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Başvekilimiz Dedi ki • • 
Türk Vatanı için Harici Bir Tehlike 
Yoktur, Olsa da Çok Tedbirliyiz, 
Ordumuz Mücehhez ve Kuvvetlidir 

ANACARKLARIN 
ISLEYIS 
.TARZLARI 

iktısadi Vaziyet ~ Siyasi Vaziyet. 
lı Hacmi Çoğabyor, Milletimizin~ HükGmet, iki Tarafll ve Çok 

Alış ve lstihlGk Vaziyeti Her§ Taraflı Muahedelerle Karşılıklı 
Sene Mütemadiyen Artıyor H Emniyetimizi Korumaktadır 

--o- Ankara, 12 (TAN Muhabirin· 

~hmet Emin YALMAN den) - Ba~vekilimiz celal Bayar bu
gün Halkevmde söylediği bir nutukla 

K amutaym bayramdan ev- sekizinci arttırma ve yerli malı haf
velki bir toplanbaıncla; tasını açtı. ' 

_ , ........ , • i ... 

• 

Mahmut Raaıp U luğ'un 

1938 SENESi MUHTIRALI 

TAKViMi RAGIP 
Her yerde arayınız. Kanaat Kitapevİ 

Fıransa Nazırı Belgratfa 
• 

Delbos ve Stoyadinoviç 
Konuşmlya Başladılar 

Belgratta Kanlı Nümayiş Oldu, 
Ölen ve Yaralananlar Var 

Belgrat, 12 (Tan muhabirinden)
Fransa, hariciye nazın B. Delbos bu 
sabah buraya geldi, istasyonda Baır 
vekil ve hariciye nazırı B. Stoyadi -
noviç, diğer nazırlar, hükumet erka
nı, bir kısım sefirler ve kalabalık bir 
halk kütlesi tarafından karşılandı. 

tstikbal merasimi çok hararetliydi. 
B. Delbos ve B. Stoyadinoviç öğle -
den önce ilk görübmelerini yaptılar. 
Oğle zamanı üa B. Delbos saraya gi
derek hususi defteri imzaladı, son • 
ra da kral naibi Prens Pol tarafın • 
dan kabul edildi. 

!stasyon ve §ehir, Fransız ve Yu
~sıav bayraklarile donanmış bulu
nuvor . 'ııayuada bazı tadiller yapıldı. Halkevinde başta vekiller olmak U

.\Yni eaulara ait bazı kanunlar 7.ere mebuslar, vekaletler ileri gelen-
da. Kamutaydan geçti. leri ve kalabalık bir halle kütlesi top-

Belgrat. 12 (A.A.) - "Havas a • 
• jansının hususi muhabirinden" : 

A b b tad 'll . d I lanmış bulunuyordu. ca a u ı enn, ev et . · !bak. . . .. . l . . .. Merasıme Aııkara Kız Lisesi tale· 
. ıneıının umumı ıt eyıtı uze- besi tarafından ~öylenen ı tiklal M 

l'lııe ne gibi tesirleri dokuna- şile başlandı ve .:mu Başve:ilin nut:~ 
ca.ktır.? takip etti. 

'.Eğer AtatUrkUn açıl!§ nutkunda ve Başvekil Celil Bayar, geçen bir yıl 
~likümetin programında emareleriyle içinde ikbsadi, sınai ve mali sahalar 

6 
ar:Şılaşt.ığımız rasyonel ruhu göz da elde edilmiş olan güzel neticeleri 
nUnde tutarak bu suale cevap arıya- ve önümüzdeki yıl içinde başanlacak 

~a.k olursak varacağınız netice şu- işlerin ana hatlarını ve nihayet iç ve 
Ur: dış emniyetimizin durumunu anlattı. 

1 
\Tekiller Heyeti, devlet mekanizma.. Başvekilin sık sık ve sürekli alkış. 

lllQl anaçarklannm aevk ve idareai larla karşılanan bu nutkunun kardeı;ı 

~ ~Vıu1~aa'.iiiılr Dir'ilYJprlr. ~iri~1!lr~U:~•;eo::'.ll'~ia: 
1 
U&a ~tiyag varQır. lfte llOll tidiller rata veeile oldu. 
~Y~ınde hükfunet bu uygunluğu Halkevindeki bu merasime, Kız Li-
~! gününe takip etmek ve yeni in· sesi talebesi tarafından temsil edilen 
~kA arın icabını kolaylıkla yapmak piyes ve oynanılan milli oyunlarla nı·-
k 

annıı elde etmiştir. Biribirine ya-
ın ~azifeler icabına göre bir uzuv- hayet verildi. 
~ ~~le§tirileoektir. Yahut ihtiyaç Diğer ta.raftan yerli malı haftası 
gorüiürse yeni uzuvlar yaraWacak ve münasebetiyle bugün mekteplilerin 
:;ıevcut vazifelerin veya yeni ihtiyaç ve binlerce halkın iştirakiyle Ulus 

UYuJa.n vazifelerin bir kısmı bunla- Meydanında büyük toplantı yapıldı. 
mı nıesuıiyeti altına verilecektir. 

Yerli Mallar ve Arhrma laaltan münıuebetile fehrimWle' 
yer yer görülen veciu bantları 

Bu tezahUrata i§tirak eden mektep 1 

~~~~ 'Nyangonun 
halde şehrin ana caddelerindaı geçe-

rek Ulus Meydanına geldiler. B s f k• 
Burada merasime lstiklil Marşiyle U e e r 1 

başlandı ve söz alan gençlerin heye
canlı hitabelerinl müteakıp yerli malı 
kullanmak ve para arttırmak için ant 
içildi. 

(Arkası 10 uncuda) 

Zenginleri 

Bu yeni imkanlar ve kolaylıklar 
rıı,· . sayesinde vekllet çarklan bi
ın ~den ayn ve uzak birer saha 
la ab~~etini kaybediyor ve ayni mak
ll t 1~ biribirine bağlı surette dö
llıeıı bır tek mekanizma manzarasmı 

Yor. 

~~ki rejimlerin anirasI olan idare 
oı.~~~i içinde bu manzara yoktu ve 

·~· Bir taraftan sıkı bir mer
ktı 1Y~t vardı. Diğer taraftan her ve-

Roma, Bundan Sonra Ne Yapacak? 

ltalyanın Son Kararı 
Cenevreye Bildirildi 

li etın vekilin §ahsma göre bir hava
be 01Uyor ve bu hava vekille bera
da.r ddeğişiyordu. Vekiletler arasm
"' a devamlı bir hudut kavgası 
be~· Ber vek!let filan ve falan i§i 
~iyor, bir ve müşterek olması 
~ ha ?~len umumi memleket gayele
tı a l'icınde adeta vek8.letlere ait ay
~ill"Yn gayeler tasavvur ediliyordu. 
ıan n Vekalet kendi sahasına ait fi
~ti ~e falan işleri hazırlarken ve iler
haar en diğer bir vekalet kendi sa
d~na taalluk eden bir noktada o işi 
taeı urnıak imkAnıru haizdi. Eski kır
den ~un muhitten merkeze akse
~ sırleri, gayeler ve faaliyetler 
ruı~nda bir ahenk ve beraberlik ku
'1lh asına Ve elbirliği ile iş çıkarıl-
-ına rnA . 

Uıı\lanı anı oluyordu. Teşrifatın ve 
lcaıet' arın kalkmasına rağmen ve
ll!l.'!e~r arasındaki •muhabere ve mU
leruı tı:~~ de adeta ayn ayn 8.lem 
tu. tesırı~ duymamak imkinı yok-

B 
,. 

j!. v~rimsiz' ve itbratsız gı'diş ve. '. 
'11ak· rırıe devaml'f ve ittırath bir 

ıne iŞII . 
'11erkez· . gtŞrecek olursak 
•i~.liğe i'e~e doğtu nıu, merkeziyet

'• k ogııı rnu gideoe~z? 
a:ı.er . 6' • 

\tas, d ezıyet ve merkeziyetsizlik da-
davad a eski l!!istemJere Ut nazari bir 
lllı v ır. Müşterek ·mt.irfaati engel-
tutnı:k vasıta.sız surette göz öniinde , 

ve en çok v,e en çabuk verim 
(Arkası 9 uncuda) 

lngilterenin Siyasetinde Hiçbir 
Değişme Olmıyacağı Haber Verildi 

ltalya Hariciye Nazın \ 
Kont Ciano 

Roma, 12 (A.A.) - Büyük Faşist 
meclisi içtimaınm sonunda Hariciye 
Nazırı B. Ciano, Milletler cemiyeti 
umumi katibine bir telgraf çekerek 
İtalyanın Milletler cemiyetini terket 
mek için 11 kanunuevvel 1937 tari
hinde ittihaz etmi.§ olduğu karan 
bildirmiştir. 

Cenevre, 12 (A.A.) - Milletler Ce 
miyeti konseyi bugtin İtalyanın cemi 
yetten çekildiği hakkındaki tezkere
yi almıştır. Genel Sekreterlikte ça 
lışmakta olan İtalyan memurlar bil· 
kumetlerinden istifa için emir almış· 
tardir. ltaıyamn Cenevredeki mümeı 
sili Scoppa henüz, talimat almam\Ş
br.Kendisinin# Cenevrede kalacağı zan 
nediliyor. Esasen iki senedenberi ~ı
rada müşahit vaziyetinde bulunuyor 

~ du. Diplomatik masuniyetten istifa
de etmemektedir. 

İtalya beynelmilel mesai bUrosu i
le olan milnasebatı hakkında henm 
hiçbir karar vermemiştir. 

Londra, 12 (A.A.) - Reuter ajan 
sı tebliğ ediyor: 

Londranm iyi malfunat almakta 
olan mahafilinde serdedilen mütale
alarda B. Mussolininin nutku ile 
haddinden fazla J,Ugal edilmemekte 
dir. (Arkası 9 uncuda) 

Bayan Memnune 

Tayyare Piyankosunun dün tamam 
Jana.n bu sef erlCi keşidesinde 40,000 
lira kazanan 37244 numaralı biletin 
birkaç parçası Ista.nbuldadır. Bunla· 
nn sahipleri Eyüpte Dökmeciler cad
desinde 35 numarada oturan Bayan 
Memnune, Aksarayda Gündüz soka
ğında 6 numarada oturan doktor B. 
Zarif Göksu ve Liman Işletme idare· 
sinde memur B. Hasandır. Bunlar 
hisselerine dü~ dörder bin lirayı 
dün sevinçle al~ları'lrr. 

Diğer ikramiyelerden 12 bin lira 
Eti Bank memutlarmm müşterek bi
letlerine çıkmış, on bin lirayı da lz· 
mitte Gölcük Şirketinde B. Cemal 'ka
zanmıştır. Bakırköy Akıl Hastanesi 
memurlarından Mustafa ile Eminö
nUnde köfteci Ismail de <>nar bin lira 
kazanmışlardrr. 

Bu seferld keşidenin biltUn kaza -
nan numaralan tam liste haliııde ve 
sıraya konulmuş bir halde 9 uncu 
sayfamızdadır. 

B. Delbos'nun muvasaletinde ya • 
pılan hararetli nUmayjşlerde birçok 

iki Aile 

B. Delbo• 

Facias• 

Bir Biletçi ve Bir Şoför 
Karılarını Yaraladılar 

Dttn latinbulda iki aile faclaaı ol- Rlfat diln sabah evden çıkarba 
du. Iki erkek. ihanet ve kıskançlık karısma: 
sebeplerile karılarını öldüriiroesine ya - Vazifeye gidiyorum. Nöbet~ 
raladtlar. Faciaların tafsilatını, mu- yim bugün .. Akşam geç vakit döne
harrirlerimizin yaptığı tahkikat ile ceğim, demfttir. 
tespit ettik ve yazıyoruz: Ve genç koca evden çıkmca gUzel 

1 - KadıköyUnde oturan Akay kansı da hazırlaıım!f, Kadıköy iske-

l 
idaresinin Bostancı iskelesi biletçisi lesine gitmiş ve vapura binerek Is· 
Rifat, iki sene evvel Behice adında t.a.nbula geçmiştir. Kansını göz ucuy
genç ve güzel bir kızla evlenmiştir. la ta.kip etmekte olan Rüat ta ayni 
Ilk zamanlar hayatları mesut geçi- vapura gizlice atlamıştır. Fakat genç 
yordu. Fakat son aylar içinde Bayan (Arkas1 9 uncuda l 
Behice, lrocası Rifata karşı hep so- ..... :i:=-:==-=--=======::::ıı:ıı:=======::::ıı
ğuk davranmakta.dır. Ri:fat bu vazi- .....__,.___...._,..._....,.. 

yetten, k~mm ~enclisine ihanet et- Dünkü Mal!lar 
mekte oldugu manasını çıkarmış ve 'S' 
gizlice takip etmiye başlamıştır. Ve Galatasaray Beykozla berabere 
Rüat ,___ d'" .. b' kaldı, GÖiie§ Topk&pryı, Vefa 

nı:i.rı.ı:;ınm un ıçın ır gence ran . 
devu verdigını-· · d -- d·-· . . bu lst&nbulsporu, ~lktaş Silley-e ogren ıgı ıçın 
ihaneti bizzat tespit etmek istemiş- ID&lllyeyi ve Fmer de EyttbU yen 
tir. · dJJer.Tafsllit spor sayfamnıdadır. 

----~ 

Japon Topları 
lngiliı Gemilerine 
Ateş Açtllar 

Japon piyadeleri toarnız halinde 
[Son gelen haberler üçüncü aayfamıJ:cJadxr.] 
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f lstanbulda Şehir PIGnından Sonra lstanbul jlş Kanunun 

Yazan: 

t\li Haydar Mithat 
[Tercüme ve lktibaı 

hakkı mabfmdur,] 

Valide Sultanın İddiası: 

"Oğlum Öldürülmedi. 
intihar Ett~ 11 

-20-

Abdillh3midin eıılddenberi 
merakı şu idi: HeYJl istedi

f ı fenalığı yapmak, heru de halka 
ıyi ve tı~ıniz görünmek ... 

Yıldı% davası meselesinde hisse
diyordu ki, halkın duyguları ken
dı aleyhine olarak ayaklanmıştır. 
Abdülizizin öldUrUlme.ai iddiası -
nın bi. perde olduğwıu halk sezi
yor, asıl maksadın memleket için· 
plışan bir takmı fedakar ~ 
damlıın ortadan kaldırmaıı. oldu
ğ-Jnu anhyor. 

Bunun ic-in Abdillizizin katli id
diasını dofru gösterml!k maksa -
dılı· Abdülhamit Istanhul gazete • 
Jerinde tCrlU tUrlU propagandalar 
yapt1l'Dllya bqladı. Bu maksat l
çın yalanın her tUrlUsUne başvur
maktan çekinmiyordu. Mahkfım • 
lar eli altında bulunuyordu Ağrz
lanm kÇmıya yalanı ortaya çı· 
kllrmıya kudretleri yoktu. 

ölümU, böyle bir vesile diy~ kul
lanılmıya karar verildi. 

Abdülhamit üzerinde halkm şid
detli duygularından başka haricin 
de tazyiki eksik olmıuyor. Bu son 
günlerde lngiltere sefiri Abdülha
mit nezdinde iki teşebbüste bulun
muştur. Sarayda zannedildiğfae 

göre, bunlardan birincisini sefir 
kendi kendine yapmıştır. !kincisin
de ise Ingiltere Hariciye Nazın 

Lord Granville'den aldığı resmi e
mirlere göre hareket etmiştir. 

8 u son milracnat çok sert bir 
lisanla yapılmıştır. Sefir 

Lord Dufferin, Yıldız mahkemesi 
tarafından verilen hükmün infazı 
yoluna gidilmemesinin, kendi men 
faati icabı olduğunu Ingiltere hU
kumeti namına Abdtilhamide bil
dirmiştir. 

Bir taraftan da Londra sefiri 
Milslirils Paşa, Londradan doğ
rudan doğruya Abdülhamide bir 
telgraf çekerek. verilen hükmün 
Ingiltere ne kadar fena tesirler 
uyandırdığını anlatmış ve hiç '>1-
mazsa idam karannm infazından 
vazgeçilmesini Abdülhamitten di -

Hayatı 
Ucuzlatmak 

.ls1Bnbul belediyesinin kendi 
sabuı dahllllnde. §ehQı g~ 
vaziyeti üzerinde hayati tesirleri 
olacağı anlaşdan bazı karar ve 
t.eclblrler almak lbere ~<lu
ğtaı öğrendik. 

Aldığmm nralftmaia göre, Baş· 
vekWmiz Celil Bayar, son defa 
beledlyemid ziyaretinde Vali ve 
Belediye Reisi Muhittin Ustün
dağ ve belediye erkinlyle teh· 
rin wnllllli meselelerlnl görüş

müş, bu arada gıda maddeleri
nin flyatlan üzerinde de bllhas· 
sa tevakkuf etmlttir. Başvekl· 
llmlz, bu arada ~e bayatı 
ucmzlatmak için &ti.ratle pratik 
t.eclbirler alDUD881 yolunda ali
kada.rla.ra mühim direktifler ver
miştir. 

Bunun il.zerine belediye bütün 
alikadarlann iştirak~·ıe bir top· 
Jantı yaparak bayatı oouzlat
mak mevzuu üzerinde görilş:me
ler olımı§tur. 

•••••••••• 

Kıqmetli bir 
Hocamız için 
merasim yapıldı 

"" T imcs muhabiri, Abdülhami
din halkm gözllnn boya -

mak için D(·ler yaptığma dair 7 
temmuz l~Sl tarihli l:ıir telgrafın
da şunları anlatıyor: 

"Abdülhamit, btitUn mahkQmta
rm cinayetlerini kısmen itiraf et
tiklerine dair ortaya bir şayia at
mış ve bunu hem mahalli gazete

lerle, hem de diğer blltUn vası
talarla yaymıya çalışmıştır. Mese
la (Vakit) gazetesinin dünkü ntis 
hasında Damat Mehmet ile Damııt 
Nurinin cinayetin mesuliyetini bl
nbirlne attıklarına dair bir yazı 

lemittir.,. t 
Times gazetesinin bahsettiği tel- J 

grafı çektiğinden dolayı Abdülha
mit Müsürüs Pa&ayı higbir zaman 
affetmemi.Jtir. MtisUrUs ölUnciye 
kadar menkQp katmıştır. Sarayın 
kızgınlığı o derecede idi ki, Beyoğ 
lu fotoğraf <:ılarına memurlar gön
derilerek Müsij~ P.aşanm r~mi
nin camekanlarda teşhir edilme -

vardı. Aynı gazetenin bugün~ü nlis ~~'i=~~~ğ;:~.~~~-~~ ~mi; 
basmda da Mithırt' Paşa ıle Meh- tir. 

(Arkut var) 
met RüştU Paşanın cinayeti itiraf 
ederek mesuliyetinl blribirinin Us 
tilne attıktan hakkında yazılar çık -----------
mıştır. Bütün bunlann, mahkum- I o 
tan halkın gözünde lekelemek i- n 
çın uydurulduğuna şüphe yoktur. 

Kanunr dcdillerin boşluğunu 

örtmek için sarf edilen bu gayrete 

ve yapı1an tazyiklere rağmen pek 

çoklan Abdillazlzln intihar ettiği

ne kanidirler. Doğrudan doğruya. 
AbdülB.zizin annesi ve eski Padi -
ş hın cesedini muayene eden dok
torların çoğu bu arada bnlunuyC'" 
lar. 

Yarı resmi kaYJ)aklardan neşre
d" en haberlere göre Abdülazizin 
annesi olan Valide Sultan, oğlu
nun katillerini adaletin pençesine 
verdiğinden dolayı Abdülhamide 

t ~ekkür etmişt"r. Bu haberler uy 
durmadır. Abdülazizin annesi mu
h kemenin devamı mUddetince i
nat ve ısrarla ileri sürmUştUr kı, 
o lu kendi c nına kıymıştır. Hat
ta Valide Sultan meşhur mnkası. 
oğlunun eline verd'ğinden dolayı 
bu neticeden kısmen kendi kendini 
mesul tutmaktadır. 

A bdülhamfdln M"that Paşa-
yı ortadan kaldırmayı ne

den bu kadar istediğini ve bu mak 
satla niçin bu kadar uydurma ve 
kanunsuz hareketlere cesaret et
tiffeini şimdi size anlatayım: 

Birkaç hafta evvel burada ihti
Uilci bir propa~nda yapılmıştı. 
Abdülhamit bundan dolayı telW,a 
d · smüstü. l in en ziyadE' eski Hi
divin başı alt ndan çıktığını mn
nedivordu Adamlarından birini bu 
jc::e dair bir araştırma yapmrya 
memur etti Bu ad~mın vard ğ1 u.e
t ce. Mıth t P anın bu propann 
d da faal b r rotil olduğu yolunda 
idi Varıl n bu hilkUm f('ali'P ihti
mallere g· re yanlıştı Fakat Ab
dUlhamıdin üzerinde derin bir t;e. 

sır bıraktı. O dakikada Mithat Pa 
,anın Akıbeti belli olmuştu. Fakat 
lhtilll propagandalarına karıştığı. 
na dair ele delil geçirmek imkAnı 
bulunmadı. Kendisini ortadan kal
dırmak maksadile başka bir şey 
icadına ihtivaç vardr. Abdllllzizirı 

Metreden 
Düştü 

ve Öldü 
DUn öğle Uzeri Çatıadıkapıda bir 

kaza olmuş, bir adam on metre yük 

sekten düşerek parçalanmıştır. 

Kadri oğlu Nazif isminde bir de
nizci, di.ln sarhoş bir halde, birkaç 

yeri ziyaret -etmiş ve bu ara yeng{'Si 

Hilmiyenin Çattadıkapıdaki evine de 

gitmiştir. Nazif bir müddet yengc~i 

nin evinde oturduktş.n sonra ayrıl

mış ve o civardaki surlann üzerine 

çıkarak dolaşmıya başlamıştır. Sar

hoş olan Nazif, on metre yüksek

likteki surdan düşerek parçalanmış 

ve hemen ölmUştUr. 

Demirleri Ça" dı 

Fakat Tutuldu 
Arapcamii arabacılanndan Ibra

bim dün Dok fabrikasına ait keres
teleri yükliyerek Istinyeye götUrm\lş 
tUr. lbrahim, fabrikada yükleri indi
rip döneceği sırada fabrika kapisı 

önündeki demirleri görmüş ve yUzer 
kilo ağırlığında bu Uç parça demiri 
arabasına yüklemiştir. Ibrahim, hun 
lan yüklediği ıırada fabrika memur 
larmdan biri görmüş, nereye götü
receğini sorunca: 

"- Arapcamiine götür dediler,, 
cevabım vermif ve arabasllıı yt1rUt
mU,t1lr. 

Ibrahim demirleri Arapcamiine gö 
tUrllp bir d!IIDircıye satarken tutuı • 
mUftur. 

Çakdı Bir Çocuk 
Akearayda oturan Kenan isminde 

bir çocuk, oyun y11ztlnden çıkan kav 
ga neticesinde arkadaşı Hidayeti •;ıı
ln ite 901 elinden varalaml8br. 

Kı> Mlll ,q.i,.dıtaia 

B. Salim 
Istanbul Yüksek Teknik okulunım 

kiymetli hocalanndan mUhendis B. 
Salinı 65 yaşına girdiği için tekaüde 
sevkedilmi§ti. Bu münuebetle 
Mühendis mektebinde bir merasim 
yapılmıştır. 

Merasimde tehrimizdeki bUtUn 
mühendisler ve Teknik okulunun bü
tün hocaları butunmu~ur. Merasim 
çok samimi bir hava içinde geçmif 

ve bir çay zlyafetlle bitirilmt,tir. 
Mektebin şeref mevkiine, kendisinin 

büyük ve gilzel bir portresi uılm~
tır. Kıymetli rlyaziyecimiz, MUhendis 
okulundan 312 de mezun olmuş ve 
Erzuruma mühendislikle tayiİı olun
muştur. 

B. Salimin Istanbulda bırakılmayıp 
Erzuruma tayininin gayet garip bir 
sebebi vardır. Bu sebep, kendisinin, 
riyaziyeye fazla düşkün olması yü
zünden diğer dersleri ihmal etmeai 
ve mektebi birincilikle bitirememit 
olmasıdır. Halbuki o tarihte mektep 
mezunlarından ancak birinciler mek 
tepte hocalığa bırakılırlardı. B. ~
linı ancak 315 te hocalığa tayin oJun 
muş ve 37 sene hiç fastaaız hocalık 

etmiştir. Bundan başka Darilff&fa
kada da senelerce fahri olarak ders 
vermiştir. 

Bugünkü memleket mühendisleri
nin yüzde doksanının hocasıdır. Ktil
tür Bakanımızın B. Salim hakkında 
çok yerinde bir sözU vardır: " Sali

min mümeyyiz vasıflannın en başın
da doğruluğu ve hakkaniyeti gelir.,, 

B. Salime, Fen Teknik okuhında 
fahri bir ders verilmi.J, ve böylece 
kendisinin tahsil hayatından bütün 
bütün çekilmemesi temin olunmu1-
tur. Kıymetli riyaziyemiziz.e, daha u
zun ömürler dileriz. 

Kumar Suçlulan 
KaragUmrUkte Acıçetme caddesin 

de oturan !sak isminde biri polise 

müra.caatle, Mecit isminde birlsile 

kumar oynarken 8 lira yutulduğunu 

ve kahveci tarafından ceketinin re

hin olarak almdığmı söylemiştir. Bu 
iddia tızerine suçlular yakalanarak 
adliyeye verilmişlerdir. 

Karaköyde Çok Geniş Aykırı 
s· M d A 1 k Hareketler 
ır ey an ÇI aca lı Ami;n;Bunları 

Tophaneden istiklal Caddes·ne 30 
Metrelik Bir Cadde Açı!acak 

~alata Köprümnden Karaköye geçilirken .. 

B. Prostun hazırlamakta olduğu 
şehir planına göre, Karaköy mey
danı yUz metre kutrunda geniş ve 
zarif bir meydan haline konulacak-
tır. Bu meydandan Azapkapr ciheti
ne biri 2:S metre genişliğinde ana 
sirkUilsyon yolu ve diğeri 15 met-

"9 ~nlşliğinde ikinci bir yol açıla
! caktrr. Yine bu meydandan Topane 
1 tarafına, biri nhtım boyu, diğeri 2:S 
metre olarak genişletilecek olan K11-
ram'l18taf apaşa caddesi ve üçUnctisU 
30 metre olarak genişletilecek olan 
Necatibey caddesi olmak Uzere Uç 
yol ayrılacaktır. Tramvaydan gay-

Caddelerde 
Atla Gezmek 
Y~~al< Oluyor 

Belediye şehirde hayvana binecek 
lerle, beygir gemirme şartlan hak
kında bir talimatname yapmıştır. 

Belediye zabıta talimatnamesine i'.a
ve edilecek olan bu talimatnameye 
göre, kilçUk ya,ta bulunanlar, bede
ni ve ruhi ka.biliyetıeri müsait olını
yantar yaşlı olanlar ve sarhoşlar ata 
binemiyeceklerdir. nen sürülen şart 
lan haiz olup ta ata binecekler, ata 
binmeden önce atın azgın olmama3ı
na itina edeceklerdir. 

Atla ana caddelerde gezilmiyecek
tir. At yalnız sayfiye yerlerile şeh
rin belediyece bu işe ayrılacak kısım 
larlnda serbestçe dolaştınlabilecek
tir. 

Askeri memurlar, zabitler, jandar 
m.aıar ve polis bu kayitıerden hariç
tir. 

Havagaıl Şirketleri 

Belediyeye Geçecek 
Istanbul ve Beyoğlu havagui ,ir

ketıerinin de satın alınarak belediye
ye devredilmesi ve tehre ait mUc88e 
selerin bu surette belediyenin elinde 
toplanması cihetine gidi'eceği haber 
aıınmıftır· 

Treni Taılamıılar 
Adnan ve Salih isminde iki çocuk 

Yenikapıdan geçmekte olan trene 
taş atarak camlan kırmışlar ve ka
çarlarken yakalanmışlardır. 

: YURTTAŞ;~~ 
Arthnna, bir allfma ifi

JiT. Çocuğunu lıüçük ytlftan 
tıTthrmıya allfhr. 

• 
Bankalara emniyet etme-

yip te paralarını evlerinde 
.aJılıyan yurtltlflar, fimJiye 
kaJtıT kaybettikleri laizleri 
bir huaplaalar, sak pİf
man olurlar. 

• Ban/tatla bir arthrma he-
.aba olan aJam; kaTa gün

lere lıar,. Clfllanmıfhr. 
·~~!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!ii!!!!!!!!!~• 

ri bütün nakil vasıtalan Karaınus
tafapaşa caddesinden, tramvay ise 
Necatibey caddesinden geçirilecek
tir. Esasen yeni plan tatbik edildik
ten sonra Topaneden Istiklil cadde
sine 30 metre genişliğinde yeni bir 
ana yol açılacak ve tramvaylar Be-

yoğluna yalnız bu yoldan inip çıka
caklardır. Bu suretle Voyvoda cad
desinden tramvay geçirilmiyecek, bu 
yoldan yalnız tramvaydan gayri di
ğer vasıtalar işletilecektir. 

Yeni plA.nla Voyvoda caddesinde 
yalnız mevzü mahiyette bazı deği
şiklikler yapılacaktır. 

Ege Mıntakasında 
26 Milyon Kilo 

Tüfün Satıldı 
Ege piyasasında t\iUin satıştan ta

bii seyrini takip etmektedir. Bazı ga 
zetelerln gayri resmi makamlardan 
atarak neşrettikleri haberler hilafına 
olarak Ege tütünleri müsait fiyat
larla satıl.maktadır. Son güne kadar 
satılan tUtUn miktarl 26,373,651 ki
loyu bulmuştur. Vasati sat1' fiyatı 
da 65-70 kunış arasındadır. Geçen 
sene Ege mıntakasında satılan tütün 
terin vasati fiyatı da 70 kuruştu. 

Yunanistandan gelen haberlere 
göre, orada da tütün satıştan iyi bir 
vaziyettedir. Polonya tütün inhisarı 
Yunanistanda 500 bin kilo tütün al
mak üzere bir münakasa açmakta
dır. 

Romanya inhisar idaresi de Dra
manın Mahana, Ksanti'nin yaka ve 
Hrisupolis'in Corbi yaka tütünlerin
den 66500 kilo satın almıştır. 

Lastik Balon Şiıirirken 
Ölen Çocuk 

Izmir, (Tan muhabirinden) - Cu
maovasa nahiyesinde Yukan mahal
lede Mehmet kızı Fatma llstik balo
nu ıi.firmiye çalışırken boğularak öl
müştür. Çocuğun ağzında balon yere 
düşmU, ve çocuk çırpmmıya bqla -
mıştır. 

Arkadaşlan bunu ıaka yapıyor zan
netmiş'er, fakat yetişen kODlfU ka
dınlar çocuğun ağzından balonu al
mışlarsa da yavrucuk biraz sonra 
hayata gözlerini kapaanışbr. 

Parti Koncırelerl · 
Bugün Şilenin Akçekese nahiyesi, 

yarm da Amavutköy ve Fener nahi
yeleri parti kongreleri toplanacaktır. 

YURTTA HAVA V AZIYETl 
Yurdumuzda Trakya, Kocaeli, Eıe .,. 

Karadenis kıyıları luımen balatla, Eaki • 
ıehir ve bavaliıi ıiıli ve diler taraflar u 
bulutla ıeçmiıtir, RUzılrlar cenubi Ana • 
doluda ıimali tarkiden, Eıe ve Marmara
da cenaptan hafif kuvvette eaniı, diler 
yerlerde ukin kalm11tır, 

Şebrlmbde Hava 
Dün Istanbulda hava sabahtan akprna 

kadar Jtaoalr ırecmiıtir, Rüzdr cenuptan 

Tesbite Çalıııyor 
Büyük kundura mağazalarının ç· 

lıştırdığı ve kendilerine parça başın 
para verilen işçilerin, iş amirliği 

yaptıktan müracaat tetkik edilme:k 
tedir. Bu tetkikler sırasında, şikaye 
tin mevzuu olan fazla mesai ile, a 
telyelerin parçalanmak suretile · 
kanunu hükümleri dışında kalmak 
tenilmesi yolundaki hareketler ha 
kat olarak tesbit edilmiştir. Bu ar 
da bazı mağazalar da suçlu olara 
görillmektedir. 

1ş amirliği, bilhassa kundura s 
nayünde, en küçük işletmeleri da 
iş kanunu hükümlerine tabi tutm 
için tetkikat yapmaktadır. iş da· 
amirliği bilhassa kanun harici 
yet almak istiyen müesseseleri tes 
bite çalışmaktadır. 

Rusyadan Yaptığımız 

4 Milyonluk ithalat 
Senelerdenberi Rusyadan yurdum 

za yapılmakta olan ithallt, şehrimiz 
de ecnebi tebaasından bir firma t 
fından idare ediliyordu. Senede dö 
beş milyon liraya yakm olan bu m 
hiın ithali.tm işi, son gUnlerde So 
yetler tarafından bu ecnebi finnada1 
alınmış ve birkaç Türk finna.sma 
rilmiştir. Rusyadan ithalat yapac 
olıuı Türk firmalannm getirecekle 
mallarm cinsi ve nevileri tayin edili 
mektedir. Rusyadan yurdumuza gel& 
oek mallar arasında çoğu manifatuı1 
olmak ilzen9 her çeşit Ziraat makin 
leri ve lletleri, demirden mam(il mu 
telif sanayie yarıyan makineler v 
yedek parçalan ve diğer sanayi ale 
leri vardır. 

Beyanname VerecelC 
ihracatçalar 

ıı lü~W'Ul:ı~ntnılro', hrıXmiMm 
üzerine bunlann istisna edilmeleri 
çin Maliye Vekiletine müracaat et 
mişlerdir. Bu müracaata henüz c&. 
vap gelmemiıJtir. SalA.hiyettar bir za 
dün, bu mesele hakkmda bir muhar 
rimlze ıunlan söylemiştir: 

"-ihracatçılar son çıkan Kazan 
Vergisi kanunile beyannameye tl 
tutulmuşlardır. Binaenaleyh bunda 
muaf sayılmaları ancak yine bir 
nunla mUmkUn olabilir." 

Müracaat Etmemişle 
BUyUkdere hattmda 11, Kerest 

lerde de 3 otobUs çalıştumakta olaı 
mütekait B. Halit ve ortağı Niyaziniı 
otobüs meseleleri için Dahiliye Vekl 
letine müracaat ettikleri yazl'lm 
Bu zatlarm Vekllete müracaat e 
dikleri öğrenilmiştir. 

Çarpııanlar 

Yaralananlar 
Topkapıda vatman Basanın lda 

sindeki tramvay ile goför Hüse · 
idaresindeki belediye çöp kamyon 
Ç&rplfarak her ikisi de hasara u w 

mlftJr. 
•Yamalı Mehmedin idaresinde 

1940 numaralı kamyon Galatada B 
seyin isminde birine çarparak yar 
lamıştır. 

• Şoför Sabrinin idaresindeki 33 
numaralı otobüs, Fenerde ani ola 
karşıama çıkan Ihsan isminde b" 
çocuğa çarparak başından yaral&Dl 
tır. 

l:Z nci ay 
Arabi 1356 
Sevval; 9 

Gün; 31 Kasun: 56 

l<umı ''"
3 

Ikindteırin; SO 

Günea; 7,17 - Oile; 
ikindi; 14,24 - Ak .. m; 
Yatıı; 18,19 - Imslk: 

U,07 
16,41 
s,30 -aaniyede :Z metre kadar hızı. eami•tir, 

at 14 te barometre 761,6 milimetre idi· • 
·ır rıret en çok 14,6 ve en u 8,5 aantı 

olarak kaydcdilmi,tir, 
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Rusyada Mebus 
Seçimi Dün 
Gece Tamamlandı 

Stalin Yoldaş Bir 

Sec;im Esaslarını 

Nutuk Söyliyerek 
Halka izah Etti 

Moskova, 12 (TAN) - Sovyet Birliğine dahil bütün memle
lcetlerin intihap dairelerinde Stalin Kanunu Esasisi mucibince ilk 
lnehus seç.imine bu sabah erkenden baflandı ve gece yarısı ta

~andı. Lider yolda, Stalin de dün Moıkovada kendi seçim 
dllireeinde seçicilerin önünde Sovyet seçim rejimini izah eden bir 
"utuk söyledi ve hararetle a}kıtlandı. B. Stalin, Sovyet seçimi 
a.ıilli bayramı münaaebetile halkı tebrik ettikten aonra muhteijf 
leçİnı preneiplerini anlattı ve bunlar hakkında fikirlerini eövledi. 

'Yoldaş Stalin dedi ki: 
"- Onümüzdeki seçim, basit bir 

leçinı değildir. Ameleleriınizin, köy
l~izin ve münevnr işçilerimizin 
hakiki milll bayramıdır. Şimdiye ka
dar, asli. dünyada, bu derece hakiki 
llırette serbest ve hakiki surette de- · 
ınokratik seçim yapılmamıştır. As
il Bunun tarihte başka bir misali 
)oktur. Bu, herkes için müsavi tarz
~ doğrudan doğruya yapılan ve giz 
U rey ile ifade olunan umumt seçim 
Ya~dan dolayı değildir. Va
kıa, bunun da haddi zatin.de büyük 
ehemmiyeti vardir. Fakat asıl ehem 
llıiyet, umumi seçimin, bizde, dünya
da herhangi diğer memlekette yapı
lan seçimlere kıyasen en serbest ve 
en demokratik oluşundadır. Umumt 
8esinı, sözde demokratik bazı kapita 
liat memleketlerde yapılmaktadır. Fa 
kat ne gibi şerait altında? Sınıf çar
Pıtnıa.eı şeraiti a"ltmda, sınıf mUca
d.eleai şeraiti altında, seçiciler üıe
l'inde kapitalistlerin, arazi sahipleri ... 
llin, bankacıların ve kapitalizmin di
ler caıtavarlarınm yaptıkları tazyik 
~ti altında. Bu seçiciler, umum!, Sericilere karft bir nutuk 
JnUsa.,.t b:1A • }" dahi } :ır• 
;.tık·;;_~;:.:.!:'. -• ·~· I M _:.: .. •.:··:-t ~._,~ v~,,,. •• 

F"akat. arkadaffiW, blZde. ~hn t;ğ. acarıs an a eçım 
llıaınue ayn şerait altında yapılmak- 1 • G• 1• R 
tadır. Kapitalist yoktur, arazi sahip- çın iZ 1 ey 
leri yoktur ve binnetice mal sahipli Budapeşte, 12 (A.A) - Neşreaııen 
•ınıfların fakir sınıflar üzerinde taz bir tebliğde Parlii.menb;>nun fevkala
Yiki nıevcut değildir. idaresini yan- de toplantıya davet edilerek. hüküme 
~latnıak için milletin üzerinde taz- tin umumi ve gizli rey usulUnün Par
lik icra edecek hiç kimse yoktur.,, 18.mento seçilmelerinde tatbiıkini tek
in lCanunu esasimiz, eğer mebuslar lif edeceği bildirilmektedir. 
l'ı Celikler yapmıya, doğru yoldan ay ---o-
ta~a, bir kelime ile, eğer millete 

uyeuerıni unıutmıya başıar1arsa, Antalyada T eberrular 
:::<:İlerin, devrenin nihayetıenmesin 
itan eweı, mebustan geri almalarını 
Ya uıı olarak koymuştur. Bu, çolı: şa 
bu!1 ehemmiyet bir kanundur. Me
'e • tnilletin hadimi olduğunu, yüli
ll k Sovyette mUınessili bulunduğu
..,'IJ. hiınıelidir ve milletin kendisine 

Antalya (TAN) - Tüccardan B. 
Ahmet Tuğayoğlu, Gazi M. Kemal 
mektebinin bir smıfmın tefrişini üze. 
rine almış, 50 talebenin sandalye, 
ıra, masa ve diğer levazımını temin 
etmiştir. 

Çeltik çiftçilerinden Tevfik Berber 
oğlu da 30 ilkmektep çocuğunun kış
lık elbiselerjni alıp kendilerine ver
miştir. Bu teberrular muhitimizde 
takdir uyandmınıştır. 

TAN 

1 B. Lansbury 
Neler Yapmak 

lstiyormus? 
Londra, 1.2 (rAN) - Orta 1 

Avrupa merkederinl dolapıı a
mele partisi eski lideri B. Laas
bury Pra.gda gazetecilere beya
natta bulunarak, slJihlanma ve 
harp fikrinden devlet adamla.nm 
vazgeçirmek istediğini söylemiş 

1 

ve şunlan ilave etmiştir: 
"- Müst:emlekelere ~elince; j 

bütün müstemlekeler beynelml- · 
lel bir komlsyomın ldare8ine ve-
rilmelidir. Bu komlsvoo mtistem
lekelerin idaresinden doğrudan 
doğruya Milletler Cemiyetine kar-
şı mesnl olmahdır.,, 

B. Lansbury Avnıpada bogUn· 
kü arazi statökosua1111 olduğu gi
bi kalması llmn geldiğini söyle· 
miştlr. 

Japon J oplarz 
lngiliz Gemilerine 
Karşı Ateş A çtzlar 

el'diği mandada mukayyet yol bo
~a Yilrümelidir. Eğer doğru yol
l>t n C.:rkarsa, seçiciler, yeni seçim ya 
ı.,~"8ını istemek ve hata işliyen me 
~ devirmek hakkına maliktir. 
~ ~. mebus namzedinin, sizlere, 
bı. Cilerine, tavsiyem, bu hakkı, me 
r:;:arr devrenin hitamından evvel 
ıı-o1 ~&iırmak hakkını, onlan kon
\at etmeyi, doğru yoldan çrkmayı 
ltJtı llarnıa koyduktan zaman on lan 
illa lYJ ve yeni seçim istemeyi unut-

Madrit mi, 
ntanı-..ı 
~ ~ır.,, 

~ ... _________ __ 
b-;A.4.XWLUN4>-Uft..UJUJW.-

En Güzel 
~ılbaşı Hediyesi 
~iunuza veyahut akraba ve 

doıtlarınızın da çocuklan
lla iyi bir yılbqı hediyesi 
&111ıak iıtiyor musunuz? 
T llvıiye ederiz, 

Cocuk Ansiklooedisi 
alınız. Bu eaer tamam ol
lbu•tur. iki ciltten ibarettir 
•e her evde bulunma11 li
aıın relen en luyıaetli kü-

'" htiip.hanedir. 
edıye ÇOcufunuzun bütün 
~~Yatında ehemmiyetini 
-.ybetmiyecek, hilikia o-
llun hll-b .. !L..d .. 

• 3- uzerıu e muea-
l' llr olacaktır. 
~ t•'- f" -mnn ıvatı 7 liradır. 

Ç inin eski büldimet merkezi 
Nuıkbıio sukutuna dalr ge

lea haberlerin mevsimsiz olduğu 
anla§ılıyor. Japon kuvvetleri şeb. 
rin kapılanııa dayammt, Japon 
toplan şehri yakıp yılamY• başla
mış, Japon tayyareleri gökyüzün. 
den ateş yağdırmakta lr.uMlr etme
m"', hUDa rağmen bu dakikaya ka 
dar §ehlr düşmemiştir. Çlnlller. Us. 
tün sili.hlara karşı kahramanftl 
müdafaaya devam etmekte ve bU
tön dönyanm dikkat ve ali.kasını 
bu kahramulığa çebıekfedlr. 

Nanıldndekl Çkıll mödafllerbı va 
zlyett, ştlphe yok ki, son derece 
müşküldür. BU mttdafller için 
Y angşl nehrinden bafka rlcat yo
lu kalm&1111Ştır. Fakat bu yol ela 
tehlikededir. Fakat buna rağmm, 
Nanldnin kahraman müdafileri 
her tehllıkeyl göuı almış ve Çin 
Ciimhurlyetbdn merkerinl diişm&· 

na kolay kolay vermemtye azmet
mişlerdir. 

Bu vaziyet bugün btttön dünyayı 
meraklı bir sual kal'Şl8mda bulun
duruyor: 

Acaba Nankln Adlsababa gibi 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

J ...... ~~~: .. ~~~~---~~~--~~:::~.~~ ...... J 
kolay kolay dötm-m eline g*9 o halde Naakinln Adlsahaha-
cek mlf Yoksa Madrlt gibi PWD& ya benzemiyeeeğl mubak· 
kadar sebat edecek mlf kaktır. Acaba Madrlde benzlye-

Adlsaıbaba, hepbnlz de hatırladı- eek mi f Yani mtttearnzlan 3*1Jar· 
ğımıı gibi, hemen hemen hiç mu- ca oğra§tJracak .1111 f Mütearmla--
kavemet gösterememiş, müdafiler nn savtetleJ'I Naakln kapılarmda 
&elın gtclem yollan bozmakla iktifa kırdaeak mıf Buliea Nanldıı ....-
etmltler. hilkftmet merked gôya halle mahalle, sokak eokak muka-
Goreye naklolUBIDlllJ ve J1abet im- vemet edecek, ve o da Madrlt gibi 
paratoru memleket harleiae çekil- bir kahranaanıık menkıbesi yu. 
mit ve birkaç gön eonra Adlaababa tacak iDi? Bötiin bu suallere N•· 
sukut etmişti.. kinin kendisi ve Nanklnln kalıra-

Bugüa de gerçi Çin Mili kahra- mM müdafUerl cevap verecekler· 
maaı Marepl Çang • Kay - Şek dlr. 
Çin içlerine çekllmlf ve Çin hWdl- Fakat bu mühim ve kanlı malı• 

rebelerln herı,eydm evvel anlattı· 
met merkezi Çin içlerine naldolun- lr hakikat. Çin milletinin .Jepcm ta-
lllllttur. Fakat Şang - Kay· Şek'ln hakkthnttne boyun eplyeoeit ve 
harbi sonuna kedar umtmak lla- .Japon 18tlli.smı bir emrivaki olarak 
rarmda bulunduğu ıttlpbe götilJ'.. JrabuJ eıtmlyeceildlr. 
mez. Sonra Nanklnde vE1I bulMı BlWds bu mllhlU'«'ıbeler Çin mD· 
muharebeler de, Çlnlllertn her neye letlnla lttlhadmı sağtambyacak ve 
mal oluna olnla topraklanma •er milli ıuunır.ıu olgunlaştıracaktır. 
kanşmı kanlarlyle mttd&faaya b· Mini şuuru olgunla.<Jmış, birliği -ı-
rar \·erdtıderinl göstermektedir. lamlannuş, yüksek tarihli, büyük 

medmlyetU bir millet ise hiçbir 
vakit mafUlp olmu. Onan uğnya
eağı mağlftblyet, muvakkat olar ve 
ba muvakkat mallftblyet te Ollllll 

lmrtalu§Qnu hamlar ve çabuldlaf· 
tmr. 

B G balamclu .Japon lstll&lı, 
Çinin tstDriillnl ve lstlkball

nl en aatıam temele istinat ettir
meldedlr. 

Şayet Nmdda yeni bir Madrlt 
teşkil edememe de harbin azıyaea
iı ve azıyan bal'bba bWb Japon 

kaynaldannı kurukıtt.MJD& tah

rip edeeett ttlphe götttrmeL 
Nanldnin saımt.u mtlt.-kıp 

.Ja.poalarm harada da Mançarlye 

benzer bir btlkftmet kurvaklan ve 
böylece Şang • Kay • Şek'ln Dtlfu 
mau kn1mt, eeerlnl ydmuıt gibi ıö-

rilneceklerl anlapbyor. 
Fakat bu çeıJlt hAdlselerlıa pllp 

geçici oldup ıttpbe götllrmez. Mu 
bakkalı bir nokta Çin lstikballatn 
bugtlnlerde, bu pnb mtidafaalarla 
doiduğudur. Onömtbdekl yıllar bu 
yeni dofuıtun btlyttk hi.dlselerlne 
sahne olacaktır. 

El Arabalan 
B. FELEK 
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.M.ahkemelerde 

Hemen Yakalandı, 
Cezasını Buldu 

Kim ne dene desin.. fu Me,but Suçlar Kanmıu, bazan öyle yıl. 
&lınm biçimi itler görüyor ki ••• Suç itlerken yakalanan bir sabı
kalı, derhal mahkemeye veriliyor ve cezuım hemen görüyor. He
le tahitler ilk çaimfta gelince, aürat ziyadeletiyor. İtte bunun 
pek çok misalinden birisi: 

R andevnculuk 
Suçluları 

Şeytana 

Uyan 
Bir Çocuk 

Marangoz Kevork, 13 yaşmda Hlnı 
met adlı bir çocuğu kendisine evlat
lık yapmıf. Evinde yatmyor, dUkkl-

BoAtşam Sakarya Sinemasın~a 
HENRY BATAILLE •m Ç A L 1 .K U Ş U 

Bütün dünyada tanmmıt ve aeYilmit filminin ilk iraesidir. 
Bat rollerde: HUGUETIE DUFLOS - Ve alefin ifıık JEAN PIERRE AUMONT 

lhtirulı ve ıayet tuh bir &fk romanı... Çok güzel ve çok büyük bir film ..• 
.. •••••••••Yerlerinizi evvelden aldmnız. Telefon: 41341 •••••••••• 

ANNABELLA 
Tabii renkli filmin yeni bir zaferi olan Fransızcı 

ÇİNGENE PRENSES 

M.elek sinemaaınm da yeni 
bir zaferi olacaktır. 

Radyo 
Bugttnktt pro~: 

ISTA.NBUL RADYOSU 
OGLE NESRIY ATI; 

I nkar Ettiier 

Manıf sabıkalılardan lbrahim dUn nmda da çalıştırıyormuş. Himmet ev 
bir suç işlemiş, Ibrahim, Tahta.kale- wlki sabah ustasının çekmecesinden 
de dolaşıyorIDUf. Bir aralık, sokakta 8 lira çalmış. Kevork sokaktan aldığı 
dalgın dalgın giden Ahmet isminde ve sefaeltten kurtardığı bu çocuğun 
bir adamcağızı gözUne kestirmiş ve hırsızlığını hazmedememiş, hemen 
arkasma düşmüş. Fakat lbrahimin polise vermiş. Sultanahmet sulh bi-

bir i!J peşine dUştUğUnU gören bekçi rinci ceza mahkemesinde gizli olarak ••••••••••••-••••••••••••lııi 
lamail de derhal sabrkalı lbrahimi duruşması yapıldı. Xevork bir elinde =========================== 
takip etmıiye koyulmuş. hakimin iade ettiği kağıt paralar, di-

Saat 12,30 Plllda Türk maıikiıi, 12,50 
Havadis, 13,05 Pllkla Türk maıitisi, 
13,30 Mahtelif pllk neıriyatı, 14,00 Soa, 

AKSAM NEŞRiYATI; 
· Saat 18,30 SekizinCi tasarruf ve yerli 
malı haftası konferans: lı limited mi 
dflril Bedri Nedim Gblmil, 19,00 Çocak 
tiyatroıa (Bora ile süneı), ı9,30 Çocuk 
tara masal; Bayan Nine tarafmdan 19,55 
Borsa haberleri, 20,00 Rifat ve arlradat 
lan tarafmdan Türlı: musikisi ve haUl 
.. rlaları, 20,30 Hava rapora, 20,33 ÔDlel' 
Rua tarafmdan arapça ıöylev, 20,45 Bel 
ma ve arkadaılan tarafından Türk ma 
sikisi ve halk prlalan (Saat ayan), 21,15 
radyo foni1ı: opera· ıtiidyo orkeatraaı re· 
falratile (Faaıt), 22,15 AJant haberleri. 
2,30 Pllkla IOlolar, opera ve operet par 
çaları 22,50 Son haberler Ye ertcai ciiDiiD' 
proıramı, 23,00 Son, 

Kumkapı caddesinde 20 numaralı 
evde oturan Seponla Fransuva rande 
vuculuk yapma suçundan met • 
hut euçlar mUddeiumumiliğine veril 
miılerdir. Sultanahmet sulh ikinci ce 
sa hlkimi, bunların sorgusunu yap -
mıştır. Hldisenin Ahmet, Ibrahim. 
:Ali Osman ve Hatiçe adlı dört p.hidi 
vardır. ŞahiUerden ilk Uçtı mahalle 
bekçilidir. Hatiçe de ayni zamanda 
yabancı bir erkekle bunlarm evine 
gelen kadındır. 

Iddia IUdur: 

Polis Seponla karuımm randevtl~tı 
JUk yaptifuıdan 3Uphelenmiş evi bek 
çiler vuıtuile göz hapsine almış. 
Dlln gece saat 20 de iki bekçi yangın 
yerinde evi gözeUiyorlarmıf. Şahitler 
arasmda bulunan Hatiçe ile Kimil ad 
lı bir genç bu eve girmişler. Bekçi A
Ji Osman da bun1ann girdiğini gör -
mU.,, polise haber vernwı. Diğer iki 
bekçi de bunları evden çıkarlarken 
yakalamıılar •• 

Suçlular bu iddiayı reddetmı,ter 
ve: 

- Bunlar bize geldiler. Fakat biz 
kaıbul etmedik, demişlerdir. Şahit Ha 
tiçe polise verdiği ifadesinde: 

- Evet biz Klmille beraber bu e
ve gittik, demişken dün mahkemede 
sözUnU değiştirmittir: 

- Bay hlkim, DaılUn ~ ail~~ 
llDlıumetl V&l'Dlıf. Bana elli lira vl -
uc~ ~~w l:'UlWı.t: uy11e BOYJeDUftım. 
Şimdı hakikati ~yl\fyorum. 

Hikim, Ki.milin de p.hit olarak 
~ için muhakemeyi talik et 
mlftlr. 

7m.ldea araba tedarikine sevketmeık 
te dofnı olamaz. Belediye bir taraf

Şimdi manzarayı gözünüzün önU- ğer elinde de Himmetin bileği oldu
ne getiriniz: Uç kişi arka arkaya gi- ğu halde mahkemeden çıkarken bi
diyorlar ve adımlar arttıkça mesa-1 raz da şefkat karışan yüksek bir tıes 
leler eksiliyor. Bir aralık lbrahim a- le: . . 
dımlannı sıklaştırmış ve Ahmedi.n - Madem~ sem haki~ atf e_ttı. 
yanma gelmiş, sonra elini uuzatarak ~n de affedıyorum, evladım. Şım
Ahmedin cebindeki dört lirayı aşın- dı seni sokağa bırakırsam hem 11.Ç 

vermiş. Fakat tam bu sırada yani kalacaksın, hem de abli.km bozula
ı, iberinde bekçi Ismail de bi; ham- cak. Ge~ yine evi~e göttlreylm de 
le ederek sabıkalı Ibrahimin suç iş- sakın bır daha böyle haltetme, cil
liyen bileğini kıskıvrak yakalamış!. yor~u. 
Oradan karakola ve karakoldan da Hımmet te Kevorlrun boynuna sa-
derhal mahkemeye götilrillen suçlu nldı ve elini öptü: w 

dUn meşhut 9Uçlar mahkemesinde hi. - Affet ustacıgım, bir daha yap 
kimin önüne çıkanldı. Once suçunu marn .. Bir defa şeytana uydum, di • 
inklr etmek istedi, fakat şahitlerin yordu. 
ifadeleri k&11ısmda mecali kalm ıdı 
ve neticede sabıkalı Ibrahim, dokuz 
ay hapse mahkiim edildi 

14 Sermaye 
Mahkum 
Oldular 

Kapıcıyı Döven Talebe 
Mahküm Oldll 

lstanbul Erkek lisesi talebesinden 
Ismail evvelki gUn mektepten tas
diknamesini almıı, çıkıyormuş. Kapı 
cı Mehmet, müdürden aldığı emre gö 
re kimsenin dışarıya çıkamıyacağını 
1amaile söylemi,. lsmall: 

- Yahu, dem1', benim mekteple 
alakam kalmadı. Bırak çıkacağım. 

Mehmet yine bırakmayınca lsmllil 
tokat savurmuş. 

Asliye birinci ceza mahkemesi u
mumi ev sermayelerinden Afrodit, 
Melahat, Hacer, ikbal, Didar, Kim
ran, Vahide, Şükriye, ikbal, Marika, 

Sultanahmet sulh üçüncü ceza hi 
Hacer, Nazire, Marya, Katina, adlı kimi bu iddiayı tetkik etti, suçu sa-
on dört kadının ayn ayn muhakeme bit gördtlğ\l için lamaile 25 lira para 
terini yaptı ve neticelendirdi Bu ka- ... ----· _ __.., 

meeine göre, muayyen zamanda tıb
bi muayenelerini yaptırmamaktan 
suçlu idiler. Mahkeme, hepsinin de 
suçlarını sabit gördü. Birer liradan 
ellişer liraya kadar muhtelif para ce 
ıalanna mahkfim etti. 

Beraet Karan Aldı 

-. tebrin ve nakllyatm medeni man- 40 Gün Haplı Yatacak 
sarumı dilşUaürkea diğer taraftan Galip isminde biri evvelki gece ma 
küçük maişetH kimselerin ukılDlNIMI.· hallebici Mehmet Alinin dükki.nmııı 
mu dÜ§Ulmıelde de möıkeDeftlr. camını kırarak öteberi çalarken suç 

Bmce ban1111 lçba aı doğru yol, 111'• üstünde yakalanmıştır. Cürmü meş
.._ yük tafım .... merhamet ede- hut mahkemesine gönderilen Gnlip, 
nk belini bWdUmektea kurtardığı- 40 gün hapse mahkfun oIJııuştur. 

Tahtakalede oturan Hayreddin ia

minde biri, ıbir gazetede resmi çıkan 
yeni beş liralık klğıt paraların her 

iki tarafını keserek bir klğıda yapış 
tırml§ ve evvelki gUn bakkal Mebme 
de giderek: 

- Bana bir yirmi altılık rakı ver. 
Şu beş liralığı da boz, demiştir. 

Bakkal 'i§eyi uzatmış, paraya ba

kınca sahte olduğunu anla.mış ve po
lise nıüracaat etmiştir. 

ma hamal ve gezgin utJa!anı a.ıi -----------==-
IMlbeplerle belleri böldUmeelnl mucip met Ye felkate uygun görmediğim bu 
obmyaeak tekil ve tanlar bulmaktır. kararlama lttlhu edilmiş olmasma 

Onan ~ ki belediyece mert.- ihtimal vermedim. 

- Unutmadım .• Fakat olabilir ya! Belki bir gez-
JDiye filin ... 

SözUnU keserek sordum: 
- Ya sen buralarda ne arıyorsun? 
- Bir ahbaba gelmiştim .• Şimdi dönüyorum. 
- Oyleyae beraber gidelim ... 
- Hay hay .. Hem sana çok mühim bir §ey söyli-

Suçlu asliye dördUncU eeza mah
kemesinde sorguya çekilmiş, mahke
me, suçu sabit görmediği için beraet 
karan vermiftir. 

27 Yıl Sonra 
Çocuklarına 

Kavuıtu 
lzmir, (TAN) - Bucada hem ga

rip ve hem mesut bir hadile olmuş, 
bir baba tamam 27 sene sonra oğlu
nıı bulmuştur. Tafsilat şudur: 

Trabzonlu olan ve şimdi Torbalı -
nın Doğanlar köyünde oturan Ali, 27 
sen~ evvel Trabzondan askere ve 
cepheye gitmiş, arkada biı- yaşların
da Hüseyin ismindeki oğluyla hamile 
k&rısmı bırakmıştır. Bir müddet son 
ra karısından mektup alamayınca ta 
nıdıklanndan birine mektup yazarak 
maluınat istemiş, kansının ve çocu
ğunun öldüğü cevabını almıştır. Bu
na UzUJen Ali, askerden çıkınca mem 
leketine dönmemiş, Torbalıda yerleş
miştir. 

Diğer taraftan, hakikatte ölmemiş 
olan karısı da Aliyi aramış, fakat 
Alinin ha.rpte öldUğU veya kaybol -
duğu neticesine varmıştır. Hüseyin 
ve kUçUk kardeşi Mehmet büyUmUş

MARlENE DIETBICH·n 
Yeni Bir ••feri 

Kızll izdivaç 
ERTUGRUL SADi 
TEK TiYATROSU 
Bu gece Kadı.köy 

Stlreyya ıbemumda 
DONANMA GECESi 

Vodvil 3 perde. 
o 

ts•.anbul Belediyesi Şehir Tlvatrolan 

OPERET KISMI 1 
Saat 20,30 da 

INTlKAM MAÇI 
3 perde 2 tablo komedi 

ÖLÜM 
Miralay merhum Bay Omer Fevzi 

ve S&ID9Wl ttltUn fabrikaeı mtıdtırtl 
Bay F:kre:uh \tr.lidesi Bayan Emine 
Ulvıye VP.fat etmiştir. Cenauai bu
gUnkU pa"'I\: '"ai gtınt! sııat onda E
renköy!ln :&' istasyon yakmındaki 
köşkünden kaldınlaralt Bakırköy ai
le kab"ista.ıma defnedilecektir. 

ler, asker olmuşlardır. Hüseyin, bah ,--- ---- - - ----
riyeye girmiş ve geçenlerde bir arka- YEN1 NEŞRIY AT 
daşmı görmek tl7.ere Bucaya giderek BlR TEK BAŞ T~ORUZ ..._ Zi 
lcal'.akol lcA.l'ı:ıııs:tnda.Jci luıhvAhsınMP n- 1, .. u .... li:f:, /ı u.n-4 • ..__.._ ;a__ • .. _ .. "_ 
t.urmaştur. ae ve labrlnD& dair yazılan tiirler 

Bir {ş için karakola gelen Kli, hah- bursa sesleri neşriyat yurdu tarafın 
riyell HUseyini görllnce kanı çekmiş dan kitap halinde çıkanlnıı§tır. 
olacak ki, onunla konuşmuş ve evla- • 
dı olduğunu anlamıştır. 

Ali ve HU8eyin, Tra bzona para gön YARIMA Y - 68 sayılı 1 blrincikl 
dermişler, hldiseyi bildirmişlerdir. nun nüshası çıkmıştır. Gayet zarif 
Alinin kansı ve küçük oğlu buraya renkli bir kapakla intişar eden bu sa 
geleceklerdir. yıda: zehirli gaz hakkmda verilen 

itirazlara Rağmen Kesiliyor 

kurslan takip ediniz, ve Balıkesir, 

parmak izi vesaire gibi değerli birçok 
yazı vardır. 

1 

• Ankara Radyosu: 
OGLE NEŞRiYATI; 
Saat 12,30-12,50 Muhtelif pllk netrlJ 

tı, 12,50-13,15 Pllk; Türk muitiai ve 
halt prtıları, 13,15-13,50 Dahili .. 
barid haberler, 
AKŞAM NEŞRiYATI; 

Saat 18,30-19,00 Mahtelü pllk nqrl. 
yatı, 19,00-19,30 Türk maıikiai ve ballr 
prlaları, (Makbule Çakar ve arlracJa.ı-
rı), 19,30-19,45 Saat ayarı ve arapea 
neıriyat, 19,45-20,15 Türk muilı:iG ve 
halk prkdarı (Hikmet ;Rıza ve arU. 
daılan), 2015-20,30 Konferans, 20,30-
~ı.oo Pllld& dana musikisi, 21,00-21,15 
Ajana haberleri, 21,15.,.21,55 Stüdyo 11 

lon orkestrası. 
l - Mezzacapo; Serenat& Sentimentala 
2 - Meyerbeer: L"Africana, 
3 - Breteuil: Pour un BaiHI' c!e toi8 
ot - Tıchailrovsky; Cbaııt da Faucheul' 
Saat 21,55-22,00 .Yarmki proıram M 

lstikW Marıı, 

---- .. -.._.... ..-.. 
OPERALAR. OPERETLER 

16,45 Berlın kısa di.lpıı: Betttflf8ıt 
dent" operetinden sahneler, 20,10 LIYP
ıic: (Der Lambab) isimli maalldli piyel 
22,05 Brtino, Prac: Janacek'in operalar• 
du biri, 

RESITAI.I.ER • 
17,35 Prac, Brilno vesaire: Förster ,,. 

Movak'm prkdanndan, ıs.ıs VaflCJft ı 
Sarin resitali (piyano refabtile), ıa,4G 
Btilueı: Piyano masikiıi (Albeaiır, Cor 
doba, Granadoı, Seriabin, Rachmaninoff) 
21,30$ Berlin lusa daJaall: Soliat kome
ri (Piyano), Kırkçeşme sulan önümüzdeki çar 

Bamba sabahı §ehrin her tarafında 
birden kesilecektir. Belediye karan 
değiştirmek niyetinde olmadığı halde 
bazı milesseseler hlll ya bu suyun 
kesilmemesi, yahut kendilerine para 
sız olarak su temin edilmesi için israr 
göstermektedirler. 

e MUBTELIF 
HALKBILGISI HABER.LERl ~ 9 30 Bertin kıla &lcaıı: (KISnls Drol• 

Eminöntl balkevi Dil, Tarih ve ede- selbart) iımindeki çocuk masalı ac1aptıı 
biyat Şubeei tarafından her ay çıka 0.:;ı8 MUSiKiSi 
nlmakta olan (Halkbilgiai Haberle· 20,05: Biikr .. mahetlif ba1k1arm c1uıeo 
ri) adlı folklor mecmuasmm 74 UncU tarı, 21,so: LbPaic. 23,25: Pettc (Pllko 
sayısı intişar etm.İ§tir. la), 23,30: Kolonya, Llypzic 

celeri btlttln inanılmaz gllzelliğile Çamlıcayı bir cen· 
net bahçesine bemetiyor, geceleJ\>in eerinliğine rağ. 
men in8aD sayısız yıldızlarm altında uzun aaatıer 
dolqnıakt&D bıkkınlık getlrmlyordu. 

yeceğim. 

Bir müjde Adeta. •• YAZAN: K ER i M E NADIR 

Mektebimiz dört gtın kadar bir tatJ:l yaplllJlf;L T• 
tilin ilk gecesi Nili.nla beraber Şeyh Kudainin kul~ 
besine kadar gittik. Döntlfte Nal&ıı kolmna girmifti. 
U§UdUğUnü söylediği 1.Çin hızlı ytlrilyorduk. Bira& yll1 
rUdilkten sonra birdenbire durdu. Ay 11ığmda yUzUııtl 
iyice görüyordum. 1 YtlzUııe dikkatle bakrak mmldandım: 

- Kime ve neye ait? .. 
- Nene 1lzmı ! .. 
- Bana taallftk etmiyor mu?. 
-Fulastıe ... 
- Çal>uk söyle .. Beni UZme Nllln ! .. 
- Olmaz.. Vapurda aöyliyeceğim ... 
- Mutlaka beni kandıracksm! .. 
- Hayır! Vallahi çok sevineceğin bir haber verece 

ğ"nı .• 

Bir faytonla köprüye geldik. Vapura gireceğimiz 
sırada onu kolundan çektim: 

- Tahminimde yanılmadığım nası! meydana çıktı! 
Vapurda bir arada oturmıyacağımızı bildiğin için IÖY 
liyeceğin ıeyi oraya bıraktm değil mi? •. dedim. 

İnce peçesinin altmdan beyaz dielerin.in pınltisını 
görüyordum. Usulca fısıldadı: 

_Vapurdan çıktığımız zaman &aylerim ..• 

. . . 
Üsküdar iskelesinden bir arabaya bindik. Araba 

Çamlıca yolunu tutmuştu. Biraz ilertledikteıı sonra 
Nalan peçesini kaldırdı. Gözlerinde kurnaz bir ıtık 
vardı. 

_ Biliyor musun? dedi. Bu sana. bir etlrpriı ola-

cak!.. 
Sonra somurtgan bir yü.zle ıustufmnu göı1bıce 

gülerek illve etti: 
_ Artık söyllyeceğim. Ben görOyonun ki Camlı-
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caya geliyorum. Fakat oraya misafirliğe geldiğimi 
sanma! .• Yiııe eskisi gibi, bütün bütiiıı geldim., Hep 
orada kalcağmı ... 

Kalbim tuhaf bir heyecanla çarpmıya bqladı. Hiç 
beklemediğim bu haber beni adeta aeraem etmişti. 

Neden Nilln birdenbire evini bırakark kötke geli
yordu?. Kafamda birtakım fena şüpheler dolaşıyor, 
onun kocasmdan ayrılması ihtimalini dilşünerek so
ğuk soğuk ürperiyordum. Nllin dilştlncelerimi kee

fetmif gibi: 
- Neden susuyorsun? dedi. Bu iee l[aliba bir mi.

na veremedin.. 
- Öyle olacak! .. 
- O halde dinle beni: tnıaml Bey heyeti lllhlıfye 

müfettişliğine tayin edildi.. Anadoluda sık aık aeya.
hatler yapcak .. Bu aeyahatler on bet yirmi gün, hat
tl bir ay ve belki de daha fazla stlreeekmiş .. Kayln 
valdem sağ iken J&lnulık akla gelmesdi. Halbuki ıtm 
dl, bir başıma aylarca yalnız oturmak. hele evim, ba· 
bam, bUyilk annem varken .. Sö}'le, doğru değil mi? 

- Şüphesiz! ... 
- İşte, mesele bundan ibaret! Köşke nakledeli dört 

gtın oldu. 1llıami Bey Ud gUn sonra gidiyor •.. 
GöıtlmUn önünde eski gtınler canlandı. Birdeabln 

o kadar C$eriJl bir sevinçle sarsıldım ki, bana bu btt
Yllk saadeti veren sevimli bası ellerimin arasına ala-

rak blltUn kuvvetimle sıkmak için yandnn. 
O gece k<Sfk, bir düğün evi gibiydi. Erteai gUn cu .. 

ma olduğu için civar komtulardan bazdan da ıelmit 
terdi. Geç vakte kadar oturuldu. Herkes eeviııçliydi. 
Hele Ni.lanla ben dehfetli gtlrültU ediyorduk. Yatak 
odama çıktığım zaman vakit gece yarısmı geçmiftl. 
Uzun eenelerdenberi mahrum olduğum bir ytırek fe
rahlığiyle yatağıma girerek uykuya daldım. 

• 
Nllln.la yine eskisi gibi sa.z llemleri başladı. Hafta 

oaşlarmI iple çekiyor, mektepten çıkar çıkmaz kötke 
ıir an önce varmak için bir dakika kaybetmeden Çam 
tıyacak oluyordum. 

Handan altı yaşma girmişti. San saçlı güzel bir ço 

cuktu .. Hep ~"ıeslme ile dtlşUp kalktığı için Nalln on
dan aıkmtJ çekmiyordu. Evin içinde herkes Handanı 
seviyor; hele büyük babaaı ona pek dilşldln görUne
rek evdeki btltUn zamanmı torunile geçiriyordu. Şim 
diye kadar defteırime birşey kaydetmeyi unuttum: 
tki sene önce Nallnm büyük babuı öldtl. Bu ihtiyar 
evin içinde var ile yok arası olduğu için öUk!ıU bllyUk 
bir bofluk bırakmamıştı.. Hepimiz az çok tızlllmekLe 
beraber yine pek çabuk netemiz yerine geldi. Yalnız 
büyük anneııin arada sırada gözleri sulanıyor, derin 
derin ah w oflar çekerk kederini ortaya vuruyordu. 
Havalar eok güzel gidiyordu. Sonbaharın mehtapb ge 

-Sana birfey söylfyeyim mi? dedi. Yarm üpm 
oen bir ııipna davetliyim.. 
• -Ya! .. 
ı - Evet.. Hem ldınhı m,aııma biliyor musun?. Haııi 
ııi bizim piyano hocuı Madaım Janet vardı ya! Onun 
kıaa boylu esmer bir de kızı vardı, baza.ıı köşke be
raber getirirdi ... Iote onun nilanı .. DUn apa laz birlik· 
te beni davete gelmişler .. Rlcalarma, ısrarlarma daya 
namadmı .. Yamı gece beni gelip alacklar .. 

- Peki ama, onlar erkek kadm bir arada ellenlr'
leır .. 

- Evet, biliyorum .. Fakat. ne ziyam var .. Ben de 
bqmu örter, aralarma k&nfırmL Zate11o fa ti& llOfO 
değilim.. 

- Fakat bu dotnı olm&I Nllb! Kocan bu ife ne 
dei- acaba? .. 

- O nerdeıı duyacak?. 
- öyle eey mi olu.r?. Hem ba.bandan nasıl tzln .. 

lacabsm? 
- O işler çoktan görUldtl. Babama nlfanda hiç _. 

kek davetli olmadığı.nı söyledim ... 
- İllandt JDJ?. 
-Tabii! .. Hem sen <M benimle beraber gelirsin-
- Bu gttzel lfte!. Hem erkekAiz bir eğlentiden ba1İ 

set, hem de yanma beni al .. Baban doğrusu bu yaı.
na pek kanacafa benzemiyor ... 

· (Arlruı Vlll') 
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Gündelik Gazete 

'l'A.-ı ın hedefı: Haberde, fikirde, 
her şeyde temiz, düriist, samimi 
oırnak, karıın gazetesı olmıya 

çalışmakur. 

-<>-
- AB01'~ BEDELi -
'l'urkıyc: Ecnc:bı 
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ld ıtc:tJc:raraıı posta lttlhadma dahil ohm- ' 
#ı~an nıemlc:ketler ıçın 30-16-9-3.5 liradır. 
l5bonc bedeli pqindir. Adres dettttimıek 
k kuruıtur. Cevap için mektuplara 10 
~uk pul illveaı lizımdır. 

GONUN MESELELERi! 

8adgaristanda 

Nüfus Meselesi 
ftuıga.rlstaııda bir aütus ini l'&I'. 

lluıga.r gueteıert Sik sık bu mesele· 
n ele alıyoriar. Sof yada. çıkan Zora 
~~ "400 bin kişi kaşbetml§ 
buı110uyonız,, ba§lıldı yuısvıa göre 
l(IQ yirmi yıl 7.M'fmdı.. Bulga.ristanda 
~i nüfusa nlsbetm doğwn ve eı\'
""QQle hidiseleri endi§(\)·l m1tcip bir 
~ ualınalrla ve normal nüfus 

~ bari& bir tenakus an.etmekt.e-

6-ete diyor ki: 
"1936 yılı zarfmda yapılan nurus 

"Y&nıoıda Bulgaristanm nüfusu alb 
""'Yon 212 bin 440 olarak tespit edil· 
bıitur. Ayni sene zarfmda Bulgaris
tı..ıcıa 48 bin 950 evlemne; 159 bin 
146 doğum; 87 bhı 7ZS ölüm kayd~ 
~tir. Yalll 1936 yılı zarfında nü
"- normat oir surette 71 bhı 428 kişi 
0latak büyümü.,ıilr. Y'*8.nki do· 
~.ölüm \'e e\•lenme \'8kalannı bin 

• '-lifUs üzerine nlsbetm hesaplıyacak 
oı111'Sak ayni sene mrtmda BUılga.rls
tarıda bin nüfusa 7.9 evlenme; 25.6 
cloğurn ve 14.1 ölüm isabet etmekte
clir • .\ynt nJsbete göre ta.bli Piifus ıa.r-
tlll41 11.5 dlr. 1 1 

lıuıgarista.nda evlenme vakalarmm 

en :dYade azaldığı yı1ıa.r, 1912 den 
1917 -dahli- ye kadar olan harp 

~ıı ~;[er de İ9İ6 ~i9i8 ~: 
~dır. N~SlllD tabu artım 

"aıiyetl en ziyade 1913, 1916, 1917 
te 1918 harp senelerinde azalımştır •• , 

1904 senesi Bulgarlsta.nda tabii bJr 

'1ırette nUJ'us artımı bin.de 21.2 nisbe· 
liııde iken bu nisbet muhtelif telJa.. 

:n'rie 1926 senesi zarfmda 20.2 gl· 
bir netice a.rzetmi§ ve bundan son-

1'\ lllUtemadi bir Uaakus göstererek 

=-Yet 1986da11.5 lmniştlr. H.albu

'~&ıe eene&l mrfında Bulgari&taıı 
la~~ bet mDyon 814 bin 800 kişi o· 
~ ~plt edllmlştlr. Böyle bir ntl• 

a leDeUk ntlb artom 109 bin 
) l.2 ld§i iken 1986 senesinde ahı mll-
~ 212 bin 44-0 ld§lik bir nUfusun 
~ normal nUfus artanı 71 bin 
t11a ~.Her iki seDEll1n umum nü· 

lrlevcutlan nazarı itibara alma-

~ Olursa a.rada.ki fark bUsbüttin 
&Sb~· ~e haldkatEaı Zora'ıun dediği 

fllıdlaeyt mucip,, bir hal alır. 

"-~ye göre, 1926 senesi zarfın
~ nlabet 19SB ya kadar mtl· 
hl bir yükseliş a.rzetseydl bo ()il 
Lt._ ~ normal nüfus artımı 400 
. ~ ldaca.ktı. 

b._~ llıaWı.lyettar ve meaıat ma.-
9'~ evlenme, doğ,wn ve sağlık 
Lta '9le e ciddi t.edblrler a.lnıala.nm ve 
~rl daha ciddi ve daha tyi bir 
~il- organize etmelerini listemek-

' :---=================== 
~IQ11ya Belediye Reisleri 
.\t Değişti 

bıiz anya, (TAN) - Belediye reisi
~lttı.d liuseyin Doğan rahatsızlığı yü
Card en istifa etmiştir. Yerine tUc
<1! dan liUseyin Okan, ikinci reisliğe 
dir-. a,,,a Vekili Sıtkı lnci seçilmiş er-

C:e " gClirt~n sene motörU ve dinamosu 
~ ı>kt~:r;~ bir kısmı tesisatı yapuan 
lıç y 1 ışı Yarım kalımış bulunuyor. 
ltrsnı 

1 
beweı başlanılan halin beton 

1 itiriirni f k teklinde . ş, a at bina hangar 
b:ıiuın öylece bırakılmıştır. Parkı 
tur q~rzlıktan yabani otlar btirümüş 
ltık Uzeı kasabamızın caddeleri bo-

\'e dardır 
'ten· bel . . . 

la ... 1 d~ı ~dıye reielerini?ı bUtUn bun 
)or, · tıp başarmaları ~kleni-

s 

[Yazan: Aka Gündüz] 
Tarihini bilmiyorum. Fakat çbcuk 

olduğumu hatrrlıyorum: Oaponya Çi· 
ne harp açmıştı. Ca.ponlar Formoza 

1 
adasını mı aJdılardı, Korsika gölünü 
mü \'erdilerdi, ne oldu idlyse oldu idi 
de ÇBı yenildi idi. Bütün A \'nıpa Oa-

Son Londra lıonleranıının üç kahramanı, ıoldan: 8. Chautemps, B. Chamberlain ve B. Delboı 

ponyayı aJkışlamış \'e Çini tabanlan 
falakaya koşulup sopa atılmayı hak 
eden haylaz bir mektep kaçağı say
mış idi idi. ÇünkU geımlricl politika 
dünyasmın o gün l~ orada bir f;I• 

karı yok gibiydi. 
8 Tarihini bilmiyorum. Fakat p~ 

la.zianmış bir ~cuk idim: Çin de bir 
Boksör isyanı çıktı. Buna isyan di
yen A vrupaWardı. işin lçyüzü de şu 
idi: Emici istismar dünyası Şangha· 
ya üşüşmüştü. Çin \'8.tanpervelerl ve 
Çin lstikJi.lcDerJ silindirli !.'&pulculara 
karşı ayaklanmışlardı. Ya.nl vatanla.
nnı, mllUyetlerinl, lstiklillerlnl müda 
faa \'e muhafazaya koyulmu.5lardL 
Bunun adı Boksör isyanı ( ! ) obnuş
tu. Ve Çin \'ataııperverleri otlu dii2 
ovalar ortasında curnatada bıldırcın, 
geçit me\'siminde keklik palazı a\·la· 
nır gibi a\•laomışlardı. nu ovalardaki 
ln98.D ve insanlık avını Piyerloti ne 
güzel, ne tatlı ,.e ne merhametsizce 
anlatır. Jlatta üstün admı daha üs
tiln edeın (lsla.nda bahkçıla.n) eserl
n1n kahramam iki paradan ~k etmez 
ciğerine o o,·alarda bir kurı>un yemiş 
tir de anası belediye dairesi önüncle 
ağladı diye bütiln dünya ağlamış icll 
idi. Amma ana baba çocukla.rı olao 
Çin Boksörlerine kimse ağl.:a.ma.nıış 
idi idi. 

Almanyayı sulh yoluna 
L ord Halif ax'ın Berlin 

seyahatinden ve F ran
sız Batvekilile Hariciye Na
zırının Londra görütmelerin
den sonra İngiltere ile Fransa 
A vnıpa aulhünü kurtarmak ü

zere, orada takip eclilecek ha
reket tarzında birletmit görü
nüyorlar. Yeni hattı hareketin 
esası "ihtiyatla ve sükônetle 
bekleme,, ıiyasetidir ki fÖyle 
bir formülle ifade olunabilir: 

Sulhperverlifi hakkında te
minat vermiyen bir millete ta. 
arruz kabiliyetini artıracak he· 
diye verilemez. 

Esasen aklı selimin emrettiği 
gibi, müstemleke meselesini çok 
zorlamayıp, şimdilik bir bekleme 
siyaset! takip etmek hususunda 
İngiltere ile Fransanın noktai na
zarlarında. birleşmemeleri imkan
sızdı. 

Bir lngiliz nazrrının Avam ka • 
mara.sı önüne çıkıp: "Biz Alman
yaya Tanganyika'yı terke karar 
verdik.,, sözUnü sarfettiğini, ya
hut bir Fransız vekilinlı:ı. "Togo 

_,. '--·· 
Iacağını,, bildirmesini tasa~ e- ' 
diniz. 

Böyle bir mesuliyeti yüklenmek 
istiyecek ve göze alaıbilecek bir 
hUkflınetin Parla ve Londradaki 
hayatı her halde saatlerle hesap 
olunabilecek kadar kısadır. 
Avrupad~ki arazisinin birkaç 

misli müstemlekeye sahip bulunan 
Belçikada ise, böyle bir teklifin do
ğuracağı büyük asa:biyeti ve fer 
yatıa.rr şimdi.den tahmin etmek 
mümkündür. 

Yalnız bu zUıniyet ve hllet 
karşısmda katı bir talep 

var; Hitlerin harpten sonra man
da altına verilmiş olan Alman mUs 
temlekelerinden fazla olarak Al
manyanm inkişafile mütenasip bir 
saha istediği herkesin malftmu • 
dur. 

Kadın 
Bir amaınJa.r gueteıerde kadın

ların polis mesleğine yazıldığıaı 
gönntişttik. Blrçıok mbah muhar
rirleri kadın polislerle hafif tertip 
alay ederek eğlenceli mevzular yaz 
ddar. Hattl komedi şeklinde tiyat 
ro sahnelerinde de seyrettik. Kadı
nnı korkak.lığı blr teamill olarak ka 
bul edildikten sonra, kadmm. en 
r-ok cesaret lstiyen polis mesleğine 
girmesi, Uk hamlede hakfkataı ga
rip bU,eydir. Fakat kadın potl<Jln, 
minası \'e \ra.zifesi erkek polis gtbl 
hırsız peşinde ko~ma.k, katilleri ya 
kalamAk değildir. Kadını polis ola· 
rak kuJlaııa.n medeni memleketle -
rin kadına bu sa.hada verdiği iş h8' 
kadir. Kadın polis, kaAlınlar, genç 
kızlar al'88md& &hl&ki zabıta roltt 
oynamakla m~elleftlr. Ve buna ce 
mlyette lhtiy~ \"8.l'dır. 

• Hayattan bir va.ka: 
15 yaşında genç blr kız, müdavi· 

mi olduğu bir gazinoya dalma değl· 
şlk erkeklerle gelmekte. Gutnoda 

Getirmek 
Car el eri 

• 
•••••••••••••••• 

fzıles 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu vaziyet önünde bidayette 

hemen kati bir ret cevabı verip 
sonra.dan korku ite baş eğmek çok 
acıklı bir şey olurdu. Onun için 
Fransız ve lngiliz nazırları şu, i
ki karan verdiler: 

- Kati ve şiddetli bir ret vazi
yeti göstermemek. 

2 - Bu kadar muazzam bir me 
selenin halli çarelerini ve alaka -
darlarla danışma imkanlanru ha
zırlamak. 

3 - Konsültaavon icin sortila
cak: 

"- Arazinizden bir kısmını Al
manya.ya iade etmek veya vermek 
ister misiniz? Sualine muhatap 
olacak bazı hükumetlerin ve bir
liklerin isimlerini sıralıyalim: 

Belçika, Japonya, Büyük Bri -
tanyanm Uç dominyonu, A wstral
ya, Yeni Zeli.nd, Cenubi Afrika. 

Demokrasinin mümessilleri o
l'all şu milletleri idare edenlerden 
talep edilecek fedakanlğın elbet 
o nisbette bilyilk bir karşılığı gös
terilmelidir ve denebilmelidir ki: 
"Almanya, sulhU koruyacak mil
letler arasına girmiştir.,, 

I
• şte mUşkUllerin en mUhimi 

buradan başlıyor. HükQ -
metler nasıl ve ne gibi işaretlerle 
efkan umumiyeyi, Almanyanm 
harp macerası sevdasından vazgeç 

tiğine inandıra.bilirler? 
• Bu netice, ancak Almanyanın 

bilfiil ve ha.kiki şekilde silahlan
ma faaliyetini durdurduğunu ispat 
ile elde olunabilir. Yoksa maksa
da erişildikten sonra unutulacak 
boş vaitıerle bu kanaatin hasıl ol 
masına imkan yoktur. 

Fakat burada da bir ikinci güç
ltik hemen başgösterir. Almanya
nın on iki binden fazla amelesi 
harp sanayii ile yaşamaktadır. Al
tı bin işsiz manallesini ve birçok 
çaresizleri Hitıer h ukumotJ top, 
ttifek, mitralyöz. tayyare, tanıt 

yaptırar.ak besliyor. 
Böyle bir Almanra. fütuhat fik

rinden vazgeçse bile dahili vaziye
ti bakımında"n silahları tahdit me
selesini kolaylıkla kabul edemez. 

Su halde Almanyayı, bu silah
lanma yarışından vazgeçir

mek için dilşUnUlen zayıf bir çare 
• hatıra gelebilir; Cermenlere ipti

dai madde vermemek çaresi... 
Bu takdirde Almanyanın silah

lanma için gösterdiği sebepler ço
ğalmış olur. Çünkü yUrUdüğü yol 
da devam etmek, kuvvete istinat 
eden tehditlerle isteklerini yerine 
getirme siyasetinde devam edebil
mek Uzere alamadığı iptidat mad
delerin çok pahalıya mal olan tak 
Jitlerini yapmak Almanyayı yeni 

Polislerimiz Nerede? •• 
·····----·---·,--------

YAZAN: 
SABiHA ZEKERIY A 

1 

... - •• • .... -·-····-·-·-.. ·•· .... -----1 
daimi surett.e hadiseler çıkarmakta 
dır. Yine bir gün yanında bir er
kekle gazinoya gelen lau garson 
görünce yeııma yaklaşıyor, dı~n 
çıkmasmı teklif ediyor. Ahliken ne 
kadar dejenere olursa olsoo, bu ko 
vuluş genç kızın haysiyetine doku
nuyor. Teklifi feddedlyor: 

- Paranı alır. çayımı getirirsin. 
Bu sözü söylemek her lmBDlll 

hakkıdır. Garson ısrar ediyor, kızı 
dış.a.n çıkartmak için polis getiri· 
yor. O gün ortada bir hMlse yok
ken, olur endlşesle gal'800ıun km ga 
zlnoda.o çıkarmak halda yoktur. 
Bu polis hAdlselerl karşılamak mec 
buriyetlle kıza dışarı çıkmayı t.eklif 
eder. Polisle dı!J&l'I çıkarılmaktan 
haysiyeti rencide olan, mteo ahll-

ken dejenere olan genç kız polisi 
t.ahklr eder, ve gayet tabii olank 
hapse mahk1ün ollllr. 

• 
Bu genç kızın on beş ya§aıda böy 

le bir hayata sll.rUklenmeslndeld içti 
ınai sebep, zaruret mi, ahliki bir te
reddi mi uzaktan hükmetmiye hak 
kı myok. Fakat kadm polisin vazi
fesi bu kızı ta.kip etmek, onu bu yo 
la düşüren sebepleri tetkik etmek, 
km kurtarmak için tedbirler almak 
tır. Hata kadınlara ait ctiriimJerde 
erkek polis yerine kadm pollsin gel 
mesi, kıza karşı alınacak kanuni ve 
içtimai ~birleri alması gerektir. 
Bu km hapisten çıktıktan sonra ta 
savvur ediyorum. Dk işi yine yam 
na bir erkek alarak diğer blr gazi
noya gitmek olacktır. Demek ki ha 
pis cezası da onu ıslaha kifl değil· 
dir. dilh88Ka daha çocuk denecek 
bu kızlan kurtarmak için kadınla
nn bu saha(la çalışmalareıa ihti
yaç vardır. Kadın polisler meslek· 
ten ac&ba \1LZ mı geçtiler!. 

yeni ihtiyaçlar içinde boğar. 
Almanlar benzin yerine icat et

tikleri ve Uç misli pahalıya gelen 
Leuna'yı, kauçuk yerine Bouna'yı, 

yün ve iplik yerine Vokstra'yı kUl 
landıkça bu gibi maddeleri sat -
makta ya.şıyan kıtalardaki halkın 
vaziyeti de ay.ni derece sarpa s~ 
rar. 

Almanyayı ve harbi kollıya
rak büyümek istiyen hüktl

metleri Cemiyeti Akvam vasıta
sile firenlemek meselesinin de bir 
hayalden ibaret olduğu maltım

dur. Evet ihtimal bir gün, Ha
beşistanı zapteden ltalya, Çini is
tila edecek Japonya ve son talep
lerini yerine getirtecek Almanya 
Cemiyeti Akvamın en sadık uzuv 
lan yerine geçeceklerdir. O zamP..n 
ili ve ettikleri arazi parça lanna ve 
rahatlanna dokunulmamasını te
min için kollektif emniyet prensi
pini mağlup ve huduttan tecavüz 
edilmiş olan milletlere karşı cela
detle müdafaa edeceklerdir. 
Almanyanın umumi sulbü teh

dit etmiyecek surette tatmin edi
lebilmesi için Hitler tarafından 
ileri sürülen imkanlardan ikincisi, 
Merkezi Avrupadır. 

Vakla Ingiliz centilmenleri bu 
Merırnzi .tı. vrupa ışınw vetnı.meUııi 
henüz lavikile takdir tınmnivorlar. 
Yatağından kalkan bir Ingiliz Ti
mes gazetesine göz gezdirip Mer
kezi Avrupa işinin lngiltereyi ala
kadar ettiğini görünce canı sıkr
hyor ve bizim oralarda i~imiz 

ne? Sunlini soruyor. 
Halkın bu temayülünü gazete -

cilerin yaptıkları anketler daha 
canlı bir şekilde göstermekted ir 

B ir Londra gazetesi Ingiliz 
milletine: 

"Çekoslovakya için döğiişür mü 
sünUz? .. sualini sormuştu. 

Gelen cevapların yüzde doksanı 
çalışan sınıfın aleyhte rey verdi -
ğini gösteriyordu. 

Ayni sual Belçika için sorulun
ca, aleyhteki nisbetin ytizde yetmis 
sekize kadar düştüğü anlaşıldı. 
Tehlikeyi yakınlarda gören in • 
gilizlerden bir c;ojhı bu sual ·karşı
sında uyanmışlardı. 

Halbuki , Almnnyanrn Merkezi 
Avrupaya sokularak Ç-ekoslovnk
yayı aştıktan ve Romanyayı süku
ta mecbur kıldıktan sonra Kara • 
deniz sahillerine yerleşmesi ve 
Bağdat yoluna tekrar düzülmek i· 
çin imkanlar araması, lngiliz im
paratorluğu namına Belçikaya sal 
dırmasından daha bUyUk tehlike 
doğuracağı bahsi Uzerinde Ingi -
liz ekseriyetinin henüz fikir yor
madığı anlaşılıyor. 

A lmanyanın genişlemek arzu 
ve emellerinin bir de Rus

yamn Ukrayna havnlisine el at
masile tatmin edilebileceği ihtima
li vardır. 

Fakat bunun için Almanyanın 
Rusya ile hududu bitişik değildir. 
Baltık denizin.den Leningrat üze
rine ihracat yapmak çaresin1 de 
Alman erkiru harbiyesinin göze 
alacağı mtıtehassıslarca zanno
lunmamaktadır. 

Rusyayı isila edecek kuvvette
ki bir Alman ordusu arkasını Jn
gilizlerin hakim olacaktan bir mer 
keze çevirmek istemez. 

Polonyayı çiğniyerek Rusyaya 
g~mek planı. Polonyanın çıkara

bileceği asker adedi ve ordusunun 
iyi vaziyeti ile karşılaşmaktadır. 

En kolay görünen yol, Çekoslo
vakyadan Romanyaya ve oradan 
Karadenizin mtimbit sahillerine e-

8 Tarihini bihniyorum. Fakat 
delik8Jlb olduğumu hatırhyabiliyo· 
rum; 1 ~ 

Rus - Capon harbi ~ıkmıştı. 
Avrupa çok se\inmisti \'e RuS)"ft.nm 

yenilmesini istiyonlu. Bu isteyişin clış 
)'Üzü hı idi: Avrupa Moskof ta!oö.allu
tunuaaı kurf;u.Jarok, insaniyet \'e me
deniyet n:amma stwinmek gerek. Ig 
yüzü de şu idi: iki bii~iik devlet dö
vüşe boğu.53 ezilecek, \'e, Şaoghayla 
hudutsuz hinterlandı b17.e kalack! \ 

Co irrında '1ııı)l)_oln:r yemli. l\loskof 
donanması battı. A\'~~ bu deniz za
ferine \'e onun Amirali Togoya des· 
tanlar; kalını.manca dö\iişüp parça 
parça oldhlrtan soora teslim alınan 
ye:!tik tarafuı Amirali Makarof'a da 
yuhalı destanlar yazdı. 

Port - Artlıur kalesini adım adım 
değil, karı karış değil, santim sno
tiın clt·ğil, mi1iın milhı müdafaa eden· 
lerle lenger lenger knn döküp hlieum 
edt'llller hir ta.rafa bıra1:ulmış idi de 
olıı.nlar bitenler karikatür gaz eleria 
den takiıı olunmuş idi idi. 

işte, beşeriyetin iki un"ıınınun ölö 
leri dağlar te~lı:i1 ettiği o giindeın son
ra. ıJi lu birtakım ~ a.l>ancı iş adamla.- . 

ı Si"r:ıghaşn hakim oldular. 
• Pı:ı.rihlııl bilmiyoruıu. Fakat ih· 

ti~ .... uı.clığrmı pe.lm1a göriiyorum: Ca
ponlara karşı insar.lyet namma bir 
hücum \'a.r: Şanghn.}, icendi hesabı
na. aldı diye! \ ' e ('inlilerP knr-.ı in!iia· 
niyet na.mınn bir 18.ka~·di \'e hiddet . . 
var: Şıuıgha.yı \'erdiler diye! 

Sanmayınız ki !\İyasi :">ir makale ya 
zıyornım \'e siyasi i~ierl 1'undnklamak 
fikrinde~im. Hayır. Ben. 'l'a.nnya bkı 
şükiir, ne diJ)lomatım, ne de müstf"m 
lekeci. Bon, sadece, ba.5'91a yeni bir 
umumi harp gelmedikçe bir türlii ~ 
dam olmı:rncaik A\'nıpanm hugünıldl 

1 
kahatasta.k krokisini çizlyonım. 

riemektir. 
İngiliz hükumeti, Almanların 

Karadeniz sahillerinden lngiljz ım 
parntorluğunun Asyn yolJnrı Ü?.e

rine sarkacaklannı pek güzel he
sapladrğındandır ki, geçende neş
redilen Londra tebliği ile Avrupa
nm bugünkü vaziyetinde kü~iik 
bir değişiklik yapılamıyacağmı hiı 
settirdi. Fakat hal çarelerinin eh 
veni şerri olan milstemlekeler ışi
nin bazı şartlar ve kayıtlarla der
piş edilebileceğini aleme bildirdi. 

Elbett~ ki, bir Tanganyika milı 
temlekesi, Almanlara Bağdat yo
lunu açabilecek Çekoslovakyaya 
feda edilir. 

lşte Fransız Hariciye Nazın Oel 
bos, lngiliz ve Fransız hükflmat
lerinin noktai nav.arlannı ve Av
rupa meselelerinin yukarda izah 
ettiğim hesaplarım Merkezi Av
nıpa milletlerine ve Polonyaya an 
!atmak Ü7.ere seyahate çıktı. 
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Beykoz müdalüeri Galatcuaravlı H&.,imi tutmıya çalıııyor 

Galatasaray, Beykozla 
Berabere Kalacak Kadar 
Bozuk Bir Oyun Oynadı 

<YAZAN: EŞREF ŞEFIKJ 
Dün Taksim Stadında iki lig 

maçı oynandı. Dk müsabakayı Top 
kapılılara karşı yapan Güneşliler, 
bire lia.rşı yedi gol atarak kendile
rinden beklenen galibiyeti hak et
tiler. 

lkinci oyun, Galatasarayla Bey
koz arasında yapıldı. Bu seneki 
maçların başıangıcındanberi lstan
bulun en iyi hücum hattına sahip 
olduklannı söylatecek neticeler a
lan San - Kırmızı akıncılar, dün, 
~ \>eeeriksiZ ve en fena oyunların· 
dan birini oynadılar ve Bey
kozlularla 1 - 1 berabere kal
dılar. Kiğıt üstünde kuvvetli gö
rünen bir takımın, daha zayıf ra
kiple berabere kalmak için ortada 
büyük sebepler mevcut olımalıdır. 
Dünkü karşıı~mada değı1 bUyük, 
orta tertipten sebepler dahi yok
t u. Bu beraberliği nasıl :.ZS.h etme
li ? .. 

lar içinde kaç tanoı"?si bütün mama· 
lan aşıp kaleci ile karşı karşıya 
kaldıktan sonra olmuştur? .• 

Beykoı takımında 

lşin bakı.kati, dünkil Galatasa
ray oyununun beraberliği, batı.& 

bazı dakikalar mağlubiyeti dahi 
hak etmiş olmasındadır. ikinci 
devrenin sonlarına doğru Beykoz 
muhacimleri anamda, bize göre 
yıldız sayılan, iki oyuncu bulunsa 
idi i§lerin btlabtlttln bqka bir te
kil alması mftbıkfuı ölurdu. 

Taksim Stadına çlkan San-Kır
mızı takımın, dün ne ekseri görmi· 
ye alıştığımız ateşi, ne de akıncı

larının kendilerine mahsus ola 
tarzları vardı. Beş muhacim sanki 
mafsalsız bacaklarla oynuyorlar· 
mış gibi öteye beriye koşuştular. 

Topa tam ayak dokunduracakları 
saniyelerde merkezi sikleti dağıl· 
mış vücutların manevraya kalkan· 
larm yuvarlak meş ni isabetli bir 
şekilde sevketmelerine imkan yok
tu. Nitekim öyle oldu .. 

Galatcuaraydan Süleymanın bir kala vurufll 

~'"'-".l'I """"~ 

~ lkınci küme klüplerinin maçla- 1. Spor 3 Vefa 1 • • ~ ik inc~ kümenin dünkü maçlani 

halarında devam edilmiştir. Şeref B •kt 1 1 i 
rma dUn Şeref ve Fenerbahçe sa-

stadında Hilal - Feneryılmazla i eş 1 aş 1 ar ve 
karşılaşmış ve 2-2 berabere kal-

t nıştır. 

~ Fener stadında Beylerbeyi - ~ su• • ı e d 5 o 
~ :nıı:'!\~m~:~~aşm•§V• 0-0 ~ eymanıye e • 
~ '"'' ' '' ' ' ' ""'.....,.....,",._,.. Dün Şeref stadında günün ilk 

maçı lstanbulspor ile Vefa arasın
da yapıldı. Kuvvetlerin müsavi ol 
ması yüzünden çok hararetli olma
sı beklenen bu maç Istanbulspor 
muhacimlerinin çekingen ve ağır 
oyunu yüzünden pek heyecanlı ol
madı. Vefa takımı ilk devrede yap 
tığı 3 golle maçı 3-1 galibiyetle 
bitirdi 

Hakem Caf erin idaresinde ya • 
pılan maça Vefanın akını ile baş
landı. Sarı siyah müdafaasında ke 
silen bu hUcum derhal Vefa kale· 

Dk dakikalar mUtevattn geçiyor 
ve her iki takım müsavi akınlar 
yapıyordu. Onuncu dakikada dağ 
dan inkişaf eden bir Vefa akının
da Lutfi sıkı bir şütıe takımının 
birinci golünü yaptı ve bu golden 
sonra oyun Vefa hakimiyeti altı
na girdi. On altıncı dakikada Şük
rüniln uzaktan çektiği şütil Istan
bulspor kalecisi elinden kaçırdı. 
Vefa sol açığı yetişerek takımınn 
ikinci sayısını yapmıya muvaffak 
oldu. 

fenerbahçe 
Eyüp Takımını 

9 -1 Yendi 
Dfü1 Fener stadında yegane bl

rincı .tüme maçı Eyüp ile Fener
bahçe arasında oldu. Hakem Ad· 
nan Akının idaresind yapılan ma 

yecaıii~ ve s;kı bir mücadele h .. 
tinde geçti. BUtUn devı-c müddetfii· 
ce tek kale halinde Eyüp nısıf sa· 
hasıpda devam eden oıaç FenE>rin 
muhal·ımlerinin topu çiğnemeleri 
ve fazla çalım yapma~an yüzün
den birçok fırsatıann kaçmasına 
sebep oldu ve Fenerli .er bu dev• 
re~ ancak 1-0 galip bitirebildi· 
lcr. 1 

Müsabakadan sonra gördüğü· 

müz bazı~alatasaraylılar, San -
Kırmızı muavin hattiyle, hücum 
hattJ arasında ahenk ve rabıta ol
mamasından ~kayet ediyorlardı. 

Beraberlik mazeretler:ıni hep o 
noktalarda anyan· gruptan ayrılıp 
başka bir topluluğun yanma var
dık. Onlar da Sarı - Kırmızı akm
cılarııı kaleye daima uzak kaldık
larından ve girişmediklerinden bah· 

Ayrıca, bUcum hattının kendile· 
rinden daima birşeyler beklenen e
lemanları da ayaklarına geçirdik
leri dört beş fırsatı bezgin vuruş· 
larla kalenin üstünden ve yanların 
dan aşırdılar. 

Muavin hattı dünkü oyuna na 
zaran daha ne türlü oynıyabilir· 
di ?. 

Giineıten Melih çekiyor 

Bu sırada lstanbulspor takımın
da bir canlılık hissedilmiye ve o
yun Vefanın hakimiyetinden ya
vaş yavaş çıkmıya başladı. Müte -
vazin bir şekle tekrar giren oyu
nun bu dakikalarında Istanbulspor 
muliacimleri birçok fırsatlar ka
çırdılar, bilhassa sağ dÇıklarının 
kale önünde topa seyirci kalması 
takımın bütün maneviyatınt boz
du ve devre nihayetlenirken !.fıt
fii kalecinin çok bariz hatasından 
istifade ederek takımının uçüncü 
golünü yaptı ve devre 3-0 \'efa 
lehine bitti. ikinci devreye takımlar 
büyük bir azimle başladılar. 

lkinci devreye Fenerliler for • 
malarını değiştirerek çıktılar. San 
ki şeaınet birinci devrede giydik· 
leri formada imiş gibı birinci dev• 
re ile luyas kabul etmiyecek de· 
recede oyunlannı düzelttiler ve 
kapalı bir müdafaa yapan Eyüp 
takımmm açık yerlerinden istifa
de ederek biribiri Ustun~ tam seıdı 
gol vnpınıya muvaffak oldular ve 
maç Eyübün yaptığı bir gole mu
kabil Ft>nerlilerin 9-1 galebesile 
nihayetlendi. 

&ediyorlardı. 

Ba iki ıebebe karp Canlı hücumlar 
Dünkü oyunu gözl~İimiz önünde 

bir daha canlandll'arak tetkik e- Beykoz kalesine kadar gidip gi· 
dince. Galatasaray taraftarlarının dip topu kaybeden Galatasaraylı-
beraberlik sebebi olarak ileri sür- lara karşı Beykozlular sıkı ve can 
dükleri iki sebebe karşı cevaplar lı mukabil hücumlar açıyorlardı. 
bulmak pek kolay olur. Mütemadi gerilerden top çıkar· 

makta meşguJ olan muavin hattı· 
Muavin hattiyle hücum hattı a-

rasmdaki ahenksizlikten, rabıtasız- nm her uzun pası anında takip et
mesi ve hücum hattını hakkiyle 

Wrtan şikayetçi olanlara karşı şun destekliyecek kadar muhacimleri-
lan ileri sürebiliriz: 

ne s::ıkulması l stanbul muavin hat 
Top muavin hattının iradesinden larıınm hangisine nasip olmuş htı-

Otuzuncu dakikada lstanbulspo 
run soldan yaptığı bir hücumda Ts
mail önüne gelenleri çal ·ma dize
rek takımının şeref sayıı:;ını yap
mıya muvaffak oldu ve maç bu 
şekil değişmeden 3-1 Vefanın ga
tebesil<' nihayetlendi. 

BeşiktQf • Süleymaniye: 

Maltepe Lisesi 
Şampiyon Oldu 

Askeri liseler arasında ·l• 

tama.miyle çıkıp hücum hattmm d nerdir?.. Kal ı ki. San - Kırmızı 
iradesine girdiği vakitlerde de mü· (Arkası 8 incide) Günef muhacimleri T opkapı kale•i önüncie 
him fırsaUar göründüğü halde gol , !!~!!!!!!!~~~iiiiiiiiiiiliiiiiiii!!!!!ii!i!!~!!iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii!iiiiiiiiiijii~iii!i!!~!!!!!~ 

tkinci maçı Şazı Tezcanm ha
kemliği altında Beşiktaş ı:e Süley 
maniye yaptılar. Beşiktaş t..akımı 
Hakkı ve Faruktan mahrum ola
rak çıktı. 

makta olan futbol karşıla . · ı:ılal'I 
dün sabah Taksim stadında Mal• 
tepe - Kuleli maçı ile nihayet • 
lenmiş ve Maltepe askeri lisesi 
futbol şampiyonu olmuştur. Ga
latasaray antrenörUniln hake ·i
ği altında yapılan maçın her iki 
devresi çok heyecanlı geçmış ve 
her iki takım zaman zaman ha • 
kim oynamalarına rağmen hiribir 
!erine gol yapamıyarak 0-0 be
rabere kalmışlardır. çıkmadı. !kinci devrede üçü soliçin • .!!!! • 

ayağından, ikisi merke4. muhacim- Lig Maçları Puvan Cetveli 
den, biri de sağiçten çıkan şUUer-
den ikisi, Galatasaray forvetlerinin ~ 
mutat isabetleriyle havale edilmiş KlUp ismi gJ 
olsaydı, netice 3 - 1 San · Kırını- ~ 

zılıların lehine olmaz mıydı? :it 
Galatasaray muhacimlennin da

ima kaleden uza" kaldıklarma ge-
4 
4 
3 
4 
4 
1 
1 
1 

2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
5 

.s, 
:B 
< 
23 
29 
25 
21 
18 

6 

10 
7 
4 
6 

Fenerbahçenin Yeni 

idare Heyeti 
Fenerbahçeliler dün klilp mer

tezinde fevkalade bir içtima ya • 
parak yeni idare heyetlerini seç
mişlerdir Eski idare heyetı.n•kn 
Hayri Celal ve Zeki Rızanın \'azi 
felerinin çokluğunu ileri sürerek 
çekilmek istemeleri müeasısler he 
yeti tarafından kabul edilmemiş
tir. Yeniden seçilen idare heyeti şu 
şekilde tesbit edilmiştir: 

Reis: Şükril Saracoğlu, ikinci 
reis: Hüsnü Uğurluel, Umumi ka
tip: Hayri Celal, Umumi kaptan: 
Zeki Rıza, Muhasebeci: Suat Ke
mal, Aza: Ramiz, Aza: Sait S:ı.-

18.hattin. U. kaptan muavini: Fikret. 

tık dakikalarda Süleynıaniye ka 
lesi önüne yerleşen Beşiktaşlılar 
on :kincı dakikada Feyzır in uzak
tan çektiği bir şiltle ilk gollerini 
kazandılar Bundan sonra Süley -
maniye müdafaasmın ener.~ık oyu 
nun&. ~şiktaş muhacimt .. rinin top 
la fa?.la oynamnlan inzin.am edin
ce oyun mütevazin bir şekle gir
di. Maç bu şekilde v~ Beşi ktaşm 
daha fazla soldan akın yapmasi
le devam ederken Feyzi geriden 
aldı~ bir pası şilte tahvil ederek 
takımının ikinci golünü yaptı ve 
devre 2--0 Süleymaniye aleyhıne 
nihayetlendi. Beşiktaı ikinci dev
rede Uç sayı daha yaparak maçı 

5--0 galip bitirdi. 

Bundan evvel Deniz lisesi ile !" 
pılan maçlarda Kuleli berabere ve 
Maltepe galip geldiğinden puvalS 
hesabile Maltepe Askeri lisesi f1ıt 
bol şampiyonluğunu kazanrr:.1slıt· 
Maltepelileri tebrik ederiz. 

Bakırköy Sahasında 
DUn Bakırköy Barutgücil sa ns

smda muhtelif futbol maçları yr 
prlmıştır. Birinci oyun Bak· ··1 
Rumları ile yeni Perahlar arasıtt; 
da oynanmış ve Bakırköy 3 -
galip gelmiştir. t 

Ddnci oyun, TUrkgUcn lle Bartl 
gücü arasında yapılmıştır earut
gUcU bakim bir oyundan sonra 
2-0 ~alip ~elmistir. 
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Bir Veremlinin Hatıraları: 

jliyaretçi Hemşireler Bir Günde Ne Yaparlar? 
Şu garip dünya : 

Aylarca Bekledigim Halde 
Sanatoryoma Yatmak için 

"Ziyaretçi Hemşireler,, l&tanbulun, aağlık bakımından ön 
1 saftaki mazhariyet/erinden biridir. Karagümrükte kurulmuf 

olan Sağlık iıtaıyonundan hergün muhtelif iıtikametlere çı· 

kan "Ziyaretçi Hemşireler,, grupları, evlere ve mekteplere uğ
rarlar, çocuklarımızın sağlık vcuiyetlerini kontorl ederler, sıh-
hatli yaşamak için tavsiyeler yaparlar ve haıta yavrular için 
de aağlık tedbirleri verirler. Foto muhabirimiz bu hemşirel~ 
rin laaliyetini de kıaa bir film halinde tesbit etti. Bakınız: 

Sokakta 
Sızan 

Köpekler 
Bana Sıra Gelmiyordu 

H eybeli sanatoryomu, hasta
lar iç.in, genç kızların sıcak 

?iiyalarında bekledikleri, tahas
sürle çırpındıkları bir emel gibidir. 
Daha öteki hastanede iken Heybeli 
ilin methiyle kulaklarım, kafam 
-yüreğim de di. 
Yeyim- dolmuş
tu. Benim için o
rası, susuz kal -
nıış bir çöl yolcu· 
sunun vahas1ydJ 
artık .. Ufukta se
rap peşinde koşa.ı 
gibi, bekleyiş "ay· 
larmı gidermiyı 
çalışmak yapaca 
ğnn yegane işti. 

''Heybelinin ha 
'\'ası enfestir. 

Heybelinin ba
kunı mükemmel -
dir. 
Heybelin.iın te

nıizliği, intizamJ 
eşsizdir. 

Heybelinin ye
:ı:nek.leri .. 

Heybelinin ... 
Heybelinin her

§eyi noksansız. 

dır. nah ... 

1' azan: i 
t~~~.~!~~~ 

le doğru çıko. 
Kadınların talil meğerse her yer • 

de erkeklerinkinden çok daha par
lak.. Bu talisizlik sahasında bile .. 

Sonradan anlaşıldı ki, müracaat 
eden kadın hasta erkeklere nisbe

ten az bir yekfın 
teşkil etmektey

• 
• 

miş; bu yüzden 
kadınlar bir iki 
aylık intizardan • 
sonra Heybelinin 
çamlığına, ha va

• 
• sma, bakımına 

kavuşabiliyorlar. 

Kadınların ikin
ci bir mazhariye· 
tine sanatoryoma. 
girdikten sonra 
da şahit oldum. 
Bundan bilahare 
bahsetmek fll"sa
tını kaçmnıyaca

ğu:n .. 
Uçüncü a.ym 

takvim yaprakla
n tükendi. 

Sorduruyorum: 
Pek az ka.l.d:ı e

fendim! Sabırlı o
lun !.. Cevabmı a
lzyorum. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Bu cümleler, bi 

:rer vecize gibi 
kafama ve hafı· 
ıazna h8.kkedil-

Verem aanatoryomunJa tedavi gören haıtalarclan 

birkaç kiıilik bir grup 

Sabırlı olmalı .. 
,Sabreden derviş 

muradm.a ermiş. 

Ben sabrede du- • 
ll:ı.işti. 

Heybelide hasta. muhakkak iyi
le · · şırmış .. 

IIolly - wood nasıl genç kızların · 
ıtnuhayyilesini hasta ediyorsa. Hey 
belinin tasavvuru da kafa.mı öyle
ee kurcalıyor, tırmalıyor tıokmak
lı~ordu. 
Bakalım. Oraya. g:tlince bu rü

Yalarm hakikatini görebilecek miy 
dim? .. O da gaye gibi ~ılın.az ve 
ya ulaşıJdığı vakit boşluğu görü
len birşey olmasm? 

EEI'intizar eşeddü rninennar,, 
Araplar bekleyiş için öyle 

derler. BeklemP.k ateşten beter
ımiş. B~.en bilir ... 

lstida. vereli iki ay olmuştu. Sor
duruyorum ve: 
, - Biraz daha bekleyin! .. ceva.
bmı alıyonım. 

, Annem için müracaat ediyorum. 
Umidin hilafına.. aradaın kırk sekiz 
gün geçmeden yatmak üzere onu 
çağırdılar. Bir yanlışlık olmasın 

diye tahkik ettiırdim. Hayır mese-

Sim al 
1 

Kutbundaki Rus 
Heyetinin 
Hep Yer 

Buz Kayası 
Değiştiriyor 

Şiınaı kutbunda rasatlar ve keşif
ler Yapmakta olan, Rus heyeti bir 
lniiddettenberi bir buz kayaS".t üze -
~de çalışmaktadll'. Heyet geçen i-
llıciteşrinin 21 inci günü, Kutupta 

~lbncı ayı geçirmiş ve yedinci ayma 
asnııgtır. Fakat, heyetin, üzerinde ..,,....,'-"""" ..... 

~alıştığı buz kayası mütemadiyen 
d~Ynıakta, ve yerini değiştirmekte -
ır. Kaya hali hazırda 83 derece, 38 

dakika Uzerindedir. Heyetin vUcude 
~etirdiği kamp 10, 15 metre mesafe· 

en görülmektedir. Burada kurulan 

~thane kıymetli bir taş gibi parıl. 1-...:ı\::.:.-.....:... _ _:___.~..;;.....---J 
arıı parlar. 

h ~eyetin azasından Krenkel, vazi
tı şu şekilde tarif ediyor: •• 

~ - Çadırımız, üzerine buz kon 

Buz kayasının kayma vaziyetini 
göateren harita 

rayım, beri yanda., kodaman ak~ 
rabası, ahbabı, amcası, dayısı olan • 
hastalar işlerini bir hafta zarfın-

• 
da yaptırıp ellerinde kocaman bir • 
ferman, -müracaatinde kendisl·ni 
a.lmr.z!.- fermanı hemencec:ık gi
riveriyorlar ve kurtulabiliyorlar. 
Kimsesizlik. UıtinatgaluJızlık ~ 

yerde kendini gösterir. Bu, hayatm 
tabii ve mütedavil neticesidir, de
yip, boyun eğımek hepsinden ma- • 
kul!. 

Ben sıraya girdiğim vakit kar
deşim için de müracaat etmiştik. • (Biz. ya.n.iı Uç kişi hepimiz has
taydık. Kısmet kuşu birden hepi- • 
mizin başma konmuştu.) 

O zavallıya uzun müddet bekle-
mek bile kısmet olmadı. Daha onun • 
gibi kimbilir kaç kişiye Azrail sı
rası evvel ul~mıştır. • 
B u beklemek bahsi üzerinde 

çok duruyorum. Farkında- • 
yım. Fakat bu mesele okadar mil· 
hiımdir ki satırlarda değil her yer • 
de, her fırsatta hatta her dakika
da bunu ortaya koymak ıazım. Bu 
işte hüsnüniyet bulunduğu ma- • 
lfımdur. Hatta Vekfilet Heybeli sa
natoryomuna elli yatak daha ilave • 
etmeyi düşündü ve bu düşüncesini 
mevkii fiile koydu. Bu suretle on 
aylık sıra beklemek müddeti bir- • 
kaç ay eksilmiş olacak.. Ol.aca.k 
amma milracaatıer çoğalmazsa.. • 
Geçenlerde sanatoryoma g)ttiğim 

vakit inşaatın hummalı bir şekil • de yapılmakta olduğunu gördüm. 

D ördüncü ay: 
Havalar müthiş soğudu. • 

Kar, fırtına.. Yatağmıda bile (az
la üşüyorum. Isnunanm imkaru 
yok.. Ateşim otuz sekiz olduğu 

halde vücudum buz gibi.. 
• 

•• 

Vakit öğleolunca, bunlar' ziyaret hazırlığına baslıvorlar 

Danlınarkada Holsterbro kasaba· 
smda bir sokokta bira, şarap ve süt 
şişeleri ile yüklü bir kamyon devril· 
miştil'. Bütün şişelerin kırılması ne-

• ticesinde yerlere akan şarap, bira ve 
süt .karışarak mayhoş bir mahlut ol· 

• muştur. Sonra mahalledeki bütün kö 
pekler koşuşarak gölcükler halinde 

• toplanan bu mahluttan kana kana iç-
mişler ve neticede sarhoş olmuşlar. 
hatta sızmışlardır. Bu sarhoş köpek
leri, itfaiye neferleri caddelerden top 
lamıya mecbur kalmıştır. 

• • 
25,000 kiıüik otel 

l'ariste bugünlerde dünyanın en 
büyük oteli açılmıştır. Otel 25 bin 
kişi almaktadır. Otelde yalnız ka
dınlar için yatak odaları sekiz bindir. 
Otelin umumi yemekhanesi 15 bin 

• kişi almaktadır. Yemekhanenin mut
fağında 180 aşçı çalışmaktadır. O· 

• telde, eğlence için 3 sinema, 5 dan
sing, bir opera, büyük bir kütüpane 
O.le kumarhane ve yıkanmak için de 

• 10 bin musluk vardır. 

• • 30 milyon altın 
Holandalı mUhendis Van Vinen, 

• denizlerden batan gemi ve vapurları 
çıkarmak için bir alet icat etmiştir. 

• Bu keşfi üzerine lngiltere hüküm.eti 
kendisine, tarihlerde "Yenilmiyen A:r 
mada., namile anılan eı:ıki Ispanyol 

• donanınasmı, battığı yerden çıkarını 
ya izin vermiştir. Bilindiği veçhile 

• 1588 senesinde lspanya Kralı !kinci 
Filip'in bu yenilmiyen donanmasını 

Ingilizler, Hebrid Ada.lan yanında 
• batırmışlardı. Bu batan Ispanyol do 

nanmasmda 30 milyon Ispanyo1 al
tını kalmıştrr. Donanma, bu altınlar 
için çıkarılacaktır. 

~ . 

işte .. üç hemıireden ibaret bir grup yola çıkmış bulunuyor 

Sevimli bir )'avru ki .• bu ablaların ihtimamlarile karşıfaşıyor 

• 
Zorla evlendirmifler • 

Pari!;te tok meraklı bir boşanma 
• davası görülmüştür. Davacı koca, 

evlenmeden evvel bir sanatoryomda 
• tedavi olunuyormuş. Burada doktor-

lardan biri, onu, akrabası olan bir 

• 
kadınla evlenmiye, hipnotizma ile ic· 
bar etmiş. Mahkemeye celbedilen şa 
hitler de, nik8.htan sonra. kocanın a· 

• yıldığını. fakat kendisinin evlendiği• 
ni anlayınca. müthiş surette hayrette 

• kaldığım ve refikası olan kadını da. 
zevce olarak tanımak istemediğini 

söylemişlerdir. 

• Bunun üzerine mahkeme heyeti, 
hipnotizma ile zorla evlendirilen bu 

• adamı karısından ayırmıştır. 

• • iki mideli adam 
Meşhur hokkabaz Mısırlı Haci K-

• linin geçenlerde öldüğünü haber ver
miştik. Hacı Ali, külliyetli miktar~~ 
petrol, su, saatler, mendiller, diri 

• balıklar ve saire yutmakla §Öhret al
mıştı. 

• Londrada Rokfeler enstitüsü dok .. 
torl arıHacı Alinin secesini tıbbi ımu 

• 
ayeneden geçirmişler, rontgen şua· 

Larile yapılan tetkikatta Hacı Alide 
hakikaten iki mide olduğu görülmüş 

• tür . 
Kızı Almina, gazetecilere, babası-

• nın bu kadar çok eşya yutmayı yedi 
yaşında iken keşfettiğini söylemiş • 
tir. Şöyle ki, bir gün küçük Haci Ali, 

• Nil nehrinde yıkanırken kuvvetli bir'. 
akıntıya kendini kaptırınca boğul • 

• mak derecesine gelerek çok su yut
.muştur. tmdadma yetişenler, Hacı 

c llş bir çörek gibidir. Yalnız bir u- danı kayıbetmektense, hayatımızı 
~tıdan anten direği yükseliyor. Ça- kaybetmeyi tercih ederiz. Yatakları
!'rı 1rn1za girince ilk iş ayakkabıları- mızın arasında duran bir masa, la
~ ızı çıkarıp karlan süpUrmektir. Ça boratuvar vazifesini görüy?r. Her 
~ ll-ın kapısı karı.ı~uktan yapılmıştır birimizin çadır içinde kendme mah
~ ke~arıarı kürkle işlenmiştir. Yaz sus bir köşesi vardır. Yalnız .. P~pa~i
~ lllerınde kul1anclığunrz eşya nishe nin köşesi hepimizinkinden buyuktUr. 
Ç() ~ mahduttu. Kış yüzünden bunlan Çünkü telleri, notları, kutuları ve ki 
~ gaıtnııya mecbur olduk, çaclınmı- tapları çoktur ve bunların hep ya. 
he ~ kadar alışmış bulunuvoruz ki, nmda bulunması zaruridir. 

Gözlerimi her kapayışımda, mu- • 
hayyilemde sanatoryom bütün be
yazlığı etrafındaki çamlık ve ber· • 
rak deniziyle şek:a a.lcyıor, oracıkta, Ve bunlar annelere de ~ocuk bakımı icin bil2i veriyorlar 
bir odacıkta bir karyolada olına- • 
yı veyahut olduğumu tasavvur e· 
diyorum. Oradakiler bana nazaran 
kimbilir ne k~dar bahtiyar .. 

• Aliyi nehirden ölil gibi çıkarmışlar, 
fakat dirileceğini hiç ümit etmiyor
larmış. Kollarını harekete getirerek 

eei1
?niz de onun içinde ferahlık his- Çadırımızda gündüzün yanan laru-

.;;ekteyiz. ba ortadadır. Biz ateşe tapanlar gi-
lşg tıtbun büyük ~enişlikleri içinde bi, onun etrafın-ı. toplanmz. Çadırın 
ba al ettiğimiz bütiln saha 3 murab- cidarları silahlar ve kitap raflarile 
~in:etreden ibarettir. Çadrrnnızm i- örtülüdür. Küçük bir kutudan ib~ret 
l'aıa eıcı masanın altr elektrik ~ııhr- olan eczanemiz, tavana asıhdrr. Ve 
ller tı ve aletlerle dol~dur. Çadırın biz bu şerait içinde mesut yaşıyo
~e tarafında kutular, çanaklar gö- ruz.,, 
cl.aıı Çarpar Kronometreler de bura- Kaşiflerin üzerinde yaşadrkhrı 
tıa ;~:rkadaşrmrz Şirşovun yatağı- buz kayası mütemadiyen kaymakta 
ll'liı hUru sarkan bir cüzdana hepi- ve Kutup Okyanusuna doğru ilerle -
~lltb rnıetıe bakarız. Çij.nkil Şimal mektedir. Bu sayede Kutbun tarihin 
fı:irıa u;un bUtUn sırlan bu cüzdanın de ilk defa olarak henüz keşfedihue 
'Ylık e ır. Burada geçirdiğimiz altı miş pek büyük sahalarda mıknatisi 
tin .. ~ayatın, çalışınannı, gilçlUkJe- ölçüler yapmıya imk!n h!sıl olmuş-

ozu hep bu cüzdanda.dır. Bu c:iz- tur. 

• Gecelerim bu cennetin rüyasiyle 
dolmıya başlıyor. • naç yaptıramıyorum; feragat
kar ve alicenap doktorum birkaç 
defa ücret a.lmaksı.zrn geldi .. Ver- • 
diğiı ilaçlan yaptıramıyorum .. Be· 
riki odada annem yatıyor. Benim • 
yilzfunden sanatoryoma gideme
di. Müddetini birkaç ay sonraya 
tecil ettirdik... • 

Aradan yine bir ay geçiyor. • 
Havalar yine soğuk.. A

(Arkası 8 incide) 
Hemşireler, evleri clolQftıktan aonra ilkmekteplerde 
okuyan çocuklarımızı ela muayeneden geçiriyorlar. 

• vücudünü uğuşturduklan bir sırada 
Hacı Ali. çok miktarda yuttuğu su 

• ile beraber bir de balık kusmuştur .. 
Ondan sonra Hacı Ali, 0şya yutma 
hokkabazlığına başlamıştır. • • 

• Befizlerin köyünde 
Amerikan gazetelerinin yazdı • 

ğma göre, şimdiye kadar Kanadalı 
• beşizleri 500,000 kişi ziyaret etmiş-

tir. Yalnız Amerikan Birleşik hUkii-

• 
metlerinden beşizleri görmek için 
Kanadaya 350,000 kişi gitmıştir. Bu 
sebeple beşizlerin bulunduğu kasa -

• hada 6 muazzam ot.el yapılmıştır. Bu 
kasaba beşizler yüztinden gittikçe 
zenginlemektedir. 



Galatasaray 
E ey koz oyunu 

(Bqı 6 illada) 
ııuıavin hattı, bilhassa bu sene bi
rınci smıf addolunmamaktadır. Ga 
latasarayın en güvenilen tarafı 
IOD zamanlarda yalnız akıneılarıy
dı. Onlar da ayakları.na geçen beş 
fırsatı yukarıda anlattığımız şekil
de feda ettikten sonra ortada be
raberlik veya mağlfıbiyeten başka 
bir meselerıin kalmasına mantıkan 
hnkln yoktu. 

reykoz müJalaan 

Buraya kadar yazdıklanmızla 
Gala.tasa.rayın neden muvaffak o
lamadığını moelemiye çalıştık. Bey 
kozun beraberliği, hatta galibiyeti 
hak eden gayretinden de aynca 
bahsetmez.sek, dalgın okuyucula.
nmız Galatasarayı anlatırken sar
fettiğimiz cümJelerin Beykozlula
ra ait ola.n kısımlarını farketme
den geçebilirler. 

Beykoz müdafaası, düne kadar 
lstanbulun en iyi hücum hattı de
nilen aknıcılan yakmdan kontrol 
etmek, gevşek davranan rakipleri
ne hiç müsaade vermeden topa a
tilmak ve her zam.an topu takip et
mek gibi bir mUsabakann>. muvaf
fakıyetle başarılmasmda esaslı rol
ler oynıyan kıymetleri haiz olarak 
iki devreyi bitirdiler. Kendilerini 
tebrik etmek borçtur. 

Maçların tcılıilah 

Güneş - Topkapı maçr... Ha
kem Ahmet Ademin idaresinde 
karşılıklı dizilen takımlar ıu kad
rolarda idi: 

Güneş: Safa-Faruk, Yusuf -
Da.niş, Reşat, lbtııhim - Salihat
tin, Omer, Melih, Murat, Cambaz. 

Topkapı: Tahsin - Hakkı. Sa
lim - Şeref, Mehmet, Tahsin -
Hamdi, Haydar, Osman, Ki.mil, 
Yunus. 

Dk devrenin ilk dakikasmdan 
itibaren ağır ba.smıya başlıyan GU
~1Jler birinci devrede yaptık.lan 
be9 golü §U şekillerde elde ettiler: 

Birinci gol - Salahattin ortala
dı Melih kafa ile attı. 

~i gol - Cambaz ortaladı 0-
IDe!' ~rek şiltle soktu. 

UçUncU gol - Murat ~ape bir 
pas aldı düşilrdükleri üçüncü golü 
)'apınıya muvaffak oldu. 

DördUncU gol - Sağdan çekilen 
blr kornerde Melih sağ ayağıyle 

yaptı. 

Beşinci gol - Yine sağdan bir 
korner çek'şinde kale ağzı kanştL 

'Ilopkapılılar faul yaptılar. Hakem 
penaltı verdi. Melih çekti ve yaptı. 

!kinci devrenin gollerinin ikisini 
de Murat yaptı. 

Topkapmm yegl.ne goltlnU Hay
dar attı. 

Galatasaray • Beykoz 

Şuursuz ve saçık bir tarzda açı
lan Galatasaray hücum hattı ilk 
gollerini on beş dakika içinde, sol-

Yazan: 
ALI RIZA SEYFi 

BULMACA 

ı•'!!!!----------------~-· 
2 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

BUGUNKU BULMACA 

ı ~ a ı 5 s 1 s 9 ıo 

e SOLDAN SAGA; 
1 - Dülgerler kullanır 
2 - Memba suyu tafmııya mahsus 

kap. 
3 - Kaklf&D 
4 - Unvan - Pek 
5 - Tl Carapça) - Sersem 
6 - Ehıt küçük hayvar.ı -Aqm 
7 - Erkek dana - Beyaz kUınea 

hayvanı 
8- :Eser 
9 - Adalar denizi sahilinde bir 

Yunan kuabuı - Emir sigası 
10 - Neşeli- Bıriatiyanlarm ma

bedi 

e YUKARDU AŞAGl1 

1 - Bayağılık - Kafa 
2 - Tenbellik - Nota 
3 - Japon imparatorunun llkabı 

- Kısa zaman 
4 - Ateş tutu>ur - Ad 
5 - lçine cUzdanmuzı :Coyanz -

Bait 
6 - - DamarJanmızda ak.ır - Şöh 

ret - Rabıt edatı 

7 - GE'.ni.şli~ - Çalgı - rağmur
dan sonra akan su 

TAN 

Bir veremlinin Hatıraları 
.Başı 7 incide) 

teşim yavaş yavaş dlışü}'\'.)r. Dok
tor b'.ır daha. geliyor. Bil'az gayret 
kışı atlatırsan korku kalmaz, diye 
beni hayata bağlaıµıya çabalıyor. 

Kış bulutlan bir dağılsa.. Or
tabk baharın ışıklariyle, renkleri
Ie kdkulariyle bir dolsa .. Evet bir 
dolsa, bizim de ciğerlerimiz ferah
hyacak, ytlziimüz pembeleşecek, 
hUceyrelerimizde biT canhhk pey
dahlanacak .. 

ha doğrusu -aılı§Ilınaz amma- ız
braba ve sefalete alışmıştım. 

Nihayet havalar ısındı biraz. 
Bir giln doktonı gördüm: 

- Sı:rana baktırdım, bu 
gelip yatacaksın!. dediı. 

Bu haberi sevinçle kal'ltlama
dım. Çünkü o kadar ıztırap çek
miştim, ki ba.na bu kadar ıztıra.ba: 
maıl olan bu mazhariyete adeta kin 
bağlalilI§tım .. 

Bakırköy ldınanyurdunda 
Bakırköy btildll idman Yurda idare 

Heyetinden: Baıkanm istifası dolayıaile in 
tihabm yenilenmesi icap etmektedir Bana 
teminen koqrenia 19-12-1937 tarihine 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralii. Kırıkhk 

•e bütün ajnlal'IDIZI derhal keaer. 
icabında CJÜnde 3 kaıe ahnablllr 

Taklitlerinden aalmımız ve her yerde ısrarla 0 GRIPIN,, iıteyiniz. -
Beşinci, altıncı aylar da geçtL 
Amma nasıl geçti. Orasmm sır

rına odamın dört duv.anndaıı bat· 
ka qıhıa yoktur. 

Mart girdi .. Yani yedinci ay .. 
milndif Puar ıtınfl ... t onda Bakırköyde ·-----------------------C H P nlonanda fevkallde olarak toplan <t! ' 

O da geçti.. Artık aana.toryoma 
yatmaktan ümidi kesmiştim .. Da-

tıya daveti brarlaıtml.mqtır Azanm teırif ı K A ş E ı 
Jeri rica ola.nur 

========================================= 

Adeta Bir Harika! 
Diye Bayan Jale itiraf Etti 

BİR HAFTA ZARFINDA 

Hakikaten GENÇLEŞTiM. 
Tamamen deiiftili için daha cazip 16rünüyordu. Arka· 

datlan, f&JUU nayret tenine aıpta ediyorlardı 

El l .. INA 
Grip, Bat •e Dit Alnlan, Nnralji, Artritizm, Romatizma 

~----........................... ~ 
Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz 

Saç Eksirı 

IOMOJEN 
Saçlann köklerini kuvvetlendi 

'Tir. DökWmeeini keser. Kepek 

leri tamamen giderir ve bU 

ytlme kabiliyetini artırarak saç 

lara yeniden hayat verir. Koku 

BU lAtif. kullanışı kolaY. bir saç 

eksiridir. 

8 - Rengi sarartan bir hastalık- Baıu JALE'Dtn bir balta llCJBlllld 

~~ed~ 1 
llGILIZ IAIZUI 

ECZAN~SI 
BEYOOLU - lSTANBUL 

Jıd"IHI &örmem': b3'Jdki 1,.1.,.;ır......#, 
9 - Tencerelere vurula~~ cill . ..., ~• ~-- 1 

10 - Baklf (Ktllhanbey: ağzı) -- Beym JALE'aln bir baftlllık gtbeBik 

Nota · W.vW _.. ....._ evvelki Viyana Unlveralteai profesörü ~k- 1----------------•-•ı••-••• 
açık Danyalin ortaladığı toptan ia- luııldld fotoğratı tor Stejs'kal tarafından k~fedilen ========================:;;a 
tifade eden SWeymanm ayağı ne ve "Blooel,, tlbir edilen gençlik cev- """' Antalyada Sıtma 
atmış oldu. heri mevcuttur. Siz uyurken, cildinizi Mücadelesi 

Bayan Jale yazıyor: RaJvnnun parazitlerine · Bah 
Ikinct devrenin ekseri dakikala besler ve gençlqtirir ve yüzdeki çizgi .,- Antalya, (TAN) - arı SJ aJJ 

"Benim için bu. bir han1cadır,, bir L_fl b:• ~• .. t keıledilmedi. sUr 3 ık da eekid --" nnı hak1m oynıyan Beykozlular ve burutukluklan izale eder. Sabah- RUT ... "'~ en ve ay 1 yazın en ~"· 
Ü h hafta. zarfında bu derece ca.zip bir ıe- Fakat arhk anl,.•ılJı iri; mam olan Antalyamıf.da bu dert git-

kaçırdıklan ç mU im fırsattan leyin kalktığmızda daha genç görü- ~ 
sonra oyunun bitmesine yedi daki- kil alacağmu hiç ümit etmiyordum. n"-"-U.Z. . kan parazitlerine kar11 en tikçe azalmakta, srlmıa ile giddetli bir 

nal dah dah u.c9UU b lı" _, __ J nıllcadele devam etmektedir. Pek ya-
ka kala gayretlerinin semeresini Arkad~amn. a genç ve a üyü eva CUJK1C1ır. landa Sivrisinek kalmıyacaktır. 
gördWer. aehhar görlmdUğtlınU söylüyorlar. Gtındtlz için beyaz rengindeki • 

Soldan topu kale ağzına doğrul- Cidden şayanı hayret olan böyle bir (yagsw ız) Tolm.lıoa kremini kullanımz. En •aflam gelir Jeolet · D ... 1 Antalyada ogan ar 
tan Beykozlular, ceza çizgisi i.çin- teni t;ellline muvaffak olduğumu grp- En sert ve esmer bir cildi yumuşabp tahvilülir. Devlet tahuili • 
d Gal lı ve Ölenler 

e tıopu elle tutan atasaray • ta nazarıarile sib.Uyarıar. beyaıi&tU'· Siyah benleri eritir ve a- lan hem kendine, hem yar-
lara karşı hakemin verdiği penaltı h ,.___ dun imanna vardun etmİf ~ Antalya, (TAN) - Eskiden An-
yı beraberlik golüne çevirerek mu- Evveli, er a-.-w ya.tmazdan ev- çık mesameleri kaptır. Yalnız Toka- ,. talyada ölümler dofumlardan çokken 
vaffakıyetli bir müsabaka yapJilI§ vel pembe renglndeld Toimloa kr«ni lcJll kreminin temin ettiği bu cazip, .,..:..m-.-...·.-... ................... - ... _...._...-...-..~ §imdi dof\lıtlar artmakta, nUfua ço-
oldu. nt kullanınız. Bu kremnı terkibinde, sehha.r ve gftzel tene malik olunur. ğalmaktadır. 

m Al<DENIZ KAPLANLARI - No. 50 Dl Reuamı: 

MONIF FEHiM 

Tanny&T' ayağa kalktılt halde bir ~ bile atmun•, mert 'btr da
daflık aevgisile Huaıu ve ötekileri sornıuttu. 

Halbuki, bu sorguya yer yoktu; dev gövdeli Salman o anda elilerek 
Hasanm zincirlerini kırmağa baflamııtı. Haean da oturak tahtumm tu
tu.ne fırladığı vakit Salman ağır çekici öteki fonalann up.nm'f ellerine 

Daha otuz metre ytlzmeden Abungurdan tndirilmit sandal onları kuv
"Ntll kollar ve fıtek gibi pathyan levent kahkabalan içinde kanalın Berin 
IUlarmdan çekip aldı. 

başka fonayı da ölUmden kurtamue olan dellkanlmın bil.fi yanmdaki ı.
vendin dizine dtllilvemıieti. 

attı. . 
flri tutnive sonra ücü de rüzd.r attmdan denile •tlamıt bulunuyorlardı. 

Tannyar ancak eandala girince Salmanm yiğit yUzUnlln ölU yüzll gı°bi 
aolmUI ve omuzundanberi btltUn sol tarafı kan içinde kalmı9 olduğunu 
f arkedebildi... Kurtun yarasne ağır yaralı olduğu halde, bir insanın ya
pamıyacağı işi yapmış, Tannyarı da, Haaanı da, hiç şüphesiz beş on 

Biz burada bir baba olan Bayram Reisin, Akaungurun gtıverteıine ÇI" 

kan oğlunu görünce neler duydutunu yumafa çabfmıyacağız; Bayra
mm sevinci ne olursa olsun, bu tunç çehrede parlak aklaleri görillmenıift 
yiğit adam bütün dikkat ve ehemmiyetl kahraman Salmana hasretmıiştl. 

(Arkası var J 
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Piyango Keşidesi Tamamlandı Fransa Nazırı 
Be gat'da 

evvelki Gün ve 
Numaraların 

Dün Çekilen 
Tam Listesi 

(Başı 1 incide) 

manalar mündemiçtir. Bu nümayiş -
ler, Fransız - Yugoslav dostluğu . 
nun Yugoslavya krallrğı gençliği ile 
halk kuvvetlerinin Fransaya olan çO 
zülımez merbutiyetlerine istinat et -
mekte olduğunu göstermektedir. 

l ayYare Piyangosunun çekil-ı 30676 30988 31114 31135 31381 31576 , 38396 38559 38639 38679 38700 39026 
lııesine dün de devam edilerek 31616 31632 31666 31722 31776 31881 393313943339439 39445 39463 39464 
hitirilnıiştir. Evvelki gün ve dün 32076 32285 32533 327713282132852 39669 39684 39711397243973139750 
~elc'J 

1 1
. . 32865 33133 33263 33263 33326 335313 39778 39829 39890 

Romanya milleti gibi Yugoslavya 
milleti de garbin büyük demokrasi -
sine karşı hararetli bir minnet ve 
mutlak bir ihlas ve, merbutiyet mu
hafaza etmektedir. • en numara arın tam ıstesı 33676 33872 33875 33023 34042 34136 • 

'ıagıdadır: 36265 34388 34573 34585 34607 35020 Delbos'nun Lehistan ve Romanya 
seyahatinden çıkan ders şudur: Fran 
sa kendisinin bütün nşk saçma kuv
vetini muhafaza etmekte ve ismi, ken 

40.000 lira kazanan No. 
'37244 

15.000 lira kazanan No. 
18806 

12.000 lira kazanan No. 
10091 

10.000 lira kazanan No. 
6462 

35073 35108 35186 35202 35214 354% 
35618 35655 35657 35807 35827 35 '98 
35973 36003 36125 3613136174 36195 
36245 36585 36586 36676 36700 36120 
36757 36942 36951 36989 37009 37046 
37105 37197 37223 37251 37395 37678 
37748 37777 37975 38075 38110 38231 
38283 38294 38367 38453 38684 39106 
39492 39539 39541 39704 39784 39865 

3.000 lira kazanan No. lar 30 lira kazanan No. lar 
5724, 34258 33 132 225 250 411 432 

1 456 519 596 816 896 lOO!S 
.OOO lira kazanan No. lar 1121 1395 1455 1579 1644 1722 

5983, 6107, 9284, 29723 1764 1825 1850 1920 19-19 1950 
500 lira kazan~n No. lar 1957 1980 2212 2407 2412 2496 

12622 4 799 4846 5683 8843 11224 2487 2512 2634 2641 2694 2700 
~70 12140 12167 12503 12529 13446 2836 2888 2897 2904 2948 2980 
229 56 16687 17187 20210 20228 22867 3000 3146 3184 3316 3343 3627 

06 23029 24385 24504 26665 27370 3672 3717 3758 3790 3804 3840 
~28 29305 29557 30148 39747 39786 3884 3890 3930 3993 4020 4065 

200 lira kazanan No. lar 4321 4348 4412 4470 4538 4541 

1135 2421 2942 3977 4072 4678 4544 4546 4606 4826 4853 4889 
~290 5726 5974 6562 6947 7078 4984 5038 5070 5141 5187 5307 
1Jl96 3581 5382 5524 5646 5564 5664 1 9534 9537 9742 10022 10275 
0402 10617 11282 12379 13281 13418 5765 5836 5838 5982 6098 6105 
~!561398614040 14302 15770 16221 6215 6245 6328 6423 6465 6502 
"'V72 197112116821411 23631 24285 6702 6735 6787 6849 6920 7006 
~463 24680 24713 24891 25011 25112 7026 7146 7333 7442 7445 7620 
~312531927277 27475 27524 29369 7694 7723 7822 7857 7955 8148 
37 23 33044 34748 35384 36355 36880 8149 8200 8271 Ş277 8319 8401 

055 38338 8428 8481 8495 8524 8554 8670 
8838 8852 8953 9018 9026 9240 

100 lira kazanan No. lar 9360 9363 9482 9624 9681 9736 
170 681 1612 2309 3455 3538 

3946 6009 6075 6133 6242 7375 9804 9809 9856 9903 9920 9940 
7824 7928 8199 8511 8754 9198 9970 10216 10308 10410 10462 10472 

1
9289 9361 9647 1022810313 10707 10498 10559 1061110633 1065110656 
07 1067110760 10788 10980 11049 11085 

119 82 10974 1098111027 11680 11837 11173 11364 11367 11414 11478 11526 
14~ 1259113031136751390314247 11675117041177811852118591189~ 
1637 14809148411511115553 15742 1200912114 12230 12444 12524 12531 
201 5 S961710018259 1849219863 12537 5 6Wj~126 91271112785 
235 92 ~097 22243 22299 23210 23226 13105 3128 1313113149 13206 13304 

94 4'0600 23682 ~lôdl 24.623 25140 
~218 25536 25830 26445 26460 26563 13552 1358913760 13823 1384513947 
:'052 28123 28831 29228 30124 30688 1398714002141191413014167 14212 
01263 320 14230 14267143921442114424 14463 
327 53 32142 3292 32297 32652 14494 14509 14533 14629 14910 14987 59 34212 34244 34363 34623 34638 
~377725 34774 35069 36167 37292 37548 1504415047 15148 15243 15309 15360 

88 15362 15624 15626 15711 15753 15824 
39661 37823 38584 39126 39401 39543 15920 16046 16163 16242 16331 16396 

16426 16433 16489 16512 16519 16573 
50 lira kazanan No. lar 16620166681674116798 17017 1704.9 

lJ. 3~ 215 313 659 788 891 1726917381174501747617574 17G70 
l.725 1140 1414 1525 1432 1718 177701780917823178691805218110 

55 1888 1964 2110 2223 2214 18165181781s24s1s2so 18303 ısa::ı5 
~35 2342 2532 2553 2691 2876 18338 18484 18488 18552 18629 186~7 
a Oo2 3019 3158 3252 3311 3510 18657 18791 1885118915 18934 189so 
~21 3727 3787 3976 4104 4286 19000 19151 19261 1926919411 19536 
~ 93 4461 4592 4603 4604 4774 19552195821967919717 19754 19809 
~21 4929 5005 5191 5235 5388 20037 20041 20066 20108 20245 20650 
64~ 5565 5764 5940 6246 6430 20695 20698 20799 20815 20891 20936 
7 6485 6711 6734 6739 6759 20968 20997 21071 21138 21232 21359 
'1~83 7191 7330 7354 7384 7448 21402 21610 21668 21925 22099 22ll9 
'17~ 7563 7670 7676 7693 7769 22175 22202 22508 22511 22551 22612 
79 9 7825 7864 7885 7907 7957 22650 22664 22719 22732 22771 22980 
86g 96 8051 8409 8627 8628 8656 23204 23299 2337 4 23398 23494 23524 

933
1 8783 8924 9142 9175 9248 23552 23684 23739 2ss22 23918 23956 

965 9 9443 9444 9551 9568 9583 24129 24219 24234 24320 24324 24343 
lo1 

9 9914 9925 992510040 10054 24408 24446 24496 24535 24554 24569 
1<ıs!6 l0344 10350 1035210534 10538 24589 24794 24824 24918 24921 24982 
l.1 

8 ıos391102611033 110591118s 25018 25094 25121 2513025142 25197 
l.1~ U293 11301114211162611616 25238 254412544725450 25534 35697 
l.227 2 11967 1196y 12000 12027 12146 25833 25900 25954 25978 26184 26217 
l.2aa: 1230212360 12434 1245112113 26818 26309 26332 26414 26512 26531 
1329o 1291012941131401322113279 26654 26926 27162 27166 21192 21319 

1404 1331013400136441383013878 27407 2443127454 2779127819 27848 
li47 6 1417514213 143191438314454 
l.:i2 414508 14663148971491115112 27894 2790127953 27966 27982 28057 
l61~ 15324 15353 15433 15467 15904 28069 28096 28134 28150 28219 28259 
l
6 

.. 
3
! 1619

816293163451635116429 
2s260 28288 283612843728359 28511 

l7i6416679167331677616830 17185 29090 29164 29201 29206 29249 29330 
l 26 17565 17667 17723 17960 18113 29346 29446 29460 29531 29631 29656 
l 9 2 18264 18349 18369 18433 18483 29772 29987 30101 30148 30273 30327 
ltıa7! 18797 188391893519174 19225 30385 30387 30449 30549 30592 30608 
20

324 
19455 19484 20018 20210 20303 306913074930766 30815 30836 30851 

2%1 20346 20352 20629 20795 20854 30949 31011 31062 31097 31202 31319 
2131o 20947 20970 21004 21075 21240 3156131599 31707 31775 31870 31912 
2186! 21365 21495 21521 21526 21811 31923 31936 31976 32099 32166 32229 
22 74 ;2103 22183 22423 22560 22596 32237 32408 32429 3246132465325!?8 
23235 299() 23019 23050 23160 23JS.3 32555 32602 32675 32793 32912 32923 
2 67 23315 23447 23489 23622 ?.3632 33024 33027 32032 330913323833282 
2 OQ9 24 57 24395 34404 24417 24426 33338 33343 33665 33681 33757 33700 
2 2 25052 25481 25545 25778 25791 33842 339713398934009 34154 34322 
2642~ 25920 26043 26048 26121 26362 34670 34863 34988 35013 35224 25232 
77832 26597 26765 26985 27356 27465 35237 35468 35484 35573 35589 35593 
2 263 ~662 27924 27960 28042 28239 35611 36627 35692 35785 35908 35926 
28909 268 28300 28713 28754 28788 36052 36057 36159 36277 36291 36316 
2t188 

28916 20081 29093 :19310 29485 36333 36334 36337 36388 35415 36176 
8o20; ~0906 29999 30018 30145 30163 36516 36871 36902 36938 37006 37168 

____ 2_2_6_,.3=02=5"""-W......,.~ı.u.&:s.oı....uı"~'2..Llı;u.M..WZ...~3 7 34 37433 37478 38392 

Mükafatlar 
10.000 lira mükalaı 

kazanan No. iisine ananevf surtte merbut ohm 
922 "11illetler arasında daima heyecanlı 

20.000 liralık miikalat bir şevk tevlit etmektedir. 
20.000 liralık mükafat tu nu· B. Delbos, B. Stoyadinoviç ile ha-

maralar arasında 500 er lira ola- !'hazırdaki büviik bevnf'lmilel mt-se · 
k tak · d·ı kt' 1eleri tetkik edecek ve iki dost dev . 

ra 11m e ı ece ır. 1 k · · · kl şt ~ 
1581 2517 3128 3803 4692 566tı etin teşri i mesaısını sı a ırma,.;11 
6018 734510033 10210 10211 ll264 "alışacaktır. B. Dell>os ile B. Stoya· 

12560 1277114524 16661 172281732ö tiinoviç. iki milleVn bilkuvve anlaş-
17563 1853919738 20185 21987 22568 mış olduk1an ticari itilafna.me ile 
22878 24;364 27341 27414 28065 28290 mali uzlaşmayı son bir defa olmak 
28472 29015 29133 29203 29387 29500 iizere gözden geçireceklerdir. 
30056 30066 34492 34708 Akdi mutasavver olan bu iki itilaf, 

• 
Amortiler 

Büylik ikramiyeleri kazanan 37244 
ile 18806 numaralı biletlerin son iki 
rakamı ile biten biletler (20) şer lira 
aımorti kazanmışlardır. B'naenaleyh 
son iki rakamı (44) ve (06) ile biten 
bütün onda bir biletler (2) şer lira 
amort•· alacaklardır. 

iki memleket arasında mevcut klerin 
gin 1937 Teşrinievvelinde terkedilmiş 
olması keyf;yeti ile alakadardır. 

B. Delbos. B. Stoyadinoviç ile gö
rüşmeden evvel saraya igderek defte 
ri mahsusu imzalamıştır. Bu mülakat 
tan sonra naibi hükumet Prens Pol 
tarafından kabul edilmiştir, 

Şiclcletli nümayİfler 

Belgrat, 12 (A.A) - "Havas Ajan 
sının muhabiri bildiriyor: 

iki Aıle F ac ası Belgratta dolaşan şayialara göre. 
(Ba.

51 1 incide burada tert1p edilçn bir nümayiş es
nasında bir kişi ölmüş ve birkaç kişi 
de yaralanmıştır. Galeyan öğleye ka· 

dar devam etmiştir. Bilhassa "Yaşa· 
sın Fransa,, sadalan üzerine bazı ta-

kadın Köprliye çıkıp randevu verdıği 
gencın koluna girdikten sonra Rifat 
kadının ızıni kaybetmiştir. Bununla 
beraber R;fat ümidini kesmemiş ve 
köprüde akşam vapurlarını beklemi

ye başlamıştır. Akşam dört sularında 
Bayan Behice, randevu verdiği ~enç
le yine kol kola köprüye gelmiş ve 
beraberce Kadıköy vapuruna atlam1ş 
lardır. Arkalarından Rifat ta vapura 
atlamış ve kendısini onlara gösterme 
den KadıköyUne geçmiştir. 

Bayan Behiee, tanıştığı gençle yine 
kolkola olarak iskeleye çıkmışlar. 

tramvay durağına kadar gitmişler
dir. lşte bu sırada Rifat cebinden ta
bancasını çıkarmış ve kansını hedef
liyerek Uç el ateş etmıştir. Kurşunlar 
dan bllisi güzel kadının arkasından 
girip göğsünden çıkmış, diğeri de kal 
çasma saplanmıştır. UçüncU kurşun 

da o sırada tramvaya binmekte olan 
Ayten adında sekiz yaşında bir kız· 

cağızı sol elinden yaralamıştır. Ay
ten Adatepe torpidosunun ikinci çark 
çısı B. Nurettinin kIZI ve doktor Şe
rafettinin baldızıdır. 

Bayan Behicenin yarası çok ağır 
ve hayatı tehlikededir. Ve her iki ya
ralı Haydarpaşa Nümune hastanesin
de tedavi altına alınmIŞlardır. Cina
yetin suçlusu biletçi Rifat ta yaka
lanmıştrr. 

2 - Oteki' facianın da tafsilltı şu
dur: Fatihte oturan şoför Behçet ka
nsı Seherle ne zamandır aralan açıl· 
mıştır. Sebep kıskançlıktır. Şoför 
Behçet kansını çok kıskanıyor ve on
dan hep şüphe ediyormuş. Nihayet 
dün sabah ikisi arasında çok şidpetJ 
bir kavga başlamışur. Bu sırada Beh 
çet fena halde hiddete gelmiş, kansı
nı bıçakla birçok yerinden fena halde 
yaralamıştır. Kadın tedavi için Hase· 
ki hastanesine kaldmlmış, şoför Beh
çet te yakalanmıştır. 

["'YURTTAŞ;~~ Bankalardaki tcuarra.I he- ~ 
' sapları 8 ıene evvel 21 mil- ~ 
~yondu. Bugün 90 milyona 

~ ~ıktı. Bununla •öğün! 
# 

Patata yemeğe alı,alım. 

Solralarımıula daima bu· 
lunduralun. 

• 

~ 
Şam lııtığı diye anılan 

fıstık, yalnız Gaziantepte 
yetİfen Türk luhğıdır. Fı• 

, tık gibi olmak iatiyen Antep ;' 
' lııhğı yeri 
~ 

lebe grupları Fransa sefarethanesi 
civarında bir parka dikilmiş olan 
"Fransaya şükran,, abi<les;nin önüne, 

gitmiye teşebbüs etmişlerdir. Polis 
parkı tahliye ettirmiş ve bu arada ba 

zı müsademeler olmuştur. Civarda 
ühim polie k<>rOOnlan tefkil edil.mi§ 

tir. 
Parlamentonun önünde de polisle 

talebeler arasında bir çarpışma olmuş 

tur. 
Belgrat, 12 ( A.A) - Avala Ajansı, 

kargaşalık çıkarmak istiyen birtakım 

ufak gruplar taraf111dan tertip edil· 

miş olan nümayişler esnasında iki 
jandarma ile iki talebenin hafifçe ya· 

ralanmış olduklarını haber vermekte 

dir. 
Muhalil partiler 

Belgrat, 12 (A.A.) - Muhalefet 

fırkaları. rilesası, müştereken bir 
beyanname neşrederek, B. DelboS'· 

nun muvasalatinı sellmlamışlardır. 
Bu suretle bUtUn Yugoslav mi11eti
nin Fransaya karşı hissiyatı ifade e
dilmiş demektir, 

Gazetelade 
Betgrat, 12 (A.A.) - Bütün Yu

goslav matbuatı Fransa Hariciye na 
zm Delbos'nun ziyareti hakkında bir 

çok haberler neşretmekte ve Fransız 
- Yugoslav milletlerini birleştiren 
dostluğu tebarüz ettirmektedir. 

Samuprava gazetesi Delbos'nun 
tesmile birlikte bir makale neşrele
rek. hUkflınet merkezinin ve Belgrat 
halkınin ananevi bir dostlukla mer
but bulundukları Fransanm mUmes 
silini hararetle karşılamıya hazır 
bulunduklannı yazmaktadır. 

Suikaat meıelai 
Prag, 12 (A.A.) - Fransa Harici

ye Nazın Delbos'a karşı bir suikast 
hazırlandığı hakkındaki haberler 

matbuatta şüphe ile karşılanmıştır. 
Çeteka ajansının istihbaratına göra, 
gazetelerin bu şekilde telakkisi pek 

te esassız değildir. 
Çekoslovakyada Macar tethiqçisi 

Lomana gönderilen mektup hakkın

daki tahkikat gösteriyor ki, bu mek 

tup suikast yapmaktan ziyade keı>· 

disinden bahsettirmek istiyen bir bu 
dalanın eseridir. Bu adam, kendisin

den bahsettirerek para kazanabilece
ği zehabına düşmüştür. Bu adam 
bundan evvel iki siyasi suikaste te
şebbüs ettiğini de itiraf etmistir. 

Roma bundan 
Sonra ne yapacak 

( Başı ı incide) 
ltalya hükfimetinin Milletler ~mi 

yetinden çekilmek tasavvuru, daha 
evvelce derpiş edilmişti ve bu tasav
vuru fiil sahasına koyacak karara 
ancak fili bir vaziyetin hukuken ta
nınması nazarile bakılmaktadır. Zil"2 
ltalya l 936 mayısındanberi Milletler 
cemiyeti toplantılarına asla iştirak 
etmemekte idi. ltaıyanm Milletler 
cemiyetim terketmek hareketine Al 
manya veya Japonya tarafından ya
pilınış bir tazyik mahsulü nazarile 
bakmak için Londrada hiçbir tema
yül yoktur, zira bu iki memleketin 
müdahalede bulunmak arzusunu bes 
lemeleri için zihiri hiçbir sebep mev 
cut değildir. Londrada. ltalyanın bu 
kararı, sadece efkan umumiyeİnn 
nazan dikkatini memleket dahilinde
ki müşkUlittan çevirmek için, dahili 
mtilabazalar dolayısile ittihaz et.mış 
olduğu mUtaleasmda da bulunulmak
tadır. Bu sebepten dolayı İtalyanın 
bu hareketine ehemmiyetli bir manıı 
atfına temayül gösterilmemektedir 
Her halde bu karar, Ingiltere hüku· 
metinin siyasetini hiçbir veçhile mü
teessir etmivecektir. 

Macariatanda 
Budapeşte, 12 ( A.A.) - Matbuat, 

Mussolininin nutkunun bfiyilk bir KJS 

mını iktibas etmektedir. Yan resmi 
gazeteler büyük faşist meclisinin ka 
rannı büyük bir memnuniyetle kar· 
şılamaktadırlar. 

Bazı yan resmi tefsirlere göre, t
talyanm Milletler cemiyetinden çe
kilmesi infirat politikası ve gaftt>l 
politikası takip eden devletlere cı:idf 
bir ihtar mahiyetindedir. 

Müstakil gazeteler ihtiyatlı tef • 
sirlerde bulunmaktadırlar. Bu gaze
teler, İngiliz - Italyan mUnasehet
lerinin gittikçe soğuduğunu teessüf
le mUşahade etmekte, bununla bera
ber ttalyan teşebbüsU· neticesinde ha 
sıl olan vaziyetin kati mahiyette ol
mıyacaşmı Um1t etmektf'dirler. 

Amerikanın likri 
Vaşington, 12 (A.A.) - B. Mns

solininin, ltalyanın Milletler cem:ye 
tinden çekildjğini bildiren beyanatı 
burada biç hayret uyandımıamıştrr. 
Resmi mahafil, mütalea beyan et
mekten çekinmektedir. Çilnkil Ame
rika, cemiyet azasından değildir. A 
merika siyasi mahafili, bu kararın 
şimdiki vaziyeti değiştirmiyeceğini, 
çünkü uzun müddettenberi ltalyanm 
Cenevrede faal bir surette mesai bir 
liği yapmamakta olduğunu beyan 
etmektedir. 

laveç gazeteleri 
Stokholm, 12 (A.A..) - Gazeteler, 

ttalyanın Milletler cemiyetinden çe
kilmesini mevzuubahis ederek bun -
dan çıkabilecek enternasyonal neti
celerin vahametini bilhassa tebarüz 
ettirmektedirler. 

Liberal Dageus Nybeter, diyor ki: 
"ltalya, Milletler cemiyetinden çe

kilmekle, Cenevre müessesesinde iza 
sıfatiJe hattı hareketinin teşkil eyle
diği skandala bir nihayet vermiştir. 
Diğer taraftan MiJletler cemiyeti bun 
dan böyle, kati surette, Fransanın. 

lngilterenin ve Sovyetler Birliğinin 
tesiri altında kalacaktır. Küçük d1>v
letler, bUyUk devletlerin teşkil eyle
dikleri iki blok arasında bir anlaş

mazlık takdirinde, kendi taahhütleri 
üzerinde düşünmek mecburiyetinde 
bulunmaktadırlar.,, 

Sosyal - Demokrat.en gazetesi ise 
diyor ki: 

"ltalyanrn Milletler oemiyetindo:}n 
çekilmesinden memnun olmalıyız. l
talyanın Milletler cemiyetine iştirak
te devamına çoktanberi milsa.&de e-

dilmemeli idi.,, 

Eloğlu Köyünde 
Pansiyonlu Oku• 

Maraş, (TAN) - Trenyolu füı;e
rindeki Eloğlu köyünde pansiyonlu 
bir ilkokul binası yapılacaktır. Oku 
hın ilk teıneltaşrnı Vali Osman Şahin 
baş koymuş, merasimde Maarif Mü· 
dürü Şefik Ergündtız, başmuallim· 

ler ve diğer zevat bulunmuştur. 
--()---

Karamanda Halkevi 
Temsilleri 

Karaman .TAN) - Halkevinin sa 
lon ve sahnesindeki eksikler tamam
landığı için gösteri kölu faaliyete baş 
lamıştır. nk olarak "Hasbahçe,, piye 
si muvaffakıyetle temsil olunmuştur 

Sık sık temsil verilebitmeei için, 
ilçemiz olrullanndaki bayan öğret -
menlerin gösteri koluna kaydedilıp 
temsillerde vazife almalan beklen -
mektedir. 
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BAŞMAKALEDEN MABAA'.r 

ANACARKLARIN 
ISLEYIS 
TARZLARI 

(Başı 1 incide) 
almak anaksadiyle işliyen yeni ve 
rasyonel sistem için böyle bir dava 
yoktur. Ancak gayeye uygun, çabuk 
ve ahenkli işleyişi temin meselesi 
vardır . 

Dünya savaşı esnasında iyi ve ça
buk verim almak bakımından çok tec 
rübeler yapılmıştır. Büyük ölçüde 
vapılan ve tekrar edilen bu tecrübe
ler ras,yonel işlemenin şartı olarak 
"unu öğretımiştir: 

iyi, çabuk ve gayelere uygun ve
rim alınabi mesi, merkezi bir maka
mın bu gayeler bakımından ittıra tlı 
bir sevk ve idare temin etmesine, 
.lütün çarkların ayni ruha göre iş!e
yişini takip etmesine bağlıdır. Gaye 
ve ruh bakrımmdan bu merkezi neza.
ret ve kontrol bir defa temin edildik· 
ten ve umumi gidişe uygun görülıni· 
yen faaliyetlerin bu ruhla telifi gü· 
nü gününe temin edildikten sonra 
geniş bir eminyet ve mesuliyete ihti
yaç vardır. Her uzvun, istikameti ve 
gayeyi şaşırmMnak şartiyle vazifesi
ni göreceğine emniyet etmek esası l1· 
zerine işe başlanmalı, o uzuv, ve şu· 
belerine tam salahiyet ve mesuliyet 
verilmelidir. işleyiş tarzı bu emniye. 
ti haklı çıkarmazsa daha iyiyi seç
mek suretiyle en iyilerin yetişmesi 

ve seçilmesi temin edilmelidir. 
Kurultaydan geçen kanun tadilleri· 

ni biz bu yolda rasyonel ve verimli 
bir çalışmaya doğru mühim bir adım 
diye karşılıyoruz. Nutuk ve program· 
da vadedilen ras=-'onel sistemin ve 
"!eri tekniğin diğer adımlan da hiç 
'$ilphesiz bunu takip edecek ve az z~ 
manda ortaya, yeni bir ruhla işler ve 
vazife göriir bir bütün c:ıkabil~ktir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Karı • Koca 
Dayak Atmıılar 

Fen'lcöyUnde oturan Hüseyin ile 
karım Zeynep, kendi çocuklannı dö
ven komşusu Salihaddinin oğlu 12 
yaşında Mustafayı tena halde dOV• 

mUşler ve taşla başından yaralamrt
lardır. Kan koca, bundan sonra Sa-
18.haddinin evine taarruz ettiklerin
den yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Kızları Fuhıe Teıvilr 

Suçlusu Bir Kadın 
Mliddeiumumilik, Taksimde Tuğ· 

la sokağında 7 numaralı evde o
turan Geyveli Pandeli kızı Eteni adli 
bir kadını tevkif ettirmiştir. iddia 
şudur: Fuhşe teşvikten ve gizli ran • 
devücülUkten sabıkası olan Madam 
Eteni, hentiz 20 yaşını bitirmiyen Hü 
seyin kızı Emineyi yabancı erkekle
re çıkartmak suretile fuhşe teşvik 
etmiş ve gizli randevücülük yapmış
tır. Tevkif kararını ikinci sorgu baki 
mi vermiştir. 

Sarhoı Bir Şoförün 
Otomobili Parçalandı 

Dün gece Galatasaraydan l'ak· 
sime doğru giden şoför Celalin lda
resinde 1932 numaralı otomobil, Par 
makkapıda 103 numaralı tramvaya 
çarpmış, otomobil parçalanmıştır. 
Şoförün sarhoş olduğu tesbit edil· 

miştir. 

Mudurnuda Elektrik 
Mudurnu, (TAN) - Kasabamıs 

15 nisanda elektriğe kavuşacaktır. 
Şimdi bir santral yapılmaktadır. r .1. 
zımgelen makineler Macaristana ıs
marlanmıştır. Belediye bu iş için 8 
bin lira ayırmıştır. Tesisati bitirmek 
için 3500 liraya daha ihtiyaç görül • 
mUş ve geçen gece Halkevinde topla 
nılarak halkın hamiyetine mürar.aat 
edilmiştir. Bir gece de 1800 lira top 
lanmıştır. 

-0--

Japony~dan Bir Teklif 
Japonyada bulunan bir Türk fir-

ması Ticaret Odasına 'llÜracaatla 
Türkiyeden deri, pamuk, iplik. tuz, 
zeytın ve zeytinyağ, kıl gibı bazı mad 
deleri Japonyaya ithal etmek üzere 
Türk firmalan ilP. tanıştınlmasını ie
temiştir. Bu fırına, mukabilinde Tür. 
kiyenin ihtiyacı bulunan bazı mad· 
delerı göndereceğini bildirmektedır. 
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Başvekilimiz B. Celal Bayar Diyor ki: 
Başvekilin 

(Başı 1 incide) 

Nutku 
Ankara, 12 CA.A) - Başvekil Ce

lfıl Bayar bugün sekizinci yerli malı 
ve arttırma haftasını aşağıdaki nut
ku ile açmıştır: 
"- Sayın vatandaşlarnn. Bayan

lar, baylar: 
Memleketimizde güzel bir anane 

teessüs etmiştir. musal ekonomi ve 
artırma kurumu her sene bizi burada 
toplamak suretile, millete hesap ver
mek mecburiyetini ihdas etmiştir. 

Bu güzel ananenin tesiri altında 

ben de geçen senelere ait iktisadi ha
diseleri huzurunuzda teşrih etmek is
tiyorum. Fakat sözüme başlamazdan 
evvel ifade etmeliyim ki, memleketin 
ekonomik hayatında durmadan, din
lenmeden, millete nurlu irşatta bulu
nan ulusal ekonomi kurumuna teşek
kür etmeliyim. Milletin hayatında en 
mühim mesnet, ve denilebilir ki, bi
rinci derecede mühim olan mesnet e
kon:>mik teşkilattır. Bizim ekonomik 
hayatımızda takip ettiğimiz seyir, 
tetkik edilirse görUIUr ki, memleketin 
hayatına en muvafık olan usul ve 
prensipler kabul edilmiştir.Bu prensip 
lerin burada tafsilatile arzedilmesi 
hiç şüphe yoktur ki hepimizi sıkar. 

937 Yılında 

Ben bunların ana hatları Uzer.inde 
tevakkuf edeceğim. Ve. ayni zamanda 
hadiselere birer birer temas edece
ğim: 

Arkamızda bıraktığımız sene bey
nelmilel ekonomik vaziyet itibarile 
çok muhtelif manzaralar göstermiş
.tir. Bilirsiniz ki ticarette ve ekono -
mide şartı esasi istikrardır. Buna 
rağl!Ilen geçen yıl bütün cihan haya
tı iktısadiyesinde istikrar görülme -
miş ve bilakis zaman zaman bu is
tikrar bozulmu§tur. Buhranın niha -
yete ermek üzere olduğu farzedildi
ği bir anda cihan siyasi hayatının te
sirile olacaktır ki bir teslihat devre
si b~lamuştır. Bu teslihat devresi 
bazı iptidai maddelerin alınmasını te 
min için hararet göstermiştir. Ve ti
caret hayatında bir ilerleme hamle
si Vtıkua gelmiştir. Buna makus ola
rak bazı memleketler daima satıcı ol 
duklan, fazla mal satmak ihtiya -
cında bulunduklan halde büyük ih -
racat kabiliyetlerinin azaldığını açık 
tan söylemekte tereddüt etmemiş -
!erdir. 

lstikrarsız diye tavsif etti~im ba
aise budur: 

Türkiyede 
Fakat memleketimizin harici tica

reti üzerinde bunların tesiri görül -
müştür. Evvela bize çok mal satmak 
ve bizim prensipimiz itibarile ne ka
dar çok mal satılırsa o kadar Tilrk 
malı almak iktiza ederken bazı mem 
leketler m•l satmak kapasitesini kay 
bettiklerinden dolayı bizimle alış ve 
rişlerinde sekte olmuştur. 

Hulasa olarak 1936 senesi nihayet 
lerile 1937 senesi içerisinde harici ti
caretimiz, tam manasile, hususi bir 
mahiyet arzeylemiştir. Yani bu bir 
dönüm noktası teşkil etmi§tir. Eğer 
milletle beraber hükumetiniz bu dö
nüm noktası üzerinde bütün teyak
kuzunu toplıyarak düıiist ve isabet
li hareket etmek imkan•m bulımamış 
olsaydı. Memleketimiz bundan zarar 
görebilirdi. Mesele aksine olmuştur 
diyebilirim. 

Zirai istihsa'atımız geçen seneye 
nazaran bazı maddelerde eksik ve 
ba?..ı ımndd('!Prde fazla o1mak snreti
te bize bUvük bir fark 2'Östermiıı hıı· 
1unU\·or. Fakat harici ticarC'tirııi7. bfüı 
bütiin ba<>lrn man?.ıır:ınm tesiri al
tırırla kenı'!isini ırnstPrivor. 

etmek gayreti bize ne netice vermiş 
tir? Bunu şimdi rakamla huzurunuz
da arzedeyirn: 

On aylık harici ticaretimizin mu • 
kayesesini yaptığımız zaman §U ra -
kaımları görüyoruz: 

1935 senesinde 148 milyon. 
1986 senesinde 158 milyon. 
1937 senesinin, yani iç!ııde bu· . . 

lunduğumuz seom.lo on ayı zarfın-
da 183 mUyon lira. 
Geçen senenin ayni aylarına naza

ran harici ticaretimizde 25 milyon 
liralık bir fazla vardır. Bu, Türk e
konomisinin· iş hacmine ilave edil • 
miş bir miktardır. Thracatmuz, ge
çen seneye nazaran on ay zarfında, 
on milyon lira faz1a kaydetmekte -
dir. lthalatımız da bu nispette yük
selmiştir. Bundan anlıyabiliriz ki bu 
röpriz denilen devrede alınan tedbir
ler tesirini göstermiştir 

Ferahlık, Sıkıntı 

Bütün cihan hayatında siyasi ol -
sun, iktısadi olsun yeni bir sürpriz
le karşılaşmadığımız takdirde diyebili 
riz ki Türk ticareti umumiyetle ge . 
çen senelere nazaran bu sene bizi 
memnun edecek şekilde cereyan is -
tidadını göstermektedir. Bittabi ba -
zı maddelerimiz üzerinde biraz ferah 
lık olduğu gibi bazı maddelerimizin 
satışlan üzerinde de sıkıntı mev -
cuttur. Fakat burnda ifade etmeli-. 
yim ki ikisini de kül halinde mü -
talea ediyoruz. ' 

Ucuz istihsal 

Müstahsilin sadece dikkat edece -
ği nokta bol istihsalit yapmakla be
raber beynelmilel piyasaya göre ma
liyet fiyatını ayar etmesidır. Eğer 
biz memleketi."llizin bugünkü inkişaf 
seyrini arzu ettiğimiz çevhile tam 
manasile bir refah devresine intikal 
ettirmek istiyorsak, gerek sınai sa
hada olsun, gerek zirai sahada ol -
sun, müstahsillerimizin anutla.ka bey 
nelmilel maliyet fiyatını göz önünde 
tutmaları ve o miktarlara göre is -
tihsalii.tı temin etmeleri kendileri ve 
büyük .milletimiz için zaruri bir key
fiyettir. 

Aksi takdirde alınacak herhangi 
bir tedbir suni olur. Ben isterim ki, 
buradan maruzatımı müstahsil işit
sin ve kendisinin kulağına gitsin ve 
tedbir almakta gecikmesin. 

Sanayiimiz 

Muhtelif zamanlarda, muhtelif ve
silelerle birinci beş senelik progra -
mımızdan bahsedilmiştir. Ben öyle 
zannediyorum ki, bu sanayi progra
mımızın izah edilecek hiçbir noktası 
kalmamıştır. Yalnız ben burada. hu
zurunuzda, şu kadarcık söyliyebili
rim: Birinci beş senelik sanayi prog
ramı bitmek üzeredir. Bunun bittiği 
ni belki gelecek sene burada, içtima
ımızda .size tebşir edebileceğim. Bi· 
rinci beş senelik sanayi programı na 
sıl vücude gelmiştir Bunıun teknik 
cihetlerinden, tesisatından, idare tar 
zından ve satışlarından bahsedecek 
değilim. 

Bize bu ümidi veren diğer nokta 
da yine cihan ekonomi politikası ü
zerinde tebeddüle doğru meyil sez -
miş olmaklığınıızdır. Bazı iptidai mad 
delerin diğer memleketlerde bol ola
rak yetişmiş olması, istihsalatın ge
nişlemesine vesile olmuştur ve bu i
tibarla mal satmak istemiyen mem
leketleLı yeniden satış iştahınr glister 
meğe başlamışlardır. Şu halde bizim 
prensipimiz, .malımızı alanın malını • 
alırız esasına istinat ettiği için ti -
caretimiz tabii şeklinde ve seyrinde 
yürüyecektir. Ve buna bilhassa hükiı
mctimiz dikkat etmekle kendisini mü 
kellef addeder. 

Birinci beş senelik sanayi prog
ram t~isatı, inşaatı ve mUte<lavil 
sermayesile hlze 90 milyona mal ol 
mu ... hır. 90 milyon!.uk bir eserdir. 
Bu 00 mih·o.nhiİ< eser bizim ne mali 
ve ne de ~ara politikamtZI ~·ik 
etmeden vücuda getirilmiştir. Bu· 
ou bo suretle ifade etmektoo mak· 
sadrın Tilrkfye hükiimetiınin her 
y-aptığı 1 te çok hesaplı hareket et· 
tiğini tabii kayınaldarmdan hiç bi· 
risini forse Ptıneden eserlerini bi
rer birer milletin nazan takdirine 
a17..etmis olduğunu göstermek -
tedir (Alkışlar) 

lstihsalatımız 

Harici ticaretimizin 25 milyon li
ralık fazlasına rağmen dahi deki ıs

tihsala tıanız ve istihlakatımız ne rad 
dededir? Elbette bu, merak edilecek 
bir meseledir. Sümer Bankın fabrika 
ları faaliyettedir. Diğer hususi fab-
rikalar da faaliyettedir Hariçten 
memleketimize bu sene ar.lettiğim 

veçhile fazla mal ithal edilmiştir. Biz 
zat ımerak ettim. Rakam istedim. 
Sümer Bankın "konjonktür" bürosu 
bana 10 aylık hesap arını verdi. 

Bunlar içinde görüyorum ki bi
zim için hi~ şikayet e'lilmlyeaı \'e 
iyi bir sene addedilf.11 1936 senesi
ne nazaran 1937 s~ıcsinin on aylık 
hesabı yüzde 51 nishetlnde bir is
tihlak fazlalığı kaydetmektedir. bu, 
bize L~pat eder ki milletimizin alıj 
kabiliyeti mütemadiyen ve müte
valiyen yükselmektedir. -aJkışlar-

Bir Nokta 

Burada, diğer bir bahse geçmez
den evvel, müstahsillerimize bir nok 
tayı hatırlatmak istiyorum. Bizim ha 
rici ticaretimiz adeta bir hesabı ca· 
ri şeklındedir. Ma!Um olan kliring 
hesaplarıdır. 

Kliring hesaplarında 27 milyon li
ra birikmiş paramız vardır. Bu pa -
ra. Türk malı alınması kaydı şartile 
Cümhuriyet Merkez Bankasında nak 
ten mevcuttur. Ayni zamanda Tüı l: 
piyasasına ecnebi memleketlerinin ve 
resiye olarak kısmen kısa ve kısmen 
uzun vadeli olmak üzere toplanan, 

90 milyon Türk lirasını modest bir 
meblağ olarak tC'liikki edecek meınle 
ketler vardır Fakat bizim icin maa
lesef henüz 00 milvon lira büyük bir 
paradır ve bu büyük parayı hiçb!r 
istihsal ve tahsil membaım tazyik 
etmeden elde etmiş ve işimiıi gör
mUs buhınuvoruz Bunun manasını 

elbette tnkdir buyurursunuz. 

Madenlerimiz · 

Hükumetiniz ve iktisat vekaletiniz 
bu sene ulusal ekonomi ve artırma 
haftasında millete küçük bir hediye 
verdi. O hediye Uç senelik maden pro 
gramıdır. Madenlerimiz şimdiye ka
dar bizden maada herkesin malı idi. 
Tlirk madenleri üzerinde herkes 
spekülasyon yapmak ve dilediği gibi 
mlispet veya menfi şekilde rapor ver 
mek hakkını haiz olduğunu zanneder 
di. Hükfı.metiniz kurduğu mUessese
lerle. memlekette bu yeraltı servet
lerinin tetkikatını tamik etti ve biti
rilenler üzerinde tesisatını yapmıya 
karar verdi. Bunlardan rantabilite 
hesaplarına nazaran rasyonel olduk 
lan an'a.şılanlar derakap faaliyet sa 
hasma atılmıştır. Bu faaliyeti bakır, 

kurşun. demir. altın ve gümüş üz~
rinde toplamaktayız. 

Kömür 

Şu halde noksan ithı:ı 1at vuku bnl
d•ıihı takdirde, memleketimizde yeti- :eb~' iğ miktarı 32 milyon liradır. 
ee~ mallar üzerinde biz de satış iç:n ... ~unlar da vadesi geldiği zaman Cüm
yeni yeni mahrcçler bul"llak mecbu _ l nurıyet Merkez bankasına yatacak 
riyetinde ldik. Yeni 1-ıir mahreç bu:- l ve 'rürk malı s~tın. ~lınacaktır. 
mak kolııy hir iş deı;na:r. n, hayatı l Buna mukabıl bızım de yalnız Al
'"' ıınanevi değiştirmek kadar güç _ manyada birikmiş paramız vardır. 

Kömiir hnvzasımlnki yeni rasyonel 
tedbirlerle birlikte bu madenlerimiz
de bütün programlarile, planlarile, 
parasile işletilmiye hazırdır. Ayni 
zamanda, memleket içinde henüz 
mevcudiyeti tesbit edilmiyen birçok 
madenler vardır. Bunlann bir kısmı 

tezahürat halinde bulunmuş, bir kıs 
mı da bize. eskiler tarafından işletil
miş. fakat programsız ve plansız bı
rakılmıştır. Eskiler işlettikleri bu 
madenlerde belki de plansız çalışıyor 
lardı. Bundan dolayı eskilerin işlet
tiği bu madenlerin ne cevherleri ne 
de hali hazırda.ki kıymetleri hakkın
da malumatımız yoktur. 

tiir. 

Bir Mukayese 

Mem'ekette iş hacmini artırmak 
ve hayat üzerinde müessir olan bazı 
madde'eri ithal etmek suretile ucuz 
luğu temin etmek prensipini takip 
ediyoruz ve bu sebepledir ki konten
janı malflm olan şekilde kaldırdık. 

Kontenjanın kalkmış olması ve sa -
tısları buna muvazi olarak ta temin 

Bunun miktarı, ihracat mevsimir:e 
1tirdiğimiz zaman 44 milyon lira i<li. 
Bugün 18 buçuk milyon liraya düş -
mUştUr. Fakat buna mukabil Aııman 
ya piyasasının Ti.irk piyasasından ve· 
resiye satışından mütevellit alaca -
ğı vardır. Yani biz kendi hesabımı -
za asla açıkta değiliz. Bunu bu su • 
retle muvacehenizde ifade etmekten 
maksadım alman tedbirlerle ..Urk 
müstahsili için mUşteri bulunduğunu 
göstermektir, 

14 Milyon 

Programın ikinci safhası bunların 
tetkikini amirdir. Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü jeolojik tetkikleri-

nl ve bunlar üzerinde işletme hesap 
lannı yapacak, memleketin istifade
sine arzedecektir. 

Bu maden programı çok müte· 
vw olarak sizlere hediye edilmiş 

olmasma rağmen üç s~eoin niha

yetinde memleketin iş hacmine 14 

milyon lira llave edecektir. Memle

ketin i~ hacmine 14 milyon lira ili· 
\'e etmi~ olmakla beraber bizim 

için daJıa hususi bir kıymeti de ha
izdir. O da, döviz membaımızı kuv

vetlendirecektir. Çünkü metal ilze

rinde alış veriş dövizle yapılmak
tadır, 

Mali Vaziyet 

Ekonomi denince finansın. maliye
nin hatıra gelmemesi gayri kabildir. 
Aca~ harici ticaretimizdeki inkişaf 
bu memlekette mali menabii forse 
etmeden yapılan işler, iş hacminin 
çoğalması, mali vaziyetimiz üzerinde 
ne tesir yapmıştır? Elbette merak 
edilecek bir meseledir. 

Maliyemiz gayet dürüst, gayet sa
labetli bir esasa istinat etmektedir. 
Bütçesi kati ve samimi olarak rnüte
vazindir ve bu kati ve samimi olarak 
mütevazin olan bütçenin bu hali ila 
nihaye devam edecektir, ettirilecek
tir (şiddetli alkişlar). 

CUnkü arkadaşlar, bir devletin büt 
çesi mütevazin olmazsa, hilkiım~t 
kunnıya imkan yoktur. Hükumeti 
kurmazsa ordusu . yoktur, ordusu ol 
ma?.sa emnivet mesnedi yoktur ve 
binaenaleyh mUtevazin olmıvan bir 
bütcenin arkasından muhakkak bir 
anarşi beklemek zarureti vardır. Biz 
bu sınarşinin memlekette doğma::ma 
deıfü. memlf'ketimiz hudutlarından 
baktnasina dahi müsaadf' etmiyer.e
~iı ( sidıiotli ve ~iirckli alkışlar). 

1ştP bütGe miiva?.CnPsi hizim na;ı:a 
nm1zdıı bu ktınar hassas bir mPse
ledir. Acaba hütcemiz ne haldedil'? 
c;i?.e hir ;Jd mukaveseli rakam rıku
vacaihm Bilirsiniz ki, bUtce senesi 
haziranıfan başlar ve avn bir !'lene
dil" vP <>imdi hu av altmrt aydır. 

Ve'T't?i tahsttfttimrzm ~ltı ayhğı: 
1935 ~f"trinne-95 mHvon, 1.9:-IB 

sPnesinde 127 milvon. 1937 senesinde 
147 mllvon (alkışlar). 

Mali politikamız ti;ı:f"rinde. ekono
mi notiti'kamı?tıa olduğu gibi dura -
rak dei?ilim. Yakın zamanda Biiviik 
Millet MecJi!'linde bunun etrafınd::t 

rok ıır.ıın izahat ve maru?..ııtta bnlun 
dum. Esasen burada tafsilata gir. -
mPklP sizi sıkmak sadet harici adde
dilebilir. 

Mevdua1 

:Mevduat kısmına geçiyorum: Mil
letin kazancı ne raddededir? (Pou
vair Dichart) nin, satınalma kabili -
yetinin yükseldiğini ve yükselmekte 
olduğunu size arzctım.iştim. Buna işa 
ret etmekle beraber mi'li tasarruf ne 
raddededir? Milli tasarruf her 
gün bUyük hamlelerle art -
maktadır ve bu tasarruf memleketin 
iş hayatına kanşmakla umrana yar
dım etmektedir. 
Çocuklanmızdan başlıyan bu gU -

zel Met bUtUn milletçe seve seve tat 
bik edilmektedir. Şurasını tebarüz 
ettirmek isterim ki, tasarruf etmek 
sadece şahsi menfaat değildir. Ta
sarrufun manasında milli ekonomiye 
hizmet vardır ve tasarruf. heyeti u
mumiyesile bir milletin esas serveti
ni ve esas sermayesini teşkil ener. 
Bizim memleketimizde bu sermaye 
kudreti ne haldedir? Mevduat keli
mesi içcri..~ind~ küçük ve büyük cari 
hesaplarla berabe>r umumi tasarruf 
miktarlan da dahildir. Bu suretle 
maruzatta bulunuyorum 

1935 senesin.de 198 milyon 
1936 Stmeshıde 200 milyoo. 
J 937 senesi Ha.ziran gayesinde 

277 milyon (alkıı:lar) 

Milletin tasarrufu budur ve ban
kalarda nakit olarak mevcuttur. (SU 
rekli alkışlar). 

Paranm istikrarı 

Aziz vatandaşlanm. Her sene bu
rada bir mesele mevzuubahis olurdu. 
Ben de kısaca bu mevzua temas ~de 
ceğim. O da milli paranın istikrarı 
meselesidir. Geçen sene ve ondan rv 
velki senelerde derhatır edersini'Z ki 
bir çok memleketlerin paralan çök
mUş, inhidam eylemiş, sukut etmiş
tir. Bu inhidam arasinda ayakta du 

ran ve ayakta durmasına katiyetle 
karar verilen Türk prasıdır. Ti.irk 
milli parasıdır. (Sürekli alkışlar). 

Bütçemiz mütevazin, harici ticare 
timiz bizim için şayanı memnuniyet, 
vergi tahsilatımiz muntazam, bilmi
yorum ki, Türk parası üzerinde t.op 
!anabilecek, tekasUf edebilecek ufak 
bulutlu bir nokta bulunabilir mi? 
Eğer Türk parası üzerinde bulut

lu bir nokta gören1er varsa o insan
lar asla samimi değilerdir ve Türkün 
dostu değildirler. (Bravo sesleri, şid 
detli alkışlar). 

Altm Stoku 

Merkez Bankamızda her sene al -
tın stokumuzun çoğaldığını bilirsi -
niz. Herkes Bankamızın dikkatle ta
kip ettiği bir politika vardır. Enflas
yona mani olmak. Enflii.syonu türk
çe olarak iptizal kelimesile de ifade 
edebiliriz. Bilirsiniz ki Merkez Ban · 
kalarının en esaslı ve en mühim olaıı 
vazifelerinden birisi memlekette · i§ 
hacmile beraber para volUmUnü a . 
yarhyarak, ikisini müvazi olarak gös 
teıımektir. Klasik nazariyede der -
!er ki Merkez Bankaları bunu yap · 
tıklan takdirde başka hiç bir şey 
yapmış oLmasalar dahi vazifelerini 
ifa etmiş olarak kabul edilebilir -
!er. Bizim nazarımızda enflasyon, ih 
tiyaçtan fazla para çıkarmaktır. mu 
zurdur. Fakat ihtiyaç varken enflas
yon endişesile para çıkarmamak ve 
piyasayı dar bir vaziyette bırakmak 
dahi ayni derecede muzurdur. Ve 
buna verilen isim deflasyondur. Şu 

halde biz milli menfaatimiz itibarile 
enfJasvonu reddettiğimiz gibi elbet
te deflasvonu da reddederiz B;?.im 

için hakikat olan mesele tabii şek -
!ini bu1maktadrr ''" ihtivarım•zla pa
ra volUımunu ciddi ve samimi bir su 
rette ayarlamaktır. Merkez Banka -
mız bu nokta üıerinde şünhesiz ki 
has.<1astır ve hassas bulunacakt•r. Hü 
kCımctten de lii:ıo:ım gelen müzahereti 
<>1bette görecektir. 

Emniyet 

Elfonomik meselelerin, mali mese
lelerin ve para birllctinmenin bağlan 
dığı bir f akt:ör va mır. O filtföru:n: is
mini bilirsiniz, .emniyettir. Dahili em
niyet, harici emniyet .. eğer b~ fak · 
törlerden emniyet faktörü noksan o
l ursa bunu sehpanın bir ayağına ben 
zetebi iriz. Ayakta durmasına im -
kan yoktur. Şimdi sizinle aziz v~tan 
daşlarım, emniyet faktörü üzerinde 
kısaca konuşacağım. Benim görüşü· 
me ve i:emas ettiğim vatandaşlarımın 
bana telkin ettikleri kanaate göre, 
rürkiyede teessüs eden asayiş şim -
tiye kadar olan geçmiş devirlerittpi · 
zin hiç lıirinde teessüs etmemiştir. 
Vaktile tetkikata çıktığımız zaman, 
yani bizim hayata kanştığımız za • 
manlarda, ilk iddia olarak seroedi
len memleketimizdeki, kasabamızda
ki bu şekavet meselesi ne olacaktır? 
suali idi. 

Bugün az çok kabadayılık ananesi 
ile şekavet merkezi addolunacak mu 
hitlerimizde dahi şekavetin ismi u • 
nutulmuştur. Asayiş fevkalade bir 
surette teessüs etmiştir. Bu şekaYe
ti sanat ittihaz edebilen vatandaş -
'arımız dahi sapanına sarılmış, ha
yatlarını bizzat kendi gayret1erile 
kazanmaktadırlar. Bu, CUİnhurivet 
rejiminin millete bahşettiği büyük 
bir nimettir. (Alkışlar}. 

Sımf Yok 
Bizim memleketimizde emıf kavga 

Jarı yoktur. Sınıf ihtirası yoktur, bi
ribirini menfaat saikasile didikliyen, 
yıkıp bitirmek istiyen ayrı ayn in -
san'ar yoktur. Hepsi Türk namı ve 
vahdeti altında toplanmış mübarek 
insanlardır. (Sürekli ve şiddetli alkış 
lar). 

Memleketimizde bilaistisna her fert 
sayile, kudretile. zekasile memleketin 
kendisine verdiği nimetleri kullanır, 
ve kudreti zeklsı ve istidadt nisbe -
tinde müstefit olur. Bunun istifade
•ine mini o1abilecek hiQbir tedbir, 
hiçbir kanun, hiçbir engel yoktur ve 
olmıyacaktır. (Sürekli alkışlar). 

Şu halde vatandaşlarımla h11.rlili 
emniyet Uzerinde ittifakı tammımız 

vardır. GörUyorum ki siz de beni tas 
vip buyuruyorsunuz. 

Hariçte 

Şimdı harici emniyete geçiyorum. 

Büttln dünya gözden geçirildiği 
takdirde bütün cihan içinde düzenli· 
ğin mevcut olduğunu iddia etmek fa.s 
la safdillik olur, ve böyle bir iddiayı 
tekzip edecek, mubte if memleketlei'-
de hadiseler mevcuttur. · 

Zaman zaman muhtelif diyarlar· 
dan kuİaklanmıza top sesleri gelmek 
tedir. Bu vaziyeti bu suretle kısaca 

hulasa ettikten sonra derakap kendi· 
mize intikal etm~k isterim ve derim 
ki Türk vatanını istihdaf eden husu
si mahiyette ve umumi mahiyette ol
sun bir tehlike mevr.ut değildir böyle 
bir tehlike görülmüyor. Hükumetini
zin iki taraflı ve çok taraflı, ve mu
hakkak surette sulh emeliyle yaptığı 
dostluk muahedeleri ve misaklar kar 
şılıklı emniyetimizi kurmaktadır. ve 
bi~ karşımızdakilerin ha_kkına ne ka· 
dar riayet etmekte isek elimizi uzattı 
ğımız ve dostluğumuğu üade ettiği· 
miz devletler dahi ayni surette bizim 
his ve fikrimiz gibi sulh emeliyle bize 
ellerini nzatmaktadır. Bundan şüphe 
siz ki bir muvazene teessüs ediyor. 

Ordu 

Fakat asıl esıis kuvvetimiz, mem· 
leketimizin potansiyel kuvveti vahde 
timiz ve bilhassa milletimizin şefimi· 
zin etrafında ve bila kaydtişart bulun 
muş olmasıdır. -Alkl§lar-

IUemleketlmtzde bu suretle sul· 
hün nigehbaııı olan organlre büyük 
bir kunet mevcuttAir. Bu ~et 
Türk milletinin bütün mezayasmı, 
Türk mfllethıirı tarihteki bütün kah 

. ramanhk ve şehametinl nefsinde 
toplamışhr. Biz on.t1n ismine sade
ce ordu diyonız ve onunla Htihar 
ediyoruz. (Sürcikli alkışlar). 
He; giln geçtikçe techizat itibarile. 

kudret itibarile mUtemaniyen yükse
len ve büyüyen ordumuz.eşsiz başbu· 
ğunun kumandası altında elbette 
Türk vatanına müteveccih olacak h«:1' 
tehlikeyi bertaraf etmek kudret ve is 
tidadındadır. (Alkşlar) 

Bunu ifade ederken sırf orduya 
karşı olan muhabbetlerımizi, tevkirle 
rimizi arzediyorum. Yakın veya uzak 
bir tehlike mimasınaaounu ifade et
miş bulunmuyorum. TekJ'aJ" eaerlID 

ki vatanımız i~in t!t:Riaaf edilmit ar 
tehlikenin "mevcudiyeti mevzuu bahie 
değildir: Fakat her hangi bir sürpriz 
karşısında cihan tahavvülatı içinde 
tedbirli olmak lazım geleceğini ifade 
içiİı bu .maruzatta bulunuyorum. 

Hatay 
· Teşrin ayları Türk tarihinde mil1' 

bir hususiyet göstermektedir. BilhS.S 
sa Birinci ve lkinciteşrin aylannı:D 

29 uncu günü; Birinoiteşrin ayının 29 
uncu günü biliyorsunuz ki Cümhurl· 
yet Bayramıdır. Cümhuriyet bize bil· 

tün hurafeleri yıkmış, onun yerine 
nurlu bir devrim hayatı ikame etmi§. 
Şefimizin idaresi altında bizi her gi.in 
birer suretle terakkiye doğru götUr· 
mekte bul unm uşt ur .. (Alkışlar) 

Biz CUnıhuriyetimizi takdis ederis. 
biz bu rejimin altında mesut olacağı· 
mıza inanırız. 

29 lkinciteşrin Hatay Bayramıdır· 
(SUrekli alkışlar) elbette üade edebi 
liriz ki Birinci 29 Teşrinin kardetl 
yahut evladıdır. ~en sene bu me\f" 
simde Hatay mevzuu bahsolduğu za
man, niçin sakhyalım, içimizde endi·· 
şe mevcuttu. Hatayı kurtarmak aznıl 
katisinde idik, kati netice alınmamı§· 
tı. Gönderdiğimiz heyeti murahhaBS 
yolda bulunuyordu. Şimdi milletiuıi· 
zin karşısında diyoruz ki Hatay kur· 
tulmuştur, Bayramını yapıyor. (Şid· 
detli ve sürekli alk!şlarJ Bu hususta 

kabul olunan rejim behemehal ve ta· 
mamiyle tatblk olunmalıdır. (şiddetti 
alkışlar) şu halde hep beraber arka· 
daş1ar. sevgili Hataya ve Hataylı kal' 

deşlerimize, sesimizi milli heyecanl1 

yükselterek diyelim ki HataY,. istikla· 
tin kutlu olsun (kutlu olsun sesleri• 
bravo sesleri, sürekli ve şiddetli alkll 
lar) 

Bafkanın nutku 
Ankara, 12 (Tan muha.birindenl- · 

Ulusal ekonomi ve artırma kuru:; 
başkanı M. M. Vekilimiz Gene 
Kazim Ozalp bu akşam radyoda bit 
nutuk söylemiş ve bilhassa yerli nı~ 
lanmızın bUtUn ihtiyaçtan tam !11. 
nasile karşıladığını, f abrikaiarırnız il 
tihsallerinin harici mamulA.ta re1'8 -

bet edecek vaziyettP nMuihınu teb!l
riiz cttirmişHr. 
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EtANIYET SANDIGI ILANLARI 

Taksitli Emlak Satısı 

k SEMT! 
:a uıguncukta eski Kumbaoğ1u yeni 
N arnyacı sokağında eski 6 yeni G 

o. h. 

Muhammen 
C I N S I kıymeti 

Lira 
Iki katta dört odalı ahşap 300 
bir evin tamamı. 

~atihte eski Mollaahaveyin yeııi !ki katta beş odalı kuyusu 2000 
~U~te~ipisk~nde~ mahallesinde eski ve elektrik tesisatı olan 

Vızcı, yenı Balıpaşa sokağında en kargir bir evin tamamı. 
eski 15 eski 17 yeni 148 No. ıı. 

~Ski'.darda Altunizade mahallesinde Uç katta yedi odalı bahQeli 200 
~ acııbrahimağa (Sırmaperde) soka- ve kuyulu ahşap bir köşkün 
t."lnda eski 5 yeni 11 (Kapı üzerinde tamaım. 
l3) No. lı. 

Şehzadeba.sında Babahasanalemi ma Uç buçuk katta on odalı 2~00 
haııesinde eski Mahmudefendimek- elektrik tesisatını havi ah-
lebi yeni Serezli sokağında eski 9 şap bahçeli bir evin tamamı. 
Yeni 23 No. Iı. 

l<unıkapıda Muhsinehatun manaııe
Sinde Molataşı caddesinde eski ve 
~eni 19 No. ıı. 

:BE:§iktaşta eski Rumali yeni Türka!i 
llıahaııesinde Uzuncaova caddesinde 
eski ve yeni 10 No. h. 

s.uıtanselimde Çirağıhamza mahalle
Sınde eski Sakızağacı yeni Tabakyu -:us sokağında en eski 20 mü. eski 
8 Yeni 65 No. lı. 

~Yoğlunda Şahkulu mahallesinde 
l(Uçük lı.endek sokağında Kuledibi
lneydanı karşısında eski 2, 4, 4, 4 
llı.Uk . 6, yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. lı. 

lki buçuk katta beş odalı 1400 
elektrik tesisatını havi bah-
çeli kargir bir evin tamamı. 

lki katta dört odalı ahşap 
bir evin tamamı 

Uç katta beş odalı ahşap 
bir evin tamamı. 

Dört buçuk katlı yirmi 

odalı altında bir gazino ve 
bir mağazası olan, terkos ve 
elektrik tesisatını havi kar-
gir üç evin tamamı. 

300 

650 

12000 

~Yoğlunda Hüseyinağa maha!Jesin- Uçer katlı beşer odalı al- 3500 
e eski Arnavut yeni Mısırbuğdayı tında iki dükkanı olan kargir 
&okağında e~ki 2-1, 24 mük. 24 mük. iki ev ile ayrıca arka kısım-;4 llıük. 24 mük. yeni 20, 22, 24, 26, da on odadan mürekkep kar-
8 ?llo. lı. gir bir evin tamamı. 

1 - Arttırma 23-12-937 tarihine düşen Perşembe günü saat 15 te 
~apııacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenin üstilnde kalacaktır. 

2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
l>ey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede 
Sekiz müsavi taksitte ödenir taksitler yüzde 5 faize tabidir . 
. 4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
lJlotekli kalır. (8180) 

r:-..~--~--------------------~--------------------..!a' 
._Devlet Domlrvollar1 ve limanf art lşlelme U. idaresi Hanlara 

t-, ~ağıda .mevkii, n~v'i ve muhammen bedeli yazılı gayri menkuller ay
c d yıı ve bırer sene müddetle 21-12-937 salı günü saat 9,30 da Sirke-

1 e 9 ncu · ı -k ış etme bınasmda arttırma eksiltme Komisyonunda pazarlıkla 

~r~a verilecektir. tstekliler hangi yeri kiralamağa talip iseler ona ait 
flı~ a~nıen bedelin % 15 nisbetinde kat'i teminat akçesiyle ve kanuni ve- . 

alarıyle ayni gün ve saatte Komisyona müracaat etmelidirler. 
Şartnameler parasız olarak Komisyondan verilmektedir, (8223) 

Yeri Gayri menkulün ne olduğu 

~ 
. 

senelik 
anuhamnıen 

bedeli 
kuruş 

irkeci Istasyon dahilinde kitap ve kuru yiyecek satışı için 
2 kübik kulübe. 

,, Kargir Mağaza 
h ,, ,, 
,, 

" 
,, 

" " " 
" " " ,, 

" " 
" ,, 

" ,, 
" " ,, ,, 

" ,, 
" " 

llaı " Pencere yeri 
'· ıklı G . . -tezı· azıno yerı 

~ak:nı~.halle Dükkan yeri 
tkoy Köşk ve müştemilatı yeri 
'' Arsa 

~ '' Köprü üstünde Kncık 
eşil köy "!ıl 

Köşk ve müştemilatı yeri 
" Arsa 

l{u .'.' Bilf e ve bahçe 
lııp <;:uk Cekmece Büfe, Bahçe, otel 

C:at:7akuıe Kahvehane ve büfe 
ca Büfe Barakası 

Gazino yeri 
Kömür Harman yeri 

" " " " 
~ ~· Kahve ve bakkal dükkanı 

J\.l;u~köy Büfe ,, Mobilya Idare nin " 
u Baskülyeri 

lı~u " .. Bakkal dük8.nı yeri 
nkop .. 

i ... ne ;u ~ahvehane Barakası 
C.: k araagaç ,, bah!;esi 
?4 köy : 

a,dra 
r.ehı· : Baskül yeri 
ı.. ıvank" l\rtk oy: 

lare}i : 

27.000 
44.400 
41.600 
41.600 
83.200 
41.600 
39.420 
41.600 
41.600 
41.600 
41 .600 

ı .ooo 

3.800 
3.600 

14.400 
300 

14.400 
8.400 

150 
22.000 
42.000 

4.100 
12.000 

21.600 

1.500 

2.100 

5.100 

20.100 

1.800 
6.000 

8.220 
1.800 

5.400 

TAN 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en b'~nci ~" ..... tdır. 

PETROL N 1 ZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini teda

vi eden tesiri rnUcerreb bir UA.çdır. 

11 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankasından: 
Ulusal Tasarruf Haftası Münasebetile 

12 Birincikanundan 18 Birincikanuna Kadar 
ULUSAL TASARRUF HAFTASIDIR 

Bu hafta içinde kumbarası olmıyan her Türk bir Kumbara alarak para biriktirımiye ba§lamalı, liumbarası 
olanlar da mümkün olduğu kadar para yatırarak ulusal tasarrufu artırnıağa çahşmalrdır. 

Bu hafta içinde bankamızdaki tasarruf hesaplarına en aşağı 10 lira yatıranlarla 10 liralık yeniden bir 
tasarruf hesabı açtıranlar arasında 2 mart 938 de kur'a çekilerek kazananlardan 100 kişiY.e muhtelif nis
betlerde 1000 lira ikramiye dağıtılacaktır. 

Yalnız bu kur'aya iştirak edebi1mek için yatınlan paradan şubat 938 nihayetine kadar en aşağı 10 liralık 
bir bakiye bırakılması icap eder . 

lstanbul Kız Öğretmen Okulundan : 
İstanbul Kız Öğretmen Okuluna kadrn ve erkek hademe alınacaktır. İs

teklilerin Okul İdaresine miiracaatlan. (8266) 

-========================================== 
24-12-1937 cuma günü saat 15,45 de kapalı zarf' usulü ile Ankarada 
idare binasında satın.\ alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 11650 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 1040 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez 

nelerinde satılmaktadır. (8198) 

• • • 
Hergün Haydarpaşadan saat 15.15 de hareket eden Diyarbakır ve Sam-

sun treninin fazla izdiha.mlı olması hasebile bu trenden sonra saat 15,30 
da hareket eden 2006 No. lu Ikiuci bir muhtelit yolcu treni 12-12-1937 
tarihinden itibaren Haydarpaşa - Eskişehir arasında seyrisefere konul· 
pıuştur. Bu tren Tütün çiftlikten maada bilfunum istasyonlarda tevakkuf 
edeceği sayın halka ilan olunur. (8267) 

• • • 
Muhammen bedeli (22741) lira olan 1 No. lı liste ve (12374,09) lira mu

hammen bedelli 2 No. lı liste, (1169,35) lira muhammen bedelli 3 No. lı 
liste, (3315,63) lira muhammen bedelli 4 No. lı liste, (3758,61) lira mu
hammen bedelli 5 No. lı liste, (783,27) lira muhammen bedelli 6 No. h 
liste ve (3611,69) lira muhammen bedelli 7 No. lı liste muhteviyatı An
kara garı Uımumi kısım mefruşatı 30-12-937 Perşembe günü saat 15 

den itibaren ayrı ayn Ankarada idare binasında kapalı zarf usulile satın 
~~~ . 

Bu i~e girmek.isteyenlerin 1 No. 1ı liste muhteviyatı için (1705,57) li
ra, 2 No. lı liste muhteviyatı için (928,06) lira, 3 No. lı liste muhteviyatı 
için (87,70) lira, 4 No. lı liste •muhteviyatı için (248,67) lira, 5 No. lı lis
te muhteviyatı için (281,90) lira, 6 No. lı liste muhteviyatı için (58,75) 
lira ve 7 No. lı liste muhteviyatı için de (270,88) liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafia müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
llzımdır. 

Konya Belediye Reisliğinden ~ 
Yeni tamir edilip 29-11-1937 Pazartesi günü iki buçuk senelik icarı ka 

palı zarf usulile ihale edileceği evvelce ilan edilmiş olan Alaeddin tepe
sindeki Belediye SİNEMA BİNASI için ihale günü getirilen zarflar 2490 
numaralı arttırma, eksiltme kanununun bu baptaki tarifatına uygun gö
rülmediğinden mezkiır binanın 15 Kaunuevvel 1937 tarihinden 31 Mayıs 
1940 tarihine kadar iki sene beş buçuk aylık ican 14 Birincikıinun 1937 
Sah günü saat 14:,30 da ihale edilmek üzere yine kapalı zarf usulile tek 
rar arttırmaya çıkarılmıştır. Bir senelik icar için muhammen bedel 4,000 
liradır. Talip olanların ve şartnameyi görerek fazla malumat almak istiyen 
lein Konya Belediye Riyasetine mtiracaatlan ilan olunur. (8170) 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
22. 12. 937 Çarşamba günü saat 15 de Istanbulda Nafia MüdürlUğl\n 

de (56532.51) lira keşif bedelli Vefada eski talebe yurdunda yapılacak 
yüksek Muallim mektebi binası ikmali inşaatı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje keşif hülasasile buna mütefcrri diğer evrak (283) kuruı 
mukabi:inde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat ( 4077) liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplan ve en az (40,000) liralık bu i~e benzer iş 

yaptığrna dair Nafia Vekaletinden almış olduğu müteahhitlik ve Tica
ret odası vesikalarını havi kapalı zarflannı 22. 12. 937 Pazartesi günü 
saat 14 de kadar Nafia MUdürlüğüne vermeleri. (7815) 

' 

İnhisarlar Umum Müdür fii~iinden 

1 -·Şartnamesi ve nümunesı mucibince 64000 kilo ı:;ıklop çenbeıi 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

lI - Pazarlık 14/XII/937 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 de Ka 
bataşta levazım ve mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda yapıla
caktır. 

m - Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden alınabilir. 

~tuh • • l 

ammen bedeli 208000 lira olan s 0000 
Şartnaımeler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar

adet normal hat çam traversi paşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağrtılmaktadır. 

IV -:- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,?5 gll 
venme paralariyle birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur 

(M.) (8000) 

1iifünıNIZI SALiH NECATi den alınız. Reçeteleriniz 
büyük bir dikkat, ciddi 

bir istikametle hazırlanır fOSFATIN NECATI 
Çok kıymetli bir bebek gıdası

dır. Bununla beslenen yavrular 
tombul. kuvvetli ve neşeli olur. 
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DAiMA 
DAiMA 

BiRiNCi! •. 
ŞAMPiYON! •. 

TEKKOLLU CEMAL Gl$ES~ SAHiBi 

Tekkoll-ıı 
Ce:r • ı.a:I c·o y EN 

bu ke,idenin en büyük ikramiyesi olan 

40,000 Lirayı yine verdi. 
KAZANAN T ALIHLI : Eyüpte Dökmeciler caddeai 35 

hanede Bayan Memnune derhal 

Tetkkollu CEMAL'den paralarını aldı. 

DİKKAT: Oç ay evvel Bayan Memnune
nin oğlu Dolmabahçe Sarayın-

., 

da telgraf memuru Bay Senai de 15,000 lira almıftı. Bu 

meıut ha.neye T ekkollu CEMAL bu IUl'etle ikinci defa 
Bayan Memnune 40,000 lirayı 
~antaya yerlqtirdikten aonra 

müjdeye gitmif oluyor! gİfe önünde 

İkinci büyük ikramiye 15,000 lir~yı da Pangalbcla İsminin tethirini arzu etmiyen bir Baya 
verdi. 

Oçüncü büyük ikramiye 10,000 lirayı da Emnönünde köfteci ve ,erbetçi Bay lamaile verdi. 

EHEMMİYETLE OKUYUNUZ! 

Yalbaıı biletleri tükenmek üzered;r. Acele ediniz! Adrese çok 

dikkat! lstanbul Eminönü Tekkollu CEMAL giıesi sahibi 

CEMAL GÜVEN Telefon: 24093 

l 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. l§tahmız yok mutlaka 

HASAN MEYVA ÖZÜ 
almız, Yarım bardak §U içinde alınan ve meyve usarelerinden yapılan buharika midenize rahat ve huzur v .. 

recektir. Şişe 25, büyük 40, dört misli 6() 

HASAN G zoz ÖZÜ 
1 Limon, Portakal, Mandalina çeşitleri vardır. Meyve usarelerinden yapılmıştır. Şampan~ gibi lezzetli ft 

1 
midevfdir. Misafirlerinize Hasaıt Gaz.oz Ozü ikram ediniz. 

Yakında, Ananas, Çilek, Muz, Frenk üziknü, Kayrsı, Ağaç çileği nevileri çıkacaktır 
Şişesi 25, büyük 35, dört misli 50 kuruştur. 

,.ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•m~ K 1 Z 1 L A Y ~~11•1111•1111•ıııı•ııı ı •ıııı•ıır 

~ OYUNKAGITLARI MONOPOLU 
• Saynı mütterilerine, piyasa.da en ziyade aranmakta olan: 

• No. 15.16 ve Buna Mümasil OYUNKAGITLARlndan 
• Yeni atokun hazırla.nmıt olduğunu ve istenilen miktarm 
Iİİ depodan alınabileceğini ilin eder. 

•:ııı•ııtı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı•ıııı•ıırı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııı : 
Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Gripinin Faikiyeti 1,.. TÜRKiYE CÜMHURİYETI .SAYIN HALKINA 
Çabuk tesir ederek ağrıları geçirmesine mu· 
'<abil uzviyette hiçbir zarar yapmamasıdır. 

Göz haatalıklan için öte- ~ 1 
denberi kullanılmakta olan öksürük ve boğaz ağnlann-

da f evkali.de teairi 

olan pastil 

MIDAT 

1 

Bütün bu bbbi müstahzarlar 9 Birinci Kanun 937 tarihinden itibaren CELAL ERGUN bbbi mü8tahzarlar li.boratuvarmda 

Yeni sa~i~i C <® O a O tarafın~an 
imal olunarak eczanelere tevzi olunmıya ba.tlandığı bugüne kadar Celal Er2un Laboratuvarının müıtahzaratmı emniyetle ve aeve 

seve kulla.nan aayın TORKIYE COMHUR1YET1 halkına ili.n olunur, 

• 
yerı: Toptan satış 

latanbul po&tane arkuı Basiret hanı 26 - 30 numarada CELAL ERGUN 

TIBBI MÜSTAHZARLAR LABORATUVARI 

,,,,,,,, 

Bu fena ve karıJık hava· 
larda en büyük yardıtmc:ı· 
nızdır. laJ ve romatizma 
ağrllarınızı geçirir, nezle 
ve gripi önler. Kadınların 

gelir. icabına göre 24 
saatte 3 kaıeye kada 
alabilirsiniz. 

...................................................................... ..-

muayyen zamanlarındaki 

rahatsızhklarına da iyi 

Bütün bunlara rağmen 
mide ve böbreklerinize 
sıkıntı vermez ve kalbi 
katiyen yormaz. 

" G R 1 P iN,, i ısrar 1 a isteyin iz 1 
....................................... 

lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
27. 12. 937 Pazartesi gUnU saat 15 de !stanbulda Nafia MUdUrlUğUn

de (2998,33) lira keşif bedelli Yeşilköy Tohum !slih lstasyonu leevinde 
yapılacak kalorifer tesisatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve femıt ,artna
meleri, proje, keşif hulisasile buna mUteferri diğer evrak dairesinde i'Ö
rülecektir. 

Muvakkat teminat (225) liradır. 

İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida.re
ferinde almış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafia MUdUrlUğUn
den yazılmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (820()) 

OSKÜDAR • KADIKÖY ve HAVALISI I 

Halk Tramvayları Türk Anonim Şirketinden : 1 
BugünkU bilet Ucret tariflerimize bağlı hususi hUkUmlerin 6 ncı ma.d· 

desi mucibince tramvay eebekelerimizde ta.m ücretli yolculara ait bilet Ucret 

tarifesile seyahat etmekte olan reemt elbiseli Subaylar, 15-12-193'! gü

nünden itibaren, bir anıntakalık ücretle iki mmtakaya ve iki m.ıntakalık 

ücretle üçüncü, dördüncü ve beşinci mıtakalara seyahat edebiler;eklerdir. 

Yüksek Mühendis Mektebi 

Satınalma Komisyonundan : 
Mektebin 937 mail senesi sonuna kadar ihtiyacı olan 35.000 kı1o Ek

mek pazarlığa konulmugtur. Dk teminatı 289 lixa ve beher kilosunun 
mubaımmen bedeli (11) kuruştur. Pazarlığı 15-12-1937 ça.rpmba gü
nü saat 14 de yapılacaktır. 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her gUn ve pazarlığa gireceklerin 

belli gün ve saatte GüınUşsuyunda Mektep binası dahilindeki Komisyo
na mUracaatlan ilan olunur. (7943) 

Sahibi: Ahmet Emin f ALMAN. UınumJ N~riyab idare Eden: S. SALIM 
Gazetecilik ve Neşriyat TUrk Lfmitet Sirketi. Basıldığı yer TAN Matbaası 

r FRUIT SALT' 
lnkibaz ve ondan 
mütevellid migre

ni, baş aörılarını 

ve dermansızhöı 

def'eder. 

ENO, "Fnılt Salt", 11Sel ~ 
Fruff" H " Mıyva TU!!-' 
lı:ell•elerl falırfka 111.,..., 
alarak teıcfl edll•l,tir. 

.. ZIYAA UGRIYAN 
... _,pion amp. O.Ol Gr 1

11 
4' 

LumJnal Kompr. 0.1 Gr. 
Plasmochine Simp. Kompr. 0.02 Gr Ruhsatname No. 8/ : 
Triphal ampul 0.001 Gr. RuhSatname No. 7/l rl-

müsta.hzarlara ait ruhsatnamelerin yenileri çıkarılacağından eskile 
------nin hükmü kalmamıştır. Widmaıın ve Şeriki ----


