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altında eziliyor 
L AZKIYE, 18 (HUSUSi) - SANCAKTA TORK UNSURUNUN GöS 

TERDICI YEKPARELiK KARŞISINDA SANCAKTAKi UNSUR. 
LARI BİRİBİRLERİ ALEYHİNE TAHRİK ETMEK, MANDATER DEV. 
LET MEMURLARININ GONDELIK FAALl\'.ETLERI HALiNE GiR
MİŞTiR. 

Bunun için yapılan hareketler araımda Arapların teılihi, birinci plinda gel. 
mektedir. Kuıeyri köylerindeki Araplar, açıktan açığa ailahlandınlmaktadır. San
cakta biribirlerile araları açık bulunan Ermenilerin aralarını bulmak ve bunları 
T qnak partisi emellerine göre organize etmek için de geceli gündüzlü faaliyet 
aarfolunmaktadır. Yine bu maksatla, Musa Dağındaki Ermenilere ıili.h daiıtd. 
mıttır. 

J Londra, 18 (A.A.) - lnailizlerle İtalyanlar araımda 
yapılan müzakereler neticesinde tam bir itilaf haııl ol· 
muı olduiuna dair olan haber, mevıimıiz addedilmekte
dir. Hakikati halde münakap edilecek bir iki nokta lal· 
mııtır ve mütekabil teminatın teatisine ait metnin tanzi
mi henüz baılamamıı ve bu teatinin icraamm ıarih fekli 
henüz tekarrür ettirilmemiıtir. 

İngiliz mahafili mü teka-ı ... ---------ıııı-.-. 
bil teminatın ne zaman teati 

ı edileceği hakkında tahn>in- Mu ss 0 ı in i 
1 lerde bulunmaktan imtina 
etmektedirler. Ebed .. ı Sulhe 

(Yukan koyduğumu bu tel -
graftan 80111'& 8&baha kal"fl fU telgra- • 1 
fı aldık. Ayynen Df,fredlyonız:) 1 na n m 1 yor 

Londra, 18 (A.A.) - Ingiliz dip- Roma, 18 (A.A.) - Lf'torla-
lomatik mahafili ltalya ile lngiltere- da IÖa alan MUMOllnl demiftlr 
nin Akdenizde kal'lllıklı menfaatleri- ki: 
ne hürmet edecekleri hakkındaki 

SURlYEDE UYDURMA 'teminat teatisi" formülü tesbit edil- 1 AveHnoda söylemlt olduğum 

B S 1 k B nutukta. bütün hesapların görü-

l• r ene 1• HA ERLER DOLAŞIYOR miş gibidir. Anıaemanın resmen ak- lüp göriilmedliint a:n1amak verck 
Adana, 18 (Hususi) - Sancaktan alınan haberlere tedilmeeine mani olan keyfiyet, her olduğuna lşal'flt etmiştim. ·Afri-

Hesap göre, bazı Araplar rahat durmamaktadırlar. Türk iddia- Orta ve Şarki iki hükumetin daha evvel Adisaba - kanm heuplan IOD sanümbıe 
aının Milletler Cemiyetince kabul olunmadıiı hakkında. d hada.ki ınrtıtz eıçilijinin vaziyeti u. kadar göriilmüttttr. Dijer ı. 

/.!ttrt•I Eıni11 YALMAN bugün, bütün Suriyede uydurma haberler dolqn111tır. Avrupa a aerinde bir anı..-ya varmak iste - saplar ve dlfer lllfJHleler ..... 

Kend·~~a,lleri · nP.N 6fAlllM-l»M&~~~~~t~~~~~~~~~J4 ... lllill~..,..~~~--""'lflıi•mev--~~ttvjliıitıl.l'ak~~uM..l•~b~~ 1 ktttl*t Meldti·eel111Ji.- luslammti~ :1 ~ ~. 
yar, Tasar~! Hafta- MfLLETLER CEMİYETİ .. .,.,.,.6 •H"9ile ....,,., 11111. 

atnı, iktısadi işler hakkında KONSEYİ l ondra. 18 (A.A.) - E- l&fDlazlığı h118Usunda iki mel!lleket : :::e~t:::.*°de ohn=·w .,.. 
lt'lillete hesap verme zamanı Cenevre, 18 <A.A.) - Milletler Ce ltalyanlar Sudan denin Bradfordda söy. arasında güçlüklerin doğmıyacağı 
diye tel~kki ediyor. miyeti Konaeyinin 18 Kinwıusanide lemit olduiu nutku tefsir e· merkezindedir. Sanıldığına göre Ital- Biz faşistler, hiçbir zaman 

d ak l 26 .. _ 1 d Hududu da d o · ı tt ld . d ' . 1 me\'CUt olm&nUt ve olnuyacak Dün akşam İstanbul aç ac o an met 1..up anma ev- n en aı y era ıazetesı I· yan hükumeti de Ingiltere ıle o an 
'b_ f resınnı rı:uma1..._i bugün ne§redil - yor ki: Bu nutuk, lngilterenin :>il.il ebedi sulh masalmı reddet-
.ıqdyosunda uzun ve etra - miatır· . Londra, 18 (TAN) - Romadan oe münasebetlerini tehlikeye düşürecek mekl"' beru.ber, mümkün oldu.ıh· 
h -·~ e merkezi ve şarki Avrupa hak ı "' ır.u 

bir konferansla bir sene- Ruznamede 19 madde vardır. Bun- len haberlere göre Italyan askerleri kında Milletler Cemiyeti mlsa her tilrlU teşebbüsten sakınacaktır. kadar uzun bir sulh devresinin 
lik hesabı vermiştir. lar arasında Danzig, İskenderun, Lo yarısı Habeşe, yansı Sudana ait o • kının natık olduğu taahhüt· temJnlnl arnı etmekteyiz. 

lktiııacli iflerde herkes bir fikirde katno ve ham maddeler meseleleri lt..ı Gambela mevküni ,gal etpıişler· lerden başka taahhütlere ,~ - Çeki Karlin • Altay Maçı Ebedi sulhe lnanma3,z. 
Olaınaz. Zaten bir fikirde olmaması mevcuttur. dir. Kısa bir zaman önce Hararda bir rişmiye amade olduiunu işrar Izmir, 18 (Husuai) _ Çeki Kar • Fakat mümkün oldufu kadar 
"e .mUBbet münakaşalarla m. uht·e· lif TüRKLER AGIR VERGİLER etmektedir. lin _ Altay maçı bugun·· kalabalık bir UZ1DI blr sulh temlnlnl arzu edl-*'- isyan koptuğu ve bir Italyan kolunun 
"&ltlr ve kanaatler arasında bır muva ALTINDA HARAP OLUYOR [Edenı·n ademi müd 'hale seyirci önünde yapıldı. Çek takımı 1 \·onız! .. 
'en ·· d 1 • f dalı ve hayır muhasara altına alındığı, nihayet bu .. 

e vucu a ge mesı ay 18 ( .. -r _ u b'ta h kk d k' tk 3 Un ·· bire ka-ı Uçle Altayı ·. ·*"ndi. - ------- ----11 bir eeydir. Filin itin şu ve şu fay- Ham~, . . Huswu! .. ç ~ - ıcolun kurtulduğu son günlerde anla· a ın a 1 nu u cu say- ·~ 
"'1arma mukabil fU mahsurlan bu- raf miışahidın Sancaga gonderıı.oe- şılmıştır. Daha önce bu vaziyetler famızdadır.1 
ltuıduğunu ileri sUrmek ve bunların si için Milletler Cemiyeti tarafmdan hakkında hiçbir haber verilmemişti. 

'1tlnıkU ld v k d bertaraf edil- verilmiş olan karar, mandater me - =============== = = ===== = = VEREMLE MU'' CADELEv ·· 
lb.eemi ~m:~~e: v:1'tandqın hak. murlar ve Vataniler arasında iyi te- 1 
lııctır. Bilhaaaa memleketimiz gibi ye- air bırakma.mıştır. Miifahitlerin ~il?l ı· ktısat Vekı· ı ı· n ı· n 
~i yeni sahalarda yeni ve büyük a - cak sa.bumda yapacaklan tet·~ı~{ - ş·ıDDETLEND'ıRMEL·ıy·ız tnniar atan bir memleketin, ilrtısadt lerde bilhassa ıu noktalar derhal 

liditi ha.kkındaki umumt bir müna- gözlerine çarpacak bir haldedir: Radyoda konferansı 
•ıada faydalı birçok ameli ı - Tiir~er'. ~~danın başladı~ 
ltıevzular bulunabilir. zamand8:nberi killtur ~ı7ınd~n :ır Gen iş bir a n ket açtı k 

Bununla beraber menfi d'üşüncede çok tazyıkl~~ maru~. a mış ar ır. 
. B'lhassa koylerde Türklere mektep Yı A l ~Ya musebet itirazlarda en zıyade ı ' . . J E'T_ • • • /f /1 A • h J s 

ller1 gidenler bile ~nıraıımı itiraf ede- açtırm~aıc 8Ureti1e tutuı"n y~1, dık- uru un KOllOffllSln l n a l ıvıiıfe QSSlSıQTQ OTUIJOTUZ: 
tetı rdir k' b' sene içinde mem- kitte layıktır. Kasabalarda ıse ta-
Jeır~ izd 

1
' ·~~a~ ölçü ile çok ileri lebeye milli varlıklarını unutturmak lktııat V.ekili Celal Bayar dün aktam Tasarruf Hafta- v EREMLE ESASLI BiR SURETTE MÜCADELE 

lidllm~tir~ ~tiııat Vekili Celal Baya- için her türli: tedbirler alınmı~tı_r· ıı münaıebetile Radyoda gayet mühim bir konferans ETMEK iÇiN NE GlBl TEDBiR ALMALIY iZ? 
!'a!ı bir senelik çalışmalann neticesi Türkçe yerine arapça okutulması ıc;ın vermit ve memleketimizin ekonomik bir tablosunu çiz- V d T ki d 
eJarat millete verdiği hesap yüz ağır- bazı müteaııeıp kimselerin mUzahe - • t. erem en Ür yede her ıene aıgari 30.000 vatan aş 
ttc..t m 1 k t hesabına iftihara reti ile başhyan faaliyet ilerlemiştir. mı§ ır; .. ,. • • • ölmektedir. Verem)~ mücadele teşkilitımız zayıf· 
.. _. ' eme .e t Bunlan görmek için mü.şahitler hiç Celil Bayar evvela muaıır tasarruf telakkiıım anlat~ tır. Kifayetıı"zdı"r. Halbuki verem aittik.re teıiri 
"'Q verecek bır hesap ır. b f kü' t ka d ki d .. ·ı e• ~ 

bir müşkilllta uğramıyaca.klardır. mıt ve u taıarru un P e. ıa a ıa anan para egı , f I l b" .. f hal" · al k d 
Tasa',ul ,,•reıetı'mı"ı 1 .11,. • "h I ked"l I ld .. .. I • • az a aşan ır a et mı ma ta ır. 

v ~ [Arkası 7 incide nıı ı ııtı ıa e ıev ı en para ar o ugunu ıoy emıştır. 

C l -=-1 Ba tasarrufun mlna Bununla eıaalı bı"r mu"'cadeleye airitmek bir taraftan 
e a yar • 1 İktısat Vekili bu münase- •· smı, hikmetini ve lüzumunu veremlileri tedavi etmek, diğer taraftan vatanda§• 

~aat verici bir lisanla anlattıktan y • t . d be betle milli paramızın kıy- ları vereme tutulmaktan korumak lizımdır. Bu· 
lo1tra fU prensibi bir defa daha teyit unanıs an a ır metiı:ıdeki İstikrardan b~h: nun için 1arfedeceğimİz par& elde edeceğİmİz men• 
~ir. Tuarrufun aradığı muhtelif setmış ve bankalara vakı be · ded" 
llıaa '"'-t f aatle kartıl••tırıbraa hiç meaa aın ır • t..._Urla~ var. Hükumetimiz, müsuu h k • mevduatın daima yükselen ~ 
:--arrutu temin ve f.etvik için bunla- • k t t · · Birçok memleketlerde veremle mücadele için yapılan 
~l'ı ta-. olarak muhaf··· edi~or ve e- suı as are e 1 s~yrını _go.'steren rakamları d . 'kt lt t 

•u -- k teşkilat, oralar a veremın mı arını aza m1ş ır. ktir. Pa--- kıymeti, bunun zı retmıştır. k 
•- ·............. Celi.l B h O halde veremi bir dert olarak ele almak ve ona arşı 
!,..Yandığı tediye muvazenesi muha - ayarın paramız akkmda 
lıa edilecek, bankalarm emniyet ve- B . Kı. . . l verdiği izahat ta çok şayanı dikkat- tedbirler ittihaz etmek zaruretindeyiz. 

t'lct k troll altm smı· Ge . or tir. 1933 de madeni para mevcudu- Verem afetini bütün çıplaklığı ve bütün fecayll De ortaya atıyoruz. Ti 
'b:~~=!~~~-sıkı on er • ın lŞlnln Çl lj muz 8.572.000 lira iken 1935 te bu ki, memleketi kavuran bu derde kail• bir çare bulunsun! 

Paramızın :istikran, tediye muva • Atina, 18 (A.A.) - Atina Ajansı bildiriyor: miktar 16·000.000 liraya çıkmıştır. Bunun için veremle uğraşan mütehassıslara sorduk Fikirlerini aldık. 
~eainin sağlamlığı Türk malma, Yunanistanda bir ihtilalci komünist hareketine nıüte- Celi.l Bayar bundan sonra eni!Us- Bugiin befinci aayfaml7.da Doktor General Tevfik Sağlamın ve-
"'lll'k olan her şeye rağbeti istilzam allik olarak keşfedilen heyecan verici vesikalar çoktanbe- tri programı mucibince başarılan iş- remle mücadele için ne yapmamız li.zım geldiğine dair bu işle 
~~. iktisat Vekilimiz diyor ki: leri anlatmış ve ikinci bet senelik uğ'~ıışan arkadapmıza verdiği notlan bulacaksınız. Bunu diğer 

ri bir suikastin hazırlanmakta 0 1dug"'unu göstermiştir. Bu n--gram h tı · __ , ____ , tı v uı .. katl ... _,_=p edecektir Unu yapacağız. Yalnız tasarrufun ~tir r·". m ana a arını izah et.mi§- mUtchassınıaılil&U61a yap gmıız m a ar uuu • 
a .. _ d d v·1 T" k evrakta •"'kriben bin kişinin ismi germektedir. Hükumet ak • · elimiz• d 
._. eateği olduğu için egı ... ur ~ '-' 30.000 vatand••ı ölümden kurtarm ıçm en 
::ı:ı Türk olduğu ve Türk olduğu- bunlardan °'başhcalannı tevkif etmiştir. Ve pek yakında [ll<t11af Yeki/inin Yerdiği Aonle- seleni yap~ zaruretindeyiz. 

içfıı eeveceğiz.,, bu vesikalan tafsilatiyle neşrederek Yunan ve yabam:ı ron11 talsi16tile' mcı soylom11tlo iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
~tam 'I nclde] e..!km umumiyeleri aYdınlataçaktır. hulocobıntı.] 



2 :T A N 
Londra Mektubu: 

lngilterede kanunu esasi 
ihtilafı bir saniye bile 
mevcut olmamıştır 

Yerli Mali 

Haftası 

Küçük esnafa esash 
Kapandı 1 

şekilde yardım edilecek 
1 
1 AZASI AZ 

L ondra, 13 (TAN muhabirinden) - Buraya aelen 
lıtanbul gazetelerinde İngilterecleki Kanunu E

aaıi ihtilaf veya buhranı hakkında mükerrer aerlevhalara 
tesadüf ettim. Vakit vakit İngilizlerin aile ihtilifmdan 
da bahaolunmuttur. 

OLAN CEMiYETLER 
BiRLEŞTiRiliYOR 
T icaret Odası Esnaf Şubesi, son gün

lerde esnaf işlerile yakından meş-
Bundan anlıyorum ki İn- vugeçmek veya bir ihtili.f vaziyeti &"UI olmaia başlamıştır. Bazı küçük esna-

gilterede olup biten şeyler huaule rettrmek... SuMcF< sANK ıcAYSHt fın adedi cemiyet teşkil edecek dereceye 
hariçte iyi kavranmamıştır. til~~:1 ilk iklainde hiçbir fh. '"s1tıKAsı aızlYAaAtel varmadığı için bunlar, meslekleri itibarile 

Bugün mesele artık ka- m ıy 1 yoktu. Sekizinci Ed. . vardın tahttan çekilmiye karar wr- M"-LDAN kuRTAROI. kendilerine yakın olan cemiyetlere kattl-
panmıştır. Bununla beraber mesi bilikiı lhtillfm ve buhrannı mağa mecbur olmaktadırlar. Bu arada oy-
işin ayrı ayrı safhalarını ay- tama.mile önüne geçmek demekti. macı esnafı da, Marancozlar Cemiyetine 
dınlatmak ve İngiliz seciye- lngilteredeki hadiselerin hiçbir ıaf. iltihak etmiıtir. lstanbulda oymacılıkla 
si hakkında bir fikir vermek hası bir ihtilaf ve ahenksizlik mahi. geçinen esnafın adedi 1 O - 12 yi geçme-
maksadile kısa bir hulasa yeti arzetmemiştir. mektedir. 

.. f d Fakat UçUncü bir ihtimal olara~ 
yapmagı ay asız bulmuyo- ihtili.f husule getirmek ve ortalığı ŞehrimWleki esnaflıkla geçinen kimleler (70) bin-
rum Harı. rten k t k t den f&zladır. Bunlarm anca.k (C50) bin kadan eenaf ce-

• -s a re a re dagdagaya vermek Kralın elinde 1 h b 1 · · mlyetlerine kayrtlıdırlar. Bütün emıafı cemiyete kay. 
ge en a er er, vazıyetın idi. detmek yolunda yapılan tetebbUaler fimdiye kadar kat'I 
iyice anlaşılmasına hiç şüp- Baldvinin reyini dinlemiyebUirdi. bir netice vermemiştir. 
hesiz imkan verememiştir O zaman Baldvfn çekilirdi. Kral Par· ÇUnkü, esnaf cemiyetleri talimatnamesinde; bütün 

İngiltere tarihi Çok heyecanlı, gtı. llmentodald elmeriyete mensup dl· -....... esnafın kendi cemiyetlerine kayıtlı olmuı mecburiyeti 
rilltWU vak'alarla doludur, fakat hU· ğer birini halef diye tavlliye etmelli0 varsa da, bu mecburiyet, kanwıf hUktlmlerle teyit edll-
kftmet ve parlA.mentonun tam emni- ni Baldvinden isterdi. Halefm de U 1u11ı etonomı "arttırma haltaıı diln atşam Iktnat fi~ mediği için, müeuir olamama.ktadır. latanbulda, aza 
yetini, milletin hudutsuz sevcri•ini ayni fikirde olduğu anlaşılırsa Kral irili Celll Ba7arın rad7odaki lronferanıı ile kapanmıttD". adedi en fazla olan cemiyet bakkallar cemiyetidir. 

· e- '. . Vitrin mii1abakuma iıtiralr eden mala.salar ara1mdaki 1eçme B d il 1 
baia bulunduğu halde kendi arzuaile Parlamentodaki muhalefet reısinm iıi, dlln ıece bitirilememiıtlr. Bqiin öileden evvel bir toplantı un an 10nra, muile kahvec er, okantacilar ve ha-
ta.httan vazgeçDlİ§ bir hükümdara bir kabine tetkll etmesini talep ede· yapılacak ve netice belli olacaktır. mallar cemiyeti geliyor. 
ait bir tek misal İngilis tarihinde bilirdi. Bu kabine parllmentoda ek· ____ .....________________________ Ticaret Odur esnaf tubui tara-

1oktur. aeriyet kuramama parlamentonun s . , fmdan bütün küçük eeııaf ve tacir-
Bilhu.a Sekiztnct Edvaıt tahta feshi ve yeni seçim yoluna gitmek anayicı er Altın mevcu _ ıer1e, ldlçük ·~·atklr1arm ayn ayn 

C*tıtr zaman halktan gördUğtl ha- imkinı vardı. sicilleri yoklanmaktadır0 Bu yokla-
küd sevgi, bugüne kadar hiç bir tn. BUtUn bu gUrUltUler, Avnıpanm Du·· n de dumuz4sene- ma bittikten eonra, Lıtanbulda neka-
&iliz hUkümdarma müyesser olma- çok mU,kW bir dakikasında İngil· dar emıaf olduğu rakama mu.tenl-

nuttır. İngiliz halla, hiçbir debdebe terenin elini ayağını bağlıyacalrtı, Toplandılar Je ı·kı· mı·sıı· artt den kat'I olarak anlqdacalrtır. 
lddiumda bulunınıyan, en fakirle- daJıill 1&1'81Dtllar hwnıle getirecek, Emıat cemiyetleri rei8lerl, bu aym 
rin Y&§aYJIIlla, ,ietırabma yakından belki de hanedanın mevkiiııt ve tm- Merkez Bankasının 26 ey- yirmi betinde mütterek bir de top-
al!ka gösteren bu temiz ruhlu, basit para.torun birliğini telıltkeye maruz DUn sanayiciler bir toplantı yap • lülde n8fr•ttiii cetvele lanb yaparak esnafa yardım işlerini 
insanı kendi araamdan biri diye ka. bırakacaktı. mıtlardır. iktisat Veklleti tefU. be • ıöre bankanın ecnebi memle· lkonutacaldardır. KUc;ük eaııafm her 
bul eıtmit ve candan aevmiştl. T alıHan oyrılrrlcen yeti relsi ve TUrkofiıı umumi müdür ketlerindeki bankalarda altın tilrlU lhtiyacmu kartılıyacak tedbir· 

Günün birinde veklll Htlantl Yaman da toplantıda mevcudu 6,186,000 lira iken ler bu topla.nbda teebit edilecek-$ ekizhıcl F.dvard b6yle bir lhtl· bulunmqtur. 20 numaradan yukan bu miktar 5 llkklnun cetve • tir. G Unün birinde Krala ait rivayet. lata doğnı yllrUmeyi bir da- lnce cim ipliklerin ithali meselesinde llnde &,486,&97 ve 12 llkklnun 
ler dolqmıya bqladı. Ameri· kika bile hatmna getirmedi. BUtlln sanayiciler töyle bir temenni karan oetvelinde 7.?22.000 olarak 

b gazeteleri buna dair sayfİ.larla memlMcet kendiAinl istiyordu. Taht- vermişlerdir: .. .
1 

. . 
0 

k k' b' 
JUi yamyorlardr. Hiçbir İngiliz ga. tan çekilmem için hiçbir taraftan bir Son iplik buhranı tızerine, iplik it- ı . ıoıfer! ':'1 1ftır, •m• .1' •• 

1r 
_.._. "-· bA"'_. eıe alına.1·. HULJ'·met .. teri! · t' Se d' -· k d h ı· ~-· f . h" .1 ._.1.. hafta ıçınde memleketımızın ..._ uu cuuu uı 11.u. arzu gos memış ı. v ıgı a m a ı "i'ı a yon ın ısanna ven mı.,.o.u. it ..... 1 300000 1

• 
lıi"''°'ir Udalıaled b · S "cil • tt1ıat•· .ı.-.aa-· •-~ ı~""' a an mevcuuu • • ıra. ,,_ 

vu m e ulunmadı. Kral tahtta kalması ve tevdumı feda et- anayı er 188 atm ·~u.uwrı - - derec8sinde adr~ufttr. 
bizzat meaeleyi •rtaya koyuncıya melli için elinden geldiği kadar :ısrar rafından yaprlmaar Yteğindedltler: ' ~ Mahsullerimizin bu seneki 
bdar herkes uzaJrtaıı seyirci kaldı. etmişti. Bu karar, HüınU Yamana blldiril • satıfı ıec;en Mneden c;ok faz 

Gazetelerin halla çok yalandan a- Böyle olduğu halde Kral, biraz te- miftir. Ve~i.let, iti tetkik aderek ka ladır. Fakat bir kısmı henüz 
M.kadar edecek bir hldhıeden bah- reddtltten IOlll'& karannı verdi. Taht- rar verecektir. teslim edilmemif ve ödenme· 
lletmeetne hiçbir mani yoktu. Ne tan ayrıldı. mittir. Celecek iki ay zarfın-
~anun bmıu menediyordu, ne de hu- Gu·· zel Sanatıer da bunlar da tnlim edilip öde ktimet bu bah in ı1m BUtUn bu mUnakqalar esnasmda 

s aç am&SI hak· nince altın mevcudumuzda 
kında gazetelerden bir ricada bulun- hi~ir sert söz sarfedilmemiş, allka- Akademisinde daha fazla bir yUkselme bekli 
nıuttu. Sadece gueteıer İngiliz va. darlardan hiçbirinden küçüklük de. yebiliriz. 

kar ve nezaketinin tabu fcabatmı nilecek hiçbir hareket l8dir olma· Yenı·ıı·kter Şuruını ıöylly•llm ki, 1932 
bndi kendilerine y&Pıdar. m!ftır. aenninde Merkez &amcası ku-
M!~Kralmmı bilmek llnmdır ki İn· Şimdi halledilecek birkaç meeele Maarif Vekaleti yllksek tedrisat u- rulduiu zaman memleketin 
•"o.çı"' istediği kadınla ev- · bUtün altını on altı milyon Jenmesin ,__ var: Evve1l Kralm bugtlnktt feraga- mum mUdtlr vekili ve teftit heyeti re 

e -amıen hiçbir mlııi yok. kıymetinde idi. 12 Klnunuev-

Bağcıl~rı~ 
ihtiyaçları 

Araştırıhyor 
htanbul villyeti Bağcdar cemiye

ti, dtln Halkevinde ilk konÇ911iııl yap 
mıttır, Toplanbcl& cemiyetin nizam -
namesi okunmut ve kabul edilmit • 
tir. Cemiyet, bağcıların ihtiyaçlarmı 
teabit edecektir. Çatalca, Silivri, Ya
lova, Karalda yeni tubeler ac;ılacak· 
tır. Adalar, UıkUdar, Sal'l)'er, Eytlp, 
Fatih, Befiktl.f, Bakırköy, Kadıköy, 
Beyoğlu ve Beykozda mtımeullltlder 
kurulacaktır. 

tur. Katolik bir kadınla evlenmemeli tine rağmen gUnUn birinde tahta iııi Cevat dtln tehrlmlze gelmif, bir vel 1936 tarihinde banka • 
bu8u.undaki memnuiyet bir tarafı kaıdi namına veya çocuktan namma müddet üniversitede metgul olduk • nın kasasında ve hariçte bu- Olillerin T ~ Ye T ekfini 
lılratıiırea İngiltere Kralı bu hwıus- hat iddia etmemesi için bir kanuna tan 10nra Gtlzel San'atler Akademi • ıunan altınların kıymeti ye için 
ta herhangi bir lncnts vatandqı ile ihtiyaç duyuluyor ılne gitıniftlr. Akademiye yeni getir kOnu otuz iki milyon lirayı Belediye, ölUleri teçlıil, tekfin ve 
•tlaavi bir TUl_..-ııır • · · ö.,.,__ ı k ki d""rt Ya.hm ,, ..... --... • Sonra Sekizinci E<tvardm evlen· tilen profesör Leopolı Lut ile g • ...,..u ıeçmi•t r. Deme • o se- tetfin için ııuırtadıiı talimatnamenin 
~ği tamn"::tıa:V ,!:_~I m evlen- melli butt bir it defll.. Bugünkü Cevat, bu profesöriln ldareısinde ola. nede iki mlsllne çıkmıftı~. tatbikine yümda ~· Ya-

aa .ı:u-.ı ~ olur Se. · edil k ı 
lrfzincl Edvard 9' olarak tr: y·. Kralın nsa göstermem llnm ... Göl- rak Akademide tesıs ece . yen ------------ pılan tetkikler 10nunda ı.tanbU1 el· 
8il Simpsonun bilhUBa Rd ~nm~ termeue Edvard, alleeinden bi18bU· reeim atölyeai hakkında tetkiklerde l'.t Büroau, it yerlerini betinde Cerrahpqa ffutanell, Uı • 
pçlrmeef dolayılfle Kraliçe diye lyf tün aynlmıya mecbur bhr. Fakat bulunmuttur. T b•t Edi küdar ve Kadıköy havalial için Zey· 
brfıl1.nmıyacatmı biliyordu. Kralm bu mü1&&deyi vereoett tah- Akademi atölyeleri hakkında bu- ea 

1 
.... .yor nep Klmil Hutane.t, Beflktal ve 

I Kraliçe olmono1 - min ediliyor. gi1n de bir toplantı yapılacaktır. lt bat milfettitlıgı bürosu, dünden Beyoğlu ve havaliai için de Beyollu 

Bunun i--'- D..--ldlle DiL.o bir meeele de Kralrn tahst· itibaren dördüncü vakıf haninda ça- Zllkih' Hutane.ı ölU yıkama yerlerin· 
ıww ~y... remnen a- Bir Sarhoıu Denizden lıfmıya baflamıttır. Tetkllltm ilk va den latifade ectnm-t kararlaltJl1lmı 

~ mUtavereye ihtiyaç duydu: Abdır. Tahttan vugeçince ~ Çıkardılar ıifesi ı. kanununun tatbikatına ha- tır. Bu maballa bu hut&Delerdekl 
aJacalı kadının Kraliçe olnauna11, b--ı---1- '-&..ı..lr bhn ..,. 
lıerlıqt bir Unvan tqmıat eartne -.u.:ıuau """'"U ma&11am'f- .. zırlanmak, bunun lçhi de it yerlerini yıkama 1Vlerlnde bul .ıuat ve ta· 
Kralm kendi eşi mevkiinde kalabil. br. Krallıkla beraber Cornnvall dilk- . Mwıtafa oğlu Mehmet .Adlı biriai teabit etmekten ibarettir. dlllt yapdacak ve buralan tamamlle 

. HlğUDden de i8tlfa ...... ;.;.; için düklü- dün kafayı çekmiı ve sahilde dolaşır- ur! ve fenni birer gwıUlhane haline 
meef için kanunlarda tadiller yap. ..... ....,. ken de müvazenesini kaybederek de- Büro, it kanununun fÜmulUne gt. . . 
mat mtlınkiln ve muvafık mıydı! IUn varidatım tamamlle b.)'tJetmit- nize dütmU,tür. Poliıı, Mehmedi de- recek yerleri önceden tamamen teecll ıettnlecektir. 

Baldvin temularmı yaptı. tmpa- tir. Seldabıcl Edvardm variai olma- nizden çıkarmıt ve kendiııini bileml- edecektir. Ve ileride kanunun biltün e· lh-t-.---K-
ntorluğu tetkll eden dominyonlarm dJtı için dtlklilk llnvam ve tnıranm yecek derece 1arhot olduğunu, reza. 9umullle tatblkatma seçildiği vakit ır ıyar, ~yon 
reyini sordu. Kanunu :Eauı mucibin· varidatı yat lngUtere Kralına geç. let cıkardJlmı ve hayatını tehlikeye memleketteki it hayatmm umumi ni- Altuıda Oldu 
ee bunu yapmıya zanıret vardı. İn· miftir. · koyduğunu ileri aUrerek müddei11 • zam ve ahengi haricinde birtakım 3868 numaralı toför Edirneli Hik· 
gilis Kanunu Eeaaimnin mukaddime FAıki Krala baflanaclk maq mumDlfe verml.ftir. yerler k&lmamumı temine çalıf&cak metin ldareelndekl kamyon OrtaldS · 
lmnmda IU .CS&ler vardır: "Bundan bakılanda parllmentonuıı bq1ı bqı- tir. ye dotru giderken 19 uncu llkmektep 
m tahta veruete veya Kralın Un· na bir karar venllfllli lbmı ıelec:ek- ,.. 0 ..........,,._...,~,.,, , 1f bllr09U bunlan temin için vll& • önleriade Plıf& mahalleli 78 yqmda 
ftDlarma dair yapdacak tadiller için tir. yet, belediye, polll, fabrlb.lar ve eli- Huına prpDUf, ölUmUııe lebeblyet 
hem İngiltere Parllmentowııun, Bir de eski Kralın Unvanı yanlıe BiRKAÇ fer icap eden yerellerle temua pçe • vermlftir. Hikmet, hakkmda tahkl· 
hem de dominyon pvlimentoıannm anlafllmıtbr· Kral latlfa edince bir SATIRLA cektlr. kat yapılmalrtacbr. 
muvaflkatleri tarttır.,, aralık JJ1,DDedildiği IJibi Mi8ter 

Krallık mak&mJ BUytıt Brltan19 (Vindaor) olmamıtbr· Prena Eclvard •ıJdnat ve11•1et1 teftlt heyeti n-
lmparatorluğunu tfll}dl eden lel'be8t adım almıttıı'· Sonra yeni Kral bn. 111 lnlatl Y......, lldaat oda.
milletleri bir arada tutan ftJlllll bir dilline DU.k of Vindaor Unva.nmı ver- lan MtH• •••nifleld t.etldlderbll 
.,., gibi kabul edildflt tgbı dcmhı· mittir. bltlr8Nli ,.,.. ..... Aallaraya 
JOD]ardan rey eonnak çok nazik bir Ali Rıza pleoekth. 
meMle tetkll ediyordu. , • 

Baldvtn lbmı gelen arqtırmalan Eliıl.-i Sergiıinde Kaza· Gtlmıtldeıtıa Çbdll Blhtna Ha -

ı 9 Birinciklnaa 
CUMAJl'l'Ul Buaünkü Hanı KAPALI 

ft llttm•çlan yaptıktan IOnr& ki.o M dal al llllla .. .,.....,... ba &Jm 1'r llaut merkeslerlnba t•blt .ttllbı• ı&re. 
unlarda tadil tmklnmh nanlarm a Y an mi bltlac1e -..msealrtR Bir .._ bQh iwnlekettmlld• umm1 ilan ...ı • 

n yapmanm dirdL • Ankarada aç11an elifi ve küçük sa· blnlar &Jll ~ wı.jnde ~ ,eti t6Jledir: Rilsdr timalcl• aecektlr. 
lmı SeJrfzlnct Edvarda bil natler llel'lfaine rönderilen qyanm .... de bdneOdnana ....... ... :=:~~ .. ,..... ........ lhtl· 

Ot; flirlli lonıı lahiplerine YerllmMlne b&flan~ • _.... ~"'J& ....,..., olvek'v Diri, hwo 

11 .cı 1:1 Gtlaı 114 ıtauaı 41 
IW lfJGrt 1151 Rllllli 

s.naııs ·~ 
Olaett UO - Olleı 11.U 
llda4b 14.11 - Aklua: ıt.4S 
Yata : ıua - imdir: 5.14 S ekizinct E<lvaıd bunun berine tır. Berple kuananlarm tkramıyele dır ı tir Haft tu7fJd 

le ttır1t1 karar ~ilirdi: rile madalyalan yakında Balkevinde • n - - - ~ ~ • ... - - - - 1er.1'eallac!: !8.:::lT,' .! ~ ı ka:rcledil • 
ttb**• Qllrilrnek. ...ıJit bdmdan T!leruhDte ftl'lleıc-\tl1P. 11.411 ~ <t.JLLW rnsm XXZ4*I aaittu- 1liildr vmıld• uatu MI 1111o • .._. llr'atlı ~ 

Eden'in Nutukları 

Birkaç ıün önce Bradfo~ 
birbiri ardınca iki nutuk tl'i' 

liyen lnıiltere Dıt Bakanı Mistet • 
den buıün de Avam Kamarasındl 
bir nutuk söyledi. 

BUtUn bu nutuklar biribirinin nıO
temmiml sayılabilir. ÇUnkU hepsi dt 
ayni mevzulara temu etmekte ve ı..
ıilterenin bu mevzular Uzerindelli 
hedeflerini anlatmaktadır. 
. Mister Eden dUnyayı sq, ıol dik" 
tatörlükler diye iki ırupa ayırma'I 
ve bunlardan birini bırakıp birine t8', 

raftar olmayı kabul etmiyor. 
Miıter Eden bu noktayı izah ett 

ten 10nra lnıiltere ile Fransanın 1 
panyada devam eden feci ve tehlik 
harbi hem tahdit etmek, hem bu '1 
be son vermek için vuku bulan te 
,.bbU.ten bah19tmif, "beyneLmi 
mUn&Hbetler hUkOmet şekillerile 
111. fakat hUktlmetlerin taahhütler 
ifa etmelerile idare edilir .. demif, 
mUnuebetten istifade ederek p 
Avrupa meselesinden bahsetmif 
ıulhUn sistematik orpnizasyon 
açık duran bir pdliin kapanması 
zımıeldiiini, Almanyanın bunu kaıl,' 
pamuının beklendiiini anlatmıştır. 

Mister Eden daha sonra lnıiltert' 
nln kendi imparatorluğuna. ya • 
hut ıarbt Avrupanın bir tet• 
viyeye ballanan sellmetine kd' 
91 vuku bulacak taarruzlara mu ' 
kavemetl taahhüt ettiğini, bunun • 
la beraber lnıllterenin herhanıi tr 
rafa vuku bulacak taarruza llkaY" 
kalacqını ıöylemedttini, ve sulh 111 
allkasının cotrafi hududa tlbl olrnl' 
dıtını söylemiftir. t 

Mister Edenin nutkundaki mUhlfll 
bir noktanın biri de fUdur: lnıilt.,, 
Dıf Bakanı diyor ki: "Sillhlar h_. 
kında anlqma da dahil olmak liz 
dUnya meselelerini halleden bir t9I 
viye suretine destres olmak mUmk 
H lnıiltere buna bUtUn kuvveti 
yardıma hazırdır. Fakat - bu no 
çok uulıdır • bu hareketin neti 
sillhların yılılmasından ve dUn 
sulhUnUn bir sUrU ıerıinliklere ul 
ramasından ibaret kalırsa ln~ilter• 
nin b&fkalarına ekonomik veya fin 
sal sahada yardımda bulunması 
Aer.ımaır ve b91cl..,~"ft'\alidir 

f41ıter Edenin b!of.,,_8zlerle bilha 
A1manyayı kasdettiftaayet sarihti(• 
. lnıilt•r• Dıt Bakanının bucUn 
nutku ise bilhusa ispanyadan, ,._ 
panya itlerine ademi müdahat 
ve a~ımi müdahalenin müesair k 
trol ile takviyesinden bahsediyor. ~ 

Mister Eden açıkça diyor ki:,.,,.,,., 
mi müdahale bir zaaf ... ri delildl'
Böyle bir slyuetln sadıkane tatbacf 
prık bizim için ve ı•rek Avrupa~ 
9in 9ok lkll&ne bir harekettir ve ar 
nızamanda ispanyaya karfı bir vr 
ıltedlr. Maamaflh vaziJet hi9 te .-1': 
nı memnuniyet delildir. Ademi md 
dahateyl 11lah için çare arıyoruL fi 
ı,, c;are bl r kontrol UtulünU bul"' 
ter.,. 

Miıter Eden taraf 1ndan ..CSy....
bUtUn bu nutukları da bUtUn Av"'1' 
itlerinin biriblrine bııllı oldulunuı" 
tırlyor. • 

M ... ıa ispanya itinin dUıtJ 
m•~ ve · r•dp blokların erı/A: 

6 
b: ·ibirine karfı vaziyet alm..-
ları için Avrupa ıailelerlnln trJ1. 
tnviyı ıuretine bajlanmuı 

allkadar tarafların h09nut edl1 ' 
melerı prekl .. iyor. Ancak o 
ispanya iti ıibi m ... ıeıer karflll ,Jll 
ademi müdahaleye karar verild• 
zaman bu alyaaet mUUtir bir ıu --llıil 
tatbik edilir ve bu&Un olduiu r 
ademi müdahale paktım imzalıy.,. _.. 
rın taahhütlerini yerine ptirmel•P""· 
den fÜphe edilmesi için kontrol ~ 
IUnU aramıya hacet kalmaz. 

Fakat Mister Edenin nutku, A 
pa meselesine, ıarp Avrupuın_,. 
b&flamlk fikrinde olduiunu ve ~ 
oalc bu mukaddemeden aonra AY"'!ii 
m ... lıleri ile daha umumi bir ~ 
te meflUI olmıya taraftar bulundw 
nu psterlyor. _... 

M...aenin bUtUnU ile mi bl~ 
ı 8f1UI olmak. yoksa parqaıarıa. A 
ayrı ayrı mefl\ll olmak llzıml91• 
senelırdınberi konutulan ve 191~ 
gıKılamıyan bir mevzu t.,kil edl1'; 
lu •ferkl tefebbU.Un ne netloe 
recetinl yakın ileri ıöstereoek· L 
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Bütün Çin eyaletleri Nankinle 
beraber asilere karşı koyacak 
ÇANG -KAY - ŞEK SERBEST 
BiRAKILMAZSA 
HARP BAŞLIY ACAK 

Lnndra, 18 (TAN) - Çinde vaziyet yeni bir tebed
düle uğramamıfhr. Nankin Hükumet Reisi ve Başku. 
ınandanı Marqal Çan-Kay-Şek ve kendiıile beraber eıir 
dü,enlerin hepıi de sağdırlar. 

Bizzat Çan-Kay-Şek'inı------------

Verdiği emir .. üzerine, asilere Adanadaki 
karşı harekat yarın saat 
ı 8 e kadar tatil e.~ilmi~t_ı.:: s eylab. n 
Çan-Kay-Şek gonderdı6ı 

tnekt~pta, cumart.~si. gün~ Bilançosu 
Nankınde olmayı umıt ettı-
iini bildirmektedir. Ankara, 18. <Hususi) - Son Ada· 

Bütün Çin eyaletleri Nan na felaketi hakkında burad_aki alak~-
k' h .. k A • ·ı b' l"k dar makamlara gelen malumata go-·1" u umetı ı e ır 1 te a- re Seyhanın taşması yüzünden tesbit 
Sılere karşı harekete hazır 1 edilen zarar çok büyüktür. 
Olduklarını bildirmişlerdir. Eski belediye taksimatına göre 
Nankin hükumetine karşı 545 ev yıkılmıştır. Zarar gören nü -
'Vaziyeti şüpheli olan Ku- fr miktarı 1399 dur. 22 kargir, 382 
'V ı · · G 1 p · kerpiç \'e 54 · kamış ev yıkılmıştır. 

Ç
ongu v~ ısı .. e .. nera eı- Jandarma mıntakasında ve belediye 
ung-Peı da hukumetle be- h d ti . · d 12 kö,.·de so1 kamıı:ı 
b ıd ~ b'ld" . u u arı ıçın e ,, Y 

ra er o ugunu ı ırmış ev ~·ıkılmış. 50 kişi zarar görmüştür. 
bulunuyor. Şehir içinde 490 nüfusun evleri yı· 

Çin hükumeti eski başvekili Vang- kılıpadığı halde eşyaları ziyaa ve za
hıg-Vei'yi vazifesi başına ı:iavet et - rr.ra uğramış. sahipleri ianeye muh
ıniştir. Vang 1935 te bir suikaste taç bir vaziyete düşmüşlerdir. 
Uğradıktan sonra Avrupaya geçmiş- Zarar görenlerden 1600 kişi, Kızı
ti. Kendisi Çinin en nüfuzlu adam- Iaym yardım kanadı altına alınmış, 
lanndan biridir. bunlar muhtelif yerlere barındmla· 
Mareşal Çang-Kay-Şek, Röyter rak iaşeleri temin olunmuştur. Ayın 

lnuhabirine beyanatta \. ·I~:narak sıh .. mde eşya tevziatına başlanmıştır. 
hatte olduğunu a~yle,,. ·9tir. Felaketzedeler cami, mescit ve han • 

Nankin kuvvetleri larla çadırlara yerleştirilmişlerdir. 

KÜÇÜK HARICi 
HABERLER 

B ulgar halkçı sosyalist 
partısi reisi profesör 

Çankof bugün Sofyaya dön • • 
müştur. Çankof'un lehine te
zahürat vuku bulmuş ve polis 
müdahale mecburiyetinde '<al 
mıştır. 

• • 

M eksika, dahiliye nazırı 
Trotsky'ye her türlü 

siyasi faaliyetten içtinap et . 
nıek ~artiyle Meksikada otu . 
rabileceğini resmen bildirmis 
tir. · 

ispanyada 
harp 

canlandı 
Londra, 18 (Tan) - Bugün İspan

ya asileri sahiller üzerinde faaliyet 
göstermişler, şimal sahilinde ve Ak
denizde hükumetin elindeki birkaç 
limanı havadan bombardıman etmiş
lerdir. Şimal sahilinde atılan mer . 
milerden biri az kalsın bir Amerikan 
zırhlısına isabet edecekti. Fakat asi· 
lerin zırhlısı Ameri~an bayrağını gö· 
rünce bombardımanı kesmiştir. 

Asilerin bir kolu imha eclilc:/i 
Bertin, 18 (Tan) - Mareşal Çang Pamuk ve koza depolarile fabrikalan Moskova, 18 (Tan) - Bugün 

Kay-Şek ile arkadaşlarının esir bu - basan su yüzünden pamuk ve koza Madritte neşrolunan bir tebliğe görf' 
lunduklan Sianfu civarmdaki Nankin sandıkları üzerinde hasıl olan zarar cümhuriyet kuvvctlerj Toledonun c:e-
nuım~une JlJt: ~Lıu.t.m l.1 !ırka ol- çok büyüktür. ZarJL.rın tesbitlne c;:ah nubug=Jboindo Oon ..... al ~nlmı4un 
duğu, hilkfıınetirı l.Jura.dll 200 den şnıu~Ma.du. 

fazla bombardıman ve hücum tayya- Elçilerin taziyeleri 
!'eei de bulunduğu Çin elçiliğinden Ankara, 18 (A.A.) - Fransa, Sov-
bildiriliyor. yet Birliği, Amerika büyük elçilerile 

Dahili Mongolieto.nl"';ı muhtariyet Yugoslavya ve Bulgaristan elçileri 
hareket lideri Prens Terang. Sunyan Hariciye vekaletine verdikleri takrir 
"illyetinde Nankin hükumeti asker- lerde. Adana esylAp felaketinden do -
leri ile harbi durdurmu bulunmak . layı hüklımetimize teessür ve taziyet 
tadır. lerini bildirmişlerdir. Macar sefiri 

Nankin 18 ( A.A.) _ Sianfu mın- Hariciye Vekletine bizzat gelerek te
t&kasmda' üç günlük bir mütareke ~ssürlerini ifade etmiştir. 
~a.pılma.eı kararl~ırılmıştır. Bu müd . ~ansa. ~ariciye .n.azırı il~ Ir~n h~
det zarfında hükumet ta areleri hiç ncıye vezı.rı de hancıye ~ekale~ıne ~ır 
bir bombard h kyt~ pmı"a- telgraf gôndererek seylap felaketın-

ıman are e ı ya J h .. • . · ta · d 
<ll.k ve hükumet kuvvetleri de şehre den dolayı ukumetımıze zıye e 
hu . ..dd bulunmuşlardır. 

cum etmıyeceklerdir. Bu mu et 
8onunda Mareşal Şa.ng-Ka.y-Şek ser-
~t bırakılmadığı takdirde merkezi 
hiiJrlımet yeni askeri harekata giri-
~ktir. I 

Mütarekenin, mahpus mareşalin 
A\"\u!tralyah müşaviri Donaldin yap. 
tığı müzakerelerin bir netice.si olduğu 
llaıulınaktadır. 

An karada 
şiddetli 
soğuklar 
Ankara, 18 (Hususi) - Şehrimiz, 

ltıı mevsiminin en tiddetli soğuk gün 
1erizti yaşamaktadır. 15 gündenberi 
~?'tnometre sıfırın altında seyret -
~ektedir. Civar dağlann hemen hep
•ı karla örtülüdür. Şehre y"lliden kar 
~•iınamıştır. Şiddetli S<'ğuk ortalığı 
8.Sıp kavurmaktadır. 

1 Şark vilayetlerinden gelen haber -
~re göre, termometre sabit vaziyeti-

rnuhafaza etmekte, tahtessıfır 20 
:~ermektedir. Haftalardanberi şid 
1 
etıı bir soğuğun hükmü altında ka
a~k bu sene Türkiyenin en 80ğıuk 
tUıııerini geçiren vilayet, Karstır. 

Kaymakamlar Tayin 
Liateai 

~·Ankara, 18 (Tan) - Dahiliye V"._ 
\>aleti kaymakamlar arasındaki tayin 
~altillere ait kararnameyi yüksek 
~ ika amx:Iilmek Uzcre Bslşvekale-

levdi etmişti?'. 

----
Küçük ltil<ifın 
Askeri ve 
Sil}asi Roiü 

Pariı, 18 (A.A.) - Ro. 
manya Dışişleri Bakanı An
taneıko dün 1 van Delbos, 
Genel Kurmay Başaknı Ge
neral Gamelin, Hava Baka
nı Pierre co ve Milli Müda
faa Bakanı Daladier ile u
zun müzakerelerde bulun • 
muştur. 

Petit Journal gazeteginin yazdığı· 
na göre müzakereler, Küçük Antan
tın merkezi ve şarki Avrupada oy
nadığı askeri ve diplomatik rol üze -
riIJde cereyan et.mlı}tir. Romanya 
ordusunun teçhizi gibi bazı teknik 
meselelerin görilşüldüğü de söylen -
mektedir. 

Bundan b~ka, Delbos ve Antones 
konun, Küçük Antanta mensup dev
letler ile Fransa arasında bir iş birliği 
tesisi imkanlarını da tetkik ettikleri 
haber verilmektedir. 

Romanya Hariciye Na:r.ınnm Lcm
drayı ziyaret edip etmiyeceği hak -
kmda İngiltere hükumetince bir gfı
na malftmat alınmamıştır. 

Huıuıi idareler Bütçeleri 
Ankara, 18 (TAN) - Bina ve ara· 

zi vergilerinin hususi idarelere devri 
ilk semeresini göstermiştir. 935 sene
sinde 62 vilayettP husuRi idaM bUt -

kuvvetlerinden bir kolu ansızın bas -
mış \'e kamilen imha etmiştir. Par;s
te çıkan Övr gazetesine göre Mad:it 
cephesinde bir mfüldettenberi hük;im 
süren sükunet hitam bulmuştur. tkı 
taraf ta kara kıştan evvel kat'i bir 
taarruz yapmak arzusundadır. Mad
ritin müdafaası gün geçtikçe kuvvet
leniyor. Cüınhuriyet askerleri, silah 
ve teçhizat bakımından çok iyi bi::
vaziyettedir. 

Atatürk le 
6 ıncı Jori 
Arasında 

Ankara, 18 (A.A.) - Cümhur Baş 
kanı K. Atatürk ile kral Altıncı Jorj 
arasında aşağıdaki telgraflar teati e
dilmiştir:. 

Majeste Altıncı Jorj 
LONDRA 

Majestelerinin kudretli Britanya 

Imparatorluğunu teşkil eden milletle 

rin mukadderatını ellerine aldıkları 

esnada kendilerine en har \'C kalbi 

tebriklerimi takdim etmek isterim. 

Bu vesileden bilistifade Majcstelerile 

hanedanı kralilerinin saadetleri. Bri

tanya milletlerinin refahı ve memle· 
ketlerimiz arasında mevcut ananevi 
dostluk bağlannın takviyesi hakkın -
daki en güzel temennilerimi arzede· 
rim. 

K.ATATURK 

Türkiye Cümhuriyeti Başkanı 
ANKARA 

Tahta cülüsum münasebetile ha -
lırnüvaz telgrafınızı almak, Mister 
President, beni çok mütehassis etti. 
Güzel temennilerinize bütün sami -
miyctimle teşekkür ederim. Memle -
ketlerimiz arasındaki dostluk müna· 
sebetlerinin, mütekabil menfaatler 
ve milletler arasındaki sulh ve refa. 
hm inkişafı nefine tekamül etmede 
berdevam olması en har emelimdir. 

CEORCES 

çclcrinin yekunu 30,787,083 lira iken 
bu yıl 6,915,948 lira fazlasile 37.703 
0~2 U- ·· bulmuştur. 

"ispanyol harbinin 
dışında kalmah ,, 

Eden yeni bir nutuk sô.yledi 
Londra, 18 (A.A.) - Avam Kamarasında harici si

yasete müteallik müzakereler esnasında Eden, bilhassa 
İspanyanın vaziyetinden bahsedeceğini söylemiş, İspan
yada lıpanyanın istemekte olduğu bir hükumeti görmek 
arzusunda bulunduğunu anlatmış ve nutkuna şu şekilde 
devam etmiştir: 

Üzüm Kongresi 
Ankarada 
r oplanacak 

"- Bütün milletlerin, İs
panyadaki mücadele hari
cinde kalmaları ve İspaııyol 
milletini kendi müşkülatını 
dilediği veçhile halletmekte 
serbest bırakmaları bir va
zifedir . 
Bazı kimseler, bizim ademi müda- Ankara, l8 (Hususi) - Uzüm 

haleyi tasvip edişimizi mücadele ha- standardizasyonuna ve üzüm işleri -
linde bulunan iki taraftan birine ve- nin kontrolUne ait nizamnameyi tet
ya diğerine karşı beslemekte olduğu- kik etmek üzere Izmirde toplanacak 
muz sempatiden ileri gelmekte olduğu >lan kongrenin Ankarada toplanma
mütaleasında bulunmaktadırlar. Fa- sına karar verilmiştir. Kongre aza -
kat aldanıyorlar, açık konuşmak iste- • üzüm standardizasyonu hakkın· 

daki mütalealarını Iktisat Vekaletine 
rim. bildireceklerdir. 

Aclemi müclahalenin neticeleri 

ihracatın 
Kontrolü 

.ffiEK 
Topaç ve Tarak 

Dün Mahmutpa adan a~ağı ini-
yordum. Bir Sel~ ar atıcı topaç sa
t ı)·ordu. Topa!:, bizim bildiğim~ o 
yunc:ık. 

Halk satu·mm rtnıfırıı almı~ dö
nen t.opaçlan hu~ rt.n ha~ raıı seyre
di., orclu. 

Satıt·ı bu mU\ affalnyctindcn do
layı pek memnun göriinmelde idi. 
Bir taraftan b er kuru a attığı to
pa~ları kapışan genç 'c ya.-,lı müşte
rilere mal yeti~tirirken öbür taraf
tan da topacı methedi~or: 

- On sene garanti! Dönmİ)'Mıe 

para yok! Harıi~a 3olcu! B~ · kuru
~a. Bayram hediyeleri: 

J>i~·e ba~rı)·orthı. Bir tane de ben 
alayını dedim. Ne ınüııikiin ! Kala
balıktan sokulımıadnn.. Yiirüdünı. 

Kendi kendime: 
- nu topaç ne işe yarar ki böyle 

halk kapı-.ıyor, cliye düşiiniir:ken 

bir hn.;ka satı<>ı 1 porta ına doldur
duğu taraklnn satınıya uğra ryor
du. Onun başında da bir tek )aşlıra. 
kadın \'nrclı. okuldum. atıcı şöyle 
siilüyorclu. 

- Al bakalım! ilamın teyze! Ha
lis kemiktir. Altı ay garanti. 

Kadın, e\irdi ~e,irdi. Bir tarak al
mak istedi. 
"- Kaça? .• diye sorclu. 
"- On kuruş. ce,·abını almca bı

raktı gitti. Tarak satan hoşuna ba-

"Ademi müdahaleden beklediğimiz 
neticeleri elde edemedik. Fakat bu 
hal, ademi müdahaleyi reddetmemiz 
için kafi bir sebep midir? ispanya 
hükumetine Büyük Britanyadan mü
himmat satın almasına müsaade et -
mek harbin cereyanı üzerir~ bir. gü
na tesir hasıl edemez. Bir tesir husu
lü için Büyük Britanyanın faal su -
rette müdahalede bulunması icap e
der. Bunu ise kimse aklına bile getir
mez. Ademi müdahale, ahkamının aşi
kar bir surette ihlal edilmiş olmasına 
rağmen, bir Avrupa harbinin tehlike
lerini uzaklaştırmağa muvaffak ol -

muştur. 

Ankara, 18 <Hususi) - Şimdiye ~ınyordu: 

Blum, geçen Ağustosta Avrupanm 

kadar ihracatın kontrolü .çiu çalışan _ Yolcu! Al bu taraktan: ~·oJ

heyct önümüzdeki hafla içinde lağ- en! aç için, akal için, bı~·ık için! 
vedilccektir. Bu işi, aşağıda isimleri Hemen orn{lan geçen hir lıarema-
geçen zevat yapacaklardır: ğa 1 ıar attı: 

Ba.<jkontrolör Hakkı Nezihi, Mua - _ ~akal bıyık ı.;ınılc kaldı kf; 
vin Nazım Ziya, Kontrolör Haris An Geçtim .... 
karada, Sabahattın v.:ı Tahir Gire - Bir clurmadan diinl'O topaca karsı 
sunda, Sait ve Orhan Trabzonda. Ne- olan rajthetc, on ere ~a.anti \'nen 
dim Fatsada, Fuat Unyede, Halit it ın:ııla bakın! Bir de t.arayan tara
Samsunda, Ismail ~ilede, Arif Ine - ğn kanoıı olan rağhet i7.1iğe \'e iti
boluda, ~1ehmet Ali Bıtrtında, Salih mat p,1'f,ikliı:,rine.. Bunu p;ördiikten 
Zeki Istanbulda, llhan Uzunköprüde sonra tarak mı olnıak i tersiniz to
bulunacaklar ve murakabe ic:l eri.ııP paç mı?! .. 

bakacaklardır. 

Eski Kralın Hatıratı Için 
1 Milyon Dolar! 

8. FELEK 

ayni ay içinde bir harbe sürüklenmek 
derecesine gelmiş ve onu bu halden 
ademi müdahalenin kurtarmış olduğu 
nu söylerken hata etmiş olduğunu id· 
dıe edemem. Ademi müdahaleye rağ
men Almanya ve Italya.dan silah sev
kedildiği iddiası il.:ri sürülecektir. Bu- Nevyork, 1 (A.A.) - Gazetelere 
ııu biliyoruı::. F'akcı <k.mi nıüdahale.. beyanatta bulunan meflıur muharrir 
•t·1· f b "hl' 11 · kı tte d .. ·· Laskcr, Amerikan sendikası namına 

Balkan Merkez 
Bankaları 

Direktörleri ı ı a ı, u ı a erı yme n uşur - k. k al Ed d ·1 t 1 f d .... .. .. es ı ·r var ı e c e on a ~oruş 
muştur. • .. . . tüğünü ve hatıratım yazması içinken 

Avam Kamarsı, Fransa hukumetı - d. . b" 'l d l t klif ,..tt"ıg-·ını· . ısıne ır mı yon o ar e .... 
nin geçen sonbaharda harp tehlıke - .. 

1 
. ti" 

. . . . ld _ ••t 1 d soy emış r. 
le:rını ızam etmış o ugu mu a easın a. 

Madam Simpson ve 
Dük dö Vindsor 

Roma, 18 (A.A.) -Cenovodan Po
polo di Roma gazetesine haber veril 
diğine göre Ingiliz Madam Elly Prnig 
lee ait olan Verona yatı Cannesten 
Cenovaya gelmiştir. Madam Simpson 
ile dük dö Vindsorun bulundukları 

bu yat elli giln kadar Cenovada kal
dıktan sonra Amerikaya hareket ede 
cektir. 

• 
Atina, 1 (Hususi) - Burada bu

lunmakta olan rr;; .. kiye Cümhuriyet 
Merkez bankası direktörü Salahaddin 
ile Yunan ihraç bankası direktörü Çu 
deros ve Yugoslavya, Romanya ih-
aç ba• l<aları direktörleri müzakere 

leriııe devam ediyorlar. Bulgaristan 
ve Arnavutluk bankalarının idareci
leri de bekleniyor. Direktörler bugün 
asker abidesine çelenk koyduktan son 
ra kral tarafından kabul edilmişler
di şam iktisat 'ekili, Balkan ban 
kaları direktörleri şerefine bir ziya • 
f t vermiştir. 

bulunabilir. Fakat Avam Kamarası -
nın hatırlaması lazımdır ki, tehlikele
ri mübaliiğalandırmak onları hiç gör
memezlikten gelmekten daha iyidir. 
Şunu da söylemek isterim ki, ademi 
müdahale siyaseti, bir zaf eseri de -
ğildir. Böyle bir siyasetin sadikane 
takibi. gerek bizim için ve gerek Av
rupa için çok akilane bir harekettir. 
Ve ayni zamanda lspanyaya karşı 

borçlu olduğumuz bir vazifedir. Maa
mafih vaziyet, hiç de memnuniyete 
~~nd~ildi~Ad~im~ah~enı- ===== =================== = ==== 

,~~~~~~~~,~~,~~~ııı~ı~ı'""""'~"" 

lafını hılah için bir çare anyoruz ve 
bedihidir ki en iyi çare kontrol usu
lü bulmaktır. 

Sivillerin mübaclelesi 
Bundan sonra Ingiliz diplomat ve 

konsolosları tarafından sarfedilen in
saniyetper\'erane mesaiyi sena ederek 
şunları söylemiştir: 

- Bu mesai sayesinde ispanyanın 
şimali garbi mıntakasında semereli 
neticeler elde edilmiştir. Bu mınta . 
kada, aktedilen anlaşmalar sayesin -
de, Burgos ile Basque hükumeti ara -
sındaki münasebetler, Burgos ile IS.. 
panya hükumeti arasındaki münase -
betlerden daha az hasmanedir. 

Bu gayretler dolayısile şimdiye ka
dar yüzlerce sivil mübıldele edildiği 

gibi. ileride de daha dört bin kişinin 
İngiliz gemileri içinde mübadele edi
leceği ümit edilmektedir. 

lspa.nyanın diğer mıntakalardaki 
mahalli otoriteleri bu mübadelelere 
vasıta olmak hıususundaki teklifimiz
den istifade etmeleri için nihayet ik -
naa muvaffak olacağımızı ümit etmek 
tcyi:r.. 

Almanyada Yeni 
T evkifat mı Var? 

Paris, 18 (A.A.) - Madam Ta -
bouis, Oeuvre gazetesinde son za -
manlarda Berlinde "Çelik miğferli -
ler,, mahafilinde bir takım tevkifler 
ve araştırmalar yapılmış oldıığunu 
yazma.l<tatltr. 

NASIL YAZIYORUZ? 

Geçen glin M. Turhan Tan'ın tenkidine 
karııı "yahud kı" yi, Nedim'in bir mısraı 
ile miıdafaa etmek iıtemıştim. Karilerı
mizden bir zat, liıtıen gondereiği bir mek· 
tubda buna itiraz ediyor: "Bir gulle bahar 
olmaz, diyor. Bır tek mısra zikredip ondan 
hiıkum çıkarmak ıatiyorsunuz. "Yahud 
kı" 1i daha başka mısralar da bulsanız yi. 
ne hak kazanmış olmazsınız; çunku şaır o 
yanlışa, vczın z .rureti ile katlanmış olabi· 
lir. Tevfik Fıkret, "perii ilhamına": "Mıs
rın o şehriyarma benzer kı tıynetin - oı. 
durmedikçe vaslmı etmezdı rayegan" diyor. 
Oldurmedıkçe etmezdı, ancak oldurdıikten 
sonra ederdi demektir; halbukı bir kadı
nın, Mısır şehriyan da olsa; bir oluye vas
lmı raycgan etmesıne imkan yoktur. Tev
fik Fikret: "Vaslını rayegan c;ier ~tm~z 
oldürurdu" d•n.ck istemiş, vezin zarureti 
ile yanlış söylemiş. Şimdi biz, Tevfık Fik
rct'in şiirındc uc vardır diye o yanlışa 
yanlış değıldır mi diycccgİz? ..• Hem Ne
dim'in her soylcdiğini dogru aaymağa mec· 
buı muyuz? Siz Nedim'e hayran oldugunuz 
için onun her sôzünü dotr bulursanız l.ıen 
de, mesela Fikret'e hayran olduium için 
onun her yanlışını da liunımu:m bir kai· 
desi saymaia kalkabilirim." 
Muhtcrc-ı kariim bıraz sinirlenmişe ben· 

ziyor; sevdiği şairin bır mısraı ile cevab 
verirsem belki aukün bulu": 

"Acı şeyler, Haluk ; fakat gerçek." Siı· 
kun bulduysa devam edebilirim. Bır mısra 
ile bir ııozun doeruluiu isbat edilmiş ol
maz ama ben "yahud ki"' nın yanlış olma
dığında ısrar e~cccğim. Hatırıma başka 
mısra gelmiyor; daha iyi. çunku muhterem 
kariim mısram - guzcl de olsa - bir huccct 
olamıyacağına kani. 
Konuşurken dikkat edin, "yahud ki" yı 

kullanırız. Yazı dilimize ııcçmcmiş olabilir. 
Gerçi konuşma dilinde kullanılan her ııö· 
:r:ün, her tabirin doiru sayılması İcab et
mez; fakat "yahud ki" He "yahud" ara· 
1Smda bir fark, bir "nuanc,." var. Şöyle ki: 
"yahud" daha sert. daha kat'idir: "Bunu 
kabul et, yah d sus'' eibi. "Yahud ki" iıe 
bir şuphe osterir. ikinci şıkkın daha az 
muhtemel oldue-unu hissettırir: "Siz şbylc 
demek iııtıyorsunu:ı:; yahud ki ben ııi:ı:in ne 
demek istcdııo:ini:ı:i anlamadnn.'' 
Konuşma dılımızde bulunan bir zcnkin· 

lıkten, yazı dilımizi n için mahrum edelim1 

• 
Orhan Selim "Ahfeşin kulafı çınlasm•• 

adlı bır yazısında (Akşam 12. 12. 1936). 
lıitanbul Kultur dircktôrluııunun kapısmda 
gorduğıi bir levhadan bahsediyor: 

Kültür dircl,torlıiğihıdo öğleden 
sonrcı iş görıilcbilir. 

Orhan Selim bu cumlcnin manrsuu du
şunmuş, dıyor ki: 

}'ani, ba§l<a mılcsscsclcrde öğleden. 

sonra iş göriilmüyor da, yalııı:: Kul .. 
tüı· dircktörlüğiiJıdc mi göriilıiyor1 

Yoksa Istanbul Kultür dircktörW.
ğii. hcmöğlcdeıı evvel hem öğleden 

sonra iş yördüğilıııi mil ilan etmek 
i:-.tiyor1 

En sonunda levhanın şöylece ta&hihini 
tavsiye ediyor: 

lstanbul Kiiltiir direktörlüğünde 

öğlcclcıı soııra iş gbrillür. 
Yani iktıdar sigasının muzarii yerine 

ihbar &igasmm muzarıi. lyı ama bence yine 
pek doğru olmaz Çunku burada "ış gor
mck" tabın pek ıyi değıl; lstanbul Kultur 
dircktorlugu memurları elbette oiledcn 
evci de çalışıyor. ış gorüyorlar. Eskiden 
olsa, o levha şoyle olurdu: "Esbabı mesa
lihin oğlcdcn sonra muracaat etmeleri." 
Eski resmi u lübu kaldırdık. 'ıcnuz yenisi
ni bulamadık. "'a sorarsanız o levha 
şbvle olmalıdrr: "Muracaatı olanların ""· 
leden sonra gelmeleri." 

• 
Madamın 3 Kanunusani bidayetin-

de Litbuhele gelmesi beklenmekte
dir. - A.A. telgraflanndan, 15 - 1f • 
1936. 

3 Kfinunusani bidayeti accba gece yansr 
mıdır, yoksa ortalık •iardıkta" sonra mı
dırl 

'Ahfe; 
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Banka teftiş heyeti, bankanın üç --------------------------=============__/ 
aylık avans dosyalarını tetkik eder - --••••••••••••••••••••••••••'! 
ken bazı dosyalarda para alınırken 

basılan mühürlerin ve atılan i.ıru:ala
nn biribirini tutmadığını görmüşler 
ve tahkikata başlamışlardır. Bu şe -
kilde suiistimal edilen dosyaların sa
yısı 14 ü bulmuştur. Banka teftiş 
heyeti bu işle şimdi Eti Bankasında 
çalışan Saim isminde eski bir memu-

Karagümrükte oturan Nazmi, dün gece evinde uyur
ken oda kapısının kurcalandığını işitmiş ve açmıştır. A 
ç~r açmaz birisi gözüne elektrik lambasını tutmuş, öteki
s~. d~ çıka.r~ığı bir saldırmayı göstererek derhal paraları 
sokulr:1esını yoksa kafasının uçurulacağını söylemiştir. 
Naz~~, .?da kapısına kadar gelen bu bıçaklı misafirlerin 
t~cavuz~ne kar~~ soğukkanlılığını muhafaza etmiş ve ge
rıye çekılerek yuksek sesle kansına bağırmıştır: 

- Aman tabancamı ge
tir .. 

l 
runu alakadar görmüş ve tahkikatı 
bu memurun üzerinde toplamıştır. 

Yapılan suiistimal, 15 O- 300 lira ara-

Tabanca sesini işiten suç
lular selameti kaçmakta bul 
muşlar ve kendilerini soka
ğa atmışlardır. 

Kaçarlarken de mahalle bekçisi 
tarafından yakalanarak polise geti
rilm~lerdir. Bunlar Mehmet Ali ve 
Mecit isminde iki kafadardır. 

Asliye dördüncü ceza mahkeme
sinde sorguya çekildiler. Tecavüzle
rini inkar ettiler. Mahkeme, ha.kla
rmda tevkif kararı verdi ve şahitle
rin çağrılması için de muhakemeyi 
talik etti. 

iki arkadaş 
Mahkum 
Oldular 

' Evvelki gün Kapalıçarşıda Pflskül
cürerde Setrak ve Mustafa adlı iki ar
kadaş alacak yüzünden kavga "etmiş
lerdir. Setrak Musfadan para iste
miş, Mustafa küfredince gırtlağına 
sarılıp eski ortağını öldürıniye kalk
mıştır. 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah
kemesinde bu kavganın muhakemesi
ne bakılmıştır. Hakim Reşit, her iki 
sinin de suçlan sabit görmüş, Mus 
tafayı dört gün hapse, 4 lira para ce
zasına, Setrağı da 16 lira para cezası
na mahküm etmiştir. 

( c=:::===============~ 

Fakir Çocuklara Yardım 
Aydın, (Tan) - Aydın cümhuri· 

yet ilk okulu esirgeme kurumu bu 
yıl okulun kırk yoksul ve kimsesiz 
talebesini baştan aşağı giydirdi. Mek 
tepte bir yıllık iyi su temin etti. Bun 
dan başka yeni müfredat programı 
mucibince mektepte bulunması lazım 
olan bir de dikiş makinas1 aldı. 

Bir iskarpin 

Hırsızı 

Mahkum oldu 
Meşhut suçlara bakan Sultanah -

met sulh üçüncü ceza mahkemesi 
dün bir hırsızlık suçlusunu, 2 ay on 
gün hapse mahkum etmiştir; Davacı 
Karagümrük Derviş Ali mahallesi 
Tercüman Yunus sokağında oturan 
Bayan Hacerdi. Davasını şöyle anla
tıyordu: 

"- Dün, öğle üzeri bir komşuma 
bayram ziyaretine gittim. Evde kı -
zım Bedia vardı. Misafir gelmiş. O 
misafirleri içeriye aldıktan sonra ka 
pıyı aralık bırakarak bana koşmuş. 
Bu sırada suçlu Ebuzer içeriye gir -
miş ve bir iskarpin alarak kaçmış • 
tır. Bedia, eve döndüğü zaman iskar 
pinin çalındığını görmüş ve bağırmış 
tır. Bekçi, Ebuzeri kaçarken yaka -
lamıştır. İskarpin de buradadır. Ken 
disinin cezalanmasını isterim.,, 

Ebuzer de suçunu itiraf ediyordu. 
Hakim, kendisini 7 gün hapse malı -
kum etti. Fakat çalınan şeyin kıy • 
meti az olduğu için cezasını indirdi. 

On lira rüşvet 
vermek istemiş! 
Beyoğlunda fazla. sarhoş olarak 

rezalet çıkarırken yakalanan Istepan 
isminde bir delikanlı bırakılması için 
polise on lira rüşvet vermek istemiş 
ve ayni zamanda da hakaret etmiş -
tir. Asliye ikinci ceza mahkemesin -
de muhakemesi yapıldı. Hakaretten 
beraet kararı aldı. Rüşvet teklifinden 
de ü~ ay hapse mahkum oldu. 

Babacığım ... ,, sözleri fırladı. Yusufun ya-
nma yaklaşınca onun yüzünden ve dıuruşundan kork
tu. Fakat ağabeysi onun tamamen yanına. sokulma
sını beklemeden: 

srndadır. Banka teftiş heyeti, suçlu 
Saimi müddeiumumiliğe vermitşir. 
Müddeiumumi muavinlerinden Şefik 
dosyayı tetkik etmiş ve noksan gör
düğü için muavinlerden Feridun ha
disenin incelenmesine memur edil -
miştir. Müddeiumlımilik, suçlu hak
kında iptidai bir karar alınmak üze
re Saimi derhal Sultanahmet Sulh 
lkinci Ceza Mahkemesine vermiş ve 
mahkeme kendisini serbest bırakmış
tır. Bundan sonra Müdd~iumumi Fe
ridun, tahkikatına clevam etmi, ve 
dün de bankanın Müfettişi Feridi ça
ğırtarak yaptığ' iptidai tahkikat 
hakkında malumatına müracaat et
miştir. 

Neticede sahtekarlık ve dolandm
cılık mevzuu olan 14 dosyadan bir
çoklarının adli tahkikata esas olabi

lecek derecede incelenmediğini, ölti 
veyahut muhayyel gösterilmek sure -
tile banka.dan evlerine para çekilen 
adamlar tesbit edilmediği ve diğer 

birçok cihtlerin eksik bırakıldığı an -

!aşıldığı için evrak dün bankaya iade 

edilmiştir. Bu \loksanlar tamamlan -
dıktan sonra tahkikata devam edile

cektir. 

Bir Sarhoşluk Suçlusu 
Mahkemeye Verildi 

L!lelide Taşhanda 5 numarada o -
turan ameleden Ali oğlu Mustafa. 
dün gece kafayı çektikten sonra Fa
tihte Alinin kıraatanesine gitmiş, o
rada müşterileri rahatsız etmiye, ba.
ğınp çağırmıya başlamış. İşe bekçi 
Halit müdahale etmiş. Onu merkeze 
götürmek istemiş. Mustafa gitmek is 
tememiş ve masaların mermerlerini 
yerlere düşürerek kırmış. Bekçiye 
de küfretmiş. Polis dün Mustafayı 
meşhut suçlar müddei umumiliğine 
getirdi ve mahkemeye verdi. 

Radyo 
Bugünkü program 

Oğle neşriyatı - Saat 12.30: Plakla Türk 
musikisi; 12.50: Havadis; 13.05: Plakla ha
fii müzik; 13.25 - 14: Muhtelif plak neşri
yatı. 

Akşam neşriyatı - Saat 18,30: Plakla 
damı. musikisi; 19.30: Şehir T iyatrosu ko
medı kısmı tarafrndan bir temsil· 20 : Türk 
musiki heyeti; 20.30: Münür N~rettin ve 
aıkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları; 21: (Saat ayarı) Orkestra : 

1 - Vagner: (Lohengrin) operasmdan 
parçalar. 

Bugün SAKAAY A 
Eşine rastgelinemiyen bir eser ... 

Zevkine doyulamıyan bir neşe ... 

(Eski Elhamra) 
ainemasmda 

Yüksekliğine yetişilemiyen bir fazilet ... 

Donanmageliyo 
Gençlik... Ateş... Aşk... Hayat ... ve Zevk dolu 

LEWIS STONE - RUBY KEELER • OICK POWELL 
11.~ve.~en: 1 - BüyUk Millet Meclisinin açılma töreni ve Ulu Onder ,a.ta 
turkun irad buyurdukları son nutuk. 2 - Ankarada Cümhuriyet baY 

•nında yapılan nıu1'.zzam resmi geçit. 
Yarın saat 11 de tenzilatlı matine. 

2 - Tchaikovsky: (Kuiular Gölü) bale-
sinden vals. 

3 - Dvorak: (Slav danst) No: 10. --====---------------========:::.. 
4 Lcha~:. (Eva) operetinden parçalar. BUGÜN VE YARIN 
5 - Dırıgo: (Arlekenin Milyonları). M 
6 - Mendclsohn: (Tlkbahar Şarkısı). atine saat 16 da, süvare .saat 20,15 te 

pa~ç-; Lehar: (Frederik) operetinden bir Pr. ZA T İ S U N G U R 
8 - Jünger: (Dilnya Ne Güzel). Veda müsameresi münasebetile harikulade bit 
22: Ajans ve borsa haberleri ve ertesi gr Fi tl d b" ·· k 

günün programı; 22.30: Plakla sololar· pro am. a ar a uyu tenzilat, ve prograıns 
23: s o N. ' ilaveten GÜST AV FRÖHLİH'in 

Günün program özü Ç A P K 1 N M O L A Z I M 
Senfonik konserler: filmi gösterilecektir 

22.20 Roma: Fernando Previtalinin ida • '-----· FERAH SİNEMADA 
resinde. ------------------------====--
Hafif konserler: 

14.25 Bükre$: Hafif musiki ; 16.15 Var
şova: Küçük radyo orkestrası; 17.15 Var
~ova: Şimal musikisi; 18 Budapeşte: Kon -
servatuvardan nakil; 18.15 Bükreş : Askeri 
bando; 19.15 Liypzig: Askerr musiki; 19.15 
Bükre~: Radyo salon orkestrası; 19.55 Bu
dapeşte: Çiıan musikisi; 20.15 Praı: Eski 
ve yeni dans havaları; Z0.30 Varşova: Ko
ro orkestrası; 21.10 Liypzig: Operet ve 
valıler; 21.10 Bükreıı: Koro konseri; 21.40 
Florans: Karışık konser; 22.30 Varşova: 

Konservatuvardan solist konseri; 22.30 
Prag: Hafif gece musikisi; 23.30 Laypıig : 
Gece musikisi: 23.40 Bükreş: Radyo orkcs
trasL 

22 Millno: Verdinin (Aida) operası. 

Operetler 
21.30 Prag: Nedbalin (Erivan) opereti. 

.,. AN J<. ARA ı Haftanın muvaffakıyeti 

F t"'9-.... l Y I L D I Z 
U ._,o Sinemasındadır 

Maçları Filmi 
Bugün programa ilave olarak 

iPEKve 
MELEK 

sinemalarında gösteriliyor. An -
kara stadının açılma töreni 

FENERBAHÇE • ANKARAGU-
CU - GALATASARAY ve AL -
TINORDU klüplerimizin maçları 

.v1adame Butterfly'nin sevimli 
yıldızı 

SILVIA SIDNEY'W 
Son derece hissi ve müe11ir 

KANUNDAN 
KAÇILMAZ 

F'rO.DMl:)00. OÖa)Ü. -f'lluılud:v oO.a. tt. •• V" 

Oiveten: 

ŞARLO TERZi 
3 kııımlık kahkaha 

~italler 

18 Varşova: Solist konseri (Keman, piyano ~------------J 
şarkı).; 21.40 Roma: Şarkılı konser; 23.30 
Varııova: Piyano (Şuman). 

Plak musikisi: 
23.15: Prag. 

Dans musikisi: 

ş 

22: Var$ova; 23: BükTe~ (Plak); 24: 
Var:sova (Plak): 24: Bükreş; 24.30: Roma. 

YENi NEŞRiYAT 

Batı ve doğuda telgraf~bk uaJ 
doğdu'! - A. Baha Gökoğlu tarafın 
dan yazrlan bu kıymetli tetkik ese
ri kitap halinde çıkmıştır. 

Geceler ve Gölgeler - H. Pala 

Teomanm şiirleri bu nam altında 

neşrolunmuştur. 

Sadele§tirilmiş Teorik Uçko -
Nazıari tayyare bilgilerinden bahse
den ve bütün uçucular ile tayyare 
makinistlerine yarıyan Bürhan İçek 
in bu eseri intişar etmiştir. 

Diş Tabipleri Cemiyeti Mecmua
sı - Bu mesleki mecmuanm 71 inci 
numarası çıkmıştır. 

Yeni AJam - Bu kıymetli ~ 
muanm 100 üncü sayısı da dolgun 
mündericatla intişar eylemiştir. 

ŞEHiR TiYATROSU Operet 

~ ııı:ı:;ıııımı ·~ :O~~a 
ljjll!l!!l ... 11, j \[I Lıyll v;eMeon~~ 

~~lllllllll lı 14 de 1 
çocuk. TrYATROSU FATM.Ac 

Muazzez YusUfun yüzünü arkadan ve pek az göre• 
biliyor, fakat bu çehrede neler olduğunu tamaıneD 
bilmiyordu. 

"Ne diye buraya geldin Muazzez?" diye sorunca. 
derin bir nefes aldı. Demek babasına bir şey olma.· 
mıetı. Yuııufu buraya getiren diğer bir sebepti. Baı
ka zaman olsa onun Hiddetinden korkardı. Fakat 
şimdi gözlerini iki türlü sevinç yaşartıyordu: Hem 
teminki telaşının yersiz olduğunu düşünerek müs
terih oluyor, hem de Yıtısufun buraya kadar sırf 
kendisi için. Muazzez için gelişinden anlatılmaz bir 
memnuniyet duyuyordu. Masum bir çehre alarak: 

MEMLEKET ROMANI -38- SABAHATTIN ALI 

Kızkardeşini alıp eve dönen bir insanın yUzU lxW' 
le olmazdı. Hiç böyle olmazdı. Bu yüz Muazzez;iO 
şimdiye kadar görmediği bir şeydi. Her adalesi doıı• 
muş ve ileri fırlayarak deriyi germiş gibiydi. Muaı• 
zez bunun böyle olduğunu görilyormtıf kadar i~ 
biliyordu. 

"Ne var Yusuf Ağabey ... " dedi. "Ne olmuş buraya. 
gelmekle. Yalnız değilim ki, annem de var." 

Yusuf Muazzezin yüzüne dik dik bakarak: 
·. "Neden geldin diyorum, Muazzez," dedi, "Annen 
ne yaparsa yapsın, sen niçin geliyorsun!,, 

Muazzez, şimdi karşt!mdakini biraz üzmek, onu 
anlamamış görünmek istiyordu. Aylardanberi Yusu· 
fun kendisine yaptıklarına. böyle güçlü bir mukabe
lede bulunmaktan kendini alamıyordu ve bu arzu
ı!!Unda şu anda duyduğu ve gitgide artan bir saadet 
hi~einin ve bir neşenin çok tesiri vardı. Kendini zap-
tetmese Ymıufun boynuna atlayacaktı. Fakat kafl&
rını çatarak eordu: 

"Ne yapalım Yusuf Ağabey? Büttin gün evde ml 
kalayım? Bir parçacık olsun eğlenmek benim hak
kım değil mi?,, 

Yusuf başını önüne eğmişti. Buraya gelmi• oldu
ğuna. şu anda mtithiş pişmandı. Eski hiddeti geçmi~, 
yerini kötlirlim eden bir teessüre bırakmı,tı. Bir an 
evvel buradan gitmek hıti)'(>rdu. B~ını kaldırma.· 

dan: 
"Peki, ne yaparsan yap!,, dedi ve arkasını dönme.le 

için bir hareket yaptı. 
O z11.man Muazzez onun yanma aokularak: 
"Yusuf!,, dedi 

.. Yusuf ... Neden geldin buraya?,, 
"Ne?,, 
Öteki cevap vermedi. Öyle ya, neden gelmişti bu· 

raya? 
"Buraya benim için mi geldin ? ,, 
Ayıp bir ş~ itiraf eder ~ibi kııarara.\c ba..1ru sal-

ladı: 

"Evet!,, 
Karşısındakinin yüzüne bakınca Muazzezin yfueği 

hopladı. Yusufun çehresi bu anda aynen o akşam 
kendisine "anladım,, dediği zamanki ifadeyi almıttı. 

Muazzez birdenbire: 
"Haydi Yusuf gidelim!,, dedi. 
Yusuf, yine kıpkırmızı, peki demek ister gıt>ı ba-

şını salladı. 

"İçeri gidip yeldirmemi alayım ... ,, 
Yusuf hemen onu bileğinden yakaladı: 
"Bırak istemez, yürü benimle!,, dedi. 
Genç kız: 
"Hiç olur mu Yusuf .• Annem ne der .. Dünya.yı llem 

ne der?., 
Yusuf onu kolundan tutup bağdan dı,a.n çıkara-

rak: 
"Kimse bir ,ey demez,. dedi. "Deseler de bir 9ey 

çıkmaz ... ,, 
Muazzez ilerde duran arabayı görü!lce Yusufun 

yüzüne baktı: 
"Bununla. mı döneceğiz?., dedi. 
"Evet!,, 
"PelıJ bıralt ta başörtUınU. filA.n alıtyım. Hetnen 

gelirim ... ,. 
Sonrıı. l!'liyah ve çocuk gözlerini karşısındakine di-

kerek fısıldadı: 
"Yoksa gelmem diye mi korkuyorsun? .. 
Yusuf başını salladı: 
"G l' . e ırsın ... Biliyorum ... ,, 
"Öyleyse neden bırakmıyorsun?,, 
Yusuf avucunda tuttuğu bileği sinirli bir hareket

le sıkarak: 
"Lüzumu yok!,, dedi. Sonra, dudakları titreyerek 

ilave etti: 
"Ne olursa olsun, artık seni hiç bırakmıyacağım!,. 
Arabanın yanma gelmişlerdi. Yusuf genç kıza ara

ba.ya binerken yardım etti, yan kapıların muşamba 
perdelerini kapattı ve kendisi ön tarafa atladıktan 

sonra: 
"Biraz geride otur, görlinme! .. ., dedi. 
Sonra kamçıyı eline aldı ve arabayı !ürdü. Bir ba.

fnn arkasından dolaşarak yola çıktılar. Şuoe reisinin 
kızı Meliha bağda tek başına üzüm yemeğe devam 
ediyor, yalnız arasıra başını kaldırarak Muazzezin 
nerede olduğunu görmeğe çalışıyordu. ... 

Yusuf atları dörtnala kaldırmıştı. Genç kız yaylı. 
nm iç taraflarında bir kö,eye büzülmüş ve ellerile 
iki tarafında.ki tahta kaburgalara sarılmış düşünü
yordu. Araba taşlara çarparak fırlayınca veya hızla. 
dönünce: "AA!,. diye hafif bir ses çıkarıyor ve son
ra susuyordu. Birdenbire içini endişeler kaplamıştı. 
Bu yolculuğun sonundan korkuyor gibiydi. Nereye 
~idiyorlarrlı? Ta1"it eve . Aca.h~ hakikaten eve mi'! 

Sonra Yusufun sırtı da acaipleşmişti: Baza.n bU• 
yüyerek arabanın ön tarafını tamamen kapatıyot 
ve içerisi kapkaranlık oluyordu. Zifiri karanlık. J3ıl 
esnada hiçbir şey görmüyor ve avaz avaz haykıt" 
mak istiyordu .. Yusufun yalnız sırtı değil, kalpağuı.ııı 
altından çıkan kısa kesilmiş siyah saçları, kıpkırı111' 
zı yanan kulakları da büyümüştü. Muazzez bu sıtÇ' 
larm kalınla,tığını ve uzad1ğını görüyor, kulakls.1'' 
dan alevler fışk1rdığmı sanıyordu. 

Bir aralık Yusuf yerinden fırlar gibi oldu. Dıf"' 
rıyı görmlyen Muazzez korktu. Yusuf elindeki katı'' 
çıyı şiddetle savuruyor ve atlar deli gibi koşuyordıl~ 
Muazzez arkadaki muşamba perdeyi aralıyarak b•ıc 
tı. Yolun döndüğü yerde bir aUvarinin kayboldutıJ' 
ou ve bunun Şakire benzediğini gördü. O zaman ice' 
ril!'li annesine kar~ı büyük bir istihfaf hissile dol~ 
Demek kendiıinin bağda olduğu bu oğlana ııa , 
verilmiş ve o da hemen ıttına atlıyarak bağın Y'0~, 
nu tutmuştu. Olduğu yerden yava.,ça öne doğrU O' 
de'""" Ymmfun btitUn vücudUnU kucaklamak "1

9 

nun alev gibi kulaklanna: t 
"Ben razıyım, Yusuf, beni ne yapar!an yap, f 31<:, 

bir dakika bUe bırakma!,, demek llıtedi. Bu a1'1d~ tı' 
raba dik bir bayın tırmandı. Genç kız tekrar ııı ııı 
ı,ambayı kaldırınca Soğuktulumbada oJdukl•f'I 
gördü: 

"Yusuf, nereye gidiyoruz!,, 
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!aa•m hedefi ı Habercle. fikirde, 
.... Jde temiz, dürüıt, eamimf 
"'-.k, kariin ıazeteıi olmaJ• 

çaJıtmaktır. 

~ünün Meseleleri 

İktısat Vekilinin 
taptığı tablo 
lktı.at Vekili CeW Bayar, Tasar-

\-_İHCıNıRİ~ OıYE J<OR-
KUYOAUM. 

L-,~ 
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Veremle mücadele 
İçtimai feliketlerin en müthişi, m 

korkuncu venımdlr. Ve maalesef ve
rem bizde en çok tahribat yapan hu
talıklann başında gelmektedir. 

Bugün gazetemizde \ )()kt-Or Gene
ral Tevfik Sağla.mm veremden ölen 
vataııdaflar hakkmda verdiği kor
kunç rakamı göreceksiniz: Veremden 
her sene S0.000 kişl)i ka)bediyoruz: 
Demek bu hesa~ nllfusumuzun al
tı yiizde blrlnl nrem elimizden al
maktadır. Bu mllthlş Lir rakamdır. 
Eğer veremden ölmlyenlerl, fakat 
ya bir hastane köşesinde ,·eyahut ta 
liran bir e\in soğuk Ur odasmda tit

"' .llattası münMebetile dün rady,. 
ta verdJğl nutukta TürklyenJn iktı
"41 bir tablosmıu yapllllflrr. 

Bu tabloda bir ~k hakikatler gö
yonız. 

Veremle Mücade!eyi Şiddetlendirmeliyiz 
rlyen n hayatı beklerken ölllme )'ak

laşan vatandaşlann sayısını da naı.a
n dikkate alırsak, o zaman k;,rşı-
18§aCllbnllz muıu.zam rakamın hey-
beti karşısmda tuylerlmlz llrperlr. 

lleeell öfrenlyoruz 1d Tttrldyede 
........... yatmlan tuarrof parala-
11 19'7 milyon lirayı bulm~. Bir 
llllHetln serveti, benkalardakf mev
t..t mlktarlle ölçttltlr. Çttnldl ba ._.da&t mUletln refah ve kuanç ......._,_in bir miyarı •yıbr. Para -
h kıymet vemılyen 8ovyetlerde bl
la ballan refahım UIJabnak için ban· 
lralan. yatmlan paralar mlul olarak 
'lkredlllr. Bu bUmndan balkm bul· 

Verem 
Nasıl 

Mücadelesi 
Yapılır? 

Onun l~in, fren,;• He, trahmola ve sıt
ma Ue nasd mu ... :eıe ediyorsak ve
remle de öyle mr cadele etmek ve 
bunu sıhhl)'e melıanlzma..4lmm içine 
tokmak mecburiyetindeyiz • 

Evet, verem bir dereceye kadar 
fıklU'ft hutaJığrJ1r. Verem mikro • 
bunu bMli) en ha\'Uızlık ve grdasız
bktır. Vatandaşların ha~·at se\iyele
rl J1ikaeldikçe veremin de teblikt- de· 

1 ~I uahr. Fak-; gf'iirl 9e11e\·i üst 

....... t.evdl ettltl paruım kabarma- .--------------
" Tilrklyenln günden güne refaha 
~ ptUgtııl göılterlr. 

• • • 
lhraç mallarımı~ 

Yine ba tabloda göntfl'gömtb ... 
~ biri pdur: 

baneatnnız artıyor. "Son Od IM!lle. 

hl.ı 914, 933 aenelerl ilk 10 ayı ar

... Umret mttvumemls altı ba
NE mDyon Hra kadar ~kken bu 

"ıae ayni de'VJ'f!Cle "1 mllyon Ura faz

la De bpannulftır. Da vasiyet tiftik, 
ı...ctm. tttttin, pamuk, üzüm, incir. 

~ nealre gibi ana rnaddelertmlz

atrtUen tnıdp.fın eeeridlr .,,, 

H er sene memlekette verem
den 30.000 kişi ölüyor. Ve

remle mücadeleyi arttırmak lazım
dır. Veremle mttcadele eden her 
memleket mühim miktarda verem 
vefiyatının önüne geçmiştir. Bu
nun için biz verem mütehassısları 
veremle mücadele edenler arasında 
büyük bir anket yaptık. Dün bu sü
tunlarda kıymetli doktorumuz Ge
neral Tevfik Sağlamın niçin verem
le mücadeleyi arttırmağa mecbur 
olduğumuza dair bir arkadaşımıza 
verdiği notları neşrettik. Bugün yi
ne Doktor General Tevfik Sağlam 
ıize verem mücadelesinin nasıl ya
pılacajma ve bu hususta lazım ge
len paranın nereden bulunacağına 
dair fikirlerim izah etr$1ttcdir. 

'9 llalde bls ti~ mttvueneml
~ için, haı1eln mahtae 

-ı&-. ve ..._ .....,...erden te
.... ....._ -•'-lr olıunMhf1 madde
'- ..... ~,aa...,. ~iye•· 
..,.._ İkinci, tlçöiietl c1erMede ihraç ..._ _____________ _ Duselc/orl#a Veremle müeaJe/e cllspanaefl 

üste 82 Ura 10 kw uş tJtaa ntan -
daftlardan hepsinin kmdllerlne IA.mn 
gelen gıdayı n iyi bla ha~·at sevtye
"lnl temin edehllecek1nrfnl dllstinmf'k 
te hata olur. Bu ~ellrln df!\·let yar
dnnı Ue derhal ~·Uk8eleCf'ifnl tahmin 
etmPk ~f> hata üstün~ hatadır. 

O halde! •• 
En·eli \'e.l'fln11n ılr .. )·etfne ka1'1 

t4"dtılr1Pr abn• h , ... , ... """ ,. lı:al"!)I pro
pa~anda), şlddetlendlrmell: 

Sonra da ,·crPntf' tut11hm \'atall • 

daşlann derhal sıhhi imdadına koı, -
mah)u. B da eash bir verem mU· 
Mldele t-kl ltı lm"'1ak \•e buna icap 
edm gPllrl temi., etmPklf' kahil olur. 

Rn ...... ur nPTe1f'n temin Nllllr! •• 
~i\"hf> \'O\l l<' P'"•p1A "ıhhh•e hüt

çe!'mdf' hu '" h:ln miihhn W,lr fud 
a,,nnak lbımdn·. Rnndan ıınnra muh 
t~lf tertln yardımlar VP tehfornılar 
ile bu yeldin :rallvhhr. Meseli bir -
.- w lıhtlıU. ._..... aalieade
le ._....tnna pulla.., vardır. ttaı • 
yada, Belçfkada mektuplara yap!Ctr· 

~ihmal edebiliriz. l'abt 
hbnwrt ana ihracat maddelerlllllı 
.. ftldt mütterlsl vardır • ........,. 
~ u&r. Jl'lyatlan 18tedlllmh gl

lıl idare elimUdecllr. Bu maddeleri 

"-7-el bir teldlde 1et1ttlrmek, 
............ eclenıl metANllk bir tan-

2 YAZAN: 7 - Veremli aileden doğan ço

cukları ailelerinden ayn yaşatacak 
müesseseler vücuda getirmek. 

1"111.n bu nf•k lm-mpt+.r nnllarla bü
yük bir yeıkün rldP edi1lr. 

Aynca mPM"li Betefkada belecDTe
lerln verPrnle mll<-adele \~tn h1Hf'f'· 

lerlnde '""'llar avnlmış ,... b1111unla 
dlsnanıterlf!r \'ilcudf' J?0 tirUml'"tir. ftlr 
helflflh·e hnduıhı c'l•hUllnde lkamf"t e· 
det1 h-rhanıri bir k1m!M" \'f'remf' tu
tulduiu zaman itf'rhal hn dlııınA-nM"r· 
lert1., l"e<'""nPn t""'"'" ıt1tm,.. ıthnfl'. 

' ltne etmekle mendfıll• glrMek 
....._ )11kbaaa lıl'tfnU8lıll. 

V erem mücadelesi 
nasıl yapılır? 

Mücadelenin iki esası 
vardır: 

1 - Sailamlan vere • 
me tutulmaktan koru
mak; 

• • • 2 - Hastalanmış olan-
1.tiııt gelir ları iyi etmek. 
~ İldıu.t VelrM• llah&tmdaa Bu iki esu biribirine sıla bir su-
-...uyona ki Ttlıtdyede mWI gelir rette bağlıdır. ÇUnktl verem aaıi 
._..._~eye artıyor. haalıktlr. Veremin kaynait huta 
Tlıtd7ede ntlf• .,...._ lıl9bet • lnaanlardır. Bwılan iyi etmekle 

--... aellr n19beU 934 tıe 'JS Un iken 1aflamlarm bulqmak tehlikesi çok 
il& 82 il.rayı bulmuttar· . azaltılmıt olur. 

Yüna ba gelir umumi refah unu- Verem iyi olur bir hastalıktır, hat-
'- pek udır. Bir yılda vuatf 80 Ura ti diğer birçok hutalıklardan fu
t'62'• bir aclunm lnm pbl 7afUll8k la iyi olur bir hutalrktır. Bu eebep
~dm. lhtlyaçlanm tatmine ten huta.lan kendi talihlerine 'bı
.,.... detlldlr. 80 Ura De bir yıl ye.. 
~ ctybunek, JllllmM, oku.ma. raka.mayız. Onlarla ufrqma.k, iyi 
~ lhtlyaçlan t.em1n edllemes. etmJye çall'fDlak llmndır. Hutalık 

bemek ki milletin gelirini arttır- ne kadar erken tefhia edilir ve hu
~ daha ook lhtly9CllDIS vardır. taya ne kadar iyi bakılnv. iyi ol
::. llra refah kellmelıl le yu ,._ mak ihtimali o niılbette ziyadedir. 

........ 1 • • Bu, hutalan iyi etmenin -·'ın-
'• • dll'. 
4'lakineleşme nisbetı 

-.. bMnndu memltıkedn _..yt
~ IÜIWDda attllı böyttk adım
~ lerinçle kartı.........,.. mttmldbl 
~. "935 yılının Uk yedi ayında 
~e 8 milyon Ura değerinde 9 
~ tonJak makine ithal ettill halde, 

;;:.:- ba ltbalM J1isde "12 art-

~e ıetlrtmek cletnelı meml• 
t....: latlhaal kablllyetbal arttmnü 
~tir. İstlhul kablltyetlnbı art
~ pllrln artml'm• Jwdml 

~ Celll B&JUlll claJla ..... 

' •erdllt rakamlara ~ halan 
~ t.edlye kabUlyetl ook fulalq

• ~ aon llflllelerde art-

~.olmuı da banan ea btlyök dell-

11:....._ Celil Bayann &ıtbntbde 
~drnblJ li.vha tlmltlerle dolu

• Bı., genç ve faaliyet halinde 
laallet.in ............ vermekt&-

S ağlanılan but& olmaktan 
korumak için ne yapmalı? 

Insanm verem olmumda iki mü· 
hinı lmil vardır. Birisi ıirayettir, 
verem mikrobunun hutadan ıağla
ma ıeçmeaidlr. 

Veremli hutal&r, huawaiyle ak· 
ciğer veremlileri, mikroplan bal
ıamlariyle saçarlar. Bunun önüne 
geçmek için en eaalJ tedbir huta
lan ayırmaktır. Filhakika tec:lavl 
için bir müellleleye lireıı bir huta 
ayni amanda tecrit edllmtt demek
tir. Böylece ailMinden, yqacbjl 
muhitten aynlm1' olur. Fakat açık 
veremliyi, yani balpmiyle veran 
mikrobmıu n.çaıı herke.t ayınnıy& 
imkln yoktur. Bu halde hutalara 
etratıanna zarar vermeyi, uğlun· 
lara hutalardan çekinmeyi ~ 
melidir. Bu verem mtlcadeleeinde 
çok mühim ve fl8Ulı bir lll'OPIC&D· 
... ilMtiJ'. 

Dokto: 
Tevfik 

1 

Verem mıkroplarma maruz o
lan herke1 verem hutalığı

na tutulmaz. Bu da vücudun da
yanıklığı sayesindedir. Bunun için 
de ferden kuvvetli ve dayanıklı ol· 
mak llzmıdır. iyi beslenmek, iyi 
yapmak, vücuda bakmak, sefahat, 
ıarho9luir: lll.. igibi vücudu yıpra· 
tıcı fena alıtka.nlıktan çekinmek 
lazımdır. lnaanlann bütUn yqama 
ıartlarmı dUzeltmek gerektir. Bu 
bUttın bir hıfzıuıhha meselesidir. 

Bunun için bütün mlllete bıfzıs· 
sıha kaidelerini öfretmelidir. Fakat 
hrfZ1Urha kaidelerini bilmek klfl 
değildir. Halla onlan yapabilecek 
bir hale getirmelidir. Bu da ancak 
umum ref ahm, huauaiyle fakir bal
kın, işçi smıfm refahmm artmui)'· 
le mümkündür. Bu birçok amillere 
tabidir ve temini kolay bir İl d~ 
dir. Fakat Usennde lararla durula
cak ve uğrqılacak bir tne8eıecltr. 

Verem tehlikesine en c;ok manu 
olan çocuklar ve gençlerdir. Mek· 
tepler en çok emek verileok _.it· 
lerdir. 

Bundan b14ka aileler içiM P"e
rek hastalığa müstait olanllrt bu· 
lup onlarm vücutlarmı Jllllla, lira.
yet tehlikeli altmda yqryanlan bu• 

lup kurtarmiya çalıflll&k lbmı~ 

$ u mUtaıealara göre vermı 
mücadelesi pek btlyU.k bir 

ı.tfr. Ve buna devlet.le birlikte bU
tttn milletin elbirlifiyle çaı.nuı 
lbandır. Halkın yilrefi veremden 
yanm11tır. Veremden kurban ver· 
miyen aile yok gibidir. Onun için 
halla verem mUcadeleaine allkadar 
etmek gtlç bir ı, değildir. Fakat 
bu itin b141Da devletin geçmesi ll
mndır. Halk candan sanlmazsa, 
yalım devlet tetkilltiyle İl bqar· 

m&k ta mtımktln deflldir 

General 

Sağlam 
Verem mUcadeJesı ıçın: 
A - Devlet teeldJltı, 
B - GönüllU hayır teşkilatı 11-

zundır. 

Devlet teşkilatını Sıhhat Veklle· 
tine, gönüllü le§killtmı Kmlaya 
bağlamalıdır. 

Bunların arumdaki münasebeti 
V ekB.letle, Kızılay merkezi tanzim 
eder. 

verem mücadelesinin yapaca-
tı itler ıunlardır: . 

1 - Propaganda. Bunun gayesi 
halka veremi ve verem mücadelesi
ni öfretmektlr. Bunda gönfillU tee
killtm pek büyük roltl vardır. 

2 - Memleketin her tarafmda 
dispauerler teeisl. Bunlarm vazi
fesi: 

a - Veremin erken tıefbW
ne yardım etmek. 

b - Ayakta venım tedavl
ılne yardım etmek. 

a - Zlya.re~I hem'1J'eler va
Mtulyle aileler ~ine -1rlp hu
t&lan bulup ayırmak, bunl&rm 
tıedavtılne, mtleueeelere yer
lettlrllme81ne ~mak; huta 
olmak tehllk•I altında bala
nanıan bulup korumalc. 

Bu dispanserlerin her biri kendi
lerine ait mmtakadaki bütUn halkı 
daimt kontrol altında tutarlar. 

3 - Mektepler, i~tler, memur
lar f~n prevantoryomlar teliı et
mek. 

4: - Fakir halk için meccani, or
ta halliler ic;ln ucuz 11.natoryomlar 
ve hastaneler açmak. 

rJ - Ayakta tedavi edilen h~
lar için umum! açık hava tedavlsf 
yerleri lrunnak. 

6 - Zayıf ç~lar fçfn açdr ha
va, orman mektepleri, açık hava ko 
lonlleri te8fa etmek. 

8 - Çalışabilecek veremliler i· 
çin husust çalışma yerleri tertip et
mek. 

V erem mUcadelesi için tcap e
den para IU suretle bulu

nur: 
A - Umumt bütçeden ayrılacak 

tahsisat. 
B - Hususi idare ve belediyeler

den verilecek tahsisat. 
C - Fakir halkı sarsmıyacak 

tarzda konacak vergiler. 
D - I,çilere, memurlara kona

cak mecburi içtimai sigorta ile ve
yahut Italyada olduğu gibi, sırf ve
:-eme karşı mecburi sigorta. 

E - Verem mücadele cemiyeti 
azaamm aidatı, tebemılan, verem 
pulu huılltı ill .. ile temin QJunma
hdır. 

H er millet gibi bfz de bu işleri 
ergeç yapmak mecburiye

tindeyiz. Hepsini birden ve kısa bir 
zamanda baRarmak kabil değildir, 
ancak tedricen vücuda getirilecek-

Bu,...ıarc'lft ,.,."'"", .. '""radelf'. it' • 
tlml'i htr m~~f'! hı'11nite Vf' hlr 1dll 
ol•nlk nıt7•" ltlhtln ahnmı•tn-. 

Biz d~ d .. .tı• 1 bu memleketlerde 
vanr1an1an t•tl(flı t"dln ona sröre 
iet1n f'd,.n Ren t~hfrlPrl almalmz. 

Arıi fp•lk-t•f'r l<ıtl"!l••mfta , .. ıan
"""lara drrhRI ufl<11t kneaiını ar.an 
JC•oqlın·tt h•"''"17. •"'l'fl ıtP\'f'! yardnn 
f'dlvorn,.. 1tih'1.- •'n•I ı.fn•I bn lcu""' 

tnran .. ,,. '"'"''<..+.- k""'' kum11WRk 
bir t-'knA+.. ~, ''"""'"'m' .. , .. rsrf -
Y~ "'"' Ttlrk \'e bl• insan tuan'Ur 
etmiyoruz. •• 

• • 

tir. Fakat henüz bu büyük ite bat· 
lamrş değiliz. llk adımı ne kadal' 
erken atarsak o kadar vakit ka· 
zanmış ve semereyi o kadar erken 
almıf oluruz. Dökeceğimiz para
nın kartılığmı hemen alacağımız 
muhakkaktır. 

sız OLSAYDINIZ 
NE Y APARDINJZ? 

Hizmetçiniz evinimeld tabak ve bardaklan mütemadiyen dUtllrUJ' 
kırıyor. Buna kartı: 

ı - Hizmetçinbin kalbini kırmaktan çekinerek yeni tabak ve bar
dak mı aıınom? 

2 - Kınlan bardak ve tabaldarm bedelini himıetçinln ücretinden 
mi kesersiniz? 

3 - Yoka& hizmetçiyi tekdir etmekten ukınm•klı betaber parayı 
kesmekle mi iktifa edersiniz? 

• 
Yolda bir alaei.klıya rutgeldinls: • 
1 - En JÜID mataaya 11.parak lUsumns bir takım ee:va alır ve 

alacaldmm AV'lfl'1Uml mı bekleninlz? 
2 -- Alacakb ile mi karwılqınlDIZ? 
3 - Yokla ytlaüntlztl çevirip geçmeyi mi tercih edeniniz! 
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lkt•sat Vekili Dün Radyoda 
Mühim Bir Konferans Verdi 

Hergün 
Bir Hikaye Bir Şişli Hikayesi 

Muazzez, kırkı hafifçe aşmış ve apartmıanınm penceresinden; oll 
doksan kiloyu da biraz taşmış olan yirmisi bir araya gelip Hürriye 
oksijenli saçlı ( tahrirli ! } eli.gözlü biı ne doğru açılan bu süvari k 

Yurdun Ekonomik Tablosunu Çizdi 
kadındı. nı her sabah hasetli gözlerle 

Umumi harp senelerinin sonunda dıyordu. Ve doksan kiloyu epeyce 
Istanbulu güzelliğiyle kırıp geçiren mış vücudunu şöyle bir tarttıkçlı 
Bayan Muazzez; bütün harp zengin- lfi'l pek te beceremiyeceğinı h' 
ı~rinin nikahlayıp almak istediği bir du. 

lktısat Vekili Celil Bayar dün ak
§am radyoda tasarruf haftası müna
scbetile gayet mühim bir konferans 
vermiş ve memleketimizin ekonomik 
bir tablosunu çizmiştir. 

Mallarımızı mü§küli.taız ihraç edebilmekteyiz. 
Iktısat Vekili bundan sonra şun -

!arı söylemiştir: 
genç kızdı. Vakıa Şişli caddesinden gt:ç 

O zamana göre lisana aşina idi. lyi içınde öyle pek te ata bimşıne 
fransızca tahrir ve tekellüm ederdi. edilecek kadar mahiri yoktu. 
Musikişinastı. Meşhur piyano hocası atın üzerinde içi paçavr.l dolu bir 
Beı'beryanın talebesi olduğunu herkes bek gibi salkım, salkım duruyor 
biliyordu. Bir "Resrachesd'amour" misi belini dik tutarak eski bit 
çalardı. Herkesin gözü yaşlarla do- kümdar vekariyle ilerliyor, kiınill 
lardı. Çok alafranga bir kızdı. Siyah kudan gözleri büyümüş bir hal 
çarşafının pelerininin arkasını iğneler mısi güçlükle müvazenesini bul 

Bugünkü kaygumuz talep nisbetinde mal 
yetiştirebilmektir. 

ikinci beı senelik program 

- Şimdi ıkıncı bir b~ stınelik pli 
nın da esaslarını tesbit ettik. icra 
Vekilleri Heyetince tetkik olunmak
tadır. 

• Celil Bayar, evvela muasır tasar
ruf teliı.kkisini anlatmış ve demiştir 
ki: 
"- Muasır tasarruf telakkisi; 

Bu ıerait dahilinde milli paramızın kıymetini 
diitiirmek lüzumsuzdur Yeni plan şu fasılları ihtiva edi -

yor: • küpte, kasada, sandıkta saklanan pa
ra değildir. Milli istihsale sevkedilen 
paradır. Tasarrufu milli istihsale 
k~nalize eden müeeseseler milli ban
kalardır." 

Bu senenin ilk on ayı zarfında ticaret muvaze
nemiz 7 milyon lira fazla ile kapanmıştır. 

Madencili!<, 
Madenkömürü ocaktan işletmeleri, 

ile tutturan iki peçe takmak modasını bir vaziyette g~iyordu. Fakat 
çıkaran hep oydu. dızgin bile tutmasını beceremiy 

Muazzez o zaman henüz sarışın de- bayanların hepsinde eski Franttl 
ğildi. KumrsıJ saçlarını siyah çarşa- manlannm (Bulonya ormanına) 
fmın iki tsı.rafmdan çıkanp ta Qir Be- den mondenlerinin kontes ve 

• "llrntaka elektrık santralleri, 

M i/11 paramız 
Celal Baya: bundan sonra tasarruf 

edilen paralann bankaya yatırılma
sının faydalarını anlatmış ve sonra 
para siyasetimizi izah ederek demiş· 
tir ki: 

Türkiyede nüfus başına İsabet eden gelir nis
beti 1935 - 36 senesinde 82 lira 1 O kurut
tur. 

Ev mahrukatı sanayii ve ticareti, 
Toprak sanayii, 
Gıda maddeleri sanayii ve ticareti, 
Kimya sanayii. 

yoğlu caddesinden geçti mi, Tokatli- !erinin kıyafeti vardı. 
yan camekanında ense t~hir eden ye- Ve o gündPn sonra Muazzez, 8' 

• 
Kağıt fabrikası 1937 senesinde tevsi edilecek 

Mihaniki sanayii, 
Denizcilik. 
Türkiyenin endüstrileşmesini isti -

yoruz. Endüstrileşmeyi, zirai istih -

ni zenginlerden tutunuz, Balıkpazan- !nan penceredeu baksa ve onlatl 
nm köşesinde çiçek satan sıska Ya- sı:: içini çekiyOT: 
hudiye kadar herkesin kalbinde tatlı - Hafif, tüy gibi k:z iyi de ati 

"- Takip etmekte olduğumuz kle
ring politikası son aylarda bazı , 
memleketlerin, ticari maksatlar ileri 
sürerek, giri§tiği "devaluation" yani 
milli para kıymetlerini düşürme ya -
nşmdan bizi müstağni bırakmıştır. 

ve yanı başında ayrıca bir Sellüloz f abri
kası kurulacaktır. 

salatı çok ve çoğalabilir bir memle
bir ürperiş uyandınrdı. n:yormu§, diye dÜ§ÜJı\ıyordu. 

işte Bayan Muazzez ... Talihinin en Bayan Muazzez kocd8ma ata • 
İkinci beş senelik planın esasları tesbit edilmiş

tir. icra Vekilleri Heyetince tetkik olun
maktadır. 

ket olmak bakımından da hayati bir 
zaruret gördüğümüz için, bugünün en 
büyük milli davasıdır, diyoruz. 

Bundan dolayıdır ki, ferdi serma -
yenin bugün gitmediği veya yetme
diği büyük işleri devlet üzerine alı -

parlak olduğu bu zamanda bir (va- rnesini öğrenmek istediğini eöY 
gon ! ) kahramanile evlendi... Ve bu- gün, Bay Şefik bayılacaktı: 
güne kadar da her devirde ikbalden, - Aman gülüm, yavrum, dedi• 
ikbale koşan kocasilE' mes'ut bir ha- yaramazsın. Belki d~crsin. HiÇ 

YA.t geçirmişti. ed' 
Hepiniz bilirsiniz: Mallanmız1 

müşkülatsız ihraç edebilmekteyiz. Bu 
gunkU kaygumuz talep nisbetinde 
mal yetiştirebilmektir. 

Bu şerait dahilinde milli paramızın 
kıymetini düşürmek lüzumsuzdur. 
Bu, tasarruf sahibinin cebinden ve 
tasarnıfundan o miktar çalmaktır. 
Tasarruf hareketini zehirlemektir. 

Biz enflasyon yani dl.hilde teda -
viildeki paranın hacmini şişirmek po
litikumm aleyhindeyiz. 

Deflisyon. yani para ve kredi hac
mini kısacak politikanın da aleyhin
deyiz. 

lince, gene ayni senelerde onar aylık 
olaraı.. sırası ile 72 milyon, 75 mil -
yon, 7~.5 milyondur. 

Bu seneye ait diğer şayanı dikkat 
bir nokta: Son iki sene yani 1934, 
1935 seneleri ilk 10 ayı zarfında ti
caret muvazenemiz 6,5 milyon lira 
kadar açık iken bu sene ayni devre
dc:ı billkis 7 milyon lira fazla ile ka
panmıştır. 

Bu vazıyet, tiftik, fındık, tütün, 
pamuk, üzüm, incir, krom ve saire 
gibi ana maddelerimiz ihracatında 

göriilen inkişafın eseridir. 
Bankalara mevduat Türkiye iUıalat ve ihracatının aşa-

Celil Ba~f~· ~.ndan sonra ba~ka- ğı yukan % 90 nı halen klering veya 
Jarımızm butün dunyada en emnıyet: benzeri anlaşma ile bağlı bulunduğu
li bankalarla boy ölçu,ebilecek va.zı muz memleketler ile yapılmaktadır. 
yette olduklarını bir defa daha eöyle- • . . 
dikten aonra, baflıca ekonomik milli Genel lthal6t Reıımı 
işlerimizden bahaetmit ve memleke- Bildiğiniz veçhile, 1 Kanunusanı 
timizdeki bankalara vaki mevduat 1937 tarihinden itibaren, kontenjan 
seyrini göeteren rakamlan eöylemiı- yani umum ithali.tın miktar itibarile 

tahdidi sistemi kaldırılmakta ve kle
tir. 

Bu rakamlara göre, 1933 te, mem · ring veya benzeri anlaşma mevcut 
teketimizdeki milli bankarala yapılan memleketlerden hudutsuz ithalat im
mevduat 141.758.000, ecnebi banka - kanı veren yeni bir rejim ikame edil
lara yapılan mevduat ,9.864.000 yani mektedir. 
cem'an 191.622.000 liradır. 1934 te Bu yeni rejimde, anlaşmalarla 
milli b a n k a 1 a r a mevduat Türkiye ihracatı için istihsal edile -
144.788.000 e çıkmış, ecnebi banka- cek kolaylık ve menfaat karşılığı ve
tara mevduat 22.947.000 e inmiştir. rilebilecek maddeler ithali memnu 
Yeki'ln 167.735.000 dır. 1935 te milli 
bankalara mevduat 159.032.000, ec -
nebi bankalara 38.632.000 dır. Ye -
Jnin 197.664.000 dır. 

Bu rakamlar haricinde mutla.k ta
u rnıf olarak mevduat ıunla~ır: 

1933 te milli bankalara 52.703.000. 
ecnebi bankalara 16.635.000 yani 
cem'an 69.398.000 lira mevduat ol -
muttur. 1934 te milli b a n k a 1 a
ra M.208.000, ecnebi bankalara 
12.916.000 yani cem'an 67.124.000 li
ra mevduat olmuştur. 1935 te milli 
bankalara 59.224.000. ecnebi banka
lara 12.972.000, yani c e m • a n 
72.246.000 lira mevduat olmUitur. 

T eaavülaeli milli para 
Celll Bayar, bundan sonra mevzuu 

genişleterek memlekette i!!1 ve teda
vül hacmi hakkmda fikir veren bir
hç rakam zikretmittir. 

Tedavüldeki milli para miktan bin 
Türk lirası heeabile §Öyledir: 

Sene Kliıt Madeni YeJrtn 
1933 146.826 1.527 155.391 
1934 151.157 9.279 167.436 
1935 162.754 16.001 171.755 

Ticari muvazene 
Ticari muvazene vaziyeti ayni ae

neler zarfında bin TUrk linuıı heea-

kalması icap eden maddeler ayn ayrı 
listeler halinde gösterilmiştir. 

Bu senenin on birinci ayı sonunda 
klering hesaplanmızın ba.kiyesi, ta.bi
ri diğerle, memleketimizden Türk ma
lı almak için piyuamızda hazır pe -
şin para yekllnu 23.000.000 Türk li-
rasıdır. 

Türk ihracatçının itibannı ve dıt 
piyasalarda şöhretini vikaye ve tar
sin için neşrettiğimiz hususi kanun, 
ve murakabe hükümleri, şimdiden iyi 
tesirlerini hiseettirmiş bulunmakta -
dır. 

Bu kanunlar hilafında hareket e -
denler, bu memleket dahilinde çal!§ -
rrıa. imk9.nı bulamıyacaklardır. 

Türliyec/e milli gelir 
TUrkiyede, milli gelir hakkında ilk 

d€fa yaptırdığım tetkik p.yanı dik
kat neticeler vermiştir. 

Bu rakamlara göre: 
1933 - 1934 zirai yılında yani A

jıustoetan ağuatoea TUrkiye umumi 
milli geliri: 

l.lt>0.000.000 T. L. 
1934 - 1935 de 1.150.000.000 T. L. 
1935 - 1936 da 1.330.000.000 T. L. 

Seneden seneye tezayüt nisbeti, sı-
ruile % 8.7, % 6.4, % 15.7 dir. 

bile şöyledir: 
Ihracatnnu Ithalltmna Fark 'I'Urkiyede nüfus başına isabet eden 

1933 96.ı6Z 74.672 21.490 gelir niabeti gene ayni seneler sıra-
1934 92.149 '6.790 5.359 aile· 
1935 95.861 11.123 7.031 • 
1936 senesi ilk on ayma ait vaziyet 73 lira 56 kuruı1 

tse, iki evvelki aene ile mukayeeeli o- 78 ,. 56 kuruı1 
larak aşağıdaki gibidir: 82 ,. 10 kuruştur. 

1934 senesi ilk 10 ayı zarfmda ih- lı ltacminin geniılemeu 
racatmıız yekfuıu 65,5 milyon lira ~ili Bayar, bundan sonra memle
idi. 1935 senef!linde bu rakam 68,5 kette iş hacminin genişlemeye doğru 
milyona çıkmıştır. seyrine delil olmak üzere §U birkaç 

Bu senenin ilk 10 ayma ait yekftn rak&mı zikretmiştir: 
tae 82.840.086 liradır; yani on dört Gene memleketimizde iş hacmi
milyon lira fuladır. tthalltmma re nfn genişlemiye dofru aeyrine delil 

m m. 
Eğe~ bir iki kere karı ve koca ara- - Hayır, ata bineceğ'im, karat 

snıda ufak tefek ihanet vakalan 'ha- dim. Hatta kostümlerimi hazır 
dis olmuşsa da bu tarafeynin hazmı bile ... Muhakkak ata binınesiııı 

yor. olması itibarile !JU birkaç rakamı zik
redeceğim: 

Istanbul Emniyet Sandığı hariç ol· 
mak üzere, yalnız milli bankalarınu
zm ikraza.t, iştirak ve esham ve tah· 
vili.t halinde bilf.ımum pliı.smanlan 

yekiınu: 

Ferdin yaptığı, yapabileceği veya 
yapmak istediği büyük, küçük sana
yiin ise. her türlü tedabirle himaye
sine koşuyor. 

ve idaresi sayesinde harice hiç.sızma- neceğim. 

dan örtbas edilmişti. Bayan Muazzez tuvalet odasJJll 

1933 senesinde 143.374.000; 1934 
senesinde 161.318.000 lira iken 1935 
senesinde 187.616.000 liradır. 

Bundan başka ithalat rakamları -
mızın tetkiki bellibaşlı milli faaliyet 
cereyanlarının istikametlerini vazı -
han göstermektedir. 

Fiyat kontrolü 
Celal Bayar. bund::ı.v sonra küçük 

san'atler ..:trafındaki düşüncelerini 
anlatmış ve sonra fiyat kontrölünden 
bahsederek demişjr ki: 

- Bu sene, vekalete fiyat mura 
kabesi salahiyeti veren kanun, Bü
yük Millet Meclisinden çıkmış ve ma
lumunuz olan maddeler üzerinde tat-
bikatına da. başlanmıştır: Vatanclaıların iıtir6 ve vergi 

tediye kudretleri _ 
-~-.~.~~ 

tkl büyük liedefimiz vardır: 
- ·-Blrlnci.::ıi; ~vl~~d ~ milletçe ya.-

Celal Bayar, bundan sonra mem - pılmakta olan feda.ki.rhklann, her
leketin ekonomik kuruluşunda husu- hangi şekilde, müstehlik aleyhine 
si milli sermaye payının seneden se- bir istismar vesilesi olmasına mey -
neye mahsüs bir ehemmıyetle artmak dan vermemektir. 
ta olduğunu söylemi' ve sonra de - }kincisi: seri havası içinde bir en-
miştir ki: düstri kafilesi değil, normal hayat 

Gene milli kalkınmanın beklediği- ve rekabet kabiliyeti olan ve bir gün 
mız bir feyzi ve neticesi olarak vatan- ihracatçı vaziyete de geçebilecek bu
daşlann iştira ve vergi tediye kudre- ıunan bir sanayi manzumesi temin 
ti gözle göriilUr bir sür'atle artmak- etmektir. 
tadır. Memleket dahilinde devlet fabrika-

Yaptırdığım hesaplara göre, mem- tanndan başlıyarak teknik kontrol ve 
leket zirai mahsullerinin alını kabili- en rasyonel çalışma şekillerini tesis, 
yeti: 1934 te 1933 yılına nazaran tetkik. taharri ve bunlan en iktısadi 
q 25 arttığı halde 1935 te % 43,19 ~killerde organize edecek ve fabri -
artmıştır. Vergi tediyeleri sureti kalan bu bakımdan daimi teknik 
umumiyede bütün memlekette ve kontrolu altında tutacak vekalete 
bilhassa sanayi mıntakalannda müs- baı!'lı bir büro teşkil edilecektir. 
tesna bir intizamla yapılmaktadır. Bu büro ayni zamanda husust te-

Enaüstri programı cıebbüslerin de fahriyen hizmetine a-
eer l Ba ar bundan sonra endUs- made olaca.ktrr. Bu bapta hazırlan -

a Y ' je .. U .. d k. 1 
t ·ı pro0'1"9mının tatbikinden bu- makta olan pro ,,n muz e ı ay ar-
rı eşme a·- 'll · H · ___ _...l 

güne kadar açılan fabrikalan anlat- da lcra Vekı en eyetine --~ı -

.. • • • 
Bu malum bir şeydir. Kadınlar yir

mi ile kııic yaş arasında aşka değil, 

daha ziyade gururlarına düşkündür
ler. Sevilmek ve bu sevgi mukabilinde 
adeta sadaka verir gibi sevmek ister
ler. Halbuki kırkına gelen 'bir kadın, 
her kırkına gelen kadın bazı kırklık 
kadınlar gibi talihli değildirler, en 
büyük bir iştiyakla sevmek ister. Ve 
bu aşklarına karşı da adeta bir mu
kabele dilenirler. Bu mukabeleyi bul
mak için bazan kUçULmekten. h&ZIU' 
ç ab&\B.lllilft&n ,tia.zan liiled.en, 
bazan büyü ve !Usundan bile yardım 
beklerler. 

lşte Bayan Muazzez de kırk yaşı
na kadar bu nevi aşka bigane kaldık
tan sonra birdenbire sevivermişti. 

Sevdiği genç, bir banka memuruy
du. Ve eğer o on yedi yaşında evlen
miş olsaydı, pek ali bu yaşta bir yav 
rucuğun anası olabilirdi. Fakat ina
nınız bana, Muazzezin kalbinde bu ço
cuğa karşı hissettiği sevgi hiç te ma
derane değildi. 

Bu çocuğu Istanbulun kibar sosye

teleri içinde tanımıştı. Tabii delikan

lı, birkaç kere Bayan Muazzezle dan
setmiş, briç partilerinde partneri ol

muş, kokteyl partilerinde gözlerinin 
içine bakarak kadehini sonuna kadar 

boşaltmış, plajlarda derisi soyulmuş 

bir domuz gibi kumlarda yattığı za

man onun yanında ve beraber bulun-
mı• ve •nnra demicatir ki: miş bulunacaktır. 
-..,, vv -.s muştu. 

_ Programın tatbikinin üçüncü Mac/enlerimiz Bütün bunlar iyi idi. Ve bütün bu 
yılı ortasındayız. Bu üçüncü yıl zar- Eti Banka gelince: tesadüflerden alev almış olan Bayan 
fında mesaimia teksif edeceğimiz bü- Bir yıl evvel kuruluşumı haber d w günden güne 
yük iş, Karabükte kurulacak (demir verdiğim bu Banka. madenler üzerin Muau.ez e genç çocuga k t 
çelik) fabrikalarıdır. Bu fabrikalar de sistemli bir çalışma hazırlamak - Aşık olmU!Jtu ve yaz pe mesu g~
grupunun içinde ikinci sanayi pli.nı· tadır. mişti. Fakat yaz g~ip te şehre dön-
mıza giren boru fabrikası da mev- Bu bankaya ait olarak yaptığımız dükleri zaman felaket başgöstermiş· 
cuttur. işlerden iki mUhimmini arzedeyim. ti. Çünkü kendisine karşı esasen mo-

lş, bu ayın birinde imzalanan kat'i Ergani madenlerindeki ecnebi his- dern bir nezaketten fazla bir alaka 
mukav~lelerle bir lngiliz grupuna seler, kimilen mubayaa edilmiş ••e göstermiyen delikanlının bu sıralardıt 
ihale edilmi,tir. 2,5 sene sonra Türk bu mühim madenin imtiyazı, tama - bilinmiş bir avukatın kıziyle seviş
piyasaaı, ihtiyacı olan demir ve çeli men TUrk sermaye eli:ıv geçmiştir. mekte olduğunu farketmişti. 
ği tamamen memleket dahilinden te- 1938 mayısında işletmiye açılacak Evet, kırk üç kiloluk bir esmer olan 
darike bqlamış olacaktır. olan bu madende i ~ihsal senede bu güzel kız, genç ve istikbali parlak 

Demir ve çelik fabrikalan, rasyo- 7.500 _ 10.000 ton saf bakır olacak- banıka memurunun pek gözünde idi .. 
nel endu.triletmenin en zaruri teme- tır. Uzun seneler bir nesil gençliğinin ide-
li olduğıuna göre ehemmiyeti, kıyme- Ereğli Kömür Şirketi şirketin bi- ali olmuş bulunan 95 kiloluk MuaUR7 
ti aşikardır. l\lmum tesisat ve gayrimenkulatı VE' bu sıska kızın nasıl olup ta kendisin<' 

Yeni fabrikalarımız maden. liman ve şimendifer üzerin - tercih edildiğini bir türlü anlıyamaz-
Ayni zamanda başanlacak işler deki biletimle hukuku ilE' üç buçuk ken birdenbire bir gün tesadüfen bir 

içinde, Sümer Bank, Ziraat ve iş milyon liraya satmahnmıştır. Bedeli toplantıda Bayan Muazzez delikanlı
Bankalarmın '\ştirakile Malatyada on senede müsavi taksitle, faizsiz, nın ağzından o k ı z ı n methini işit
kurulacak Jakarlı Bez K-ombinası kömür olarak ödenecektir. mişti: "Harikulade bir şey, tüy gibi 
gelmektedir. Bankanm ş;mdiden eli altına ve- bir kız ... Hele bir ata binişi var ... ,, O. 

Halen Türkiye kiğıt ihtiyacının rilmiş devlet madenleri Türkiye iktı- ata mı biniyor?" diye sormuştu: "E
% 50 sini vermekte olan klğıt fabri- sadi kalkınma tediyelerini muntaza - vet, harikulade bir süvari ... Esasen bu 
kası 1937 dP. tevsi edilecek ve yanı- man yapma iktidarını bahşedecek J- sene Şişlide ata binmiyen var mı?,, 
başında aynca bir (aellUloz) fa.bri - hemmiyettedir. ~leman Krom ma - Bayan Muazzezin içi burkulmuştu. 
kam da kurulacaktır. Bu ikinci fab- denlerinin eşsiz bulunduğu ecnebi Biliyordu. Bu sene Şişlide ata binmek 
rikanın makinalannı ihale etmiş, te- mütehassmb.rca da teyit edilmiştir. en son moda idi. Bu spor bütün mo
melini atmış bulunuyoruz. Celil Bayar, bundan sonra maden dem kadmlarm ve snob erkeklerin en 

Kimya sanayii, kendir ve seramik arama ve tetkik enstitüsUnün mesai- ziyade itibar ettiği bir moda olmu, -
sanayii 1937 tıenesinde bqhyacak sile elektrifikasyon bürosunun faali tu. 
işler araamdadır. yetinl anl&tmı§tır. Bayan Muazzez. Shıli <'ıtnrlPı:ıinr!Plri 

ti. Bir çeyrek sonra potikare bir 
siyah kadife bir jaket ve kımıdl 
şil bir boyun atkısı, siyah çi 
kocasının karşısına g~ti. EliDÔ' 
küçilk bir kamçısı vardı. Kamçı)'I 
vada şaklattı: 

- lşte, dedi, ben hazınm ..• 
fatanbul ata biniyor. Fazılın 
Atıfın karısı, Naciyenin kızları. 

vilerin bütün soyu sopu ... Ben 
dan geri kalamam ... Hem de at 
zayıflatırm1'··· 
Kocası killot panta.ıonun için 

ha korkunç görtlrien formlan 
bu kalçalar, bu kaim bel... V • 
kadife jaketin önünden fırlıyan 
kırma baktı. içini çekti ve hef' 
man olduğu gibi, bu defa da 
arzusuna boyun eğdi ve: 

- Sen bilirsin, dedi. 
Keşki "sen bilirsin,, demeseydl

raz etseydi. Fakat işte alm y.
vallı Bayan Muazzezin eceli 
ününe geçilir mi? .• Ona bir at 
aldılar. 

Ata ilk bindiği gUn, atm 
sanldı. Bu kıllar demet, dem~ 
rinde kaıdı. Ayıplanmaz, hatuıt 
yaşa kadar ata değil, eşeğe bil• 
memişti. Attan indiği zaman 
larmm, vücudunun ağrısmdan il' 
sı;t.UstU yattı. lkinci defa yine 
sız dolaştı. Fakat apartmıanuı 
de attan inerken, inmesini bece 
di. Vüoudu yere düştU ve ayağı 
gide kaldı. Tesadüf olacak, ift'ı 
o anda göşede bekliyen eoför, 
apartnnanm ikinci katının h

0 

g~erken kendisine bakam diyt 
mobilin korna"mı öttürdü. 
kilo altında esasen asabileşmit 
at, birdenbire ürktü .. Ve BayaO 
azzezin bir ayağr üzengide, park• 
lan üzerinde stiıiltlendi ve 
ça oldu. 

Cenaze alayı çok parlak otdtJ. 
tiln lstanbul, bu kibar bayanıD • ., 
ca ölUmüne pek yandı. Hele ceıı-" 
tomobilinin arkasµıda giden atıl'1' 
renler, göz yaşlarını zaptedfılll 

V c gazeteler şöyle yazdı: 

"lstanbulun tanınmış binicil-1 

Bayan Mur.u.E'!zin cenaze dl 

çok kalabalıK oldu. B • k • t 1 

le örtUlü c e n a z e otolll 

arkasından giden kıymetli ve fi 
atı uzun zaman beraber bul 
arkadaşından ayrılmı, olduğU ıçiJJ 
insan gibi mUteessirdi ve il'-··'' 

Cenaze geçerken ben tesadilf:. 
dmmda bulundum. Kaldırııııl 
mir eden bir amele arkadafdla 

- Acaba kim öldü? .. 
- Büyük bir adam olacak, 

na, atı arkasından gidiyor. 
Ve öteki: ı/ 
- Her halde, diye arkadatıll' 

dik etti. 
Ve işlerine devam ettiler. 
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OSMANLI TARiHiNiN 
BÜYÜK SERSER~LERi 

Bir Senelik 
Hesap 

(Başı 1 ncide) 

Müşahit heyet çok 
yakında gidiyor 

Ho. 2 

Memlekette tasarruf ihtiyacı sene
den seneye daha fazla duyuluyor, bir 
taraftan da tasarrufa imkan vereeek 
amiller artıyor. 1933 ile 1935 ara-

(Başı 1 ncide) 

Y AZAN: Rf'j.AT EKREM KOÇU sında memleketteki umum tasarruf 
yekfınu 69 milyondan 72 milyona 

Cemı· Fransaya Götürecek Gemi Rodostan Kalktıktan çıkmq. ayni zaman zarfında milli 
bankaların tasarruf mevduatı 52 

2 - Türklerin elindeki emlak te 
büyük bir sür'atle, bilhassa Halepli 
hıristiyanların eline geçmektedir. Bu 
nun için Suriyenin hiçbir mıntaka -
smda tatbik edilmiyen kanunlar ve 
zecri usuller tatbik edilmektedir. 926 
da buğdayın kilosu 20 kuruşa satıl
dığı zaman tarhedilen vergi, bir se
ne sonra buğday kiloeu 4 kuruşa düş 
tüğü halde. gene indirilmemiş ve 936 
ya kadar ayni vergi alınmıştır. Öyle 
zaman olmuştur ki, gelen varidattan 
tohumluk dahi ayırmak imkanını bu 
lamıyan köylü, üstelik borç ederek 
bu vergiyi ödemiştir. 

Filistinde Bir 
ihtilal 
Hazırlanıyor 

Londra, 18 (A.A.) - Daily Tel • 
graf gazetesinin Kudüsten haber al· 
dığına göre, Arap ihtilalcileri, Ingiliz 
tetkik komisyonunun harekatı günü, 
yahut nebi Musa bayramı günü yeni
den mücadeleye başlamak niyetinde 
dirler. Filistindeki silah kaçakçılığı 
teşkllatını, hilen lraka iltica etmiş o
lan Arap lideri Fevzi bey idare et· 
mektedfr. 

Sonra Büyük Bir Fırtınaya Tutuldu milyondan 59 milyona yükselmiştir. 
Tasarrufun diğer bir şekli olan ha-

Eend.isme, h ü k ü m 1 e r i padi. 
ta.h oldugu zaman tatbik e
düaaek üzere bir ahitname imza et
tirildi. Cem, bu ahitnameye göre, 
bittin Türk limanlarını Rodos ge -
lbilerine açık bulunduracak, her yıl 
Uç yüz hıristiyan esirini, hiçbir bedel 
&lnıadan azat edecek, kendisi için ya 
Pllan muratlara karşılık 150.000 dü
ka altını verecekti. 

Rodoe şovalyelerine iltica etmekle 
l,ıecüği büyük hatayı anhyan Cem, 
lt.odoStan İkinci Bayezide acemce bir 
lbektup yazdı. Bu mektubunda affe
dilmesini rica etti. Bayezit, ayni dil
de yuılın1' olan cevabında kendisi
~ frenklerden kurtarıp ta avdet etti 
fi ve mektubunda gösterdiği temi -
llata uygun hareket ettiği takdirde 
evvelce vadedilen yıllık tahsisatın 

Sene verileceği bildiriliyordu. 
1482 ağustosunun son günü kii. 

Cem, otuz hizmetkan ve Rodosta sa
bnaldığı yirmi Türk esirile beraber, 
tarikat reiainin kardeşi Şovalye Dö 
lilanfforun kumandaaındaki bir ge
lrıi ile Rodoatan hareket etti. 

Cemin hareketinden bir gün sonra 
da, tovalyeler, Bayezide iki elçi gön
derdiler. 1stanbulda bir muahede -
tıame imzalandı. Bu ahitnameye gö
te: 
Osmanlı padişahı Rodos şovalye -

lerile karada ve denizde sulhu boz
lruyacaktı. Ticaret serbe8t olacak'.tı. 
l!'.eirler dinlerini değiştirmemişler ise 
geriye verileccklerdi. Eğer din de
liştirmişlerse, esir başına yirmişer 
&ltm verilecekti. 

Padişah Rodos elçilerine kıymetli 
hediyeler verdi ve onlarla beraber 
Rodoaa bir memur göpderdi. Bu me
nıur orada ,avalye tarikatinin reiaile 
'Şehuae Ceme dair gizli blr muahede 
lınıaladı. Cemin Frans;ıdaki malı1ci.
tıelerinden bırinde alakonulmasına 

lrıukabil, padi'ah fOValye tarikatine 
her yıl 45 bin duka altını verecekti. 

Cemi Fransaya götüren gemi Ro
doetan kalktıktan sonra büyük bir 
fırtmaya tuttuldu. Dokuz gün açık 
denime kalarak nihayet latanköy li
lhanma sığmdı. Ancak 2 Tetriniev
•elde Meeinaya varabildi. Orada ge
btiyi kalafata çektiler, tamir ettiler. 
Sonra Frana& uhillerine doğru hare •et ettiler. • 

Cem, bu uzun deni% yolculuğunda 

~-- balıklarını seyrederek, Sicil
)aya yaklqtrlUan zaman da, gecele-

" Etna. yanar dağmm muhteşem 
llbanzarumı seyrederek va.kit geçi
tİ)'Ordu. 

Sicilya.dan hareketlerinden 80llra, 
bir pce güvertede yemek yiyordu. 
O.WUn gtlverteeindeki fe'IW!'leri 
Siren bir N apoli gemisi üserlerine 
leldt. Eğer içinde Fatihin oğlu bu
huıduğunu haber aknıl olısalardı, o -
ıau krallarına götürmek Uure Rodoe 
~çevirecekleri muhakkak idi. 
C4ınin adı bütün A vnıpa sa.raylarına 
>'aYilmıltı. Böyle kıymetli bir e
lire uhip olmak, bütün hükümdar
ltnn arzulıyacağı bir şeydi. Şovalye 
d6 Blanff or Cem ile a.damlannı a.m
'-ra indirip saklamış ve gemiye ta
l'ikat bayrağını çekerek Napoli gemi
lillden. kurtulmuştu. Ertesi gün de 
Oll yedi gemiden mürekkep bir fil?
llUJı aramndan ayni emniyetle geçıp 
tltıni,ti. o geceden itibaren, gecele
ri güvertede fener yakılmamıştı. 

Altı haftalık bir yolculuktan son
a._ Nia limanma vardılar. Cem Nia
te dört ay oturdu. Kendi8ine vata
llınnı temiz semalarını hatırlatan 
bu gU7ıel memlekette fiir yazmakla 
~t geçiriyordu. Bu sakin günleri
lliıı en mtlhim hidiaeai, sadık adam· 
1-ıından Frenk SUleymanm bqm
dan ~en bir vak'a oldu: Frem Sil
leYlrıan Bey, Osmanlı kanunlarına 
16& yumulup aff ~ebilecek, fa.kat 
'6Yalye tarikati ka.nunlanna göre 
et&aaı idam olan bir cilrUmle itham 
tıdiıdi. Cezasını bizzat vereceğini 
llCS)'liyerek onu .,c>valyelerin elinden 
~killlt ile kurtaran Cem, bir müd 
~et hapsettikten sonra Franaız kı-

,Netine sokarak Romaya kaçırdı. 
Cemin Niete oturmak lıstemesi, 

~-~~ 

Muhafazasma çok dikkat ettikleri 
halde, şehrin deniz lkenannda bulun
ması, kaçma ihtimallerini çoğaltıyor 
du. Bu sırada şehirde bir veba salgı
nının başlamasından istifade ettiler 
ve şehzadenin sıhhatini korumak ba
ham~ile, 5 Şubat 1483 te RU8iyon 
malikanesine götürmek üzere yola 
çıkardılar. Cem. burada, Şamberi va
lisi ve Fransa Kralmm yeğeni Dük 
dö Savua ile görü.,tü. 

Henüz on dört ya.şmda, ço4c güzel 
ve zarif bir prens olan Dük dö Sa
vua, amcası olan On Birinci Lüiye 
söyliyerek kendisini şövalyelerin e
linden kurtaracağını vadetti. "Habe
ri Sahih,, bu mülakatı şöyle kayde-
der: 

"Bu Dük heniiz on dört ya.şmda 
bir nevcivan olduğundan Şehzade 
Cem bunun meftunu hüsnü anı ola
rak hakkmda şiirler söylemiş ve ya
digar olarak Şam demiri üzerine al
tm i,lemeli krymettar bir silah hedi
ye eylemiştir.,, 

Cem Rusiyonda da c:ok kalmadı. 
27 Haziranda Pui şehrine na.kledildi. 
Bu sırada On Birinci Lüi öldü. Şö
valyeler, FraMa ahvalinin kanşıkh -
ğını ileri sürerek bazı ihtiyat ted
birleri almak. mecburiyetinde olduk
larını bildirdiler. ilk iş olarak ta Ce
min yanında hizmetini görecek bia-
kaç kişi bırakR.rak yanında bulunan 
29 arkadMmı ayırdılar. Bunlan se
kiz yüz zırhlı askerin muhafazasın
da Egmort kalesine götürüp oradan 
bir gemiye bindirdiler ve Rodosa 
yolladılar. 

Puide bir ay kaldı. Arl<ıtda.şlarm
dan aynlrk ona <;ok ağır bir darbe 

olmu,tu. Oradan Sasnaj kasa.basma yat sigortası henüz iptidai bir halde
götürüldü. Bu kasabada Filipin Elen dir. Oyle olduğu halde 1935 senesin
admda bir kıza &şık oldu. Esaret de 1,140,000 liralık prim ödenmiştir. 

Mevcut 19.000 hayat sigortası poliça 
ve gurbet actlannı l;ıu kıza cürler 

'li sının delalet ettiği sermaye 26 mil -
ve mektuplar yazmakla avutmak is-
ed. F yon liradır. 

t ı. akat bu macera da uzun sür-
medi. Bir ay ikameti mütea.kıp Borg- Ra~amlarla çizilen tablo 
nöl kasaba.sına kaldmlm1'tı. Oradan • ktısa.t Vekili, bir senelik hesa-
da deniz kenarında bir şatoya gönde 1 bı verirken, ne istikamete 
rilmişti ki, bu son ikametgi.hmda gittiğimiz hakkın.da hiçbir zati iddia
tam iki yıl kaldı. da bulunmuyor. Me&1lekette iktısat, 

Bu iki yıl yalnızlığın verdiği aza.p, iş, faaliyet ve gelir hacminin artma
ve firar çarelerini araştırmanın ver- sına ait istatistik ölçülerini birer bi
diği ümit ile geçti. Yanında kalan rer saymayı kafi görüyor. 
birkaç kişiden Sofu Hüıeyin Be . Memlekette te_davül eden kağıt pa
yine bir Fransız kıyafeti B ~ ra 146,824:,000 hradan 162,754,000 e, 
Prensine yolladı. Fakat bu teş~bbu: mad~nl paı:-8 8,527,000 liradan on al
hiç bir netice vermedi. B fir tı mılyon hraya çıkmıştır. Ortahkta-

u ar pro- . rt . ed vül" 
jelerini, en yakm bir do t 1 Ce- kı paranın a ması, ış ve t a 8 u 0 an · i rttı • b. ··ı ""dü B lil Beyle beraber düşünüyordu. bacmın n a . gma ır _o çu r. un-

0 Slrad F K al Sek
. . . dan başka dikkate deger nokta var-

a ransa r ı ızıncı · · • 
Şarl, Macar ve Napoli Krallarile be- dır ki, o da eskı terti~ kiğtt paranın 
raber Hcincı· Be d k bi h seneden seneye ualcıgı ve arta.n P'-· 

yazı a arşı r ac:- • · 1 lı seferi projesi hazırlıyordu. Bu haç ranm karşıhgı • ı:am:.e. atın olan 
h ordusu Cemin kumandasına verile- tertibe ait oldugu ur. agıt pa~nm 

. çoğalması, Merkez Bankasındakı al-
cektı. Cem, bu suretle olsun esaret - d d val d • tın mevou umuzun a çog ması e-
ten kurtulacagını umuyordu. Fakat . 

h d . eli . d k t . mektir. 
şe za eyı enn en ap ırmak ıs- M k Ba k · k t er ez n asının ıs on o mua-
temiyen tövalyelerle bu hususta ya- ıneleleri l933 te 20 milyon iken 1936 
pılan anlaşma teşebbüsleri akim kal- senesinin ilk ıı ayında 38 milyona 
dı. Döbusson, gizli muahede ile her çıkmı,tır. 1936 senesinin ilk on ayın
yıl Beyazrttan 45 bin duka alıyordu. da ihracatımız 82,840,000 milyondur 
Mısırda bulunan anasından da, oğ- ki, 1934 senesinin ayni zamandaki ih 
1-.ınu serbest brraktrracağmı vade- racatmdan on yedi buçuk milyon. ge 
derek 40 bin duka almıştı. Diğer ta- çen senenin yine ayni zamandaki ih· 
raftan para ile şehzadenin nişancısı- raca tından on dört buçuk milyon faz. 
nı elde etmiş, ve ona, beyaz kağıtlar tadır. Ithalatımız miktarca az, çok sa
üzerine şehzadenin bir çok nişanla- bit kalmakla beraber buna dahil olan 
nnı (imza) çektirmişti. 

(Arkası var} 
makine ithalatı iki senede altı mil -
yondan on milyona yUkselmi.,tir. 

Bu seneU laılalıi 

Sancağın en zengin mıntakası olan 
Amik ovasında bı..gün fahiş bir su
rette borçlu olmıyan tek bir köylü ve 
çiftlik Bahibi kalmamıştır. 

Gayrimüsavi ııisbetler dahilinde 
tevzi edilen vergiler ;o.,::.;ı.,r'en ban
kalara bor<:lu Türklerin miktarı ço
ğalmaktadır. Tunus bankasma borç
lu 68 kişi vardır. Bunın 65 şi Türk
tür. 

3 - Sancakta sıhhi teşkilat, Türk 
keBafeti alf'vhine olarak tanzim edil· 
miştir. Bilhassa Amik mmtaka
sında sıtma mücadelet!i sureti mah
su88da ihmal olılınmuştur. 

HEYET NOELDEN EVVEL 
SANCA(;A GİDECEK 

Türkiye - İngiltere Klering 
Ofisi 

Londra, 18 (A.A.) - Lordlar Ka
maruı, Türkiye ile yeni bir Klering 
ofisi ihdasına dair . olan emirnameyi 
tasvip ettikten sonra içtimalarmı 26 
Kanunusaniye talik etmiştir. 

Gümrükler Umum Müdürü 
Ankara, 18 (Hususi) - Gümrük -

ler umum müdürü Mahmut Gilndüz 
lstanbuldan şehrimize dönmilftilr. 

Avrupaya Talebe Gönde· 
rilecek 

Ankara, 18 (TAN) - iktisat Ve. 
kileti maden tetkik ve arama ensti
tüsü maden fen memura yetiftiril • 
mek üzere Avrupaya dört talebe gön 
dermiye karar vermiftir. Talipler a· 
rasmda imtihan yapılacaktır. 

General Kazım Dirik 

Cenevre, 18 (Hususi) - Sancağa 
gidecek olan müşahitlerin tayini tet
kik edilmektedir. Norvec;ten tecrübe
li bir diplomatın, Hollandadan eski 
bir müstemleke idareci8inin ve lsvic;
reden de bir ubitin na~t göeteril- Ankara, 18 (Tan) - Bayram ta. 
meai istenmiştir. Bu heyete Millet : ti• münasebetile Kayseriye giden 
ler Cemiyetine me~up birkaç memur T~k~~-:?_mumi müf et~i General Ki 
da iltihak edecektır.•Heyet, her hal- zrr Ankaraya donmUştUr. 

de Noelden evvel Sancağa hareket et ~;:;;;;;İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİm;,i:
miş olacaktır. 

SANCAK BAŞTANBAŞA 
KOYLERILE, NUFUSILE 

TURKTUR 

HASAN 
KOLONYASI 

Halep, 18 (Husual) - Sancağm 90 derecedir. Hakiki limon 
Suriyenin parçası olduğunu ileri sür- ve turunç çiçeklerinden ya-
mek istiyenlerin müracaatleri, bütün pdmıt dünyada miıli bulun 

SAGDK OGOTLERi -~ . S1a~Ylllık~~IQ~IM~Mılf:!!,_r!!t~1~,~~"!r.~=Hfif-li!!f!!-/5!?:Ş~~·~y~bii~·~--c~"r1t\ala:ıtı1r--?!1'18aVyaa1rnt1'!1m!tlTredtl'f'1'M .. fWm:dır. TUrklen muhalif o n t mü ua • 
nokta vard~r ki, Türk mahsul da bilirler ki, Sancaktaki mühim nın tudikinda bulunan J.a-

lerine ait bu seneki satışımızın ge - coğrafya isimleri tilrk~edir. Kozluca, kiki kolonyadır· Haatalara 

LOKMAN HEKiM 

Spor ve Şeker 
Ankarada yeni yapılan modern 

stadyomun açılma merasiminin şe
ker bayramının ilk ıünü yapılması 
sadece bir tesadüf değildir. Sporcu 
lar için teker hır ,eyden mühim 
bir ııda olduiu için, spor merasi -
minin teker bayramında yapılması 
sporcu ,.,.çlerin sailıklarını temin 
edecek bir i•aret sayılmalıdır. 

Burada daha önce de yazdıiım 
için, belki hatırlarsınız. Adal~le~i~ 
mizin itlemesini ylni hareketımızı 
temin edecek ııda ancak .. kerdir. 
insanın kanında, adalelerinin ara
sında tehr bulunmazsa hareket 
etmek mümkün olamaz. Biz teker 
yemezsek, vakıa. vüc~dümm .bafka 
maddeleri f8ker halını ıetırerek 
yine harekete lüzumu olan tekeri 
adalelerimiıe verir. Fakat ,eker ye 
meden f8ker hlsıl etmek vücut için 
en sonunda büyük bir yorıunluk 
olur. 

Bu hakikat bilinmezden önce, ya 
nl daha ya.kıırı vakte ıelinceye ka
dar, sporcular kendilerine en 1ü -
zumlu ııda olarak etle alkolü sa • 
yarlardı. Halbuki fimdi iyi sporcu
ların hepsi bilirler ki, adalelere en 

ziyade kuvvet verecek, hem de vü
cut içerisinde en az vakit geçire -
rek kuvvet haline ıeçecek ııda mad 
desi fekerdir. Ondan sonra unlu, 
nitastalı ııdalar, bunların arasın

da ekmek, makarna. prinç ıelir. 
Et yemekleri sporcular için en 

sonraya kalır. Ancak en sonraya 
kalmak hiç lüzumsuz demek deiil
dir. Et yemeklerinin toksin dediii 
miz zehirleri tam da adaleler ara-
1tnda toplandıiı için et adalelere 
zararlı olmakla beraber sinirleri 
tenbih ettiiinden onun da sporcu
lara ikinci, UçUncü derecede lüzu:. 
mu vardır. Alkol de sporculara lü
zumsuzdur denilemez. Tetbihleri 
severseniz töyle diyebiliriz: Bir a
tef yakmak için ilkin yanabilecek 
bir madde llzımdır. Ate,i, hareke
ti hlsıl edecek madde t•kerdir. Son 
ra at.,i tututturmak için bir tut• 

ye lüzum olur. Bunu da alkol ve -
rir. Daha sonra ateti devam ettire. 
cek, onu körükliyecek bir hava is
ter. Bunu da et sinirleri tenbih e
derek temin eder ... Cörüyorıunuı 
ki atefin temeli yani sporcunun e
sas ııdası tekerle teker hlsıl ede -
bilecek gıdalardır. 

Şekerin sporcular için en lüzum 
lu olduğunu kendilerini iyi tetktk 
eden sporcular bildikleri ıibi, dı -
vamlı ıpor adamları demek olan 
asker orduları üzerinde tecrübeyle 
de sabit olmuftur. 

Askerler uzun yollara çıkarıla • 
cakları zaman kendilerine verilen 
.. kır miktarını artırmak, büyük 
ordularda ldet olmuftur. 
Şimdiye kadar yapılan tetkikler 

den ve tecrübelerden elde edilen 
neticelere ıöre, 80 kilo ağırlıiında 
ve zorlu spor yapan bir ıenç için, 
örnek olarak, bir ıünlük yemek 
listesini ıösterecetim, bunda ken
dine lüzumlu olan her türlü ııda· 
nın nisbetlerini bulacaksınız. 

Sabah kahvaltısı: Bir çay finca
nı içinde kahve, dört parça teker -
le; yUz ıram ekmekle 15 ıram te
riyqı • 

Oile yemeli: Et 100 ıram; ma
karna, pliv yahut kuru sebze 100 

ıram; krema 100 ıram; kuru ü
züm 100 yahut mevsiminde taze 
üzüm 250 ıram, ekmek 100 ıram; 
tarap 150 ıram yemekten sonra iki 
parça f8kerle kahve ve çay. 

ikindi kahvaltısı: Süt içinde çiko
lata; ekmek 50 ıram; 100 ıram 
farap içinde 20 ıram .. ker. 

Akf&m yemeii: Et suyuna çor -
ba 300 gram; et yahut balık 100 
gram yahut bir yumurta; patates 
100 gram; reçel 100 ıram; ekmek 
100 ıram, farap 100 ıram. Yemek
ten sonra iki parça .. kerle bir ıh· 
lamur. 

Bir günlUk yemeli dörde böl • 
mek pek llzımdır, çünkü birden 
90k yemek mideyi yorar ve ıporcu 
ya dokunur. 

çen seneden, ihracat istatistiklerinin Karaçakıl, nıkpınar, Çakallı, Topbo- tifa ıinirlere devadır. Çar -
gösterdiğinden fazla bulunduğudur. ğazı, Çakaltepe, Yeniyapan, Alaybey- pıntı, helecan, heyecan ve 

Buna sebep, meseli bu sene sanı - li, Muratpaşa, Kızılkaya, Derindere, bütün ali.mı uabiyede bir 
lan fevkalade miktardaki tütünün h t rk d d Fındıklı, Gediktepe, P:-şaoluk, Ilige- aya a a &fi ır. 
manipUllsyon dolayısile ancak gele- HASAN 
cek seneki istatistiğe gireceğidir. Bu Çit' Demirel, Sogu· kluk, Nerkeslik, 

fazlalığı şimdiden Merkez Bankasının Çmaralan, Soğukpmar, So~keu. Ka 
· 1.....ı..·1· . B raau, Karbeyaz, Gökçegöz, Hisarcık, Losyonları altm mevcudile ô ,...,..,ı ırız. u mev -

cutta 5 ile 12 llkkanun arasında.ki bir Kayacık, Ordu, Bayır, Bucak, Hmr-
haftada bir buçuk milyon Türk lira bey, Çınarcık, Boğukoluk, Gelince, • 

k .. ..1 kted" Gökmeydan, Beykuyu gibi ... 
sı kıymetinde far goru me ır. 

Sancakta yaşıyan ve fazla nüfusu 
1933 ve 1934 Ağustosundan Ağus- ihtiva eden aileler hep TUrktilr. Me-

tosuna kadar Türkiyenin milli geliri seli., Antakyada Şemlleddinler, Me -
1,150,000,000 iken bu miktar da \935- lekzadeler, Hulki Ağaz .. deler, Civelek 
1936 senesinde 180.000,000 artmı9trr. zadeler, Miskizadeler, Büyük Müftü
NUfus başına miktar 1933 - 1935 te zadeler, Balcızadeler, Türkmenzade -
73,56 lira iken bu sene 82,10 liraya ler, Karabeyler Türk aileleridir. A -
çıkmıttır. A}rni seneler içinde milli miktaki MU~l oğullan, Karabeyza-

deler, Bahadirliler, Altunizadeler, '3a 
bankalanmızın muhtelü plbmanlan ncahlar, Kodallılar, Karaahmetliler, 
143 milyon liradan 187 milyona yük- Çirkin oğullan hep Türktürler. Ne 
selmiştir. Yahya Efendizadelerden, ne de Be -

Cel&l Bayar bütün bu rakamlar ia- reketzadelerden arapça bilenler bile 
nesile 9ir:diği güzel tablodan başka yoktur. 

bize ilk ve ikinci bet yıllık sanayi HATAY ERGlNLlK CEMIYETI 
planımız hakkında malumat vermiş- Hatay Erginlik Cemiyetinin latan-
tir. Dk bet senelik plan günü gününe bul şubesine bayrak ~kme merasimi 
tatbik edilmittir. Daha büyük bir tec bugün saat 14 te yapılacaktır. Bu mü 
rübe ile girişeceğimiz ikinci beş yıl • nuebetle, cemiyet azalan merkez bi
lık planda hiç olmazsa ayni derecede nasında toplanacaklar ve buradan 
muvaffak olacağımıza kimse fÜphe Takaime giderek abideye çelenk ko-
edeme&. yacaklardır. 

Yepyeni TürUye 

G erek Sümerbank ile Eti Ban -
kuma, gerek diğer milli ban 

kalarla fertlere ait olan ıanayi in ki
faflan, memleketin her tarafında ik
tıaadf faliyet imkinlarmı çoğaltıyor, 
topra.k mahsullerimize memleket için
de satış sahaları temin ediyor. Bir 
taraftan zirai istihsal hayatımızda ee
kY' kalma usulleri bırakmak ve ıu 
siyaseti, yeni teknik vasıtalar ve ucuz 
krc~ yardımile büyük hamleler yap
mak yolunda hazırlıklar vardrr. 

llrtJsat Vekilimizin dediği gibi, çok 
kJSa bir zamanda Türk cemaati bir 
lokma, bir hırka cemaati olmaktan 
çıkmııtır. Karşımızda "kültürü, şuuru 
tama.mile benilr...ediği tekniği ile ken
di topraklarmda emnzyet, refah, a
adet bulacak, kendine ve dünyaya 
faydalı olacak,, yeni bir Türk cemiye 
ti, yepyeni bir Türkiye görUyoruz. 

Al11rı•' Emin YALMAN 

3 ŞUBE DAHA AÇI!dYOR 

Adana, 18 (Tan) - Hatay Ergin

lik Cemiyetinin evvelki gün açılan 

Dörtyol şubesinde bugün idare heye
ti Be<$imi yapılmış, Doktor Ahdilr -
rahman Melek, Rasim Yurtman, Ina 
yet Mürsel, Osman Aktaroflu, Hay
dar Kılıç, lsmet Yan.BT, Abdürrah -
man Mürsel azalıklara seçilmiolerdir. 
Büyük Şef AtatUrke, lsmet Inönüne, 
Dahiliye Vekili Şükrü Kayaya kon
grenin tazimleri bildirilmiştir. 

Cemiyetin Menin, Islabiye, Kilis 
şubeleri de bir iki güne kadar açıla
caktır. Yeni Hataylılar bayrafl bu
gtlnlerde meruimle Dörtyol ıubeet -
ne çekilecektir. 

HatayWann bayrağı, Türk bayra
ğı tekil ve rengindedir. Yalnız yıldl
zm kenarları beyaz çizgili, ortam Jar.. 
IDIIJdJr 

Hakiki çiçeklerden alıllllllf 
haliı esanılarla yapılmıfbr. 
Y aıenıin, leylak, Oriıan, 
Be, çiçek, ReYdor, Nerciı, 
Milflör ıibi kokularile insa
na bayat Ye ruh verir. 

HASAN 
Lavantaları 
Y uemin, Leylak, Menelqe, 
Şipr, Karyoka, Nergiı, Ful 
yalar, Bahar çiçekleri, La 
Rumba, Pompadur, Dal çi
çekleri, Kukaraça, Nadya, 
Suar de Pariı, Lale, ReYdor, 
Kadıneli, Amber, Pupi, Şa
nel, Zambak, Oriıan, Nero
li kokuları. 
25 - 50 - 100 kuruta 
Neırin kolonya Ye loıyonları 
Huan kolonya ve loıyonla
nnın yaYrUaudur. Ucuzluiu 
ve nefateti aayeıinde bütün 
piyasayı lulmUflur. Huan 
çiçek auyile Huan plıula. 
n ve pi lannta ve ıtilyaf 
larmı unutmayınız. 
Depoıu: latanbul, Ankara, 
Beyoflu, Betiktq, Eakitehir 
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Esiri Size Teslim Ediyorum_ 
Götürünüz ve Hapsediniz !,, 

Bu mektup, tekfur Kalotet tarafın
dan ya.zııan ve papaz Mavromihalı lle 
gonderilen mektuptan başka bir şey 
değildi. 

lmparator, başrnabeyinciye: 
-Okuyunuz. 
Demişti. 

Mektubun daha ilk satll'ları okunur 
ken, ihtiyar papaz hafifçe inlemiş i ye-
re yıkılıvermişti. .. 

Evvela mektubun okunması, ve son 
ra Saruhan Beyinin verdiği izahat, 
hem imparatoru ve hem de orada bu
lunanları derin bir hayrete garketmiş

ti. 
Kurnaz tekfurun oynadığı iki yüzlü 

rol anlaşılmı.ştr ... lrnparator büyük 
bir hiddete kapılmış: 

miş, bunların mukabilinde l<ocasmı 

affetmesini imparatordan rica etmiş
ti. 

Imparator; bu fedaıkar kadının göz 
y~larma zerre kadar ehemmiyet ver
memiş: 

- Bunlar, kafi değil .. Zevcinizi tah
lis etmek istiyorsanız, getirdiğiniz bu 
para ve elmasları, beş misline iblitğ 

etmelisiniz. 
Demişti. 

Artık o zaman sabır ve tahammülü 
k&lmamış olan kadın, imparatora kar
şı şiddetle isyan etmiş: 

T A N 

K TAPLAR 
ARASINDA 

]ürk Tarihi 
için iki 

Mühim Eser 
1932 senesinin sonbaharında Şark 

vilayetlerinde bir tetkik seyahatine 
çıkarken Erzurum lisesi muallimle· 
rinden Abdürrahman Şerif Beygu im 
zasını taşıyan (Ahlat kital.>eleri) Un
vanlı bir kitap basıldığını görmüş

tüm. Bu eseri hemen tedarik ettim. 
Ve (Toros ekspres) de kitabın daha 
ilk sayfalarını çevirirken büyük bir 
sempati beni müellife bağlamıya baş
ladı. 

Buğday 
fiatları · 
yükseliyor 
Bayram günlerinde şehrimize 146 

vagon buğday gelmiştir. Dün malın 
çokluğuna rağmen bütün mallar ha
raretli olarak satılmıştır. Ekstra eks
tra Polatlı malları yedi kuruş beş 
paraya yükselmiştir. Sıra malı sert 
buğdaylar 6,15, yirmi iki çavdarlı be 
yaz mallar 6,05, otuz çavdarlılar 
5,32, 46 çavdarlı yumuşak mallar 
5,27 kuruşa satılmıştır. Avrupa alı
cıları istekli olarak 6-5 çavdarlı be • 
yaz malları 6,15 kuruşa almaktadır
lar. 

Ekstra francela unu fiatı yüksel • 
miştir. Buğdaylar on para yükseldik 
çe unun çuvalı da otuz kuruş art -
maktadır. 90 kiloluk bir çuval için 
kilo başına onun fiatı on para art -
mıştır. 

Şirketlerin 
Senelik 
Toplantıları 

Şirketlerin senelik umumi içtimalıı 
n martta b~lr:vacaktır. Iktisat Veka 
!eti müfettışlen, ·irketlerde temas e 
derek içima güı '· inl tesbit etmekte
dirler. Şirketler, ~enelik bilançoları
nı yakında lktisa, •70\,;alPtine gönde
receklerdir. 

19-12.936 ~ 

Katip 
istiyoruz 

Yeni ve eski yazıııı g0ıel 
ve okunaklı olacak, daktilo 
ve hesap bilecek. çabuk an
layışlı, çok çalışkan, intizaınh 
ve iş takip fikri olacak. Kefil 
gösterecek, fransızca lisanı ve 
tUrkçeden tercümesi kuvvetli 
bulunacak. Bir fotoğraf, kxsa. 
bir tercümeihaJ ile ... 

1 
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Vergı vermeden müracaat ediniz. . 

l f ·ı ·\ L Evrakın geri gönd.,.rilmerı ça ışan aızcı er lst~niy~r~a posta pulu il~ve 
Rehin üzerine para verme işi, ka- 1ılmelıdır. 

zanç vergisine tabidir. Fakat, bu işi ......,.••••••••ıP": 
yapan birçok kimselerin maliyeye be 
yanname vermeden gizliden gizliye 
çalıştıkları görülmüş, bu gibilerdea 
!tazanç vergilerinin cezalı olarak alın 
ması alakadarlara bildirilmiştir. 

Yapılan ar~tırmalar neticesinde, 
hiç vergi vermeden çalıştıkları anla
şılan faizciler mahkemeye sevkedil -
mişlerdir. Maliye şubeleri, sıkı kon -
trollere devam edeceklerdir. 

- Şu herifin sırtından, o mukad
des papaz cübbesini çıkarm. lbret ol
mak için sakalından ~eminin direğine 

- Kocam, hırs ve tamaı yüzünden 
bu belayı buldu ... Görüyorum ki, sız 

de ayni yolu takip ediyorsunuz. Şu 
halde, yakında, siz de belanızı bula
caksınız ... Şimdi benim yapacağını yal 
nız 'bir iş kalmıştır... Karaya çıkar 
çıkmaz, bütün etraftaki Türk beyle
rine haber göndereceğim. Onları, 
Türklük, ve Müslümanlık namına it
tifaka davet edeceğim. Bunların ara· 
smdan kendime bir koca intihap ede
rek askerlerimin başına geçireceğim. 
Sizinle mücadeleye girişeceğim. Ben 
yaşadıkça, size rahat ve huzur ver-

Filhakika Abdürrahman Şerif, o 
kadar sade ve samimi bir lisanla ya
zıyor ve yaptığı tetkiklerle onları ta. 
mamlamak için çektiği zahmetleri o 
kadar teklifsiz surette anlatıyordu ki 
kendisinin ne derece hasbi çalışan 

dikkatli ve vicdanlı bir kimse olduğu
mı takdirde gecikmedim. 

İngilizler arpalarımıza isteklidir -
ler. Beyaz ihracat malı arpalarımızı 
dört buçuk kuruşa almaktadırlar. 
Yemlik arpa 4,15 kuruştur. Çavdar '~~.-wıaıe 

asın. 

Diye bağırmıştı. 
Saruhan Beyi, geniş bir nefes al-

ınış, büyük bir sevinç içinde: 
-Oooh .. Çok şükür, kurtuldum. 
Diye mırıldanmıştı. 
Fa.kat bu sevinci, çok uzun devam 

etmemişti. lmparator başım ona çe
virmiş: 

- Bu meseleyi, doğrudan doğruya 
kendiniz düşünüp yapmadığınız için; 
sizi, işlkence ile ölüm cezasından af
fediyorum ... Fakaaat, bu affıruz, büs
bütün cezasız kalacağınıza delalet et
mez. Çünkü siz, dostluk ve fedakar
lığın usulleri.ne riayet etmediniz. Böy
le hainane bir ihtar ve teklif karşısın
da kaldığınız zaman, derhal bana va
ziyeti haber vermeniz lazım gelir, çar
çabuk o mülevves cereyana kaptlıver
diniz ... Onun için size çok adilane bir 
ceza tertip ediyorum. Ve, ban·a yap
mak istediğiniz şeyi, aynen size tatbik 
ediyorum ... Şu dakikadan itibaren, be
nim esirimsinz. 

Demişti. 

· Ve sonra, baş1rıı baş amirale çevire
rek: 

miyeceğim. 

Diye cevap vermişti. 
Kalbinin ıstıraplarını, hıçkırıklar ve 

göz yaşlariyle ifade eden kadının bu 
sözleri; imparatorun kalbine büyü~ 
bir korku vermişti. O zaman, derhal 
müzakerata girişmişti. 

Bizansm sefil ruhunu taşıyan bu a
dam; kocasını kurtarmak için her fe
dakarlığı göze alan bu filicenap kadı
nm, kulaklarmdan çıkardığı küpeleri, 
parmaklarından sıyırdığı yüzükleri 
kabul edecek kadar haset ve zillet gös 
termişti. Fakat, bunJarı da kafi gör
miyerek: 

Gerçi Ahlatı hiç bilmez değilim. Bu 
hususta evvelce Avrupa eserinin ver
dikleri malumatı gönnüştüm. Fakat 
Abdürrahman Şerifin mesaisi daha 
ince ve daha derindi. Bundan dolayı o 
mevkie varır vannaz çalışma arka
daşım J. Sauvaget ile bu yeni kitap 
elimizde olarak ve onun kılavuzluğun
dan geniş mikyasta istifadeler ede
rek kendi hususi araştırmalarımıza 
devam ettim. Müellif hem tarihi ki
tabeler hakkında insanı tatmin ede
cek izahat veriyor, hem de kitabına 

Ahlattaki meşhur türbeleri gösteren 
müteaddit fotoğrafları ilave ediyor
du. 

Bunlardan başka Abdürrahman Şe
rifin eserinde, kendi araştırmaların· 

dan çıkardığı neticelerle, bir takını ta
rihi mülahazalar ve mütalealar da 
vardı. Bu suretle genç müellifin kita
bını yalnız Ahlat şehrinin bir kılavu
zu olarak değil, o havalinin henüz pek 

- Zevcenizi, bir şartla iade ede - az malıim bulunan tarihini aydmlat-
rim. Benim aleyhimde hiç bir hare - mıya yarar faydalı bir vesika olmak 
kette bulunmıyacağıruza dair söz ve - itibariyle de gayet değerli boiildum. 
riniz. Ve bu sözünüzü tutacağınıza Gönlümde, bu uzak meslektaşı ta
dair de çocuklarınızı rehin olarak ba- nımak arzusu ve Erzurumu ziyaret 
na teslim edin.iz. etmek ümidi doğdu. Lakin emelimi 

Demişti. yerine getirmeden Abdürrahman Bey-

fiatleri yirmi para artmıştır. Kilosu 
4,30 kuruştur. 

Rami cinayeti 
Henüz karanlık 

Ramideki esrarlı cinayet tahkikatı 
henüz aydınlatılamamıştır. Müddei -
.ımumi muavinlerinden Ubeyt, dün de 
Ramiye giderek geç vakte kadar bu 
işlt: meşgul olmuştur. Hadiseden son 
ra ceset Rami jandarma karakoluna 
nakledilmiş ve üzerinde çıkan bazı 
kağıtlardan gencin 25 yaşlarında Ke
na.n isminde birisi olduğu anlaşılmış
tır. Tabibi adil Salih Haşim diln. 
Ramiye giderek cesedi muayene et
miş ve beyninde kalan kurşunun çı-
1.tanlması için morga naklettirmiştir. 
Morg, kafatasrndaki kurşunu çıkar -
tftktan sonra cesedin yanında bulu· 
nan tabanca kurşunile tatbik edile 
Cf' ktir. 

Bir kar:lm cesec:/i dalıa 
Dün Balatta. iskele civarmda de -

'liz.den bir kadın cesedi çıkanlmıştır. 
Zabıta bu cesedin hüviyetini tes -

'ıit i<;in esaslı surette tahkikata baş-- Esiri, size teslim ediyorum. Gö
türünüz; hapsedin iz. Kadm, bunu da. kabul etmişti. Der- gu, bizzat bana geldi ve bu se- lamıştır. 

Emrini vermişti. 

• • • 
hal iki erkek c,oı..uğunu getirerek im- fer de Erzurum şehrine tahsis ettiği 
paratora teslim eylemişti. -t\ncak on· ve (Erzurumun tarihi anıtları ve ki-
dan sonra, zevcini kurtarabilmişti. tabeleri) adını verdiği gayet kıymetli 

"Para ve elmas/an beı misline • * • eserinden bir nüshasını hediye etti. 

çıkcmnl,, Vakıa imparator, Saruhan Beyine Bu yeni eser, müellif için gelçekten 

Şark Demiryolları 

Teslim Alınıyor 

BORSA 
18 BİRİNCİKANUN CUMA 

Paralar 

A • ı 1 

Sterlin 615.-

l Dolar 123,-

20 Fransız fr . 114,-

20 Liret 120.-
~o Belcıka tr. aı.-

20 Drahmi 19,-
.:o hvıçre fr. 565,-
20 Leva 20,-
1 Florin 63,-
20 Çekoslovak lı:ro. 75,-

1 Silına 20,-
1 Mark ?3,-
1 Zloti 20,-
Penıo ıo.-

lO Ley 12.-
Dinar 48,-
ı~ve~ kuronu 30.-
Altm 1018.-
tianlr:noı 240,-

Çekler 

Londra 
Nevyork 
Paril!I 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdant 
Praır; 
Viyana 
Madrit 
Beri in 
Va.rısovı 

Budaııet~ 
Bükreş 
Belgrat 
Yokohama 
Mo&kova 
Stokholm 

TQhvilat 

616.-
o.nnı 

17.0675 
15.1087 

4.7125 
88.9610 

3.4687 
64.935 

1.4590 
22.645 

4.2613 
7 .5162 
1.98.13 
4.22 
4.3425 

l08.28 
34.'4975 

2.765 
24.875 

3.1485 

Anadolu I ve il kupon lı:eulc 
II .. 

618.
L26,-
117,-
125,-
~.-
23,-

)75,-
23.-
tlfi,-
80,-
13,-
26,-
22,
ış,-

14.
sı,,, _ 

1020.
.ııl42,-

616,-
0.7971 

17.10 
15.1475 

4.7138 
88.9610 

3.4687 
64.935 

1.4575 
22.645 

4.2613 
7.5162 
1.9830 
4.22 
4.3425 

108.28 
34.4975 

2.765 
24.875 

3.1485 

43.90 
43.90 

~ 

iHTİRA !LANI ~ i 
"Yağları kil ile muameleye nıalY 

sus cihaz,, hakkında istihsal- olun~ 
11 Birincikanun 1935 günlü ve 20J" 
sayılı ihtira beratı bu defa me\'~ 
fiile konmak üzere a.hare devriifetS.b 
veya icar olunacağından talip ol~' 
larm Galatada, lktısat Hanında, ı:tD' 
bert Ferri'ye müracaatları ilan ol~ 
nur. 

--•TtFOB!L 
Dr. IHSAN SAMI 

l'ifo ve paratifo bastahklarms 
tutulmamak için ağızdan almatl 
tifo haplarıdır. Hiç rahatsızlık 
•Jermez· Herkes alabilir Kutusı> 

~~~~"': .. 25,_k_u_ru_ş __ _ 

Tekfur Kalotetin oynadığı: bu mahi- esir olmak gibi büyük bir felaketten büyü~ bir iftihar vesiles~ ~labilir. ~i
ra.ne oyun, imparator Yani Paloolo- kurtulmuştu. Fakat talihsizlik onu ra kıtap, Errorum tarıhıyle onun 
ğun ~erini altilst etmişti. Kaleyi ka- takip ediyordu. ' meşhuru alem olan abideleri hakkında. 
radan muhasara eden Saruhan asker- Bu Sirada, Bizanstan acı bir haber söylenebilecek her şeyi ihtiva et..ınek· 
Ieri, Beylerinin imparator tarafından gelmişti... Orhan Bey, Saruhan Beyi- tedir. Diyebilirim ki eseri okuduk
esir edildiğini duyar duymaz, derhal ne yapılan muameleyi haber almış; tan sonra henüz bizzat göremediğim 
da.ğılıvermişlerdi. imparatora fena halde gücenmişti. Ve Erzurum şehrini bilmemekten müte-

Kalotet, zekası sayesinde, geniş bir bu sebeple de, imparatorun rakibi o- vellit tees.sürürn büsbütün arttı. Zira 
nefes almıştı. Buna mukabil impara- lan (Mateos) a muavenet için dört Erzurumda Türk asarının ne kadar 
tor da, mlişkül bir vaziyette kalmıştı. bin süvari göndermişti. çok ve mütenevvi olduğu malumdur. 

Satınalınma mUzakereleri bitmiş 

olan Şark Demiryollarınm önümüzde

ki hafta başında teslim alınması 

muhtemeldir. Bu hattın idaresi de 

Devlet Demiryolları Umum Müdür-
Eıham lüğUne bağlanacaktır.Nafia Vekaleti -----

Muhasaranın uzun sürme.si; ve, hlç MatJos, harekete ge<;m~ti. Make . Gerek (Çifteminare) • (Ulucami), 

Şark Demiryolları memur ve müs • 

tahdem kadrosunu tesbit etmektedir. 

Anadolu % 60 
Merkez Bankası 

lıtilırazltu 

Türk Borcu 
Erıani A. B. C. 
Sıvas - Erzuurm I .. " 

II 

23.80 
90,-

22.575 
96.7S 
95.95 
95.95 

Beyoğlu İstik
lal caddesi 405 

Telefon : 
40450 

bir muva.ffakiyet temin etmemesi ha- donyada imparatora ait olan kasaba. (Türbeler) ve o güzel (Çoban Köprü
eebiyle Bizans donanmasında, tir hoş- tara hücum etmiş; en mühim geçitleri. sü), gerek diğer inşa edilmiş asan 
nutsuzluk uyanmıştı. Ayni zamanda, atlıyara k Bizansa doğru ilerlemişti. mühimme birçok bakımdan derin ve 
artık mevsim fırtınaları da başlamış- Hiç şüphesiz kıi şehre girecek, rakibi- mükemmel bir etüd mevzuu olmıya 
tı. Biraz daha gecikecek olursa, bu a· ni saltanattan ıskat ederek Bizans layıkt:rr. 
~ık denizlerde filonun muhasaraya tahtını müstakilen işgal ettiğini iları Bize ilk yolu açmış olan sayın Türk 
devam etmesi, pek müşkül bir vaziyet edecekti. muverrihinin izleri üzerinde yUrüye-
Blaca.ktr. Bu haberin tesiri altında krvrı:m kiv rek bir gün bu tetkikatı yapmaktan 

Ayni zamanda Saruhanlıl<ır da im- rnn krvranan imparator, ne yapaca- ümidimi kesmiş değilim. Abdürrah
paratora ve Bizans askerlerine karşı ğm1 düşünürken, şiddetli bir fırtma man Şerifin kitabı yalmz Arkeoloğ~a
husumetkar bir vaziyet almışlardı. da başgöstermişti. n değil, herkesi çok alakadar edebi

Kumpanyanın evvelce ısmarladığı: ye

ni lokomotiflerden ikisi daha gelmiş

tir. Bu lokomotifler, Haydarpaşaya 

geçirilınernift.ir. Hattın devlet tara

fından tesellüm edilmesinden sonra 
Avrupa hattmda çalıştınlacalctır. Sümer Bank Umumi 
inhisarlar Vekili Müdürlüğünden: 
Ankara ya Döndü San' at Mektebi Mezun ti 

Evvelce filonun erzak ve suyunu Sa- Bizans donanması, artıık Foça kale- lecek bir eserdir. Gümrük ve inhisarlar vekili Ali 
ruhanlılar veriyorlar; filo efradının ı:ri önünde, tutunamıyacak bir hale Türkiye tarihi ile meşgul olanl~r.- Ran~. ~arhan ve gümrükler ~~um· 
Saruhan sahillerine çıkrp gezmeleri· gelmişti. Bu vaziyeti, filoda bir isyan k't ta t . d·y· kada ba müduru Mahmut Nedim, şehrimızde 

d 
1

1 
ap mbe:cutakve şım ti~ el 

1 
r k- ki tetkiklerini bitirerek Ankaraya O'it ne müsaade ediyorlardı. Fakat şim i, da takip edebilirdi. sı mamış ır mı me nere, evra d" e 

beylerinin esaretinden müteessir olan İmparator, derhal maiyeti erkanını hazinelerinden çıkmış vesikalardan mişler ır. V 
halk, Bizanslılara bir nohut tanesi bi- toplamış; bir meclis aktetmişti. Ak- ve fotogvrafla hnmı" resimler vesa· lnhisarlar ekaleti teftiş heyeti re 

a ':JI l d b •• d "d k le vermemekle beraber, tek bir Bizans denizin korkunç dalgalan üzerinde, reden büyük istifadeler temin edebi- isi Muammer e ugunler e gı ece · 
neforini karaya ayak bastırmıyorlar- hararetli bJr mfu:aker~ye giri§ilmiş • lirler. tir. 

dı. ti. Orta <;ağ ve yeni zamanlar Ti.irki-
Saruha.n beyinin zevcesi, birkaç de- lmparator: doğruca Istanbula av· yesi hakkındaki tarihi maJlımatımızt 

fa imparatora haber göndermiş; zev- det edilerek, Mateosun hareketlerini zenginleştirmek hmmsunda değerli e
cinin affedilmesini rica etmişti. Faka.t ordu ile ~arşıla.mayı teklif etmişti. Fa~ serlerinden pek ı;ok müstefit olduğu. 
imparator, her defasında t;ok ağır kat, meclistekiler buna itiraz etmiş- muz Türk !limlerlnin isimleri arum
fiartlar koşarak, tediyesine imkan oJ- ler: da. Abdurrahman Şeri! Beygunun çok 
mıyacalk ıkadax yüksek paralar iste- - Bizıınsa hangi yüzle döneceğiz?. şerefli bir yer tuttuğuna şüphe yok-
ıni~ti. Bu kadar zaman, Foça kalesinin kar- tur, 

Zavallı kadın, kocasma karşı yapı- şısında beklediğimiz halde, hi~ bir 
lan muamelenin pek zalimane oldu - muvaffakiyet elde edemedik. Impa
ğundan bahsederek mektupiar yaz - ratorluğa karşı isyan eden küç~k bir 
mrş, göndermişti. Fakat iınpar:ıtoru tekfura en küçük bir tedip dersı vere
bir türlü insafa getirememişti. Niha- medik ... Şehir halk?, bizi bir mağlllp 
yet kadıncağız, bütün para ve elmas- gibi karştlıyacak .. Herkasin kalbinde, 
lannı iki sandığa doldurmuş; yanma Mat~a karşı bir temayül uyanac!l.k. 
blrka.ç adam alarak bir kayığa binmi~, - E .. Su hale nazaran?.~ 
doğruca. imparatorun kaclırgıunna. git- '(Arkası var)' 

Al bert Gabriel 

Yumurta ve Fmdık ihraca. 
tının Kontrolü 

D:ıracatın kontrol muamelesine bas 
lanmıştır. Şimdilik nizamnamesi çık: 
mış olan yumurta ve fındık ihracatı
mız kontrol edilmektedir, Ihracatçı 

Bir Motosiklet Kazası 
Oldu 

Sultana.hmet parkı civarında. otu -
ran Mehmet oğlu Hilminin 86 numa
ralı motosikletle tur yapa.n ömer oğ 
lu Mul!ltafa, gezinti esn~ında müva
zenesini kaybederek düşmüş, on met 
ro kadar motörle beraber l!IUrüklen
miş ve yüzile vilcudünün muhtelif 
yerlerinden yaralanmıştır. 

Mustafa hastaneye kaldırıl.m,ış, 

tahkikata başlanılmıştrr. 

tüccarlardan da ihracat vesikasını al
mamış olanların vesikaları dün veril
miştit, 

Aranıyor 
Nazilli Basma Fabrikası montajında çalışmak ve ehli" 

yeti görülenler bilahara f ~bri~a .kadrosuna alınmak uıe" 
re, tesviyeci, elektrikçi, demirci, sn ve buhar boruları te"' 
sisatçısı elektrik kaynakçısı, . ·7 5 san' at mektebi mezıırııl 
alınacaktır. · ' • 

Taliplerin 25. 12. 936 tarihine kadar Ankarada Süt11e( 
Bank Umumi Müdürlüğüne aşağıdaki vesikalarla mürıl' 
caatları ilan olunur: 

1 Mektep mezuniyet vesikası, 
2 Bonıerviı, 
3 3 adet vesika f otoğraj.ı, 
4 Nüfus kağıdı, 
5 Hüsnühal vesikası, 
6 Sıhhat kağıdı. 

Not: -
Nazilli Fabrikası tarafından verilmiş olan ilan üze~~o: 

vaki olacak müracaatların Banka Umumi Müdürlüğııl'l 
Q_nderilmeşj 



ı 

T ANın Çocuk ilavesi " 
H A'/V/>ı.NLAA.\N' 

ı<..uyRu .t<LARINI N 
....... 

ı~NjÇRE DE 

~LP 
ucL.hR1 

~ 
oAıtJ'A 

SAGA 
J)ONUKTÜR.. 

~~ -~~- .. ~ 
Bu Üf tc•n.ı BıNA A~~AOAPıR. 
1ıNCİ K~TI 8ARDıR 2 iNcı KATI KL°ıSE 

BiR -"~z:i,- 3 uNcv KAlt ı!>E DANS 
PARMAı<Lt~ .. _. , ~ S~LONU • 

1 ... . . . 

l: · 1 

8U TARZ P1' :..o-=-
t3İR 

A GAÇ 
OLMUŞTUR . 
~ 

ilc.ı ~ E.N l HA P~E. 
MAHl<Ul'f oLAN B u 

- -
•

- Bu BiR • - 1 1<.AU IN F A ZL...A 
. Dtlll ş· ,..,AN 

-- KiTABiDi R. · ~our-u ,ç.i N 
ıtlllnLı__.....,......... 8 ·o PUL. oı... '"' ~ . 1" ,./APSE ~ONULMA -

_......, 8üyüXLÜ6.Ü"'10E.t>İJt. ,_,,şrıR . 

O.',. ~~M~R60 l>A 'IAPll ... /OllJll PCYNIH. ~fHAıtfl ı; ~ =---J'!"' \; 
..,.. 'Vl'.-Zt1.1R 

~f{~ı1UfRPAS5:tWSfESl5PIELALt1NhRAU1Ef{ı\t.05IfR.DfLrMTfRÜH5 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler '

---------------~-----------~ LUJWN~~~MWUN---

FA YDA!LI BiLGiLER 

Kazanan Okuyucularımız Hediyelerinı 

Pazartesi, Perşembe Günleri Öğleden 
Sonra ldarehanemizden Alabilirler. 
Taşra Okuyucularımızın Hediye~eri 

Adreslerine Gönderilecektir 
'(10) N ) Bilmecemİ- Arıtan; Arnav~tköy Birinc.i cadde No: 90 . umara l da Şake; 45 inci okulda 341 Beria; Istan-

zİ Doğru Halledenler bul erkek lisesinde 1397 Cahit Karcl; Be· 
. . yoelu 6 1ncı okul 107 Saime Ahyar. 

10 numaralı ve 5 lı::Snunuevvel tarıhlı ç~- BiRER KARTPOSTAL KAZANANLAR 
culı: mecmuamızm "Hem eelence hem bıl
mece" sinde en çok puvan kazanıp bedıye 
alanların listC5İ: 

BiRER MUREKKEPLl KALEM 
KAZANANLAR 

Usküdar 45 inci ilk okul 317 Kemal Eli· 
taş· Istanbul lisesinden Vedat Baysal: .ıs 
incf okuldan Hüseyin N.: Usküdar 45 ın
ci okul 195 Avram Hason; Kabatalj erkek 
li5esinde 196 Turhan. 

Nuruosmaniyede 82 numarada Tekvat; 
Gedilı:paşa.da Nev'iye sokak No: 39 da Alis 
Çapyan; Vezneciler Bozdoiankemeri Ki ... 
ra:ıhmescit sokakta Pakize; Gaziantep is
met Paşa okulu 353 H. Yeşilova: lstanbul 
lisesinde 590 Asını. 

Hatalı Resim Müsabaka
mızda Kazananlar 

BlRER KiTAP KAZANANLAR 
Bakırköy Kartaltepe Sefaçıkmazı 9 numa· 10 numarah ve 5 k~nunue~vel t.~rihli ço· 

nda Gönül Günaydın; lzmit orta okulunda cuk mecm~amızm hatalı resı!11 m.usabaka -
72!1 Haydar; Kırklareli Sıhhat direktörü sından hedıye kazananların lıstesı: 
kızı Vedia Osmanbeyde Ahmetbey sokak BlRER MUREKKEPLI KALEM 
No: 47 de' Yüksel Koptagel; lstanbul Ak· KAZA!IANLAR 
aaray Kırmatulumba sokak No: 2 de Rey· Beyoğlu 2 itici okul 17S numaralı ismet 
yan; Istanbul erkek lisesinde Orha!l Dede! Bayraksan; lstanbul kız ortamektebinde 
bmit orta okul 785 Bülent; Manısa Gazı 202 Semahat Bakırcı oilu; 44 üncü okul 
okulunda Ertan Oyan; Malkara cazete satı- 1S4 Remzi; İstanbul lı:ız lisesinde 1151 Pe· 

• cısı Haşim; ltalyan lisesinde 257 Nikola rihan; lstanbul kız ortamelı:tebinde sınıf 8 
Popmikolof. de Melek Zeynel. 

BiRER ALBUM KAZANANLAR BlRER Y.JTAP KAZANANLAR 

....... ....... 
Kauçuk ne zaman 

keşfolundu? 
B ugün dünyanın dört bucağına J. Bu faydalı madde sıcak memleket

yayılmış olan kauçuk sana- Jerde yetişen bir ağacın sütüdür. A
yide ancak (1823) yılında kullanıJ- ğacın kabuğu yer yer yarılarak kanı 
mıya ba.~lanmıştır. Ondan ilk evvel d k 1 

Kauçuk ağacı çok yükst'k ve güzel 
· ·r d ~~ 1 A 'k 1.1 . d. eme o an suyu boşaltılır. 
ıstı a e ıt:'UCn er men a yer ı erıy ı. 

Avrupalıların bu kıtayı k~finden ev
\'el yerli Arn~rikalılar kauçuktan bir 1 bir ağaçtır. Bugün Breı.llya, hındiçi-
nevi toplar yaparak oyun oynarlardı. 
Başka faydasını bilmezlerdi. 

ni, .Malezyada muntazam surette kau

çuk ağaçları yetiştirilmekte ve bu 
Ayni devirlerde Afrikada ve Uzak 1 faydalı ağaçlara en kıymetli bir or-

Şarkta da kauçuk ağaçlan yetişmek- . . .. 
t
- d. F ·k t A h . . mana bakılır gıbı ıtına olunmaktadır. ey ı. a a mazon ne rı cıvann- -
dan başka yerlerde bu maddenin elas EHRAMLAR 
tikiyetini bilen yoktu. 

Avrupalılar ilk defa (1736) da A.- Mısırdaki büyük ehramlardan biri-
merikaya giden bir Avrupalı tarafın- nin yapıl~ası için tamam yüz bin a

dan yollanan kaıuçuğu yalnız yazı lis- ~le çalışm~tı. Ve yedi milyon ton 
tiği olarak kullandılar. taş sa-rfolunmuştu. 

Kauçuğun suya karşı koruma has
sası ancak yüz sene evvel keşfolundu. 
Ve ilk fabrika o zaman yapıldı. 

YÜZ MiLYAR 

Manisa Akhisarmda öğretmen oğlu Er- lzmit Kemalpaşa mahallesi Yalıcamii 10 ... 

insanın dünyaya ilk gelişindenberi 

takriben yüz milyar kişi yaşayıp öl-
sun Evren lstanbul Lllcli caddesi No: 19 kak No: 14 te Salih; Galatasaray lisesinden . . 
da Omer Türkııü; Gaziantep .adliye yanın- Aydm Baysal; 6 mcı okul No: 20 Saim· tanahmet Uçlerde No: 6 da Vedat; Zıle Is- müştür. Tarih bu kadar insandan an-
da docrululı: yazıhanesinde Kilisli Emin K?nya askeri orta okul hesap işyarı oğl~ tik\al okulunda 20 numaralı Turcut Soydan. . • . 
Yücer; Afyonkarahisar lisesinde 780 Nu • Hık~et Ozccnler; Tulla ilk okulunda 212 BiRER BUYUK OYUNCAK cak beş bınının adını kaydetmekte-
rettin; Denizli !is.esinde 1521 Haşmet Işı~; U~lvıye Ozgüç; Gala~asaray Kamerhatun KAZANANLAR dir 
Niide Sakarya ıllı: okulunda 114 Haluk Gu~cl .apartman~a Sacıt Ceylan; Kxrlı:larcli Eliziz Taşmaiaza sokak: No: 42 de F. ' 

MUZIR HAYVAN :Berksan; Gaziantep Gaziler caddesi mağa. 68 ıncı alay 3 üncü tabur kumandanı oğlu Sendi!; Universite Edebiyat Fakültcsi son 
sacı Abdüssamct vasıtasile M•sut Uyarı_~lı:; Necdet; Nuruosmaniye Sercf Sokak 32 sınıfta M. Cemal; Yalvaç orta okul son aı-
Gaziantep lsmet lnönü okulunda 2~1 ~u - numarada. Orhan; Avvalılı: mektepler paza- nıfından _Mustafa ilhan Dilmaç; Malatya Yeni Zelant'ta bir geyik gören hiç 
leyman Nazif; İstanbul erkek lısesınde rı vasrt.asıle berber •ırağı Zihni Yücel: varidat direktörü oğlu Rüknettin Tözün ; 
1248 Ferruh Unsal; 44 üncü okulda 339 Karserı Uçak Fabrilı:aı;ı 297 numara vası • Fatih Sinanağa camii sokak No: 4 te Saim bir şey düşünmeden öldürebilir. Çün-
Mazhar Ozman. tasıle M. Onem. Kıra!. •. ,. . . 

BiRER BUYUK OYUNCAK BiRER ALBllM KAZANANLAr. BlRER KUCUK OYUNCAK ku. burada ge) ık en ~uzır hır ha)'\ an 
KAZANANLAR Istanbul Tophane Necatibey caddesi No: KAZANANLAR sayılmaktadır. Vaktile yalnız kuşla-

Eliziz Atat~rk ilk_ okulun~a 303 Efra • 267 . de. Nihat Köse.oil_u: A~alık Derebo- . N_azilli "<?.terinin o~lu Nimet Uııb"~k; rın uğradığı bu yerlerde ilk k-oloniler 
im· Stileymanıye Yogurtçuoglu sokak No: yu No. 31 de Dervışoglu Raıf Dagal · To- Fatıh Sarıguzcl caddesı No: 20 de Bedıa; 
21 de S. Arıduru; Istanbul kız lisesinde kat orta okul 478 Zuhal ; Ankara Kızıİelma Gu:iantep dofruluk yazı evi vasıtasile Na- kurulduğu zaman ormanlara bir yığın 
256 Handan: Elliziz ort• okulunda 1215 Ş. ~~hallesinde 61 / 63 numarada Omer Er • zif Yeşilova. geyik salıverilmişti Bu ha)'\•anlar 
Selli; Fatih .Fevzipaşa caddesi No: 140 da gul; Adana orta okul 500 Suat Köni: Ça- BiRER .KARTPOSTAL KAZANANLAR - _ • 
bit UnsU. t:?lca ambar memuru Sabri kızı Hatice; Giresun Osmaniye mahallesi Karşısokak çogahp her tarafı sardılar. Bu kadar 

BJRER KUÇUK OYUNCAK Adana ta~ım okulu öğretmenlerinden Sü - No: 30 da Alieddin; Giresun Bay Arif bnllnstıklnrı görUliine<> muzır aayıla-
.. KA~ANAl'.l'~~R leyman oglu Turhan~ Elati.ı; Atatüı:k ilk t"addesi lzmir lokantasında AH . Gölı:~e;J . • . . kadaz• &deıı d" t;:ı~-

J•,,arta muddeJum.,.ınwa oilu A. F. olıulund;ı •mu 4 ıc Sallhaddın KaJeJ,; Sul· Kumka,,ı or&a okulundıl 31111 ııuıw., C&JC & Uf .._. 
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ı Am<b:anıırı 
Köşesi 

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

Cici Yavrularnn, · 
Bayramı nasıl geçirdiniz? Çok eğ

lendinh: mi! Arkadaşla.rınızla. birle
fİI) oyunlar mı oynadınız! Annele
riniz, kardeşlerinizle gezmelere mi 
gittiniz! Bir haftalık tatil epeyee U· 

.t:un şey. Ta1iinizde.n ha.va ~meldi. 

Sımki f;Ünet" sizi ümıenıe-k iı;in pml 
pml yandı. Ortalığr epeyce ısıt.tt. 

Sabahtan akşama kadar hl'p gez • 
tliniz, yürüdünüz mü! Arasıra oku
mak ta aklınıza. geldi tabii! Neln 1 

okudunuz? Gazetenizi de lıahrlıulı

nız mı acaba! 
Ben hepinizi ayn ayn di.i5ümlüm. 

Güzel güzet oynayıp ~üldü~ünfü:li. 

gözümün önünde görüyormuş gihi 
sevinç duydwn. 

Heı>inizin yeni yeni elbiselt"r için
de. yeui oyuncakla.r, ve bir eok ar
kada.,ıarla her zamandan eok neşt"· 
lenmenizi diledim. 

Sıcak eYlerinde rahat rahat bay
ram yapan küçük olruyueulanm! Si
zi düşünürken yüreğim neşelendi. 
ama ha bayramı mahz11n ge('irtn 
kimseııriz. liü~ük yavruları dü..,üniin
ce gözlerim yaşla doldu. Ataba siz 

•" benim gibi parası, aımem •fi yo· 
va.<>ı olnuyan küçükıeri döşöadiinö: 
mü! llüşüııdünü herhalde Mğil mi 
yavrulanm ! Peki onlara ne venU
niz! Onlara yardım eden yerlert
bayram harçlığmrzna Uç kuruşunu 

hedl.ve ettiniz! 
Sizin venliğinD o paralar da.nıla 

damla birikerek kimsesiz yavrulara 
en acı ~ünlerinde sıcak bir el gibi 
eri~intt kimbilir sizlere ne kadar 
minnet du~·acaklar. Bayram, oyun, 
~ezme ... Çok güzel şeyl~r. Flıkü bun
lardan daha fazla neşe duyabilmek 
l(in gülmiyenlerl güldürmt'"li, ..,;ıyan 
bir k~iik: arkadaşı sevindirmeli. E -
ğer içinizde eğlenceye dalıp ta bu 
vazifesini ımutan varsa üzülmesin. 
Bunu yerine getirmek mmanr bütün 
bütün ~ef;'medi. Ben sizin yerinizde 
olsam ~yle yapanın. Bayram ha.rç
hğımdsn bira:unı -pek 3%1M- ayı

nr bu para ile ınetkepte li..<rtik, def
ter, kalem, alamıyan yoksul Mr aırb
daşıma lazım otan küçük bir ıpeyi 
hediye ederim. 

Cici ya\TUlarım, bana inanmrz. 
Dünyada hiç bir şey mu.na başkul
nı güldürmek, sevindirmek kadar 
neı:;e veremez. Geçip ı:iden bayramın 
yürf>tiniz<leki ferahhiı:m daha çok 
~~ltma.k ve uzatmak i(in dec:liiimi 
yapıaız. Sözüme hak vereceksiniz. 

A.l\ICA 

T ANm Çocuk ilavesi 

Masal Müsabakamız No: 2 

Parmak Çocuk 
V aktile ihtiyar bir çiftçil}in ihti 

yar bir karısı vardı. Çocuk
ları olmadığı için çok dertli idiler. 
Bir gün iyi bir perinin kendi memle 
ketlerini dolaşıp herkese istediğini 
vereceğini duydular. Çiftçi, hemen 
.periye koştu. Bana bir çocuk ver .. İs· 
terse parmak kadar küçük olsun.,, 
Diye yalvardı. Perinin tuhaf bir huyu 
vardı. lnsanm ağzından ne çıkarsa o 
nu bağışlardı. ihtiyar çiftçi de evine 
döniince parmak kadar ufacık bir 
oğlu olduğunu gördü. Ka -
n koca, sevinçlerinden çılgına döndü 
ler. Peri anne, çocuğu görmiye gel
di. Ona "Parmak ço-::uk., adını taktı. 
Ve kendi elile ona örümcek ağından 
bir gömlek, kuştüyünden pantalon, 
en ince iplikten çoraplar, annesinin 
iki tel saçından çorap bağları, elma 
kabuğundan ayakabılar giydirdi. 

Parmak çocuk güzel güzel yürü
meye başlayınca annesi onu mekte
be verdi. Once çocuklar onunla- eğ
lenmek istediler. Fakat, o hepsinin 
hakkından geldi Sessiz, sessiz cep
lerine girip, neleri varsa. alıp soka
ğa attı. Canı yanan çocuklar bir gün 
onu bir kalem kutusuna hapsettiler. 
Parmak çocuk çok sıkıldı. Hapisten 
kurtulunca öç aJdı. Bir güneş ışığına 
aynaları sıraladı. Bunu gören çocuk
lar heveslendiler, ayni şeyi yaptılar. 
Halbuki onlara peri anne böyle bir 
tılısım vermemUjti. Aynalar havada 
durmadı. Ustlerine düştü, onları ya
raladı. Parmak çocuk ta gözünden 
yaş gelinceye kadar güldü. 

Fakat annesi onu korkusundan ar-

<~ 
,. . 

sam 

tık mektebe yollıyarnadı. Evde sak· Tesadüfen balığı o gün bir balıkçı 
!adı. Bir gün ihtiyar bir kadın bir le- avladı. Ve sattı. Aşçı balığın karnı
ğende hamur yuğuruyordu. nı yarınca Parmak c.ocuk, içinden 

Parmak çocuk leğenin yanına çık· çıkıverdi. 

tı, içini göreyim derken hamurun a· Orası sarayın mutfağıydı, aşçı da 
rasına düştü. Annesi farkında ola - kraliçenin aşçı ba.şısıydı. Haber kra
madr. Hamuru yoğurdu. F'akat tam liçeye gidince çok haşlandı. Parmak 
ateşte kızartırken Parmak çocuk sı- çocuğu elirie ııldı. Avucunda danset
caktan yanmıya. sıçramıya başladı. tirdi. Kral da bundan pek eğlendi. 

Çöreğin sıçradığını gören ihtiyar ka- Parmak çocuğa elmaslı bir yüzük 
dm korktu. Oradan geçen bir fakire verdi. Zavallı yavru yüzüğü koca -
\'erdi. Fakirin evi bir yokuş üstün- man bir kemer gibi beline taktı. 
de idi. Yokuşu hızlı hızlı çıkayım Kralla krali~eden evine gitmek için 
derken Parmak çocuk. on un kalbinin izin istedi. Onu bir adamla annesine 
atışmı duydu: babasına yolladılar. Zavallı ihtiyar-
"- Hey, beni yemiye götüren a- lann ağlaya ağlaya gözleri kan dol

dam.,. diye var kuvvetile çöreğin i- muştu. Parmak çocuklarına kavu -
c;inden haykırdı. Fakir adam korku- şunca bayram yaptrlar. Onu öptüler, 
dan deliye döndü. Çöreği atıp kaçmı- ceplerine koydular. Annesi oturup 
ya başladı. Yere düşen çörek kın- hemen Parmak çocuğu taşımak için 
lmca Parmak çocuk m(!ydana çıktı. ktiçük, süslü bir torba dikti. Boynu
Koşa Koşa evine döndü. Kendisini na astı. Bir daha Parmak çocuğu 

arayıp ağlayan anneciğine, babacığı- hep bu torbada taşıdılar ve ölünceye 
na kavuştu. kadar ömürlerinin bu biricik gülünü 

Parmak çocuğun başına gelenlerin esen her rüzgardan korudular. Yıl
sonu yoktu. Bir gün annesi süt sa • larca sonra Parmak çocuk bir gün 

v •• • • hastalandı, öldi.i. Peri anne gelip o-
garken ruzgardan uçmasın dıye onu .. v ··türd" •• nu goge go u. 
iple belinden bir deve dikenine bağla-
mıştı. Bir öküz geldi. Dikenle bera

ber onu da yuttu. Fakat, Parmak 
çocuk öküzün boğazını o kadar gı
dıkladı ki, hayvan durmadan öksü

rüp onu dışan çıkardı. 
Bir gün de babası onu tarlaya gö

türmüş, eline arpa sapından küçük 

bir kırbaç vermişti. Parmak çocuk, 

koşayım derken ufak bir çukura 
düştü. Babası farkında olmadı. Bir 

karga onu gördü, aldı. Doğru bir dağ 
tepesinde oturan koca deve hediye 
götürdü. Dev, pek memnun oldu. O
nu parçalamadan yutuverdi. Fakat. 
Parmak çocuk devin midesinde bir 
aşağı bir yukarı o kadar gezindi ki, 
çaresiz koca dev onu ta penceresin
den görünen denize tükürdü. Oradan 
da Parmak çocuğu bir balık yuttu. 

Mual Müsabakamız 

( ) 
[!lim: • • • • : . t : 

.._orcs: . . . . ' : .. 
• • • • • • 1 • 

Bu kuponu salda)'m.ız. On tane o 
lıınca beiendii\niz masaU.a.nn noma 
ralannı yazar.ık gönderf"C~k .. ini~ 

Gölge_ Oyunu 

Bugün de size duvara {fil) akset
tirmeyi öğreteceğim. Bu, pek kolay
dır. iki mutfak biçağile bir mendil 
lazım hepsi o kadar. lşıkta duvarın 

arasında durur, elinizi, gölgesi duva
ra iyice vuracak şekilde, öne doğru 
uzatırsınız. Biçakların birini önde, 
d.oğru uzatırsınız. Biçakların birini 
önde, ötekini arkada tutar, iki biça
ğın arasından mendilin bir ucunu bü 
külmüş olarak sallarsınız. Oteki u
cile de bileğinizi örtersiniz. Hepsi ta 
marn olunca dıvarda bir filbaşı gö
rünüverir. 

1<.UNDLJRAC \ 

gG'f "\'\npan" \u.. ~p~rlll 'fG~'fOI. 

T ANm Çocuk ilavesi 

Hayvanlar 
Arasında gar1p 
Dost uk ar 

G eçerılerde size bir kirpi ile bir 
köpeğin nasıl dost olduk!arı

nı yazmıştım. Ya bu iri, güzel atla 
küçük, afacan köpeğin dostfuğuna 

ne dersiniz? Boylarının arasındaki 

büyük farkı bile unutarak kolayca 
anlaşıp, can ciğer ahbap olmanın 

yDlunu bulmu~lar. Hayvanlar arasın
da rastlanan bu garip dostluklar in
sanı çok eğlendirir bunun için size 
onlardan vakit vakit birer örnek koy 
mıya çalışacağım. 

BULMACA MÜSABAKASI 

Yukanld resimde ne olduğunu anlamak için şu renklerle boyaytruz: 
O - ~'az. 1 - Açık mavi. 2 - Koyu mavi. 3 - Açık siyah. ·1 - Ko

yu siya.fı.. 5 - A<:ık yeşil. 6 - Koyu yeşil. 7 - Pembe. 8 - Al. 9 - Kül 
..-..-... e n e ıe m ._._ 0 ..,...., 1 r~ngi. 

Hem Eelence 
Hem Bilmece ... __, 

1 ~/ :--: 

Bıum en guzel boyıyanJardan elli kişiye güzel hediyeler vereceğiz. 

Kahkaha 
Köşesi 

1 lOuncu sayıdaki 
Isıracak mı? 1 Bilrnece'.erin • 1 ~ ~,_. > ı ·1 il.~~ 

1 1J< .t-,t,l l ı.::z r:.L /~"~'f/~ rı:-c-1 1 

- Köpefön i rıkşamamı istiyor • [ H JJ • 
sun. peki. ısırmı-' a 1 
vor değil mi ? 

- lste ben de! I .. led. ' 
1 

k soy ır: an ama · 

1 - Birinei bilmecenin halli şekli 

;JUDU 7 ~ ... 

rıe, cs;;o u _,...==t.nl t_;'?J&/ _:· 

' - l~· l
l ~~v·,. --p 
/,.: t!tı 'j,_ •• -
/ 5>r'' -

~~~~~ 
I ~· :\ 

- #'!-1' \1"!~, 
-----_...-.;;;:;; ~ .... r7 .,, --~5 ~ ~<'Q ~ :-' 

,...., . 
..... - -

için okşamanı is
istiyorum ya, ba 
kalım ısıracak 

mı yoksa ısır -
mıyacak. mı~ u zaman kat'i bir ka -
naat elde etmiye imkan olacak! 

1 

2 
Öyle l se Geri Verin. 

Trende karşı karşıya oturmuşlar - j J 
dı. Bir tanesi tabakasını çıkardı. Bir 
cigara aldı ve yaktı. O teki: 1 4 

- Kibritinizi verirseniz ben de bir 
cigara içeceğim. 

Dedi, ve uzatılan kibriti aldıktan 

sonra ceplerini aradı: 
5 

1 2 
IK E 
N A 
K A 
K A 
K Ü 

3 4 5 

L E K 
z lA N 
p IA K 
B A. ·K 
ç . Ü K 

- Eyvah, paketi unutmuşum, de
di 

2 - Çaprast kelimelerin halli: 

- Oyleyse kibriti geriye verin. Si
ze lüzumu olmıyacak. 

Tabancanın Kıymeti 
- Mükemmel bir Uı hı\"'Ca. Roma

War devrinden 
kalma. .. 

- Romalılar 

devrinden kalma 
mı? RomaWar 
devrinde taban . 
ca var mıydı? 

- Yoktu. Bu 
Yukariki resimlerin ikisi biribiri _ 1 yüzden tabancanın kıymeti fazla ya! 1 ,, 

nin aynidir. Yaln.ız, ressam ikincisini 
yaparken iki şeyi çizmeyi unutmuş -
tur. Ressamın unuttuğu şeyler ne -
dir? 

Bunları bulmıya. çalışın. Ve unut -

tuğu kısımlara resimde işaret koya· 
rak bize gönderin. Doğru bulanlar 
dan elli kişe muhtelif ve güzel hedi· 
yeler göndereceğiz. 

3 - Sol elin tutamadığı şey "sol 
el,, dir. 

4 - "Karanfil,, 
Kat' - Kara - a.ran - kan - a.n - kal -

3 

, ... ----"-"1~-....~-w 

1 
Dünyada 
Neler Oluyor~· 
---H int Şeflerinden biri iki yıldan-

be~i ilk defa uyumuştur. Bu 
uykusuzluktan o kadar ıstırap çek
miştir ki kendisini uyutacak ilacı bu
lana iki milyon frank bir mükafat 
vadetmiştir. Geçen senedenberi dün
yanın her tarafından her gün bir yı. 
ğın ilaç ve reçete gönderilmiştir. 

Nihayet hususi suretle yapılmış b:r 
elektrik cihazı, şefi uyutabilmiştir, 
!§in garibi şurası ki tavsiyelerden bir 
çoğ'Unu uykusuzluk derdini çekenler 
yollamaktaydı. 

* • 

Dünyada en telılilceli meslek 
hangisidir? 

D ünyada en tehlikeli meslel 
kamyon şoförlüğüdür. Anca'.( 

nitrogliserin taşıyan kanıyonlann şo. 
förlüğü. Çünkü: Bu madde kolay, ~ 
patlar ve etrafındakileri öldürür. Te1:. 

sas'da "Nitrogliserin" nakleden ı;: N 

förlere haftada yedi bin frank ücı et 
wrilmektedir. Kamyonlar kaza;. l 
meydan verilmemek için geceleri i.'}l Joo 

tilmektedir. Ve kırmızıya boyanmı }~ 
tu· . 

Bu kırmızı ölüm membalarını g ·i. 
ren otomobiller ondan deli gibi kaçar.. 
l&.r. Fakat bu ihtiyatkarlıklara rağ'
men tehlike her dakika vardır. Böylı 
can korkusu içinde yapılan işe haft:.ı. 
da yedi milyon degil, ne ver.st>ler az .. 

* • 
Sinema artistleri 

A merikada halk, sinema arti~t. 

]erine karş ıbüyük bir alaka 
ve heyecan gösterir. Meşhur artistler. 
den biri kazara lmlk içinde bir taı ;ı. 

lırsa, haH yamandır. Fotoğraf, imzı 

gibi hatıra meraklılan hemen üzerim 
atılırlar. Otomobilinin, elbisesinin ~u 

rasnu ba~ını kopanp alırlar. 

Son zamanlarda bu artistlerden bi 

ri şöyle bir kurnazlıkla yakasını knr 

tarabilmiştir: Bir yığın boş kartı ka 

labalığa fırlatın "Adre81erinizi yolla 

yınız. Her birinize ayn ayn imza! 

foto~aflanmı yolhyacağmı" dıyıı 
srvışmıştır. 

Kartları ahp yazanlar bekliye dur 
sunlar. 

al - fil 

Bulmaca Müsabakamız
dak.i Yanlışlar: 

1 - Sağdaki çocuğun göğsünde• 
marka terstir. 2 - Ç.orabınm biri u 
zun birisi kısa. 3 - Ortadaki çocu 
ğun ayakkabıları tek 4 - Gözlüğü 

nün ortası yok. 5 - Kızın yakaf 
6 - Çorapları. 7 - Mantosunun a ı 
tından pantalon giyinmiş. 8 - I< · 
sokakta uyuyor. 9 - Merdivenin t 
zerinden ağaç çıkmıljl. 10 - Evin a ' 
penceresinin kapağı sivri, penceı 

düz. 11 - Sağ taraftaki duvarın y : 
rısı tahta, yansı taş. 12 - Tahta dt 
va.nn. üzerinde tuğla\a.r dizili. 
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Cocuk 
YEN i 

Ansiklopedisi 

ÇIKARANLAR 
Profesör Sa .ıh Mura 

Faik S•brl • 
M.Zekerlya 

Çocuiunuz buaidı tam her 
okuduiunu bir sünger aibi •· 
mip alacak çağdadır. Eline ve
recek kitap bulamadıiuuz zaman 
ıatırap duyaramız. 

Biz aizi bu ıataaptan kurtarıyo
ruz. Ve çocuiunuza göğaünüzü gere 
a-ere, tereddüt etmeden ~erebilece. 

jiniz bir eaer hazırlıyoruz: 

Yeni 

~ocuk Anslklop~dlsl 

Bu eaer, yalnız b~de değil, bütün 
dünyada büyük bir hidiae telakki edil
miıtir. Çünkü çocuiun bütün ;htiyaçlan 

diitünülerek hazırlanmıt~ bir çocuğun a
radıiı maliimat onun diliyle, onun anlıya
bil~eii tekilde yazılnuttır. Yeni Çocuk 
Anıiklopecliai en aon maliimatı ~htiva ede- TAN Gazeıteaine: 
rek tarzda tertip edilmıttir. 
Çı:.cuğunuzu cinai romanlardan, tehlikeli sine
maJardan, manasız mecmua ve kitaplardan, kur
tarmak istiyorsanız ona Yeni C<'Cuk Ansiklopedi

sır.: veriniı:. 

Yeni Çocuk Ansıklope 

disinin bedava t>Ul'O§ü 
ründen bir nUıha ıöu 
dermenizi dilerim. 

İsim •••••••• 
Çocuğunuz Yeni Çocuk AnsikJopedisine sahip 

olursa r.em başka kitap okumaktan '<urtulur, hem 
smıfında jerslerini hazırlamak için kolaylık görür; 
hem de erkenden okuma zevkini kazanmış olur. 

' eni Çocuk Ansiklo~ l,Q ,aiinct. bir,48 ..... 
falii cÜzler1ialinde çikaciktlr. · 

• • • • • • • • • • • • • 
Adres ••••••• 
... . . . . . . . ... 

Pek yakında 
Çıkıyor 

Yeni çocuk aasildopedisi her kesenin alabileceği uem 
bir fiyata verilecektir. Çocuğunuz blr teker paruile 
yeni çocuk ansiklopedisine sahip olabilir. Çocuk aıuıik
lopedisinin çocuğunuz için ne büyük bir hazine Olduğun• 
anlamak istiyorsanız hazırladığımız 16 sayfalık brotürtl 
isteyiniz. Bunu bedava veriyoruz. Yukardaki kupoma 
doldurup bi7.e gönderiniz. Derhal adresinize bedava b~ 
lllrilmüz ıönderilecektir. 

~ ......... 
1937 YILBAŞll 

Hava H urumu BüyGk Piyangosu 

Büyük .ikramiyesi 

500.000 Liradır. 
Ayrıca : 200.000, 150.000, 100.000, 
70.000, 80.000 50.000 30.000 20.000 
15.010 Liralık ikramiyelerle (400.00fJ ve 100.000) 
Li_-abk iki adet mükifat vardır. 

Ketıde Yrlba,ı seceai yapılacaktır. 
Biletler· (2,5), (5) ve ( 10) Liradır ••• 

V •İcit !caybetm~en hemen biletinizi • ltnu .•. 

Müdü"'lilğümüz motörleri için 20. 30 ton benzin Kapa. 
lı zarfla 'e k.ılavu1Juk motörbotu için de 10 • 16 ton mo
tc>rin c.çık eksiltme ile milbayaa edilecektir. 

Benzinin muhammen bedeli 7 500 lira olup % 7 ,5 te
minatı muvakkatesi 562 lira 50 kuruı ve m<aorinin mu
hammen bedeli 1000 lira olup% 7,5 teminatı muvakka· 
teai 7 S liradır. 

Ben7.in ve motörine talip olanlann teminatı mu,,akka
telerinı .,atnc:bkJ'lrına dair makbuz veyıa banka mektııP
larile y~vmi münakasa olan 29/12/930 Sah eünü saat 
14 S da C'llatada Deniz Ticareti MildürHliünde müteşek
kiİ Kon1isyona ve eartnameyi almak ~ de Müdüriyet 
İdare Subesine mJracaatlan ilan olunur "3607" 

Sahibi: &luDel - YAl.llü • Umumi Nell'tJMI ld&n edla: & MI.iM 
GueteeUD n N•l)at Tin Umtt8t StrtretJ. a..Jdıtl '/fil rAN matbu•ı 
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Kulağınıza küpe olsun! 

Kullanmakla kab:ldir ! 
Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'atle düşürür. •ı 
B&,f, di'1 sinir, mafsal, adale ağrıları ancak CRIPIN almak 

suretile çarçabuk defedilebilir. 

Kat'i Tes:r =- = - -== = =-=·-=== 

Anadolu Hisarı İdman Yurdundan: 
Yurdumuzun senelik kongresi 26-12-1936 tarihine mUsadif Cumar· 

tesi günü saat tiçte yurt merkezinde toplanacaktır. O gün ekseriyet ol -
madığı takdirde ikinci toplantı 2-1-937 Cumartesi günü yine saat üçte 

yapılacaktır. Sayın azanın gelmelerini saygı ile dileriz. 
ldare Heyeti 

TÜRK 
MODEL UÇAK 

SERGiSi 
20 Birincikanun Pazar günü Taksimde açılıyor. 

,, ________ .,. giri' aerbeattir. • '11 

~----.-.-----------------------v A L D E LOKANTA VE BiRAHANESi 

EminönU Valde hanı içinde No. 17 

Bir haftalık tabldot listesi: 

Birinci yemekler: Koyun haşlamuı, kızartmuı, püreli kebap, ve ros
to, Macar kebabı, beyin tavası, Hindi dolma, mayonez. 
!kinci yemekler: Etli Ayşe, türlü, AmMya ~amyaaı, Ispanak kavur . 
ması, fınn köftesi, pilaki, lahna dolması, pıllv, peynirli börek. 
Uçüncü yemekler : Baklava., revani, yassı kadayif, elma, ayva kom . 
postosu ve meyva. 
Evler için abone yapılır ve üçüncü yemekler ikincilerle değiştirilebilir. 
AKŞAMLARI BOL VE NEFiS MEZELERLE UCUZ MEŞRUBAT 

' . POKER _ 
Tıraş bıçağı ye
rine başka bir 
bıçak verirlerse 
aldanmayınız. 

lsrarla P O K E R 
P.LAY Tıraş bıçakla
rını isteyiniz. 

Allahın yarattığı tabii ve saf çocuk gıdaları 

Vitamin -Gıda -Kalori- Sıhhat -Kuvvet 
Kudret -Neş' e -Zeka 

Pirinç - Yulaf - Mercimek- Buğday - lrmik- Patate s - Mısır - Arpa - Bezelya - Çavdar - Türlü - Badem 

HASA öz ·· nlar e 
Çocuklarınızı Besleyiniz ve büyütünüz. 

,.. Hasan ö~l~ .unları ı;ıefa~e.tleri ve ~aze~i~lerini on sene muhafaza eder ve kat'iyyen bozulmaz. 
~ocuklarınıza yedırınız. Istedıklennı ve sevdıklerını bıktırmıyarak değiftire değittire yediriniz. Vitamini ve k 1 · · 
~ok olan bu mükemmel, özlü unlarla yavrularınız ne,eli sıhhatli, tombul, kanlı, canlı olurlar. Çabuk büyürler Ç:b:k 
:li' çıkarırlar, kemikleri kuvvetlenir, ishal olmazlar HASAN ÖZLÜ UNLARILE yapılan mahallebi ve çorbaların. ve t ti. 
~arın ve p~rele~İn ve yemeklerin le~zeti!'e payan olmaz. HASAN öZLO UNLARI nefasetini on sene muhafaza eder. D~
•ma tazedır. Hıç kurtlanmaz. Taklıtlerınden sakınınız. Batka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. 
1 A S A N M A R K A S 1 N A O I K K A T . Bütün eczaneler ve Bakkallarda bulunur. 

HASAN DEPOSU: İstanbul An kara. Beyoğlu, Besiktas. Eskisehir . . . 

1937 YEDlGÜN TAKVİMİ 
1937 
Senesi için 

. '1937 . YEDiGON 
CJ;ifına%~Ll4 

AYLI~ 

-' 

Mecmuası tarafından neş

redilen ayhk takvim bu 

sene her evin en güzel 

süsü olacaktır. 
Sult.anahmet Üçüncü Sulh Hu~ 

Mahkemesinden: 
İngiltereden 49 sefer No: su i1' 

Laster Zilberman kumpanya&~ 
"SANOS,. vapuru ile 13 er tngiliı 
lirası ve 8 ere Pen. ı kıymetinde #1 
442 balya No. lu ve N. B. S. m 

___ " __ _ 
Her sayfasında çerçevelenmiye layilc iki 
renkli nefis bir levha vardır. 

\2 
ı 9 

Fiatı yalnız 25 kuruştur. 
lı iki balya ve 43 No. lu pa.muk i 
ğini havi iki adet ordinonun ciro ti 
rikile hamili bulunan müvekkili 1 
leksandros Mandudls'in mezkur ti 
dinolann ziya:mdan dolayı iptJ 
venisinin itası hakkında vekili a~ 
kat Halim tarafından vaki olan rtıD' 
racaat üzerine yapılan dµn.ı.şmsd' 

• 
116 

2~3 
!950 

Yedigün'ün bütün Türkiye 

ve Ecneb mem eketler ba
yilerinde bulunur. 

İstanbulda ıahfyeri: Babıali caddesinde Ticaret Kanununun 638 inci madd~ 
YED1GON ıatıf mağazasıdır. Mektup içinde mucibince zayi olan ordinolarm 

gün zarfında hamillerinin mahket1"' 
25 kurufluk posta pulu gönderene bu De!· ye ibrazı lüzumuna ve aksi takd~ 

fis takvim gönderilir. ordinolarm iptaline karar verilre;:i 
birer hafta fasıla ile üç defa • 

Posta adr~.s1: İstanbul, An kara Caddf"~İ (Y edigün) idarehanesi ve gayri resm gazetelerle ilaıtırı 

------------------------------------- mahkemece karar verilmiş old~ ilanen tebli ğolunur. (28106) / 

Sinirli ve ciğerleri ÇAM HülAsası ile ban- 1 

' zayı' olanlar yo yapınız ' j 
Çam ağacının bütün ,ifai tesirlerini haizdir. Çam banyosu le 
neffüıü kolayla,tırır. Sin1rleri teskin eder. Cildi güzelle,tirir 
Kokuları izale eder Ne .. enizi artırır . Şi,eıi 60 kuru,tur. Her 
eczanede arayınız. Depolu: Takıim Eczanesi. (ÇAM) iıifT' 
ve markaıına ve etiket üzerinde Takıim Eczanesi firmasın~ 

• dikkat ediniz. . 

Yeni açılan Türk Tezyini 
San'atler Şubesi 

Güzel San'atler Akademisi 
Direktörlüğünden: 

Bu ders yılında Akademimize yeniden biı~ şube ilave 
.::c!ilmiştir. "TÜRK TEZYİNİ SAN'ATLAR'' adını alan 
bu şubede TEZHİP, TEZYİNİ ARAP Y AZlSI, TÜRK 
CİLTÇİLİGİ. EBRİ, AHAR ve CİLT KALIPLARI, 
TÜRK MİNYATÜRÜ, TÜRK ÇİNİ NAKISLAR!. 
KIYMETLİ TAŞLAR ÜZERİNDE HAK, ALTIN 
VARAK İMALİ, HALI NAKISLAR! ve SEDEF KAK 
MACILIGI gibi san'atlar güzide ve tanınmış profesörler 
tarafından öğretilmektedir. Kız, erkek talebe beraberdir. 
Yaş tahdidi yoktur. Devam yalnız talebenin seçtiği sını
fın saatlerine münhasırdır. Talebe mesaisi için lazım olan 
malzeme mektep idaresi tarafından verilir. Kayıt ve ka
bul devam etmektedir. Direktörlükten fazla izahat alına
bilir. Telefonla, mektupla yapılacak müracaatlara cevap 
verilir. "Telefon No. 41400, 413 56". Yukarıda adı ge
çen san'atlan öğreten profesörlerin isimleri: 

Tuğrakeş lSMAİL HAKKI, YUSUF, reisülhattatin 
HACI KAMİL, NECMETTİN, SACİT, Dr. SÜHEYİL 
ÜNVER, Topkapı Sarayı Müzesi cilt mütehassısların -
dan mücellit BAHATTİN TOKATLIOGLU, Sedefkar 
VASIF, Hakkak İSMAİL YÜMNİ SONVER, FEY .. 
ZULLAH DAYIG1L. HÜSEYİN YALDIZ. "3348" 

CiLDiNiZi BESLEYiNiZ 
. 

ve ona, taze nernıin ve genç bir manzara veriniz. 
ViYANA C"!til\'fü~SITESlNl~ Mt~5HUR BiR TIP PROFESöRt1 

Genç hayvanlardan istifade e~ yeni bir cilt 

EDİNİZ. 

CEK \'E 
TİR • 

unsuru keşfet.mi§tit• 

işte, ~enç hay\'anlard8Jl istihsal Mili
mi~ bu yeni cilt ummnı, cildinizin de- J 
rinliğine nüfuz ederek buruşuklukla- ca ~bşmalanna ve binnetice /1_ 
nn teşekkül etti~i yeri ilk yumuşa- berbat eden gayrisaf madd~ 
maya ba§hyan nescleri nya Ul},fla. massetmesine sebep olur. Su g I 
yan yüz adalelerini besler. Binlerce yeru Tokalon pudrasını tecrübf tP'. 
kadınlar, bu usulii biiyük mu\'affakı- mek için parmağınızın ucuna ,t 
;retle tatbik etmişlf'rdir. Bu miistah- pudra koyunu:ı \'e suya batırot~~d' 
7.ar hütün dünyada emsali anısında dan !:lkın<'a parmağınızın kurU 
yeganedir. Bıı cevher, şimdi, cildinizi ğunu göreceksi:ni&. 
beslemek için matlfıp nisbet dairesin 
de Tokalon kremi terkibine kan~tırıl 
nuştır. Akşamlan yatma7.dan en·d 
pembe rengindeki ve sabahlan beya7. 
rengindeki Tokalon kremini kullanı

nız. Tokalon kremi ile beraber su gp,ç 
mez yeni Tokalon pudra.c;;mı da kul
lanınız. Daimi bir riitubet, cildin me· 
sa.melerini tneşşiih ettirir ve pudra
mz •m geçmez cinsinden değilse bu 
rütubete kanşır \'e sert cisimler t~
!jekkül eder ki, mesamata dahil olun-
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