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ef imiz yeni direktifler verdi 
Ataturk 
Son Nutkile 
Yeni Devir 
Açmıştır 

---0-"---

Canh 9ayelerl ölü us~~··~· 
feda eden zihniyeti gomu· 
yoruz, hayatın Hhamlanna 

göre yürüyoruz. 
---<>-

J4.nkaTa, l ( Btlf'"ııharririmi:-
Wen ıelJonla) -

A tatürkün bugünkü nutku
nu dikkatle okuyunuz. 

Bir, bir daha okuyunuz. Her o

kuyuıta yeni bir ıtık bulacak
aınız, ileri dütüniifün yeni ve 
güzel bir ifadesini ketfedecek-

ıiniz. 
Sabit dtiştlncelerin, dar görtiflerbı, 

smıf menfaatleriııln çok revaa olan 
bir dünyanm ortasındayız. Mnıetler 
var ki, kendllerlDfı mensup blr veya 
birkaç adamm yarattddan patlara, 
icat ettikleri ali.met ve lpı'etlere tap. 
malda metguldUrler. Yeni baştan• 
ra kitaplar vttcode getiriyorlar. Göz. 
lerl bayatm ca.nJı lcaplannı göreml
)'or. Kulaklan hadiselerin hakiki se
mini llltmek istidadını kaybediyor. 
Bunıann karpsmda bant için çah

ean demokrasiler var ki, günün mi-
~· -~· t mUcadeleleri içinde 

~~9!..,,,.~,
.. Pleml7or1ar. 

A tattırktln eest, işte böyle bir 
~lemin ortasmda yükselmiş

tir. Sabıt ve menfi fikirlere esir ol
mıyan, serbest aklın en kestirme yol
dan mUspet gayelere doğru gidebil
mesindeki yüksek manayı ve hazzı 
duyabilen her insan, AtatUrkUn bu
günkU nutkunu bUyUk bir zevk ve 
memnuniyetle karşıbyacaktır. Mu
vazene ve ahenkten feda karlık et
meden tanı hızla ileri hareketini mu
hafu.a eden bir inkılap idealini da
ha 8'ÜZel ve etraflı bir ııurette ifade 
etmeğe imkln tasavvur edil~ez. 

T Urk ml11etl, Atattırkiln kullan
dığı gUzeI blr ta.birle tarihin 

akışını deği§tirecek bir celadetle ta
lihle . ç~rpıgmlf ve mukadderatına 
hlkım bır hale gelrni..+ır· B t• . .. .,.. . u ne ıceye 
Atatilrkun gösterdiği Yollarda ytiril
mek sur~til~ varmıştır, Bugün de yi
ne AtatürkUn ı-adlle ye . b' d 

1 q9 nı ır ev-
re atııı:nak Uzere bulunuyor. Bu dev
rede gayesi verimli bir surette ça
lışmak, tam hedefe dogruw un •• n k 

1 • . k .,..uume 
ve ayı olduğu medeniyet f h . . ve re a 
ııevıyesıne en kısa yoldan varmak
tır. 

A tatUrkiln .bugünkü nutku yeni 
devre aıt gidişlerin tam bir 

programıdır. BUtUn maddelerinde 
ayni müspet esaslar vardır: Vaziyeti 
bilgi ve teknik ölçiisile tetkik, ile
ri anlayış, ileri düşUnce, plan, naza
r' yelere ve sabit ~ikirlere göre değil, 
bayatın en canlı ıcaplanna göre di
namik h .. reket .... 

Atatürk bu programı çizerken hiç 
bir noktada yanın tedbire razı olma
mı§tır. Dünden kalan yanlış gidişlere 
g "re tedrici uzl,.şma şekillerini şid
detle reddetmiştir. Şefin bugün di
r ektifleri, milletin ana ·menfaatleri
ni. asıl kaynaklan göz önünde tut
:ma k ve onlarla icabı dairesinde halk
la iş birliği halinde yürilmek yolun
dadır. 

Dikkate değen mUhim bir nokta 
şudur: Açılış nutuklarında usul olan 
tarz "!ilii.n ve falan iyi gıeyi yaptık, 
filan şeyleri de yapmağı dilşilnüyo
ruz,, deyip geçmektir. Böylece her 
ıeyi pembe görmek ve göstermek 

(Arkası 10 uncuda) 

Atatürk 
Tarihi Bir 
Nutukdaha 
Söylediler 

B eşinci devrenin üçUncü yılım 
açıyorum. 

Her şeyden önce, sevgili Kamu
tay arkadaşlanmla, yeni çalışma 
yılı başlangıcında, karşı karşıya bu 
lunmaktan duyduğum derin sevinç 
ve saadeti ifade etmeliyim. Sizi, 
yüksek saygı ile selim.lar ve bu 
çalı§ma yılınızın da, millet ve mem 
Jeket için feyizli başarıla da be7.ell· 
mesini dilerim. 

Sayın Millet Vekilleri 
' Memnuniyetle görmekteyiz ki. 

Cllmhuriyet rejimi, yurdumuma 
huzur ve sükunun en iyi yerleşme
sini temin etmiş bulunuyor. Vatan. 
daşla.r ve bu yurtta oturanlar, CUm 
huriyet kanunlarının eşit şartlan 
altında kendileri için hazırlanan 
hilniyet, refah ve sa.adet imkan -
lanndan bamiğ istifa.de etmekte
dirler. 
Milletimizin Ilyık olduğu yllklek 

medeniyet ve refah seviyesine var
mumı alıkoyabilecek hiçbir engel 
dUttlnmeğe yer bırakılmadığını ve 
~ huzurunuda lllt7 
lemekle bahtiyarım. 

-----------------------------------TunceDnde 

Büyük Millet ~:ecUsi 
bu devre vazifes:ne 
dünden itibaren başladı 
Ankara. ı (Tan muhabirinden) _ 

BUyUk Millet Me?lisi b~ saat 16 
da CümhurreisipUZ Atatu_r~n tarihi 
nutuklarile bef.inci devresının Uçüncü 

içtima yılına gireli. . . 
Şehirde bugiln ~~~tan ıtıbaren 

bir fevkali.delik gorultiyordu. Halk, 

d ile neşredilecek olan nutku din 
ra yo anl d b. · 
liyebilmek iç:n meyd ar a . ı_rık • 
mişti. Atatürkil alkışlaalmıka\. ıçın de 
Meclisin önünde kalab ır na.ık 
kütlesi toplanmıştı. 

Tam saat 14 te Refet Canrtez riya 

set mevkiine geçti Ali Zerre, Ziya 
Gevher Etili, Ali Muzaffer Göker ve 

Naşit Hakkı Uluğ kitiplik mevkile -

tinde yer almışlardı. 
Bütün Millet Vekilleri salon~a ye_r 

lerini almış bulrı.ınuyorla~ı. Dinle~~: 
ci localan ve bunlar kafı gelmedigı 
için aynca salonun yansı dinleyici • 
ler tarafından tamamile doklurul~uş 
tu. Kordiplomatik mensupları da a:n 
dilerine mahsus localarında hazır u 
lumıyorlardı. 

AtatUrkiin locatannı şehrimizin 
kıymetli misafirleri Yugoslav ve Yu

Tekrar Mecli• Rei•liğine 
se~ilen B. Mu•tala 
Abdülhalik Rentla 

nan Genel Kurmay Başkanları Gene-ı-~----------
ral Nediç, General Papagos v~ M~- K • k •• s • • 
reşal Fevzi Çakmak işgal etmışlerdi. Onjon tur ervısı 

Bayan Afet bitişik locada yer al • 

mıştı. Dost ve komşu ıranın m~~te- Ba('veka" lette 
rem Hariciye Nazırı Bay Sanuı de ol 
Doktor Arasla birlikte vekillerimiz:n 
arasındaydı. yerli ve yabancı mat
buat mümessillerine salonun ortasın 
da aynca yer tahsis edilmişti. 

MecUııin bugilnkil hali, onun haya
tında mahdut günlere nasip olmuş 
bir canlılık arzediyordu. 

(Arkası 8 incide) 

Ankara, 1 tkinciteşrln (Başmu -
harririmizden) - Cel8.I Bayar şim· 
diye kadar İktısat Vekaletine bağlı o
lan konjonktür servisini Başvek8.lete 
geçirmiştir. Bu tedbir yeni BafveJd
lin hük\lmet işlerindeki dilşünllş ve 

(Arkası 10 uncuda) 

~ ...... ~ .... ~ ............................................ . 
Şef A tatürkün 

Dünkü Nutkundan 
Yeni Direktifler 

• Huauai idareler ve belediyeler büyük kalkınma savaşın
da b&f&rı huıluını artıracak vazifeler almalı, hayat ucuzlu
iunu teınin edecek tedbirlerde aalihiyetlerini tam kullanmalı. 

• Adliyede: Emniyet ve halk itlerile alakalı usullerde ve 
kanunlarda kolaylık, çabukluk, açıklık ve kesinlik eau ol· 
malıdır. 

• Memlekette topraksız çiftçi kalmamalıdır. Bir çiftçi 
aileaini geçindirebilen toprak, bölünmez bir mahiyet almalı. 
Büyijk ~ftçi ve çiflik sahiplerinin itletebilecekleri arazi ıe
nitliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus ke
safetine ve toprak verim derece.ine göre sınırlanmak lazımdır. 

• Kesin zaruret olmadıkça, piyasalara karıtdmaz; bunun· 
la beraber, hiçbir piyasa da batıbot bırakılamaz. 

• En hafta vatan müdafaası olmak üzere, mahsullerimizi 
kıymetlendirmek ve en kısa yoldan, en ileri ve ref ahb Türkiye 
idealine ulatabilmek için (endüstriletmek) bir zarurettir. 

• Memlekette, hususile bazı bölgelerde, göze çarpacak 
ehemmiyet alan hayat pahalılığı menuu ile uğrqmak ... Bu
nun İçin ilmi bir tetkik yapbrmalı ve teıbit edilecek aebeple
rile radikal ve plinh tekilde mücadele edilmelidir. 

• Samimi bir bütçeye ve hakiki bir tediye muvazenesine 
dayanan paramızın fiili iatikrar vaziyetini, kesin surette mu
hafaza edeceğiz. 

• Hayvan vergisi ve buhran ve muvazene vergileri üze
rinde tetkikler yapılarak bütçe muvazenesi esasını bozmıya
cak surette tedricen tahfif çareleri dütünülmelidir. i 

• Kültür aahuında: Doğu bölgesi için Van gölü sahilleri- t 
nin en güzel bir yerinde her tubeden ilkokullarile ve nihayet 1 
Oniveristeaile modern bir kültür tehri yaratmak yolunda tim
diden fiiliyata geçilmelidir. ...... ~. ···••··························•·•··········•··· 

T uncelindeki icraatımız neti
celeri, bu hakikatin yakm 

ifadeatdir. 

Deri . hllktlınetçiliğin §İan, halkı 
kudretine olduğu kadar şefkatine 
de samimiyetle inandırabilmesidir 
Büyük, küçük bütUn Cilmburiy~ 
memurlarında bu zihniyetin, en ge
niş ölçüde inldşafma önem vermek 
çok yerinde olur. ' 

Hususiğ idarelerin geçen yılki 
faaliyetleri, verimli olmuştur. An
cak, hususiğ ida.rf?ler ve belediye.. 
ler, bUyUk kalkınma savaşımuııa 
başarı hasılasını arttıracak vazi • 
f eler almalı ve hususile hayat u. 
cuzluğunu temin edecek, yerine gö
re tedbirler bulmalı ve salahiyetle
rini tam kullanmalıdırlar. 

Şehircilik iglerinde de, teknik ve 
plinlı esaslar dahilinde çalışmak 

llznndır. Bunun için belediyeleri. 
mizi titreli bir surette aydınlatmak, 
kılavuzlamak işile uğraşacak, mer
kezde, bir teknig büroğ kurulması. 
m tavsiye ederim. 

Sağlık lıleri 

K endine, inkıli.bm ve inkıllp. 
çılığın çeşitli ve hayatiğ va.

zif eler verdiği Türk vatandaşının 
sağlığı ve sağlamlığı, her zaman, 

(Arkası 6 ıncıda) 

Suriyede 
4000 

Kisi öldu , 
Şam, 1 (TAN) - Röyter Ajansı 

bildiriyor: Şamm şimalişarkisindeki 
sahada vuku bulan seylabm nüfus za 
yiatı ( 4000) e varmıştır. Birçok köy 
ler ortadan yok olmuş, bazı yerlerde 
zayiat i.zamt dereceye varmıştır. Ilir 
köyde 500 kişinin kaybolduğu hat>er 
verilmektedir. Tuğyan Oe müca.d<:>le 
için tedbirler alınmış ve askeri knv • 
vetleri ııeferber edilmiştir . 
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Şehir Meclisi Açıldı Yeni Yapllan 
Belediye Zabıta 

Talimatnamesi 

-
Dü ü Toplantıda 

En ümenler Ayrlldı --o-

Halk için Yeni 

Dejişiklikler 
Hususi bir komisyon tarafından ha 

zırlanan yeni belediye zabıta talimat
namesi dün şehir meclisine verilmiş
tir, hıfzıssıhha ve belediye ceza ka
nunlarına ve bugUnUn ihtiyaçlarına 
göre, hemen baştan başa değiştiril -
miş olan yeni Wimatname mecliste 
ihtisas encUmenlerine verilmiştir. 

Yeni talimatnamede en ziyade gö
ze çarpan maddeler arasında halkın 
huzur ve rahatını kaçıracak şeyleri 
yapmanın ve saat 22 den sekize ka-

Meclisin dünkü toplantuında .• 

l dar sokaklarda., 24 ten sekize kadar 
ev ve apartmanlarda hoşnutsuzluğa. 
ve sızıltıya meydan verecek derecede 
bağırıp çağırma ve her ne çeşit olur-
sa' olsun gUrilltU ve patırdı çıkarma
nın yasak edilmesi vardır. Şehir Meclisi dün saat 14 te yeni 

yılm ilk toplantısına Vali Ve" Beleruye 
Reisi Muhiddin Üstündağm başkanlı 
ğmda başlamıştır. Muhiddin Üstün
dağ: 

- İkinci intihap devresinin dör -
düncü toplantısını açıyorum. Sizi ve 
sizin şahsınızda İstanbul halkını hür 
metle selamlıyorum.,. dedikten sonra 
derhal bir riyaset divam seçilmesini 
teklif etmiştir. 

Yapılan seçim neticesinde birinci 
reis vekilliğine Necip Serdengeçti,ikin 
ci reis vekilliğine Tevfik Türe, katip
liklere Feridun Manyas, Abdülkadir 
Ziya Karamlirsel, Reşat Yılmaz· ve 
Refika Hulusi Behçet intihap edilmiş 
lerdir. 

Bundan sonra damii encümen için 
yine gizli reyle seçim yapılmış ve en 
cümenin eski azalıırmdan Avni Yağız 
la Tevfik Amcadan başka hepsi de· 
ğiştirilerek yeniden Safiye Emin, Re
fik Ahmet, Selami İzzet, Asım, Hay 
ri Oğuz, Suphi Artel seçilmişlerdir. 

İhtisas encümenlerine de yeni aza 
lar ayrıldıktan sonra birinci celsej'e 
11.ihayeto verilmiştir. 

ikinci celsede 
!kinci celse birinci reis vekili Ne

dp Serdengeçtinin rjyasetinde top -
lanmış, daimi encümenden ve mak'l.m 
dan gelen mazbatalar ait oldukları 

encümenlere gönderilmiştir. Bu ara
da Abdülhak Hamidin doğduğu evt
pla.ka konulması mlilkiye encümeni
ne, yeni otobüs talimatnamesi kavn.
nin ve mülkiye encümenlerine lokan 

ta, gazino gibi yerlerde tarife har!cı 
fiyat alınmaması muhtelit encümene 
havale ed1lmiştir. 

Meclisin işe başlaması m ünaseb~
tile başta Cümhurreisimiz olmak il· 
zere bütün büyüklerimize birer tazi
mat telgrafı çekilmesine karar vel'i
lerek perşembeye toplanılmak üzere 
toplantıya. nihayet verilmiştir. 

Kati he•ap rapora 
Belediye ve vilayetin 935 katt hesap 

raporunun daimi encümen tarafın _ 
dan tetkiki bitmiş ve bu rapor dün 
şehir meclisine verilerek meclisin tet 
kiki hesap encümenine gönderilmiş . 
tir. 

Bu rapora göre, 335 yılında vilayet 
geliri 6507981 lira olarak tahakkuk 
ettirilmiş, fakat 2979396 lira eksiğile 
ancak 3528585 lira tahsil olunmuş _ 
tur. Bu noksanın yarIBr bakaya hesap 
lannın tahsil edilememesinden ileri 
gelmiştir. 

Ayni yıl içinde belediye gelirleri 
7909971 lira olarak tahakkuk ettiril 
m.iş, fakat yine ayni sebeplerden do
layı 1683703 lira noksanile ancak 
6226667 lira tahsil olunmuştur. 

935 yılında vilayet bütçesinden 
2353548 lira sarfedilmiş 25362 liraSJ 
936 ya devredilmiş, belediye kısmın
dan 3940093 lira sarfolunmuş ve 
402873 lirası 936 ya bırakılmış, vila
yet ve 'belediye müşterek masraf -
lanndan da 8990262 Ura sarfedilerek 
23824 lirası 1936 senesine bırakılmış 
tır. 

Bundan başka yollar, meydanlar, 
sinemalar, gazinolar, nakil vasıtala
rı gibi umuma mahsus yerlerde halkı 
tiksindirecek, utandıracak, incitecek 
şeyler yaptlmıyacak ve bu gibi yerleri 
herkes temiz tutnuya meobur ola. -
ca.ktrr. 

Yeni talimatnamede muhtelif bey-
gir kuvvetindeki otomobil ve kam -
yanların şehir içinde kaç kilometre 
süratle dolaşabilecekleri hakkında da 
mühim hükümler vardır. 
Ayrıca yayaların yalnız yaya kal

dınmlarından yUrilmeleri, iki kişiden 
fazla kimsenin yanyana geçmemesi 
ve daima sağ tarafın takip edilmesi 
hakkında da yeni maddeler konul -
muştur. 

Profesör Ali 
Fuat Hukuk 
Dekanı Oldu 

Ankara Garı Açılırken .Ali fuat 

Profesör Sıddık Saminin istifası ü
zerine bir yıldanberi Iktısat fakültesi 
dekanı profesör Omer Cel9.l tarafın
dan vekaleten idare edilmekte olan 
hukuk fakültesi dekanlığına yüksek 
ticaret ve iktisat metebi müdürü pro
fesör Ali Fuat tayin edilmiştir. Pro
fesör Ali Fuat, üniversite kurulduğu 
gündenberi hukuk fakültesi teş;dıatı 
esasiye hukuku kürsüsünü işgal et
mektedir. Yeni dekana muvaffakıyet 
ler dileriz. 

Kadıköy Tramvay 

Ücretlerinde Ucuzluk 

Ankara garının büylik merasim le açı\ılığmı yazmıştık. Yoka~~ re
&imcle, BnşYekil Celal Bayan ve diğer davetlileri açılı:1 merasımmde 

Usküdar, Kadıköy ve havalisi halk 
tramvayları şirketinin muhtelif hat

larda halktan aldığı bilet ücretlerinin 
indirilmesi için yaprlan tetkikler so-görüyoruz. 

Sarhoşluk Yüzünden 
'J aralanmış ve Yara lamı§ 

Muharrem bm.inde bir balık<;ı sa. -
hos bir halde Beyoğlunda Yaninin 
meyhanesine gitm..1§, etraftakilere 
sarkıntılık etmiye başladığı sırada 

buna mani olmak istiyen Yaniyi bı
çakla yaralamışbr. 

na ermiş ve bu hussuta hazırlanan 

lıçinin Bayram Yevmiyesini proje tatbikine geçilmiştir. 
Vermiyen iş Yerleri Dk iki krta ücretlerinde ikişer, di-

.. nl . d ğer hatlarda birer kuruş ucuzluk ya-
Cümhuriyet bayramı gu erın e ! pılmıştır. Dünden itibaren Kadıköy 

çalıştıran işçilere iki gündelik,_çalıştı şebekesinde yeni tarife başlamıştrr. 
rılmıyanlara da birer gündelik veril- ----o---
mesi lazım geldiği ha.de bazı iş veren 

müesseselerin bunu tatbik etmek iste 
medikleri görülmüştür. Iş müfettiş. 

Esnaf Cemiyetlerinde 
1 

Yeni Seçime Başlandı 

ISTINYE DOKU 
Bütün Tesisat 350 Bin 
Liraya Satın Alındı 
Devir işlerine iki Aya Kadar Başlanacak, 

1.slahatlçin Bir Proie Y apıhyor 

lıtinye dokunun bugünkü vaziyeti •• 

Istinyedeki Dok şirketinin hükO. - Fabrika için yeniden makine alınma
metçe sa.tın e.lmması hakkındaki mu sı ve bu fabrikanın da. her türlü de
ka.vele birkaç gUn evvel Anarada im- ni.z tamiratını yapabilecek bir hale 
zalanmıştır. Bu iş için Ankara.ya gi- getirilmesi temin edilecektir. 
den murahhas a.za Robin şehrimize Diğer taraftan, lstinyedek~ havuz, 
dönmüştUr. Şirketin umumi hissedar yeni şeklile işlemiye başlayınca, ha.
lar heyeti bir ay sonra toplanacak ve vuzlama ve tamir işlerinde zaman 
satış mukavelesini kabul ve tasdike- zaman ortaya çıkan ve hem Deniz -
deeektir. Devir ve teslim işlerine bun· yollan idaresini, hem de armatörleri 
dan sonra başlana.bilecektir. sıkıntıda bırakan srra b.!kleme mese-

Oğrendiğimize göre, !irket, bütün lesi de kendiliğinden ortadan kalka
tesisatile 350 bin liraya alınmıştır. bilecektir. lstinycdeki havuz, bugün
Mevcut tesisat, oldukça eski ve esas· kil vaziyette Romen gemilerinin ta
lı tamire ihtiyaç gösterir vaziyette- mir ve haVUzlanması işlle uğraşınak
dir. Sabih havuz 25 seneliktir. Fab- tadır. 

rika da dahil olduğu halde diğer bil· Havuzların itlareıi birleştikten 
tUn tesisat şimdiye kadar esaslı hiç 
bir tamir görmemiştir. Şirket idare
sinin tesisatı hUkO.metin ergeç satın 
alacağını hesap ederek büyük tamir
lere girişmediği anlaşılmaktadır. 

sonra 
Istinye haVUzu da alındıktan sonra 

Fabrika ve Havu7Jar müdürlüğünün 

faaliyeti bir misli artacak ve daha zi

yade inkişaf edecektir. Esasen son lalahat yapılacak 
Teetsa.t hUkillnet tarafından devir seneler içinde havuzların işi tonaj i-

aunafKUUl ti0i1İ'Q. t.lİ'.!IU;ı.uu&.:ı .'L..l ,,..._...___, ~1..--'•- ·•Ulrn,.1-:- -· • ••A -- '-"~; 

ka ve Havuzlar mlidUrlüğüne l::ağla
naca.k ve bu suretle çalışacaktır. Ik
tısat Vekaletinin Istinyedeki havuzu 
da, Haliçteki diğer havuzlar gibi ıs
lah edeceği. ve esaslı surette yenileş
tireceği anlaşılmaktadır. Halen mev
cut tesisat, elektrikle çalışan bir sa
hih havuzla bir fabrikadan ibarettir. 

Eksik Kalan 
Kitapların 
Çoğu Basıldı 

' 

Devlet matbaası, ilk ve orta mek
teplerle liselere ait ders kitaplarının 
mühim bir kısmını daha piyasaya çı
karmıştır. Son bir iki gün içinde çı
kan kitaplar §unlardrr: 

Orta mektep birinci smıf cebir, ta
rih, tabii ilimler; ikinci smıf tarih, 
okuma kitabı, üçüncU sınıf biyoloji, 
kimya, lise birinci sınıf fizik. 

Şimdilik noksan kalan ve bir haf
taya kadar bitirilmesine çalışılan ki
taplar da şunlardır: 

de genişlemiştir. Burası 934 te 
254,086, 935 te 275,258 tonaj mikta
rında gemi havuzlamrşken bu miktar 
geçen sene 331,729 tona varmıştır. 
Bilanço vaziyeti de çok iyidir. tdare 
1934 t:e 88 bin, 935 te 60 bin ura va
ridat temin etmiş, 936 daki varidat 
ise 203 bin lirayı bulmuştur. 

Karadenizde 
Fırtına Tekrar 
Başladı 
Pastırma yazı denilen güzel h:ıva

lardan sonra, iki gündür soğuklar 
kendini hissettirıniye başlamıştır. 

Dün gelen haberler, Kara.denizde 
yeniden fırtına başladığım bildirmek 
tedir. Evvelki gün Boğazdan çıkan 
küçük gemiler, geri dönmiye mecbur 
olmuşlardır. Büyükdere önünde va
purlar havanın sükfınet bulmasmı 
beklemektedirler. Dün, büyük iki gaz 
gemisinden başka Karadenize vapur 
çıkmamıştır. Büyükdere liman daire-

si tehlike işareti çekmiştir. 

Limanlarda 
Vapur Bekliyen 

Mallarımız 
-o-

Mersine Büyük 
Vapurlar Gidiyor 

Posta vapurlarımızın ihtiyaca ye
tişmemesi, son zam.anlar yeni sıkıntı
lar doğurmuş ve birçok yerlerden şi
ka.yetler yükselmesine sebep olmuş
tur. 

Tatil zamanının bitmesi, ihracat 
mevsiminin başlaması bütün hatlar
da yolcu ve eşya nakliyatında nısbet
siz bir artmrya sebep olmuştur. Us
telik eski olan vapurlardan birkaç ta
nesinin birden havuzlama müddetle
rinin gelmiş olmasr sıkıntıyı büı>bü
tün artırmıştır. 

Vapursuzluk, en fazla Mersin hat
tında hissedilmiştir. Denizyollan i .. 
daresi, bu hattın ihtiyacını karşıla
mak üzere Mersin hattına büyük va. 
purlar göndermeği kararlaştırmıştır. 
Erzurum vapuru havuzlandıktan 

sonra önümüzdeki haftadan itibaren 
bu hatta verilecektir. Anafarta vapu .. 
ru da fazla olarak Mersin hattına kal 
drrılmıştır. Bu vapur cuma günü Ji .. 
manımı?.S. gelecek.tir. Yine büyük va,.. 
purlardan olan D~upmar bu hat.. 
ta çalışacaktır. Mersin vapuru biri .. 
ken malları almak ve ara iskeleleri 
tutmak vazifesile Mersin yolundadır. 

Karadeniz hattına. haftada Uç de
fa kaldırılan postaların da ihtiyaca. 
kafi gelmediği görülmüş, araya bir. 
posta daha ilft.ve edilmiştir. 
Çarşamba günleri saat onda kal .. 

kan bu vapur doğru Trabzona git • 
mekte ve dönüşte, açık liman olduğu 
için, ekseri.ya uğranılmıyan Inebolu-. 
ya uğnyara.k oradaki malları alın.ak~ 
tadır. 

Izmir hattında. nakliyat işleri dü. 
zelmiş gibidir. 

Tarih Muallimi Muhsinin 
Cenazesi Kaldırlldı 

Eski ve eme~, %rih muallimle
rinden Muhsin, evvelki gQ_n FranBiz 

dırıİm"iŞbi. ~ M~~."Ç'OY'pfi'~ BB9' ~ 
ınuş, cenazesinde muallim ve arka .. 
daşları, talebeleri ve dostları hazrr 
bulunmuşlardır. Mezar ba~mda mu. 
allim Ahmet Halit ve bir talebe nu· 
tuklar söylemişler, memlekete olan 
hizmetlerini anmışlardır. Mezarına 
birçok çelenkler bırakılmıştır. 

rBıRKAÇsATIRLAJ 
S anayi müesseselerinin iç ~~ 

melerini tespit için sanayı bıdi· 
ğinde bugünden itibaren toplantılar yapı. 
lacaktır. 
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B aşvekalete bağlı Istanbul h~inei " 
rak tasnif komisyonu reııı Muh· 

. . . . general ,Ahmet Ri· tar ıstıfa etmıı, yerıne 
fat tayin edilmiştir. 

• 
S aç kıvtrma makinelerinin ve bu ~ 

kineleri kullananların kontrolune 
ait talimatname tamamlanml§ ve dün 16" 
hir meclisine verilmiııtir 

• 
B ölme ile ayrılmı~ olsa bile kahv~ 

hane ve gazinolarda berberlenıı 
bulunması belediyece yasak edilmiştir. 

• Dk okullarda 3, 4 ve 5 inci sınıfla
rın okuma kitapları, 4 ve 5 inci sımf

ıarın atlası. Orta mekteplerde 2 inci 

sınıf medent bilgiler, 3 üncü sınıf fen 

bilgisi. liselerde birinci sınıfın cebir, 

hendese, biyoloji, ikinci smıflann ce

bir, hendese psikoloji ve üçüncü sını
fın sosyoloji kitapları. 

Karadcnizde havaların bozması ü

zerine Zonguldak ve Ereğlide ! aali

yet durmuştur. 

M eşhut suçlar müddeiumu~ m~avinl 
Hikmet Sonel, dün tevkıfaneyı tef. 

tiş etmiştir. 

• 
N arh komisyonu, ekmek fiyatlarmı 

Boğazından Yaralandı 
Parkotelinde garson Mihran, buz 

dolabından soda şişelerini çıkarırken 

bunlardan biri ansızın patlamış ve 

cam kırıktan Mihranı boğazından a
ğır surette yaralamıştır. Beyoğlu has 

Dün, şehrimizde serpinti halinde 
yağmur yağmıştır. 

o---
RAMAZAN CUMA YA 
ıstanbul müftülüğünden: 
Ikinciteşrinin beşinci cuma giinü 

Ramazanı Şerifin iptidası olduğu i
lan olunur. 

on bel} giln için aynen bırakmıştır. 

• • 

D ün sabahtan itibaren cıvar kazalar 
da da sırtta, sırıkta ve başta ha-

mallık kaldırılmıştır. 

• 
E snaf Cemiyetleri milııterek yardım 

heyeti, yoksul esnaf çocuklarına 

400 liralık kitap dağrtılmı~tır. 

Kumkapıda oturan yazmacı Manok 
ta ev sahibi ile kavga etmiş, sarhoş
lukla camlan indirmiye başlamıştır. 
Bu sırada muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanmıştır. 

leri, bu gibi yerleri tesbit ederek sa

hipleri hakkında k~uni takibata gi

rişeceklerdir. 

Yeni Çocuk Ansiklopedisi l 

1 

Esnaf cemiyetlerinde idare heyeti 
seçimine başlanmıştır. Dün Müskirat 
amilleri toplanmışlar, yeni idare he
yetine Berberyan Istepan, Numan 
Balkan ve Agop Bahadiryanı seç -
mişlerdir. 

tanesine kaldırılan garsonun vaziye
ti tehlikelidir. 

inhisarlar Umum Müdürü 
Inhisarlar umum müdürü Mi tat Ye 

nel, idarenin yeni sene faaliyeti et
rafında Vekalete izahat vermek ü
zere Ankaraya gitmiştir. 

Yurtta Bugünkü Hava 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı· ı 
nan malllmata göre, bugün yurdıımu.zda 
havanın umumiyetle bulutlu ve yer yer ya
ğrşh geçmesi, rüzgirlarm Trakya, Kocaeli 
Ege mmtakalarmda 5imali istikametten kuv 
vetli, diğer yerlerde garbi istikametten, Ka 
radenizde kuvvetli, şarki Karadenizde fır
tınalı ve diğer yerlerde orta kuvvette es
mesi muhtemeldir. 

i""I"klnciteşrln ığ:37
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SALI 
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11 inci ay Gün: 30 Hızır: 181 

Saban: 26 Ilkteşrin: 20 

Arabi 1356 Rumi 1353 
Güneş: 6,32 - Oğle: 11,57 

1143 \ 
Cilt C" ~\ 

Kuponu Kup~~u ~ 
30 kupona mukabil bir 

cilt (300) kuruştur. 

10 kupona mukabil bir 
cüz 7~ kuruştur. 

Saraçlar Cemiyeti seçimi de dün 
yapılmıştır. idare heyetine Abdülva
hit, Hayrettin ve Recep getirilmiş -
lerdir. Bugün de şekerciler ve otel
ciler cemiyetlerinde seçim yapılacak
tır. 

Mit.at Yenel, yeni sene faaliyet 
programı ile üzüm, incir ve tütün alı
mı üzerinde direktif alarak şehrimi
ze dönecektir. 

DUNKU HAVA 
Dün hava akşama kadar kapalı geçmiş, 

lkindi: 14,46 - Akşam: 17,5 
Yatsı: 18,39 - lmsak: 4,51 

'----~·----------~--~-----rüzgar şimalden saniyede beş metre ola
rak esmiıtir. Barometre 759.6 milimetre, 
hararet en çok 13.8, en az 7,1 santigrat o
larak kaydedilmiştir. 
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1 
Japonlar Yeni Bir 

1 aarruz Peşinde 
Bir Çin Ordusu 

Pekin Hattında 

Zafer Kazandı 

1 

TAN 

Filistin 
Meselesine 

Yeni Resim
erle Bakış ar 

1 ltalya, Nyon 
Anlaşmasına Nasll 
iştirak Edecek? 

Valensiya Hükumeti, Tecavüzlere Karşı 

Koymak için Hazırlıklar Y apt. 
Londra, 1 (TAN) - İngiltere ve Fransanın Akdeniz deki Baf

kumandanları, İtalyanın Nyon muahedesini tatbika İftirakinin 
hissesini müzakere etmİflerdir. İtalyanın korsanlıkla mücadele
ye mukabil alınan tedbirlere İftİraki kabul olunmuf, fakat onun 
kontrol edeceği mıntaka tekarrür etmemişti. 

Nevyork, t (TAN) - Uzak Şark harbine 

Clair en IOn haberlere göre Japonlar Şanghaya 
yeni kuvvetler aevkediyorlar. Bir kısım Japon 
ukerinin Sucuv'a çıktığı söyleniyordu. 8,000 

:Japonun buraya çrkbğı pyi olmu9sa da bu ha

ihtilalcilerin yolclan çıkar(lığı !fır tren 

İspanya asilerine mensup tayyare-------------

nin Jean wans n~lı t~~liz v?purunuı ~~"""'~~ 
tahrip etmesi hfıdısesını tespıt etmek 1~ 

ber teeyyüt etmemi9tir. 

üzere tngilterenin bUyük zırhlıların - ~ Hatayda yeni Reiim 
dan Hood Barselonaya hareket etmlş t 
fu ~~I~ • 

~Iister Eden bugün Avam Kamara 
smda asiler hükumetinin hadise hak 

3 ---

fi.EK 
Havaya Laf Atmak! 
Gazetelerde okudum. Ge9en gün 

m~hut cürümler mnJıkemesLnde, bir 
genci, sokaktan geçen bir kıza: 

"Ben esmeri fındık ile beslerim" 
Şarkısını söylemek surotile -;öz at

tığı davası cereya111 etmil}, da\'a ııcti
cesinin ne olduğunu tet:kd\ten ziya
de bu şekilde lii.f atmaınuı imkll.nl:ı -
nndan ve sırasına göre buna karşı 

bir şey öyJcnemiyeoeğindcn bahset
mek istiyorum. 

Gerçi bu söyliyeceğim şeyleri siz, 
ben yapamayız. Buoun için tmkak 
halkından olmak \'e zanaati itıba.rile 
bu fırsata malik bulunm.:ık şarttır. 

l\leselll. balık ııazarmdoo geçiyorsu -
nuz. Tam yanından ge~tiğiniz satıcı 
size balmrak: 

- Vay lııynr vny! diyor. 
Yahut diğer bir satıcı ayni seJdlde 

beni görünce: 
- Ammda bak yolcu! diye bağı

nyor. 
Gerçi arada bir geçmiş yo!t amma. 

i:nsam da içerlemez değil. Diyebilirsi
niz ki: 

- Onnım ! Satıcının sana lllf atma
s111a ne lüzum var? 

Orası öyle. Hiçbir lüzum yok! Yal· 
nrz onların da içinde öyle külhanbey

En son Japon tebliğine göre Japonlar, Şnmghaym 
ştmaı mmt.akasında yeni bir taa.rnız hazırlamakla 
meoguldtirler ve Japonlar Sucum nehrini geçmiye uğ
raflYOrla.r. Ohapel'nin temizlenmesi bitmiştir. Beynel-

k d~ derhal tahkikat yapmıya söz 
ın .. 

verdiğini söylemıştır. 
V alenıiyaya karşı 

Valensiya hükumeti Valensiyaya 
karşı herhangi mü~rnz kuvvetle 

' ı leri '\'ar ki, yolcularm içinde alay et-

i 
mek istediklerimi görünce böyle avaz 

. eclebilir. Buna kıyas: 
ınllel mmtaımya glrmlye teşebbüs eden Çbı ölüm ta
burunun slli.hlan lrıglllzler tarafından ahnmıstır. 
§anghay - Nankln demiryolu hattının Japonlar e
line g~tiğt haber verilmekt.edir. 
. şımau Çlnde, Japoo askerleriııbı Şansı eyaletinde 

Derledikleri ve eyaletin merkezinden altmış mil me-

ışmak üzere tedbır almış ve ihraç 
~~keUerine mukavemet etmek iç.in 
. eden hazırlıkları yapmı~tır. 
ıcap . H"k"· lspanya hükfımetı, u umet mer-

B&fede bulunduklan haber veriliyor. ı . 
. Nankinin ise mukabil taarruza ge-1 ... ôldürülen 
gerek Şanside ve Hankov-Pekin hat- u • u • u • 

bir /ngiliz askerinin cenaze merasimi 
k 7.İlli Barselonaya nakletmekten 
e~dınm, askeri teşkilatı takviye 

m tm k ve istratizi bakımından son de 
e e mühim olan merkez (Madrid) 
rece -1amı k b üzerinde Japonları püsklirttüğü ha F·ı· t• d 

her vermektedir. ı ıs ın e 
, Harp deııam ediyor 
Şanghay muhabirlerinden. Y~?1 ya- Gerg·ını·ık 

ba.ncı zayiat yoktur. Evvelkı gun bey 
ııelmilel mmtakaya düşen bir obüs 
tlç İngiliz askerinin ölümüne sebebi -
Yet vermişti. !ngiltere hükumeti ha
diseyi Protesto etmiş, fakat Japonlar 
ilk önce mesuliyeti kabul etmemekle 
beraber daha sonra mesuliyeti kabul 
~erek özilr dileın1'lerdir. 

• V• ~ • 
:Amenkiilılar kendilerine isabet eden 

mermilerden dolayı protesto etmiş -
ler ve Japonlar hadisenin tekerrür 
et~yeceğini 'bildimişlerdir. Japon ha 
ricı?'?sl ~amma söz söyliyen bir zat 
t?~lızlenn Çinlilere yardım ettikle
nnı ~e o~lara birçok kolaylıklar gös 
terdiklerınt söylemiştir. 
Mareş~ Çang-Kay-Şek, bugün Şa 

pey ve !.'l~r yerlerde mukavemet gös 
teren zabıtlere nişanlar vermiştir. 

---.-.o---
Seyit Rıza 

ve Avenesinin 

KndücJ, 1 (TAN) - Fillstin
de Arap - Yahudi mücadelesi 
devam ediyor. Vaziyet ~k ger
gindir, Dün gece Motsa'da bir 
Y ahudl müessesesine karşı tü • 
feık ateşi ~ılnuştır. Nasıra.da \'a-.. . -
lli.n edilen örfi idare devam edi
yor, fakat müddeti indirilmi.~tir. 
Kudil.ct mUltüsüntin Şark mem
Ieketleri.n.de ikametinin nıenedll
diğine dair verilen ha.herler ka
tiyetle tekzip olmımaktadır. An
laşılan, Kudüs müftüsü, Lübnan 
hilkiiıneti ile mutabık kalarak 
Lübnan sahilinde bir yerde ika 
met.e kn.rar verecektir. 

fransanın 

Fas Siyaseti 
Paris 1 (A.A) - Fastaki Valii U-

Muhakemesi mu.mi General Nogues'. Fas ~ehrinde 
Elaziz, 1 (A.A ) _ . ı yapılan bir kabul :resmınde hır nutuk 

maznunlannın b~ .. Tuncelı isyanı irat ederek, Fransa alcyhtaz:ı hare
Jerine geç v kt gun de muhakeme 1 ketler ile her tUrlii nasyonalıst hare

Bu"ÜnkU a he kadar d:vam edildi. ketlere karşı bütün vasıtalarla müca 
0 ma kemede ıs hAd· t izl · ıine ait Nazi · yan a !Se dele edecegwini ve tnm em emıye 

mıye Iiazat M 1 · t I ~ 
imzalan kaymak a azgır kadar tevkiflere devanı 0 unacagını 

rdi 
. amaırının o sırnda . . . . 

Mısır · Libya 
Hududu 

Aragon cephelerini sag ama 1 
ve d' 1 olduğunu bildirmekte ır. 

Harp haberleri 
Asilerin bir tebliğine göre Aragon 

da mühim muharebeler vuku bulmuş 
ve Salunanigo mmtakasında hükfı -

Ve 'falya metçiler 417 maktul ~ı;~mışlardır. Batayda.1 yeni reji mya.lunda tanı 
Balear adalarmdakı ası İspanya kıı manasile başhyacaktır. Burada Ha

mandanı Morend Hernandez, Cümhu tay Türk konsolosunu vazife başmda 

t
. K!taahl lre,h:k<'!ANt! -b~ısırtahU~?mde 1 rlyet bUkftmeti sahillerinin ve bütUn görü,,·oruz. 
ı ya u uıne ıne ır no . go~ e limanlarının abluka edileceğini söyle " 

1 
rerek Mışır - I..ihv" ı. .. ..ı..uı.. ·-- ~ hliK a a: ışaretler konması iş!nin başarilması mış ve me onanm sının, ası -
nı istemiştir. Hudut 1925 te tahdit ~er do~~masm.d~ geri ve dun oldu 
olunmuştu. İşaretler konması işi ttaI gunu ilave etmıştir. 
yan ve Mısır ricalinin iştirakile te~ek 
kü !edecek bir heyet tarafından yapı
lacaktır. 

AVA~I KAMARASINDA 
Londra, 1 (TAN) - Mister Eden 

bugün Avam Kamara.anda rbeyanatta 
bulunarak, Mısır hükumetinin İtalya 
tarafından Libyeye gönderilen isker 
kupvetler dolayısile hiçbir resmi mü 
racaatta bulunmadığını, fakat iki ta
raf arasında ittifak muahedesi daJre 
sinde müzakereler yapıldığı söylemiş 
tir. 

Çok Çirkin! · 
lzmir, 1 (TAN Muhabirinden) -

Evvelki gece Değinmendere nahiye
sinde çirkin bir vaka oldu. Sökenin 
Kemal Paşa mahallesinden Omer Hil 
mi Oz, kızı 14 yaşındaki Zeynebe ta-
arruz ederek kirletti. Hilmi şimdi 
polistedir. 

Sılifke 
Yangınının 

Neticesi 
HükOmet Konağında Bir Tek 

Resmi Evrak Kurtulmadı 
Ankara, l (TAN Muhabirinden)-

Buraya Silifkeden gelen malfunata 
göre, orada çıkan büyük bir yangında 
birçok evler ve dUkkanlar yanmıştır. 
Ateş bir aralık hükumet konağını da 
sarmış ve şiddetle yayılmış olduğun 
dan bir tek resmi evrak kurtarıla
mamıştır. 

Yangından sonra birçok aileler ~
siz kalmış olduklarından Kızılay der
hal yardıma koşmuştur. Vekıi.let te 
acil tedbirler almıştır. 

Ürdünde 
isyan mı 
Başladı? 

Amman, 1 ( A.A.) - Ma-
verayi,erianın ,imalinde karı· 
fıklıklar çıkmııtır. Valinin A
joilum'Jaki •arayı ile Karame 
ve Dallur'Jaki askeri karar
gahlara tüf ekle ateş afmış

lardır. 

Kısa Haberler 
• Seyahatte bulunan Yunan Kralı dün 

Romaya varmıştır. 
• Almanyanm Viyana sefiri elyevm Pa

ristc bulunmaktadır. 
• Italyan müstemleke mütehassıslarm

dan mürekkep bir heyet Berline gitmiştir. 
•Mütenekkiren Londrada bulunan Bulgar 

Kralının Ingiliz hariciyesiyle temas etmesi 
muhtemel görülüyor. ve klerı raporlar ve su 1 1 . bıldırmıştır. 

1 ç u arın sıl8h 
Jıoarak devletkuvvetı; -------~-----~-----~----------------------~-----------------------------------~ ----------

:~::~:ı:.d:::~~~:::::~: Fransız Zırh iz/arz Bal ear Su! arznda 
Muhakeme ayın Uçüne kaldı. 

----o--
Dahiliye Vekilinin 

Emniyetçilere Ziyafeti 
Ankara'. 1 (TAN) - Dahıliye Veki 

Jl ve Pnrtı Genel Sekreteri Bav s··k
rU Kaya bugün saat 17 de Ankar·auşe 
hir lokantasında, Cilmhunyet bayra
mında muvaffakıyetle vazife görmüş 
olan emniyet teşkilatı memurlanna 
bir ziyafet verdi. Vekilin ziyafette ve 
kalet siyasi ve idare müsteşarlarile 
eınniyct umum müdürü Şükrü, d'ğer 
uınum müdürler, Ankara vali ve be
lediye reisi Bay Nevz:ıt Tandoğan, 
emniyet müdürü Sadri Aka ve daha 
birçok zevat bulunmustur. Bav ~ük
rii Kayanın ziyafeti çok samimi bir 
hava içinde geçmiştir. 

lzmir Şehir Meclisi 
tzmir, 1 (TAN Muhabirinden) -

Şehir Meclisi avukat MünUrün riya
setinde toplandı. Riyaset raporunun 
okunması A vrupada bulunan Behçet 
Ozün dönmesine bırakıldı ve sonra 
riyaset divanı intihabı yapıldı. 

irknç Frnn.sız vapurunun 
B meçhul tayyareler t.~rnf~-

d ,__ u-:.,.ıuna.,ı uzerme an l><Wl.rruro. , d 
1 Frnmsa hlikfımeti B:ılear a a an-

. .. derme!• nıecilu-na bırlmç zırhlı gon , . 
ri:vetini hissetti. nuııclaıı, Fransa-

• •·tı ,.esit taar-
oın Il:ılcar a.füı.larını. u " " _ 

ruzların üssiilharekcsi tnnıdıgrnı 
tahmiın etmel• yanlış otnuız· . 

E nsen Halt>.:>r adıılnrın:ı:ı \'azıye-
ti, A•-alenı~·n emniyetini altii t e
d<'n bir malıiy('tte<lir. nu a<lalar_m 
1 1 b. dcvletın spa.'!lynlla."1 claha fan ır 

eline ge~mC!•l. lngiltcrc ile Jl'~ • 
sanın A1uler.ıizdcki ~ıratejlk vazı. -
yetini zfıfa uğratacağı için, Ing?
tere Ra.5veldli !\lister Chnınberlam, 
ltalyanın bu adaları işgal ile Ak • 
denlz cın.niyet:ni bozmak fikrinde 
olmadığmıa 'dair \'erilen teminat ü
zerinde durmuş '\'e hunları meır.ınu
nlyete değer görmüştü. 

Fakat lngiltcre iç.inde bu ada
lar yüzünden hissolunan hoşnutsuz 
hığun de\'am ettiği göze çarpıyor. 
lngilterenin en salahiyettar deıniz
cilermderı sayılan visamiral ır~ 
bome bu meseleyi mevzuubahis e· 

...................................... ~ ............. ....... i YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL i 
~- ~~~·········....... t ................. ~ -... .............. . 
den bir ~azı ııula ltruya.nın deniı· Bahmr adaları arnsmdal<I saha ıle 
altı gemilerine \'e tayyarelere da.- Portsaitde Yakın Sari\ tarafında • 
:nuıaı:ı knv\'etleri bir deniz de\"leti ki sa.hadır.,, .. 
olmasından Akcleniı.deki vaziyet~ . O halde ltalya, Sardimin'nın gar 

istratejd< bakımdan lngiltere i~ın bınclen 300 mil mesafede bulunan 
gayri müsait bir mahiyet aldığını 1'~ajorka~, ele geçirecek olursa gar-
anlat:tıktan soınra di~or ki: bı Akdt'flizin Almcria'ya kadar u-

A kdeniz(le bir rnu\·asala hattı 
olmak dolayısile lngiltere, 

i!;in zaruridir. }'akıt bu yolda ça
lışan ticaret gemileri dcıuizaJtılan· 
nm tccavüziine maruzdur. Ayni yo 
lun mühim bir kısmında tayyare 
tehlikesi de \'ardır. 1'ayyarooin tah 
telbahirle birl~mesi bu silahı da· 
ha müessir bir hale getirebilir. Bu 
bakımdan ele geçirilebilecek her üs
slilhn.reke ltalya için faydalıdır. 1-
t.alya.nın bugiin Sardinia'da, Sicil
yada, Libya<la ve R-Odosta üssiil • 
harekeleri vardır. Demek ki, Ak· 
denizin ltalyan salıası haridnde 
kalan lasnnlan, Cebelüttank Ue 

7.anan lasınıru tehdit edebilir. Fa
kat lngiliz visamiralinin anlatışına 
göre lUinorkadakl Port Mnhon li
maııu da, l\Jajorkadaki Palma \"e 
Pollcaızo limanları derecesinde, 1-
talya ~in miihim<lir. Bundan baş
ka Baloor adaları, uzun sahilleri 
dol~yı<;ile buraya yerle~tirileeek 
sahıl muhafaza istasyonları ile garp 
hav7.asının büyük bir kısnunı kap. 
hyabUir. 

Bütün bu mukaddem~lerden şu 
netice çıkıyor: ltalyanm 

Balea.r adalarında yerleşmesi Fra.n 
sa.nm Cezayir - l\Jarsilya ve Oran
Marsilya yolu üzerindeki müna:kn. -

Iatmı tehdit eder. Bu yollar ise, bir 
Avr.upa harbi \'ulruuncla, Fransa i
çin hayati bir mahiyet kazanır. ln
gUtereye gelince o da bütün bu yol 
boyunca hart-.ket eden biitiin ge. 
milerfnıi korumak için tedbirler ııl
nuya lüzum görecek '\'e ~·mi bir 
hasmm Akdenize hakim olmasın -
dan e\'\'el buna karşı ~etmek mcc
burisetini hi edecektir. 

Fransa ile lngilterooin bütün bu 
endi eJeri, ltaJynda anlaşıldığından 
'\'e takclir e<lildiğ"mden Sin~ or Mus
solini de, Gencra.J Franco (la, Is • 
paınya harbi .neticesinde h i~bir kim 
seye ispanya arazisinden bir şey \'e 
rilmiyeceğini katiyetle Uiin etmiş
lerdir. 

:Fakat bütün hu teminata rağ -
men, Fransa gemilf'riıne vukubul3J!I 
son taarnız ilzerine, Balcar adala
rına zırhhlamu göndı•nnek ihti
yac1111 hissetmiş \'e bu adalnnn mu 
\'&kkat saınılan işgaline karşı has
sasiyf'tini gö termek istemiştir • 

Şilphc yok ki hu hareket, bu ada
lardaki işgalin ha.ldkat.en mu,·ak _ 
kat olmasmıa yardım eclecektir. 

- Vay ka.ynınk vay! Diye yoğurt 
satan: 

- Şeker kutulan, dlye kavun sa
l ta.n: 

-Piliçler \-ar, piliçler, diye tavuk 
satan satıcılarm önünden geçenlerin 
hal ve cin lerine göre bu imalı söz

ı Iercfon mll.na çıkannalan ,.e içerleme-
leri de mümklirıdür. 

Liik1ın gelgelelim, böylesine ne di
yebilirsiniz? Poli e söyleseniz: 

- Ticaret S1!rbest değil mi! Ben 
malımı methediyorum. O da buradan 
~eçiyormuş. Ne. di~·e listüne almıyor? 
Cevabmı verince akar sular durur. 

Onun için bövle imalı lfıflan ilc;tü. 
ne almamak yolun en lr-+f...,..,.c:ıı ve 
6'1 ı?iirmtilc;n,,t;,ıj;,. B. FELEK 

===-
RESMİ TEBLiG 

Türk · lran 
Münasebetleri Çok 

iyi Yürüyor 
Ankara, 1 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
Iran Hariciye Veziri Ekseıans Sa

mü, Cümhuriyet hilkflmetine resmen 
iadei ziyaret etmek ve milli hayranı 

şenliklerinde bulunmak üzere Anka
raya gelmiştir. 

Reisicümhur Kemal Atatürk, Ekse 
lans Samüyi kabul etmiş ve diğer 
taraftan Ekselans Sa.mil, Başvekil B. 
Celal Bayar ve Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Aras ile görüşmelerde 
bulunmuştur. 

Bu görüşmeler esnasında Türk .. 
İran münasebetlerinin iki dost mem
leket büyük şefleri tarafından ~izUen 
yolda muvaffakıyetle yürümekte ol
duğu büyük memnuniyetle müşahede 
oulnmuştur. 

Iki hükumet, sıkı iş birliği styai=e-
tine sadık olarak, kendileri için kıy
metli olan sulh eserine çalı~makta 
devam edeceklerdir. 

B. Samü, Celal Hayar ve Tevfik 
Rüştü Aras, beyneırnilel vaziyetin 
muhtelif safhs.lar1111 dr. gözden ge • 
çirmişler ve kendilerini alakadar eden 
meseleler üzerinde tnın fi:tir mutaba 
katlerini bir kere daha m~ışahade ey. 
lemi§lcrdir. 

B. Samü, Celfıl Rayar ve Tevfik 
Rüştü Aras, sulh ve sük"·n için ve 
akit devletler arasn dr.. tarsisirıe ya
radığı samimi mUnasebetlP.r için mü
him bir unsur olarak tecelli eden Sa
dabat paktının mesı•t neticelerinden 
memnuniyetle kaydı malumat etmiş 
!erdir. 

Ekselans Samiinin zivareti Türld
yede. iki memleketi oııibıı in~ 'ıağlı
yan sarsılmaz dostluğun yeni ~ir te
zahUrU olarak karşılanmıştır 

IUISAFIRUUIZ DONUYOR 
Ankara, l (Tan muhabirinudı) 

Muhterem misafirimiz Iran -- ·-•ve 
Nazın B. Samii, bugUn hususi hir 

trenl memleketi.rıe döndüler. stas
yonda çok samimi uğurlama m"~"si
mi yapıldı ve bir askeri müfreze se
lam resmini ifa etti. 
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ye Si 

~ğrrceza Mahkemesi, dün, geçenlerde tevkifhanede işlenen bir 
cinayetin muhakemesine başlamıştır. İki jandarma, suçlu bölme
sine başka bir öldürme hadisesinden mevkuf olan laz Maksutla 
Yu ufu geçirmişlerdir. Davanın mevzuu şudur. 

--ı Bir ay kadar evvel tevkifhanede 

Y 
döndüncU koğuşta Uz Yusufla hır-a r a ıya n sızlıktan mahkum ola? Fevzi kavga 
etmişler, Maksut ta ışe karışmış ve 

G 
•f nihayet Fevzi gırtlağı koparılmak e r,.. ev 1 suretile öldUrülmUştUr. 

'3' Şahitler neler söylüyor? 

Ed
•ı • Karam me okunduktan sonra suç 

1 
lulann ikisi de hadiseyi inkar etmiş-
lerdir. Bundan sonra şahit olarak din 

Dördüncü sorgu hakimi, dün Rem-
21 isminde bir genci tevkif etmiştir. 
Bu kararı icap ettiren hadise şu
dur: 

Müyesser isminde bir kadın, evvel
ki giln FeriköyUnde Evrenus ızade so
kağından geçerken, bu sokakta otu
ran Ismail Hakkı isminde biri MU -
ıyessere laf atmış ve sarkıntılık yap
mak istemiştir. Şemsi oğlu 21 yaşla
rnıda Remzi MUyesserle alakadar ol
duğu için lsmail Hakının laf atışın
dan müteessir olmuş ve hemen be -
linden çıkardığı bir saldırma ile ona 
hücum etmiş ve birkaç yerinden teh 
likeli bir surette yaralamıştır. Yara
lı Şişli Çocuk hastanesine kalduıı -
mıştır. Ta.bibi adiller yarayı görmU§ 
ler, müddeiumumilik te suçluyu sor
gu hakimliğine v~ ve tevkif ka
ran almı§tır. 

--0- ,.., 

Köylü Si9arası Kaçırırlien 
Rizeli Rıza isminde birisi §ehiı de 

satmak Uzerc iki sandık içinde 72 ki
lo köylU sigarası kaçırmak isterken 
gümrük muhafaza memurları tara
fından yakalanmıştır. Rıza, mahke -
mıeye verilmi!}tir. 

-0-

Yak na sr rkeşler 
Bahattiin, Hn.çik, Karpis, Nuri, 

Hüsamettin ve Turhan isminde altı 
esrarkeş Topanede Alinin evinde 
toplanarak esrar içerlerken Y.nkalan 
mışlardır. 

-o-

Geçimsizlik Yüzünd n 
Beyoğlunda Yeni çarşıda oturan 

G5 yaşında hamal Mehmet, on sene
denberi beraber yaşadığı metresi Si
rnnoş ile geçimsizlik yüzünden kav
ga etmiş ve bıçakla burnundan ya
ralamıştır. Bu arada ayırmak istiycn 
'.Artini de yUzUnden yaralamıştır. 

lenen mevkuf lbrahim, hadiseyi 
şöyle anlatmıştır: 

- O gUn dördüncü koğuşu bada -
na ediyorduk. Bu badana mevkuflar 
arasında toplanan para ile yapılıyor
du. Badanayı L8..z Mustafa yapıyor -
du. Fevzinin yattığı yeri badana et
anişti. Niçin yapmadığını sordum. 
O da: "Parn vermedi de ondan" de
di. Ben dwa.rıya. çıkll)ıştTm. Unkapan 
Iı Fevzi içeriye girdi. Yusuf ta kapı
da duruyordu. lçeride ağız kavgası 
başlamıetı. Ben söylenilen sözleri duy 
madım. Biraz sonra Yusuf, Fevzinin 
koluna mnngal ayağından yapılmış 
bir bıçak salladı. Maksut ta Fevziye 
elini uzattı. Fakat vurmadı. Bu sıra
da Fevzi gırtlağını tutarak kapıdan 
çıktı ve tevkifancnin hastanesine 
doğru gitti. ora.da öldü. Sonra tevki
fanede o.raştırma yapıldı. Uç\lııcU 
koğu§ta kunduracı Kemalin cebinde 
kanlı mangal sapı bulundu.,, 

Bundan sonra dinlenen katil suç -
lusu mevkuf Kemal de §unları ilave 
etmiştir: 

- Bu tahtaların arasından bir bı
çak çıkardı. Fevziye salladı. Maksut 
ta sustalı bir bıçakla hamle etti. Fa
kat onun hamlesi yalnız Fevzinin pi
jamasını yırttı. Fevzi hastaneye koş
tu. Gırtlağından kan boşandı ve öl-
dü.,. 

Gardiyanın söyledikleri 
Daha sonra şahit Mehmet, dinlen 

miştir. O hadiseyi görmediğini yal
nız işittiğini söylemiştir. Gardiyan 
Ali Fuat ta: 

- O gUn dördUncU koğuştl_L temiz. 
lik vardı. Ben tevkife.nenin ıç kapı,. 
lanndan birisinde nöbetçi idim. Bah
çe kalabalık ve güriiltülü idi. Bir a
ralık fazla bir gUrUltU oldu. Fevzi 
gırtlağını tutarak çıkıyordu. Be~ ?.ir 
hadise olduğunu nğrendim, duduk 
çaldım. Gardiyn.n Yusuf üçlincU koğu 
ğa girdi. Serğardiyan Mustafa da 
geldi. 

Hildisc işlenirken görmedim. Yal-

TAN 2 - 11 - 937 

~--•••••• Candan gülmek ... ve bütün kederleri unutmak saati geldi ... •1'1•••••••11,• 

SOMER Si 

Köveklerin 
Parçaladığı 

Çocuk Cesedi 
Dün sabah Kum.ka.pıda bir ar

sanın tnlıta.perdcsl o.rkıısmda 
köpeklerin hır tığım gören ~o
cukla.r, perdenin aralıkl:a.nna göz 
lerlnl uydurup içeri ba]mıca kö
peklerin bir ,;ocuk cesedini ~ 
ki5tfrcliklerinl gömı~lerdir. lü.
dlse, derhal polise ve ınüddeiu
.mwniliğe ak etmiş ve tahkikata 
ba.5lamıştır. j 

Tabibiadll Enver Karan, cese
din bulunduğu yere gitmiş ve va.. 
ziyetl tctldlc etml tır. çocuğun 

mı köpekler tama.men yemiş-
tir. Yeoı doi;'ltD bir ~cuk oldu-
ğu tnhnıfn edilmektedir. Bunun
la beraber dolrt.or cesedi nıorga 
lmldırtmıştır. Verilecek rapora 
göre, tahkikattı de'\ı.ım cdileook
tir. Polis bu !',;.ocuğun kimin ta
rafından o. ~ bldığmı rohldk 

Şehrimizdeki Mahkum 
Çocuklar Yakında 

Edirneye gönderilecek 
ImralI, Edirne ve Zonguldakta\:1 

hapisanelcrde çalıfµln mahkfımlann 
işlerile meşgul bulunan Adliye mü
fettişi Bay Cemil lstanbula gelmiş
tir. Burada, Edimede·ıı-18 yaşın· 
rasındaki mahkumlar için yeni ~yapı
lan çocuk ıslahhnnesi işile meŞgul o
lacaktır. İstanbul milddeiumumilik 
ilamat dairesi de ıstanbulda bulunan 
malıküm çocukları tesbit etmekt~ 
dir. Bu çocuklar kefalet ile velilerine 
teslim edildikleri için mUddeiumı.ınni· 
lik derhal kendilerini buldurarak ve 
birkaç gUne kadar do. Edir.neye gön
derecektir. 

YENl NEŞRIY AT 
ıvtlcımlı kul 

Edebiyatı cedide Ustatıarmda.n şa
ir Hüseyin Siret Özseverin son z.aman 
hırda ynzdığı şiirler bir araya topla
narak Kıvılcımlı kill isimli !bir şiir 
mecmuası neşredilmiştir. Milli klilüp 
hanemizi :kıymetlendiren bu eseri ka
rilerimizc tavsiye ederiz. :__-----:.-

Ertuğ r u 1 Sadi Tek 
Tiyatrosu (Aksaray) 

da. lbu geco 
CEHENNEM ve 
AMAN HA.ND4 sus 

nız, Yusufun vurdu~'SGE sonradan 
~ttim.,, demi.stir. 

Şahitlerden bir kısmı haptsaneye 
geçtikleri için gelmemişlerdi. Bunla
rın da çağırılması için muhakame ta-
lik edilıni§Ur. ı 

NEMASI 
YARIN AKŞAMDAN itibaren Fransız komikler kralı 

FERNANDEL'i NiT A RAYA ile beraber 

G .. ' • ·ıı s·· ı ' or •••• ışı _ .... _ oy eme .... 
~e:'8imin kahkaha tufa~mı takd~ ~ ~eockir. Bu filmdekı alamod yeni MEXlCANA şarkıSinı dinliyecek
sınız. YARIN AKŞAM içın yerlerı nızı temin ediniz. 

Üniversitede Bu 

Akıamki Konferans 
Üniversite serbest konf erans.larm 

dördUncUsU 'bugün Hukuk FakUltesi 
Roma hukuku ve medeni hukuk or
dinaryUsU profcsörU A. B. Schwarz 
tarafından verilecektir. Mevzu mtıka 
yesell hukuk ilminin ehemmiyeti ve 
vazifeleri (bilhassa Tilrkiyede) dir. 
Herkese açık olan bu konferans sa
at 18,10 da Untversite konferans sa
lonunda verilecektir. 

Muallimler Arasında 

Yeni Tayinler 
nk tedrisat ikinci kadrosu henüz 

Maarif Vekaletinden gönderilmem~ 
tir. Yalnız bu listeye dahil bazı ta. -
yinler dUn telgrafla maarif müdüri
yetine bildirilmiştir. Dün emri gelen
ler a.rnsmda şunlar vardır. 

Zafranbolu muallimlerinden Mus -
tafa., Bursa.dan Handan Silivriye, 
K!hte maarif işyan Ahmet Silivri 
fbaşmuallimliğine, !zmirden Perihan 
Şileye Tunçelinden Men!}ure ve Ay -
dmdan Fehime Trabzondan Feyziye 
Çatalcaya ve İstanbul muallim mek
tebi mezunlnnndan Kadri lstanbul 
ikinci ilkmektebe tayin edilmişler -
dir. 

TEŞEKKOR 

Gaybubeti edebiyesile bizleri çok 
müteessir eden kzynıetli annemizin 
gerek cenaze merasimine iştirak ve 
gerek bizzat mektup, telgraf ve tele
fonla tuiye li.Hfunda bul'WUila'k su
retıle bızlen muınetuu- uu d.KcJoU a..n.· 

raba ve dostlarımıza ayn ayn tcşek
kUril arzu edersek te tecssUrlimüz bu 
vazifeyi ifaya mfı.ni olduğun.dan muh 
terem gazetenizin tavassutunu dile
rim. 

:Karadeniz Orman İşletme T. 
!A. Ş. Mürahhııs azası Talat 

Hidayet oğlu 

Bu akşnın saat 21 de • 

Fransız Tiyatrosunda 
Ama Macar Piyanisti 

IMRE UNGAR'ın 
ala V E D A K O N S E R 1 ..................... 

P Dehakar .. Emsalsiz .. mükemmel artist 

HARRY BAUR 
Kuvvetli bir mevzuda müessir ... Dramatik bir film olan 

orl<usuz Adam 
filminde yarattığı ve şimdiye kadar görillmemiş kahramanlık sah
neleri. 

Bu Persembe Akşamından İtibaren 
A Y Sinemasının 

••&Dill•ım-lm yeni bir zaferi olacaktır. 

, • Pek yakında: TEPEBAŞI 41 

(il A R O le: 11\DDDnde 

HARRY FLEMMNiNGS Heyeti 
20 erkek ve 20 kadın artisti 

1r nconllnenlal 1937 revüsünde 
66 .M.iami,9 
IJ=Dcaıa?>eş arinst:n a 11 ~ ko~ 

ve C O N T 1 N E N TA L A ~ B A SA O Ö R C A Z 
Halihazırda Avrupayı dolaşmakta olan en mükemmel ve en fevkalide 

• .Amerikan tema~ı •••••llıiımillıiliiııııl 
•• • 

Tu RK S 1 rt E M A S 1 rt D A : 
~-- mevsimin en bUyUk filmi--• 

HAC O M U R AT (Türkçe) 
Vatan ve lsUkl9.l o.şkile Çar ordu lnrına kal"§ı açılan büyük savaşın 
filmi. Me hur Şeyh Şamil'in ta.riht vak'ası. 

--- lvan Mujukin • Lll Dagover • Betti Aman -mı ................. ·-.&.--"" .1 T> -.1-..:t: •• _ ... : Q-ı.ı- l'T\.:--:.L.---· 
'.Antalya Defterdarlık tahsilat şefi 

Bay Necati Pekerle Antalyanm ta.om 
mış aile ve tilccarlarmdan SUleyınan 
Kaçaralioğlu kızı Bayan Cemilenin ev 
ıenme törenleri Antalya Belediye ev
lenme salonund.'L bUtUn erkft.m hUku
met ve yüzlerce davetlilerin hu.ıurile 

olmuştur. ı 

Nişan töreni 
EmlAk, Eytam Bankası islwnto şe

fi Bay Ulvi özlerin hemşiresi Bayan 
Nuriye özlerlo ·gazetemiz makinistle 
rindert Bay Mazharın nişan töreni gU- .:. 
zide bir davetli çevresi içinde Fener
deki evıerinde kutlulanmıştır. Tara -
f cyne saadetler dileriz. 

TEPEBAŞI 

Bu akşam 20,30 da 
Siıc Öyle Geliyorsa 

3 perde 

•izin için dOşOnen 

bir lyer otomatlijldl~ 

~ P ıu ll P _!_=11 

ve eğer yoksa vaziyeti §8.hitlerle tesbit ettirmek Uze
ı-e hiç değilse karısının başka. bir yerden dönUşUnU 
beklemesi icap etmez miüdi? Fakat birdenbire git .. 
mek gUlünç olur diye düşünerek dizlerindeki mahluıt 
la hareketsiz, uyuşuk bekliyordu. 

Beklediği şey belki de sadece bir kadeh rakı ile 
mezesiydi. Zaten ötekiler de bunu hazırlıyorlardı .. 

-84-
Ve beyhude vakit geçirmesini sevmiycn Biya.nka, 

birden: 

Pencerolcrinde ı§ık bulunan yerin karısile NUzhe
tin buluştukları ev olduğunda eüphe etmemişti. Çiln 
kü Senihnnın anlatışına ancak bu büyücek bahçe or 
tasındaki iki katlı bina uyuyordu, ötekiler daha zi
yade birer kulübe idi. Bahçe, alçak bir duvarla çev
riliydi. Halit bir türlü kapıyı açamayınca duvardan 
kolayca atladı. Köpeklere karşı ihtiyaten eline ~i 
bir baston nlmu tı. Lakin karşısına çı1<an gıcyct iri 
bir hayvan havlayıp bağırmakla ve evdekilere ha
ber vermekle iktifa ederek üzerine saldırmadı. Halit 
iki üç adım daha atmıştı ki, aydınlık pencerelerden 
birinin kafesi yukarrya sıyrıldı ve biri ı 

lfı.m.ba vardı ve sarhô§ olduğu belliydi. · • ~.l .. • • l Halit gösterilen yere oturmuş, tamamile tabü bir 
- Buyursunlar, Halit Beyefendi, buyursunlar. Uç hal alınıetı. Cevap verdi: 

- Çok sıcak, bak yUzüm ateş gibi! diyerek Hali
din elini aldı, yanağının üstünde uzun uzun tuttu. 
Ve Halit elini konan yerden hiç te çekmedi. 

-Kimo?l· 
Diye seslendi. 
Halit Nüzhetin sesini tanıımıştı. Derilcmekte de· 

çam ederken, çok t.abuk inmiş bir bıçak kati,yct ve 
§iddetile de mukabele etti· 

- Ben! 
- Sen ml? Kim olduğunu fnrkedemiyorum amma, 

saygısızın ibiri olduğun muhakkak! 
Delikanlı ba§lllı dışarı çıkarmış ve sarkmıştı. Ya

nı ba§ında ve birM geriden, kendisine Ui.mba tutan 
bir de kadın belirmişti. Lakin Halit onu Mükerrcme 
benzetemedi. 

Nüzhet kendisini tanımakta gecikmemi§ti. 
- Oo, buyurun Beyefendi! Teşrifinizle vallahi 

ihya ettiniz. Hemen inip kapıyı açayıım. 
Bu kabul tarzı karşısında Halit rUya gördüğünü 

zannetti. Seniha acaba sadece iftira mı etmiş, yoksa 
ynn~ mı malumat nlmıştı? Halbuki hiç kimseye if· 
tira etmez, her lô.kırdıya do. kanmazdı. Ve söylediği 
harfi harfine doğru ise, yani Milkcrrem hakikaten 
burada bulunuyorsa, oğlanın cUret ve hayasızlığı in· 
sanın aklını durduracak bir dereceye varıyordu. 
Kapı açılmıştı. Arkasında beyaz ve göğsU açılmış 

bir gômlek, ~ağında gümüş renginde bir pantalon, 
saçları karmakarışık, Nüzhet göründü. Elinde bir 

arkad~ bir 8.lem tertip ettik. Davetimizi kabul Ue teŞ - Sade Matmazel Biyanka ile müşerref olmadım. 
rif eden hatunlar her ne kadar pek ahmı şa.hJılll de- Kendilerinin isimlerini biliyorum. sıneanada bir kere 
ğillerse de ne çare, yine mevcudun ehvenleri. Çünkü kemanlannı da. dinlemiştim amma .. 
biri Şaban ustanın herkesi kendıne divane eden gar· NU.thet kahkaha ile gülerek ileriledi. Ve Biyanka-
son kızı meşhur Emel. ötekine gelince, sinemanın ke Y!- olduğu yerden kaldırıp Halidin kucağına oturttu: 
ma:ncısı yilksek artist Matmazel Biyanka.. Bundan _ l§te pek modern, pek k'übik bir takdim tarzı! 
iyisi can sağlığı, değil mi efendim? dedi. 

Ellerinde hafif bir ter, Halit Nüzhetin arkasından 
merdivenleri çıktı. Tam karşıda, Uç tarafına rlı.inder 
serilmiş ve bir tarafına saç soba kurulmuş pek sade, 
Meta fakirane dÖ§eli bir odada, mUkellef bir işret 
masası kurulmuştu. Onlar içeri girince odadaki iki 
erkek, evsahibi Mahmut Kaptanın bıçkmlığı maruf 
oğlu ile huvardalıkları dillerde gezen ve bu huvarda
Iıklara nereden parn bulup yetiştirdiği meçhul bulu
nan bir glknrük memuru, ayağa kalktılar; Nüzhetin 
aşağıda hal ve şanlarını anlattığı iki kadın ise, ka
dmlıklannm şerefi böyle emrettiği için ancak hafif-çe 
doğruldular. Bu nnzeninlerin dağınık saçlarlle peri
şan kıyafetleri erkeklerin ellerinde bir hayli hırpa
lanmış olduklarını söylüyor, kapının sağ tarafına 
ınralanmı§ boş şişelerin yekfınu ise kafaların çoktan 
dumanlanmış bulundui;'Unu bildiriyordu. 

!çeri girdikleri zaman Nüzhet dedi ki: 
- Zannederim ki takdime filan lüzum yok. Hep 

biribirlni tanıyanlar o.rasmdaıyız, değil mi Beyefen· 
di? 

Biyanka, cedbeood ttaıyan olduğunu iddia etmekle 
beraber halis Tatavla şivesile tUrkçe konuşan ve es
mer tenlle çok açık sarıya boyalı saçları biribirini as
la tutmıyan bir kadındı. Yirmi bir ve nihayet yirmi 
ikiden ileri gitmeyi hiç kabul etmiyorsa do. gözlerinin 
o.ltlarlle dudaklarının kenarlarında ilk çizgiler çok
tan peyda olmuı;ıtu. Çarşı içindeki sinemada birkaç 
aydır babası piyano ve kendisi keman çalıyorlardı .. 
Ve Slnorina Biyanka, karısının ihanetini cezalandır
maya gelımiş olan bu ~rkeğin kucağında, kovulmıya, 
ve Nddedilmiye benzer bir muamele görmeden oturu 
yordu. Belki bu işret masasının, ve bu kondilerine 
nıo.lik olmak i9ln bir el ve elin avucunda birkaç kfı
ğıt uzatmak kifayet eden kadınların önUnde, mutaas
sıp koca bekft.rlık yıllarını birden yine hasretle hatır
lamııtı do.. DlZlerindeki karının yaltaklanmasına ve 
kendisini okşatacak vaziyetler alma.sına bile mUsaa.
de ediyordu. Mükerremi burada bulamadığına göre 
eve hemen koşarak orada olup olmadığını anlam sı 

Sonra kadın, yanağında hep dayalı duran bu erkek 
elinin bir parmağındaki nikah halkasını, güya ya.na· 
ğma dokunmasile his ve farkederek sordu: 

- Sen evli misin? 
Halit birden kendine gelmiş ve suali cevapsız bI· 

rakmıştı .. 
Garson kız atıldı: 
- Evli ya, Beyefendi evlidir! Hem haremi çok 

güzel ve şık bir hanını. Bir kere gösterdiler de pek 
beğendim. 

- Ah hakkın var, hatırlarım, şimdi benAe tanı
yor, hem çok beğeniyorum. 

Bu sözlerde, bir işret ve sefahat meclisinde söylen 
melerindeki münasebetsizlikten başka bir gayritabi
ilik ve fevkaUidelik yoktu. Fakat kadınların söyleyiş 
lerinde, bakışlarında, her hallerinde öyle bir tuhaflık 
ve sinsi bir alay vardı ki, Halit yUzilne birden bire 
kuvvetli bir tokat yemiş gibi kıpkırmızı oldu. Evet, 
karısı muhakkak ki burada idi. HfılA. dizlerinin Ustun 
de oturan v~ sarımtırak dişlerile beraber fnzla kırını 
zı di!ietlerini de göstererek asabi asabi gülmiye baş
lıyruı kemancı kızı düşürlir gibi itti. Ayağa kalka· 
rak, ağır ve sakin olmıya çalı[?an bir sesle: 

- Evi gezeceğim, Nüzhet Bey! dedi. 
(Arkam var)' 
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T AN'ın hedefi: Haberde, fi
kirde, her şeyde temiz, dü· 
rüst, samimi olmak, kariin 
gazetesi olmıya çalışmaktır. 

GÜNÜN MESELELER11 

Çocuk lslahhaneleri 
Adliye Vekaleti, suçlu çocuklan 

cemiyete kazandınnak için ikinci bir 
adını daha nttı. Edirnede yaı,ılruı ye
ııi lıapisa:ııede suçlu çocuklara mnh
su.s bir ıslahhane viicuclc getirdi. Bu 
ıslahhane tesis edilinclye kadar 11-18 
yaşındal.i çocuklarm hapına.nelere a

tılmasını l·nsaJt: etmişti. 
Şimdi çocuklar bumda hususi şart

lar içinde, malıkfunlar arasına kanş
nu;! a mecbur olmaksızın temiz bir ha. 
yat la ıyacak, Iıatnln.n düzeltilecek 
\'6 cemi) ete fa) dalı bir unsur olarak 
yetişecektir. 

Bu hayırlı ~ebbUsU daha esaslı i
kinci bir teşebbüsle ta.mamlamn.k 18.
zımdır. Suçlu ~cuklar, ekseriya so
ka'kla.ra dü müş serseri çocuklar a
rasından yeUşir. lsta.nbol Belediyesi, 
bu cocuklara mahsus bir yurt ~ 
etti. Bu müessese sokaklardan top
Jadıb'I !,iOCUklan bu nıÜCS esooe yetiş
tirerek faydalı birer uzuv haUne ge
t!nnekle meşguldür. Geçen seneden
beri mey\'alamıı da venniye başla

mıştır. 

Yalnız bu mü ese bir tanedir ve 
küçUlrtür. Istanbul sokakları hala 
serseri !,loculdnrla doludur. Kadıköy 
iskelesinde akşam üzerlerl bu çocuk
lardan onlarcası önünüze çıkar. Pe
ıiŞa.n \'e sefil bir haldedirler. l'a eli
nizdeki çantaya yıaıllşır, ya birkaç 
Para isterler. Hunların hayat ~rtlan 
onları yann suçlu sandalyesine otur
tacak, öbiir gün de Edimedeld ısla.h
lıane3e sevkedecehiir. Bugünden bu 
r.oculdan Galat.adaki Kimsesizler 
l'urdu gibi bir mües de barındır-' 
• • Yann ı lahhane e <llitfeçekleri 

< aha ~h bho i ol~ nu? 
Bu L'.;;, Adliye Vekaletini alakadar 

etmez. O keıııdi hl se ine dü eni yap
mıştır. J.""aknt belediyemiz me\'cut 
~ir mü escyi geni letme~ suretile 

tanb.ul &'Okııldanm bu !:OCuklardan 
temizlıyemez mi? Mnde . 
netice . m ki, alman 

k
.. ~ mfüıı>ettir. Biraz daha feda· 
ıırhgıı katlanarak b 

nıJyete ka u !;ocukları ce-
• ZWldınnak her halde çok 

Yerinde bir iş olur. Bu hususta çocuk
lara yardım k uı-unuınun da yardımı 
lstenebUir zannederiz. 

• 
Asfalttan Evvel 

Tekerleksiz Araba 
lstanil bul belediyesi, ana sokakJan 

sıra e asfaltn çe 1 1 miş bulun ' rm ye karar ver-
mada u~ or · Fakat asfalta basla-

n e\'\'el arnbalu t J 

ne lastik tak m -O:l<erleklerl-
tıntıak ır d 

tekerlekli nrnb 1 azım ır. Demir 
11 ar asfalt caddeleri 

az zamanda tahrip 00 bUI 
\Tllfıyetlerde yol ya e 

1 
r. . 

larak bu yolları tnh~ar <;n ılk iş o-
asak edilin. p e en kağnı 

) ıştf. Şimdi de lstanbuı 
kaklannı asfalt yapar:,· h so-.... on er ~yden 
en·el arabalann IU.Stik t k rl e e ek kul-
J:ınmalan mecburiyetin' fhd 

• 1 as etmek 
ıamndır. Aksi takdircle yapılacak as-
falt caddelere sarf edilecek 

kt 
paraya. ya-

zı ır. 

M. Zekeriya 

Antalya Polis Müdürü 
Değişti 

Antalya (TAN) - Emniyet Müdü
rü Kemnl Kayalı Konya Emniyet Mü 
dürlüğüne, Diyarbekir Emniyet Mü
dürü Ibrah'm Antalya Emniyet Mü
dürlüğüne tayin edilmişlerdir. Ke
mal Kayalı Antalyada bulunduğu 
iki buçuk sene içinde Vilayet polis 
karakollarını yenilemiş, bekçi teşkiia 
tını tensik etmiş bir zattır. 

--ı1~--

Biga Dağlarına Kar Yaijdı 
Biga, (TAN) - Kasabamızın kıb 

lesinde bulunan dağlara kar d~müş, 
havalar birden bire soğumu§tur. 

Dokuz gün devam ettikten sonra 
kesilen ya~!llur, çiftçiyi sevindirmiş
tir. 

250 

A kd~n~.zde alakası olan üç 
buyuk devlet, ve üç kü

çük devlet vardır: 
Büyük devletlerden ltalya 

ile lngilterenin Akdenizde ta
kip ettikleri siyueti anlatmıya 
çalışbm. Bugün de Fransanın 
Akdenizdeki mevkiini, oyna
dığı rolü ve takip ettiği ıiya. 
set üzerinde durmak istiyo
rum. 

Fransa, yalnız Akdeniz de sa. 
hili bulunan ve bu itibarla Ak
denizle alakadar olan bir dev
let değildir. Fransanın belli
bafh üç müstemlekesi vardır 
ve bu üç müstemeleke de Ak
deniz ıahilleri üzerindedir: 
Fas, Cezayir, Tunus. 

Fransanın bu müstcmlekelerile 
hem ticari ve ekonomik, hem de 

· askeri bağlarr vardır. Fransızlar 
bu memleketleri yalnız Fatih gibi 
oturup istismar etmekle iktifa et
memişlerdir. Buralara Fransız ko
lonileri göndermişler ve adamakıl
lı yerleşmişlerdir. Cc?.ayir ve Tu-
- ... • • ~ '"'or::I 

tiği yegane mlistemlekelerdir. Şe
hirlerde nlüusun çoğu Avrupalı
dır. Fakat içerilere kadar giden 
Fransız çiftçi ve işçileri de vardır. 
Bu anüstemlekeden Cezayir doğ
rudan doğruya dahiliye nezaretine 
bağlı bir vilayet gibi idare olunur. 
Fas ve Tunus ise hariciye neza
retine bağlıdırlar.\ Cezayirin böy. 
le ana vatandan bir parça g.bi 
idare edilmesinin sebebi, Afrikada 
Fransız istila ve kudretinin en bü
yük mesnedi oluşudur. 

B 
u memleketler Roma impa • 
ratorluğu zamanın.da ıbirer 

zahire ambarı idi. Roma buğday 
ihtiyacının büyük bir kısmım bu
radan temin ederdi. Bu bakımdan 
Fransa Tunus ve Cezayirin eko
nomik inkişafına büyü~ bir ehem
miyet vermiştir. Cczayır, alıcı ola
rak Almanyadan evvel ve Aımeri
kadan sonra gelen en büY'?k müş -
terilerinlen biridir. Cezayır ve Tu
nustan da şarap, hububat, kurşun 
ve çinko ve bilhassa fosfat ithal 
eder. Bu müstemlekelerin iktısa -
di hayatı inkişaf ettikçe Fransa
ya temin edeceği faydalara hudut 

yoktur. 
Fakat Fransa için Tunus ve Ce

zayirin iktısadi ebenuniyetin~en 
ziyade siyasi ve askeri ehemmıye
ti vardır. Fransa. kendi ordu~un • 
daki boşluğu müsteınlekelerınd.en 
çektiği askerlerle doldurur. Cı -
han Harbinde müstemlekeler Fran
saya 700,000 asker ve 250,000 iş
Çi temin etmişlerdir. Bunlardan 
262,700 askeri ve 130,000 işçiyi bu 
Uç mUstemlcke göndermiştir. Is
tanbulu işgal eden Fransız kıta
ları arasında bile bunlar vardı. 
Fransa müstemlekelerinde Uç s~ • 
nelik askeri hizmet kabul etmış
tir. Bu snyede müstakbel bir harp
te müstemleke1erden 1,500,000 as
ker temin edileceği tahmin edil· 
mektedir. 

Milletler Cemiyetinin raporları-
na göre 643,000 kişilik aktif Fran
sız ordusunda 270 bin kişi müs· 
temleke askeridir. Tunus, Cet.ayir 
ve Fasta 140 bin asker, yani 8 fır· 
ka piyade, 4 alay süvari, ve 4 tay
yare bölüğü vardır. Bunlar yalnız 
mahalli asayişi muhafaza ile mil-

TAN 

500 :ooo 

-- _., - - ll'v ıt TE 
RE SAR" "'IUVA'>A 

~ ısco, 

larm elindedir. Buradan Fran - . 
sanın münakale yollarım kes -
mek mümkündür. Bizerte limanı 
.mahfuz ve iyi bir limandır. Fakat 
Sicilya adalarından tayyare ile 
kolaylıkla dövülebilir. 

T unus strateji bakımdan bü
yük bir ehemmiyeti haiz

dir. Tunus kimin elinde ise o gar
bi Akdenizi kontrol altına alabilir. 
Tunus bugtin Fransızların elinde
dir. Fakat Italya her an burasını 
işgale hazırdır. Zaten şimdiden Tu
nusa İtalyan kolonileri yerleşmek
tedir. Tunustaki Avrupalı muha
cirlerin ekseriyetini ltalyanlar teş
kil ederler. 

Bütün bu sebeplere binaen Fran
sa müstemlekeleri ile münakalatın 
deniz yolile yapılmasını tehlikeli gö 
rUyor. Bir harp vukuunda tahtel
bahirler ve tayyarelerle bu yol ge
çilmez bir hale getirilebilir. Fran
sa Afrikadaki askerlerini lspanya 
tarikile karadan getirmek hulya
sındadır. Fas. Cezayir ve Tunus
tan getirilecek askerleri lspanya 
sahillerine çıkarmak, oradan doğ
rudan doğruya trenle Fransaya 

AKDEMIZDE 
nakletmek, Fransa 
için İspanya Ai.
rlkaya doğru u
zanmış bir köprü
dür. Cebelüttan-

FRA MSA 
kın altmdan bir 
tünelle Avrupayı 

Afrikaya lbağla -
mak ta mümkün -
dür. O vakit Fran-

ME iSTIYOR? 
sa milstemlekeleri 
le karadan bağ -
lanmı§ olacaktır. 

Şimdi akla ilk 
gclen sual §udur: 

kellef değildirler, ayni zamanda 
icabında Fransaya getirilebilirler. 
Aynca Fransada 60 bin müstemle
ke askeri mevcuttur. 

Demek ki, müstemleke efradı, 
F'ransaız ordusunun mühim unsur 
!arından birini teşkil eder. 

F ransanın bu kuvvetlerden is
tifade edebilmesi için on

ları tehlikesizce Fransaya nakle -
debilmesi lazımdrr. Fransız erka
nıharbiyesinin en büyük endişesi 
budur. Bu maksatla Tunus, Ceza
~r ve Fasta ~nlıillcrde limanlara 
Inuntehı şımendifer hatları yapıl-
mıştır. Askerler trenle kolaylıkla 

Akdeniz ve Okyanus sahillerine ge
tirilebilirler. Oradan da \'apurlar
la Marsilya veya diğer Fransız &a

hillerine scvkolunurlar. Bu bakrm· 
dan Fransa ile Afrika müstemleke
leri arasındaki münakalat Fransa 
için hayati bir ehemmiyeti haiz· 
dir. 

Müstcmlekelerle Fransız sahil
leri arasında yalnız Fransız kt.lllil· 
panyaları işler. Fakat bir harp vu
kuunda bu nakliyatı süratle yapa
cak derecede vapur yoktur. 1929 
danberi de Fransayla müstemleke
leri aarsında muntazam hava se
ferleri başlamıştır. Tayyareler bu 
mesafeyi beş saatte katetmekte· 
dir/er. 

F ransızıar öteden beri orduyu 
donanmaya tercih ederler. 

Fransıilara göre Afrikadaki mUS-

~"' "'"'~ "-~ r Yazan: 
~ M. Zekeriya , 
~~"""~~~ 
temlekelerlle Fransa bir kili teşkü 
ederler. Yalnız aralarında mevcut 
uf ak bir deniz onları ayırmıştır. 

Binaenaleyh vatanm iki parçası a
rasındaki münakalatın hiç bir su
retle kesilmemesi, arızaya uğra
maması Iizımdır. Fakat bUtUn en
dişesi bundan ibarettir. Yoksa, I
uuyu ı,rıuı a.11.uenızıc ı:,cılıtp utnıa.h. 

veyabut Akdenizde en kuvvetli do
nanımaya malik olmak iddiasında 
değildir. Fakat Cihan Harbi esna
sında Fransa Afrlkadan asker 
nakli hususunda uğradığı müşkü
lattan ders almıştn. o vakit 1914 
le 1918 arasında bu müstemlcke
lerdcn Fransayn. 2 365 000 kişi 

n~kledil~iştir. Gelec~k harpte bu 
mıktar şüphesiz paha fazla ola
cakt~r. Binaenaleyh Fransa bu 
naklıyatın tam bir emniyet altın
da cereyanrnı temin etmek ihtiya
cındadır. Bütün endişesi budur. 

Filvaki bugün Akdenizdeki 

Fransrz donanması İtalyan donan
masmdan üstündür. 

. Akdenizde :Pransanm iki harp 
limanı vardır: Toulon ve Bizertc. 
Fakat Fransız sahilleri ile Afrika 
s~hilleri arasında ve tam yol üze
nnde ispanyanın Balear adaları 
vardır. Bu adalar bugün ltalyan-

Limanda Vapurlar için Geniş 
Geçit Yerleri 

Eski denizcilerden bir zab son de
niz kazasını mevzuubahsederek liman 
da vapurlar için milmkiln mertebe ge 
niş bir geçityeri ayrılması lUzumunu 
tebarüz ettiriyor ve diyor ki: 

"-Ordu şilebinin batmasında kap 
tanın hiç kabahati yoktur. Çünkü, 
Boğazda beş muhtelif su cereyanı 
vardır. Bunlar da akıntı anafor aşa· - ' ' gı suyu, Urkos ve kanaldır. 
_ Bir gemi, bu cereyanlara kapıldı
gı Vakit artık sürat, manevra kabili· 
yeti sevk ve idare pek mevzuu bahs 
olmaz. Asıl yanlI§hk, Boğazda müm-
~ün olduğu kadar geniş bir geçitye
n aynlmayışmdadır. Mesela Gülce -
mal vapuru da Beşiktaşla Ortaköy a
rasında, akıntının çok kuvvetli oldu
ğu bir yerde demirli.dir. Günün birin 
de sulara kapılan bir geminin Gülce
malin üstüne düşmesi ve bir facia 
daha olması pek muhtemeldir. 

Bu neviden kuaları önlemek için 
limanda, büvük g-emilerin seyrüseferi 

ne ·· · . musaıt bır geçit yeri ayırmalı -
dır. ,, 

• Klzını Kaybeden Ana 
Pangaltı.da Meşrutiyet mahallesin-

de Piyang k -o so agında 9 numarada 
ot;an Sabiha Işıkal yazıyor: 

2 Yaşındaki kızını Muazzez 18 
Teşrinievvel tarlhindenberi ortada 
ro~tur ~ Akibetin.den hiçbir haber a·
;.m~~lı!f:m için şaşırmış vaziyetteyim. 
~m 1 1 zabıtanın ar~tırmaları da 

b~: .~etice vermedi. Nerede olduğıı.ınu 
go~up. bilenler varsa ailresi bildirme-
lerini ınsaniyet . . namına rıca edenm.,~ 

• 
CEVAPLARIMIZ: 
Kadıköyünden N. O. imzasile mek 

tu~ gönderen okuyucumuza: 
. - Maalesef size müspet bir tav 
eıyede bulunamıyacağız. Söylediğiniz 
8 '-8;tten sonra belki avukat yazıhane 
lennde mUnasip bir is bulmak müm 
kün ola.'bilır' . ,, 

F ransa :Akdenizde bu kadar 
şiddetle alakadar olduğu 

ve Ispanyanm mukadderatı ile bu 
kadar yakından kendi mukadde-

ratını bağladığı halde, neden son 
senelerde ltalyanın oynamakta ol
duğu aktif siyaset karşısında bir 
nevi menfi vaziyet almıştır.? Ne
den ltalya ispanyaya fiilen müda
hale ettiği ve orada Fransaya düş-

man bir faşist devleti kurmaya te
şe bbüs ettiği halde, Fransa la
kayt kalmıştır? 

Bu s:unlin cevabını Fransanm 
siyasi mukadderatım Ingiltereye 
bağlamış olınasmda aramak la-
zrmdır. Fransa dünya siyaseti ü
zerinde birinci derecede rol oyna
mak rnevkiini kaybetmiştir. lngi-

liz dostluğu onun için her şeyden 
üstündür. Bugünkü Fransız siya
seti lngiliz siyasetinin arkasından 
gider. Akdenizde de Fransa Ingil-
tere ile birlikte hareket etmeği 
kendisi için bir prensip ve men
faat meselesi yapmıştır. Tek ba
şma hiçbir harekete teşebbüs ve 
cesaret etmemiştir. 

lngiltere de Akdenizde Italyanm 
aktif siyasetinden zarar görmek
tedir. Fakat o şimdilik kendi men· 
faatini lspanyol hal'binin mahalli 
kalmasında görilyor. Buradaki kı· 
vılcımın bütün dünyaya sirayet 
etmesine mani olmak için müte
madiyen göz kapama ve biraz mü· 
samaha siyasetini tercih ediyor. 
Ingilterenin bu siyasetine uygun 
olarak ta Fransa elini kolunu bağ 
lıyarak lakayt kalmağa anecbur 
oluyor. 

• talya bu vaziyetten ga·yet 
1 iyi istifade ediyor. Balear 

adalannı işgal etmiş bulunuyor. 
General Franco'nun kati zaferi ka
zanması için lazım gelen yardnn
dan da çekinmiyor, bu gidişle ls
panyada hUkf.ımetçilerin mağlup 
olması, ispanyanın tamamen ltal
yamn elinde bir faşist devlet ha
line gelınesi hiç te uzak bir ihti
mal değildir. Böyle bir ihtimalin 
tahakkuku Fransa için çok feci o
lacaktır. Çilnkli Fransa lspanyayı 
tamamen kaybedecek ve askerle
rini karadan getirmek hulyasına 

veda etmeğe mecbur olacaktır. 
Balear, Sicilya ve lspanya sahil
leri !talyanm elinde bulundukça 
Fransa ile müstemlekeleri arasın
da yollar tamamen kesilmiş de-

mektir. Binaenaleyh Fransa Afri
ka müstemtekelerile ancak Atlas 

Okyanusu yolile münakalatmı te
mine mecbur olacaktır . 

Fransanın son zamanda biraz 
daha faal bir rol oynamağa çalış-

ması, bu karanlık ihtimalleri gör
dilğündendir . 

5 

m-z-mn 
HALK 

MUGANNIYESI 
. Safiye, halkın se\•diğf, booiınsedlğl 

hır muga.nniyedir. Her gece biınlerce 
hallan yalnız Safiyeyi dinlemek üze. 
re arkası sıra gittiğini, o sahne~i ter. 
keder etmez, halkın da beraber çekll
dif;rfni duymuştum. Halkı bu kadar 
teshir eden, arkası sıra sürükliyeıı 
kadırun psikolojik cazibesini merali 
ettim. G~n akşam Safiyeyi dinle
dim. Halkla Safiyede birleşen nıh be
raberliğini, ze\'k berabcrllğitı.1 ara.
dun. 

• Safiyenin sanat kabiliyetini takdir 
edecek me\'kide de&rilim. nen Safiye
;)i halka ba.ğhyan noktayı aradım. 

Bence bu Cı>Uf) noktası Safiyenin 
halkın nıhuna inmesidir. Safiyenin 
harikulii.de akıcı sesi dalgalı bir de-o 
niz gibi oo. uyor, halk nılıunu bu coş.. 
ln.m denizde yıkıyor, onunJa beraber. 
dalgalanıyor, onwıla. beraber coşu. 

yor. Ciğerlerinden boğazına, boğar. 

zmdan lıa\'ali neslmiye bir şelfile g1 .. 
bi akan ahenk, gür ,.e mfuıalı ses, a
ğır \•e baf'ı.f nağmeler, ayni hisleri 
yaşıyn.n hallan, ruhunda duyup ifaa... 
de edemediği heyecanı veriyor. 

• Eğer Safiye, cureuna h:walannda.ıı 
a.ynbp, yalnız klasik sanat ~ 
rmı terennüm etse, halkla aralann• 
daki bu düğüm bu kadar kuvvetle 
bağla.nacak mıf Hayır ... Safiye, Av• 
nıpada doğsaydı, belki blr opera ar .. 
tisti, belki bir prirnad011Da olurdu. 
Fakat her priınadomıa gibi büyük o
pe.ralann, büyük mahf ellerin artisti 
olurdu ki, o zam.an ne 0 halkı, ne de 
halk onu anlardı. Safiye primadonna 
olduğu gün, halk sanatkin olmaktan 
çıkar, perestlşkirlan daha kttçUk 
• belld daha aniayıJlı . bir ekalllyete 
bıhw ederdJ. Buglia Safiye, memle. 
kette şüphesiz kendinden ç.ok daha i .. 
le.rde aricada§lan olduğu halde, halla 
ar.ka8m<lan süriiklüyorsa bu Illm'af· 
fakıyeti, halk artisti, balkı heyecan
larma, hislerine, zevkine tercü.ı:ıınn 

olinasmdıtdır. 

Sabiha Zekeriya 

Kanun KarfısınJa: 

Adam Öldürmek! 
Bir ta.ban<"a. sesi, sonra da bir fel'-i 

yat ... Karanlık ve ıssız bir köşenin 

kı\·nmmda, yerde kanlar i~de son 
.nef esio.i \'eren bir zavallı Dl· 
ğer, ıssız bir köşenin kn-n .. 
nunda.n karanlıkta kaybolnnya 
ga.~Tet eden bir adam. .• Eski arkada,. 
~mı öldüren bir katil. 

Arkada.sını niı;ln öldürdü? Ayni 
kadını mı seviyorlardı yoksa? Hayır! 
Cinayetin sebebi, birısene e\"\'el iki a.r .. 
kadn§m ams11ıda münakaşa. ile baş.. 
layıp kavga ile neticelenen bir hii.di. 
sedir. O giin Rooep, Ahmedi bir mec
liste tokatla.mıs. Ahmet te, bir sıra
sını bulup ben sana öderim demişti. 
O gün bugün Ahmedin kini a.zaJ.ına,. 
nuş, bilakis artnu. tı. Aylar geçti ve 

bir gUn geç ,•akit, karanlık ve ıssız 
bir köşenin lmnmıoda, Ahmet, Re
cebi 01dürmck i~ln bekledi. Recep, 0 

gün bir dostunda yemeğe davetli idi. 

Ahmet te bu davetten haberdardı. 

Bir ta.banca sesi... Sonra da bir fer
yat. Recep ölmüştü. 

Bu cinayetin cezasını Türk Ocza 
Kammunun (448)inci maddesinde o

ku~·alım: "Her kim bir kimseyi kas

ten ölıllirürse on sekiz seneden yirmi 
bir seneye kadar tı~'lr hapis cezasına 
malıkfım olur.,, • • 

Soo zamanlarda, ikmal lmtlhanla
rmcla,smıfta kalan talebt•lerdoo bazda 
n mektep müdürlerini öldürdüler. iş
te, bu talebeler de, kanun karşısında 
adam öldümıek cüriimlerine temas 
eden madde ile ceza görecf'Jderdir. 

Yukarda bahsettiğimiz hadisede de 
katli Alımet hapis cezası ile kanun 
dairesinde toozlye edilecektir. Ceza.
landınlması şart olduğu kadar da ce-o 
miyet i«;ln faydalıdır. 

Bir Japon profesörünlin dediğine 
göre, cinayetler, hastalıkların en Jrnr 
lruncu \'C sirayet etmemeleri için de 
en müessir ilacı hemen tecziyeleridir. 

lımail Kemal Elbir 
lstanbul Barosunda Avukat 
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efimiz yeni direktifler verdi 
(Başı 1 ine.ide) 

ilzerinde dikkatle durulacak milli<Y 
b 

meseleınizdir. 

Sağlık ve Sosiyal Yardım Veka
letinin bu mesele üzerindeki sistem
li çalışmaları, yüksek Kamutayı 

memnun edecek mahiyette inkişaf 
etmektedir. 

Ayni Veka:Iet, kendine verdiği

miz göçmen işlerini de sosiyal ve e. 
konomik politikamıza uygun olarak. 
başarı ile görmektedir. 

ATA TURK T ARiHI BiR 
NUTUK DAHA SOYLEDI 

küsU olarnk düşünmeli ve onu az 
zamanda başarmalıyız. 

Ekonomik kalkınma; Türkiyenin 
hür, müstakil, daima daha kuvvet
li, daima daha refahlı Türkiye ide
alinin, bel kemiğidir. Türkiye bu 
kalkınmada, iki büyük kuvvet seri
sine dayanmaktadır: 

Toprağmm iklimleri, zenginlik
leri \'e başlıba..5ına bir servet o
lan coğrafiğ vaziyeti; ve bir de, 
Türk mllletirıin sililı kadar, ma
ldne de tubmya yara..'}8.D h"lld • 
retli eli ve milliğ olduğuı:ıa inan
dığı i::;ler<le ve zamanlarda, tari
hin akışım değiştirir celadetle 
tecelli eden, ytiJcsek sosiyal ben
lik duygusu .. 

lrekaletin, "Sağlam ve gürbUı 
nesil, Türkfyenin :mayasıdır,, 

prensibinl, pek iyi kavnyara.k ~ 
hşmaıkta o'~uğunu takdire de • 
ğer bulurum. 

A.dliyede Çabukluk 

Y ilce Saylavlar, 
Bilindiği gibi, biz, yurt em

niyetini de, layık olduğu derecede 
gözönün.de tutarız. 

Bu em.niyet, Türk Cumhuriyeti 
kanunlannm, Türk hakimlerinin 
teminatı altında, en ileri şekilde 

mevcuttur. Kanunlarımızda yaptı
ğınız bazı tadiller ve kabul buyur
duğun uz ''Meşhut Cilrümler., Ka
nunu, bu maksada kuvvetle hizmet 
etmiştir. 

Adliğ bünyemiün ve kanun di
%iğimizin; dalma bu yönden incele
melerle, Türkiyenin dinamik haya
tına, hiç şaşmadan, uygunlukları 

temin edilmelidir. Bu IUzum karşı. 
ınnda, Kara ve Deniz Ticaret ka
n unlanmızm ekonomik bünyemiz
deki inkişaflara daha uygun hale 
getirilmesinde, zaman geçirilmemek 
yerinde olur. 

Bir de, ~ nokta üzerinde dur
mama izin vennmizl rica edece
ğim: Emniyet ve hak L5lerile a
lakalı osllerde ve kanunlarda, ko 
layılık, çabukluk, açıklık ve ke
s!.nlik esas obnalıdır. 

Bu sebeple, vatandaşla.mı icra 
dairelerile olan iliş.klerini kolaylaş-

ormak kasdile yay:lan etütlerin, bir 
-an evvel kanun haline ~ 
alni tavs.yeye liyık bulunım. Bu 
işaret ve tavsiyelerimin, iyi karıı
lanacağrna şüphe etmem; çUnkU, 
her sahada olduğu gibi, adliğ usul
ler ve kanunlar sahasında da, Türk 
Cümhuriyetinin ve onun yUbek, 
değerli Kamutaymm anlaYJll, ileri 

anlayıştır. 

Ekonomi 

Ş imdi arkadaşlar, ekonomi ba 
yatımızı gözden geçirece • 

ğim. Derhal bildirmeliyim ki, ben, 
ekonoınik hayat denince; ziraat, tt. 
caret, sanayi faaliyetlerini ve bil
tUn nafıa işlerini, birbirinden ayn 
düşünülmesi doğru olmıyan bir kUJ 
sayanm. Bu vesile Ue şunu da ha
tırlatmalıyım ki, bir millete mtls • 
takil hUviyyet ve kıymet veren Iİ· 
yasiğ varlık maklneshıde, devlet, 
fikir ve ekonomi hayat mıekanis -
malan, birbirlerine bağlı ve biribtr. 
lerine t!biğdirler; o kadar ki, bu 
cihazlar biribirine uyarak ayni a
henkte ~alıftınlmama, hüldkmet 
makinesinin motris kuvveti israf e
dilmiş olur, ondan beklenen tam 
verim elde edilemez. Onun içindir 
ki. bir milletin kültür aeviyesi, liç 
sahada; devlet, fikir ve ekonomi sa 
halarmdııki faaliyet ve baısanlan 
neticelerinin hasılasile b1çWilr. 

Ziraat 

çiftçi ailesiDI geçindirebilen top
rağın, hiçbir sebep ve suretle, 
bölünemez bir mahiyet alması .• 
Büyük ~tçi ve çiftlik sahipleri
nin işletebilecekleri arazi geniş
liği, arazinin bulunduğu mem • 
leket bölgelerinin nüfus kesaf~ 
tine ve toprak verim derecesine 
göre smırla.nmak lazımdır. 
Küçük, büyük bütün çiftçilerin 

iş vasıtalarını artırmak, yenileştir
mek ve korumak tedbirleri, vakit 
geçirilmeden alınmalıdır. Her hal
de, en küçük bir çiftçi ailesi, bir 
çift hayvan sahibi kılmmalıdır; 

bunda, ideal olan öküz değil, bey
gir olmalıdrr. OkUz, ancak bazı şart 
lann henUz temini güç bölgelerde 
hoş görülebilir. Köyliller için, umu
miyetle pulluğu pratik ve faydalı 
bulurum. Traktörler, büyük çift • 
çjlere tavsiye olunab:·~ ... Köyde ve 
yakın köylerde, müşterek harman 
makineleri kullandırmak, köylülc . 
rin ayrılamıyacağı bir fi.det haline 
getirilmelidir. 

Ziraat Döl9eleri 

M emleketi: i~tlim, su ve top
rak venmı bakımından, zi. 

raat bölgelerine ayırmak icap e • 
der. Bu bölgelerin her birinde, köy
lülerin, gözlerile görebilecekleri, ça 
lışmalan için örnek tutacaklan ve
rimli, modern, pratik zl.raat mer
kezleri kurulmak gerektir. 

Bugün, devlet idaresinde bulu -
nan çiftliklerin ve bunların içindek· 
türlü ziraat-sanayiğ kurumlarının 

Set in Nutkunun 
' 
EcnebiMahafilde 
Yaptığı .ı.4kisler 
Ankara, 1 (TAN Muhabirinden) - Ankarada bulunan ec

nebi diplomatları arasında dolatarak intibalarını topladım. 
Nutuk derin bir tesir bıra.kmıttır. Görüştüğüm bütün ecnebi

ler, nutku, çok ileri bir görüşün isabeti diye kartılamıtlardır. 
Bir diplomat şöyle demittir: 

"-Sabit fikirden, an'aneden, kırtasi zihn=yetten bu kadar 

uzak bir açılıt nutku görülmemittir. Nutukta öyle yeni fikirler 
var ki en münevver sayılan memleketlerde bile bu fikirlerin 

bu kadar berrak ve samimi bir fek"lde ifadesi güçtür.,, 
• • • 

\ 

Baıka bir diplomat nutku, Türkiyenin bürokrasiye arka çe· 
vireceğine ve idare makinesi en çabuk dönen memleket haline 
gelebileceğine bir alamet sayrna.ktadır. 

• • • 
Bir d' ğer diplomat, köylünün toprak Eahibi olması noktası

nı, bir diğeri paranın istikrarı prensipinin en yüksek makam· 

dan teyit edilmesini mühim bulrnuttur. Fakat diğer biri de 

yurdun emn'yeti içinde fertlerin emniyetini ve süratle iş görür 

adliye hakkında söylenen sözleri dikkate değer bulmut ve de
miştir ki: 

''- Türkiye, bu prensiplere göre, bir adliye kurarsa dünya 

ya bir nümune olur. Çünkü adliye makineleri her yerde o ka

dar yavaş işler ki en ince adalet bulmak end:şesiyle adalet kay-
bolur gider.,, . 

• • • bir kısmı; ziraat hayat ve faaliye
ttadlr"batttm·Mdıalarmda, her--tiirfü---.11~----
teeknik ve modern tecrübelef'lnl t.I,un. Fra.uau;ı~ı.u.l ... LI. t .... d !~--.11 ... ıuı JO. ı. ~ .... , ,,, ..... ı . ., 

ına.ı etmiş olarak bulundükla'rı böl· teftirlere yol açmıştır. Dahili ticaretin rasyonel hale gelmesin-
gelerde en faydalı ziraat usul ve den bahsedilirken "rasyonalizasyon,, kelimesi yer:ne yanht- ,) 
ıanğatlarmı ya.ymıya haar bulun- lıkla "na'"yonalizasyon,, kelimesi yazılmı~hr. Fakat bu yanlıt-
maktadırlar. Bu, Vekilet için, bU- lık derhal farkedilmiş ve muhtelif vasıtalarla tashih edilınittir. 
yük kolaylıklar temin edecektir. An • ~ ...-cwnu u = • • u = u .. ,.......,.. u u 0 • • 

cak, gerek mevcut olan ve gerek 
bütün memleket zira.at bôlgelerl i
çin yeniden kunılacak ziraat m~r
kezlerinin. sekteye uğraınadan .nm 
verimli faaliyetlerlni; şimdiye ka
dar olduğu gibi, devlet bUtç.esıne 
ağırlık vermekiizin kend gelırleri
le kendi varlıklannm tdo.re ve inkl
ıafml temin edebilmeleri için. bU
tiln bu kurumlar btrt~rilerck ge 
mş bir işletme kurumu teşkil olun-

mahdır. 

Mahsullerimiz 

B 
lr de, başta buğday olm:ık 
Ut.ere, bW;'1n gıda ihtiyaç -

JarmıWa endtıstrimizin dayandığı 
tilrlU Iptidaiğ madeleri temin ve 
Jw:ici ticaretimizin esasıııı teşkil 
eden çeşitli mahaulleıimizin ayn ay 
n her b!rinde, miktatını arttırmak, 
lı:alitesıni yO.kseJtmek. istUıaal mas
raOarmı azaltmak. hastalık \te düş
manJarlle uğratınak içlıı gereken 
teknik ve kanunlğ her tedbir, ft. 

kit geçırilmedeu aımmalidD'· 
Orman senetımizin korunmam 

dar göstcrdibri seyir \'e istLkamet 
takip cttlğimiz prensibin elde e
dilml5 müspet neticelerini go~ter 
me'..dedir. 
KOJıtcnjan usulU, muayyen an

laşma art.larımızı kabul etmiş mem 
1eketJet iç'n büsbUtUn kaldırılmış
tır. memleketlerden piyasanın 
kayıts , şartsız ithnlUt yapabilme
si temin edilmiştir. 

D ı ticaret politikamızın husu
fiyeti şudur: lç ve dış vaziyet i
caplarını dalına karşılamak sure
tnc seyirlerine intıbak etmek 

iç Ticaret 
·, ç ticarete geıınce, ounda, en 

önde gördüğümüz esas, teş
kilatlandırma ve muayyen t :;1cr 
Uzerinde işleme ve ras:yonel çalış
madır. 

K~::.n zaruret olmadıkç.a, rıiya· 
sabra kanşılm:ız; bununla be· 
ralıer, hiçbir ııiynsa da bn§ı boş 

değildir. 

Sırası gelmişken, Cilmhuriyetin 
ttlccar tclukk' W,d~ kısaca ifade c .,... 

dıran birlikleri vücude getirmeli
dir. 

Sa~ayi 

S ayın arkadaşlar, 

Endüstrileşmek, en büvük 
milliğ davalarımız arasında ye; al
maktadır. Çalışması ve yaşaması i· 
ç'n ekonomik elemanları memleke
timizde mevcut olnn büyük, küçük 
her Çeşit sanayiği kuracağız ve 
işleteceğiz. 

F411 başta vatan müıJafa.:ı.<;ı ol
mak üzere, mahsullerimizi kıy -
metlendirmek ve en kısa yohlan, 
en ileri \'e refahlı Türkiye idea
line ulaşabilmek için, bu bir za
rurettir. 

Bu kanaatle, beş yıllık ilk sanayi 

plfi.nının geri kalan ve bütUn ha -

zırlrkları bitirilmiş olan birkaç fab

rikasını da, si.irğatle başarmak ve 

yeni plô.n için hazırlanmak icap e
der. 

5 ayın Millet Vekilleri, 
Milliğ ekonominin temeli zl

raattir. Bunun içindir ki, ziraatte 
lcalkmmıya bUyUk önem vermek • 
teyiz. Köylere kadar yayılacak pro
gramlı ve pratik çalışmalar, bu mak 
sada. erişmeyi kolaylaştıracaktlf. 

ıuaamuna aynca ıpret etmek mte. 
rlm. Ancak, bunda mUhlm olan, 
koruma esaslarını; memleketin tür
lü ağaç ihtiyaçlarım devamlı "'1&

rak karlllaması icap eden orman
lanmızı muvazeneli ve teknik bir 
surette iOleterek istifade etmek e
...Ue makul bir surette telif et -
mek mecburiyeti vardır. Buna, btl
)'Uk Kamutayın, liyık olduğu e
hemmiyeti ve~ne ıUphe yok • 
bq'. 

r~ccar, milletin emeği v• 
üreti{ni k'ıYmetlendirilmek 
~ eline ve zekS..na emni· 
,.ı "flilen oe 6a 1t111niyeta li
~ göstqmai Seteken CI• 

damlır. 
Bu lfakımd 

kmdakf kanu 
daJd kanun, t Fakat, bu hayat:ğ işi, isabetle a. 

ınacma ulaştırabilmek için, ilkönce. 
cidd'ğ etütlere dayalı bir ziraat 
siyaseti tespit etmek ve onun iç'n
de, her köylünün ve bUtün vatan
daşların kolayca kavnyab:leceği ve 
severek tatbik edebileceği bir zira
at rejimi kurmak lazımdır. Bu si
yaset ve rejimde, önemli yer ala • 
bnecek noktalar başlıca §unlar o. 
labilir: 

Bir defa, memlekette toprak· 
mı çiftçi bnıı.lulmamahdır. Btm· 
dan da.ha önemli olanı ise, bir 

ne.et 

S ayın :umet Vek'.Uerl, 
Dit UOUette takip ettifhniz 

ana prensip. 'ticaret ınuvuenemi. 
zin aktif AraldıeNt muha 
fua etmektir. ÇUnldl, 'l'Urklye ı. 
diye muvuenesiııhı ea mUJdm en
"'!ftt, bu t~kil--eder. 

Son yıllann rakamlan ve ge
çirdiğimiz senenin bugüne ka -

kmdaad bükü 
JeriDl erme 

Ill•.,,.--ıt mal , ~ 
yalan lontrol ~ 
ieeknli1andınlmaı mtıbhodlr. Bu-
nu ~niinde DoaQml Ve-
kil lçlude• Jidırda, E-
ge Trt'kya bö terinde dklll ınev
sulara ~ğit sa kooperatifleri tq. 
kil 'ş ve onlan faaliyete ~ 
mi$tft". ünümüzdeki yıl içinde, ba~
ta fındık olmak Uzere, diğer bellt 
başlı mahsullerimizi de, alakalan -

Pahahlak 

D iğer mühim nokta, daha 
evvel de iıaret ettiğim gi

b" ı memlekette, huıuıiyle bazı 

Llemiryolları 

bölgelerde, göze çarpacak ehem 
miyet alan hayat pahalılığı mev 
zuu ile uğrafmak.. Bunun için 
ilmi bir tetkik yaptınlmalı ve --5--a-y_m_ı_fill_et-Vekillcri, tupit edilecek ıebeplerile radi- Demiryolları bir ülkeyi me-' 
kal ve planlı ıekilde mücadele deniyet ve refah nurlarile aydın .. 
edilmelidir. latan kutsal bir mcşaledir. 1 

Küçük esnafa ve küçük sanayi Cümhuriyetin ilk senelerindenbe. 
erbabına muhtaç oldukları kredile- ri, dikkatle, ısrarla üzerinde dur. 
ıi kolayca ve ucuzca verecek bir duğumuz demiryollan inşaat siya-
teşekkül vücude getirmek ve kre- seti, hedeflerine ulaşmak için, dur .. 
dinin, normal şartlar altında, ucu7r madan başan ile tatbik olunmak-
latılınasma çalışmak ta çok lazım- tadır. j 
dır. Şark ve Cenupta, Sıvas, Diyar .. 

Madencilik 
.~kiyede Devlet mağdenciliği, 

mıllig kalkınma hareketile yakın -
dan alakalı, mühim mevzulardan 
biridir. 

Umumiğ endüstrileşme telakki
mizden başka, mağden arama ve iş 
letme işine, her şeyden önce, h:ıri
ciğ tediye vasıtalarımızı, döviz ge
lirimizi arttırabilmek için, dev~ 
ma ve hususiğ bir ehemmiyet ver
roiye mecburuz. 
Mağden Tetkik ve Arama Daire

sinin çalışmalarına fızamiğ ink ı;af 
vermesini ve bulunacak mağdenle
rin, rantabilite hesaplan yapıldık
tan sonra, planlı şekilde hemen iş

letmiye konulmasını temin etmemiz 
lfı.zımdır. Elde bulunan mağdenle.. 
1.tu """ uu.u..u.uu.~ ... ,. ·~•u, u~ J .u...-. .... ,,,,_ 

plan yapılmalıdır. 
Ereğli Şirketini satın aldığımı -

zı ve Ereğli kömür havzasında ra
siyonel bir istihsal planının. güuUn 
meselesi olduğunu biliyorsunuz. Bu
nun ikmali çabuklaştırılarak, kö -
mür istihsalatımız kısa bir zaman
da, en az bir misli arttırılmalıdır. . 

Diğer taraftan, Mağden Tetkik 
ve Arama Dairesinin, Divrik.i sa -
hasında bulduğu ve cevher nisbeti 
itibarile ehemmiyetli olan demir 
mağdenlerinin sürğatle işletilmesi
ne geçilmeli ve J{nabük demir-çe
lik sanayiimiz ihtiyaç planı dışın
daki kısmının ihracatına başlanıl

malıdır. 

Deniz Ticareti 

L 
iman işlerinde modern ve 
planlı çalışma ve tarifeler

deki tenzilatın uyandırdığı mem -
nuniyetin verimli neticeleri, tica -
.rette dikkati celbetmiştir. Bu yol
da devaın edilmesinde isabet c1 .ı· 

bekir gibi büyük menzillere varan 
hatlar, geçen yıl içinde, Sıvas - Ma 
Iatya iltisakile biribirine bağlan .. 
mıştır. Zonguldağa varmış olan 
hat dahi, bu zengin kömür havza
sını, iç vatana bağlamış bulunu • 
yor. 1 

Sıva.starı sonra, Şarka doğru U• 

zayıp gitmekte olan hat ta, ilk 
menzili, Divriğe varnu§tır. Bu kol, 
önümüzdeki yıl, Erzincana ulaşmış 
bulunacaktır. Diyarbekirden Şarka 
uzanacak hattın da in§asına baş
lanmıştır. 

Şark Demiryollarmm satın alın· 
mış olduğunu bilirsiniz. Cenupta 
Nusaybine giden hattan mağda, 

yurt içinde bütün dcmiryollarmm i· 
darc ve işletilmeleri, Cümhuriyct 
Hükumetinin elindedir. 

Dl'."mirvollar in~ tııruzm inföşo;.: 
tı, ıran u a.ı1::.1~ ~,wwaı.u ...... ~ ..... ·-

ve motörize edilmesine de hızmet 
etmiştir. 

Istanbuldan itibaren başlıyan 
Avrupa turist yolunun asfalt ola .. 
rak inşasına devam olunmaktadır. 

Bu tarz inşaatın, bir plan dahi
linde, memleketin diğer sahalarına. 
da teşmili, beklediğimiz milliğ oa
şarılardandır. 

Şose ve köprüler inşaatı inkişaf 
etmektedir. Demiryollan inşa sı -
yasetirnizin tatbiki yıllan içinde, 
(78 ) köprü, geçişe açılmış bulunu
yor. (23) köprü de, inşa halinde
dir. Bu köprüler, her biri başlıba
şma birer fen ve sanğat eseri ola
rak, yeni nesillere, CUmhuriyetin 
armığan ağbideleri olacaktır. De -
miryol hatlanmızı iç sahalara bağ
lıyacak ve bu hatların bir an ev
vel milliğ ekonomik kalkmmıya l
zamiğ hizmetini temin edecek olan 
kara yolu inşaatı, önümüzdeki dev· 
relerde teksif ve bir plan dahilinde 
tevsi edilmek lazımdır. 

Her bölgenin ihtiyacına göre, is 
tasyonlarda tamamlayıcı tesisat ta: 
yapılmak ve muhtelif malların IA.
zmu gibi sevkini temin edecek tc>k
nik şartları haiz vagon mevcudunu 
artırmak zııruriğdir. Burula da. hü 
yUk himmetlerin esirgenmemes:ni 
dilerim. 

Su ve imar işlerine, dikkatle :ic-

vam edilmektedir. 

Posta işleri 

P 
osta - Telgraf - Telefon 
işlerimizde esaslı bir inl-i

laf vardır. Bununla beraber, şehir
ler arasmdaki telef on muhaberele
ri işinin bir an evvel tamamlanr.-a 
sına ça1ışılmalıdır. 

Ankarada yeni bir radyo istas • 
yonunun inşasına başlanmış oldu -
ğunu. memnun yelle kaydederim. 

Sivil Hava Yolları idaresi, De·ı
let teşkilat1 arasında, modern 'ıir 
idare halin.de yer almıştır. 

Bütün teknik şartlar ve emni· 
yet icaplan içinde çalışmakta olan 
bu idarenin, bUyUk şehirlerimizin 
hepei arasında. en modern muva
sala yolu rolünü bir an evvel ifaya 
başlaması ve arsıulusal hatlarla da 

(Arkası 8 incide) 



r::- 2. 11 - 937 TAN 

Tekirdagh • Hintli 
iŞinde Kab~hat 
angi Taraftadır? 

Vali Üstündağ Klüp 

Mümessillerile 

Görüşecek 
T.S.K.1stanbul Bölgesi Futbol A -

janlığından: 

Vali ve Bölge Başkanımız Bay Mu-
hiddin Üstündağ aşağıda adları yaı
zılı Kulüb murahaslarile görüşmek 

arzusunu izhar etmişlerlir. Murahas
lann 2/ 11/ 1937 Salı günü saat 18 de 
Cağaloğlunda C. H. Partisi binasında
ki Bölğe Merkezine gelmeleri rica 
olunur. 

Taksim stadında güreşecekleri ~ü~ 
lerce ilan olunan Tekirdağlı - Hintli 
müsabakası son dakikada, Tekirdağ
lının güreşmemesi üzerine yapılan~.a 
dı. O havada evlerinden, eğlence~erın 
den kalkıp Taksim stadına gel~ o-

dakikaln.r lan meraklılar da boş yere .. • .. 
ca bekledikten sonra teessürle dondu 
ler. 

t "? 

1 Bu hadisede kim zarar et 1: 

1 Müsabakayı tertip edenlerın para 
zararına uğradıkları ~~ha.~kaktır. 
Çünkü onlar Hintliyi ıkı musabaka 

yaptırmak üzere getirtmişler~: ff:~r
halde yol masrafmI ve Hintlının uc
retini iki müsabakaya. göre hesap!a
Dllşlardı. Diğer taraftan müsabakayı 
tertip edenlerin para zararlarına m?· 
kabil Tekirdağlı Hüseyinin, para ile 
ödenmesi imkansız manevi bir zara
ra. uğradığı muhakkaktır· 

Dünkü nüshamızda bu meseleyı a
lakadarlardan tahkik edeceğimizi va 
detmiştik. Öğrendiğimiz hakikatleri 
aşağıya sıralıyoruz: 

Tekirdağlı Hüseyin iki haftadanbe 
rı Hintli ile güreşeceğini pek8.la bili
yordu. Çünkü bütün w gazeteler yaz.. 
ın.ışlar, el i18.nlan dağıtılmıştı. 

Tekirdağlı, Hintlinin Müliyime ı 
mağlup olduğu takdirde kendisinin 
güreşmiyeceğine dair müsabakayı ter 
tip edenlere bir şartta koş~a.nuştı. 

ücret meselesini de son gune kadar 
kati bir şekilde halletmemişti. 

Maçtan bir gece evvel, gazete mu~ 
harrirlerine pazar günü evvela Hintli 
yi sonra. da Mülayimi tutacağını söy
lemişti. yani her vaziyette Türkiye 
başpehlivanı Hintlinin karşısına. çtk
:rnak taahhüdüne girişmiş bulunuyor 
du. Buna rağmen kendince haklı gör 
düğü sebeplerle güreşmekten vaz geç 
ti. 
=:-Mil:salDak.ayı teft.ip edenler de ıun 
tarı ilave ediyorlar: 

Tekirdağlı son dakikada kendileri 
ne ~tirac:aat etmiş ve beş yiiz lira ver 
ıned•klen takdirde gilreşmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Danlan yapan, hayli de masrafa 

girmiş olan organizatörler üç yüz lira 
vereceklerini, kar olduğu takdirde ya 

nsım da kendis!ne verip arzusunu tat 
min edeceklerini söylemişlerdir. 

Bu teklif te Tekirdağlmm hoşuna 
gitmemiş olacak ki, yine güreşe razı 
Qlmamış ... 

Tekirdağlı Ne Diyor? 

Tekirdağlı güreşten bir gün evvel 
ınatbaamıza uğramıştı. Her dakika 
başka bir teklif ve başka bir fikir jle

ri atan başpehliva.nınuz bize şunları 
söylemişti: 

- Ben organizatörlerden iş isteme 
dim ki beni gU · . . ~ re.'}tirıyorlar. Gazete-
ler ilan ettilerse bana n e .. 

Ben Hintli ile Kadıköy stadında 
futbol maçından evvel .. . . 

. . . gureşınm. 
Hintlıyı Mülayim yend·-· .. b .. 

~ gı ıçın en gu-
~eşmem. Eger Mülayim beni tutmak 
ısterse hazırnn Hintliyı· 

· yenerseın ne 
kazanının. Ben be~ yu" z li . t . 

Y ra ıs erım. 
Pazarlık yapmadılar ki... 

Kfıra yarı yarıya iştiraki teklif et-
seler anlamam. Ben güreş,.....;y w. .......... ecegım, 
yazınız. Gidip şimdi stadyomun tah-
tasından ismimi sileceğim ... Daha bu 
na benzer bir suru şeyler ki, nıanala 
rıru ve maksatlarını kavramak im _ 
kanı yoktu. 

Tekirdağ:mın güreşlerini takdir et 
tiğimizi, kend sine haksz yere hücum 
edild"ği vakit müdafaa ettiğim.iz! her 
kes bilir. 

Güreşlerini beğcnd'ğimiz Tekirdağ 
lınm bu meselede pehlivanlık adap ve 
eı kan na ria.; et etmcd · ğini teessürle 
giküyoruz. 

Baş P~hlivan olan bir adam işgal 
ettiğ. mevkiin icaplarına göre konuş
mayı, akla yakm tek'ifler yapmayı da 
öğrcnmelicl'r ki, Türkiye başpehlivan 
lığı Unvan.na her cihetle layik olduğu 
nu ispat etsin ... 
Sağ olsun, b'zim Tekirdağlıımz, gü 

rcş minderi haricinde koskocaman bir 
bebek Eibi konuırur. 

Altmordu, Anadolu, Anadolu hisa
• rı, Beylerbeyi, Davutpaşa, Doğan, 

ı Fener Yılmaz, Galata Gençler, Hilal, 
Karagümrük, Kasımpaşa, Ortaköy, 
Sümer. 

Hintli ve Organizatör 

Bulgar Sporunda 
lslahat 

Sof ya, : ':1. (TAN) - Bulgar Ma
arif nezareti tarafından Bulgar 
sporunda ıslahat yapmak anaksa
dile buraya getirilen Alman spor 
mütehassısı Karı Dim, iç illerde 
dolaştıktan sonra Sofyada da izci. 
lerin karargahını ve bazı spor teş

kilatlarını ziyaret etmiştir. 

Karı Dim, aldığı neticeler üze
rine yapacağı spor ıslahatı pla.nını 
hazırlamağa başlamıştır. 

Cim Londos, Hintlinin 
Kardesile Guresecek 

' , 
1 ür'kiye 
Birincilikleri 
Başlıyor 

-ı 

Milli kümeye dahil olmıyan mın
takalar arasında oynanmak üzere 
futbol federasyonu tarafından Türki 
ye birincilikleri müsabakalarının ya

pılmasına karar verildiğini evvelce 
bildirmiştik. 

Bu musabakalar için Samsun, Ma.
ıili!a, Adana ve Afyon şehirleri gurup 
merkezi ittihaz edilmiş ve bu sene bi 
rinciliklerini ikmal etmiş bulunan 

22 m.ıntaka bu guruplara taksim.edil-

miştir. 
Bu birincilikleri idare etmek üzere 

Türksipor kurumu merkezince Anka-1 
radan, M. Saim, Ke:nal ~alim, İbra- l 
him ve tzmirden Alaatdin memur e

dilmişlerdir. Tayin edilen bu memur
lar musaba.kalara başl~ak üzere 
gurup merkezlerine bu.~n .. ~~r.eket 
ed kl dir. Gurup bırıncıhgını ka-

ece erıntaka.lar önümüzdeki ay i -zanan m . 
çinde Ankara.da f;nal musabakala -
larnu yapacaklardır. 

-o-

Çek· • Bulgar 

Milli Takımları 
30 (TAN') - Çekosovakya 

ile s;r:ı;~r milli takımları yakında 
Sofyada karşılaşacaklardır. ~ kar-

1938 senesinde Parıste ya-
şılaşma, . d .. nya kupası 
Prlacak beynelmılel u 1 k t·n . ti 

·k· mem e e ı ış -
turnuvasına her 1 1 . 
rak etmeleri üzerinde faık olacaktır. 

Cim' Londos l11giltereye 
çıkarken 

Buraya gelen Hintli pehliva~? 
Londrada güreşmekte olan b~ ku: 
çük kardeşi vardır. Duba ismm?ekı 
o pehlivan yüz otuz kilo s~e?°de 
ve şimdiye kadar kimseye maglup ol 
mamış bfr güreşçidir. 
Yaşı hayli ilerlemiş olduğun.dan pe?. 

livanlığmı kaybettiğini MülayiU: ?.u 
reşinde gördüğümüz H'ntlinin küç~~ 
kardeşi Dubayı buraya getirtmek u
zere 1stanbuldan teklif yapmışlardı. 
Duba Cim Londosu beklediğinden ge 
lemiyeccğini bildirmişti . 

Macarlar ve Ankara S~orcuları 
~ 

l 

Ankara ve lstanbulda galip gelen Peştelilerin Ankaradaki 
maçından bir enstantane •• 

7 ==; 
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~ KQb~ Hlkt::tye!!il 
~ ~~,~~~,~~~;;~~AA~'-~~~~ 

Kralın kansı çok güzeldi .Y~
zü, bir genç kız çehresı gı

bi taze ve parlaktı. Kral, daima ka 
nsının yanıbaşmda bulunmasını is
terdi. Fakat kraliçe sabah olur ol
maz, pazara gitmek üzere tuvalet 
yapmıya başlayınca, Kral yanına 
yaklaşır ve: 

_ Arere, böyle şarkı söylemek-

ten ne vakit vazgeçeceksin? Arere, 
bu şarkıyi söylemi.ye asla nihayet 

vermiyecek misin? derdi. 
Kral kıskançtı. Çünkü kansı, A

rere, bala bir genç kız gibiydi, ve 
kendisi ise ihtiyarlamıya yüz tut-

muştu. 

Kralın, denizde bulunmuş hariku 
la.de bir taşı vardı. Arere sokağa çr 
kıp ta şarkı söyleıniye başladı mı, 
Kral bu taşı avucuna alır ve kan· 
sının sesini dinlerdi. Sesler adeta 
taşın içinden çıkar gibi olurdu. 

Kraliçe lböyle -
ce her sabah . . 
bembeyaz ve u 

zun etekli bir 

pengoir giyer ve 

kolun& bir sepet 
asarak şakrak se
sile teganni ede • 

AR ERE 
mecbur kaldı. Çünkü karşısma 
ne Hikotea çıkmıştı. 

Ve akşam, Kral yine sordu: 
- Arere, bugün niye sust 
- Bugün yeni terliklerim.in 

MAREKEN 
tekini kaybettim. Onu ararken 
kı söylemeyi Wıuttum .. 

Bir gün sonra Kraliçe sara 
!:Ikınca arkasından gizlice ımuh 
lar çıktı ve onu uzaktan takip 
nıiye başladılar .• 

rek çarşıya yollanır: 
,Arere Mareken, Arere Mareken 
,Arere Mareken! Gider, gelir .• 
Arere Mareken ! Kral sensiz ya-

' şıyamaz ... 
Bir bulut gibi koşarak çarşıya 

ulaşır ve ağzında ayni şarkının na
karatı dolaşır, ve sepetine renk 
renk eşya doldurur. Hiç bir yerde 
durnıadan ve şarkısını kesmeden 

.. Ur ve sarayda, onu sabırsızlık-
yur d'" 1 bekliyen Kralın yanma oner .• 
a. .Arere her dem neşelidir. 

Sokakta giderken hiç bir kimse 
ona bakamazdı. Fa.kat Hikotea müs 
tesna .• 

Çünkü Hikotea Krali<:eye 8.şıktı 

B irgUn yine yapayalnız ol
du?,u halde, Arere sokağa 

çıkmıştı. Hikotea, sakla.ndığı tüm
seğin arkasında, KraliQenin bilezik 
seslerini ve eteklerinin hışırtısını 

duyunca titredi.. Arere her zaman 
ki şarkısını söylüyordu. 

Arere Mareken ! Kral sensiz ya
şıyamaz ! 

Kral saraydan kansını dinliyor
du .. 
Yanına gelince, Hikotea saklan· 

dığı yerden çıkarak Kraliçenin önü 
ne geçti. 

- Kraliçe, Tanııı: sizi takdis et
shı ! 

Arere biraz korktu ve sarkısıru 
keserek: 

Frensvaruş Buraya 

Gelmek istedi 
Macaristan şampiyonu ve merkezi 

Avrupa kupası galibi Frensvaruş Fe
ner ve Güneş klüplerine müracaat 
~d:rek yılbaşında şehrimize gelerek 
ıkı maç yapmak istediğini bildirmiş 
tir. 

ıMezknr klüp gönderdiği mektupta 

lstanbulun pek yakından tanıdığı ve 
meşhur Çekoslovak kalecisi Planic;ka 
ya yalnız başına 7 gol yapan Avru -
panın emsalsiz merkez mtihacimi Şa
roşinin de takımla birlikte lstanbula 
geleceğini ilave etmiştir. 

Her iki klüp idarecileri bu mühim 
teklifi müzakere etmektedirler. Tek 
lif edilen tarihin şehrimizin bozuk 
havalarına tesadüf etmesi bu angaj

mana en bUyUk engel olarak göste -
rilmektedir. 

-----<Oı---

Yunanistana ithal Olunacak 
Pamuk ve Yün iplikler 

Yunan hükumeti, yeni bir karar -
name ile Yunan!stana ithal olunan 
pamuk ve yün ipliklerin yüzde yirmi 
nisbetin.de kontenjanını artnmıya ka
bul etmştir. Bu hususta bir liste ha
zırlanmış ve ticaret odalarile güm
rtiklere bildirilmiştir. 

-0--

Portakallarımızın Sürümü 

- Teşekkür ederim, Hikotea ! de 
eli ve sonra şunu ilave etti: 

- Bu ne terbiyesizlik Hikotea ! 
Ya Kral bunu öğrenirse .. 

Delikanlı yolu kapıyarak : 

- Oğrenirse beni öldürecek de
ğil lllli? dedi. Biraz dur. 

Arere ! Gözlerim sana doysun da 
pırıl dasın! .. 

Hikotea çok gençti. KraliÇe ona 
tatlı tatlı gülümsemekten kendini 
alamadı .• 

-Adyö, Hikotea! 

- Ne olur biraz daha kal! .. 
Bu sırada, kralın elinde hariku· 

lade taş susmuştu. Arere, yüreği 
hızlı hızlı atarak koşup uzaklaştı. 

Saraya geldiği vakit büttin vü
cudü titriyordu. 

- Arere ! Bugün yolun ortasın
da, şarkını niye kestin? 

- Bugün yol çamurluydu. Etek
lerimi kirletmemek için itinayle yü 
rüdtim. Bu yüzden şarkı söylemeyi 
unuttum ... 

E rtesi gün yine ayni yerde, 
Kraliçe şarkısını kesıniye 

Hikotea hergünkü yerindey 
Arere koşarak yaklaşıyor. B. 

lut gibi koşarak yaklaşıyor. 

Hikotea yerinden çıktr ve e 
rek Kraliçenin ayaklannı öptü 

- Gel, Arere !. Şebnemler t" 
yor, yeşillikler ışıkla dolu!. 

Ve Kralın elindeki taş susu) 

Fakat muhafızlar hemen ko 
tular. Hikotea yakalandı ve Kr 

karşısına getirildi. 
Kral delikanlıyı görünce hay 

dı: 

- Oldtirünceye kadar dö · 
nu! 

Ayni sabah, Hikotea kendin• 
geçinceye kadar dövüldü. Ve 

saatte, kraliçe mısır buğdayla 

ayıklar ve :Kahve kavururken 
dı .. 

Nihayet gece oldu. Ay, yuv 
!ık yıldızlarile beraber adayı a 
attı .. 

Hikotea, gece olup ortalık s 
leyince kımıldadı ve adeta d' 

Ertesi gün, onu görenler, 
dünde hiç bir bere ve yara i 
ra.stlamadılar. Bütün yaralan, 
reye olan kuvvetli aşkı sayesi 
kurumuş ve taravetini bozmam 
dı san~ ... 

· ı ·"-' . : 

Tek, Fakat Kat'i .Car 

1 
- fffi 

1P 
~' 

Tecrübe eden:erden sorunt 
Baş, diş, adale ağnlarıle üşütmekten 
mütevellit bütün ıstıraplara karşı yegane 

müessir tedbir bir kaşe. 

(ALMAKTlR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 

yormaz 
böbre.kleı Almanya portakal ithalatçılarından 

büyük bir firma, Bertin ticaret oda -
mı.z vasıtasile şehrimiz odasına gcın-
derdiği bir muhtırada Türk porta -
kallarının Almanyada sürümünü ar-. • • 
tıracak tedbirlerin nelerden ibaret ol- ısım 

icabında günde UCj kaşe ahnabilir. 

ve markaya dikkat, 1aklitlerinden sakın 
duğunu bildirmiştir. il ______ _ 
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efimiz direktifler • 
yenı verdi 

·cBap e DCIC!a) 

keneli ~ irtibat tem. eyle 
mMi tmwm, az r.amaMa t,mrinDri 

be~lediifmiz önemli Jolerdmdir. 

A :·~ eihu1armm 
canbhğı, gllrbl1zlüill, itlmami bakJ.. 
mmden büyük di1rbtJe 11...mde 
dandmuı gerekli olan ım.Di ha
yatnnna t.emu «li)'GIUDL 

CllmhuriJet blltoel&hdu taantn 
eden ve daima kuvwıtJmmelli ı:e
reken mtlft;erek hum1yet1eri, yal
nız denkli olUflan değil, ayni a • 
mında, koruyucu, kurucu ve veri-

ci itlere. her def umda dalı& fa:da 
pay a)'D'ID&kta o1malanchr. 

Bu politfbmmn, millii faaliJet 
thıerinde derhal yarabmYa başla
dığı tem iledir ki, bütçe tahmin ra
kamlanmız, yalıuz tahakkuk etmek 
le kalmıyor, daima fazla ile de ka
pammya bqlamıftır. 

1936 RDeSi bütçesi, ta1unhıe ve 
193:5 yılı varidat tahakkuklarma 
göre, 22 milyon fazla ile kapanm11 
tı. 1937 bütçesinin de, bugt1ne ka
dar gösterdiği eeyir, ayni ttmidi, 
fazluile verecek mahiyettedir. 

Bu netice; memleket ekonomisi
nin inkipfmı, halkın refaha ulaş
makta olduğunu ifade ettiği gı"bi, ay 
ni zamanda, halk için çalıp.n bir 
hükfi.metin, halkm menfaatine ola
rak aldığı tedbirlerdeki isabeti de 
teyit etmektedir. 

Samimi bir büt,eye ve ha
'lıilığ bir tediye muvazene.ine 
'dayanan paramızın lilii ulik

rtu vaziyetini, kesin •ırette 

• muhalar.a edecefi%. 

Yergiler 

H er nevi maliğ taahhUtletlınl
zi, günü gününe yerin·~ ge

tirmek suretile, Devlet itibarncr ve 
maliğ sermaye ve eshanu muhafa
a ve takviye hU808UDdt. bllttln tecl 
hirleri almak ve bu mevzuda dik -
katli bulunmak umdemfa:dir. 

Devlet varidatmm inldpfınx, ye
ni vergiler ihdasından ziyade, de
vamlı bir programla mevcut Ytır • 

gilerin tarh ve cibayet usullennin 
ıalahmda aramak li.zımdır. 

Son iki sene mrfında hayvanlar, 
tuz, ~ker, çimento, petrol ve bım
aiıı, elektrik, iptidaiğ maddeler re
aim ve vergilerinde yapılan ve Jıer 
biri yüzde 30-50 nisbetinde bir 
vergi indirilmesini ifade eden t:ıh
fiflerin, istihsalin teşviki bakımın. 
dan, vatandaş ve memleket i fİll 
müspet ve hayırlı neticeler veı di
ğini görmekteyiz. 

Hayvan Verıiıi ve Bul1 ran 
ve Muvazene Vergileri üze.. 

rinde tetkikler yapılarak büt
çe muvazenesi e1Umı ho:r:mı
yacak ıurette tedricen tahfif 
çareleri dü,ünülmelidir. 

Bundan bafka, memleketi-
mizde yetitmiyen iptidaii mad

deler, ve istihsal maliyeti üze
rinde tesir yaparak, dıt mem
leketler mamulib ile rekabeti 
güçlett1ren her nevi vers i •e 
reıimler kaldırılmak li.J an
dır. 

Halk için 

Gerek bu mevzular Uzeriııde 

çalışırken, gerek herhangi 
bir maliğ karar alırken, ilk göze nü
ne getireceğimiz şey, milliğ failli
yet ve mıllığ istihsal, yani verg nin 
bizzat ana membaı üzerinde yapa
cağı tes rler olmalıdır. Maliye nıe
murlan da, Iç işleri memurlan gi
bi, halkla daimiğ teması olan teş
kilittır. Bunların da, halk ile te • 
maalarmda, halk için çalışan bir 
halk hükfunetinin tabiif vasfı olan 
uamiğ dikkat ve ihtimam göster
mek ve ezamiğ emniyet ve inan 'er 
ınek şlarlannm ınkişafına, bilhassa 
itina etmeleri lazımdır. 

Climhurlyet rejiminde, nefğl 

hazine dernek; kaııunmı hazine 
lehine teshit ettiği hakla, kamı
mın mükellefi kal'§llaltlrdığJ ~ 

sif eyi gayet denk bir halde elde tut 
mak dtmek oldulan• bir an tıa-

.. 

ATA TURK T ARIHI BiR 
NUTUK DAHA SOYLEDI 

...... .-1' tıı,11·--*· .... "' n, , .J 
llllllsmlar 

JnMarl&r mevmun4a itina edil
meıli icap eden .... bu kanuala
rnı maliğ monopol, ticaril tep.)[ -

kil ~e mUlii valörizuyolı kununu 
braJdaieriDiıı dt«btle tellf!clir. 

Barice, t:lltihı atll)•n 'ft ilu-.cat 
mevzuu, daha yakından meşgıü ol
mıya değer mahiyettedir. 

Gümrüklere gelince; bunda te • 
sisata, çalıflD& usullerine ve bnu 
niğ mevzular bakımından gerekli 
mlah tedbirlerine hız verilmek i
cap etmektedir. 

inhisar mamulltmm flyatlnn U
urinde yapılan tenzilat, satıı:ılu.n ar 
tırmıttır. 

Bu usulün daima dikkatte l:ulun
durulması faydalı olur. 

Kültür 

A rk&da,lar, 
Büyilk davamız en meJeniğ 

ve en milreffeh millet olara:k var
lığmıDi yükaeltmektir. 

Bu, yalnız kurumlarında değil, 
düşüncelerinde temelli bir iı:.kılip 
yaplDJI olan bilyük 'l'llrk m.i1'ı~ nin 
dinamik ideallcUr. Bu ideali sn la

• bir zamanda başarmak iç:n, fi
kir ve hareketi, beraber yürıiLr:ıek 
mecburiyetindeyiz. Bu teşehbUste 
bqarı, ancak, ti1reli bir pli.nla ve 
en rasiyonel tar.zda çabflna.kla 
mümküıı olabilir. Bu sebeple, oku 
yup yuma bilmiyen tek val;andaş 
bınkılmazvk; memleketin bilyilk 
kalkınma 1avaşımn ve yeni çatısı
nın ıstediği teknik elemanları ye
Dltirmek; memleket davalarmm i
deolojisini anlıyacak, anlatacak, ne
silden ııesile Y.a§&tacak fert ve ku
rumlan yaratmak; itte bu önemli 
umdeleri en k&aa zamanda temin 
etmek, KWtür Vek&letinin tbıerine 
aldığı btlyük ve ağır mecburiyetler
dir. 

Ipret ettiğim umdeleri, Türk 
gençliğinhı dimağında ve TUrk mil
letinin ıuurwıda dalına canlı bir 
halde tutmak, Uııiversiteleriınite ve 
yüksek okullamnıza dtifeD ba§lıca 
vazifedir. 

B:mun için, memleketi şimdi
ilk lo böyük kültür bölgetıl ha
linde mtıtaka ederek; Garı• böl
gesi için .lManbul unıversitesin
.ıe bql•mış olaıı ıslahat prog
nman daha radikal bir tarzda 
tatlA ederek Cümhudiyete cld
da motlenı bir Unlvenite l azan 
cbnnü; m~ez bölgesi için, An-

kara Ulllversltesinl az 
1 

zamanda 
lnmDak 18.zımdır; ve Doğu böl
gesi için Ve.o gölü sahlllerinln en 
gbel bir yerblde, her şubeden ilk 
olmUarDe w nJba~t Unlversite
tdle modera bir kültür şehri ya
ratmak yolanda. !fimdlden fli~ll
pta geçllmelldlr. 

Mua._ 

B u hayırlı teş~bbüı!ıü~:.Doğu 
vilayetlerim.ız gençliğine hah 

gedeceği feyiz, Cllmlıuriyet HUlt1\
meti içın ne mutlu bir eser olacak-
tır. • 

Tavsiye ettiğim bu yeni te9ebbüs
lerin, eğitmen ve öğretmen ihtiya.. 
cmı ziyadeleştireceği şüphesizdir. 
Fakat bu cihet, hiçbir vakit ile baş 
lıama cesaretini kırmamalıdır. Ve
klletin, geçen yıl içinde, bu yön -
den yaptığı tecrübeler, çok ümit ve 
rici mahiyettedir. 

Tllrk Tarih ve Dil Kunımlarmm, 
Türk milllğ varlığını aydınlatan çok 
kıymetli ve önemli birer ilim ku -
rumu mahiyetini aldığmı görmek, 
hepimizi sevindiriei bir hadisedir. 

tilrel vazifesini üaya ba§l&lDll bu
lunuyor. 

Dk resim galerimizi de, bu yıl 
açmış bulunuyoruz. 

Geçen yıl, Ankara.da kurulan Dev 
let Konservatuvan; müzikte, sah
nede, kendismden beklediğimiz tek
nik elemanlan stırğatle verebilecek 
hale getirilmsi için, daha fazla gay
ret ve fedakarlık yerinde olur. Her 
çeşit spor faaliyetlerini, Tllrk genç 
liğinin milJiğ terbiyesinin ana un -
aurlanndan saymak llzımdır. Bu. 
işte, Hükf.tmetin şimdiye kadar ol
autundan daha çok ciddiğ ve dik
katli davranması. Türk gençliğini, 
ispor bakımından da, milliğ heyecan 
içinde iğtina ile ~tirmesi, önem
li tutulmahdır. 

Ordu 

S evgili arkadaşlarım, 
Ordu, TUrk ordusu! işte bü

tün milletin göğsünü iğtimat, gu
rur duygularile kabartan p.nlı ad! 
Onu, bu yıl içinde, kısa f aaılalarla 
iki defa, büyük kütleler halinde, ya 
landan gördtlm. Trakya ve Ege bü
yük manevralarında .. Diaiplinini, e
nerjisini, subaylarmm vukuflu gay 
retini, büyük komutan ve general
lerimizin yUlatek aevk ve idare ka
biliyetlerini gördüm; derin iftihar 
duydum, takdir ettim. 

Ordumuz, Türk birlifinin, 
Türk lıudref ve kabiliyetinin, 
T wk vatameverlifinin felik-
1..,,U, bir ilaJuiJir, 

Ortlumuz; T iirk topraklan
mn, H T ürltiye idealini la· 
ftalılralı •llİrmelı İ~n wırlet· 
mekte olJağıımaz .ütemli çar 
lı.,,.alann, yenilmeai imlılin
na teminatıdır. 

Teslihat11111Z 

T eslihat ve teçhizat progra • 
munımı tatbikatı, muvaffa

kıyetle ilerliyor. Bunları meml~ke
t:imiade yapmak emelimis, tahakkuk 
yolundadır. Harp sanayii teeiaatı -
mızı, daha ziya.de inkip.f ve tevsi 
için alman tedbirlere devam edil -
nıeli ve endüstrileşme meaalml.te 
de ordu ihtiyacı aynca g~nünde 
tutulmalıdır. 

Bu yıl ~ dealaltl pml
leriai ~. Japauy& 
.,,, .. dık, 

Hava kuvvetlerimiz için yapılmıt 
oıan tlç yıllık program, Büyük Mil
letimizin yakın ve şuurlu alakasile, 
ıhrutiden bqanlmJŞ sayılabilir. 

Bundan sonrası için, bütün tay
yarelerimizin ve motörlerinin mem 
ıeketimizde yapılması ve harp hava 
sanayilmizin de, bu esasa göre, in
ki§af ettirilmeıd iktiza eder. Hava 
kuvvetlerinin aldığı ebeınmiyetf gö· 
zönünde tutarak, bu meaatyi plln
laetmnak ve bu mevzuu llyık ol -
duğu ehemmiyetle milletin naza • 
rmda canlı tutmak lizmıdır. 

Büyük milliğ disiplin okulu olan 
ordunun; ekonomik, kUltilrel, sosi
yal savaşlarnnızda bize ayni zaman. 
da en lüzumlu elemanlan da yetiş
tiren büyük bir okul haline ~etiril 
mestne, aynca iğtina ve himmet e
dileceğine, şüphem yoktur. 

Dıı Siyasa 

B Uyük Kamutay, 
Dıı siyasetimiz, geçen yıl 

içinde de, sulh ve arsıulusal eır ek 
birliği yolunda inkişaf etmif ve yü
rüdüğümüz yönUn değişmez oldu -
ğunu bir daha belirtmiştir. 

Milletler cemiyetinin geçirinette 
olduğu çetin safhalarda, CUmhuri
yet Hllkfuneti, bu annulu.u.1 kunı
ma olan bağlılığım, her aahada g&I 
termek ıuretile, ıulh idealine en 
uygun yoldan ayn1mamıştır. 

Celal Bayar 
Kabinesinin 
Programı 

Ankara, 1 (Tan ımıhablrin-
4 .. ) - Vekiller Heyeti bugün 
Meclis lçtıJmamdan soora saat 
18 de Başvekil Oel&I Baya.nn re-
lsllği altmda bir toplantı yapmış
tır. Toplantı geç vakte kadar 
devam ~r. BugUınktt içti -
illada, CeW Bayana okumak U
~ hamtamakta oldugu llabi
ae programma esas olacak but 
Ule8eleler üserlnde görilMtldih'ff 
anlaşılmaktadır. Yamı öğleden 

80IU'a MecHs fırka gnıpu mutat 
t.oplaıntnmı yapacaktır. 

Ratay işinin geçirdiği safhalar ma
lumunuzdur. 

Milletler cemiyeti yüksek idare
si altında cereyan etmiş olan nü
zakereler, Hatay hallmıın layıh ol
duğu mesğut ve müstakil idareye 
kavuşması yolunda amaçladıi:ımı:z 
gayeyt temin edecek vesika1arm 
kabul ve imzasile neticelenmiutir. 

Yeni Hatay rejiminin merğiye
te girmesine, kısa bir saman Jcaldı. 

Bu rejimi, kendilerlle en dostane 
bir aihniyetle emek birili! yapmış 
oldufumuz FranlIZlarm, iyi ıılyetle 
ve amaçlanan gayeyi temin edebi
lecek tekilde tatbike bqlıyacak -
!arma wtpbe edUmemelidtr. 

Yarmld Tl&k ~ mftna-
8lbetlerbıin dlledlğimls yolda ln1d
ptma, Hatay 1finin iyi bir yönde 
ytlrUmest, flHllı bir ölçü ve lmil o
lacakttr kanaatindeyim. 

Doıtluklanmm 

B alkaıı liyuetimiz, en mea • 
tut bir it birliği yaratmak

ta devam ederek kendisine çiziJmie 
olan ll1llh yolunda her gt1n daha 
verimli neticelerle ilerlemektedir. 

Cllmhurtyet hllkdmetintn, Şark
ta takip edeplmekte bulunduğu 
doıltluk 'Ve ya.JnnJık adyU!ti, yeni 

bir lLuwetU adnn attı. Sadabat • 
ta, doBt1armus Efganistan. Irak ve 
Iran ile ima etm1f oldufumuz dört 
Hl muahede, bUyUk bir m!mnuni -
yetle kayde değer sulh E!lffırlerinden 
biridir. 

Bu misakın etrafında toplanan 
devletlerin, ayni gayeyi takip eden 
ve sulh içinde inkişafı samimiyetle 
istiyen hUkCmıetleri arasmda, it bir
liğinin, atide de hayırlı neticeler ve
receğinden emin bulunm:ı.ktayız. 

CUmhuriyet hUkUm.etirıiıı, kom: 
ıularile ve diğer büyük, k":lçUk dev
letlerle olan nıünasebetlerinde. a
henkli bir istikrar ve inkitaf göze 
çarpmaktac:br. 

Salh J'OhmcJmereden bir hl -
tap geldl11e, Tilrtdye onu, teha
Hlıkht ........... ve yardnnlamu 
ealrgenıedl. 

Ak denizde 

I
• •pazıya hldiseleri dola.ymlle 

Akdeni& ve Karadenizde a • 
• ımmuı gereken tedbirlere, Ctımbu

rtyet hllkt\meti, en genlf bir aihni
yetıe ift1rak etti. 

DUnyanm her taratmdı oldufu 
gibi, bisi allhlandıran aahalarda 
ve bu arada, Akdeniade ,atlldUı ve 
i8t1kra1'lll konmmuı, blzlm yakın
dan 'ft allb. ile takip ettıttmız bir 
mevsudur. 

Geçen tenedenberl, do8t ve mit
te& devletlerin mWıim ricaJile bi
zim devlet adam2a.rmm anamda 
kartıbkıı ziyaretler vukuagelmje 
ve bu, doetluklarmımn teahUril -
ne vesile olmqtur. 

HUkiUnet, bu aon 1e11e sarfında, 
devletlerle olan ticarli mttnuebet
lerbıi, memleketin ekonomik bünye. 
afne Uyacak mukavele ve aıılq -
ma1ar yaparak tanrJm ettL 

Bunlar ~da J'raua, Iııgil
tere, Almanya '" 8oTyet RU8ya i
le aktediıen mtlhim tlcarll aıı1af • 
maları, bilh••• kaydetmek .... 
rim. Btlkbıetln dıt tetıdlltmm; .. 
konomik kalkınma aavqrmnla ~
kalı daireleri için bilgi ve iatihba -
rat Ufkunu genieleten yardımca bi
rer daire olarak, çalıpnıJarmı tan
sim etmek llmndır. 

Yol ve Hedef 

D 11 e1Y.w:Jmlıgin •ymcı ,.. 
fını kısaca anlatmıe olmak 

için, diyebilirim ki, tuttuğumuz si
yasiğ Yol ve hedeften aynlmıyo • 
nız. Son senelerde, arsıulueal mU -
nasebetlerde dalmif deiillklikler ol 
masına rağmen, biz bu karışıklığın 
ortasında, sulh1everlikle duygınu 
olarak kar,ılıklı dostluklanmıza ri
ayet ediyoruz. Onların mahiyet ve 

r/iüyük Millet 
Meclisi 

(Balı 1 lnalde) 
Reis vekili Rafet Canltez yoldama 

yapilacağinı bildirdi ıve riyaset kltibl 
Ali Muzaffer Göker Millet vekilleri -
nin isimlerini okudu. Bütün mebua
lanmızm bu tarihi günde Atatür.idin 
nutuklarım dinlemek tızere .Ankara -
ya gelmiş olduklan anıqıtıyordu. 
Tam saat 14,10 da BUyUtk Şef Ata
türk yanla,rmda Başvekil Bay Celll 
Bayar olduğu halde salonu oeretıen
dirdiler. 

Şel lıüTaitl• 
Atatürkün salona girişi bütün me

bullann ve dinleyicilerin ayakta da.
kikalarca süren aıJaflarlle ve "varol,, 
sadalarile karpaııdı. Atatürk riya • 
set mevkiini ifgal buyurduıv ve l1ill 
kendilerini alluflamakta olan mebus 
larla diğer davetlileri selamlachktan 
sonra bUyük nutuklarına başladılar. 

AtatUrkUn gllnlerdeuberi saıblrsı& -
lıkla beklenmekte olan nutuktan ıuk 
sık alkl§larla ınkıtaa uğruyordu. Bil 
hassa "Tilrk çiftçisi mutlaka topra.k 
saribi bulunmalıdır,, cümlesini söyle 
diği zaman meclis alkıştan yerinden 
oynuyordu. Bu ctımledekt yilksek mi 
nanın davet ettiği bu coşkun tezahür 
ler halkID. demokrat Reiaicüm -
bur Atatürkün Türk çiftçisi bakkm 
da beslediği derin sevgiye çiftçinin 
ağzından "Ve vekilleri vuıtaslle te~lı: 
kUril ifa.de ediyordu. 

AtatilrkUn nutku bir saat 10 daki
ka devam etti. Nutuk bittikten son
ra önderin salondan aynlmuı ayni 
surette ve dakikaalrca stıren coşkun 
tezahilrlere ve sUrekli alkıı:ılara vesile 
oldu. 

ilk ruzname 
Bundan eonra rumam~ geçildi ve 

Kamutay riyaset divanı içlh HÇJm ya 
ptldı. Tasnif netlceaine göre meclis 
reiallfine 334 reyle ve ittifakla Çan -
km mebusu Bay Abdülhalik Renda, 
reis vekilliklerine de Refet Camtez, 
Tevfik Fikret Sılay ve Hilmi Uran 
intlbaP edildiler. Halit Bayrak, dok
tor Saim ve lrf an Ferit idare lmlrlik 
!erine; Kemal Unaı, Ali MUl&tfer 
Göker, Na§it Hakkı tnut ve Cavit 
Ural da rlyuet kltipliklerlne MÇlldi
ler. Bay Abdlllhallk Renda kendiainl 
relsllte intihap etmek IUl'etile mec-Ji 
sin göeterdlfi itimat ve 1evglye te -
,ekkllr etti. Reis Vekilleri de ayni ıu 
retle te,ekkllrde bulundular. 

Yeni kabine 

dalrelerlni genişletmiye mUsait zih 
niyetle arsıulusal vaziyet ve vazi
femizi gözönünde tutarak çal ışı .. 
,oruz. Bu yolda, iğtina ile çalışmı
ya devam etmek hükflmete tavsi
ye edeceğim eıı doğru karar oldtı• 
tu kanaatindeyim.. 

C. H. P. 

Aziz Millet Vekilleri, 
Dünyaca malftm olmuştur 

ti, bizim devlet idaresindeki ana 
programmıız, CUmhuriyet Halk 
Partisi programıdır. Bunun kapsa
dığı pren8ipler, idarede ve siyaset
te btzl aydınlatıcı ana hatlardır. 

Fakat bu prensipleri, gökten indiği 
sanılan kitap~ann doğm.alarlle asla 
bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlanmı-
11, gökten ve gaipten değil, doğru
dan doğruya hayattan alIIlJI bulı1-
nuyoruz. 

Bizim yolmnum çizen; içinde 
yapdrğmn yurt, ı.ğrmdm ~
tılomz Tttrk milleti ve bir de mil 
Jetler tarihinin bin bir falea '"' 
ıstırap kaydeden yapraklanndan 
çakardığmuz neticelerdir. 
Ellmbdeki programın nıhu, bizi 

yabm bir kısım vatand&.§la all • 
kah kalmaktan menğeder. Biz, btl
tUn Türk milletinin hlmidiytz. (19-

çen yıl içinde, Parti ile HUkfünet. 
teşkilltmı birleştirmekle vatandaş

lar arasında aynlık tanımadığımızı 
fiğlen göstermiş olduk. Bu h\df. 
eenin bizim, devlet idaresinde ka
bul ettiğimiz, "kuvvet birdir, ve o 
mWetindir", hakikatine uygun ol
du~ meydandadır. Kuvvetin ye. 
glne kaynafl olan Tllrk millet~ 
güzide Vekillerini, büyük bahtiyar• 
hkla elfterek sellmlamn. 

MareıaHmlzln 

Teıekkürler 
Ankara, l (A.A.l - Genel Kwmay 

Başkanı Mareşal Fe~ CaJnua~ J~UL 
kaıdd• Cümhuriyetimjgjn1' üııcü 
dönümü mllı)aşe~~ her ~ 
aldıjı teıbriklere te§ekkUrlerinin ib
llğına Anadolu Ajansını tavsit etmif 
lerdir. 

Ankara Civarında 

Yılın ilk Karı 
Ankara, ı (TAN Muhabirinden)

Geçenlerde birkaç gUn kadar devam 
eden fiddetli soğuklardan sonra ha .. 
valar tekrar ısmiıuya baolaDUltI. ~ 
kat bu aldatıcı sıcaklar da sona ~ 
miştir. Yurdun muhtelü yerlerindeki 
rasat istasyonlarmdan Ankaraya ge.. 
len maldmata göre btltUn meımleket.. 
te kıtm tam al&metıeri beUrmiye 
batlım'9t1r. Birçok yerlerde kar, yal 
mur ve hattl dolu yalmıetır. Anka
raya da bugünlerde sık sık yağm1111 
yağmıya baelamıttır. Bu sabah EJ.,. 
madağma mevsimin ilk karı dUşmU,. 
tttr. 

Komıaıanu Keserle 
Yaraladı 

Galatada Cerrahbaşı sokağuıda 04 

turan Ase lsminde bir kadm taraça .. 
da. çamaşır asmak y11zllnden çıkan 

kavga neticesinde komşusu Klryakt. 
çeyi keserle başından yaralamıştır. 

lltada Yeni Postane 
Biga (TAN) - Çarşı içinde bir. 

posta fUbeai açılqt.Ir. 

Almanyanın Müstemleke 
lıl ve ltalya 

Berlln, 1 (A.A) - Uç Italyan mils· 
temleke siyaseti mUtehusısı, dün 
Berline gelmişlerdir. Bunlar, Dr. Sil
va ile Pr. Massi ve Dovatidir. 

Mütehassıslar Alman müstemleke 
hareketlle muhtelif teşkilatını tetkik 
edeceklerdir. 

Renda AtatürkUn Meclise hitaben ya 
ztlllllf bir tezkeresini okudu. Tezket'e 
ile htlkilınet reisliğinde vaki tebed -
dlllden ve Celll Bayarm teşkil etmiş 
olduğu yeni kaıblneden Millet Vekil 
teri resmen haberdar ediliyorlardı. Tarih Kurumu; yaptığı kongre, 

, kurduğu aergl, yurt içindeki hafir
ler, ortaya çıkardığı eserlerle, aiin
diden, bUtttn illın dünyasına ktll - BUyUk bir milli# davanm olan 

euruım da memnunlyetle by
dedebillrlm ki, ŞarJdt Akdeniz \•e 
Karadeııis aularile Balkanlarda V\• 

Yalan Şarkta, geçen Mile lpret et. 
tiğim iyi münasebetler, ayniyle de· 
vam etmiştir. Bundan sonra da Reis Abdülhalik 

Meclis Cuma giinU saat 14 te top
lanmak tlRre bugtlnkU lçtlmaına ni 
hayet verdi. 
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1 E K O N O MI 1 
.. Bu Seneki 

Zeytin 
Rekoltesi 

:teni Anlaşmadan Sonra 
Nasıl do{ldu? • Nasıl yaşadı?· Nasıl battı? 

Sovyetler, Piyasadan 
o 

Yeni Mahsul Çok 
Bereketli Oldu 

Yeni Fırka da programını 
HazırJıyarak ise Girişti 

mak içbı bu mühim p.haiyetin • 0 Bu sene dtınya zeytin rekoltesi hak 
günden, MefJ'Utiyetin lllm gününe kında verilen maldmata göre, zeytin 
kadar geçen velveleli • hayatından yetiettren memleketlerin birçoğunda 

_,_ 
Eter bu fD'ka, ilk mtlteoeDb!tllerl 

ııhı ellerbıde k.ıaaydı, ve onl&rdan 
beldeııen temb bir programla C&
)Jfll&J\b. hakikaten 1-yraiı altına 
birçok hakiki hürriyetperverleri top 

Bir Haylı Yapağı 
T"f f k Alıyorlar 

ve 

uzun uzadıya bahse cesaret edemi- mahsul iyidir. Yunaniatanm bereket- SoyYet Ru,.aya yapılacak ihracat için bqünlercle faaliyete 
yoruz. lnkıllp ruhunu Iatanbulun U eenelerde yeti,en zeytlnleri 30 b1n ıeçileceli anlatılmaktadır. So.yetlerle ,.apbfımız yeni ticaret aıı
münevverlerine a11ladıktan sonra: tona kadar çıkmaktadır. Bu sene 28- latmuı üzerine Ankara,.a daYet edilen Sovyet ticaret atafeai ,eh
tevkifler, hapisler, iatlntaklar, mah 30 bin ton kadar tahmin olunan Yu- rim~ze d8nmüftilr. Scnyetlerin bilhaua yapalı ve tiftik üzerinde-

lı1acaktı. kflm.lyetler ve firarlarla g~ bu nanlatan maiıaultl kalite itibarile de ki brmal b 

F
akat.. daha, fD'k&DJD tefek· hayattan sonra; (10 Temmuz 3

24
) iyidir. YunantstıaD daha ziyade Ame- &raf an, u mallara alilc•nm artblım ıöatermektedir. 

ldlltıne tefebbllll lmndan hareketi başladıfı zaman, bu zatı rika, Brezilya. Romanya, Mısır, Al • Büyük partilerde ve muhtelif el • ------------
ttlbaren; fırkaıım mukadderatın& Romanyada • Merkezi Köatencede manya ve taviçreye iyi zeytin lh?aç lerden alt.Duf kunı,a kadar yapalı A·n as on 
metmn blrtalmn umurıar bnfmJI olan. (ittihat. Terakki Cemiyeti, etmektedir· alacaklan söylenmektedir. Tiftlklere 
tı. Ve bunlann arumda da, (Koz- Dobrica ıubeal) gibi mühim bir ıq Bu eene Kaliforniyada 16-18 bin aranılan HO kuruş fiyat ta biraz i9-
mldi), Cm.rap) gibi müfrit mllli• kilAtm başında görüyoruz. ton siyah zeytin toplanacaktır. Bu tihah görUlmU9ttir •. Bununla wberaber ~ j a hs u 1 u• • 
Jetpenvlede ;pptılı muhalefetin Me,nıtiyetln illnmdan bir müddet zeytin)eriD mtteterfsi Amerika, in.git ~er sene Sovyetlenn topladxgı yapa- IVI 
.-U. ile etkin 11J11111DlJ911 lltlat e- sonra bu zat, refakatinde ytlz elli Al yadır ttaıyada al ve tiftik miktan bu sene hen\lz ia-
._ (AB Kemal Bey) vardı. ıomanya TUrldl olduğu halde latan tere ve man • yah tenilen yektııu bulm&mlf olduğuna A ? 

AB ır...a Bq, Avrupada1d Ittl bula geliyor •. Kendisinin de büyü- 7.8)'tln bAaılab u olm{ur. Franaada g6re, plyaaımızdan ytlldtlce mal ah- Z m 1 • 
~ a&'dQtl hakaretin intl cek bir geref hi88eai olan iııkılAbm malıaul Fransa pazar arım doyura • nacağı tabii görWmektecllr DUııkU 
h«D'"' almak .. ft, Tllrk1J9Cleki it- feyizlerini görmek .• ve Romanya cak kedar bile değildir. Bu sene de pfyaaalardan bin ton ~ .. -1h Anason mahsulUnUn bu eene bere-
t;ibatçdarm ela bndhdne g&lterdik TUrklerlue göstermek istiyor. Cezayir Fal ve ispanyadan yeşil yap""ti. ketlti olduğunu, inhisarlar idaresi • 
lerl l8tJ81raJe mahbeJede buhmmak zeytin ithal edeceği anlaşılmaktadır. topl&ll!Dlfbr. Klloeu 

57
'
5 kuruştan Din piyuadan yUz binlerce kilo ana.-

Tesadüf ettiği eski arka"•·larmı yti satılan bu malların "-"-tle ta ; (matbuat htırrlyeti) Dl tama- ...., YurduJDUZU!l ze n mmtakalarma ~"3ç r ra- son milbayaa etmesi neticesinde fi· 
bUyUk ümit ve heyecanıarıa "'"'I· fmdan aJmdJ-1h kuvvetle -x 1 i -n .... .W'Rfmll .+-ı. (lluhalefetU gö-" s-r -n..•ce Ete, Marmara ve Antalya &• ...,yen yor. yatların 80 kurup kadar .mn .... 1.mw 

- ... _.... D nırken "~yor. '9u heyecana ve ta &- J ~"'"66 
1111 çirkin ve en ~ derekelere. emolırat Fırkaının Litleri tanbulun cazlbe6iM kapıhyor. la- mmtakal&l'IDJll bu seneki mahsulü Alman)'G)'CI ilaracat laenü Di yamuetık. 
~ Bt1ttbı yudarUe, blltUn Doktor lbrahim T- bulda ı çok iyidir· Rusya, Romanya, Msnr, L--•aınaıi Inlıiaarlar idaresinden aldJimm ~tıerile de; blbbıln, mevki ve _ .. _ tan yer qmlye karar veriyor. AJmanyay& bu sene de ihracat yap1- vur' ı b" --· ta ile eni -'--ul '---

adi mezwüşet) eaasma istinaden ta Ve çok tabiidir ki; ruhunun tema. '----. TUrk zeytinlerinJn btıtUn or Almanya ile it yapan ihracatçtla. ır m ...... p , Y ma.w1 Un _.. 
lenf hll'lmdan batk& hiç blqeyle dil ettiril ylllltma tAbl olaralrı alyaal cere _ QIÇAAW6' -·.ıh reketll olmadığı, billkis bazı mmta-~ ~ Karak. ecektir. yanlara kapılıyor. • ta Avrup&y& gönderilmesi için bazı rm )'aı-&• ve tiftik ür.erlnde hentlz katarda '1 ısa, bazı mmtablarda 
fterJ. bu kadar apaçık görllnen bir 5 ""(:uhtellf Omnanb unsurla· Yalnız birpy, Doktor T~un te,ebbUllere girffilmiltlr. faaliyeti görtllmemiftlr. Alman tlber % 25 nokAD bulunduğu kayded1-

11Ummattnb&yrattariık ettlll fırka rmuri-ı, i18avat) lan huebile, me- hNl'l•na gitmiyor. O da·, tt~'--t. 'J'e vachnen gastelle büro&UD'UD mkı kon !erek deniliyor ki: 
... .-..: .... _, ~-...... ede m yet ve mtlhabatta <ehliyeti ıa -- ·l.UI& y n·ıst da Pirin~ tron um'W .--1'1 gı:JDIWÇ .. ~ ti,e) ve (ihtlau) clhetıerile her rakki rUesamnm ltlzumundan fazi.ıı UllCI an '3' eri y\iztinden Alınan alıcılan tek· cD6Jllll1l maami7e idaresi 11• ·• lo-

Nlteklm, (t.ek, memlekette tenıia kapılmal liflerimizi kabul edememektedir. Şim ld imalltı bic bir kontrole tlbi tataJm•4-il 
muhalefet cloPun-· (muhalefet) UlllUrUJl ehemmiyeti ve niabetl ka gurura an .. Birtakım Pl'- E..._I Genicletilecek için ickilerde anuon :reriae. _.... IDUJI' altmda cereyan eden rezalet· ideal IÖRtllecektir. latan ve mazili bozuk MımJarm, - 11 S diye kadar verilen fiyatlar, ttıccarla· bir madde olan (anatol) .. ,..-1r Uet-

ler ı...a...1-... ) diye .._"'·-& giren ba Ihtisar ettiprJiz .. , maddelerden cemiyetin eski saf ruhuna k&l'lflll& Yunan htıkillıı~ Ywıanistanm ha- nmızm hesabına uygun gelmemiftir. ti. Devlet lnbiaan lmnllclaktall eaara "' -.- UA......, b t... .... lan, muhaliflerin de artık t.amamf- lan maddenin kullanılmaaı -•• llemle-• ciddi ve temiz hia1i p.lısiyetler- at-. ticaret ve iktiaa.t, ziraat, sa taklık o mmtakalarmda prinç zi- lkincftepin bqlangıcmda yabancı kette lrlfi miktarda .-.oa iatihlal cıctiJ,. 
··~ gtln zarfmd& bir neda nayi ve sairenln de IBlahatmI ihtl- le gemi azıya almaları.. raatl yapmak için etütlere batlanmıt ihracat maUarmm Almanya,a lthaU mecllinl " ~ mlbim miktarda ana. 
met ~ va eden bu programda bqhca na- tır. Yunantat•nda pirinç yetiftirmek için Alman ttıccarlarma kolaylık g6I e01& ithal tidiWltinf sör• idare bu madcl~ 

ı l'ır"'•.1- zan dikkati celbeden tek bir nokta ·, ntlh&p, batlamak Umere.. Sl- için 10n INll=rct. bul tefebbUa • .._ril dl :re ola ilttl7aa sö• emine ıetirerek sürraa 
..__, bttJm Ahenk ve fikir --t sahum"• muhtelif ler w.n-,_.._~.~ ı..c _:;."-'er alma "" ec •• ve permi ftl'lleceli haber tolamnluk,. makine ve avam para. vennek-

ttu. !'ırk görilntlyordu. Od&: Prem Sabahat ,,_ ...., ,, ..... ~ 31. lllHI-. ~~~~~~~a~~~U~n~m~d~e~~~d~-~~~-~~~~~~~~~~~~u~~~~~~~~~~~~~~ _..... ıwaı.bf~ lleıla UAıeml J"I'. DıtDı&lf 81lU'IDd& =ıni jUJicren loban milyon drahmi (Qi' mlfyon rmm ~ IOtMdll&r ortadan &:tal ettirmqe G&lılb. B1&11Ul imal eclilea 

.... ~~ ~ ,,.,.._,_, L 1ıanda (- me- 1ıllJtlk gllrllltlllerlı n lıatta, balı ..._ ytlıı lıln lira lıadar) değerinde lrallıarR AlımıiJa U.19 ~ ::=-...=,;:;-...=::,:: :::.= 
e,.. zuniyet) e kalbedllmiftl. Muhtelif mtlcadelelerbı bqptermesl bile prino Waal ettllderl için prinç zira&- rimizin de ihrac&t& pçecelderi t&h _ •• tersıp tedbirleri aa)'ellnde miktarı bQ1i 

ı-.ııı• tObMte dikta':'.~'!°~~ K~ ()amanlı UD8UJ'larmm da ltbqına p muhtemel... tine &ıemll bir mevki vermek ıu.zu- mln edili artan memleket mabaultl dahili ihti7&C& 
l:tencli '--1u:"""""" .,., çirUmell Jatenllecekti. llalbuld bun (ArbS yar) munu anl•mlf)ardır. yor. i Wi •~edir •. Bana ntmen iatibaallt 

ile, O deVrdbı patrik· lar ""'•k _ _.,,.,,__. •..s.dlt -..a ...... mllbim miktarda ihracatı mlimkiia 

•.._11 ... •lllD•e ~ clevrbı (Elenlmn) il il ~;i·~ ~= 1 L k M A N ~ r ~ :-::. ı:.=: .=:::~:\.!::! 
lt.janbt 

19 
&'fUb~ ~~ Ittih&tçılar, bil tefebbUell de en- o ··it:. B O R S A da. ihracattan enci dabiU ihtinc:ı temba ıa-

bnm BlW ........,_.,._ .ıuı-- dif8 ile takip •tmlflerdl.- Fakat• 1 san ve AnUt idL 

llıtlkbaete ilmindeki gueteslnde (Ahral' fırlWlı) ciddi bir teeebbtl: ··-· M • K M N 1.11.'8'1 pAzABTESI idare milbaJUtmda daima pi791a De bem 
l'lvOtdn ve eeml~ ate, pQütl· R .-M11ec1eD; ve bu fırka da eeaaJı :~ ---=-w--. _ ·--- p .a a .a L .a R == olarak bareket etmlt. müat.mw. 

" - e"'w- te19kkW etmeden, • ' e ~ • • • ,. _m .. ma JUdan ederek ona her ._. 
..::.-- m-n11 hllktmetlaln f8. bir llU1'81W zuhura ge1mlf. (Sl. <!!) G l l 11 T L ~ 1 ~~WW Sterllıı 825,- 629,- daha ful& iatibaalde balanmak fınatmı 

........ .__ Kart) vabll . iki fır - \ııııJ ~.-., Dolar 123,-· 127 •ermit •• ba nretle memlekete clövis lir 
1ü9ii ~ -dtlf eclm gtln, b da, bl1 kanlı h&d1ae &raamda - - ,- mesini maclp olac:alı: lbracata mlni om.ak ::::_.::: :": eı: bylıolup cıbıı1t1L Nasıl Yaıamab ? n::ıı. ı::- u8::= ~...!":»::~ :.::.....'"':"'..: 
_., ._, .:.....~ <Sadruam n- M _.ı.a-+Ht Dlnmdan _ Belçika Fr. so.- 84.- mqtm.,, 
wa •..,. - ... haJde _.-wr- ..uu&• GflO'll lbt llarMlterla ... • .,....., htboı, ata lıtwr'rw .. ,.. Drahmi 

18
·- 23,- lnhiaarl&r ll.l'dııım ~ :ıttılıatlll- """Jı):tll eden (Sl1"1f fır.. ............ --. lıaJ* --- olar. - iP... la\'fçre l'r. 1170.- ııııo.- lda...ınm bu --

lltlrak e11111ıw hemen b) larm ikiDcili. (Demokrat fır. mada ....... ,r111 .. IMı• Q'a lılr • hmallJet JOba .._ ._ _ _..,._. bo- Leva 20,- 23,- rağmen, reamf r&~ bu se-
Bla ~ ••r4L kul) dır. veba fırkayı. CDr. lbra- ,..., lllk olaa .11 • .__ -

00
..___.. .......... -. Florin 65,- 70,- neki anason mahaulUnUn geçen lene 

(&"'-- .....___) .. ~ • .._,.....ı_ ltep ~ IÖJll 'ah Oll8a 1- -... '• Kron n..ı.. 7" o.ıı ..._._ ... ~ M&'_.. il&- him Temo) Bey ~ e......,wa-.. tla kanelpr ........, ,....- llOlnldan kagınmak ... __.._ Şilin AY"" .. t 2-z1,- O'.t23,- lerden fazla olduğunu öğreniyn .... .. 
"-..-1 .,.. relrıamd batka - Doktor lbr8)ılm Temo Bq, u __... vua urya .-- ,- .... .._ lıb...,~ J'abitJl'k:m var- tumada cWma ltldall glutmtk ~ ~ mlkıoplan lml'MIPre Mark 26,- 29,50 Ziraat Veklletlnin çıkardığı r9sm1 
- ... harla kimdir?.. mBhhn IU'ttlr • ..._,....-tar- oak dolnmdukJarı lPa balapk bu- Zloti 20,- 22.50 bir istatistik, 1932 senesinden itibf.-

leJıMlltllrlr bir ,,. .. ~ ~ Bu IU&le JlyikJYle cevap verebil- wı tan• ec11nee, ~ 1or- ............ hele ır1ptea •JrıpmaJ1 f:'° 21,- 25,- '--·'tın ~lıttlllara bir·--.,- JDaJan. It- me"' bu dar eütunJarda mtlmktın ..,._ im ...V ._.. ...,..,.... ldg mnıtnaamau.r. Jpet, .....,.. Y 12,- 14,- ren anason ma1111w Un arttığmı p 
..._ --..-.. bt daha "1pbe ve .., -.. ......._. lldlDI ür, bo- ilk kal'aclL..a.... Dinar 48,- 62,- terlyor. Fakat, 1935 te malıaul bOıo 

""IJ....,.rum1a·-~ illa ela (81. Kart) cJeiildlr. Buglln tam (yetmlf dört • ....-.. • b8Jlk dtlplMJa Kron Jsveç 30,- 32.-~· ~ ""-'--- -..wA•) old .. ,ııı., ""-'de on .-111 -- wLlaldlıa .,.... da _.. ...,...ı JWMINICbr. ftUba de mbaJrllıll oldu Altn 1071,- 1072,- zulmuo ve ancak 335 ton aJmm11tır. 
~ • -1..lltll08 lllrlkleıı- ı-.u-a ..,. .. DiN ı- ,,__ tekrar 111 &6nDIJe ....._ etmlf o- la laM1ar-. lama de matllıb ye- Banknot 265,- 266,- I 1938 da lae bu miktar 2175 tondur. 

-daJd he--- ve enerjisinden bir lu ---.ı-.a_ Bu ~ _. J"'~ • ~ tlOIU'a, o da dmmm IQe- Ç E K ' F. R leDeaı mahauJ de 2200 ton kadar 

A 
J1nr fnıbm .-re bile k&ybetmem!I o]an.. lleD&o Kanellerl 1J1 ....,,...,. .... •v~ oelanenıek IUtlle. dır. Şu hale göre, fiyatlara mfleuir 
ela &cemi • llJUet •hum lerdeııberl yabancı bir memlekette -..,cı. 1mce 7orc- bir ...... ~- bnellen dokml- Londra 26,75 824,- olac&k bir mahsul uııtı mevcut de • 

1laDlula ......_~ Dıtltereddit &- vaumak mecburl""ti kaı'fDIDlda demektir. Bqpdy dolaJI ......-ı llnimaa 1UDlıtfmı. BadM dolayı Nevyork 0,7918 0,7910 ğildir. Binaenaleyh, fiyat yllksekll-
-· ._. .. :_-llelJaaD~cahfırk- "'- ,,__ #w __ __...__ ...._~ • ._ ..._ -- -"--- Parla 23,4826 23,5775 ğinl herhald ...... 
...... ...- --. uo- 1..-111.~ halde btl-'nr Türk m1llet1- -..,.... --,,_......- - -- -ua olclaia War u • Km , Miliııo 1 ııt 03 lııt 0362 e ....,ka eebeplerde &r1ıo 

Meeue1nc1e -.&-.• 3..... dR Ba .,.,.a- dl lulllcUae """'• 
11

' malt gerektir. 
(Tekimll fD'kuı) ... _ .l::da biri ,__..a..a-- Ttırk -nca.ır.... .. o- • da ~ ~ ve hekime aonmdu 1- Brtikael 4,6812 4,70 --1.111 ne ve mu-ugça - &- ...__ __ _. ....... ·•--.... Atlna fnb dalla teekil ecnımek , .... :=:n bir llh ae •-~ ta"'" olan!DMdır. m- ~ -.... Uetl bft1e11er1 l)'l lıJle- 87,19C58 87,58 
ti. 111wa_mf1 lan ezeli ve ebedi rabıtaaJDI • denıceleriac1e tula ,............ ...,__ lolın pek feudo'. Cenevre 3,4262 S,4383 

Bil fırbnm za bile unutmıyan bu azis &dam i· ...... lr, §ilki uta.,......- ı.tll'ahat l8mmu -•- maddi Sofya 63,8213 64,1025 mn-. ve nı1teteb- lir mü, ..._. __......._......_ __.. ~ ı- Amsterdam 1,4320 1,4388 
1Ul.t de. Preaa SabaJıattm Beyin çbı ne yazılsa u ge • ndaı ı-- JO kU'll c1elldb'· Udlll ~ 22,eoM 22,705 
eulp. Jll'OllUllD& taraftar ıer1bıen Doktor Temo, aslen Jıa1il (Ttlrk) cıknwmak, poe UJkma ...,. ti. lnınmta, bnclğerl yona kav· Vıyana 4,1930 4,2115 
.,._. ftrk olımyan. meı... ... _ _._ tnr. Arnawt illmi tafDD&SI; eski ..._k1et11tr.EauMldl-*01 wtll llebeplerdeadlr. Baw1an dola- Madrid 12,605 12,66 
eemı,.tten hnı.1·-- --ana, Osmanlı Wkesinden )ıfan88tlr vlll- im mutlüa llamdrr. ~ _. yı: Bertin 1,9725 1,9795 ~,, ~ bir Ud atlerlnde bdlmmm _... •--'-- o- " V&r1<>va ' 4.1882 4,2067 
Tllrk mebustan IDUrekteptt vetiııin, Uhri kalBNll& t&bi (lstrom· - wv- aaı- . • • • ..... I'- ferdayı! Budapqte 3 9888 4 OOM 

Ktltlllller, f6yle blr ~ter r&) köyünde doğmasmdall. ve doğ lu. 8- .........._ • ba yalan BUkret 1oi,08 107~ 
tip etmftlerdi: mı Her ... ,..... bir Dd •1 •• ae dlbıyayir' Belgral 34,3837 34,535 

1 
Fır dutu yerin &cletine tAbl 0 um· llltlrenk lltlnhat etmek,.,.. or- BeJt.lnl 8&)11ym pir, lmrMıl- Yokoham& 2,7410 2.7530 

- kanın PJ'Okramım b.bu1 dan ileri gelmiltlr. .. ... bDe ag dört 11afta 111 .....,. lerl 70~ oluJara pfllr ftlmmlu Moekova 20 245 20,2075 
edecek her mebus, diledltl zaman Ruhan inkıllPÇI yaratıımıl olan bnıık •ln'"'mek .............. :o-Is bir 6 ~- Ancak aoktala- Stokholm 3,0SNCS 3,1082 
ıır:-n ua(Kaolabilecektir. ou adam; hen tıs 18 • 20 ya1ıamıda kman kanelprl boRk ........,. lada PCtlltıa km1111aı bllmmaelı ııı.. ... ' 

- nunu esaal) nln bul bir genç tıbbiye talebeal iken (1305 ille iyi &elma. Fakat ;pm _... tutlle-
macldeleri tadil ve yeniden bazı leDeai, Mayıs aymm 21 inci gtıntt) de &mımek lyldir. Bafttebdlll bini V&loa ,....._ gammı lıatira ge. 
maddeler lllve edilerek (Blklmiye tinıdild GQlhane parlmUD pendl- yHJnıeqe )'erlerde ,..,........_. Ka alı 11wwe1r tavalyeelnı tatbik etmf.lc 
ti Milll~) temin edilecektir. fer geçidi yanmdakl eski tıbbiye netler, otomobilde, tha•dl'vde •a llJWnelrtea ook ~-trakit 

1 - Memleketin her tarafında mektebinde; mektebin hamımmm ~ ........... BadM do lnlu keder nrecek ~rdela hl 
emniyet Ye wylf, haleldar omq yanmd&kl odun yıpıtarı Ulierinde: laJ'I bra ,.._... ima meufeler e-•a kendi ellade ol4ala lmdu' 
bir tekllcledlr. Can, mal. ve ırz em- (ittihat ve Terakki Cemiyeti) nlD le ,..,............ Vaı-r, ,.ıaat taJ· ~-" 
ni,.tinl temin etmek için htlkAme- ilk temeltqml koyan bel arbdaf- JU'8 Joloahlpaa DIUI JOktar• 7AJifbk bndler ~ 
tin kati ted1ıUler almam l8tenDeeet tan biri; ve hepdıdn c1e birincial· lstlıüat ._...... .... ,.,. • • '- •"metle....._ biri oı-
-ttr. dir. da Mııf ..... IHhl' anwi• • ........ B ilk~ Ja1o 9-

Jt- (VDlJetnJ•mn..._.aJ, (~ Bacla4mDmaD lıarJdDe ~ '1111mrmrJ917lık tMroll•k ............ . 

,.yenı KiTAP~ -
An.dılmm ber ldt.abı ve iy 

artaalye oefltlerlni YENl K1 
r APÇJda bwabWrs'niz. Altı ıru 
Ufluk poeta pulu gönderenien 

kitaplar hakkında mektupla lza 
b&t vertllr. Tqradan alpari' a· 
lir ve g&ıclerlr. l .1::'1bul Ankara caddesi No. ~ 

Zahire 
Fiyatları 
Düşecek 

Cllmhurlyet bayramı gllnierlndı 
tehrfmize. 112 vagon buğday, 43 va
~n arpa ile 11 vagon çavdar gelmif
tir. Piyasa kapanacağı bir sırada alı• 
cılar buğdayların bir kısınma 4-5 dtlf 
ki1n fiyatla talip olmuşlardır. Bun • 
dan dolayı ancak otuz bet vagon ka• 
dar mal satılabilm ıtir. Sıra mal an 
5.30 6 kuruştan, Polatlı mallan 6 20-
S,22 kuruştan, sert buğdaylar S.30. 
:5,33 kuruştan verllmiftlr. Piyaseda 
ınal çoğaldıiuıdan fiyatların biraz da 
ha dütecefi söyleniyor. Arpalar, 4,04, 
~vdar 4,104,15 kuruftur. Kuşyemi 
7 k1lrllf& verllmittir· Antalyadan 200, 
Banc:hrmadan DO tem arpa sablmlfhr. 
Susam 18,30, fmdik tç 35-36, CBV1a 
ici 31-33 ımru.tur. 
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YAZAN : S. S. No. 72 

Rıza Tevfik, 
Ümitlere 

Bunun için de sabık Şeyhislam _ile 
arkadaşlarının beklediği cevap ge
cikmiş .. Onlar da merak içinde kal
nuşlardı. 

Hocalar, sabırsızlanıyorlardı.Gün 
ler geçtikçe öfke ile söyleniyorlar
dı: 

-Acaba cesaret edemiyor mu?. 
- Herhalde, öyle .. Vaktile Sul-

tan Selimın, Arap halüesine oyna
dığı oyunun; §imdi de Araplar tara. 
fından kendisine oynanacağından 
korkuyor, belki. 

- Canım, efendim... Oyle şey 
olur mu, hiç? 

- Olur, a. Vaktile s\iltan Selim, 
."Arap halifesi (Mütevekkil) i Mısır 
dan alıp Istanbula getirerek nasıl 
gırtlağına basıp zorla hilafeti ken 
disıne terkettird~ ise .. Şimdi de Ce
laletlu Melik Hüseyin Hazretleri, 
'bizim Ağaya ayni şekilde mukabele 
etmez mi?. 
Kısa bir süküttan sonra, devam 

'ediyorlardı. 
- Eğer öyle birşey olursa?. 
- Bize ne?. Ne kaybederiz, san-

ki.. Zaten, onun halüe olduğunu 
bjzden başka iddia eden ;1ok ld. 
l - E, Melik Hüseyinin daveti.. E 
ger daha hala onu Halife tanıma
sa, bu kadar külfete katlanır mı?. 
Hem onu, hem bizi davet etmek, az 
külfet değil. Bu zat, bizlerin Gözle~ 
rine gaibane !şık olmadı ya?. 

1 - Filhakika öyle.. Hele biraz 
aaha sabredelim. Karamanın koyu 
nu, sonra çıkar oyunu. 

- Ya, o bu davete icabet edipte 

gelmezse?. 
L - O zaman, düşünürüz. 
r.. Muhavere buraya gelince: Mus
tafa. Natık, Muhittin Paşalarla di
gerleri endişe ve te~ ile kıvranı
~orla.rt 

ı - Aman, sakm tılz de vazgeçmi· 
yelim •. Allah bilir burada açlıktan 
kıvrana krvrana vefat ederiz. Hazır 
başrrmza birer kuyruklu yıldız doğ 
muş iken, eğer bundan istifade ede 
mezsek, çok büyük ha.makat etmiş 
oluruz .• 

Her gUn birkaç defa tekerrür e
<ıen bu konuşmalar devam eder
ken, nihayet Vahdettinin cevabı gel 
mişti. Ve, (efendiler, paşalar ha
zeratı) nı da sevinçlere garketmiş-
ti. 

Dakika f evtetmeden, Kabiredeki 
Cabir Beye ~u klsa telgraf çekilmiş 
ti: 

(Beklediğimiz cevap, muvafık o
larak gelmiştir. Harekete mühey
yayiz. Bu bapta emirlerinize inti
zardayız. Ferman ... ) 

Ertesi gün, öğle vaktine doğ
ru Cabir Bey mütebessim 

bir çehre ile karşılarma dikilmiş; 
' · - Hazır mısınız.? 

Demişti. .. Ve sonra gülerek ilave 

etmişti: 
- Meşum günler çabuk geçer, 

derler ... Hakikaten doğru imiş. Ar
tık size, talihin gülümsediğini teb
şir ederim. Hicaza. pek muhteşem 
bir surette yolculuk edeceksiniz. 

üçüncü mevki yolculuğuna bile 
cam gönülden razı olanlar, bu müj 
deyi işitir işitımez sabırsızlıkla ba
ğırmışlardı . 

- Sebep? .. 
-- Celaletmcap Melik Hazretleri 

nin mahdumları ve Erdün Emiri, 
Emir Abdullah Hazretleri de pe
derlerini ziyaret etmek için Hicaza 
teşrif buyuruyorlar. Dün geldiler. 
Yarın da hemen hareket buyura
caklar. Siz, kendilerile beraber gi
deceksiniz. 

Rıza Tevfik Bey ile Mustafa Na
tık Pa~a; bu büyük müjde karşısın 
da, şöylece karşılıklı bir çiftetelli 
oyununa bnşlmnak için az kalsın 
kendilerini 7,aptedcmiyeccklcrdi. 

Fakat. hislerini en mahir aktör
ler kadar saklamak maharetine ma 
J"· elan (efendiler hazcratı) run 
r: .. >, k s işaretile yaptıkları ihtar 
k~r I"mda, temkinlerini güçlükle 
muhafaza edebilmişlerdi. 

Cabir Bey, fazla kalamamıştı. 

Birçok işleri vardı: 
-inşallah, yarnı saat 9 da hare

ket edecek olan trenle yola çıkıla -
cak. Ona göre hazır bulunun. Fa
kat ondan evvel, E:-nir Hazretlerile 

Yeni Yeni 
Kapılmıştı 
tanışmanız lazım. Kendileri, bu ak 
şam trenile buraya teşrif edecek
ler, ve geceyi burada geçirecekler. 
Akşam yemeğini de, sizinle bera
ber, otelde yiy,ecekler. Tam saatse 
kizde ben buraya otomobil gönde
rir, sizi aldırırrn. 
Demiş, gitmişti. 

C akşam: Emir Abdullahm 
misafir kaldığı otelin husu-

si bir salonunda, mükellef bir ye
mek masası etrafında; sabık Şey
hislam Mustafa Sabri, sabık ayan 
azası Zeynelabidin, ve Vasfi Efendi 
lerle, Rıza Tevfik Beyin; Emir 
Hazretlerine takdim merastmi icra 
edilmi.şti. Mustafa Natık ve Muhit
tin Paşalar, ikinci sınıf, Kürt Zey
nelabidin ile diğerleri de üçüncü sı 
nıf zevattan addedildikleri için, 
bunlar getirilmemişlerdi. 

Ziyafet, neşeli geçmişti. Emir 
Hazretleri, pederlerinin sahavetin
den, cömertliğinden bahsederek: 

- Eğer sizler arzu buyurursa
nız, pederim hepin.ize ayrı ayrı ve 
şereflerinizle mütenasip birer me-
muriyet verir. , 
Demişti ... Bu, (yenı borusu ) idi.. 

Topçu ve süvari hayvanları, (yem 
borsu) çaldığı zaman, derhal ku
laklarını nasıl dikerlerse, efendiler 
hazeratı da derhal öylece kulakla
rını dikmişler. Bu sözlerin altında
ki (Hüve) nin manasını, arifane bir 
surette anlayıvermişlerdi. 

- Nitekim; Emir Hazretlerinin 
ellerini. eteklerini öpüp arzı şükran 
ettikten sonra, otel kapısında bek
liyen büyük bir otomobile dolarak 
memnun ve ş.8.dan avdet ederlerken 
sabırsızlıktan çatlamak haline ge
len Rıza Tevfik Bey dayanamamış: 

- Arif olan .. çabu k anlar .. Cızı 
bızı.. cızbız 

Demişti. 

Neşelerine payan olmıyan hoca
lardan biri: 

- Ne demek, o filosof?. Gene ak 
lına bir zevzeklik geldi. 

Diye mukabele etmişti. Rıza Tev 
fik Bey, içi içine srğamıyarak ce
vap vermişti: 

- Zevzeklik mi?. Ben size veci
ze söylüyorum, vecize ... Sanki, E
mir Hazretlerinin ne demek istedi
ğini anlamadınız mı? .. 

- Boşboğazlık etme .. Hele sab
ret. Belki kon uştuklarmıızı şoför 
anlar. 

- Vız gelir bana hocam. Müm
kün olsa, şimdi elime bir megafon 
alıp, şu andaki hissiyatımı dünya
ya karşı ilan etmek isterim ... Emir 
Hazretleri, mübarek ve muhterem 
pederlerinin cömertliğinden.. eğer 
istersen bize parlak birer memuri. 
yet vereceğinden, o kadar gevrek 
bir lisan ile bahsetti ki... Yani, bu 
ne demektir?. Artık siz. her dava
dan ve herkesten ümidinizi kesin. 
Varlıklarınızı bize raptedin; demek 
tir Vakıa, buna mükemmel bir ol
ta derler. Fakat o kadar cazip bir 
olta ki.. Sizleri, bilmem .. Fakat ben 
bu oltanın zokasını, büyük bir işti
ha ve memnuniyetle yutmıya hazı-
run .. 

Rıza Tevfik Bey: şu anda fıkır 
fıkır kaynıyan hislerini, daha bir 
hayli şerh ve izah edecekti. Fakat 
(Efendiler Hazeratı), onu güçlükle 
susturabilmişlerdi. 

(Arkası var) 

\ Yeni Sovyet 
Elçisi 

Yeni bir vazifeye tayin edildiğini 

dün haber verdiğimiz Sovyet Ru.cıya. 
nın Ankara elçisi B. Karskinin ycrı . 
ne, dost memleketin eski Ankara blı
yük elçisi ve şimdiki Paris büyük el
çisi B. Suriçin tayin edileceğine kuv
vetle ihtimal veriliyor. 

Yunanistanda Yetişen 
Pamufdar 

Bu sene Yynanistanm pamukları 

erken yetişmi'.?tir. Pamuk tohumları
nın ayrılması da bitmek üzere bulu
nuyor. Makedonya, garbi Trakya, 
Tsalya ve adalarda yetişen miktar 
69-70 milyon okka tahmin olunmak
tadır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Ataturk 
Son Nutkile 
Yeni Devir 
Açmıştır 

rin 

(Başı 1 incide) 

meyli hükfunetlerin ve milletle 
kendi kendilerini aldatmalarının 
ileri hareketin hızını kaybederek 
tasi şekiller içinde yollarını kayb 

ve 
kır-
et-

melerinin başlıca saikidir. 

lün 

A tatürkün nutkunda bu usu 
en küçük bir izi yoktur. N 

tukta yüksek ölçüler kullanılmış 
Umumi hayatımızın her badi.ses 
bu öiçülere göre bakılmış ve her n 
san serbestçe tenkit ediJ.mi.ştir. N 
tuk hükfımeti halktan ayrı tutan 

u-
tır. 

ine 
ok-

u-
es-
leri ki hazine zihniyeti ve canlı gaye 

kırtasi usullerin ölü kaideleri yüzun 
den feda eden memur kafasını öld 
müş, gömmüştür. Yarın için yeni 
devrin prensiplerini ve esaslar 

.. -
Ur-
bir 
rnı 

kurmuştur. 
su-Atatürk müspet tenkit duygu 

na ve canlı hayatla ve onun icap 
rile temas halinde kalmak ihtiyac 
ne kadar kıymet verdiğini unutulm 
birkaç sözle ifade etmiştir. Büyu 
Şef demiştir ki: ''Devlet idaresin 
ki ana programımnnz, C. H. P 
tisinin prograınıdrr. Bunun pre 
sipleri idare ve siyasette bizi ayd 
latan ana hatlardır. Fakat bu pre 
sipleri gökten indiği sanılan kitap 
rm dogmalarile asla bir tutmama 
dır. Biz ilhamlarımızı gökten ve g 
ipten değil, doğrudan doğruya h 

la-
ma 
az 
.. k 

de-
ar. 
n -
rn-
n-

la-
lı-
a-
a-

yattan almış bulunuyoruz.,, 
ın Atatürkün nutku umumi hayat 

her şubesine ait münakaşalar iç 
zengin bir kaynaktır. Nutkun de 
Jet ettiği yeni prensip ve hamleler 
her biri üstünde de sırasile duraca 
ğr.z ve nutuktan aldığımız ışıkla 

saslı memleket işlerine bakacağız. 

in 
la-
in 
-

e-

11.hmet Emin YALMAN 

Konionktür Servisi 

Başvekalette 
(Başı 1 incide) 

hareket tarzı hakkında dikkate değ 
bir ölçüdür. 

er 

Konjonktür servisinin vazifesi is 
tistiklerin ve diğer müspet malfrm 
tın yardnnile iktisadi ve içtimat cer 
yan ve istidatları ölçmektir. Bunu y 
parken bütün arizi amillerin tesirı 

bir tarafa bırakılarak asıl hakim olan 
meyil ve istidatlar tebarüz ettirili 
Diyelim ki, bir iktisadi istatistik filan 
nevi ihracatın aylarca düşkün ~aldı 
ğını gösterdi. Konjonktür bu görü 
nüşe aldanmaz. İ§in içinde mevsim 
filan giıbi bir anz1 tesir varsa bun 
ayrın. Böylece hakim istidatları or 

ta 
a-
e 
a 

r. 

-. . 
u 
. 

taya kiyar. 
CeHU Bayar, memleketin nrubzmı 

nasıl attı~ını ölçmek maksadile kur 
lan istatistik umum müdürlüğünü 
Başvekalete bağlı olduğunu düşün 
müş ve bu statistiklerden manalar 
çıkararak umum gidiş ve istidatları 
ölçen konjonktür servisini de yanın 
almayı tabii bulmuştıur. Servis, böy 
lece bir kumandana erkanıharbiy 
sinin gördüğü vazifeyi. görecektir 
Başvekil devlet işlerinin umumi gı 
~i hakkında tedbir alırken fenni hi 

n 
u 
n 
-

a 
-
e 

-
r 

pusulaya göre yolunu tayin etmek im 
kanını bulmuş olacaktır. Bu sayed 
memleket hesabına temin edilecek 
menfaat kapalı gözle veya faraziye 
ve nazariyelerin tesiri altında yürü 
memek, his veya hususi menfaat yü 
zünden uyandırılabilecek cereyanla 

e 

-
-
-

rm tesirine kapılmamaktır. 
. Celal Bayar bu dikkate değer tcd 

biri almakla, ne gibi usullerle ve ne 
yolda bir zihnivetle ça hşmrya hazcr
landığınr canlı bir surette ortaya koy 
muş oluyor. 

lhra~ Edilen Nohutlar 
Geçen hafta piyasalarımıza gelen 

nohutlardan mühim bir kısmı Mar
silya, Pire ve İtalya piyasalarına sa
tılmıştır. Son satılan parti beş yüz 
tonu bulm!lş ve yüklenip ihraç edil
miştir. 

Mersin, Marmara havzası ile Sam 
sun mmtakasmda son hafta içinde 15 
bin ton arpa satılmıştır. Bu arpalarm 
Fas için yüklend~~ haber verilmek
tedir. 

BULMACA 
Dünkü bolmacanm hal edilml~ şekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 RIE IDll INIGI01Tl•IP 
: EILıilMl•IRllllAISll 

KIAIYIAILIAIRI• EIY 
4 ol•IAINl•IMIUIMIYIA 
5 Rl•IRl•l t lmlMiBfTN 
6 •IAIBIOINIE•lolTIO 
7 ATZIEIRI ı ı•IAIKl•ı• 
8 ÇlAIKIAILl•l•IKIAIN 
9 Al.lilKIT lilB IAISI 
ıo N\AIRl.\I ITIAl.\AIT 

BUGUNKU BULMACA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 1 1 1 1 1 
2 

_\ .....:·~\ -ı----ı_.ı.::l•::.:,:ı•~ı ,,....1 -ı 
3 1 1 1 1 1 ı•ı 
4 1 1 ı•ı 1 1 1 ,., 

1 1 ı•ı•ı 1 l 1 

6 ı•ı ı•ı 1 1 1 1 _.!.!!!!!!!!!!.!-..!-...:.!!!!~.-!..-..::....-..ı.--..::-~ 

1 1 1 1 1 ı•ı 1 7 

8 1 1 1 1 1 1 1 ı•ı 
9 •ı ı•ı \Pli 1 l l 1 

J\; 1 1 ı 1 1 1 ı•ı 1 

L 

e SOLDAN SAGA: 

1 - Çoık kazalı bir yol. 
2 - Emir sigası - böcek - kıt. 

3 - Vaktinden evvel çıkan. 
4 - Etrafı su - zaman ölçüsü. 

5 - Terazide vardır - eğri. 

6 - Su - çokluktan kinaye (Argo) 

7 - Bir leniz - çiftin biri. 
8 - Eski bir rütbe lakabı • 
9 -Beytin yarısı. 
10 - Söylenmez - katı - ilave. 

e YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Bir komşu başvekil. 

2 - Rahat - girilir. 
3 - Bir çeşit yumurta. 
4 - Lakırdı - sonsuz. 
5 - Soyadı - sual. 
6 - Ele konan boya - uzaklaşma, 

7 - Tohumluk. 
8 - Fırlatır - akıl. 

9 - Nota - edat· nota. 
10 - Ayrılmak. 

iman idaresinin Bu 

- Sabah, öğle ve akşam 

Her yemetten sonra mutlah gün~e 3 
~efa ~isleri niçin temizlemeK ıazı m~ır. 

ÇDnkO unutmayınız ki : 
Bakımsızlıktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enflo
enza, ve hatta zatürrieye yol açtık
ları, iltihab yapan dis etlerile kök
lerinde mide hu~ası, apandisit, 
ne__vrasteni, sıtma ve romatizma yap
:ıgı fennen anlaşılmıştır. Temiz a
gız ve sağlam disler umuımi vücut 
s~ğhğmm en biri~ci şartı olmuştur. 
Bınaenaleyh dişlerinizi her gün kabil 
olduğu kadar fazla - laakal 3 defa -
(Radyolin) diş macunile fırçalıyarak 
sıhhatinizi garanti edebilirsiniz ve 
etmelisiniz. Bu suretle mikroblan 
imha ederek dişlerinizi korum~ o
lursunuz. 

Bütün tehlikelere karşı sıhhatinizi koru 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

qünde 3 defa dişlerinizi f1rcalavınız. 

• 
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• SEFALi 
Bazan ufak bir tecrübe insana 

mühim şeyler kazandırır. 

Baş1 n1z ağrıyorsa 

Derhal bir kaşe 

SEFlLiN 
alınız 

Yll Yapacağı işler• NEZLE, GRiP 

BAŞ ve DIŞ R 
c 
s 

Liman işletme idaresi müdürü • 
aufi, yarın akşam Ankaraya gide- _ 
ek, Iktısat Vekfiletile idarenin 938 a 
enesine ait çalışma programı üze- -

rınde temaslarda bulunacaktır. • 

ağrllarına karşı 

r 
Eczanelerden 1 lil< 
ve 12 lik ambalai· 

b 

Liman işletmesi müdürü, Trabzon • 
unan işletmesine ait .yeni kadro ve 

Utçelerle yolcu salonuna ait ihale ka 

arını da Ankaraya götürecek, bun

• larını arayınız. 

•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııııııııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı r 

1 arı tasdik ettirecektir. 

Yeni aalon inşaatı 

Çi 

Galata rıhtmu fuerinde Merkez ve 

nili Rıhtım hanları arasında yapı

cak olan yeni yolcu salonu bugün 

ale edilecektir. 300 bin liralık bir 

ahhüt işi olan bu inşaat için yerli 

la 
ih 

ta 

ve 

lif 
ecnebi birçok bUyük firmalar, tek

ve Projeler hazırlamışlardır. .. 
TAN 

ABONE BEDELi 
Türkiye EcnebJ 

ı4oo Krı. 1 Sene 2800 Kr1-
75o .. fi Ay 1500 ,. 
4oo • S Ay 800 • 
lSO ,. l Ay 300 • 

~:lletlcrarası Posta ittihadına 

30 
1 

1 .,0Imıyan memleketler için 
• u • 9 • 3.5 liradır. .... --.....,. ~ 

~ 

: ' 
f 
L 

1 
.!:.. ,. 
~ .... 
~· < • 

Çolışmo hdrelimi z ozolıyorı 
elımızden hıçbir temiz iı çıkmıyor ve 
heı;ey bizde halsizlik, a{ırı do{luruyor, 

işte burada 

VALi DOL imdadımıza yetii:fri 

~nu bir kere tecrübe ediniı: . Kendinizde ytJnİ 
bır ı;olıımo zevkınin uyandı.§ını gereceksiniz. 

VALIDOl damla, tablet ve hop 
holınde her .eczanede bulunur. 

l;.r ... , ,. 

t.. 

NEOKALMINA 
GRiP • NEZLE • NEVRALJi 

BAŞ ve DIŞ ağrlları. ARTRiTIZM 

Diploma Konkuru Başlıyor 
Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Resim Şubesinin diploma konkuru 8--11- 937 tarihinde başlıyacaktır 
Alakadarların 5-11-937 tarihine kadar Akademi İdaresine müracaa 
lan. (7376) 

TÜRK TiCARET BANKASI 

Anonim ~irketi Direktör.üğün~en: 
. Bankamız gişeleri yeni bir iş' ara kadar muhterem müşterileri

:rruze Cuırnartesinden maada hergün saat 9,30 dan 12 ye ve 14 den 
16 ya kadar Cumartesi günleri 9,30 dan 11 e kadar açık bulundurula
ca ktxr. 

İstanbul Otelciler ve Hancılar Cemiyetinden: 

İdare heyetimizin nısfını tebdil için 2-11-937 salı günü seçim y 
pılacaktır. Cemiyet mensuplarının tayin olunan günde saat ondan on 
tıya kadar Sirkeci Hüdavendigar caddesindeki Cemiyet idare merkezin 

hüviyet cüzdanlarile birlikte gelerek reylerini kullanmaları rica olun 

6 TÜRKiYE EKONOMi 
ve POLITIKASI 

Yazan: Hikmet Kıvılcımlı. En
düstri, toprak, sulh davaları

nın memleket davası olarak tet
kiki. 10 kuruş. 

aı . ~YIP: 2~08 sicil.n.umaralı ehli 
tımı kaybe~tim. Yemsıni çıkarac ~ 

dan eskisinin hükmü yoktur. Pa 
köprü Hamalbaşı Şerbetane sok 
256 Ahmet oğlu Murat 

KAYIP: Tastik mühürümü kay 
tim. Yenisini alacağımdan eskis" 
hükmü yoktur. Şükrü Bulgurcuo. 
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ve BELGEVŞEKllGiNE KARŞI 

llin Taahihi ,~-------------•:-. ______ Ilı 
29 T. Evvel 1937 tarihli nüshamız T u· . R K A N T R A s ,. T ,. 

da İstanbul Vakıffar müdürlüğünün 
Evrakı matbua eksiltmesine dair o
lan ilanda mıuhammen bedeli 3,000 
lira olacak yerde 3000 lita olarak 1 
çıkmıştır, tashir ederiz. HORMOBIN 

Tabletleri. Her eczanede arayınız 

(Posta kutusu) 1255 Hormobin Galata İstanbul 

---------- ------- ----
İnhisarlar .Umum Müdürlüğünden 

Cibali Kutu Fabrikasında halen mevcut onlanlarla beraber Mayıs 938 
gayesine kadar Toplanacağı tahmin edilen 5000 Kilo Büyük kıt'ada am
balaj Kağıdı ile 10000 kilo ıskara şeklindeki kapak tahtaları 4-XI-937 

tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. 
İsteklilerin malları mahallinde görmeleri ve pazarlrk için de tayin o

lunan gün ve saatte Kabataşta lnhı sarlar levazım ve mübayaat şube-

sindeki satış Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (7204) 

- -
1 • 

En şık ve en güzel desenli 

İIGİLİZ IUMASLARI 
Galata'da Karaköyde meşhur 

J. Hotola 
kumaş ticarethanesinde 

bulabilirsiniz. 
3ay J. Motola, ziyaret ettiği bir 
çok İngiliz fabrikalarından ku • 
maşlann en zengin ve güzel çeşit 
lerini intihap ve rekabet kabul et 
mez fiyatlarla tedarik etmiştir. 

1 

Maltız'arda ve her nevi madeni sahalarda yakılabilir 

Satış Merkez
.
1 
:G1LKRIST VOKER ve Ksı. L T d. Galata 

Yolcu salonu karşısında, Tahir Han 
5 inci kat. Tel. 44915 

,-· - - Vakit kaybetmeden J. MOTO-

l
l! P-R O== F. ı:L A" K S ı· N ==-7 ~:h!;cy:ı!~~~~~1~r::~ 

mükemmel ve hakiki İngiliz ku-
m1cl:ınrır temin Pdiniz. 

Be soğuk uğu ve Freng < en korur. ---------.: 
Almanca - Türkçe 

· r ATI 

Ant.virüse Tedavi 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklan nın arasnıdak· k 

· · b ı aşıntılar, dola-
ma, meme ıltiha ı ve çatlaklar, flegmonlar yanıkl t • ar, ıraş yaralan, 

ergenlikler, koltuk altı çıbanları. 

Tedavisıni en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark ispen~iyari llboratuvarı ısTAneuL 

.......... ~~~~~~-------------·' 

ÜK ŞURUBU 
En · nıuannıt öksürüklerle 
brnoşit, astm, 

öksürüğünün 
ve boğmaca 

kat'i ilacı-

dır. Göğüsleri. zayıf olanla-

ra Yikaye edici tesiri ta-Ya

nı dikkattir. 

Bütün eczanelerde 
bulunur. 

lngiliz K uk . anz Eczanesı 

Beyoğlu, İstanbul 

Çünkü ASPİRİN seneler· 

denberi her türlü soğukal
gınlıklarına ve ağrılara karşı 

fesiri şaşmaz bir il~ç olduğunu 
isbat etmiştir. 
AS ·p İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

kasına dikkat ediniz. 

mar-

TEKNiK LÜGAT 
Adnan Halet Taş pınar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerile 
meşgul olanlar ve teknik kitab oku
yanlar için faydalı bir eserdir. Tevz1 
yerleri: İstanbul İkbal Kitabevi, Be
yoğlu Haşet ve Erich Kalis Kitabev
leri. 

CKELEPÜR) 
SATILIK HAN 

Çok sağlam bir bina olan ve 
(45340) lira muhammen kıymeti bu 
lunan Galatada Bankalar Caddesin
de Osmanlı Bankası karşısında köşe 
başında, üç tarafı cadde ve dört kat 
lr, zemin katında Üzerlerinde aynca 
odaları havi dört mağazayı ve diğer 
her üç katta albşardan 18 büyük o
daları mü.ştemil (BEREKET HAN1) 
bugün on bin liraya talibi uhdesinde
dir. Son artırma 9-11-937 salı gü 
nü saat 14 de Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin mezkur mahkeme b~kd
tipliğine 937 / 24 dosya numarasile mü 
raca atları. 

İstanbul İkinci İfl~s Memurluğun -
dan: Müflis Komisyoncu Kapriyel Ab 

ruyanm tasfiye Muamelesi bitmiş ve 
mahkemece iflii.sın kapanmasına 

25-10-937 tarihinde karar verilmiş ol 
makla İcra ve iflas kanununun 254 

ncü maddesi mucibince ilan olunur. 
(1417) , _______ ,, 

1 GüZELLiGiN 1 
1938 senesinde keşfı 

~ " 
18 Profesörün çalıştığı VOG 

Vekaletinden: 
Diyarbekirden itibaren Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacaB: ae
·ryoıunun Diya.rbekirden itibaren ilk yirmi kilometrelik kısmının in

mı tı ile ray ferşiyatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
şa~ _ Eksiltme 6-11-9~7 tarihine tesadüf. ed~n ~mart:si günü s~at 
on birde Veka.Ietimiz Demıryollar Inşaat Daıresındeki Eksıltme Kom.ıs· 
yonu odasında yapılacaktır. . . .. . . 

2 
_Bu işlerin muhammen bedeli sekız yuz bın lıradır. 

3 - Muvakkat teminatı 35750 liradır. 

4 _ Mukavele projesi, takeometre plan ve profili, fenni şartname 91. 
B No. lu malzeıne tipi, Bayındırlık işleri genel şartnaımesi, telgraf hat
tı şartnamesi, ferŞiyat talimatnamesi, vahidi kıyasii fiat cetveli ve çi
mento normundan mürekkep bir taknn mUnakasa evrakı kırk lira mu
kabilinde Demiryolları İnşaat dairesinden verilmektedir. 

5 - Bu münakasaya girmek isteyenler 2490 No. lu arttrrma, eksilt
me ye ihale kanunu mucibince ibrazına mecbur bulundukları evrak ve 
vesaiki ve bilumum nafıa işlerini veya deımiryol inşaat işlerini yapabi
leceklerine dair Nafıa Vekaletinden verilmiş 937 takvim senesi içinde 
muteber müteahhitlik vesikalannı ve fiat tekliflerini havi zarflarmı 
mezkQr kanunun tarifatına göre hazırlıyarak 6-11-937 tarihine tesa~ 
dilf eden Cumartesi gUnU saat ona kadar Demiryollar inşaat dairesinde
ki komisyona makbuz mukabilinde vermiş olmaları lazrmdır. (3944) (7150) 

Darphane ve DamCJa Matbaası Müdürlüğünden : 
1 - !halesi tehir edilmiş olan 60 ton tüvenan yerli maden kömUrüniln 

açık eksiltmesi Müdüriyctimizde 5-11-937 Cuma günü saat 14 de ya
pılacaktır. 

2 - Bu işe ait şartname hergüıı saat 1!5 den sO'Ilra Muhasebeden ve
rilir. 

3 - Taliplerin yukarıda yazılı gU.n ve saatte 54 lira teminatı muvak
kate ile birlikte müracatları Udn olunur. (7101) 

-·Mustafakemalpaıa Belediye Riyasetinden : 
1 - MUSaddak projem.iz ınucibince 89,000 lira bedeli keşifli M. Kemal

paşa kasabası elektrik tesisatının şimdilik nısfını yaptırmak şartiyle açık 
eksiltmeye konu1muştur. 

2 - Eksiltme 8-11-937 pazartesi gUnü saat 14 de hitam bulacak ve iha
le M. Remalpaşa kazası Belediye Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Tesisata ait evrak ve projelerin birer kopyaları Istanbulda Galata
da Selanik Bankası beiPncl katta Mühendis Hasan Haletten ücreti muka
bilinde alıp görebilirler .. 

. 4 -:- Eksiltnıeye iştirak edecekler tahminen yüzde 7 ,5 teminat ve ihale
yı müteakıp yüzde on beşe iblağ teminatlarile ihaleden bir saat evveline 
kadar müracaat etmeleri lazımdır. 

5 - Eksiltlneye talip olanların Nafia Vekaletinden musaddak vesaiki 
hamil olması meşruttur. 

6 ~ Fazla izahat almak i.stiyenler M.Kem1alpaşa Belediyesine müracaat 
edebilırler. (7236) 

Açık Eksilime İle Dolap Yaptırılacak 
GU~el San'atlar Akademisi Arhrma ve Eksiltme 

Komisyonundan ; 
Akademi t tb"k B"' · · t 1 a ı at urosu ıçın yap ırı acak Tahta dolaplar ve bazı ma-

rangozluk . 1 . k ks"lt k ış en açı e ı meye onulmu§tur. Yapılaıcak işin muham-
men bedeli 1765 liradır. Muvakkat teminat nıiktarı 133 liradır. 

3 
Ş~ame ve resimler Akademiden bedelsiz olara~ alınabilir. Eksiltme 

-h -937 Çarşamba gUnU saat 15 de Cağaloğlunda Yüksek Mektepler 
mu aseb elli-· 
b 

.e gınde yapılacaktır. Eksiltmeye ımuayyen kanuni vasıflardan 
aşka bır Ma F b "k . 
d 

. . rangoz a rı asma sahıp olduklarını ispat edenler iştirak 
e ebilırler. (7268) 

~fyon Vilayetinden : 

Müessesesi 500 bin liralık güzel
lik müessesesJdir. Dünyanın bü
tün Bayanları yalnız VOG kre
mi ve pudrası kullanır. VOG 
keremi formülünde genç ve gü
zel hayvanların cevheri aslile
rinin VOG krem ve pudrası for
mülüne girmesi cild üzerinde 
güzellik ve gençlik yaratan bir 
cevherdir. Bu mühim keşfiyatm 
eseri olan VOG kremini ve pud
rasını hemen alınız tecrübe ya· 
pmız. Gündüz yağsız beyaz VOG 
kremi gece yağlı pembe VOG 
kremini :mutlak surette tecril -
be ediniz. Her mağazaya gel -
miştir. 

M Vılayet Merkezinde yaptırılacak "169784" lira 93 kuruş keşif bedelli 
W:~eket Hastanesi inşaatı kapalı zarf usuliyle 15 Teşrinisani 9~7 tari-

1 k elınsaat on beşte Dalmi Encilmende ihale edilmek üzere eksiltmeye 
on~. uştur. İnşaatın önümüzdeki senelere de sirayeti halinde Mali se

nde ıçınde tahsisattan fazla iş yapıldığı takdirde üst tarafı 938 bütçesin
en verilecektir. 

• Ankara, İstanbul, Izmir ve 
diğer şehirlerde maruf mağa -

1 zalarda bulunur. 

bed~ksiltme ~a.;tnamesi ve buna müteferri diğer evrak 8 lira 49 kuruş 
almab:~kabilinde Afyon, lstanbul ve Ankara Nafia Müdürlüklerinden 

Muva~k~t teminat 9739 lira 25 kuruştur. 
. Isteklının Nafia Vekaletinden 937 senesi için alınmış en az 100 000 

hralrk :ı:nüt hh · li . • . . . ea ıt k vesıkasx göstermeleri ve teklif mektuplarının 15 
Tdeşrınısael .~ ?37 Pazartesi günü on beşte Daimi Encümen Riyasetine gön-

erm en ılan olunur. (7271) · 
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Mes'ud olmuş bir çok dostla
nmm tavsiyesi üzerine yeni ter
tip tayyare Piyangosu için bile
timi 

[K{fA[Q)(g~ 
gişelerinden alacağım. Çünki bu 
gişe, sattığı ekser biletlere en 
büyük ikramiyeler isabeti ile ma
ruf ve meşhurdur. 

TAŞRA S1P ARIŞLERl 
SOR'ATLE VE MUNTA-
ZAMEN GöNDER1L1R. 

Adrese dikkat: 
!stanbul, Eminönü, Valde Hanı 
yanı No. 4-5 
Tel. 23970. 
Beyoğlu, İstiklal caddesi, Par
makkapı No. 109 Tel. 43696. 

1LA..N 
Viktorya dö Berlin Umu:ı:n Sigorta 

Anonim Şirketi ta.rafından 1 Ağustos 
1927 tarihinde Fuat Bay bin İbrahim 
hayatı üzerine akit ve tanzim olunan 
500 Türk liralık ve 977661 numaralı 
sigorta :ı:nukavelenamesi zayi olmuş-. 
tur. 

Mezkur mukavele halihaz:crda k!-. 
min yedinde ise, hukukunu ispat et;.. 
mek üzere Viktorya dö Berlin Si aor
ta Şirketinin tstanbulda, GalaWda., 
kürekçilerde, Manhaym Hanında. 
Kain Türkiye Müdiriyetine veya Ber .. 
tinde kfiln merkezine iŞbu ilanın ta,.. 

rihi neşrinden itibaren iki ay zarfın,. 
da müracaat etmesi rica olunur. Me21 
kftr müddetin mürUründa, numarası 
balada muharrer sigorta mukavelena 
mesi keenlemyekun ve mefsuh adde-
<I?erek. yerine nüshai saniyesinin tan 
zım edileceği ilan olunur. 

Viktorya dö Berlin 
Umum Sigorta Anonim Şirket[ 

Türkiye Mildiriyeti 

PAMUK SA"AYii 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

Birinci 1lan 
Pamuk Sanayii Türk Anonim Şir 

keti Hissedarlarının 7 Birinciteşrin 
1937 tarihli fevkalade içtimaında it· 
tihaz edilen karara göre mezkftr ŞU-.. 
ket feshedilerek tasfiye haline ko 11 

nulmuş ve Bay Aroldo Vannucchi 
Tasfiye memuru tayin kılınarak Şir· 
ketin tasfiyesini icra için kendisine 
kanuni en geniş salahiyetler bahşe .. 
dilmiştir. 

Şirketten alacağı olanların, Tica .. 
ret kanununun 445 inci maddesine 
göre, alacaklarını tesbit ettirmek 
üzere azami bir sene zarfında Şirke .. 
tin Galatada Karapıustafa sokağın .. 
nmda 4 Uncil katta idare merkezine 
da 149 numaralı Ovakimyan Ha, .. 
müracaatları iktiza eder. 

İ§bu ilan her biri azami bir hafta 
ara ile müteakiben üç defa neşredi
lecek, yukarıda mevzuubahis müd .. 
det Uçüncü ilanın neşri tarihinden ı .. 
tibaren cereyana başlryncaktır. 

TASFlYE MEınJRU 

İstanbul 2 nci İflas Memurluğun .. 
dan: Galatada oturmakta ve Sultan 
Hamamında 1/ 6 No. da tuhafiyecilik
le meşgul bulunmakta olan Eliya Zal 
manm iflası 15-10-937 tarihinde açı 
lıp tasfiyenin adi şekilde yapılmasına 
karar verilmiş olduğundan: 

1 - Müfliste alacağı olanların ve 
istihkak iddiasında bulunanların ala
caklarını ve istihkaklarını ilandan bir 
ay jçinde 2 nci iflas dairesine gelerek 
kaydettirmeleri ve delillerini (senet 
ve defter hulasaları ve saire) asıl 
veya musaddak suretlerini tevdi ey
leme1eri. 

2 - HilAfma hareket cezai mes'uli 
yeti müstelzim olmak üzere müflisin 
borçlarının ayni müddet içlnde kendi
lerini ve borçlarını bildirmeleri. 

3 - MUflisin mallarını her ne sıfat
la olursa olsun ellerinde bulunduran
ların o mallar üzerindeki hakları mah 
fuz ~~lmak ş.artile bunları ayni müd
det ıçınde daire emrine tevdi etmele 
ri ve etmezlerse makbul mazeretleri 
bulunmadıkça cezai mes'uliyete uğra 
yacaklan ve ru~han haklarından malı 
rum kalacakları. 

4 - 8-11-937 tarihine müsadif paı
zartesi gtinU saat 10 da alacaklıların 
ilk içtimaa gelmeleri ve müflis ile 
müşterek borçlu olanlar ve kefilleri
n in ve borcunu tekeffül eden sair kim 
selerin toplanmada bulunmağa hak-
ları olduğu ilan olunur. (1397) 

Sahibi: Ahmet Emin \'ALMAN 
Umumi Neşriyatı İdare Eden: 

S. SAi.İM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Sirketi. Basıl hğ'ı vn TA~ m.ı t • ""T 
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Hasta Olup Sonra Çareler Aramak, İIAçlar Almakdan ise, Hastalanmazdan Evvel Buna Mani 
Olabilecek Tedbirler Almak En Doğrusudur. Soğuk Algınhğına Karşı Ahnacak En Sıhhi Tedbir 
İse, Sacak Bir Fh1can Çay İçine Bir Kaşık KANYAK Koyup içmektir. Tabii KANYAK Temin 

Ettiği Büyük Faydaya Rağmen Çok Ucuzdur. 

15 SANTiLiTRELİK BİR ŞİŞE 40 KURUŞTUR. 


