkika iste. lerinde de işlerin adedi yüzde yirmi 

diği için muhakeme talile edildi 

Beledıye 
Garajını 
Soqmuşl 
Meşhut suçlara bakan Sultaııah. 

met sulh üçüncü ceza hakimi dün Fa 
tih belediye garajına amele gibi girip 
te bir çok tel ve boru çalan Uürha
nettin isminde bir genci dört ay ha.. 
pise mthkfım etmiştir. Ayni z.aman
da tevkif edilen Bürhanettin suQUnu 
tamamen itiraf etmitşir. Mehmet, !s_ 
mail ve Halil isminde üç şahit te bu 
itiraiı teyit ettikleri için hikim. !h
tıan, kar• nnı vermiştir. 

nisbetinde azalmıştır. Bilhassa son 
günlerde meşhut suçlar çok aza.lmı~
tır. Geçen hafta içinde iki gün İs. 

tanbul müddeiumumiliğine hiç bir 
hadise aksetmemi.ştir. Bakırıköy meş
hut suç mahkemesi de işin az.lığından 
dolayı lağvedilmiştir. 

l<tt. 5 inci İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine ka
rar verilen (25) adet masa ve (20) 
adet sandalye 9-2-937 tarihine mü 
sadif Salı günü saat 2 den 5 e kadar 
ilk açık arttırma suretile Beyoğlu ls. 
tiıklal caddesi Anadolu Hanı altında 
Anadolu birahaneı:ıinde satılacağın
dan taliplerin mahallinde bulunacak 
memuruna rnüracaatıan. 

Binbaşı ile ağabeyimi llgaza doğru selarnetliyeli 
epey oldu. Onlar şimdi Ankaraya kavuşmuş olacak
lar. 

Bugün Feriha Hanımla :'.ıraber Dursunu görmek 
için memleket hastanesine gittik. 

Bir döviz 
kaçakcılığı 

davası 
Geçenlerde müddeiumumt muavin. 

!erinden llikmet Sone! İstanbul pos
tanesinde bir döviz kaçakçılığı cür _ 
mü meşhudu tesbit etmişti. lstanbul
dan taahhütlü mektuplar içinde hari. 
ce para kaçırıldığı müddeiumumiliğe 
ihbar edilmişti. Kaçakçılığı yapan a
da.m mektuplarmı ekseriya Galata 
postanesinden veriyormuş. Müddeiu. 
mum.ilik, İstanbul postanesine gelen 
ve Telavive gönderilen bir kaç taah
hütlü mektuptan şüphelenmiş ve 
mahkemeden karar aldıılctan sonra 
bu mektupları açmıştır. Mektuplarm 
içinde beyaz kağıtlara sanlını~ ekse. 
risi yirmişer Sterlinklik (107) Ster
lin kıymetinde ecnebi parası çıkmrş. 
tır. Mektuplann arkasındaki adres. 
!erin sahteliği anlaşıldıktan sonra ka 
çakçılığı yapan adamın aranmasına 
başlanmnıı mektubun üstündeki yazı
lardan ve Galata postanesine mektup 
verilirken bekletilen adamın takibine 
göre !sak Bahar isminde birisi ya.ka. 
lanmıştır. lsak Bahar evvela herııeyi 
inkar etmiş ve fakat sonra da hnki -
kati itiraf etm<'tk mecburiyetinde kal. 

· mı!'ltır. Bu kaçakçılıkta ihmal ve sui
istimalleri görülen bazt memurlar da 
Baharla beraber mahkemeye veril • 
mişlcrdir. 

Dün. asliye ücüncil cezıı. mahke
me~inde bu lcaçakGılrk davasına baş • 
landı. 

!sak Bahar, ayni mahkemede ay
nca döviz kaçakçılığından da muha. 
keme edildiği için ma hke.me. evvela 
bu iıki davanm birleı:ıtirilmesine ka· 
rar verdi. Sonra müddeiumumi FerL 
dun mütaleasrm sövledi. CeT..a kanu
nunun yeni tadil edilen bir maddesine 
g'Öre bu işe ihtısas mahkemef;inin 
bakması Iawn g'elecC'ğini iddia etti. 
Mahlteınt: bu taleuc uyrn nh ..ı"..,.":rı 

sa TA hiyeti haricinde ~örerek dosyayı 
müddeiumumlliğe iade etti. 

YENi NEŞH IY AT 

Avcılık ve atıcılık, balıkçılık -
Ti.irk avcı ve balıkçılarının efkarını 

neşreden bu mecmuanın 10 uncu sa· 
yısı çıkmışır. 

Varlık - On beş günde bir çıkan 
bu san'at ve fikir mecmuasının 
86 rncı sayısı intişar etmiştir. 

Deniz - Tiirk Ticaret Kaptan 
ve Makinistler Cemiyeti tarafın. 
dan neşrolunan bu mesleki mecmu
anın 20 inci sayısı çıkmıştır • 

Bir Emekli Zabit Çağırılıyor 
Kadıköy A9kerlik Şubesinden: 
25. Alay, 3 81. komutanlığından 

emekli önyi.izbaşı Yusuf Ziyanm 
şubeye gelnıesi veya bulunduğu ye
rini bildirınesi. 

, ____________________________________ _.... 
Bu • p E K M E 1 . E K Sinemalarında ZENGİN ve EMSALSİZ 
gün 1 ~ve ~ ...,ROGRAM. ~O ~eneden .. si~em~m YE?~ 

, İCADI mevsımın en buyuk sınema hadısesı 

C..A.NLI F'iL1" 
TÜRKÇE NüSHASI ,~ FRANSIZCA NüSHASI 

; p ~c!!ogr.:::~masuı~· m H E ~yn~l!md:~·m••ınd• 
~~!'m~s!,Eda'!!lar':! ~att~e~u!ı~n!~ ~ K A '!!e~evk#v~g!e~k !ı!ı.N ( E 

AŞK ve MUS1Kt Filmi. ~ Baş Rollerde: 
MAR!A PAUDLER - LEO SLEZAK ~·- LtL DAGOVER - ADOLF VOHLBRUK 

Aynca programda ilave olarak: 1 - Paramount düny: havadisleri ve 2-Arılar tehlikede renkli Miki Mavs .. 

~~-~-~~~~~~~-~~~~~-~-~-~-__:_:====::::::::::::=:=======~ 

Bugünkü program 
lstanhul: 

Ötle neşriyatı - Saat: 12.30 Plakla Türk 
muıikisi; 12.50 Havadiı; 13. - 13.30 Güneş 
koro heyeti tarafından konser. 

, ' Büyük bir sinema muvaffakıyeti... Mevsimin en büyük musiki eseri 

OVBOT 
(Tamamen yeni 1936 Franaızca koypau) 

B01 Rollerde : 
IRENE DUNNE - ALLAN JONES 

Akşam neşriyatı - Saat: 18.30 Güneş 

k~übunden naklen Nec~p ~azıl- tarafından 1 
bır konferans; 19 Şehır tıyatrosu komedi 
kısmı tarafından bir temsil: 20 Tilrk musi
ki heyeti; 20.30 Bay Ömer Rıza tarafından 

ve me~hur zenci bariton PAUL ROBESON 
811 film için senelerce çalışılmış , düzünelerle yıldız ve yüzlerce artist 
i~tirak etmiştir. Yeni bir musiki, yeni şarkılar, şaY:anı tem~a ve ese
rın ~areketine uygun ktblolar, bu filmin mükemmeliyetine amil olmuş 
ve cıdden bir tarihin hayat panoraması manzarasını arzetmektedir. 

arapça havadiı; 20.-45 Münir Nurettin ve 
arkadaşları tarlfmdan Türk musikisi ve 
halk ısarkıları, saat ayarı; 21.15 Orkcgtra; 
22.10 Ajans ve borsa haberleri ve ertesi rü
nün proırramı; 22.30 Plilı:la sololar, opera 
ve operet parçaları; 23 Son. 

• 
Günün pl'ograın özü 

Hafil konserler: 

13.10 Bükreş: Plak konseri; 17 LAypzir: 
Eğlenceli neşriyat; 17.15 Vartova: Koro 
konseri; 18.15 Bükreş: Askeri bando; 19.10 
Bükre~: Eilenceli muıiki; 19.15 Llypziır: 
Halk musikisi; 19.20 Kolonya: Şrammel 
musikisi; 19.40 Budapeqte: Radyo salon or
kestrası; 20 Napoli, Roma vesaire: Karı,dc 
musiki; 20.ıo Prııg: Askeri bando; 20.45 
Orkestra, caz, koro, ıopran, tenor; 21.10 
Laypzig: Orkutra, sopran, tenor, bariton; 
21.15 Bükreıs: Kilçük rAdyo orkestrası; 21. 
40 Roma: Varyete; 22 Var$ova: Hafif mu
siki; 22.05 Ostrava: Hafif musiki; 22.35 
Varşova: Karnaval ne$riyatı; 22.45 Bükre$: 
~acaru lokantasından nakil; 23 ~S Berlin, 
v,.~aire: Q .. ce musikiısi; 24.05 Bwlapeşte: 
Çigan musikisi. 

0}>f'ralar, Opcrt>tlPr: 

,_ Pek yakında SU HER Sinemasında 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul 

TÜRK KROM 
ANONlM Ş1RKET1NDENı 
Ticaret kanununun 

361 inci maddesine ve ş i r k e t 
esas mukavelesinin hükümlerine gö • 
re Türk Krom Anonim Şirketinin 

merkezinin senel!~ balosunun bu sene 
de parlak bir şekilde olmasını temin 
için memleketin yüksek sosyetesine 
mensup hayırsever bir çok bayan ve 
baylardan mürekkep balo komitesi Yıllık heyeti umumiye toplantısı adi 
toplandığı ve 13 Mart 937 Cumartesi olarak ~ Ma_rt ~937 cuma günü saat 
akşamı bu balonun Tokatliyan salon- 14 de _şırketın ıdare merkezinin bu • 
larında verilmesine karar verilerek lundugu Galata.da Voyvoda caddesin· 
faaliyete geçildiği haber alınmıştır. de .. ~~ikurazioni Cenerali hanının 

4 uncu katında 73/ 75 sayılı dairesin-

Kermes Şenlikleri Filmi de aktedileceği hissedarana maıunı 
olmak üzere ve esas mukavelenin !57 

Kermes filmi dlinden itibaren şeh. inci maddesine göre bir hafta evvel 
rimiz sinemalarında gösterilmiye baş şirket merkezine başvurarak hisse se
lanmıştır. Gerek senaryo ve gerekse netlerini tevdi edip duhuliye varaka· 
hazırlanışı itibarile çct< muvaffak o- larr almalan lüzumu ilin olunur. 

Mii7~ lrArA M1"7n.!!lm,:114l_; •n,,lca•A--• 
1 - Idare meclisi raporunun okun· 

21.0S Vivanıı: Eilenceli k~n~ık radvo Dn-
puı 1!'\t .c;~ Yt--r 11:.uıo: .l'l1C01nı nın ı...a rahc..ul: ,,_.. .L--- '- ...... ' ., .... ,.. 113• u-

del Wt~t" operası; 23.05 Bükreş: Opera o - d. 
kestrası. ır · 

ması, 
Filmde kendine mahsus bir takım Resitaller: 

18.30 Ru<l~peşte: Sarkıtı kon~er; 

Viyan~· Halk ıarkıları; 20 Var~ova: 
musikiıi. 

hususiyetlerden başka: 
18.30 

2 - Mürakıp raporunun okunması, 

3 - 31 Birincikanun 1936 tarihin
de hitam bulan seneye ait bilanço Ur 
ve zarar hesaplarının tetkik ve idare 
meclisi azalannrn ibrası, 

Leh 1 - Beynelmilel Bebek ser.gi&i, • 

· •ı rı•, mosikiıııl : 

18.15 Roma, Varşova; 22.10 Buda.peşte; 
:?3.30 Berlin, Varşova, Kolonya, Liypzig; 
23.40 Roma, Prar; 23.50 Viyana. 

ŞEHiR TiYATROSU 
DRAM KISMı r

1

:11111111111!111'1 

il ı, 111...ıı ııl,ıııl Bu akşam 
20.30 da 1

• ı ııııııııl BAHAR TEMIZLlôl 
KOLTUKLAR: 50. 40 Kuruş 

ŞEHiR TiYATROSU Operet Kısıııı 

ııııııııııııııı 

ill . ..11!' 

Bu akşam 20,30 m.. 
AŞK MEKTEBi 

Yazan: Yusuf Ziya 
Beste: M. Sabahattin 

Çocu" ı ıyatrosu 

ve 14 te 
Doğanla Selırıa 

Dans, Spor, Gürbüz Çocuk müsaba-
itası. 

2 - Münir Nureddin, Klavesenist 
Natalya Mola, Belgrat Operası piri
madonnası Bahriye Nuri Haçiç, Eliza 
Karakaş, Lili Dalpini Kapuçelli'nin 
konserleri, sabık Rus Devlet Tiyat • 
rosu baş balerini Arzumanova ve ta. 
!ebelerinin dansları, Gazino dö pari· 
nin 30 kişilik Tamarabek heyetinin 
dansları, beynelmilel komik Maks 
End Kuvak'm numaraları vesair eğ. 
lenceler vardır. 

4 - Esas mukavelenin 25 inci mad 
desine göre idare meclisine aza seçil· 
mesi, 

5 - Mürakıp tayini ve 
tesbiti, 

6 - Ticaret kanununun 

Ucretinlı1 

323 üneU 
maddesine tevfikan idare meclisi aza.
larına salahiyet verilmesi. 

IDARE MECLISl 

Kayıp: 879 numaralı hususi otomo 
~AYI - 975 sicil numaralı şoför bil pl8.i<asın1 kaybettim. Yenisini ala. 

vesıkanu zayi eyledim. Yenisini ala. cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. _ Sirkeci, l\lithatpaşa Han No. 23-24 

Mehmet Süleyman Sami Akkan 

mez ki! Bizim köyün hocası bir Sadiye Hanım var. 
dı. Koyün en akıllısı onunla aşık atamazdı. Kozalalt 
kadar bir kız amma, bir ağzını açtı mı, çifte hortuç
lu mitralyöz yanında tepeden dolma şişane kalır. 

Fenha Hanım artık yatışmıştı: 
Muharelbeye gitmeden sakatlanıp yatağa düşen bu 

mert Türk çocuğu yatmaktan pek sıkılıyor, ayağı
nın çatlak kemiğini kaynatmak için konan alçı onu 
yatağa bağhyor. 

Eseri hozırlıyan: 

:RAKİK! İNKILAP 
ıs -

ROMANI] 
Mahmud Atilld AYKUT 

- Anlaşıldı Dursun onbaşı, dedi, sen kadınlarda.n 
hoşlanmıyorsun! 

Dursun, artık bana dönmüştü: 
- Kuzum Seyfi Bey, dedi, küçük hanıma laf kA.r 

etmiyor. Bari sen benden yana ol da, birkaç söz de 
benim için sen söyle! Biz mektep, medrese görme • 
dik. Silah atmasını biliriz amma, söz atmasını bec~ 
remiyoruz işte! 

Bizi görünce pek sevindi. Fakat şikayetini de sak. 
lamadı: · 

- Kötürüm gibi yatağa mıhlanıp kalmak kötü 
şey, diyor. 

Sabah muayenesinde doktor ona en aşağı yirmi 
gün yatacağını söylemiı;. Dursun buna müteessir: 

- Ayağımda sancı kalmadı. Artık bıraksınlar, 
diyor. Ve sonra yanımızda genç kızla hastane baş
hemşiresi olduğunu hiç düşünmiyerek ilave edi
yor: 

- Beni, gan gibi yatakta yatırmak istiyorlar. 
Feriha Hanımın kulaklarına kadar kızardığını, 

hemsirenin dudaklarını ısırdığını farkettim. Bir şey 
söy~:mediler. Fakat ikisinin de sıkıldıkları belliy
di! Genç kız, bu fedakar çocuğun mvıum hakare. 
tinden incinmediğini anlatmak için onunla konuşmı
ya başlamıştı. 

Dursuna, ailesini, köyünü, askerliğini sordu. 
Biz, onu bu taraflı sanı.yorduk. Feriha Hanım, 

memleketini sorunca derin derin içini çekti: 
- Kasabalıyım küçük hanım, dedi, ve gözleri da

larak ilave ettk 
- Oraları düşman ba.9tı, kimbilir ne haldedir. 
Köyünü sormak ona yarasını sormaktan çok acı 

«elmişti. Kahraman Türk G-Qcuğu macerasını kesik, 
l!ade cümlelerle şöyle anlattı: 

- İzmiri düıman Eastığ'ı zaman ben Kasabada 

askerdim. Bir erkanıharp zabiti kumandanımız var
dı. Orada hemen kırk neferlik bir çete yaptım. Son. 
ra Demirci Efe ile birleştik. Sayımız yüzü buldu. 
Çok işler gördük. Çok düşman kırdık. Sonra düş
man büyük taarruza geçti. Biz de emir aldık. Geri 
çekildik. Kasabaya düşman girdi. O zaman, bu za
man hiç ha her almadrm. Düşman geride kalanları 
yaktı, yıktı, diyorlar. , 

Bir ay evvel lzmirden kaçıp gelen bir jandarma 
bütün oraların yangın yerine döndüğünü 8Öyledi. 
Eh ... Kısmet olur da düşmanla karşı karşıya gelir • 
sem, ben de kıyasıya intikam alacağım. Anamın, ka. 
nmın intikamını bırakır mıyım gavura! 

Feriha Hanım sordu: 
- Ne zaman evlennıiştin, Dursun? 
- Bıldır, harman ayında! 
Ve bir kadın tecessüsü ile tekrar sordu: 
- Çok seviyor muydun karını? 
Dursun, dile gelmiş bir kaya parçası gibiydi: 
- İnsan avratını semez olur mu, küçük hanım. 
Feriha Hanım biraz evvel Dursun un kırdığı potun 

intikamını aldı: 

- O da bizim gibi yatakta yatan kanlardan mıy
dı, Dursun! 

Delikanlı bir anda alıklaştı. Bir şey anlamamış gi
biydi. Ayni 11özü bir kere daha işitmek ister gibi genç 
kıztn yüzüne baktı. Ve o masum zekasının yetebildi-

ği kadar bir kudretle sordu: 
- Siz yatakta değilsiniz ki küçük hanın •. 
Genç kız, ona, biraz evvel geçen o ayni bahsi ha. 

tırlatmak için hazırlanıyordu. Fakat Dursunun geç 
hareket eden zekası vaziyeti kavramıştı. Birdenbire 
yataktan yarı beline kadar kalktı. Gözleri parla
mıştı: 

- Hele bak, dedi, hele bak şu yavuz İstanbul ha
nrınına.. Deminki lifnnı, at kuyruğu gibi enseme 
yapıştırıverdi! 

Feriha Hanımın içi rahat etmişti. 
Şimdi sevimli intikamını almaktan duyduğu zevk. 

le yüzü gülüyordu: 
- Sen kadınları bu kadar hiçe mi sayarsın Dur • 

sun? 
Dursun cevap vermiyor, bir tatlı bel!ya çattığını 

anlatmak ister gibi kıvranıyordu: 
- Yok, haşa, dedi, biz o lafı kibar kadınlar için 

söyleriz, canım. 
- Eh, demek biz aşa1ık kadınlarız öyle nıi? 
Zavallı Dursun, hakikaten belaya çatmıştı. 
Aralarına girmiye, bu çıkmazdan kahraman çocu-

ğu kurtarmıya hazırlanıyordum. Fakat Dursun, bu 
sıkışık vaziyetten kendini saffetiyle kurtardı. Tatlı 
tatlı gülerek: 

- Ah siz lstan bul kızlan. dedi, hepiniz okuvup 
okuyup apokat oluyorsunuz. Sizinle ~öz yan~ı edil-

Artık aralarına girmek sırası gelmişti: 
- Küçük hanım, latife ediyor, Dursun, dedim. 

seni çok seviyor da ondan.. Öyle değil mi, Feriha 
Hanım! 

Genç kı~ tatlı bir tebessümle tasdik etti: 
- Değil mi ya! 
Ve artık onu yalnız bırakmak için ayağa kalkmrş. 

tı. Küçük elini Dursunun esmer, traşlı yüzüne götü
tarıcısma yapması bence de icap eden en büyük te
rtip alnını, yüzünü sevdi. Bu, onun kahraman kur
şekkürdü. Ve delikanlı bu masum şefkat karşısında 
muhakkak ki ömrünün en derin lezzetlerinden birini 
kalbinde hissetmiştir. 

Hastaneden çıkarken genç kıza dedim ki: 
- O kadar sevgi gösterdiniz ki Dursunu az kal-

sın kıskanacaktım! 

Durdu. Yüzüme baktı: 
!lave ettim: 

· - Dursun un yerinde olmadığıma o kadar teessnt 
edivorum ki! ı 

İnce bir dudak biildicoiyle VE! yavaş bir sesle mırıl-
danır gibi cevap verdi~ 1 

(Arkası var) 
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Gü~~:~~HA:~:ete ~;Y5~~:~::~ ~~~~:i:~~:~~ o y s a ~ i y a s et 
[SAN-At' Kö$ESı-j 

Akademinin Yeni Yolu 

Ahmet Emin y ALMAN den de anlamak kabildir. v E 
l A vrupada hayat ekonomi siya-

AN' nı h d f seti sahasında birkaç nazariyenin 

Güzel San'atlar Akademimiz ıslaha 
çalışılıyor, AYrupadan mütehassıslar 
getirildi. Faaı;~·('te ı:eçildi. Bu hare
ket, doğrudan doğruya memlE>ketin 
resim mukadderatına inen mutlu bir 
işardtir • 

kirde h e e 1: Haberde, fi ve nazariyecinin tesıri altında bu
t'Üst ' er .'e?'de temiz, düA gün nekadar derin değişikliklere 

' ıarnınıı ol k k · · - b 1 ' B · · iaıeteai I ma , arun ugraınış u unuyor. unun ıçın 
..., O nııya çalışmaktır. bir François Quesnay, bir Adam 

Smith, 1bir 1''ricdrich List ve içeri-....._ __ __ 
:UNUN -M-E-SE_L_E_L-ERI 

l\ierkcz Cü . -
ınhunyet Bankası 

!lir ''a.J(t . 
!'atından ~ malıJenin bir dairesi ta-
,.,~ ,bıttabi h'''k • . "'4hsus da u umet Ljlerine 
Para . r !;erçevc. İ!;inde çeyrilen 
t'Un,ı.. '~ hazine işlerimiz l\ler'kez 

~uny~ B ' 
Ra~·es·ı.nd .• an.kasının kurulması 
t-:ı.. e bU'-':a. b' • ""Ulet k "~ ır ~enışlik ''e elas-
ltlız d" azaımuı;;hr. Devlet Ban~ 

, unya 
•ıı1<1a d" nın bu ne'i bankaları ara... 
~ttefl' ort senelik bir 1.anıan içinde 

ı \·e 't'b tr\iştir. ı 1 arlı bir mevki elde et-

llu banka A tak nın manasmı anlaroıya. 
elleı-· • 

lhr~ k ~ne ~~en hisse senetlerini 
tl<Ien kı3 nıetınden dü,kün fi;ratlara 
tin aı ~ıran ,·atanda.şiar, kıymetle
de fırı 1;anıanda ~·üzde kırk derecesln.. 
l.al'\n, ~ınası neticesinde kendi hesap-

8'.ın f erhalde esef durmuşlardır. 
bir • e~·kalade toplantı, bankaya 
t.ah,~il' ı~·et '·ermiı;tir ki o da altına 

1 Ilı" l'ltıde llınkün olmıyan paralar üze. 
giliz l'llıuamele ~·apma.ktır. Bugün tn
edi!~l'a..qı ve dolar bile altına t.ahvil 
ıhı içi ~·en paralar arasında bulundu. 
deld n han'kanm esas nimm.namt>sin

l~tiri~ ka~ıt, muameleleri QOk @ç

haı .,1;~rclu. J.>övlz kıymetlerini der: 
lıı.Ua a ~evırmd{ icap ed.iyor<lu kı 
tc,,.ı..~:~eler bu yüzden eıa. .. iikiyetini 

. ·~•Yord lla . u. 
l'ln<Jetıkanın kamhi;\·o ve klt-rin~ i~le. 
~temin t·ttiği fe,•kala.de liarlar 
lıunı da Yeni bir karar alınmıştır. 
trr. ;; ayıı bir hesapta tutulacak
dö .. · tına tahvili miim.kün olmtYan 

~•zler ~·" .. • tara uzun•len zarar olursa bu 
l'ak:~ ::vı: h~11!ltan •knr;rlana<'aktır. 
hır htiyat kar miktan muayyen 
hillJ~1?'e:"i ıt~rı;e kar t.nhvilat sa... 
· • nnın IPhfne olarak çolk ameli bir 
l\ütUn • ' - · 

de '.\"etın· hısse sen~tlertnln ancak yüz 
~eri k ış hedt>Ii ödenmiştir. Banka 

h. alan ~-uuı t öd' • a·kk ·' e o uzun enmesı 
krııı :<la h\~~larlara müracaat hak-
~i.iıue alzclir. Son karar mucibince bu 
ltarı otuz, toplanacak fe,·kalade 

ardan k ~larıa ar.,rlanacak, böylt>Ce ht<ı. 
borçta ~ cebinden para çıkmailan 
~e ~ ~ ödenecek, tahvil kıymetleri 
~ ~n ~})(>tte yükMlf'<'ektir. Millf bor
tatll JnıettE-rlne itimat edenleır, hiç bir 

aıı alclanma.mı~la.rdı:.r. 

};'in • • 
....... ~ncıa1 Times'in 
.ı.urk· 

ıye nüshası 

a~Yanın g\hilük m:ı'i gazeteleri 
,e~!lda hiç ışiipheslz birin<'i olan Fi. 
haklc ıa.ı 'rirnes gazetesinin Türkiye 
~ ~nda neşretti,, fe\'kala.de nüs
~hh~s~i~·etle karşılanacak bir te. 
hul\e ·tür. İngiliz gazetesi, bu teşeb-
t~~:r.e k~ş1 nazari surette dostluk 
~"k ek ınaksadile atılmış değildir. 
~l'lıı~-~. İn"iliz mali gazetesinde o. 
~ltılCUlarr için meraklı bir me\.-ztı 
~~ll etnte11e~·di bu t.e~ebbüs hi~ ~Up
~~ h tahakkuk etmeq.di. Uzun mii<L 
lu~~~~nkti Tür"..d:re hakkmda sala.
~~l'd 1 bir haber ve fikir ka)"llağı diye 
~ "l':~ -~ola.şaca.k olan fe'\·kala.de nüs. 
~t~~\U'k - İngiliz iktısa<li müna~ 
\·~ .;tnın faal bir de\.Te)·e girdiğine 
'it t lldra City aleminin Türkireye 
dııl'tl ~hbü.~ler üzerinde ciddi)'etle 
"~una. e.anlı bir delil teş'kil eder. 

dtl'tıı ~bakandan b~lr)·ara.k de,•let a.. 
~lal'ttnız, ban'ka genel cJirekförle
dıı~' te.şebbüsiin kn-metini layık ol. 
ltaı~ clere<>ecle takcli; etmişll'r \.·e fe'\'· 
t~1 b rıUsha.ya. itinalı yazılar yetiş. 

~1"l'dir 
ltı~ııtı . ~tıltı arka.daşmımn Ankarada 

~lttı kler rapmJ)·a memur ettiği M. 
L OJiej 1 • • • • • 
" ~İl( n n hu lşt eki gayretinı takdır -
''· de r"hn"k isteriz. İn.!{iliz gazett-cL 
·~ .tin bir görüş 'kabili)·eti g~tere
L. 3 "nl 'l'ü' k" k . . "''1-a r ıyenin manasını pe ı)·ı 
1~1)ıtıı lllış '\'e bizi bu suretle ln~iliz a. 
1~et e t~nıtnuya çal·şmakla iki nıenı· 
~~«la~una~ebetleri bakımından ~ok 
~it- rol oynamıştır. 

~~t\\ = 
~ilk anya Ticaret Filosunda 
~ t~· 5 Tan) - Rus hükumeti, 
"% onluk yeni bir ticaret vapuru 

alnıab karar vermiştir. 

sinde bulunduğumuz zamandan da 
bir lrving .Eı'ishcr, 
John Keynes ve 
nihayet bir Gus
ta v Cassel ismini 
hatırlamak kafi
dir. llmi esas
lara dayanan 
sosyal siyasete 
gelince, bun un 
umumiyetle ta • 
nınmasr ve ge
niş bir tesir sa
hası kazanabil • 
mesı ıçın daha 
çetin bir mi.ica
deleye atılması 

lazım geliyor. tı. 
mi iktısat siyase
ti, o arada bilhas 
sa para siyaseti, 
maliye siyaseti 
ve ticaret siyaseti üzerinde 400 bu 
kadar senedenberi işlendiği halde 
sosyal Si)·ase.t nisbeten çok genç, 
henüz altmış yıllık bir ilim şube
sidir. 

Sosyal siyasetin en şiddetli a. 
leyhtarları, çok şayanı dikkattir 
ki, hemen her yerde, bilhassa İn· 
gilterede, Almanyada ekonomi si -
yasetinin nazariyecilcrinden ibaret
ti. Onlar sosyal siyasetten başlı 
başına müstakil bir ilim haline ge
tirilmesini fazla görüyorlar, üste
lik tatbiki sosyal siyaseti de tehli
keli addediyorlardı. Hür bir dev
lelte makul olan biricik siyaset ik
tısadm kendi haline serbest b.ıra
kılmasıdır, diyorlardı. Herkese a
ralarında serbest olarak - alım 
satım, kira, karz, iş akitleri gibi
iktısadi mahiyette akitler yapmak 
hürriyetini verin, o vakit herkesin 
vaziyeti düzelir; herkes cemiyette 
istidadına, başardığı işlere ve mu
vaffakıyetlere uygun bir yer bu -
:ıuı. J.\_ı\..LUia.l uuı ... cıı ,~ i'j..,ın:u. .... ~ .u ..... .,,.a. 

lik iktısaai scrbestiden kendi ken
dine doğar, yctiıjir. Rasyonel, yani 
liberal bir ekonomi siyasetinden 
başka sosyal siyaset olamaz. 

B u itirazlar çok ciddi bir şe
kilde gözden geçirmeğe de

ğer. Böyle bir tetkik, 1936 da ''İş 
Kanunu,. ile ötedenberi sosyal si
yasetin tatbik edildiği memleket· 
ler arasına girmiş olan Türkiye 
için faydalı ve istifadeli olacaktır. 

Acaba sosyal siyaset hakikaten 
ekonomik birtakım zararlar doğu· 
racak yanlış bir fikrin mi mahsu
lüdür.? D~vlctin, hakim ~ulunduğu 
saha ıçerısinde iş akitlerine müda
hale etmesi lazım mıdır? 1ş aktini 
~uayy~n bir düzene koymak, bel
kı de ış zamanını tahdit etmek 
kadınları, çocukları korumak, ya~ 
but ~u veya bu türlü işlerden ta
mamıle uzaklaştırmak hatta belki 
de ücr~t. meselelerin~ karLŞmak 
devlet ıçın bir zaruret midir? 

Devlet işletmelerin sıhhi vazi -
yetin~ kontrol etmeli mi, ücret a
lan kıınseler için hastalık sakat _ 
lık, ihtiy.arlı.k sigortaların: organi
ze etmelı mı, müteşebblııleri, işlet
m~lerinde çalıştırdıkları işçi ve 
mustahdemleri kazalara karşı ısi
g~:ta etmeğe mecbur tutmalı mı? 
Dıger taraftan işçilerin ve müstah
demlerin vaziyetlerini düzeltmek 
maksadile bizzat kendi kendilerini 
teşkilatlandırmalarma, sendikalar 
ve kooperatifler kurmalarına mü. 
toşebl~islerle toplu olarak gö~Uş _ 
melerıne, gıda maddelerini toplu 
olarak. almalarına, evlerini toplu o. 
larak ınşa etmelerine, kısaca dev
letin teşrii yardımları yanında 
"kendi kendilerine bakmalarına 
müsaade edilmeli mi? "Ekonomik 
kuvvetlerin serbestçe hareketi" ne 
üstten veya alttan yapılan bu mü
dahaleler ulusal ekonomi bakımın
dan faydalı mıdır, yoksa lüzum
suz ve değersiz midir, yohut ta. 
- daha ileri gidelim _ ulus eko
nomisi için bütün bütün tehlikeli 
olan bir şey midir? 

Yoksa böyle değil de sosyal si -
yasetin ulus ekonomisine faydalı 

· ola bilmesi için aşamıyacağı ve ~
tığı zaman da tehlikeli bir hal ala
bileceği sınırlar mı mevcuttur? 
Çalışma zamanının kanunla 14 sa
atte?" 10 saate indirilme11i faydalı-

Ekonomi s:vaseti Akademiye gf'tirilen prof PSörler
den biri, bizde resim t.('>(lrisatmın ıs

Jahile uğraşan Pr. Lf>opold J,e'\'y, bir 
haltadanberi akademinin resim kısmı 
işJerile me':'gul olmıya haşladı. İ"k iş 
olaral< akademinin resim suhesinl 
konkur nizamnamesini d('~i ... tirdl. 

r;:-YAZAN : ............ 1 

İ Oru?:e~r~~~:r~~s~:Ier 1 
Üniversitemizin yeni lktısat Fakültesinin 

açılma resminde Profesör Kessler, Sosyal 
Siyaset mevzuu hakkında çok dikkate aeğer 
bir konferans vermi~tir. 

Cemiyetin bütününü dü,ünen ve koruyan 

1 
bir içtimai ıiyasetin memleket hayatı içinde i ve iktısadi siyaset kar~ısında alması lazım 

• gelen mevkii pek güzel anlatan bu mühim 
i konferansın ana hatlarını bu sayfada bula- ! 
t.::~::ı:ı:.:.. ............. ~ .. ~ .............. 1 
dır da 10 saatten daha aşağıya, 
mesela 6 ı:;aate indırilmcsı zararlı 

mı olacaktır'! Be!kı bütün ücret
lerin iki misline çıkarılması ulusal 
ekonomi için faydalı, fakat on mis
line çıkarılması zararlı olabilir. 
Hudutları kim tayin edecek? Sos-
yal sigorta teşebbüslere para hu
susunda bazı mükeUefiyetler yük
ler, bu mükellefiyetler acaba han
gi noktaya kadar ilerliyecektir? 

Şayet fabrikalarda kadınların ve 
çocukların sıhhate muzır işlerde 
çalıştırılması menedilecek olursa 
bu zavallılar ne ile gec;inecek, ne 
ile yaşayacaklardır? Devlet müda
haleleri veya kendi kendine bakım 
şekillerinden birile işletmelerin sıh
hi şartları düzeltilmek istenirse 
neticede dünya kadar para sarfe
dilerek fiyatların yükselmesine se
bebiyet verilmiş olmaz mr? Bura
da nekadar ileri gitmek kabil ola
bilir? Belki de bu suale verilecek 
""van muhtelif mPWara göre baş
ka başka olacaktır; ihtimal ekme-
ğin, kömürün pahalılaşması ulus 
ekonomisi bakımından tehlikeli, 
tütünün, yahut rakının pahalılaş
ması ise faydalı olabilir. Bunu kim 
tayin edecek? 

H iç şüphesiz bütün bunların 
hakikaten bir hududu ola

caktır ve bu hudutları bulmak il . 
mi esaslara dayanan sosyal siya
setin en güç vazifelerinden birini 
teşkil eder. 
Müşterek ekonomik faaliyetle -

rirnizin, "sosyal mahsul,. adını 

verdiğimiz umumi bil" .. ·eticesi var
dır. Nihayet aramızda bölünen ser
vet te bu ''sosyal mahsul,, den baş
ka bir şey değildir. Ulus ekono -
oıimizin ücretleri, faizleri, rantla· 
rı ve müteşebbis kazançları hep bu 
rnahsulden meydana gelir. "Sosyal 
mahsul,, den daha fazlasını tevzi 
ve taksim etmeğe imkan yoktur. 
"Sosyal mahsul,. küçükse, aldı -
ğııntz gelir de tabiatile mahdut o
lacaktır. "Para,. da nihayet "sos
yal ınahsul,, tizeri~e yapılan bir 
havaleden başka bır şey değildir. 

bil olur da gündelik alanların ça
lışma lııteklcri ıle başardıkları hiz
metler de artarsa, bununla o va
kit "sosyal mahsulün,. hakikaten 
fazlalaşması imkanları hazırlanmış 

olabilir: :;iill'ldi bölünme hadisesi 
aramızda eskisinde olduğundan 
daha başka şekiller altında cere -
yan edecektır, fakat şüphesiz bö
lünecek servet te eskisinden daha 
çok fazladır. Bu, tabiatile çok ar
zu edilen bir neticedir. 

Gerçek, bugün kuvvetli bir sos
yal siyaset temeline dayanan mem
leketler hemen de umumiyetle 
"sosyal mahsul .. leri bereketli o -
lan "zengin memleketler., dir. İn
giltere, 1sviçre, Almanya, Avus -
tralya, Yeni Zeland. ilmin burada 
tetkik edeceği nokta şu olacaktır: 

Acaba bu memleketlerin o ka
dar kısa zamanda genişlemeleri ve 
kalkınmaları gerçekten tatbik et
tikleri enerjik sosyal siyasetine sı
kı bir sebebiyet mü·rnsebeti ile 
hagn bulunuyor muydu? 

S osyal siyaset, müteşebbis -
lcrin kazançlarını az ~ok 

tehlikeye koyduğu için, ötedenbc
ri müteşebbislerin pek hoşuna gıt
memiş ve onlar tarafından müte
madiyen tenkit edilip durmuştur. 
Şüphesiz Türkiyede de lş Kanu -

. nu meriyet sahasına konup her 
yerde büyük bir enerji ile tatbik 
edilmeğe başlanınca, bu gibi şika· 
yctler orada da zaman zaman ku
lağımıza çarpacaktır. Gerçi karın 
ücretlerin lehi110 olmak üzere a -
zaltrlması kısmen de sosyal siya
setin gözönünde bulundurduğu ga
yelerden biridir. Fakat cemiyette 
sosyal mahsulün bölünme şeklini 
değiştirmekten, maksat müteşeb -
hislerin içinden çıkılmaz. müşkül 
bir Yaziyete sokulması da demek 

· değildir. 
Ekonomik hayatın yeni vaziyete 

alışabilmesi ve uyabilmesi iı;in sos
yal siyasetin ihtiyatlı, yavaş ve a
dım adım ilerlemesi lazımdır. Gün
de 12 saat yerine 8 saat çalı~an 
insanların da kazanılan boş za -

mandan hakikaten makul bir şe -
kilde istifade etmeği öğrenmesi i
çin bir alışkanlık de\'resine ihti -
yacı vardır. 

Ekonomik hayata sosyal siya
setinin bu kadar müdahale etmesi 
ne ne hacet var? ücretlerin, fi · 
yatların, insanların böylelikle mü
temadi bir harekete kapılmasını 
muhafazakar zihniyetler ekseriya 
bir bozukluk ve karışıklık olarak 
telakki etmek isterler. ~'akat ce • 
miyette her ilerilik nihayet eski
nin bozulmasından başka neyi ifa
de eder? Un utmaın:ı k lazımdır ki, 
sosyal siyasetin sebebiyet verdiği 
her arıza, her bozukluk nihayet 
cemiyet bütününün korunması 

maksadım gözönünde tutar. !c;e
risinde yasadığımız cemiyetin var
lıklarmdan vazgeçemiyeceğimiz 
<;ok kıymetli zümreleri işlerin faz
la uzunluğu. işletmelerde sıhhi 
şartların kötülüğü, gelirlerin çok 
az olması gibi sebeplerle zaman 
zaman büyük bir tehlike karı:ıısm· 
da kalabilirler. Onların sefalete 
düşmesi biitün bir cemiyet için za
rardır. Yükselmelerinden de müs
tefit olacak yine bütün cemiyettir. 
Binaenaleyh, onların ilerlemesine 
yardım etmek tek başına fertlere 
karşı veya münferit sınıflara kar
şı yapılan bir havırkarlık demek 
değildir: Belki bir bütüne karşı i
fa edilen bir hizmettir. 

Sağlam, hosnut, karınları tok. 
müterakki insanlar ekonomik var-

lı.Yımızın en bü\'Ük servetini teşkil 
I:> • 

ederler; zaten bütün iktısat bu \n. 
sanlar için çalışır. Münferit bir 
teşebbüs için tek başına bir işc;i 
nihayet bir "ışev.,den, bir objeden 
başka ne olabilir? Alelade ham 
maddeler. makineler nasıl alımp 
satılıyorsa onların iş kuvveti de 
öylece satın alımr: binaenaleyh, 
bu matıı.ın da diğerleri gibi ucuzca 
elde edilmeğe çalışması kadar ta
bii bir şey olamaz. 

Fakat cemiyetin bütünü ve onun 
organizasyonu olan devlet için, 
çalışan bu insanlar fail - süje va
ziyettedirler; or~ların yıkımı bütün 
bir devletin ve cemiyetin yıkımı 
demektir. Bu itibarla, yaşayışımız 
için mevcudiyetleri zaruri olmakla 
ueraber birçok tehlikeler karşısın
da kalan grupları ve sınıfları ko
ruyan, ileriye götüren müstakil 
bir sosyal siyasetin, şu veya bu is
tihsal şubesini teşvik eden ekono
mi siyasdi yanında kendisine gö
re bir manası ve kendisine göre 
bir kıymeti olmak gerektir. €kono
mi siyaseti matalan düşünüyorsa 
unutmamak lazımdır ki, sosyal si
yaset te insanları düşiinür! 

Biz her ik?<ıinden de vazgec;eme
yiz. Yeni lktısat Fakültesinde Ü
niversite okurlarımız her iki di -
siplini de layıkile görü rlcr ve ö!'! 
rf'nirlerse bundan vine fazlasile is· 
tifade edecek memleketimizin lktı
sat ve cemiyet hayatı olacaktır. 

:\lemlekete i~; rescoam y.-tbtirmek 
Yf> memlekC'tteld re!-ıim telal\kisini de
ği-..tirnwk hucmsnn<ln w: t.codr1s sist~. 
mimle hu konkur nizamnanw5'nin 
hiiriik hir rolii vardır. ş;mcliye kadar 
akademide yanılan miisahakalar, ta
lt>henin snn'nt arzu \'e i~tivaklnnnı 
~uya arttınnak için lh•lı-ı" e<lilrn ·hu 
vanşlar fayılacoız ~öri'•\d.\i Ye kaldırıl. 
clı. 

Zirn lrono1<1 l,l'Y' '"in fikr~ne rröre 
s~n'"t bl0 h,..,i ir;n hi\•·1" ~mor l"l""hl
,.Ptin•lp hir ,·ıu·'"'" iht:,.n<' yoktur. 
Rnnla!' l\O<'"k i1l\T''"'ı,t .. nl<>r•1p ta1Plıe 
::1rncınv:ı.ı ,•ntır1nhi1npnl{ mliııııthııJ::nhır. 

ihr. '"ill~s1>k f,..1,.;"nttıt vP.r ala'l""l\7.. 
n-.,;,1 ;,Jl''~"n•nılnn l""n V"'nl"'ı>~ıtıı 

o]Rn hn k""W'" nsıı'linii., ... n '·ın"'"n 
"ffltrn l-';tiirı cliinya<'a anlnstlmı~ bu-

'"""'-""11n. 
F~lcif'l"'tı l'"'" n1.rnı,1n•~,;,1n ,u .. rul"""'"''-

t'l "'""' "'' 1u1n\<n'"'"" 4':;.,. ..... ı,,. ~1nT;, 
kroki fli.,.Pn'e ,. .. Hk fii ·pnlt> .,~ . "~"'-

P"-'<1'1, ,·:ti!lı h"\'!l nor•r". ,·a··t· hov:ı 
ta~lo ~ibi yq~ın halinde idi. Ve l-U'l• 

lann hPr biri ~nf'<lr fü:f"r df"fa t~
rnrlanrr<lı. Talf'he im müsa.tıakala!'. 
ela. birincili~i ehle edehih~·f'k hırcoma 
rlii"f'ff'k PSC'rin htı'-H.,:vdinP, kon'1f 

· sn.hsi tpmın;111°r:ni km"·"t't>ml'rnıive 
MJrsacnirr ' 'Pr<lP ırn,·o-.i ~-a,..hfı i~l 

fürh·f' ''"''""clirmrk o!ur,1 •ı. 
~\mili, l\lilsvö 1 .non•'lı1 [ "''" talP • 

bf'nin c:rıh<;iyf'tini 1 •!{""'"''il etVnrı"k 
ız•1yesi'e hir 11r0Jn ht"ır!~clı \'P S\.'·aıt(>_ 
mi muallimler ınecı:simfo kahul olun· 

~u. 
'l'"i1s,·ö l -l'o .... olıl r "''""'"" <"fire hdfll. 

b<>nin y:t rıs e•lt>et-i!;I in!'an Mzzl\t kPn. 
di kendisidir. Ve talc>hrnin "1\n'at ,.A... 
nahi•mrll< için ı.ı;füfo<'rı!' gııvt> P\'Y"la 
kiilt'iriif1iin yfik..,P.•nwsini temin et
mPk oltı<'nktlr. 

Yeni konkur n17n....,nn"'""';,"lP hfl • 
hassn ..:nnlsır irn.•-.1 • ,ııım,,+ı";ı>1lir. 

1 - Kitnn konkum, 2 - lle,·a.m 
kopkrın1. !-l - ,..,., ,.., s"r"'1 j(nn1nım, 

.ı - Kurclii .. uar konkurıı .. ') - Dı~ar
da ya"ı'~n i-;'cr lrnnlmrıı. 6 - S·•ne 
sonıı kf)nkun1 7 - KiWilr l<orıkunı. 

Ailtaılenıiyl" ldt ti••im giin tlirP'rtör 
Riirhnn ·Tonmk'a kl'rşı k~r;1)·a bu 
~·"ıd ıs!:>"" i iç:n rfüc:iin('P1er1mlrl mil. 
nnl{a"~ ~vli,·or,lnl;:. f\"rını ,·urnlrlıı l"t"
ri j;,,ii ,..rJ.;rı'r hiri k•7 ı1 i'rt t"lrh4' dr. 
•"i riirh:>n TopraJc hun'ftrılan birine 

ı;;orr1n • 
- F.n son olrn 'u~·uı•ız kihp ki· 

min': 
- J.ı>on Tolsto,·. 
- Size Ş"ksplr" v:.-riynru'll. s·~ın.. 

ki? 

- Sh •lP "11"" ,.,1,.,,.,, .. 117. Oh·p hfr 
hrı,.kn k~tap \·ndi. Ot.('ldlcriııe dt> öy. 

le. 

Yarından itibaren bütün ücret
leri ve maaşları on misli artıracak 
olsak ''sosyal mahsul, yine olduğu 
gibi kalır. değiş_:n~z'. Bu suretle ta
lep fazlalaşacagı ıçın para cephe
sinden bütün fiyatların yükselme
sine sebebiyet verilmiş olur. Bi -
naenaleyh gündelikle geçinenlerin 
de va.zi~·, ti herhangi bir şekilde 
düzelmiş olmaz. Fransa 1936 da 
bu baknndan nisbeten dar bir öl-

lKışın ve karın garip manzaraları 

Trıl,.h1>l<"r. l•ıı ,,u .... ı"'"' hir hllfta 
z~rfıncln oklwn<'nı,ı .. r \'fi! hfr ılı>ftf>r" 

hnı.;,.A""11t1 YAT'fl<'"k'ar, hı>nıH tPnkiıti 
f"?.;:frfPrİOl, miita1P.a1:>rını rln ilih•tı eflfll
l'f'k vflZ"""t''al' ,.P "" tt,.ft~rl"ri al:ıvte 
mi irl"r""in" ' '""""""'""'· Rnn':lr ilirl 
hrw•ti tnM'fJJ11fon tnt1dk P<tilrcrık ve 

üde olmakla beraber ı;ok dikkate 
~eğer neticelerde bulundu. 

Fa.kat ücretler, birden bire de • 

.Yil de yav~ yavaş ve adım adım 
~selecek olursa, o vakit faizle-

. rantların ve kazançların he&a-
rın, ·· tl b' "k 
bına olmak üz~:e uc.1:'e e: ır .. mı -

t 
nişleyebıhr. 'ij.oylelıkle sos-

ar ge ··1·· d bel yal mahsul" ün bo unmesın e - • 
ki de memnuniyetle karşılana~ak 

b
. d g·isime·yol açılmış olur, gun-
ır e . f . k~ 

delik alan kimseler. _aız veya ar 
.
1 

·nen kimselerın 4 sırtından 
ı e geçı _ 

b
. ça ytikselrnege ve kalkın - . 
ır par . 
mağa muvaffak olabılirler. 

Bu İngiltere ve Almanyada so~
yal siyasetin tesirile gerçekten bır 
hakikat halini almıı;tır. Fakat S<>f!
yal siyaset neticesinde. şayet ka-

mU\·affnkıwtli ~ör\iknkre miikafat. 

t ıı rı yerilM•ek. 
t"tf' aJHıılf'minln ısl:'ıhn•:l g:dt>n yol 

:;s;fümle ilk nıerlıalcyc atılmış bir a-

dım. 

Romanycrda 
Mühis Kış 

Flf F 

Bükreş, S (TAN) - Bütün 
Bu sene kış fasılalarla çok şid- Romanya soğuk dalgasına tu

S::tli geçti. Hararet derecesi tulmuştur. Hararet derecesi sı-
bugün sıfırın üstünde mutedil fırdan 35 derece aşağıdır. Buko-
bir rakam gösterirken ertesi gün vina havalisinde demiryolları 
sıfırın altında insaf sız bir soğuk münakalatı her tarafta dunnuş-
derecesi tebarüz ettirdi. Yalmz t Tu"'reuen bı'rc k k t ·· ·· 

b
. d -· . ur. J Jo ur suru-
ız e degıl, fakat Avrupanın bu- 1 · k .. ı d b d 

çok yerlerinde kış bu sene bu şe- ;:~t 0~:;k e se~ estçel olaş-
' 'n" ,....., .. :n rilvPlPrP c:;:ıhrıP nılı111 a. a ve ayvan arcı "?, 

1ı •t ... ı.,. 

Şu resimleri görüyorsunuz: [n
gilterede kışın şiddeti, vagonlar
da böyle buz salkımları sarkıt· 

mıştır. Alttaki resim de bir 

bahçe kapısının buz sakalları 

arasındaki garip ve gülünç m:!t.
zarasıdır 
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Galatasaray ·Kaptanı 
olsaydım, ne yapardım? 

Yarının galiplerini bulmaklrUludağa 
için takımlcirı nasıl giden 

bir elekten geçirmeliyiz? sporcular 
Ankara Yüksek Ziraat 

Enstitüsü talebesinJ en 30 
kişi Uludağa gitmişlerdir. 
Tal ebeler Kurban bayra
mı ertesine kadar kala· 
caklar ve sömestr tatille· 
rini or.ada geçirerek ka· 
yak sporları yapacaklar- ı 
dır. 

{Yazan: Eşref Şefik) 

1:1ihayet bu pa~ar da geldi. Değil İstanbulda, Türkiyede yapı
labılecek en sıkı ıki maçı bir günde seyredeceğiz. Hava da ikı 

gündür yaz gibi geçti. Stadyomun ~amuru filan kurumuştur. 
He~e ~arın da dünkü gibi bir güneşli .hava olursa, stadyom yine 
seyırcı rekorunu kıracaktır. 

Bugünkü maç1n hakemi 
Mister Boofs 

Bana öyle geliyor ki bu taktiğin ma 
nasını iyice kavnyarak tatbik edebi
lecek bir Galatasaray on biri, !<~ener. 
bahçenin şimdiye kadar beklememiş 
olan, ve muhakkak galibiyetleri bek
lenen Fenerbahçelilere karşı umul _ 
mıyan bir netice alabilirler. • 

Be~ikfoı - Güne~ maçı 
Siltunlarda yer kalmadı. Bu yazıyı 

fazla uzatmıyacağım. Kısaca diyeyim 

ki; Beşiktaşın hazan pek çetin ve pek 

sert oynıyan müdafaası düzgün oy-

narsa, iki takımın şansı müsavidir. 

Beşiktaşın tehlikeli zamanlan ka. 

le önünde Nazımın küçük murabbalar 

Bilyük maçların tahminini yapma
yı adet edindim. Okuyucular alışkan· 
lıkla, tahmin yazılarını bekliyorlar. 
Şeytan kulağına kıurşun, bu seneki 
tahminlerimde pek aldandığını olma
dı. l''akat bugüne kadar, iki mühim 
maçın, ikisi bir güne tesadüf etme
m işti. Bir söz vardır: "Gel bu pirin. 
cin taşını ayıkla bakalım" derler. lki 
gündür düşünüyorum, tasarladıklan
mın hepsini, aklımdan geçen ihtimal
lerin bir kısmını buraya nakletmek 
istesem sayfalar dola.r. Onun için 
bin bir düşilnceden çıkarılmış ka
naatleri kısa kısa yazacağım. Bu tarz 
ihtimal yazmm edasına biraz keha. 
net tavrı verecektir. Kariler bu sü
tunlara sığdırmak mecburiyetimi ha
tırlıyarak beni mazur görsünler. 

Evvelô Galatasaray -
Fenerbahçeden baıhyalım: 

Fenerbahçe bu sene hiç yenilme
nıiştir. Fener hat1an biribirine en zi. 
yade alışmış hatlardır. Fenerin sol 
açığı Avrupada bulunmaz bir sol a· 
çıktır. Kalecisi yıldırım şiltleri tu
tar. Akıncıları şimşek şiltler çeker
ler ... 

kendi yan muhacimlerime topu kor
ner çizgisinin yakınlarına getirdiğim 
zaman üzerine karşı taraf oyuncula
rın çıkmasını uzun boylu beklemeden 
kale ağzına şımdellemelerini, böylece 
ortada iyi kafa vuran merkez muha
cime sık fırsatlar vermelerini emre
derdim. 

dahilindeki seyyal manevrasıdır. Bir 

de topun rakip kaleye indirilmesi im
kanlan sağdan ziyade soldan başlar. 

Kale önlerinde de Nazım, beklenmi
y~n saniyelernn fırsat kollar. Bcşik
taşın bu noktalarına dikkat etmek 
şartile Güneş takımı galibiyet ihti • 
mallerini çoğaltabilir. 

Daha bunlara benzer ve herkesçe 
malfım olan şeyleri sıralıyabiliriz. 

Galatasaraya gelince, genç eleman_ 
Iarla tadil ettiği takınu pek ümitlidir. 
Geçen defaki maçta ancak bir gol 
farkile yenilmiştir. Haf hattı müs
tesna, diğer hatları .I<'enerinkileriyle 
hem ayardır. 

Bence, bu bilinen şeylerin hepsi pa
zar günü tamamen değişmiş olarak 
meydana çıkabillr. Mesele iki takım
dan hangisi ol:ursa, olsun, maç takti. 

ğini rakibine göre iyi tayin etmek 
ve oyuncularına o taktiği iyi kullan
dırabilmek şartile şimdiye kadar mu
arefe haline gelmiş olan bütün kıy
metleri ve bütün kusurları değiştokuş 
edebilir. 

Ben olsayclım ••• 
Galatasaray kaptanı olsaydım; mu. 

hacimlcrime, Fener haf hattile müm
kün olabildiği kadar az temas ederek 
oynamalarını kat'i bir şekilde emre
derdim. Muavinlerirne de, mıuhacim
leri beslerken, san lacivert haf hat. 
tını aşıracak, yahut yalnız orta hafa 
inhisar ettirecek şekilde top vermele· 
rini tenbih ederdim. Kısa ve umumi 
bir şekilde yapılan bu tavsiyelerin 

·saha üstünde nasıl tatbik edileceğini 
de uzun uzun izah ederdim. 

Galatasaray kaptanı o_lsaydım; sağ 
ve sol yan haflarla Fener açıklariyle 
oyun oynamıya kalkışmaktansa, o
yun bozmıya çalışmalarını tavsiye e
derdim. Tabii bu tavsiye onlar hil
e u m d a iken m e v z u u b a
histir. Y a n i , Galatasaray 
yan hafı ayağına geçirdiği bir 
topa nazaran Fener muhacimi ile mü. 
savi vaziyette ise, topu ona kaptır
mamak için kendi muhacimlerini bes
lemek arzusunu bile feda ederek ya 
orta muavine veyahut içlerden birine 
'ermelidir. Top Fener muhacimleri
nin ayaklarında ise, ya taca çıkara. 
rak, yahut onlann akış süratlerinl 
kesmek üzere çıkışlar yaparak Fener 
bUcum hattının iniş temposunu boz
malarını söylerdim. 

Alman ağır sıkleti) ingilizi 
çok heyecanh bir maçta 

mağ'up etti 

Lon~rada büyüle. bir seyirci kalabaltğı önünde /ngiliz Petersen'e pes 
ettıren Alman Nöyzel (lngiliz bu vaziyette ipler üstüne düıtükfen 

sonra maçı terketmiıtir.) 

lngilterede yapılan bir boks maçı---------------
bu sene zarfında Avrupada döğüşle- Askeri Liseler 
rin en güzeli ve en heyecanlısı olmuş Arasında Gürec 
tur. Müsabakaya sinema yıldızların- !f 
dan en meşhurları gelmiş. salon iğne Şampiyonluğu 
atılmıyacak kadar kalabalık olmuş • 

tur. 
Müsabaka lngiliz ağırsiklet sabık şam 

piyonu Petersonla Alman Nözel ara
sında yapılmıştır. On devre fevkala
de çevik döğüşen iki hasımdan Alman 

daha mukavemetli, daha isabetli çık-

mıştır. Onuncu devrenin başlanna 
kadar faikiyet devre devre değişe -
rek lngilizden Almana. Almandan 

Askeri Liseler arasında üç 
haf tadanberi devam etmekte o
lan güreş müsabakalarının fina
line bugün Maltepe Lisesinde 
devam edilecek ve şampiyon bel· 
1i olacaktır. Bu karşılaşmalarda 
da atletizm ve voleybolde oldu
ğu gibi Kuleli Lisesi güreş takı
mının şampiyonluğu alacağı 

tahmin edilmektedir. 

o 
Y usuf her cihetten mert, dü

rüst bir erkektir. Bir si
~orta şirketınde çalışır. Eline yüz 
elli liraya yakın para geçer. Onun 
gibi para alan bir çok arkadaşları 
ayın on beşinde biribirlerinden si 
gara parası isteyecek kadar müş
kül mevkie düştükleri halde Yu
suf ay başına kadar kimseye muh
taç olmaz ve üstelik bu müsrif 
arkadaşlarına yardımdan da çe -
kinmez. Eli açık, kalbi iyidir. Ar -
kadaşları biraz da onu kıskanır -
lar. Çünkü Yusuf pek güzel ol -
mamakla beraber onda öyle bir 
hal vardır ki her kadına söz ata
cak bfr sokak çapkını olmadığı 

halde bir çok kadınlar onun nazarı 
dikkatini celbetnıek için uğraşır • 
lar. 

Yusufu size biraz da şahsan ta
nıtayım. Orta denecek bir boy. 
Sert çizgili bir yüz ve gür, siyah 
kaşların altında koyu mavi parlak 
gözler ... 

Yusuf pek çapkın bir adam de. 
ğildir. öyle her kadına bakmaz, 
demiştim.. Kendisinin pek gizle • 
mesine rağmen ben size şunu da 
söyliyeyim ki Yusuf kadınlara 
karşı biraz da mağrurdur. Bu his
si de, galiba elini uzatacağı her 
kadının olgun bir meyva gibi a. 
vuçlarına düşeceğinden emin ol • 
ması yüzünden uyanmıştır. Bir 
çok kadınlar onunla konuşmak 
için iı.deta can atmışlardır. 

Genç kızlar evlenebilmek için 
~ıraf ııtda ne.o•ane cibi dömaüslcr
.~dır. arkadaşları bu ytiiden de ona 
biraz gıpta ederler. 

B ir sabah Yusuf tramvayda 
epey sinirlendiği bir vak'a· 

ya karıştı. Araba ikinci mevkidi ve 
pek doluydu. Yusufun önünde ince 
uzun boylu, gri muşambalı bir ka
dın duruyordu. Yusuf onun yüzü
nü görmüyor, yalnız ince asabi se
sini duyuyordu. 
Kadın biletçiden, bir istasyon 

sonra ineceği için verdiği liranın 
üstünü istiyor ve biletçi kaba aksi 
bir sesle: "Hanım paranı yemiye· 
ceğiz ya!!.,, diye onu tersliyordu. 
Yusuf onun bu cevabına için i<;in 
hiddctlenmiye başlamıştı. Hele 
nihayet tramvay gri muşambalı 
kadının ineceği istasyona gelip te 
adam paranın üstünü çantadan 
ancak çıkarmıya davranınca ta -
hamili edemiyerek bilctçiyi: 

"Paranın üstünü böyle geç ve· 
rip te herkesi işinden ne ediyor -
sun .. ,, diye tersledi. O sırada gri 
pardesülü kadın yüzünü döndü. 

Yusuf genç. bir kız yüzü ile kar
şılaştı. Fildişi bir renk, büyük si· 
yah gözler ve kıvırkıvır parlak si
yah saçlar ... 

Biletçi Yusufu da terslemek ü -
zere başım kaldırmıştı. I:<~akat, o
n un koyu mavi gözlerindeki hid
deti görünce hemen eğilip çabuk, 
çabuk kızın parasını verdi. 

Gri pardesülü kız hafif bir te -
bessümle gulümsüyordu. Tramvay
dan ayni istasyonda indiler. Yu
suf ta zaten şırkete gitmek için 
her zaman ayni yerde inerdi, şim
di önünde acele adımlarla ilerliyen 
gri muşambalı kıza bakarken, 
tramvayda onun hesabına biletçi
yi terslediği 1çin kendi kendisine 
kızıyordu. Böyle hareketlerden da
ima sakınırdı. Olur olmaz kimse
lerle kavga etmek, herkese çatmak 
hiç adeti değildi. 

~·erkez muhacim 
Galatasaray kaptanı olsaydım; 

lngilize geçmiştir. Fakat onuncu 
devrede Almanın vurduğu tesirli 
yumruklarla İngiliz baygın bir halde 

iplerin üzerine yıkılarak müsabakayı 
terketmistir. 

O günden sonra Yusuf ne za
man tramvaya binse ayni kızla 
karşılaştı. Bir kaç gün sonra da a
ralarında fısıldaşan arkadaşların -
dan onun ı!ım olduğunu öğrendi. 
Bitişik ticarethanelerden birinde 
tercüme işlerinde çalışıyordu. Yu
suf bu kızla hiç alakadar değildi. 
Yalnız muhakak ki ona bakarken 
dudaklarının ucuna gelen bir ke-
lime vardı: Güzel. .. 

Sonraları bu kelimenın yanına 

bir çok kelimeler eklendi ve Yu • 
suf bu kızın güzel olduktan başka 
ciddi kibar bir şey olduğuna da 
karar verdi. 

Her gün ayni yerde tramvay 
bekliyorlar. ayni tramvaya bini • 
yorlar, yalnız biribirlerinden çalış
tıkları yerlerin önlerinde ayrılı • 
yorlardı. 

İşte böyle bir yol arkadaşlıkla
rı vardı.. Bu arkadaşlıktan arala. 
rın göz aşinalığı doğması lazım -
geldiği halde kız da erkek te biri -
birlerine lakayttılar. Hele Yusuf 
bu genç kızın güzel saçları, fildişi 
teni ve büyilk siyah gözleri üze -
rine dairede devam edip giden mü
nakaşalara hiç karışmıyordu. 

Yalnız bir kere rüyasında onu 
gördü ve sabah"Allah, Allah,, diye. 
rek omuzlarını silkti. Bir kere de 
sokakta. bir erkeğin kolunda gi -
den yabancı bir kadını arkadan o
na benzeterek göğsünün içinde a
cayip bir sarsılma hissetti ve baş. 
ka gir gün de sonradan pek kızdı
ğı bir hata yaptı: 

Tramvayda, genç kız çantasın -
da bozukluk para bulamıyarak yi. 
ne biletçiye lira uzatırken biletçi
nin "hozıJlcttık~.Jumım... ClivP 
tcrslemesızerıne gayn ıhtıyari 
elini cebine götürüp bilet parasını 
vermek istedi ve genç kız onun bu 
hareketi üzerine kaşlarını çatarak 
"ne münasebet sizi tanımıyorum . ., 
diye. terselcnince pek mahcup ol
du. Evvela bu hakarete kızmadığı
nı zannetmişti. Sonra, sonra o söz
lerin içine işlediğini anladı. Kaş -
larını çatıyor, gözlerini kısarak 
kendi kendine hiddetle homurda. 
nıyordu: "Sizi tanımıyorum ha!.,, 

Y ağmurlu, pis bir akşamdı ... 
Yusuf işten biraz geç çık· 

tı. Hava yeni kararıyor, ince ince 
yağmur yağıyordu. Sokaklar bir 
an evvel evine, rahatına kavuş· 
mak için oradan oraya koşuşan, 
halkla doluydu. 

Yusuf yolda telaşlı adımlarla 
yürürken uzaktan yol arkadaşı 
genç kızın gri muşambasının y~ • 
kasını kaldırmış, yine tramvay 
beklemekte olduğunu gördü. De -
mek o da işten geç çıkmıştı. 

Yusuf binecekleri tramvayın 

gelmekte olduğunu görerek yetiş· 
mek için acele etti. l<~akat arada 
epey mesafe vardı ve koşmasına 
rağmen yetişemedi. 

'framvay pek az durmuş, ine -
cek kimse olmadığı için hemen ha
reket etmişti.. İşin asıl garibi, 
genç kız, muşambasının üzerinden 
süzülen yağmur damlalarına aldır 
madan hala olduğu yerde duru -
yordu. 

Tramvaya binmemişti. Yusuf 
içine dolan garip bir merakla geri 
döndü. Köşedeki bir tütüncü dük
kanını siper alarak onu uzaktan 
kollamıya başladı. O tramvaydan 
sonra kızın binebileceği birçok 
tramvaylar gelmişti. Pakat o hiç 
birine binmiyordu. Orada gittikçe 
şiddetini arttıran yağmurun al -
tında duruyor ve arada sırada 
başını çevirip birini bekler gibi 
etrafını aranarak yerinden kımıl -
damıyordu. 

Hava epeyce kararmıştı. Yusu • 
fun köşesini siper aldığı tütüncü 
büyük bir gürültü ile dükkanının 
kepenklerini indirdi. O zaman 
genç adam tramvay bekleme ye -
rine doğru yürüdü. Yusufu yam 
başında gördüğü zaman kızın yü • 
zü hafif pembeleşti. Telaşlı bir ha
reketle çantasını öbilr eline aldı. 

6-2.937 ~ 

O sırada gelen tramvay pek dol' 
idi. Durmadan geçti. 

Yusuf ta paltosunun yakafllll 
kaldırıp onun peşini takip etıl
Köprünün üzerinde ilerlemiye bst 
!adılar. Gece epeyce basnııştJ. 
yağmur durmadan yağıyordu. 1" 
suf bir aralık karşıdan gelen bit 
erkek kalabalığı gördü. sonıi 
kalabalık yaklaştı, önde ilerlenıelı• 
te olan genç kız bir anda onlaJ11l 
arasında kayboluverdi. Yusuf eı/' 
velii. kaba kahkahalarla "vay gü• 
zelim., filfı.n gibi 13.flar duydu ,., 
ince titrek bir kadın !esi .isılliıl' 
çağırdı. 

Sonra ne olduğunu kendisi d• 
pek farketmiyor. Yalnız şu nıu ' 
hakkak ki yumruklarını sıkar•• 
kalabalığın içine atıldığı dakikadl 
etraf ta kimseler kalmamıştı. 

Başlarını pardesülerinin içiıt• 
çekmiş bir kaç yolcu onlara şöi' 
le bir göz atarak geçip gittUet• 
Eminönüne doğru birkaç göli9 

koşarak uzaklaştı. 

Y usuf yüzü kıpkırmızı ctrf' 
fma baktı. Ve yalnız yaııl 

başında bir koluna yapışmış dl.I -
ran gri muşambalı kızı gördü. Bir' 
• ....:....: -"'.;...;ıı-ı-t--.-~Ô~-~~ utv~ 
tebessüm kıvrıldı • nun yağnı 
dan ıslanmış yüzüne, korku il• 
açılmış büyük siyah gözlerine bS
karak ve nihayet koluna yapışaıı 
ellerini süzerek: 

"- Ay siz beni tanıyor muY .' 
dunuz?.,, dedi. Genç kız başını Ö' 

nüne doğru eğip hiç sesıni çıka!'• 
madı. Yürümiye başladılar. Yu • 
suf halii. elini kolundan çekmiyeı> 
ve geçirdiği korkunun tesirindeı> 
kurtulamayıp yanına doğru sok~' 
larak yürüyen kızdan iyi bir intı
kam aldığından emin, durmad~ 
tekrarlıyordu: 

"- Feryat edip imdat ça~ 
mak lii.zımgeldiğ zaman isrnii1J 
lazun oluyor değil mi? Demek be" 
ni artık tanıyorsunuz ha!..,, 

O böyle alaycı bir sesle söyle .. ' 
nirken birdenbire kızın başını go' 
süne doğru yaklaştırdığım ve gJ' 
yet hafif bir sesle: "Sizi tanıya -
rum ya!.,, diye cevap verdiğini dı11 
du. 

Yusuf o zamana kadar hep kili' 
tah bir hareketle ileriye doğru 1l • 

zattığı başını hayret içinde tanı~· 
miyle ona döndü. Gözgöze gelÔ1

' 

ler. Kızın dudaklarında hafü bit 
tebessüm belirdi ve yavaşça mırıl' 
dandı: 

- Siz beni seven adam değO 
misiniz . 

Ve genç adamın sert bir hafl • 
ketle yolun üzerinde birdenbiı"' 
durduğunu görünce ilave etti: 

"- Yani benim sevdiğim ıv 
dam .. ,, bunu söyledikten son~ 

kız, Yusufun koluna daha iyi git' 
di. Sür'atle yürümiye başladıltV' 
Artık yüzlerine çarparak, yakaı~: 
rından içeriye kadar süzülen yııg 
mur damlalarına aldırmıyorduıat· 
Biribirlerine kabil olduğu kadııf 
sokulmuşlardı. Kız belki de oflSı 
bugün nasıl bütün tramvayları l<li" 
çırıp kendisini beklediğini anlatı' 
yor. Yusuf almak istediği intikB; 
mı suya düşürdüğü için kızara 
ona çatıyordu. 

Fakat muhakkak olan bir şc1 
vardı ki ikisi de heyecandan tit~ 
riyorlardı. İkisi de mes'uttulat' , 
ikisi de biribirlcrini ne derin sc" 9 
diklerini şimdi daha iyi anı.a.ınsı<t 
idiler. vl'' 

Ne yapblar diyeceksinn. ne J 

pacaklar ... Evlendiler. 
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Kamil Atatürk 

GENERAL GALiP ANLATIYOR; 

Şefin Yüksek ŞahsDyetn 
Y az;an: l!!iı:~~~t Irıö~ il 

( ikinci ve Son Kısım ) 

Ş. Hüseyinin aleyhimizde 
Yalanlar 

[İsmet lnönünün, Atatürk hakkındaki sevgi ve hayranlık dolu yazısı Türk 
gençliğinin çok kıymet vereceği bir vesikadır. Bunun için bunu aynen ve itina 
ile tercüme etmeği muvafık bulduk. İkinci ve son kısmını aşağıya yazıyoruz:] 

A tatilrkün bulunduğu bir top
lantıya hakim olan duygu, 

Çıkardığı 
nefse güvenmektir. BUtün hazır bu. 
lunanlarm alakası bir tek no!<tada 
temerküz eder: Medeniyet ve ilım 
meselelerine sanlmış, münevver bir 
heyet vaziyetinde bulunmak ... B ~ mevkilerde bulunanların 

ıaşe ma.ddelerinın azlı • 
fından ba.şka susuzluk ve şiddetli 
~Ca.klar yüzünden çok ıstırap çe • 
b ecekle?ne şüphe yoktu. Taifin 
ava.sı ıse mutedildir. Deniz sat • 

~.ndan sekiz, dokuz yüz metre flkaek ve suyu da boldur. Bunun 

1
' beraber coğrafi vaziyet itibari
~ lrlekke ve Cıddeye nazaran mü-
~ı kolaydır. 

4_ Cıdde, deniz kenannda olduğu 
oçlJı, fazla olarak. düşman donan 
~ tarafından da, uzak mesafe. 

. l'den tazyik görecek ve bu taz. 
~ mukabelede bulunamıyacak· 

~Urada tU!ek mevcudu 700 ka
dar olup dört makineli tüfek ve 
on tane koşumsuz mantelli top 
"'rdı .. TU!ekler, toplar, ve cepha
:ler, Taiftekilerle ayni evaafta 

~ekke, çok dik tepelerin ar& 
Yerındekl dereler içinde ve yamaç-
18.rda. inşa edilmiş bir şehirdir. 

GUnUn birinde müdafaa edilme
line lUzum huıl'<>lacağı, düşünül
tnediği için, bütün askeri binalar; 
~ile açık ve müdafaa.sız va • 
t.iyetteydiler. 

Hele böyle umumi ve harici t~
~in doğurduğu müselli.lı bir is • 
)'an ka?1ıaında kalınacağı, kimse
nin hatır ve hayalinden geçmemiş
ti. 
--nu !ebepledlr ki, l>tıtUn Ulkt 
~e &akeri tesisat, mahalleler ara • 
•tııda ve fehrin kenarlarınt\a ya
pılmlftı. 

C idde sancağına bağlı bir ka
za vardır ki; adına Lit de

lllr, O tarihlerde, bu kaza dahilin
de tek askerimiz yoktu.. Yilzb~ı 
lia.an Tahsin Efendi isminde biri, 
kaza kaymakam vekili olarak bir 
kaç jandarma ile birlikte bulunu
l'ordu. 

Arap jandarmalannm bilere il • 
tlhak etme8i Uzerin,e dokuz nefer 
'l'Urk jandarma ile bu t>UyUk isya
lla k~ı, tabii mukavemet edeme· 
lrılfti. 332 Haziranının ortala -
?tna kadar, biler, gece ve gündüz, 
bıtlteaddit taarruzlarda bulunmu,. 
l&r, bedeviler arasından topladık • 
lan kuvvetlerle talihlerini dene • 
bıl.,lerdi. 

J.levzilerimlzden ayn bir yerde, 
bir tepe vardı. F4kıya, geceleyin 
buraya aokulmıya ve sa.baha kU'fı 
l!ıt bir bukmla tepeyi iffale mu • 
~Ufak olm~lardı. Su bukmda 
bir kaç nef erimizle birinci ~ül~ • 
tUıı Mehmet Ali Efendi ,ehıt duf
tıı .. Topçu yüzba.,ım Feyzi Efendi 
11e bir kaç nef erimiz de yaralandı
l&r. (Feyzi, fimdi topçu yarbayı
dır.) 

Bunun Uzerine, tepeyi geri al: 
1tıak için yüzıba.,ı Niyazi .. ~endı 
<•irndi mütekait ve Kadıkoyilnde
dir. Mekteplerde öğretmenlik edi • 
)or. Tarih EncUmeninde a.zadır. > 
lcurnanduında bir mUfreze gön~~: 
tildi. Niyazi Efendinin göste~ıgı 
l'iikaek cesaret ve yaptığı mahıra
lle ta&?TUZ neticeainde mevzi tek-
1'1.r ele geçirildi. 

i°akat Niyazi Efendi bu aaada 
bir kul'funla ba.,mdan ağırca ya • 
l'tlanmlfb. 

Ôrfi idare illn edildikten sonra, 
kl&a.ba halkında silih namına ne 
"-1'98., aldık ve civar kabilelere 
beyanameler dağıttık. Bu beyıuı -
118.lnelerde Şerif HUaeyinin dev
let düş.manlariyle birleştiğini, 
lıf lsıumanlığa ve insanlığa yaklf· 
ltııyan hiyanetlerde bulunduğunu 
ltılatınıya çallfarak kendilerini, 
1tate davet ediyorduk. 

B u sırada bizim mahut Mev
llna Mahmut Haaanmm 

'l'lifte bulu uturu öJrendim. - -

r:::~·l:·;:•il:·~ ••r ··~··=·· d••:••vı•:·~··:~··:·:,··~·!•:;•f ........ ~ ... : ... ~ ... ~··d·~··~·i·••·:~ .... pe•;t··, ... ~·:·:: ... •:•:··~·:·~·· ·:~··~·a•;•:••ı 

I f~k oldular. Bu bas~nd~, ~.irkaç neferimizle Birinci Müla

zım Mehmet Ali tehıt duttuler .,, 

Bilhassa bütün halk toplantıların
da Atatürk nefse hakimiyet ve gü. 
venme duygulan yaratınıya çok kıy
met verir. 

Hazır bulunduğu bir meelisten 

•••••••••••• 

\ 

San'a civarrncla büyül bir layalıl 

YAZAN: 

SALAHATTlN 
GUNGOR 

Kendisini çağırtmak üzere aratır
ken, misafiri bulunduğu bir adam
la Mevlana, çrka geldi. 

Bana bazı "ifadeleri,, bulun -
duğunu söylüyordu. Belli ki, yine 
bir manevra çevirecekti .. Son rolü· 
nü oynamıya hazırlanıyordu. 

Bana ne "ifadesi,, olduğunu sor
dum. Cevap verdi: 

- Efendim, yazdığınız beyanna
meleri okudum. Güzel.. Fakat, 
bendeniz de müsaadeniz olursa, bir 
beyaname müsveddesi yazayım .. 

Haddim olmıyarak Urban üze -
rinde müessir olacak tarzda yazı
lar yazmasını beceririm!. 

Ben de maksadını açıkça anla • 
yabilmek için muvafakat ettim. 
Gitti.. Biraz sonra, hazırladığı be
yanname müsveddesini getirdi. O -
kud!-lm. Çok uzun yazılmış, içine 
birçok ayetler, hadisler sıkıştırıl -
mlftı ..• 

Mevllna, Arap dilinde, gerçek -
ten üstad bir adamdı. Yazılan ol
dukça te8irli idi de.. Ancak, 9u 
kadar, bu uzun öğütlerin ortasına 
bizim menfaatimize son derece 
de dokunan bir elimle aıkıştırılmlf· 
tı. 

Arapçaya ki.fi derecede vuku
fum vardı. Bununla beraber, be
yanameyi bir kere de vilayetin A
rapça katibi Tahir Efendiye (Taif 
Rüştiye mektebi başmuallimi lsa 
Efendinin oğludur. Baba ve oğul, 
ikisi de 1stanbuldadırlar.) okut -
tum ve tercüme ettirdim. 

B eyanname içine sıkıetınlan 
cümlenin ne oldıuğunu söy

lemezden evvel, Şerif Hüseyinin a
ja.nla.rı vu~l• u~rettic'ö ystlan.. 

ların bir tanesinden bahsetmeli
yiın. Yalan şu idi: 

Sözde biz, Mekke ve Taifteki kış· 
lalanmıza Alman askeri doldur -
muşuz. Bu mukaddes topraklan, 
Hıristiyanlara çiğnetiyormuşuz. 

Her tarafa yaydıkları bu habere 
saf bedeviler çarçabuk kanmışlar
dı. 
Işae edilen yalanının menşei şu 

idi: Bir sene kadar evvel, Alman. 
ların Emden kruvazörü süvarisi, 
ve maiyeti efradı, Hind sulanndan 
beri, kara yolunu takip ederek, Ye
men ve Asirden Hicaz toprağına 
ginnişlerdi. Tam Lit ile Cidde ara· 
sından geçerken, ansızın pusuya 
düşürülmüşlerdi. Ancak Alınanlar, 
etlerindeki mUe88ir 11ili.hlar ve mit. 
raiyözler sayesinde, pusuyu tertip 
eden Arapları büyük telef at verdi
rerek püskürtmiye muvaffak oldu-

lar. 
332 senesi iptidalannda Ciddiye 

iltica eden Alman bahriyesinden 
Fon Müllerle üç arkadaşını aahil 
boyunca Akaıbeye kadar kendi hi
mayesi altında (aminen) sevket
meyi israr ile istiyen Şerif Hüae • 
yin. bu silahsız zavallılan, Cidde 
ile Rabig arasında feci surette öl
dürterek Arapların intikam hırs • 
tarını tatmin etmişti ..• 

tstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mah
k mesinden: l!tanbul Evkaf müdür
l~ tarafından Boğaziçi Uluköy m~k 
t bi Rüştiye sokak 39 No. da mukım 
~ lis aleyhine açİlan 935 1192 No. lu 
al:cak davasında mtlddeaaleyh Hali. 
. ·kametga' hı meçhul bulunması ha.-

sın ı . . 
b·yıe ilanen teblıgat ıcrasına karar se ı 3~ 'lmı·a ve muhakeme 19 - 2 - ı sa-

verı ~ w 

t 14 de talik kılınmış oldugundan 
a aileyhin yevmi muayyende mah
mum b' kil. ka. k ye gelmesi veya ır ve ı 

emtegöndermesi aksi takdirde hak • 
nun 'h 1 •. 
kında gıyap karan ittı. az ol'Una~ -
ğı tebliğ makamına kaım olma.k ü • 
7"'T"e iJ.'11 "1w•ır. ı 29Q6.~ > 

ayrılan her fert: bedbinlik, hy~u, 
üzüntü duygularından kurtuldugu· 
nu hisseder. Herkes B~ük ~nd~ 
rinin büyüklüğünü yeniden ıdrak 
eder ve şu hakikati bir kere daha 
kavrar ki, ona inanmak, y~rdun 
kurtuluşuna ve terakkisine ınan
mak demektir . 
En bariz vasıflarından biri de. mU. 

nakaşa halinde bulunan bir toplantı-
örüş tanını kendi münak~a de. 

nm g b" "k 
hası sayesinde değiştirmek ve u~·u 
bir halk mitingine de, kararlarmt~ u
yımdırdığı şevk ve heyecan sayesmde 
yeni ruh vermektir. 

Türk kadınının kurtuluşuna 
ve hayatın bütün sahalarında 
iş beraberliği hakkı kazanma· 
sına ait olan müşkülleri kolay
lıkla atlatmamızı da Atatür
kün uğraşmalar~na ve irşat 
yolundaki gayretlerine borç-

luyuz. . 
Büyük devlet reisinin bir çok vesı. 

lelerle içtimai bir mürşit sıfatile saat
lerce emekler sarfettiğini görmek, 
muaşeret usullerini bilmiyt>n 1erin ha. 
talannı örtme.sine, herkese nefse hür
met telkin etmeeine ve yüksek se\•L 
yede içtimat hayatın zevkitd tattır
masına şahit olmak insana hem hay_ 
ranhk, hem de hürmet telkin cdeu 
bir manzaradır. 

Büyül strateq 
Terbiye ve Ulkü/er 

Şel Atatürl'ün, hiç 

öyle bir iman yaratmıştır ki bunu ye
ni Türk devletinin temel taşı addet. 
mek caizdir. 

çılmamıı bir resimleri 

tabii bir siyaset halini almlf

tır. 

Milli müdafaaya gelince, Y'~ 
ltimacla liyalat ni bir nazariye milli siyaseti· 

Milletlerarası clostlul mize temel olmuttur: Hakıız 

S on iki asır esnasında Osmanlı her itten uzak durmak .•• 
İmparatorluğu gaye ve siya- Fakat biz ne şekilde olursa olsun. 

U mumt yerlerde halka yeni ~lfa
beyi öğretmeyi va~e . ~ınen 

Şef, Türkiyenin yeni cemıyetır.ı . Y~
ratmak ve bunun toplantılarına ıçtı
mai renk vermek hususunria da bil. 
yük emekler sarfetmilJtir Atntürk bu 
faaliyetleri öyle bir memlekette yap· 
nuştır ki bunun son iki asır ~rf~da.. 
ki hUkü.meti, tUrlü tUrlü mUşkuller 
ortasında bir kurban gibi kıvranır· 
ken, halkın gazabını uyuştunııak 
için şundan başka çare bulamamış. 
tır. K dml d h kalın peceler 

setine ait bütün vüzuh ve ciddiyeti ister büyük, ister küçük, maddi veya 
kaybetmişti. Tunus, Cezayir, Mısır, manevi bir tecavüzün hedefi olursak, 
Girit, Bulgaristan, Bosna, Hersek ve kendimizi korumak için Türkiyenin 
Arabistanın muhtelif kısımlan başka bütün membalarını harekete getir. 
başka şekillerde tmparatorlukta::ı ay. miye zaruret duyarız. 

· a ara a a f ve f e-
taktırmak ve daha uzun çarp 
raceler giydirmek ... 

Böyle §&J'tlar karşısında kadın. 
lan bir mahkemede hildm bir da-

l--"- _1 , .. _pte ö~etmen, 
•.:ıue memur. m.:al/C" 

llboratuarda c;alııtır blr kbny~er 
mevkllne çıkarmak için bir renuye. 
tl cebir \'e taz)1k attrnd• bulundur
mak kifa,·et etmez· Ş'ddet usulle. 

" üraCPt et· rinden ba.~ka 1·ollara m 
inek, ikna ,~rtatan kullanmak 
v •--t , .. -rbiyede ,.ebat etnıek e aag- \e UC> • ., 1 
IA.mndır. İşte .Atatürk bu vau e~ 
blzrr.at görmüştür. 

Atatürk bU~·tik bir t1trateız ola. 
rak tanmmııttır. Hiç blr harp kay
betmemiş, dalma zafere varmıştır. 
Onun tipinde bU~iik kumandanlar 
polltlka~·a kanştıkla.M -ıaman hiç 
bir m~eketin t.arthlnde bir mi""· 
le tetııadtif edltmez ki. 8lrf Cflblr , . ., 

tlddet yoluyla ldareıye meyil ıı:ös
tenneelnler. 

Atatürkün siyasf görüıü tan:ı•· 
mile baıkadır. Onun .~•nH~ıne 
9öre kuvvet ve strateıı, daıma 
yüksek emel ve ülkülerin nüfuzu 
altında kalmalıdır. Kuvvet, büyük 
ve haklı davalara ait bir korun· 
ma vasıtası mahiyetini hi~ bir ıa
man tecavüz etmeemlidir. 
Böyle bir görüş, siyasi hedef ve 

kanaatlerde büyük bir vUzuh bulun. 
masmı icap ettirir. 

AtatUrkUn UllUlU tudur: Siyasi 
mUcadelelerinde mUdafaa ettiği da -
Yayı daima mantıklı ve haklı bir teze 
fit.inat ettirir ve teze bütün inanı

m V8"ir. AtatJ'rkb- bul•1n8.J' bu vasıf. 

nlmakla beraber Babıali bunların Atatürk, fertler arasında oldui!'..ı 
hepsine hiı.Ia kendi mülkü gözüyle gibi milletler arasında da emniyet 
bakıyordu. Halbuki kendi payitah- telkin eder yolda münasebetler kurul
tmda bile mali ve adli kanunlarını masına ve verilen sdzlere istinat et. 
tatbtk hakkından mahrumdu. mek mUmkUn bulunmasına çok ehem 

1918 de, büyük harpten sonra tm. miyet verır. Kanaatince, hariçte ve
paratorluğun tecrübeli devlet adam· ya dahılde. bir fert veya millet itiJna. 
lan, 1til8f Devletlerile ııulh müzake. da layrk olmalıdır. Yalnız böyle a. 
resine hazırlandıklan zaman. sulh damlar ve böyle milletlerle münıı.se. 
şartı olarak bütün Arabistaru ve Av- bette bulunmak ister. Temas ettiği 
rupada bir çok yerleri istemişler ve devlet reisleri ve diğer insanlar hak· 
güya bir takım bUyük tarihi hadise. kında çok samimi bir hatıra muhafa. 
ler hiç olmamış gibi bi:' tavır takın- za eder. Bir dostluk kıunınca buna 
mışlardı. İmparatorluk için herşey mutlaka sadık kalrr. 
bır şekil meselesinden ibaretti. Kendı f ın t-şunu diyebiliriz ki muhteli m e 
li.fzan iş başında kalmak şartilc mem lere mensup mümtaz şahsiyetlerin 
leketin ecnebilerle beraberce idare birlbirlerile temasa gelmesi, biltUn o 
edilmesi, kendilerini müteessir ctmi. milletlerin temasa gelmesi demektir. 
yordıu. Eski Kral Sekizinci Edvardm ziya.re. 

O sıralarda, Atatü:-k. millet ve yı:r- t ' biltiln Türk milletini en samimi. en 
dunun varlık davasını tek başına ele ç~lt sevgi dolu bir tarzda tngiliz mil· 
almış bir vatandaş vaziyetine gir. letile temasa getirmiştir. Bunu teyit 
mişti. Bu sıfatla ortaya koyduğu gö· etmek benim için bir :r.ev:ktir. 
rüş tamamile başka idi. Vazifesi hiç AtatUrkUn başlıca merak ve meş. 
te kolay değildi, çünkU Türk .millet alesi kUltür meseleleridir. Umumi
ve yurdunun biltilnlUğü davası anca_'r g tle tarih ve hele Tllrk tariht ~ 
Bili.hla ve kanla kazanılabilecek bır ye b ttiM ener:ii zikTe 11.-
d "d' tırmalarma asre ıı;• 

ava ı ı. . A tırma de,'l"eleri esnasında 
Zaferden sonra da eski milli tezıne ~ktır. raş tt e'·-ik olmıyan çalT•. 

. . i d t1 günde on saa en ·ıuı -~ 
sadık kalabilmek ve mıll hu u aıma neler zarfında teşkil 

b. Tü k' . t' . n malarm uzun se 
münhasır ır r ıye sıyase tnı so · . •. k • 1 unu cidden bUyüktUr 

gU ...ı. k Atat.. k k:ı- ettigı rme } e t • 
rala::-ı da tmıt:a\. · anca ur . Atat.. k böyle gilnlerce ilim ve ih· 
d b" •. nk b' · d beklenebıle ur ar Uyu ır ınsan an · d ı rile baş başa araştırma. 
cek bir iştir. Bu görüş bizi bir çok tısas a ama 

k t k. edile- lar vaparken zaman mefhumunu ta. 
yanlışlardan orumuş ve a ıp ·. . 

k d 
w 

1 
bi .. termıatir mamile kaybeder. Tetkik mevzuu ne ce ognı yo u ze gos ., · . 

P 
• l" · Pantura- olursa olsun. hıç fasıla vermeden u. 

anıı amızm ve d h t yü .. .. .ll • . . • t ile yuma an. Ta a zu ~onneuf>tı •ırun 
nazm ııyaıetlerıoı amam zamanlar çalışabilir 'RUn,,,.~'"in mu. 
reddettik. Dütmanmıız olmı· kavemeti fevkallde biT' '1n .... ,. .. ~~. 
yan memleketlerden herbiri- Askeri kumandanlık gtlntlnthı !"•'"'
le ıailam ve samimi bir ma itiyatlstrı tam kuvvetini muhafa. 

-loıtl11ia aiı·itmek bizi'U icin [Arkam 10 uncuda] 
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Meclisite dün hararetli müzakereler oldu 
. (Başı 1 incide) 

dahi boyun eğmeyi bilrniyen bi~· nıil
letiz. (Bravo ııesJeri alkışlar) 

Bizim kanaatimizce her millte ken
di tarihini kendi yapar. Fena netice
ler her milletin kendi kusurunun e
aeri ve amelinin cezasıdır. Eğer bu
gün iyi neticeler görüyorsak onu da 
milletin yaptığı ve başardığı iyi işlete 
atfetmek zaruri olur. Tarihi neticesi
nin zaruri ve mukadder olmadığı yi
ne bir Türk tarafı dan Tilrıklerin eli 
ile ve Türklerin kanı ile ispat edilmiş
tir. Tarihin seyrini değ!.ştirdık ve 
Türke atfedilen menhus talih bir defa 
daha yenildi. (Alkışlar) 

Yüksek Haslet 

le, feragatle ve samimiyetle takipte 
aramak icap eder. 

Arzettiğim prensiplerin başhcala -
nnm; teşkilatı esasiyemize geçmesi. 
Atatilrkün prensiplerine olan bağlılı
ğımızın ve 8amimi ilgimizin hukuki 
ifadesidir. Biz istiyoruz ki siyaset 

Atatürk, bu millette mevcut 
olan bütün yükıek ıeciyeleri ve 
alicenap hasletleri nefıinde top
lıyarak milletin azim ve irade
ıini kendi azim ve iradeıi ile bir
lettirerek Türk milletini mahvol

maktan kurtardı. 
Şimdiye kadarki Türk tarihi isbat 

eder ki Türkler için lciz olmak mab 
volmak demektir. Atatürk, Türk is
tiklalini kurtarmakla beşeriyete bil -
yük hizmet etti ve tarih Atatilrk'ten 
ve onun yüksek vuıflanndan bahse
derken hiç ~Uphe etmem ki en büyük 
VMfını beşeriyete yaptığı bir hizmet. 
te görecektir. TUrksil% bir tarih ne 
kadar müzlim olur. Hele Türksüz ka
lacak be,eriyet ne kadar sefil b.ir 
manzara irae eder. Hepiniz ta.hmın 
ve tahayyül edebilirsiniz. 

TURK VE iNSANLIK 
Türkün olmadığı bir tarihte ancak 

zulüm aktif bir tekil alır. Zaten Tür
kün lkıbetine bu kasti yapanlar der
hal kendilerinin be11lediği fena niye. 
tin fena tecrübelerini de kendileri gör 
müşlerdir. Türk kendi tarihini ken
dı ya.ptığı vakit ve kendi yaparken 
hiç bir kimsenin hiç bir tarafın ne 
tesirine kapıldı ve ne yardımını gör
dü. Ae buldu ise kendisinde buloo ve 
kendi eli ile yaptı ve yaptığı şey; ta
rihten aldığı, mUsbet ve muayyen tec. 
rübelerden edindiği kanaa.Uer üzerine 
mu...u. 

M&ddl vualti, kendi idrlklne l11ti
nat ettirdi ve bu eay®e :t.tiklilini kur 
tardı. Atatürk, Türk istiklalini kur
tardıktan sonra Türkü bir daha böy
le badirelere, tehlikelere düşürmiye. 

cek bir de\•let sistemi kurdu. Bu 
devlet sisteminde tatbik edilecek o -
lan prensipleri vazıh, açık ve müı -
bet olarak program halinde tesbit et
ti. Bu programı ve bunun tatbikini 
kendi kurduğu Cilmhuriyet Halk Pa!' -
tisinin eline ,.e mesuliyetine verdi. 
CUm.huriyet Halk ParthJinin prensip
leri evvelemlrde modern bir devlet 
programıdır. Türkün tarihine, seci
yesine, alicenaplığına ve gururu mil
llsine muvafık olan bir devlet prog. 
ramıdır. Bu devletin vasıflarmm 

hepeini tarihten alınmış, hakika.tten 
alınmış. tcraatten alınmış prensipler 
le ayn ayrı tayin ettik. Bunlann ba
tında devletçilik gelir. 

TURK, DEVLETÇlDffi 

Türk milleti devletçidir. Asırlann 

ıöeterdiği tarihin aeyri isba.t etmig
tir ki, modern tekniğin ve ekonomi
nin, maliyenin modern icaplanna, 
gündelik hayatlarını ferdi olarak ve 
cemiyet halinde uydurmıyanlar dai. 
ma geri kalnuya m&hkiımdurlar. Ha· 
yat mUbarezesinde bahusus devlet
ler aruındaki hayat mübarezesinde 
pri kalmak çiğnenmek demektir. 
Çiğnenmemek için Türkün her gün 
daha fazla ileri adun atması lazım ve 
prttır. Biz mazinin bıraktığı boş -
luklan doldurmakla mükellef olduğu. 
muz fibi atiye de, çocuklarmuza da 
fena mıraı bırakmamak mecburiye
tinde bulunan bir milletiz. Mazide 
zamanda ve mekanda yapılan hata
lan u vakitte tellfi ederek istikbali 
ona göre hazırlamak lbmıdır. Yal
ım mazinin kuıurlanru itiraf etmek 
ve yahut örtmek klfi gelmez. lstik. 
balin de icaplarını ona göre hazırla
mak iktiza eder. Bu vasfı haiz olmı
yan devletlerin, bilhaua Türk devl~ 
tinin iatikballnden dahi filphe edile. 
l»ilir. AtattlrkUn kurduğu prenaipin 
asliyeti bundadır. 

ATATURKUN PRENSIPLERINE 
SADOOZ 

Efer biz, At&tUrkiln, TUrklerl, kur
tanlmıt olmak itibariyle, Türklere 
JWaıek medent vuıfl&rmı tekrar iade 
etmıı olmak itibariyle, Atatürke kar-
• ,Ukran hiuecliyonak, bunun ifa

. ·• kurduiu prensipleri sadakat. 

Kütahya Recep Pelcer 

ve icra.at sahalarında yaptığımız iş -
ler irfan ve vicdani hukı:.ıkilerde yer 
bulsun. Ve hukuki hayatın maddei, 
menşei ve İ8tinatgahı olsun. O itibar. 
ladır ki devletçilik vasıfını teşkilatı 
esuiyeye koyacağız. 

PRENSIPLEa TURKTUR 
Ata.türkün bahsettiği prensipler 

Türktür. Yani aeciyeBinden alınmış 
ve onun bütün ihtiyaç ve zaruretleri
ne uygun olarak seçihni~tir. Bu 
prensipler ayni zamanda Türkçildür
ler. Türkçil olmak itibariyle .millici
lik vasfı kendiıdnden çıkacak bir va. 
ııf olur. - Bravo sesleri -

Bu memleketin son asırlarda ge
rek aoayal hayatta çektiği elemleri 
burada tekrar etmek istemem. O son 
safhalann hazin sahnelerini Ata.tür
kün nutuklannda açık olarak gör
mek mümkündilr. 

Eğer tekrar bu acı hatıralara 
dönmemek bu elim hayatı yaşa
mamak vıe be,eriyete de böyle 
bir felaket hazırlamak istemi
yorsak Türk milletinin beheme

hal Türkçü ve millici olması la
zımdır. (Bravo çok yaşa sesle
ri, alkışlar.) 
LA YIK OLDUOUMUZ MEDENİ

YET SEVİYESİ 
Türk milletini beşeriyet içerisinde 

medeniyete yarar, sulha hadim müm 
taz bir camia yapmak için evvelem!r
de Türk miJletini tarihte ve beşeriyet 
te !Ayık olduğu medeniyet seviyeı:ıınc 
çıkarmak lazımdır. Bu itibarla milli. 
ci olmak bizim zaruri tianmızdır. Fa 
kat bizim millici 'ianmız da kendhıi
ne münhasır millicilik değildir. Bi1jm 
milliyetçiliğimiz sırf beşeriyetin tca
liaine ve bütUn dünyayı mes'ut ve 
müreffeh Ya.tatmıya matuf bir milli. 
yetçiliktir. 
Diğer bir vufrmız da halk<:t ol

maktır. Halkçı olmak alicenaplığrınr. 
zın nazari bir eseri değildir. Zaten biz 
prensiplerimizi koyal"'kt'n, geçmiş 1.a
manlara ait veyahut inaanlarm yUk. 
.ek hislerinden mtilhem ~riyf't 

mefhumlarma kapılarak koymadık. 
Biz doğrudan dom.ya sulh ve mf'ile
niyet lmili olacak bir Türk istiklali. 
ni ~b~ olarak kurma~ için hunun 
ne gibi şartlar dai~inde yr.p1lması 

lcan ediyonıa o şartlan tesbit edE'rek 
aldığımız ha'JR~ıhk vuft, bir merha
met eseri değildir. Halkçrhğmnz rloğ. 

rudan doğruva bu memleketin kurta
nlması ve mUstakil olanrk yıu,ıtm11sT. 
na hadim ola.hilnıek ldn bir ,.,.rtt f'V

veldir. Bizim hıtlkcdıftm17. hal~tll doğ 
nı, halk kin delildir. Halk tarnfm. 
dıı.n halkla beraber Bistemldir. (Al
kı'1ar). 

İMTİYAZ MULGA 
Bu sistem memleketin doğrudan 

doğruya halk tarafmdan idaresini is. 
tihdaf eder. Smıf imtiyazı il~ edil
mittir. Bütün vatandaşlar üzerinde 
kanunla.nrruz ta.ma.mivle milsavi olıı.. 

ra.k mer'i ve caridir. İttillmııza vlsıl 
olmıyacak ve cezasını görmiyecek hilj 
bir kanunsuz hareket yoktur. 

Halkçılığımızm tatbtkatta ve teş

rif hayatta cihana numune olacak ka 
dar ileriye varmış hwlruld eserleri var 
dır. Partimizin her sene toplanan o
cak kongreleri, iki tıenede bir topla
nan villyet kongreleri, dört 8eftde 
bir toplanan büyük ıkongresi A vnıpa 
hukukunda iniayatil, rezilltatif ve re
far8J'ldi11J1 del'nen .. uh•l"Dl a.nıell t.at 

Derse ne cevap verileceğini 80r
du. 

TOPRAKSIZ ÇIFTÇl MESELESI 
KARŞISINDA 

bikindcn başka bir şey değildir. Biz 
yaptığımız kanunları, Büyük Millet 
Meclisinden çıkan her kanunu her 
sene bu kongrelerde gözden geçiriyo
ruz ve oradan alınan neticeleri huzu. Halil Menteşe, istimlak meselesin. 
ru alinize arzetmekteyiz. Büyük Mec de de Dahiliye Vekilinin söylediği şe-
lisin Jcanunlarındaki isabetin en bil- kilde; bizde muazzam bir topraksız 
yilk amili de halkın her sene n:ıbzım çiftçi kütlesi bulunduğuna kani ol -
tutmak, fikirlerini almak ve mütale. madığını, köylüyü müstahsil hale 
alarma layık olduğu ehemmiyeti ve- getirmek ve yuva sahibi yapmak da • 
rerek kanunların hazırlanmasında vuına tamamiyle taraftar olmakla 
bunlan milessir kılmaktır. beraber bu meselenin yalnız toprak 

Binaenaleyh bu kadar büyük bir dağıtmakla kalmıyacağını, alet ve 
premıibin te,kilatı esasiyeye girerek mlzeme temin etmenin de zaruri bu -
ammenin vicdanmdıt bir hukl!k esa,.1;1 lunduğunu söyledi. 
olarak telakki edilmesi elbette çok ATATURKUN IŞARETLERI, 
iyi bir şeydir. MILLETIN MENFAATIDIR 

GÖRD000MOz ZARARLAR Bundan sonra Hüsnü Kitapçı, ge-
Arkadaşlar, 

Bu memleket kayıplann ve gayri
mee'ull<'rin vicdanlara amir olmasın
dan, devlet ve millet işlerini görrrıcein 
den GOk Z"l.rar ~örmüştür. 

PART1MJZ1N PRENslPLERİ 
Parti Genel Sekreteri dC'vamh al

kışlara mes'ut bir vesile \'eren nutk•t. 
nu şöyle bitirdi: 

Arlmdaşlar, 

neral, ana yuayı buradaki milnaka. 
şalarm vazıh hale getirdiğini, hiç 
şilphesiz hepimizin cumhuriyetçi 'll -
duğunu ve bu memleket başta amele 
olmak Uzere bütün yurtdaşların mil -
liyetçilik ve laikçiliği en iyi anlamış 
bh millet bulunduğunu, inkılapçılığa 

Çanakkale Şükrü Yaı1n 

decejU. Ve tuttuğumuz yol budllf'• 
Atatilrkün yolu da bu yoldur. t.Bd' 
vo aealeri, ıiddetil · V\! ıüttkli alkll" 
lar.) 

MADDELERIN MUZAKERESl 
Riyasete, müzakerenin kifayttl 

hakkında birçok takrirler verilmifÜo 
Bunlardan biri reye kunuld~ ve kablll 
edildi. 

Maddelerin müzakere9ine ba.şl~ 
Birinci madde göıilşillUrken Şerif 
( Kuta.monu) maddedeki re.mu dili' 
tUrkçe olduğunu tasrihe lüzum olılll
iığını ve çıkanlmaamı teklif ettL 
Reis, bu kelimenin kanunun eski ınad 
desinde bulunduğunu hatırhf.tarak bU
nun çrkanlamıyacağı r.evabıru verdL 

Sıra ile Şükrü Yatın ve mazbata 
muharriri Kenan (Manisa) maddr 
deki milliyetçilik, halkçılık, devletçi
lik, llikcilik ve inkı:J}pçdık kelimtlcrl 
üzerinde durarak mUta.lealarmı bil• 
dırdiler. 

Tadili icap ettiren Z!lnıretleri Vt' 

Cümhuriyct Halk Partisinin prensip
lerini yüksek huzurunuzda muhtasa. 
ran arzetmiş oluyorum. Eğer uhte
me verilen vazifeyi kısmen olsun· ya. 
pabilmissem b<Jnim iGin büyük bir şe. 
reftir. Şunu arzetmek isterim ki 'ıi. 
zim bütün mütalcalanmrz ve teklıt'ie-

lecek nesillerin fırka programının 

umdeleri olan eBaslann millete mal 
verilmesi karşısında en iyi bir tarz
da millet ve hükumet kurabilmeleri 
için 18.zım gelen vasıflarla mUcehhez 
olmalarını temin edecek olan ana -
prensiplerin anayasaya girmesi mu -
vafıktır, dedi ve Ata.türkün evvela, 
muzaffer bir kumandan olarak ken -
dini tarihe yazdırdığımı sonra Türk 
devletini kurup başına geçtikten son
ra hiç yanılmaksızm idari, siyasi bir 
çok karar aldığını ve yaptığını ilave 
etti. Son sözü gu oldu: 

Kanun l!yihaaı üzerindeki milıı&• 
knşalardan ve verilen izahattan he. 
yeti umumiyeai etra!ındak~ milr.ak.,. 
r('l,•r ~iıfı görillerıe< w• J"'Ul'"' pe.1• 
!i Ye &ı. r un, mev-= ıt 310 revin ıttıra. 

gelince, zaten her devletin inkılapçı k.y~e \"' silrekli .1ı .. uşlarla kabul e-Jıl• 
olduğunu, geriye kalan devletçiliğın • ı. 
iııe en canlı ve mühim m:ıkta olduğ.u

rimiz ancak ta.svibini:r.e iktirıtn ettık. 
ten sonra tatbik C'lunur. Unutmama
lıdır ki bizim kurduğumuz büyük e. 
saslardan biri de memleketin \"e 
milletin mukadderatr.a yalnız Büyük 
Millet Meclisinin haklın olmasıdır. 
(Alkışlar). 

SAYLA VLAR KÜRSÜDE 
Dahiliye Vekil'-.nizdcn sonra Hak

kı Kıhçoğlu söz aldı. Bu kanunla Cüm 
riyctimi1.in Parttmizin altı büyük te. 
mel taşı üzerinde oturduğunu söyliye 
rek ikinci maddeye uygun olmıyan 
bir teşc~kül bulunduğunu, bunun da 
diyand işleri olduğunu, kendisinin o 
teşekkülün aleyhinde olmamakla be
raber teşkilatı esasiye kanunumuzda 
buna yer verilmemesi 18.znn geldiğini 
söyledi. 

Lfıtfi .Müfit ÖZden: 

Sıvas Şemsettin GünaTtay 
"- Bunu bütçede SÖyleyin.,, 
Ha.kıkı Kılıçoğlu: 

"- Bütçede de aynca söylerim, Bı. 
ra.sııı gelince yine söylerim. Ölünciye 
kadar her zaman söylerim.,, 

Recep Peker: 
"- Hafız İbrahim hasta ... ,, 
(Bu cümle Isparta Saylavı Hafız 

lbrahimin Hakkı Kılıçoğlu ile de sık 
milnak8.fa ettiğine telmih ediyor. Fil 
hakika Hafız lbrahim hasta. olduğu 
için dünkü içtimada bulunamamış-
tır.) . 

iNKILAPÇILIK MEFHlJMu VE 
HALlL MENTEŞE 

Halil Menteşe, teşkilatı esasiyede 
yapılan bir değişiklik, bir takım sui. 
tefehhümlere meydan vermemeBi için 
meselenin tamamiyle ve sarahatle Ka 
mut.ay kürsüsünden izah edilmsi 11-
zrm geldiğini söyliyerek bu hususta.
ki esbabı muclbeyi varit görmediğini, 
mesela, devletçiliğin, devletin şek. 
il meyanına girdiğini, ekonomit!e, 
liberalizm taraftan bir vatandaş or
taya çıkıp propaganda yaparsa onun 
mahkemeye verilip verilmiyeceğini 

80rduktan sonra bu vatandaş: 

(inkılapçılık devlet şekline 
dahildir, Ben en iyi ve en esaslı 
bir inkılap taraf tarıyun, istihsal 

vasrtalannı kimilen komünize 
terkederek devletin eline veri 

"-Atatürkü11- iı,ıaretini ıbu memle 
ketin hüsnü niyetle kabul etmesi, bu 
memleket ve milletin menfaatidir.,, 
<Bravo sesleri... Alkışlar). 

KUTSİ ESASLAR 
Teşkilatı esasiye encümeni reısı 

Şemsettin, Türk tarihinden misaller 
getirerek ikinci maddenin inkılaplar
dan mülhem kutsi eB&Slar olduğunu 
aöyledi ve: 
"- Şu halde, dedi, Türkün bu e. 

saslan teşkilatı esasiye kanununda 
yer bulunca bunlara muhalif olarak 
fikirler serdedilecek midir? diyorlar. 
Bir liberal çıkıp liberalizm esaslarını, 
bir komünist çıkıp komünizmi müda
faa etmiyecek midir, diye soruyorlar. 
Hayır, etmiyecektir, edemiyecektir. 
Teşkilatı esasiye kanununa muhalif 
herhangi bir hareket nuıl bir cilrUm 
ise, bu esaslara muhalefet te ayni 
ee'ldlde bir c rü.m ıayılac&ttir." (Bra 
~o seAleflJ. 

RECEPPEKER,KURSUDE 
Şemsettinden sonra Recep Peker 

kUrsüye geldi ve dedi ki: 
"- Arkadaglar, 
Halil Menteşe arkadaşımızın gınf 

mesiyle uyandırılan mevzu hakikaten 
bu kadar mühim bir işin yüce kamu. 
taydan çıktığı esnada üzerinde konuş. 
mak gibi büyük bir fayda temin edil
miş olacaktır. Ben de Halil Menteşe 
arkadaşımın tasavvur ettiği bir fay
danın gumulüne hizmet etmig olmak 
için fikirlerimi arzetmek maksadiyle 
bu kürsüye geldim. 

Arkadaşlar, 

lç rejim bakımından yer yüzünün 
haline kısa bir görilı yapalım. Bu gö. 
rüşün hülasası şudur: Yer yüzünde 
birçok çetin krizler yanında her yer
de ve kendi kanaatime göre diğer kriz 
!erden daha mühim bir iç rejim buh 
ranı hüküm sürmektedir. Bizim gibi 
modem hayata yeni çıkmış bir devlet 
için kendi rejimini her ,eyden daha 
ileri bir dikkaUe gö.2! önünde tutmak 
ve kendirre yakı§&ll kendi haya.t ve 
ihtiyacına uyan şekillerle kuvvetlen· 
dirmek ve tanzim etmek ~ işlerin 
en başmdadır. Bizim ıimdiye kadar 
rejimin esası olarak temel kanununa 
geçmiş ve yurdun henüz hayata doğ. 
muş en taze çocuğundan en yaşlıBma 
vanncıya kadar, hepsi için müşterek 
bir inan mevzuu telakki edilmiş olan 

mahiyeti Cümhuriyetten ibarettir." 
Recep Pekerden sonra Erzurum 

aaylavı Aziz Akyürek söz aldı. Bizim 
gibi, dörtte UçU çiftçi olan bir mem 
leketin, toprağın teşkilatı esasiye
nin ana temellerinden birini teŞkil 
ettiğini söyliyerek toprak aahibi ol -
mıyan milyonlarca vatand~ın ikti 
saden iyi vaziyette bulunduğuna işa -
ret ve şöyle devam etti: 
"- Jnkıli.p yapmak büyük bir iş -

tir. Onu sağlamlaştırmak, omın ka -
dar büyük bir iştir. Biz, Türk çocuk. 
larmın istikbalini mesut yapmak için 
bugün yapılması lazım gelen her fe -
dakarlığı yapacağız." 
GENERAL RAFET TE SOZ ALDI 

Halil .Menteo tekrar kUrsilye geldi 
ve müzakereyi tahrik ettiğinden do 
layı memnun olduğunu, çünkU vaziye-

yorum. tın tamamiyle sarahat peyda ettiğini 
Binaenaleyh, beni niçin muhake- söyledi. 
me edivorsunuz.) Sö:sı ınrası General Ralete ıreldi GP 

nu söyledi ve bir devletin tüccar veya 
sanatkar olamıyacağını, .f\.kat bir 
nıcmlekette bunlar bulunmazsa, bunu 
tabii devletin yapacağını ili.ve etti. 

Sonra toprak meselesine temas e • 
dcı ek bu meselenin insanlık bakı • 
romdan ':''k mühim olduğunu, bir 
taraftan sUrUlmiyen yığın yığın top. 
rRklar \'arken, diğer taraftan toprağı 
olmadığı için aç kalan insanlar bu
lundııı?ıır.ıı, bu i§in halledilme.ııinin 

hcrkc:i gibi kendisini sevindireceğirJ 
söyledi. 

Müteakiben Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya kürBüye geldi ve bazı hatiple • 
rin sözlerine cevap verdi~ 

ŞUKRU KAYA CEVAP VERiYOR 

• - Sayın arkadaşlar, 

Teşkilatı esasiye kanununda yapı· 
lacak tadilat Uzerinde sayın arkada.ş
lanmın kıymetli fikir ve mütalealan
nı çok bUyük bir dikkatle dinledım. 
Ç0}(teşe'kk1lre şayanaır ki partimiz 
umu~ bir fdei1iı't-tfadeıiini bamya 
getirmiş. Gördüğüm manzara budur. 

Gerek müstakil ve gerek partiye 
mensup arkadaşlarımız bu itin tam 
zamanında getirildiği kanaatinde bu. 
lundular ve millete "bunu söylediler. 
Bundan dolayı partimizin iyi bir iş 

alarak huzurunuza çıktığından müf
tehir oldum. 

MUCERRET MEFHUMLARDAN 
UZAK BULUNUYORUZ 

Arkadaşlar, 

Türk cümhuriyetinin koyduğu re
jimin esası ve prensipleri, evvelce de 
arzettiğim gibi, filewflarm, Ulema· 
nın kendi hücrelerinde, dimağların. 
da hazırladıklan mücerret mefhum
lara uydurmak için yapılmamıştır. 

Tarihin zaruri icaplanndan almmıı 
esaslardır. Realiteye mü11tenit bir 
yürüyUşUn tayinidir.,, 

Parti genel aekreteri ŞUkrU Kaya, 
ceva.bmı eu parla.le üade ile tam&m
ladı: 

"Ark"""·l --..zar, 
Bizim bu inkılaplarımız kendi ken

dine ve demin dediğim gibi tarihin 
zarureti olarak doğmamı,tır. Bu u. 
ğurda çok kanlar dökülmüş ve çok 
ıstıraplı olmuştur. Aaırlarca TUrk • 
ler bu inkılaba kavutnıanm hurf!ti -
nf ~kti. Nihayet bilyük deha Ata· 
türkUn, milletin kudretiyle birleten i. 
rade ve kuvveti Türke vatan verdi. 
istiklal verdi. Prensip verdi. Bu pren
sipleri kendimizden ve miJletimiz. 
den ayrılmaz biliriz. Eğer biz b;ınu 
bir tarafa bırakırsak memleketin bir 
tarafından inhilal olur. Biz cümhuri-

yeti muhafaza etmekle mükellefiz.. 
Inkıllpçıhğın esaaı budur. Bu inkJ • 
libm lafdan ve soldan karşınna çı -
kacak olan herhangi bir cereyan bu 
inkıllbm kuvveti kansuımda devril
miye ve e.zilmiye mahkiimdur. Şim
diden böylelerine haber vermek iste. 
rim ki, Tilrkiye cUmhuriyeti bu gibi 
cereyanlara ula müsamaha. etmiye
cektir. CBravo ıııesleri, alkışlar). 

TUrk mllJetinin tarih içerisinde ve 
dünyanın bu halinde yapacağı çok 
daha bUyUk işle rvardır. Şu halde 
mefhumu mücerredin peşinden koşa -
·ak ne vakt!nuı var, ne de koştura -
~k insanlan mz . Biz hepsini, bir 
d;Jek ufurunda ve meml<!ketm terak. 
kisi ve mil!!tin refah ve saadeti ve 
ailenin huzuru irin catısmıva ~vke-

J\ıınm . ıy puar:c.•i r'lnU toplana. 

Atatürk 
Bütün Şarkın 
Kurtarıcısı 

[Batı 1 inci de J 
pagandalar yapılmakta oldufunu "' 
Toro11 dağlan arkasında bulunan Su-o 
riye gençliğinin TUrkiyeye bir dU,.. 
man gözüyle bakmakta bulunduğunll 
radyo nefriyatmıuian öğrendik. Si• 
gelen bu gibi haıberler, uılsızdır. A 
rap ulusunun e.kseriyeti 8iı.e don ve 
aardeş gözüyle bakmaktadır. ~ğer 

aizin bazı d~manlarmız vara, bun. 
lar, rnti.stemlflkeci devletlerin nttfııı 

ve tesiri altında olan kimlelerdir ve 
ehemmiyetsiz uf ak bir kemi ettir.~ 

Biz Uln edem~!. 'filfıöınmıze bat;• 
hyız. • ro 
Kurtarıcı önder Kemal Ata• 

türkün adını daima hayranlık ye 

iftiharla anana. T ann, bütün 
Şark milletlerinin bu Yük.ek 
önderine uzun ömürler Ter•İD· 
Bu etıiz Önder, yalnız T ilrkle
rin delil, bütün Şarkın Kurlan• 
cıııdır. 

Biz size dalma bağlıyız. Arapça 
Mtriyata devam ediniz.,, 

Tan - Suriyıden akaedın fU I&• 

mimf Hı vt bilhassa Büyük Kurt .. 
ncı "Atatürk., için mektupta kull .. 
nılan sıcak sözler bizi çok mütıha .. 
ıiı •tti. Dilejimiz fudur ki, dostlar .. 
mrza doıt te1imizi daha iyi duyura • 
bilmek için Ankara radyo istasyonu
nun intutı bir an evvel bitirilsin. 
Türkiyınin ana siyaseti kom,ularil• 
ve dünya ile doıt pçinmek, yanlı 

yurtta barı" cihanda barıf. 

Baltkesirde 

Tiyairo 

Gecesi 
Balıkeair, (TAN) - Halkevlnc!• 

bir tiyatro geceai y-.pılmlf, öğretmen 
Ramazan Gökalp (Tiyatro san'atı) 
adlı bir kon!eranı vermif, Hamletia 
hulbuını da yapmıştır. 

Bundan sonra Hamletin mezarlık 

sahnesinin temailine geçilmiftir. 
Rol alan Saadettin, Gökalp, Fadıl, 

Fethi, Abdurrahman, Muzaffer bU 

çetin eser parçumı muvaffakıyetle 

batarmlflar ve çok alkıflanmı,ıar • 
dır. Bilhaua 2ncl mezareı roJUnde 
Fadıl çok tadir toplamıttır. 
"Gömdilğilm Ocağım" adlı eıııer de 

yine bu gençler tarafından ayni mu.. 
vaffakıyetJe aa.hneye konmuttW'. J 

Bitliıte Av 

Bitlis, (TAN) - Her kıf yapılan 
tilki, ıanaar ve ördek avlan çok el· 
lencell geçiyor. 

Burada hemen her mevsimde •• 
vardır. nkbaharda bllhaua keklik 
avlanmakta olup her ailenin metelW 
yani keklik &"1 l~ yal'l1mış olan 
yerleri vardır. 



BALKAN ANTANTI 
11.,~ Antantı Konseyinin 15 Ş~
~ Atinada Bqvekillniz ve Han
tıye Nazırmız Stoyadinoviçin Balk~ 
~a. aktedilecek olan i~timaı en ıyı 
:_lt"a.ffa.kıyetleler vadetmektedir · 
;""eküiniz hudmıda derin hürmet 
'"1niınt doetlluk hisleriyle nıutta. 
~· Bu içtima için mes'ut hadiseler 

biri lWya ile İngiltere arasmda 
~en ve Akdeniz sta.ttlkoeunu ta 
-~ zmwı &ltma alan oentımens 
'«ı-4!ilnenttir. 
~ &nlaşma yalnız bu Ud devlet ta· 
~dan imza edilmil olmakla bera. 
~ blıtün diğer devletler tarafmdıtıı 
~e kl.rfilanmJIOI'. Zira, bir ba 
t.. •• ~ir. Kabul edilen vecibe ve 
~Ütlerini daima göz önün~e tu
lııı..:~'?ugoeıavyanm aamirnt aıyaseti 
.-"t1l!ı nıilletlerin en bUyilk itimadına 
~rr. Köeeivanofun anlaYII ıri • 
t~ de böyledir. ltte Bulgar - Yu 
il~'" Paktını tuvip ettiren en mU· 
' 'Ulıaurlar bunlardır. ve bu pak. 
'. '?uııaniltan olsun, Romanya ol· 
lb..... diferlerine de bir m18al tetki1 et. 
~ a.rzu ediyorum. 

Resmt Tebliğ 
~ '1rraı. 5 (A.A.) - ~~o!u ~

'tnuı hwıusl muhabiri bıh.urıyor · 
~Stol'a.dinoviç • R\iftU Aras konu~ 
l'~~· ı~nundai qağıdaki tebliğ ne~-

,, lftır : 

le - Bugün öğleden evvel, Türkiye 
ltıı ... !"coalavya Hariciye Nazırl8:" 
~;;tU Aru ve Doktor Stoyadino~ç, 
' atla"Y& hariciye nezaretinde bır· 
' ~k, uzun ve u.miml bir konut~ 

'b. Utımuelardır. 
)llqq konUŞma Mnumda Rüştü A.rU 
~kil Stoyadinoviçi Cenevredeki 

Mnden ve Italyan Hari~iye Na· 

T A 1\1 - - - -· --

Malatya, (TAN) - Halkevindc 
hafta toplantıları yapılıp konferans
lar verildiği gibi, lstanbuldan yeni 
getirilen caz aletleriyle çok beğeni. 
len musiki ziyafetleri geç vakitlere 
kadar halkı neşelendirmiye başlamış
tır. Umumi arzu üzerine bu kabil 
toplantılar haftada iki defaya çıka
nl~tır. 

Pazar geceleri halk gecesi ittihaz 
edilmi.'} olup, bu gecelerde baylar, ba.. 
yanlariyle gclmiye mecbur tutulmak
tadır. 

Bilecikte Tiyatro ihtiyacı 

RUŞTU ARAS DONUYOR 

LOKM-AN HEKiM 

Hatiplerin Sağlığı 
Ceçen pazar günü Bayazıt mey

danında toplanan Hatay mitingı
ne elbette gıtıniş, güzel güzel söy· 
liyen hatipıere belKi de ınırenıniş· 
sın izdir. 

Cüzel söylemek, zaten, her de· 
virde ve her memlekette herkesin 

ho,una giden ve herkesin istediği 
bir faydır. Eskiden güzel söyleme· 

yi sadece tabii bir istidat sayarak, 
çocuklan ve gençleri güzel söyle
miye alıştırmak için hiçbir şey ya
pılmazdı. Halbuki bir zamandan· 
beri, güzel söylemenin ilkin tabii 
bir istıdada ba&h olmakla beraber 
o istidadın geliştirilmesi mümkün 
olduiu, hatta tabii olarak kandil .. 
rinde o istidat bulunmıyanların 
bile az çok güzel söylemiye alıştı
rılabilecekleri anlqıldı&ından mek· 
teplerde ve üniversitelerde talebe
ye söz 9Öylemek hususunda mü • 
marne yaptırılır. 

Bu mümareselerin bir taraftan 
ıüzel ıöyliyenlerin çoialmasma 
faydası oldu&u gibi, l!tir taraftan 
da - daha büyük bir fayda ola
rak - hitabet merakının daha zi
yade intizam altına girmesine te
siri olmu,tur. 

Bilirsiniz ki, uırlardanberi ha
tiplik nevilerinin en makbulü, ka· 
!abalık halkın çok ho,una giden 
siyasi hatipliktir. Siyasi meclisler
de, yahut şehir meydanlarında sa
atlerce ıöz aöyliyen hatiplerin ne 
dedikleri pek iyi anlqılmasa bile 
kendileri pek çok alkıtlan1rdı. Si· 
yasi bir mecliste bütün söıünU bir 
ıünde bitirmiyerek ertesi gUn için 
söz ha-kkını muhafaza edenler bU. 
yük hatip sayılırdı. Böyle ifrat de
recede söz söyllyen hatipler bizde 
de 1098 den 90nraki mebusan mec
lisinde - dinlenilmit denilemez -
ıörülmUştU. 

Halbuki timdi pek uzun söz söy
lemek hemen hiçbir yerde artık 
makbul sayılmıyor. Dünyanın en 

, çok .CSz söylemeye meraklı mec • 
liılerinden biri olan Fransa Mebu
aan Meclisinde bile bUtçe müzake
resi - her yıl aylarca vakit ge
çirtirken - Bu yll birkaç gUn için
de toparlanıvermitti. 

Eskiden yine makbul hatiplik • 
terden sa1ılan dint vaizlik modası 

da artık hemen büsbütün sönmliş 
gibidir. Şu halde hatiplik nevile • 
rinden kala kala hocalık, konfe • 
ransçılık hatipliii kalmıttır ve in
sanların medeniyeti bu şekilde de
vam ettikçe bu türlü hatiplik şüp
hesiz hiç sönmiyecektir. 

Qüzel söylemek için, tabiidir ki, 
ilkin iyi ve ıüzel fikirler sahibi ol· 
mak lazımdır. Hatipliiin temeli o
lan bu cihet timdilik hekim işi de
ğildir. 

Fakat iyi güzel fikirleri bulunan. 
tarın da güzel söylemek için bir· 
takım sağlık kaidelerine riayet et· 
meleri lüzumludur. 

Bir kere tütün hatiplik merakın· 
da ola.nların birinci dütmamdır. 

Benim daima tütün aleyhinde ol· 
madıiJmı yazılarımı devamlı oku· 
yanlar bilirler. Onun için hatiplere 
tütünü çeki•tirdiiim vakit bunun 
tamamile candan oldutuna inan•· 
bilirsiniz. Bazılarının dedikleri &i· 
bi tütün insanın hafızasını bozma• 
sa. fikirlerinin insicamını karıttır
masa bile söz lleti olan bot&ZJnı 
bozar .. Kahve, uykusuzıuıa sebep 
olacak kadar ifrata varılmadıiı • 
halde, hatiplere zararlı sayllmaı. 

Yemeklerin nevileri her hatibin 
mizacına ıöre deiişir. Artritik de
nilen ve yediklerini çabuk eritemi· 
yen mizaçta bulunanlar et yemek· 
terinden az yemelidir. Arada sıra• 
da linet verecek bir illç içmek on· 
tarın karaciterlerine fayda verir. 
Yemeklerde yarım ti .. tarap fikre 
cill. söı lletine kuvvet verir. Uy· 
kuıuz kalmak pek fenadır. Zorlu 
h reketlerden, zorlu sporlardan 

akinmek ıerektir. Nefes daralta
çeak zorlu hareketler en fena t•Y c , 
olur. 
Arada sırada kısa .v~ya u~u~ca 

hatler hatipler ıçın pek ıyı o-
seya "h • i 
1 Seyahat insanın :ıı nın açar, 
ur •. fikirler verir. Seyahatte mec· 
yenı k 1 k d". U b • ıarak yalnız a ma uf n· 
~rı 0 ·nsanın kendi ekılkliklerinl 

mıye, ı ak" b k a daha çok v ıt ıra ır. 
aramıy dJ'..+' k 
Arada sırada iklim ... ~ ... ırme 
bed sallık veren en lyı ,eyler· 
den e~~idir. Hele güzel iklimler in· 
sanda ıüzel sanat duyıuıa.rını da· 
ha ziyade uyandırılar. Hatıpllk ~., 
herteydtın önce. bir ıJlzel sanattır. 

.... ----------------------------------------.,---EKONOM ö 

Dün borsada hara
retli muamele oldu 

• 

Kakao 
• 

fiatı da 
Merkez Bankası hisseleri, son 
karardan sonra 101 liraya çıktı 

artıyor 
Kakao fiyatlarında yükselme bq

lamıştır. Serbest dövizle Amerika. 
dıtn ithal edilen ve ulen müstemleke
ler malı olan kavrulmuı kakaolardan 
başka Fransız mil8temlekelerinden 
ve bilhassa Kamerondan kavrulma
mış çekirdek halinde kakao ithal edil
mektedir. Elli kilosu 320 frank olan 
bu nevi kakaonun fiyatı 345 franga 
çıkmıştır. Bu cins çekirdekler yüzde 
27 • 35 takasla ithal olunmaktadır. 

Dün borsa iştahlı muamelelerle kapanmıştır. Cümhuriyet 
Merkez Bankasının hisseleri 101 liraya çıkmıştır. Banka umumi 
meclisinin kararı borsada iyi tesirler bırakmıştır. Eğer Paris 
borsasından Türk Borcu hakkında gelen haberler (açılış 290 
frank ve kapanış 287 frank) düşüklük göstermeseydi banka his· 
selerinin üç dört lira daha yükseleceği tahmin ediliyordu. 

Maamafih Paris borsasında 
bütün ecnebi tahvillerinde dil· 
şüklük görülmektedir. Bunun 
sebebi Pariste komünist partisi
nin büyük bir miting hazırla· 
makta olması haberleridir. Maa
mafih Paristeki düşüklük Türk 
Borcunun İstanbul fiyatına çok 
müeasir olmamıştır. Türk Borcu 
dün 22,55 lirada kapanmıştır. 

Anadolu tahvilleri 39 lira, Mü· 

messiller 41,60, Anadolu hisse

leri 24,20, Aslan Çimentosu 

14,20 lirada kapanmıştır. Dün 

tır. Bu içtimaa borsa mahafilin· 
de ehemmiyet verilmektedir. 

lzmit ve Buraada it Kanunu 
Hazırlıkları 

iş dairesi başmüfetti§i Haluk Bur
sa.dan gelerek lzmite gitmiş ve iş ka· 
nununun tatbikatı hakkında yapıla • 
cak muameleleri tesbit ederek şehri
mize dörunUştUr. Şimdiye kadar Bur
sada dört yüz, Izmitte beş yüz beyan
name dağıtılmıştır. 

BORSA 
5 ŞUBAT CUMA 

Paralar 

•••• .... ' -
Sterlin 6U.-

1 Dolar 12J •• 
20 Franaıa 113-
"' Lıuı ıau.-
20 Belçika fr. ıo.-
20 Draluai 11.-
"' '•"ıcıe b. M:ı.-• w.. I0.-
1 Flone 6S. _ 
ıo Çckoıloyg lr.ro n .-
1 S•lını ao.-
1 Mark 25.-
1 Zloti 20.-
Peaıo 2ı -
20 Leır 11.-
Danaı 
••••\ ..... 
Altın 
Banknot 

Çeltler 
Londra 
Nevyor~ 
Pariı 
llilano 
Briilıael 
Atina 
CeneYre 
Sofn 
Amıterdaın 
Praı 
ViJ'llna 
Madrid 
Berlin 
VartoYa 
Budapette 
Bükret 
Belırad 
Yokohama 
Mo111rova 
Stokholm 

Toltoil&t 

41.
so

JOOl.-
245.-

1516.~0 

0.7934 
17.0525 
15.07d 

4.705 
11.645 

3.47 
64.395 

1.4490 
22.77 

4.2465 
11.3514 

1.9716 
4. ıt70 

4.31 
101.6710 

34.55 
2.7164 

24.9! 
S.1460 

Anadola 1 •• n kupon bailc 

Ealtern 
Merka Baııbn 

laıilrraaler 
Türlr Boma 
Erıanı ' · B. C. 
.... • Ernnun l 

-6%0.-
126,-
111.
u:ı.-

14-
22.-

t J>. 
ı•. 
ee.-
ao.
ıs-
21.-
22.-
23.-
14.
sz.,, -

1010.-
246.-

616.-
0.7920 

17.0675 
15.0910 
4.7060 

81.7175 
S.4740 

64.4410 
1.4492 

22.7110 
4.25 

11.3675 
1.9725 
4.20 
4.3130 

101.7662 
34.5775 
2.7111 

24.91 
S.1415 

ıoı.-

22.60 
97.50 

95.-50 

Bu[!Üne kadar ~--~-.-...--~--
Yerıeştinien ZAHıRE 
Göçmenler BORSASI 

~--...._... ............ ..,....._ 
1936 senesinde memleketimize ge

lıp yerleşen göçmenlerin adedi yinnı 
altı bindir. Bunlann bir kısmı Trak-
yaya ve diğerlerı şark vilayetlerimize 
yerleştirilmişlerdir. 1937 senesinden 
bugüne kadar gelen göçmenler mün
ferit olarak gelmektedirler. Bundan 
böyle Trakya mıntakaama göçmen 
yerleştirilmiyecektir. likan edilen 
göçmenler ve Balkan harbinden son. 
ra gelmiş ve yerleşmiş olan muhacir
ler hakkında umumi bir istatistik ha
~ırlanmaktadır. Bu istatistikte göç
ır.enlere verilmiş mallar ile borçlan. 
ma nisbet ve miktarları da tesbit o-
1 unmaktadır. 

lzmirliler 
•• •• ve uzum 

kongresi 
lznıir, (Tan) - lktISat Vekiletin· 

den tehrimızdekı alakadarlara gelen 
bir telgrafta, üzüm kongresinin on 
martta Ankarada Iktısat Vekili Ce

1 - lshalat - Buğday 210; arpa 

30; yapak 13,1/ 2; mısır 75; un 30,1/ 4 

yulaf 8, fasulye 2, zeytinyağ 27,1/ 4 ; 

tiftik 3,1/ 4 ; nohut 4,3/ 4 ton. Çakal 

634; kedi 314; Kunduz 51; aanaar 
915; tavşan 48029; tilki 3128; zerde

va 190 adet. 

lhracat - Yapak 102,1/ 2; tiftik 

3,3ı 4 ton; sansar 768; zerdeva 8'· 
t 

tavşan 40000; tilki 4 adet. 

2 - Satışlar - Buğday yumuşak 

kilosu 6 kuruş 19 paradan 6 kW'U§ 28 

paraya kadar ; buğday sert kiloau 6 

kuruş 34 paradan; çavdar kilosu 6 

kuruştan; mısır sarı kilosu 5 kuruş

tan; mısır beyaz kilosu 4 kurut 32, 
ı, 2 paradan; beyaz peynir tam y&jlı 

kilosu 44 kuruş 4 paradan; beyaz P8Yı 
nir yarım yağlı kilosu 32 kuruş 10 

paradan; kaşar peyniri kilosu 40 ku. 
ruştan 44 kurup. kadar; pamuk kilo

su 41 kul'llftan f3 lnirup kadar; Tlf:o 

~ik mal kiloeu l:SO kuruftan; tiftik 
derili kilosu 142 kunıt 20 paradan; 

zeytin y.afı l inci yemeklik kilosu 55 

kuruştan 58 kUl'\lf& kadar; aamar 
çifti 3300 kuruştan 4300 kurup ka-

lal Bayarın bir söylevile açılmaaı ta
karrür ettiği bildirilmiştir. 

Uzüm kongresine lzmir ve Manisa dar; tilki çifti 510 kuruştan 1200 ku. 
ruşa kadar; zerdeva çifti 4200 kuruı

tan 5000 kuruşa kadar; kunduz çifti 
1000 kuruştan 14:00 kuruşa kadar; 

ta V§l.Jl adedi 20 kul"Ultan 25 kurup 

murahhasları, şehrimiz borsasından 

üç murahhas, ticaret odası umumi 
katibi ve aiğer bazı ihracatçılarla ü
zümcüler iştirak edeceklerdir. Kon -
greye verilmek üzere Tariş Ozilm 
Kurulu direktörü Ismail Hakkı Ve- kadar. 
ral mufassal bir rapor hazırlamıı ol
duğu gibi kendisi de lktısat Veki.le -
tince kongreye çağrılmıştır. 

UzUm kongresinde nelerin mevzuu 
bahis edilruesi faydalı olacağını or -
taya koymak maksadile Izmirdeki a
lakadarlarla yaptığım ankete aldı -
ğım cevaplan şu suretle hulasa et
mek mümkündür: 

Her konuştuğum alakadar, kongre
nin lzmirde toplanması daha faydalı 
olacağını söylemiş ve ıu mütalealar
da bulunmuştur: 

Kongrede her ıe.•len evvel görü • 
şülmesi icap eden meselelerin en ha· 
şında, bu sene dış memleketler alıcıla 

• 
Dün zahire borsasına 13 vagon 

buğday ve bir varan arpa gel.miıtir. 

Muamelelerde yine geveeklik devam 
etmekte ve alıcı bulunmamaktaydı. 
1 • 2 çavdarlı buğdaylara 7 ,05; 3 • 4 
çavdarlılar 6,34; 5. 6 lar 6,25; 4 • 5 
çavdarlı Polatlı mallan 7 kuruı iki 
buçuk para: 6 • 7 ler 6,28; 8 • 9 lar 
6.24: 9 • 10 lar 6,19 Iwruıtur. 24 • 2S 
çavdarhlar 6,16 kurut kıymet buL 
muıtur. 

1 LiMAN HAREKETLERi 1 
nnın bize yaptıklan şikayet mevzuu Bugün limanımızdan gidecek va.-
gelmelidir. purlar: 

Alıcılarımızdan gelen bir çok Saat 18 de Anafarta Bartma, ıs de 
mektuplarda, üzümlerimizin i · tzmir tzmire, 6,30 da Saadet BandJr. 
çinde ta, ve toprak gibi ec- maya. 
nebi mevaddın fazlaca b-..ılunduğun • Bugün limanımıza gelecek vapur
dan bahaedilmiştir. Bı. hususta dik- lar: Saat lO da Çanakkale Bartm
kat edilmesi ihracatçılardan ziyade dan 15,40 ta Kocaeli Mudanyadan, 
müstahsile diltınektedir. Bunun için 6 30 da Saadet Bandırmadan. 
de UzUmler, bağlarda şimdi olduğu ' 
gibi toprak sergiler üzerinde defil, -----------~
klğıt eergiler üzerinde kurutulmalı
dır. Toprak üzerinde kurutulmuı o
lan U.zUmler imalathanelerde nekadar 
dikkatle temizlenirse temizlensin ma
kinelerdeki kapılardan üzüm tanesi 
büyüklüğündeki taşlar geçip Uziimde 
kalıyor. 

lstandardizasyonun mühim bir mev 
zu teşkil ettiğine şüphe yoktur. U
zümlerimizin istandardizasyonu batlı 
başına bir tetkik meVJJUudur. Uzüm • 
terin hem renk. hem tane bakımın. 
dan latandardlze edilmesi llzımdır. 

Kontrol işi de ~k mtlblmdir. Fa • 
kat imallthaneJerde yapılacak kon -
trol pek müşkül olacaktır. Şat Uze. 
rinde yapılacak kontrol işe ki.fi ge
lir. 

Bademiye Köyünde 
13 Bina Yandı 

ödemi§ - Adagide nahiyesine haf 
b Bademiye kö)11nde, Şerü oğlu Ah. 
medin Ç&rfl içindeki fınnından yan
gın çıkm.ıt ; İbrahim oğlu Mwıtafa. 
Ha.sah oğlu Şevket, Mehmet, Hasan 
oğlu Halil ile Mustafa Ali kızı HUL 
niyeye ait .evler ve Hasan oğlu lsma
il, lsmail oğlu İbrahim, Şerif oğlu 
Mehmet, Keçeci Mustafa kızı ll'atma, 
Mustafa oğlu Mwıta.f a, Mustafa olf1l 
Şakir ile evkafa ait dükklnlar tama. 
men yanmıştır. 

Yanan 13 binanm meemu kıymeti 
orı bin lira kadar tahmin olunuyor. 
Avnca 261 klgıt Ura da Y&mmltır. 
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Suriye heyeti dün 
akşam şehrimizden 

Cenevreye gitti 
Cenevreye gitmek üzere şehrimize gelen y,eni Suriye hükume

tinin Başvekili ve lktısat Vekili Cemil Mürdüm'ün riyasetindeki 

Suriye heyeti, dün Perapalasta bazı ziyaretleri kabul etmiştir. 
Bu arada, Irak General Konsolosu 

da heyeti ziyaret etmiştir. Heyet, ~ 
diln sabah saat on birde vilayete ge
lerek Vali muavini Hüdaiye iadei zi • 
yarette bulunmuş ve öğleden sonra 
da müzeleri gezmiştir. 

DUn Perapalasta kendisile görüşen 
bir muharririmize heyet azasından 
Hariciye ve Dahiliye Nazın Sadullah 
Cabirl şunları söylemiştir: 

"- Seyahatimiz etrafında malu
mat vermek şerefinden kendimi mah 
rum bırakmak vaziyetindeyim. Av. 
rupadan avdetimizde size daha iyi 
haberler V1.\'ebileceğimi umuyorum. 
Tilrkiye ile dostluğumuzun takviye
ı6ini hepimiz arzu ederiz. Bu dostluk 
bizoe de kıymetlidir.,, 

Suriye heyeti, dün akşam Avrupa 
ekspresile Cenevreye gitmiştir. He. 
yet, orada yeni Hatay anla§masma 
bağlı müzakerelerde Suriye na.roma 
hazır bulunacaktır. Heyet ar.alan, 
klmilen Suriyedeki yeni milli cere
yanı temsil eden Vatani Pa1tıS:ne 

Kam al Atatürk 
(Başı 7 ncide) münakaşa ıusulU mutat dairesindedir. 

za etmektedir. Bir Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurul-
Çok defalar kendisine kitaplan ve muştur. Konferanslar verillyor. U. 

kiğrtlan arMmda yirmi dört uat, mumt içtimalarda raporlar okunuyor. 
hatta daha fazla bir mtiddet çalışır Milletlerarası şöhreti haiz alimler bu 
bir haJde rast.geldim. içtimalara çağrılıyor. 1936 yazında 

Tarihi araştırmalarmm kültürel Dolmabahçe sarayında büyük bir dil 
neticeleri çok mühimdir. :Mekteplere kongresi toplanmıştır. Bine varan 
maı:ısus tarih kitapları kendi nezareti kongre azası arasında İngiliz, Fran
altında yeni baştan yazılmı§tır. Ar. sız, Japon, Sovyet, Avusturya, Leh, 
keoloji hafriyatı her bir suretle tl"Ş-ı Alman, Macar, Yunan ve Bulgar a. 
vik görmüştür. Tarih sahıuunde. keş. timleri de vardı. 
fcd'ien yeni hakikatler millete bıldi
rilmiş ve milletlerarası alemin tetki. 
kine arzolunmuştur. 

Kültürel terakki 
içtimai inkılaplar 

Bütiln bu uğraşmalar, AtatürkUn 
milli bir yapı yaratmalt husuı::undaki 
ideali ic:in ne 9Uretle çalışır eir mi· 
mar oldµğunu göster.miye kifayet e. 
der. 

T Urk tarihini· araştırmak için Bu mahdut satırlarda Şefimizin 
milli bir cemiyet kurulmuş ve bilhassa devletin mimarı "rfatile olan 

bu cemiyet çalışmalarının neticelerini 
ve düşlincelerini biiyük kongrelere 
bildirmiye başlamıf?tır. Bu uğraşma
ların ortaya koyduğu neticeler hem 
milli bakımdan. hem de medeniyet 
ba 1nmmdan çek mühimdir. Türk mil. 
Jeti, mevcut milletlerin en es!<ilerin
den biri olduğunu ve çok eski bir me. 
deniyeti bulunduğunu bu sayede id
rak etmiştir. Bu idrıı k milletin nef. 
sine gii\•eni:ıi ve kUltüre ~ev,O'i~ini 
yUkseltmive hizmet etmiştir. Mille
tin J<ıudreti inki~af ettikçe ruhunun 
kn.pılar:rnı yeni bikilere a~mış ,.e ha. 
kikate olan sevg'si bü viimüşti.ir. 

rolünü çizmiye c:ılı5ttm Devlete ve 
mill~te ait !'Rvısız meselelere tema.s
tarı içtinap ettim. 

A tatürkün başlıca hedef ve 
gayesi ~u olmuştur: Daima 
uyanık ve ihtiyatlı olmak, da
hili ve harici tehlikelere karşı 
hazırlıklı olmak, siyasi içtimai 
ve kültürel temel üzerine kavi 
bünveli bir millet kurmak ... 

Türk milleti Atatürke bağ
lıdır. Milli zaferleri hakkında 
olduğu kadar yarattığı bütün 
bu varlıklar hakkında da min

net besler. 

Güzelliğin 

en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
.. Haliç Vapurları 

T URK ANONİM ŞiRKETi 
Şirketimiz hissedarlarının 9 Mart 

1937 salı günü saat on birde Galat.a
da Karamustafa sokağında 149 nu
maralı Ovakimyan hanında 4 üncü 
kattaki hususi dairede adi sıurette vu
kubulacak heyeti umumiye içtimaına 
iştirakleri rica olunur. 

RUZNAME 
1) - lda.re meclisi raporunun o

kunması; 

2) - Mürakıp raporunun okunma.
gı; 

Saat 
7 de 
Şayını hayr et bir ten ile genç 
ve taze gOrOndO. 
Çirkin yOı ve bur un parla klı~ı ta. 
mamın zail oldu. En kOçOk buru· 
fukluklar bılı kayboldu. Bir defa 
pudralınmık kafidir. ÇOnkl bu pudra 
gıyıt lncı vı ıon darıcı sabittir. 

mensupturlar. Cemil Mürdüm 

Es1ci 1mparntorluk kendi toprakla
rında Bizans ve Roma e~erleri hulun. 
masmdıın adeta korkardı. Halbuki İsmet İnönü 3) - 31 BirincikAnun 1936 tarihi-

Son derece yapıtına haısaıt 
ve ga yet ince olması itiba• 
r ile bu pudra, cild inizde o 
kadar yüzel ve muntaza.m 
yapıfır k i mevcudiyeti b ile 
fark edilmez. En samimi 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Sapsarı 
Gazetecilik 

rsaşı 1 incide] 
addetml~lerdir. Yeni top"°'ak kazan-

' ma.k, eski topraklan geri almak, ma_ 
cera fırgr,ıarmdan pay aramak yo
lunda her düşünceyi çok samimi duy. 
gnlarla tasfiyeye uğratnuya çalış

mışlar ve bu hedeflerL'le tamamile 
\•armı§la•dır. 

Bizi bek/iyen Yazileler 

T Urk milletini ulrla.rm ihmalini 
tamir etmek, uzun harplerin 

yaı11.!mı sarmak, y~ni bir varlık kur. 
mak yolunda çetin dahili vazifeler 
bekliyor. Bu vazifeler verimli ve 
zevklidir. 

Her harici macera, dahill hedefle
rin ihmale uğraması, esas maıksatla. 
nn yiiz Ustü kalma.ı1t demektir. Ne 
bugünkU, ne de yarınki Türkiyeye 
hariçte cazip görünebilecek hiçbir 
macera, hiçbir hedef yoktur. Türki
ye~in hariçle allı.kası, dUnyanm em. 
niyetli, asayi~li. istikrarlı bir yer ha
line gelm~ine ve insanların bUtUn 
~uvvetleıini iktısadi ve içtimai teraJc. 
ki ve refaha ait t~e-bbüslere haısre

debilmelerine elbirliği ile çalışmak. 

tan ibarettir. 

Rusya ile münasebeflerimiı 

B llha.ssa dostumuz Rusya ile bi
zim aramızın herhangi bir se. 

beple açılabileceğini tasavvur etmek 
bile gUlUnçtür. Biz, Sovyet Ru~yaya 

karşı, hariçte hiçbir emperyalist eme
li olmıyan ve dünya yüzünde bizim 

gibi sulh ve emniyet kurulmasını 1.5. 
tiyen bir komşu ve dost sıfatile bli

yük bir emniyet ve M!Vgi duyuyoruz. 
Rusyanm bir de içtimai cephesi 

vardır. Türkiyenin ilk gündenberi ta.. 

kip ettiği pren11ip, her memleketin 
dahili işlerinin sırf kendine ait bir 
mesele teşkil ettiğidir. 

Türkiye en geniş bir içtimai inkı

lap taraftarı olduğunu dalına ispat 
etmiştir. Fa.kat bunu tahakkuk ettir. 
miye çalışırken, hariçte adeta bir 
din eeklinde inkişaf etmiş yabancı 

siyasi siısternl~rden herhangi birini 
kabul etmeyi, gaye bakımından, 7.a
ra.rlr ve tehlikeli bulmuştur. Her 
memleket, kendi içtimai 11iyuetini 
kendi hayat §artlarına. kendi hususi 
'"'ziyetinden doğan ihtiyaçlara göre 
gerbestçe inkişaf ettirebilmelidir. Ta_ 
assup şcj:1inde bir siyasi akide, her
hangi bir sınıfın menfaatlerinden do. 
ğan cereyanlar, cemiyetin bUtününün 
devamlı maksat ve menfaatlerine uy
gun olma.st lb..rm ~elen milli gidişin 

kuvvetini kesmemelidir. 
Korıılıklı fesomüh 

T Urkiye ile Sovyet Rusyası, mlh 
ve istiJcrar hedeflerinde bir. 

leştikleri gibi içtimai siyaset husu-
8Unda ilk günden beri aralarmda 
karşılıklı bir tesamilh kurulmuştur. 

Bu tMamüh ııayesinde iki memleket 
mumda içtima! sultdehhilm ka.m· J 

Ticaret 
Odalarının 
Nizamnamesi 

simdi arkeoloji eserlerini ortava <:t
karmak icin memlC'k"'t hizz:ıt büviik 
bir S?avretle <:alısm?kt:ınrr. gnn Aln. 
~hövük hııfriuatı, tarhi l'lrf!sttrma
lar enstitiieUniin t~hhfü:il"' yaT'ıL 
mıştır. Elde P<lilPn nı>ti~el"r rlünvıtnm 
her tarafmda 'Hkkııti celhetmiştt ... 
A vasofvanın Bi?Jıns eı:wrlcri>:" 11 1t 

Türkiye Baibakanı ne ait bilançonun okunması ve bu bap 
=-=============- ta müzakerat icrası ile eözü edilen 

Postaya Yeni Memur 
Alınıyor 

125 inci Mcdtle bir müze haline konulması me!'lelr
sinden h?hse bilmem lfö·um vl'r mı? 

Değiştirildi Atııtiirkün geniş ,1?iirilc:lil. ulvt !==e-

A nkara, 5 (TA N) - Kadro· 
su genişletilen Posta, Telgraf 
ve Telefon İdaresine yeni me
murlar alınması için bugün bü· 
tün vilayetlerimizde bir imtihan 
yapılmıştır. Ankaradaki imti • 
hana 62 genç girmiştir. Ankara, 5 (TAN muhabirin. dn"sini. toleranıımı. hakikRtt• ~ı:-vt'l'i

den) - Ticaret ve Sanayi Oda- sini ve memleketin sosvı:ıl vı> kiiltii,. .. 1 

ları Nizamnamesinin 125 inci bünvesinde hu~ule getirdiği in kılii. 
maddesi, İcra V ekilleri H eyetin- bm i7.ler;ni h;<; bir ı:ey. hu basit misal 

kadar vUzuhla t!füıteremez. 

Miliata Zeytin Budama Kurau 
Muğla, 5 (A.A.) - Milista bir zey

tin budama kursu açılacaktır. Kur.s 
ce şu şekilde değiştirilmiştir: 

"-Ticaret ve Sanayi O dalan Milli bün ya 
Dil ara1fırma/orı 

on beş gün sürecek ve kurea Milas 
merkezine bağlı her köyden ikiser 
kişi iştirak edecektir. ?.filastan 20 
kişi iştirak etmektedir. 

Dr. A. K KUTiEL 
Karaköy, Topçular 33 

her se~e. varidatla~ından o/o 1 O A tatilrk şimdi Tüm dili ill.erin~ 
nunu ıhtıyat akçesı olarak ayır- çalışmakla meşguldür. Bunu 
~a.k mecburiyetindedirler. Bu 

1 
vukuf ve salahiyetle yapabilmek için 

ıhtıyat akçeleri Türkiye Ticaret j esaslı filoloji tetldklerine girişmiRtir. 
ve Sanayi Odaları Bankası na· . Bu çalışmalar senelerdenbPri devam 
mile teşkil edilecek bir anonim etmektedir. Takip edilen çalışma ve 

~--~----~~--~------~----------~-------------------şirket sermayesine tahsis o luna-
caktır. Odalar, ihtiyat akçeleri 

nisbetinde bankaya hissedar ola
caklardır. Banka teşekkül edin
ci ye kadar toplanmış ve topla
nacak olan ihtiyat akçeleri, me· 
nafi hisseleri nisbetinde Odalara 
ait olmak üzere umumi mağaza 
ve depo tesis, inşa ve idaresi 
maksadile kurulacak anonim ve· 
ya limited şirketlerin hisse se
netlerine yazılacaktır. O dala. 
rm bu şirketlere iştirak nisbet 
ve miktarım İktısat V ekaleti ta
yin edecektir . ., 

Gönende Tütü
0

n Fiyatı Düfük 

Gönen - 15 gündenberi ttitün sa
tıfları başlamıştır. İlk günlerde lji 
fiyatlar bulunmuşu da birdenbir~ 

ııukut başlamı~tır. Şimdi tütünler 
15, 40, 50 kuruştan satılıyor. 

lan kapanmıştır. Zaten Sovyet Rus
ya da Jcendi için seçtiği içtimai siste
mi, bir din halinde ecnebi memleket
lerde el altından neşre çalışmanın 0 

vıemlcketlerin normal içtimai ter.ık. 
kisine bir engel olduğunu ve millet

le.rarasında sulh kurulmMmı güçleş. 
tirdiğini anlamış ve git.'.jide al!kala

rmı kendi dahili sistemi üze.rinde top. 
la.mrştır. 

Sözün ma.m ,udur: Biz umumi 
sulh ve umumt istikrar arıyoruz. Bir 
tarafta.ki bulutlan dağıtmak için di
ğer tarafta kara bulutlar yaratmaik 
gibi bir sistemin açık ve dürüst Türk 

sulh siyaseti içinde hiçbir yeıi yok. 

tur. 
Dünya yüzünden (San gazeteci-

lik) denilen heyecan ve yalan gaze. 
teciliğini kaldıramadığnnıza göre, 
vakit vakit neşredilen efsaneler U7.e
rinde de uzun uzadıya durmıya ıu. 

zum görmeyiz. 
Yürür, gideriz. 

Ahmet Emi" YAi A./AN 

Bayanın hakkı var 

RADYOLiN 
Dişleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta 
gibi parlatmak ve uzun ömür temin etmekte 
rakibsiz bir kudrete malik diş macunudur. 

-· - --
Kapah Zarf Usuli le Eksiltme llcinı 

Nafia Vekaletinden: 
10/ 3/1937 tarihinde Çarşamba günü saat 16 da Nafıa Veka· 

letinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme K omisyonu odasında 
(356.000) lira keşif bedelli Tunçeli V ilayetinde Elaziz • Plür 
yolunda Pertek ve Süngeç ve Elaziz V ilayetinde E laziz - Palo 
yolunda Gülüşkür betonarme köprüleri inşaatı kapalı zarf usulile 

eksiltmeye konulmuştur. 
Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (1780) ku. 

ruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 17 .990) liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesikasını 

ibraz ve bir gözü en az 50 met re açıklığında betonarme bir köprü 
veya bir taahhüdde en az (300.000) liralrk köprü ve buna benzer 

inşaatı iyi bir surette yaptığım isbat etmesi meşruttur. 
Teklif mektuplarının 10/3/ 1937 Çarşamba günü saat 15 ~e 

kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazım. 
dır. (2~4) (61<!) 

bilançonun tasdiki ve idare meclisi 
azalarının ibrası; 

.f) - Dahili nizamnamenin muad
del 13 üncU maddesine göre idare 
meclisinin yenilenmesiyle aza adedi
nin dokuza iblağı ve huzur haklarının 
tayini; 

5l - -Xeniden miirakıp intihabı ve 
tahsisatının tayini: 

6) - Şirket işlerinin tedvirine su
reti mahsusada memıur edileceklerin 
ücretini tesbit için idare meclisine 
salahiyet verilmesi; 

7) - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesine göre idare mf"clisi azalan_ 
nm ger.ek kendi ve 5rerekse üc:üncü 
şahıslar namına bizzat veya bilvası
ta şirketle icrayi muameleye mezun 
kılınmaaı. 

Gerek asaleten ve gerekse vekale -
ten umumi heyete iştirak için hisse • 
darlann en az yilz hisseye malik ol -
malan ,.e his.qe senetlerini en geç 8 
~fart 1937 pazartesi günü akşamına 
kadar kentimizdeki bankalardan bi. 
rine tevdi ederek bunlar mukabilinde 
duhuliye varakaları almaları iktiza 
eder. IDARE MECLlSI 

Hali tasfiyede 

lstanbul Telefon 
T ORK ANONiM ŞiRKETi 

dostlarınız bile ten inizin ca• 
z ib güzelliğini adeta tabii 
telakki edeceklerdir. Dı,arr 
da, yağmurda, rüne,te ve 
deniz banyolarında ve teniı 
maçlarında, dahilde en sr 
cak balo salonlarında danı 

ederken bile daima ten ini· 
zin cazib güzelliğini muha• 
faza ederı:niz. Bu pudra, 
auya, gtlnete T'C tcro Ut«r 

hammildir. Kat'i"'en müte 
essir olmaz ve yüzde leke ve 
plakalar letkil etmez. Siı; 
de bu sihriamiz, gayet İnce 
ve cildinize son derece ya· 
pıfan ''b irde dört,, T okaloıı 
pudrasını iara rla istey!niz 
ve muntazaman kullanınız. 
Neticesinde n son derece 

memnun kalacaksınız. 

Tüccar · Terzi 

J. iTKiN 
En güzel kolek- f," 
ıiyonunu teşkil 

eden 

MEVSiM 1 

Hali tasfiyede bulunan Istanbul te
lefon Türk anonim şirketi hissedarla.. 
rı aşağıda yazılı ruznaıneyi müzak~ 
re etmek üzere 9 Mart 1937, salı gü-
nü saat 10 da, Galatada A..ssiküra.zio- kuma,larını 
ni Cenerali hanında 31 numarada oir: muhterem mÜ§ · 
ket merkezinde alelade inikad edecek terilerinin enzarı 
olan heyeti umumiyeye davet olunur- takdirine arz 
lar: ediyor. 

1 - 17 Haziran 1936 il 31 Birinci- Beyoğlu-istiklal 
kanun 1936 arasındaki devreye müte- Caddesi 405 
allik la.afiye memurları ra.ponı ile Telef on: 40450 milrakıplann raporu. 

2 - 31 Birinciki.nun 1936 da kapa. 
tılan hesapların tasdiki. 

3 - Tasfiye memurlarının tebri
yei zimmeti. 

4 - Mürakıplerin ve Ucretlerinin 
tayini. 

Heyeti umumiyeye dahil olmak i
çin nizamnamei dahilinin 25 inci mad 
desiyle ticaret kanununun 371 inci 
maddesi mucibince hissedarların his
se senetlerini veya bunlara muta.sar. 
rıf olunduğunu müsbit vesikaları aşa
ğıda gösterilen mahallere tevdi etme
leri ve keyfiyeti içtima günlemecin
den en aşağı 7 gün evvel şirkete is _ 
bat etmeleri lazımdır. 

lstanbulda: Şirket idare merkezi -
yesine. 

Londrada: Throgmorton Street 26. 
E.C.2, Oemanlı Bankasına 204 Dash
wood Hoıuse, 69 Old Broad Street E. 
c. 2. .. 

Pariste: Boulevard Haussmann, 
173, Tholll!On - Houston Fransız ıir. 
ketine. 

Elli hisse senedinden az hisseye 
malik olan hissedarlar aralarında iç
tima ederek mezkur adedi teşkil et
•ikten sonra içlerinden birini veye 

latanbul 3 üncü Icra Memurluğuıı
dan: Kuruçeşmede tramvay cadde11in.. 
de 116 No. 1u hanede mukim iken ha· 
len ikametgahı meçhul bulunan Mari 
Vilkmana: 

Temelin Istanbul ikinci icra mr 
murluğunun 34/ 4986 No. lu dosyasij'• 
le aldığı rehin açığı vesikasına isti• 
naden haciz yolile 2058 lira 80 K.~ 
rnafaiz ve masarif tahsili hakkında 
yaptığı takip talebi üzerine tarafını· 
za tebliği muktezi ödeme emri ma· 
halli ikametgii.hınızın meçhuliyeti se .. 
bebiyle 30 gün mliddetle ilanen tebU .. 
ğine karar \•erilmiş olduğundan bU 
müddet zarfında borcu ödemeniz la· 
zımdır. 

MUddeti içinde borcu ödemez ise
ni7. mal beyanı vermeniz icap eder· 
Mal beyanı vermez iseniz hapRen tR1"' 
yik olunacağmız gibi key•iyetin icr• 
ceza hakimliğinde bildirileceği ve ceb 
rl icra usulile tahsili cihetine gidile
ceği 36/ 3707 dosyasının ödeme Pınrf 
tebliği makamına kaim olmak Uzert 
tebliğ olunur. (29954) 

heyeti umumiye azasından bir zatı 
müme!Bil tayin edebilirler. 

Tasfiye Memurlatf 

il 



~ 6 • 2 • 937 =-=-================================- T A N 11 

l•ıa~ ı N E c AT• den alınız. Reçeteleriniz K k• K 1 . Grip, Nezle, ba.ş ve Jiş ağrılarını Ç arınızı Bahc;e s AL ,. H 1 büyük bir dikkat, ciddi es ın aşe erı muannit sancrlan bir anda keser, 
kapıda bir istikametle hazırlanır. Kıymettar bir ilaçtır. 

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

Yılbaşı Piyangosunda 
Kazanmıyanlara 

MOJDE 

, , 
SEVINECEGIZ 

, , , ' 
(EKiLiŞ TARiHi 
'J.SUBAT 93' 

ru!atış Yeri Piyango bayilerile .yeni Postahane karşısında Erzu. 

-.......___hanındaki Cemiyetin İlan Işleri Bürosudur. 

a oruN K ış 

AK Ri~b o L 
bulund urunuz. Bu sayede 

aoğuk algınlığından 

Grip, nezle 
ve boğaz 

..\~jaktan kurtuluraunm:. 
tik . Dol boğaz ve badem· . 
~~.11.tihaplarmı da pek çabuk 
l'l,._ 1rır, Her eczanede bulu· 

'"'"· Küçük kutu 35, büyük 
kutu 70 kuru.tur. 

CE BINI Z D~E--....._~ 

~~-----........ _.. ...................... ~ 
~-------------------------------

VOG lST AN BUL VAKIFLAR D1REKTORLO('a0 iLANLARI 

Semtimefhur ve mahallesi Cadde ve Sokağı NQ:SI Cinsi 

Eminönü'nde. Valdehanr köşesinde. 9 

Mııhammen 

kirası 
Lira K. 
160 00 Eczane üstünde 2 oda 

•• 

o 

Sultanhamammda. 

" 
" 

Gedikpaşa' da. 

Valdehanı Balrkpazarı 

cihetinde. 

" 
Sakaçeşmesi. 

,, 

" 
Eminsinancamii 

bahçesinde. 

" . 

bir sofa. 
2 Dükkan. 

4 " 
3 - 36 Baraka. 
4. 36 

" 
5 . 36 

" 
1 oda. 

Çarşı. Kazazlar orta sokakta. 54-52 Dükkan. 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 938 senesi Mayıs nihayetine kadar 

Sultanhamamında. Sakaçeşmesi. 1·36 Baraka. 

" " 
2. 36 o 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs nihay etine kadar 

60 00 

50 00 
3 00 
3 00 
1 50 
1 50 

3 

6 
6 

Avrupa, Amerika güzellik 
profesörlerinin şu tavsiyesi . 
ni mutlaka tecrübe ediniz. 

Yukarda yazılı mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler hiza

larındaki muhammen kiralarının seneliğinin % yedi buçuğu nisbetinde teminatı muvakkate ak· 

çelerile birlikte ihale günü olan 18 Şubat 937 perşembe günü saat 15 e kadar Çenberlitaş'ta 

İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binasında Akarat kalemine gelmeleri. (697) 

- . • • ,lf. 

VOG dünyaca. en son tekemmül et
rniJ kremler kralıdır. Yağsız VOC 
kremini kullanan cild ihtiyarlamaz, 
yağlı penbe VOC kremi kullanan 
cild her zaman genç kalır, krem kö
püğü ile yapılmış VOC pudrasını 
kullanan cildler daima. güzelleşir ve 
mesamat beslenir. N.EOKALM iNA 

DOKTORLAR D!YOR KI: 

Üç hafta cildinizin. sağ tarafına 
genç hayvanat cevherlerinden yapıl
mış VOG kremini sürünüz, sol tara-

Gr~p, Nezle, Nevra'j i, Siyat k, Baş ve Diş 
Ağrı ları Artritizm 

fına her zaman kullandığınız bir kre
mi sürünüz işte çehrenizin sağ ta
rafı VOG kreminin yaptığı güzelli -
ğin azim farkını bariz bir şekilde gö. 
rürsünüz. Bugünden itibaren VOQ 
kremini alınız, fırsattır.. ' 

Satılan mahaller 
Beyoğlu Şark Merkez ecza d~posu 

ll=ıtanbul: Eminönü Necip Bey 
İzmir: Ucuzluk Pazarı ve her mağa-

zada arayınız. 

dan: Kir kor kızı Serpuhi namına bi
rinci derecede ipotekli olup paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tama -
mına bin altı yüz lira kıymet tak • 
dir olunan Beyoğlunda Ağacamii ve 
Hüseyinağa mahallesinde Yenişehir 

ve Merkez Çukur sokağında kain ve 
tapu kaydına nazaran bir tarafı Is. 
lavı,:e ve bir tarafı Leka ve Kiryako 
meyhanesi ve bahçesi ve tarafı rabii 
tariki am ile mahdut ve kayden es. 
ki 143 yeni 123 kapı sayılı arsa ha· 
len 43/ 129, 131, 133, 135 numaralarla 
murakkam beş dükkan açık arttırma 

Usküdar Hukuk Hakimliğinden: 1 

Petro Mumcu oğlunun karısı Kadıkö
ytinde Hale sineması karşısmda Gül 
sokağında 10 No. lu hanede Petro kı. 
zı Angeliki aleyhine açtığı boşanma 
davasında müddeialeyha Anğelikinin 

ikametgahı meçhul olduğu anlaşıldı
ğından bir ay zarfında dava istidası
na cevap vermek ve tahkikat için ta
yin olunan 17 • 3 - 937 çarşamba sa
at 10 buçukta mahkemede bulunmak 
üzere ilanen tebligat icrasına kara 
verilmiş ve bu baptaki davetiye ' 
dava istidası sureti mahkeme diva• 
hanesine talik edilmiş olduğunda 

tebliğ makamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilan olunur. (29959) 

Istanbul Asliye 3 üncü Hukuk 
Mahkemesinden; Taksim Sıraseivi
lerde 91 No. da mukim Erna Şinay· 
dar tarafından Parmakkapı Yeniyol 
4 No. lu Avriliya pansiyonunda ko
cası !sak Faraci aleyhine 936/ 512 
No. ile açtığı ihtar davasından dolayı 
gıyaben icra kılınan mahkeme netice
sin.de: 

Müddealeyhin kanunun kendisine 1 

tahmil ettiği vazifeleri ifa etmemek 
maksad.iyle bila sebep muhik hanei 

1 . : . ~ ; ., • • ~.. . . . ·, " " ı. 

ltOMATiZMA 
LUMBAGO 

SiYATiK 
Omuz, sırt ve Kuyruk 

sokumu ağrılarını 
Teskin ve iz;ı ~ A 

eder. ya. konmuştur. 11 . .. 3 : 937 tarihine 
müsadif perşembe gunü saat 14 den 

16 ya kadar dairemizde yapxlacak o
lan birinci açık arttırmasında arttır· 
ma bedeli takdir olunan kıymetin % 
75 ini bulduğu takdirde mezklir gay· 
ri menkulat alıcısı uhtesine ihale olu. 

caktır. Aksi halde son arttrranın 
zevciyeti terkeylediğinden kanunu ----- -----------
medeninin 132 nci maddesi mucibince Gümı ük muhafaza genel komutan r ığı na. . k 

taahhüdü bakı almak üzere arttir-
ma 15 gün müddetle temdit edilerek 

26 _ 3 - 937 tarihine tesadüf eden cu. 
...iinü saat 14 den 16 ya kadar ke-

ma. eı-- 1 k 'k' · rL dairemizde yapı aca ı ıncı a 
za k. · l• t t rına.srnda mez ur gayrı menku a 
ı çok arttıranın üstünde bırakıla
e\tır. .Arttırmaya girmek istiyen • 

l
ca takdir edilen kıymetin % 7 bu -
er k . l ,, nisbetinde pey a çesı veya u u • 

çugu · k b sal bir bankanın temınat me tu unu 

leri lazımdır. Halen de hudutvenne 
t Pu kaydına muvafık olan: lan a 

Mezkur gayri menkulitın evsafı: 43 

11 dükkan remini çimento ve numara . 
. d rıan iki metre ırtifaında ka-
ıç uva . 

an döşeli demir Mtor kepenklı· 
roym d"kk. · · · . 129 numaralı u an zemını çı. 
dır. .k. t ·rt· 

t e iç duvarları ı ı me re ı ı-
men o v d.. l'di 131 
t amda karoyman oşe ı r. nu-

1 dükkan zemini çimento ve as-
ma.ra 1 b d "kkA k tor kepenkli olan u u nm ar a. 

~ bir kapıS1 vardır. 133 nu. 
arahgına .. • 

d"kkan 131 numaralı dukka-
marah u l dilkk. .d. 13~ numara ı a.n 
nm aynı ır. u 
dahi kargir ve bir kattır~ Me~k r 

1 içinde elektnk tesısatı dükkan arın . . 
muma ait bahçesınde bır 

mevcut ve u 
rdrr Umum mesahası 

abdestane va · . 
la gitmek üzere halen 110 

cepheden yob"'aı olup bundan 60 met
metre m ura! 'IJ 

. kkaf kalan bahçe ve ara-
resı mu.sa • · ·ıı 
lık mahallidir. Haklan ta~u sıcı e.. 
. b ·t ımıyan ipoteklı alacaklı-

rıyle sa ı o ·rt·f k 
larla diğer allkadararm ve ı ı a 
hakkı sahiolerinin bu haklarını ve 

bir ay zarfında müddealeyh 1sak Fa. İS ta nbuİ sa1 ınaıma kom syonundan : 
racinin hanei zevciyetine dönmesi lü-

1 937 1 - İngiliz yaıJısı açık deniz motörleri için satın alınacak ye-zumunun ihtarına dair 15 ~ -
tarihinde verilen hükmü havi 937/ 65 dek parçaların 15/2/937 Pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla 

sayılı ilamm müddealeyh 1sa.k Farn.- eksiltmesi yapılacaktır. 
cinin ikametgahının meçhul olması· 2 - Tasınlanan tutarı (8052) liradır. 
na mebni hıukuk usul mahkemeleri 3 - Şartnamesi komisyondadtr. 
kanunun 141 inci maddesine tevfikan 4 - isteklilerin 604 liralık ilk teminat makbuzlariJe kanuni 
ilanen tebliği tensip kılınmış ve bir belgelerini ve teklif mektuplarını belli vakitten bir saat evvel Ga· 
sureti de mahkeme divanhanesine ta.- 1 · 

!atada Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona verme en. lik edilmiş olduğundan tarihi ilandan 
itibarel'\ 15 gün zarfında !saılc Fararı. 
nin temyizi dava edebileceği tebliğ 

makamına kalın olmak üzere ilan o
lunur. (29958) 

hususiyle faiz ve mesarife dair olan 
iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 gün zarfında dairemize bildirme
leri liznnd.ır. Aksi halde hakları ta. 
pu sicilleriyle sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaştırılmasından hariç 
kalırlar. Mezkur gayri menkulatm 
nefsinden doğan birikmiş vergi mü
kellefiyeti ile tanzifiye ve tenviriye 
rusumu ve vakıf icaresi ve resmi tel
laliye eatış bedelinden istifa olunaca. 
ğı ve 2 Osenelik evkaf taviz bedeli ise 
alıcıya ait bulunduğu ve fazla malu
mat almak istiyenlerin 21 - 2 - 937 
tarihinden itibaren dairemizde asılı 

1 bulundurulacak arttırma şartnamesi
ni 936/ 545 dosyasına müracaatla mez 
kur dosyada mevcut vaz'ıyet ve tak. 
diri kıymet raporunu okuyup anlıya
bilecekleri ilan olunur. (29961) 

Sahibi : Ahmet Emin \' AL.'\IAN. Umumi neşriyatı idare eden : s. SALİ.l\l 
Gazetecilik ve Neşriyat Tür!< Limitet Şirketi. Ba.srldığı yer TAN matbR:uu 



Kulağınıza küpe olsun! 

~N MÜOHl$ 
(STi~APTAH 
~ON~A ·• · 

TAM Nt~'E 
"~ S\HHATE 
~AVUŞMAK 

• 

G R ·İP 
• 
1 N 

Kullanmakf a KabUdir ! 
r 

Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle dlişUriir. Baş. 
dif, sinir, mafsal, adale ağnlan ancak G R I P I N almak ıuretlle 

çarçabuk defedilebilir. lcabında günde üç k8'e alınabilir. 

Kat'i tesir --------

Osmanlı Bankasına 
Memur Ahnmak için 

Müsabaka ilanı 
Osmanlı Bankasınca bu kere yeniden hizmete alınacak Türk 

memurların intihabı için yakında bir müsabaka açılacaktır. 
Yaşı otuzdan aşağı olup bu müsabakaya girmek istiyenler nam

ıetliklerini kaydettirmek ve kabul şartlarını öğrenmek üzere Şu
bat ayı zarfında her hafta Salı ve Cuma günleri saat 9 ile 10 
arasında Osmanlı Bankasının Galatadaki Merkezinde Kişi İşleri 
8erviaine müracaat edebilirler. 

Talipler hüviyetlerini müabit evrak ile beraber tahsil tasdikna
me yahut fehadetnamelerini ve taYet bir vazifede istihdam edil. 
mit iseler. bianei ~q~elerini. birlikte cetirmelldirler. 

TA ı'f ................................. ~~ 
PH 1 LI PS Am.pullarını t 

~ kullanınız. 

ELEKTRiK TAHSILOARl GELiNCE YARI 
VARIYA DAHA AZ PARA VERiRSiNiZ 

P H 1 L 1 p s --ct-FT lsPIA.----.ALLı 
er:-

. Jlrtia. L A M 8 A L A A 1 
·- AZ MASRAFLA 

BOL IŞIK VEAIA 

1 

Türkiye Umumi mümeııilliii : 

H E L 1 O S müessesatı, 
Jstanbul : Galata Voyvoda Cad. No. 124. 126 - 128 (Yeni binada) 

Avrupaya Talebe 
Gönderiliyor 

L 

Maden Tetkik ve Arama E"ns ı
tüsü Genel Direktörlüğünden: 

Müsabaka günleri uzatılmıttır. 
Taliplerin dikkat nazarlarına 

Grip çoğaldı. Hergün bir N EVROZİN alırsanız kat'iy- ı - (ZO) Maden Mühendisi ve (10) Jeolog yetiştirmek üzere 
yen Gripe tutulmazsınız. müsabaka ile Avrupaya (30) talebe tahsile gönderilecektir. lstek-

lstanbul Nafia Mu··du .. rıu··g""ünden: lilerin aşağıdaki şartları haiz olması liznndır. 
A - Türk olmak, 

18/ 2/ 1937 Perşembe günü sa:at 15 de istanbulda Nafıa Müdür- B- Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyette ve sıhhati 
ltığünde (2024) lira keşif bedelli İstanbul Jandanna anbar binası tam olmak (Sıhhi muayene Ankarada yapılacaktır). 
demir inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur· C - Lise mezunu olup Fransızca, Almanca, İngilizce dillerin-

Mukavele, eksiltme Bayındırlık işleri gmel, hususi ve fenni den birisini okuyup yazabilmek, 
tartnameleri, proje keşif hülisasile buna müteferri diğer evrak D- Yaşı 18 den aşağı ve 25 den yukan olmamal\.. 
dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat (152) liradır. 2 - Maden Mühendisliği için müsabaka imtihanı 26 Şubat 

İsteklilerin en az (1500) liralık bu işe benzer iş yaptığına 1937 ve Jeologluk için 2 Mart 1937 günlerinde Ankar.ada M. T. 
Oair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış A. Enstitüsünde yapılacaktır. Açılacak müsabaka imtihanların· 
olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile 18/ 2/ 193 7 da kazanmış olmakla beraber gönderilecek talebelerin ihraz et· 
Perşembe günü saat 15 de ?lafıa Müdürlüğüne gelmeleri. (600) tikleri derece it:barile Maden Mühendisliği için (20) ve Jeolog· 

Ş ı;,J FAMJLYALAR luk için (10) arasında bulunmak şarttır. · 1 /( ve n BAR 3 - Maden Miihendialiği için imtihan: Hesap Her4dese, Ce-
bir, Mihanik, Fizi!:, Kimya ve yukarıda yazılı dillerden birinden, 

4 - Jeologluk için imtihan: Riyaziye (Hendese, Cebir), Hay

tercih etmeleri eebep.iz delildir. Çünkü Venüı ınüatabzarab nam 
ye töhretini aöz Ye tulatanblda delil, malını bütün dünyaya be· 
fencJirmek auretile iabat eden f&Y&DI iti mat •• tecrübe eclilmit 
yeıl.ne markadır. 

Evliyuade Nanddbl: Kimyevi era al&t Ye ıtrlpt deposu lstubal 

iktisat Vekaletinden: 
T•ıv•ı Sanayi Kanunundan istifade Eden 

Sanat Müessese Sahiplerine. 

vanat, Nebatat, Jeoloji, Fizik, J(imya ve yukarıda yazdı diller-
den birinden yapılacaktır. 

5 - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddetleri 
kadar mecburi hizmete tibi olduklanndan, bu hususta mükelle
fiyetlerini tevsik etmek üzere bir taahhütname verecekler ve bu
nun için de muteber kefil göstereceklerdir. 

6 - Maden Mühendisliği için: Son müracaat 20 Şubat 937 
Cumartesi öğleye kadar. 

J eologluk için 

Sıhhi muayene 26 Şubat 937 Cuma 
imtihan 27 Şubat 93 7 Cumartesi 
: Son müracaat 27 Şubat 937 Cumartesi 
öğleye kadar 
Sıhhi muayene 1 Mart 93 7 Pazartesi, 
tmtihaa 2 Mart 937 Salı 

günleri olarak tesbit edilmittir. 
Taliplerin nüfus hüviyet cüzdanı, hilsnühal varakası, mektep 

şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretlerini 4 kıt'a 
fotoğraf ve dilekçelerini son müracaat tarihlerine kadar Ankara
da M. T. A. Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 
sıhhi muayeneleri için de tayin edilmiş olan günlerden öğleden 
evvel Bay Hasan Apartmıanmdaki Enstitü Dairesinde bulun· 
maları ilan olunur. (89) (318) 

HASAN . 

ZEYTiNYAGI 
Safiyeti· ve lezzeti itibarile cihantilmul bir töhrete sahiptir. Şerbet 

tatlıdır. Tababette içmek suretlle kullanılır, yemeklerde salatalarda, 
yonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taf, böbrek, me 
idrar yolu bilhassa safra, sarılık ve karaciğer haatalıklar'ında zaafı u 
mide bol bol Hasan Zeytinyağı içiniz. 

Şişesi 50, bliyUk 75, tam litrelik teneke 115, fite 125, 7,5 litrelik 
ke 600 kuru,tur. 

Hasan deposu: Istanıbul, Ankara, Beyoğlu, Beti~. F.ekifehir. 

CENYO 
Galata, Karaköypalaa kartıımda, Tel,: 3937 4 

tekrar almıttır. Y etmit bet aenel"k yüktek ve nezih bir hayat 
ve töhretle tanınmıt ye yemeklerinin, mezelerinin nefaaet ve 
mebzuliyeti ve ıerviainin mükemmeliyetile de her lokantanın 
fevkinde rağbet kuanmıt olan bu lokanta ve birahane timdi 
de 1&yın mütteriler'nden öteclenberi ıönnüt oldutu teveccüh 
ve rafbeti kazanmak için her türlü fedakirlıiı yapmıtbr• Bir 
defa ziyaret, sözümüzü iıbat eder. ___________________________________________ _., 

Teşviki Sanayi kanunundan istifade etmekte olan Sınai Mü· 
esseselerin kanunun (30) cu maddesi mucibince vermekle mükel· 
lef bulunduk.lan 936 ~ yılı iş cetvellerini bir istidaya rapten 
hami 93 7 Mart nihayetine kadar mahallin en büyük mülkiye 
imirine venneleri, aksi takdirde itbu ilin f8hli tebliğ makamına 
kaim olacaiından, bu müddet zarfında iş cetvellerini venniyen 
müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) 
p maddesi mucibince istirdat edileceği ilin olunur. _(715) 

Ea hot meyva tuzudur, lnlabazı defeder. Mide, Bar' 
Yüksek lktiıat ve Ticaret Mektebi Direktörlüiünden: aak, Kuaciierden mütevellit rahatuzlıldan önler· 

Okulumuz eski okurlarmdan tasfiyeye tabi olup ta evvelce ilin Hazmi kolaylqtmr. Canlılık verir. 
edilmit olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 Şu· 
bat 1937 den 21 Şubat 1937 tarihine kadar devam etmek üzere INGILIZ KANZUK ECZANESi 

/ IOll bir imtihan devresi açdnuı oldufundan ıs Şubat 1937 tarihi· 
ne kadar mektebe müracaatları. (660) .. ___ IEYoGLU - ISTANIUL---~ 


