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1 Başvekilimiz yarın 
l Belgrad'a gidiyor 
l Ankara, 6 (Telefonla) - Başvekil İsmet İnönü perıcmbe gÜ• 
~ nü Belgrada hareket edecektir. 
~ Baıvekile bu seyahatlerinde Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik 
j Rüıtü Aras, birinci daire müdürü B. Cevad, protokol ıcfi B. 
i Şevket Fuat, Başvekalet ve Hariciye Ve"kaleti huşusi kalem mü· 

I J dürleri B.8. Vedit ve Refik Amir ile üç memur refakat edecektir. 
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~ Cenup viliiyetlerimiz
n::~:· de ahnan tedbirler 

Ba§,,.k'U ismet lnönü 1forabü1~te nutkwıu söy1crlcen 

Başvekllimizln Karabülı'te Demir ve Çelik fabrikalarının 
temelini atmak ıİe Ereğli Mensucat fabrikasını işletmlge 

_ açmak için 11aptığı seyahatinden intıbalar 
---=~~---- ~----~-..---

8 ENE· ş 
Niçin Belgrada 

gitti? 
Çekotlovakya CUmhurreiıi Beneı'in 

Belşrıclı ıiyaret ediıi bUtUn ıiy11et 4- . 
leminde de • \.:!_ rın uar alAka uyandırmııtır. 

ıa.,. .... - YUiOl

feranaınd ..-11 De kUçQk Antant kon-
an eonra VU\ua 

umumt ııı-- ıelmeai bu 
ı &&nın dere . 

ceaıni artırmııtır. 
Mılitmdur ki İtal 

lini ötedenber' K.. .~a Baıvekili Musan> 
ı uçuk An~t d 1 tl . 

arasındaki ııkı te .. ev e en 
lildir aanutten memnun de-

• Bu devletlerden h•rb' . .1 IJiı anla '" ırı ı e ayn 
daki topt~:=u iıt~m~ı olsa bile araların
tenı-:.-...ı g hıçbır vakit hoı görme-

. ---,ur.Buna muk b"l 
hı daiıtn.ak i in . • ı Balkan Antan 
l~mltttr H ç fili hareketlere bilt 
reamt '-'-

0 

t ihayet Balkan Antantını 1 

1111' ttekktiı teınittir B halinde tanımak is - 1 
' '811& lllUJtab tına dahil olan d il Balan Antan-

lerini kendi b" 1.L~vl~tler biitUn lruwet-
ır l1Uennd a 

•m ayn Uç kü U e 1 rdiikleri için 
eden bu ıru b~ k devletten te1ekkül 
letf '-- pu ır büyWt A 
' "-llne getirmi • vrupa dev -
:A'lfııpa d J tlerdır. Diğrr büyük 
f'ıU baknca': ~leri tarafından bunun bir 
letdlr. o arali: tanınınaaını iıtemif'" 

Bunun ~indir 1d 
mı Xont Cian ltatya Hariciye Na
cidere1t bir 

1
° ıeçenlerde Belgrada 

_, an atma . 
,, .. nıı iki dt'IJet unıa ettifj uman 
lapna ile lCUçuıt•raıında yapılın bu an
manen Plrç.Ja Antant devletlerinin 
denler olnı"ttu~~I olduklarını iddia e-

Tabil olarQ B 
totırı toplal\aıı ıt~l~rat anlıımumdan &ışvekil 00 refakatindekilcr Kayseri müzesini geziyorlar 

nm~~~~k~~b~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve pyialann )'eraiı bu türlü iddiaların k 
mek idi ve ıöeterdi. 01~11t~nu göıter- Karabu·· k fabrı· asın-•oaıovakya en-· Şınıdı de yine Çe -

-nnıırreia· B 
ırada giderek kral 1 

• enefin Bel • "l 
ziyaret etmeli, •Ytıi llaibı Pre'lı Pavl'i dan ne beklı• y o ruz.·~ 
novi~ hWdlmeti .1 zanıanda Stoyadi • 

ı e liy 1 
bıılunm11r KUçUJc A aı temaılarda 
ııutuaal aiyaısetind ~nt ırupunun ar
olnıadıfınt vo -atın.;. ç bir defitiklik 
tinnek içindit ~f.tt)<~atnır tebarüz et -
fine kral na•bi l>rtf( p'b Beneı'in ıere -
rilen rn:nt f(51ende• 1"t tarafından ve
buna dair kuTVatJ . ~f:J;Jlenen ılblerds 
iki de•let relıltri •~taretıer vardır. Her 
Jo.altya Y'f it u~oalıvya Çekos • 

oman ya ' 
relr ılyaıete lldaJra 1~mıdı1rl mUıte-
}'aSetln A Yrup tlertnden ve bu ıi -
bah ı ıulhu • • 1 •etmlflerdJr. ıçın llzumundan 

ASIM US 

Fabrikanın iktısadi ehemmi-
yeti çok büyüktür 

OUnde eoo ton maden kBmUrU •arfe
decek; yedi yUze yakın lfçl ve' mamur 
kullanacak; yakacaıı kömUrden gUnda 
tonlarca benzol, aafalt, amonyak çıkaracak 

Yazan: 

~-------....--ASIM US------

Bir beşinci umumi müfettişlik 
ilıdas olunuyor 

Dahiliye Vekili bugün Mecliste Cenup 
seyahati hakkında izahat verecek 
Ankara, 6 (Telefonla) - Cenup vi-j 

lay-etlerimizde yeni bir umum.t müfet • r-11ı111111ıııııı111111ııııı111111ııııııı111111• .............. 
tijlik kurulacaktır. · 

Bu be.ıinci miifettiılik birinci umuınt \ Logaritma 
müfettiflıkten alınacak olan Bitlis, Hak- § 
kiri, Muı. Van ve Siirt vilayetlerile, tt- ~ •HzU Uzerlndekl llml 
çüncü umum! müfetti§likten alınacak ~ 1 da 

•1~ t. d . . = araf ırma Ağrı vı aye ın en müteıekkıl olacaktır. ~ 

Bitlis vilayeti dahilindeki Kotum ka- ~B Hil l z' . tJllı . n 
zasının merkezi Tatvan nahiyesine nak- [ • m Y• e 
tolunacak, cenup nuntakaaında ilk ted· J · Jıazandı 
bir olmak Uzere Bctinci umumj ınUfeJ- * ~ 
itlP.ı b ka~• o A •• o 

~iğe ::iıı :ardlıı yı f (A-A.f--: !Urk ~ 
. zasının Samrıh nahiyesinde ve 'Cb~ Kurumu .~nel .~~te~lı~den : .•• 
kazasının Atazak nahiyesinde yeniden • ~ogarıtma to~unu? .ıs~orı~ onJl• 
·k· ·kaza kurulacakt nını lstanbul Onıversıteaı T urk te• 1 1 

rr. fekkürü tarihi dor.,.nti B. Hilmi ~ Bu suretle cenup mıntakuının mer- :r-
kezinde bulunan birinci umumi milfet~ ya Ülken buldu. Logaritma denilen. 
ti§liğln te1kilatr sıklaıtırılmıı olacak. hususi hesap usulü ilk olarak Har• 
inzibat ve asayiı İ§leri daha emniyetli zemli Musa oğlu Mehmet adında 

bir Türk alimi tarafından dokuzu~ bir ıeyle acvkolunmu1 bulunac.aktır. 
Dahiliye Vekili ve c. H. P. Genel cu asırda ortaya konmuıtur. Meh-

. Sekreteri B. Şükrü Kaya yarın (bugün) met, o asırda matematiğin mucidle. 
Büyük Millet Mtclisinde, cenup mın _ rinden sayılan üç kardqten biridir. 
takasında yaptıfı ıeyahat hakkında iza- Meğmun zamanm~ nısfınnehar 
hat verecektir. (Sonu, aa 4 Bil, S) 

~ . 

Vindsor· ·a·ükü masra
fını nasıl kısabilmiş? 
Edvard, s~f!gilisine akşamları on 
dokuzdan sonra telef on ediyor 

Bir ltıgiliz gazeteai Madam Simpson'u.n beuerlerWn bulv.nduğum.ı ~ 
ro.k bu resmi neşrediyor. Bunlardan biri, aoldıaki lngiliı kadını Madam Ri• 
tir. Hov stadyomu büfeainde çalı§1r.akU&dır. Ortadaki Madam Simpson'uK PG. 
ristcki benzeri Matmazel Raymonddur. Sağdaki d6 Madam Bimpson'u.n ~ 
si.... Benziyorlar mt, siz ne dersiniz' 

İngilizce Daily Express gazetesi
ne bildirildiğine göre, lngilterenin 
sabık Kralı Vindsor Dükü Viyana· 
da misafir bulunduğu Enzefeld şa· 
tosundan taşmalıberi masraflannı. 
klsmaia bqla1n11tır, Maaarifatnu 

muayyen bir bütçeye göre yapmaja 
çalıfttl8ktadır. 

Enzefeld §&tosundan tqmmuı 
dolayısile maiyetinin masrafı azal. 
mııtır. Şimdi 80 lngiliz liran ev 

, ( LUtjen. aayıfa_yı ~). 



· Günlerin peşinden : 

Ağaçsız köyler 
Fransız Sosyal 
Partisi Lideri 

mald.{emeye vertrdf 
Karabük fabrikasın
dan ne bekliyoruz? 

• 
Fabrikanın iktısadi ehemmi-

Tren Kayseriden hareket et!İ. Ereğli dokuma fabrikasının açılması 
ı 1 törenine gidiyoruz. Arkadaşlardan biri elı!e hattın solundaki bir köyÜ 

yeti çok büyüktür 
GUnde eoo ton maden kömUrU •arfe
decek; yedi yUze yakın ı,çı ve memur 
kullanacak; yakacaiiı kömürden gUnde 
tonlarca benzol, asfalt, amonyak çıkaracak 

Yazan: • 
\,,..,. .............. ---- ASIM us----------~ 

K arabük demir ve çelik fabri- ı 
kasına dair §imdiye kadar 
yazılan yazılar daha ziyade 

temelatma töreninde dikkate değer 
hadiselere münhasır kaldı. Mem
leketin bu köşesinde iki sene sonra 
işlemeze başlıyacak ol.an ?ğır sana
yi müessesesinin mahıyetı hakkın
da kafi derecede malumat verilme· 
di. 

Karabiik herşeyden evvel mev
kii itibarile göze çarpıyor. Fabrika
vı kurmnk için her taraftan yüksek 
dağlar ve tepelerle çevrilmiş ol3:n 
bir yerin seçilmiş olması sebepsız 
değildir. Harb vasıtası olarak ta._r
yareciliğin bugün varmış .o~du~~ 
ilerleme dolayı~ile yalnız mıllı mu
dafaa bakımından ehemmiyeti olan 
fabrikalar bir tarafa dursun, alelade 
bütün büyük sanayi müesseseleri 
bile nisbeten herhangi bir düşman 
taarruzundan masun kalacak mev
kilerde kuruluyor. Hatta bazı as· 
keri mütehassıslar bu noktada ihti
yatı o kadar ileri götürüyorlar ki 
memleketlerinin milli müdafaa işle
ri ile alakalı olan müesseselerin vak
tilc yer altlarında hariçten hiç gö
rülmiyecek surette kurulmamış ol
mas:ndan müteessif oluyorlar. ltal
yan1ar memleketlerinde !'anl\yi mın
takası olan Po vadisinin şimalden 
birkaç saatlik mesafeden gelecek 
Alman bomhardıman tayyarP.lerinin 
tehdidi altında bulunmasını kendile
ri için büyük zağf diye telakki edi· 
yorlar. ~ 

Karabük milli müdafaa bakımın
dan müste$na bir yer olmakla bera
ber kömür mıntakası içinde bulun
maktadır. Memleketin muhtelif 
noktalarında olan dCfllir madenleri
ni cıkarıp icabında buraya şimendi
ferle nakletmek mümkün olduğu 
gibi iktisadi şartlar müsait oldukça 
hariçten denizyolu ile demir cevhe
ri de gene kolayca getirilebilir. 

Sonra fabrikada Türk amelesi ve 
Türk malzemesi kullanılacaktır. Bu 
cihetle de memleketin iktiııadi inki· 
§afma ayrı yardımı olacaktır. Me· 
sela Karabük demir ve çelik fabri
kası timdiki kabiliyeti dahilinde bi
le günde en a~ağı 600 ton maden 
kömürii sarfedecektir. Günde altı 
yüz ton kömür ise senede iki yüz 
bin tona yakın ~arfiyat demektir. 
Diğer taraftan Çankırı, Bartın, 
Bolu mmtakalarmdaki ahali kendi 
topraklarının zırai mahsulce kısır 
olması yüzünden İstanbul, Anka
raya giderl~r; buralarda amelelik ve 

kirası vermektedir. Fakat kiraladı
ği villanın bahçesindeki tenis kortu
nu kiraİamamak suretile bir tasarruf 
yapabilmi§tİr. 

Vindsor Dükü, telefon muha
verelerinde de tasarruf yapmakta
dır. Madam Simpsonla yaptığı her 
günkü telefon muhaveresini akşa
mın yedisinden sonra yapıyor. Bu 
ıuretle üç dakikası için gündüz te· 
lefon konuşmalarından daha az pa
ra vermektedir. Bu hususta hemen 
yarı yarıya bir kar vardır. Şimdiki 
tasarruf tekli üzere Madam Simpson 
ile telefonda yirmi dakika konu~ur
ıa eskisine nisbetle bizim paramızla 
12 lira kazanmaktadır. 

Aşçısı da daha ucuz dükkanlar
dan alış ·veriş ediyor. 

Dük, öğle yemeğinde cay, mey
ve, ekmek ve tereyağı yemekte, 
akpm üzeri de kendisine birkaç ta· 
l>ek sade yerli yemek hazırlanmak
tadır. 

Maiyetinin masrafları da tahdit 
ed.ilmiıtir. 

i~çilik ederler. Bu vaziyet fabrika
nın amele ihtiyacını kolaylaştıracak
tır; jşsizlik derdinde olan birçok 
insanlar da devamlı surette kendile· 
rine iş bulacaktır. 

Fabrikayı kurmak ve işletmek 
işirli Sümerbanka karşı deruhte et• 
miş olan Brassert lngiliz müessese• 
si memleketin bu muhitinde müref· 
feh bir amele şehri kurmak için 
biiyiik bir hüsnii niyet beslemekte
dir. Türk amelesine İngiliz amelesi 
hayatı temin edecek olan bu mües• 
sese Zonguldak - Ereğli mıntaka• 
sındaki kömür amelelerini teşkilat· 
landmnak hususunda güzel bir nü· 
mune göstermiş olacaktır. 

F abrikanm kullanacağı memur 
ve işçi miktarı yedi yüze yakındır;, 
alelade bir şeker fabrikasında bulu
nan memur ve işçinin bile bu derece
yi bulduğu düşünülünce bu mikdar 
in!'ana birdenbire az gibi görünü
yor. Yedi muhtelif fabrikanın bir 
yere toplAnmasından tC§ekkiil ede. 
cek olan bu ağır sanayi müessesesi
nin nasıl olup da bu kadar memur 
ve işçi ile idare olunabileceği bir
denbire anlaşılamıyor. 

Başvekil İsmet İnönü bu şüphe
yi nutkunda güzel aydınlattı: 

"Memur ve iıçi mikdannm an
cak yedi yüz kadar olu§U bu büyük 
müessesenin en yeni fenni usullerle 
mekanize edilmiı olduğun\i' göste
rir. Burada en az adam kuvveti ile 

. en çok iatihıal etmek imkanı temin 
edilecektir. Karabük fabrikası en 
modern İngiliz fen ve aanatmm nü
munesi olacaktır.,, dedi. 

Bir milyon metre murabbaı bir 
sahayı İşgal edecek olan fabrikadan 
başka burada çalışacak memurlarla 
işçiler ve bunların aileleri için ayrı· 
ca bir şehir kurulacaktır. Böylelik
le Karabük muhiti birkaç sene için
de hakikaten medeni bir varlık ha· 
lini alacaktır. Ondan sonra şimdi 
civardaki köylülerin istihal ettikleri, 
fakat satmağa imkan bulamadıkları 
her. türlü YiY.eceK ve içecek değer 
pahasmt bulacali, memleketin diğer 
tarafları da derece derece bu inkitaf
tan istifade edecektir. 

Karabük demir ve çelik fabrikası 
birinci derecede ham demir istihsal e

decek, bundan muhtelif cins ve boy
da çubuklar, putreller, saçlar, bo· 
rular yapacaktır. Aynı zamanda 
maden kömürünü yüksek fırın için 
kullanmağa müsait kok kömürü ha· 
!ine getireceği gibi istihsal edeceği 
havagazından günde 12,32 ton 
benzol, 5,6 ton muhtelif madeni 
yağlar, 20 ton asfalt, 2 ton amon
yak, 1 1 ,6 ton krozot yağı, 1,2 ton 
naftalin, 11,5 ton sulfatdamunyom 
çıkaracakbr. 

Bunların her biri memleketimi
ı:in mühim ihtiyaçlarını kar§ılıyacak 
ticaret mevzuları olduğuna göre 
Karabük. fabrikasının kimyevi me· 
vad istihsali noktasından da ayrıca 
milli iktisadiyata hizmet edeceği an
laşılır. 

Yedi yolcu tayyareal 
daha ısmarladık 

Ankara _ İstanbul arasmda İ§liyen 
yolcu tayyarelerinin iyi neticeler \'er
diğini yazmıştık. Haber aldığımıza gö
re Nafia Vekaleti İngiltcreye yedi yol-

cu tayyare!!! d.?-11:-.. :~~::!~ş ~'.!l'.!!!. 

maktadır. Temmuzda teslim alınacak 

olan bu tayyareler" İzmir, Ankara, A
danaya işliyeceklerd!r. Yeni hava. yol. 
lan tarifesi §İmdiden ha..tll'lanmakta
dır, 

göstererek dedi ki: 
- Hele şu köye bakınız. İçinde bir tanecik olsun agaç yok. İ§te 

pek çok Anadolu köyleri hep böyledir. Bir gün merak edip bir köylüye 
sordum. Köylerde ev aralarına neden ağaç dikmedilkelirini anlamak iste
dim. Aldığım cevap şu oldu: "Köy içerisinde ağaç olursa kadınlar evde 
oturmazlar. Ağaç diplerine çıkarlar!., · 

Biitün Anadolu köylülerinin bu fikirde, bu düşi.incede olmalarına 
ihtimal verilemez. Bununla beraber böyle bir sözün bir tek köylü ağzm
d;m çıkmış olması bile insana hayret veren birşeydir. Köylü erkekler, 
köylii kadınları ev dedikleri çamur yığını içerisinde hapsetmezler. · Tarla- , 
larında erkek kadın yan yana çift sürerler, birlikte harman döverler, ge· 
ne birlikte koyun ve keçi sürülerine bakarlar, ve eğer erkekler bir gün 
memleket münadafaası ıçın hudut boyuna giderlerse köydeki işlerinin 
başına kendi kadınlarını btrakırlar. Köylerde kadınlar her manasile erkek
leri tamamlıyan bir varlıktır. Bu vaziyete göre, kadınlar gölgelerine çıkar
lar diye köy içerisine köylülerin ağaç dikmesine mani olan mülahaza ne 
olabilir~. Ha•an Kumçayı 

POST ASI 
Albay de Larocquc 

Paris, 6 (Hususi) - F ranstZ [_==A=V=~==:ı.U=: A * =="=""===========J J Sosyal partisi icra komİtC3inden altı 
ki§inin, f eshedilmi§ olan bir birliği 
yeniden ihdas suçile, mahkemeye 
sevkedilmesine karar verilmiştir. Akdenizde Türkiyeye 

verilen ehemmiyet 
}

Bunlar arasında, partinin lideri 
'Albay de Larok ile, partinin mee

f ]is grupu başkanı B. Ybamagara1. 
/da vardır. 

Bir Franaız gazete•I diyor ki: 

ltalya ile lngiltere arasındaki 
mücadelede şanlı Türkiye Cüm
hurigeti de kuvvetini gösterdi 

Pariste yeni çıkmağa b<:z4lıyan "Pa
ris _ Oricnt,, g~zctcsi "Akdeniz mese
ıe.,i,, 00.,lıklı bir yazı,,-ında §Öyle di. 
yor: 

limanları Massua'ya bağlamaktır. 

Şark havza,sında, İtalya, TUrkiye
nin protestolarına rağmen, on iki ada
larda, büyük tahkimat yaptı. Lcros ve 
Rados adaları Mısır üslerinden ancak 
600 kilometre uzaktadır. 

İngiltere silahlanmak 7.ıBIUretini 
duyar duymaz İngiliz • İtalyan düello
su tekrar başladı. Karşılıklı mücadele 

Bu suretle Seine mahkemetİ 
Fransada ilk defa olarak mefsuh bir 
cemiyetin tekrar tesis işile meşgul 
olacaktır. Binaenaleyh bu bapta 
vereceği hüki.im de hukuki bir cm• 
sal teşkil edecektir. 

1 O kanunu~ani 1936 tarihli ka· 
nun mucibince mefsuh bir cemiyeti 
tekrar tesis etmek cürmü on bel 
günden iki seneye kadar hapis ,.e 
bin franktan beş bin franga kadar 
da para ile cezalandırılır. Esbabı 
muhaffefe takdirinde bütün ceJf 
sadece 16 franga kadar düşebilir. 

T ecemmiie tahrik cürmü ice 1 
haziran 1884 ~arihli kanun mud• 
hince bir aydan üç aya kadar hapisle 
cezalandırılır. 

Bugünlerde Akdenizin şimal havza
sında dalgalar kabardı. Cebelütta.nk 
İngilterenin elinde Şarkın büyük kapı
sı olarak kaldığı gibi, Septe, İspanya
daki acınacak halin endişe uyandırdı
ğı bir yer oluyor; I•'ransanın şimal Al 
rikasına giden yolu üzerine uza.nan. 
Mimorka adru:ıı Fransızları, İtalyanla.; 

rı Pantelleria ne kadar alakadar edf. 
yorsa öyle alakadar ediyor. 

de bir üçüncü şanlı millet de kuvvetini -F-r-
3
-

0
-
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-
1
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göeterdi: Bu, Türkiye cUmhuriyetidir. a 

Mussolini tarafından, denizaltı ge
milerine üs ittihaz ed.ilen ve tahkim 
olunan bu küçük ada, Sicilya ile bera,.. 
ber, iki havza arMmda bir kapı tef
kil ediyor. B ukapınm anahtarlanndan 
biri, Bizerte limanı ile, Fran.sanm elin
dedir. 

Şark kısmında, gene karşımıza. ev. 
vela Malta çıkıyor. Burası, İngilizle
rin, Hint yolu üzerindeki bir merhale
sidir. Yeni silahlar artık bu adayı hü
cum olunamaz halden çıkarmıştır. 

1935 senesindeki İngiliz - İtalyan ih. 
tilatı esnasında İngiliz a.miralliği bunu 
pek iyi anladı: 

Sicily& sahilleri, İngiliz gemileri 
için çok ya.km bir b'a.~ Wılikeei tq
kil ediyordu; Cebeliltta.nk ve İskende
riye İngiliz filosunun temerküz nokta
ları oldu. 

Akdenizin ortası, İtalya tarafından 
gittikçe daha !azla kontrol altına alın. 
mış oluyor. İtalya a.sıl toprağile Afri
ka imparatorluğunu bağlamak istiyor. 
Mussolini: "Artık Akdeniz diye bir 
şey yok,. demişti. Ducc bu climlesine 
çok geniş bir mana veriyordu. Trablus 
garp ve Binga.zi tahkim edilmiştir ve 
yarın, ta :\fmr hududunda yeni bir a,s.. 
keri liman kurulacak. Büyük emel, bu 

.Moll\I:ıtllX nwabed~ainden. Sonra. Tüt. 
kiye Çanakkalenin anahtarını eline al
dı. Türkiye ~imdi buradan Karadeniz. 
deki deniz kuvvetlerinin geçmesine mü 
sa.ade edebilir. 

B. Rüştil Arrus'ın Romaya yaptığı 
sorı ziyaretin bütiln ehemmiyeti anla
şılıyor. İskenderun limanının ehemmi
yeti, Fransanın Trablus ve Suriyeyi u. 
nutmamak zaruretinde bulunduğu da. 
aşikardır. Nitekim geçenlerde değerli 
bir Fransız generali Suriyenin deniz 
yahut hava cihetinden haiz bulunduğu 
ehemmiyeti işaret ediyordu. 

İngiltere Kıbrısta büyük askeri i§. 

ler yapıyor; Haytada bir üs kuruyor; 
Akabe Kızıldenizde bu üssün mukabi
li olacak ve ilerde Akdenizle Kızılde
niz arasında. mahfuz bir kanal teşek
kUl edecek. 

Akdenizin muhtelif havzaları aske
rl yollardan ibarettir. Garpteki sulh bu 
yolların iyi idaresine bağlıdır. Silah 
ya.nşı da bugün buralarda misli gö. 
rülmemi!J bir faaliyette bulunuyor. 

Siya!Ctin de bu işte ifa edeceği bü. 
yük bir rolü vardır. Şark meselesi bu
günkü meselelerin en başında geliyor . ., 
Eski Osmanlı imparatorluğunun yerin 
deki genç ve uyanık devletlerin nazır
ları Ba.bıalinin nazırlarından daha az 
yumuşak insanlardır. 

Bir Sovget gazetesine göre: 

"ltalya yeni bir tecavüze hazırlanıyor,, 
Mussolininin Tunus hududundan 

Sudan hududuna kadar uzanan bir yo
lun bitirilmesi ile alakadar olan Libya 
seyahati, İtalyan emperyalizminin yeni 
bir tecavüze hazırlanmakta olduğunu 

gösterir. Bu yolun sevkülccyıi karak -
teri gayet barizdir. İngiliz - İtalyan 
ihtilafı ba~gösterdiği zaman, fa~ist kuv
vetler, bu yoldan Şarki Akdeniıdeki İn
giliz yerlerine doğl-u sür'atle tahrik e
dilecekl~rd!:. SıthH yc!ı:n~:: m~-;:ı:cH • 
yeti, ayni zamanda İtalyan askerlerinin 
Şimali Afrikadaki Fransız müstemleke
leri hudutlarına da yığmasını kolaylaş -
tıracaktır. 

Burada ıu hakikati hatırlamak li · 

zımdrr ki, daha üç dört ay evvel İngil
tere ile İtalya arasın'da Akdeniz ihti -
Uflarını izale eden bir nevi anlaşma ya
pılmııtı. Roma, bu anlaşmayı tngiliz -
İtalyan münaıebatında "Yeni bir devir., 
in başlangıcı diy.c tarif ediyorrlu. Yine 
bu anlaşma, ltalyanır Habeşistanı fet
hetmesinden doğan müşkül~tın nihai 
surette halledilmesine yaram•ş sayılı -
yordu. 

Bu c:yahıti~ .F::nı:z ö1cybt;:ı: c!cı~ 
cihetine gelince, yukarrda da arzettiği
miz gibi, bu nokta hiç de ihm:ıl edile -
mez. Libya yolu, İtalyan emprryaliz -
minin, Fransız milıtemlekelerine, bil -
hassa Tunusa tecavüzünü kolaylaştıra-

Piger Benuva şehri
mize geldi 

Tanınmış Fransız romancılarmda.JS 
Piyer Benuva şehrimize gelmiş ve gÖ· 
rülmeğe değer yerleri dola.§mışt.ır. 

"Atlantid., isimli me~hur eserin mu 
ha.rriri Piycr Benuva, yeni evlenmil 
olduğu cihetle karısile birlikte seya• 
hate çıkmış bulunuyor. 

Seyahatinin balayı seyahatindeO 
ibaret olduğunÜ, !stanbulu evvelki ge
lişle?-ine nisbetlc çok deği6miş buldu
ğunu, her tarafta yeni terakki eserle
ri gördüğünü uzun müddet bura.da. kal• 
ınak üzere yakında tekrar geleceğiıJ 
ve bilhassa yeni bir roman için tet
kiklerde bulunurken Türk edebiyatı ve 
içtimai hayatile rne.~gul olacağını söy• 
}emiştir. 

Fransız muharriri Piyer Benu\,. 
karısile birlikte Suriyeye gitmiştir. 

Geçmiş Kuranlar 
7 Nisan 1918 

ALMAN UZUN TOPLARI VE 
FRANSIZI.,AR 

Bcnı - Fran~ızlar, Parisi bomJxı.r
d ınum ctmr.kte o7~uı biiyUk top mua.nı
nı~ıııı hcnii:: hallcd.cmemifıerdir. Fra'ff 
sı::?ar bu yeni ih t'ram tcfcvvıt1:ıınu tJ. 

çıktan açığa f"-sdik ctmcktedfr1er. 
Mösyö Hcrı·c ViJ;tuvar ga.:;ctcs:ıule tJ

çı'kça giiriinmckte ol.an 1>fr elem t'C J..-e• 
derle "Bu kadar ocsura"c ve a..:::m ilı· 
tiralardrı ne iç'a Alnuınlarrkııı geri 1:1• 
1ıyoruzf,, di]ıor. -caktır. Fakat, İtalyan nüma\ i~lcriniı1• 
ayni zamanda, 1935 senesi kanunuu • 
isindeki anlaşma ile muvakka~cn terke" 
dilmiş olan Çat gölü istikam::tinde mUıt" 
temlcke genişlemesi yolun<ı tırttuğun\I 

da göze almalıdır. 
Mussolininin Lilr;aya. yaptı~ı seya • 

hati, İtalya hesabına yapılmakta otarı 
siyasi nümayişin hezimete uğramasıf\J 
rağ:ner: :;::~k b:!li c!an bir hakikati bit 
defa dah.:ı teyit eder. O hakikat de, te
cavüze karşı mukavemet göstcımcmc • 
nin, ancak sulha karşı daima hüyUyeS' 
bir tehlike yaratmakla neticelenmesi " 
dir. - .(MOSCOW DAiLY NEWSl 
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A ocuk bıı·akılmıyacak' / • • • · rii:- h k · ışyerlerının beyanname verme 
C Hn p j 1 t Jrumları müddeti 15 Nisana kadar uzahldı 

• • • e op anıyor Kanunu hakkıyle 
Yarın ilbayın başkanlığında bilhassa 

anlamıyan küçük 
l{undtıracılardır 

esnaf 

ehemmiyetli bir toplantı var 
İstanbul ili içinde bulunan ilk ckul • 

larcla okuyan fakir çocuklara yardım i
cin biıtün okullarda himaye heyetleri 
.uru1dugunu yazmıştık. 

İstanbul muh:ti içerisinde 430 ilk 0 _ 

kul vardır. Ve bu okullara dr..-<1m eden 
t lcbenin sayı ı 71.435 tir. 

Yapıl n ara tırmalar:lan s::ınra b 
ço:ukların } uzde virmisinin yoksul v~ 
yardıma muhtac oldukları anlaşı~mış 
tır. 

Yardımn muhtaç çocugun "kd 
( 00) d B .. mı arı 

150 ır. ugun buntard-ln ancak 
(7000) kad:ırı okullardak" h " 

1 ·ı • ı ımaye he -
yet erı e Kızılay, Cocuk E . 

sırgcTTle Ku -
rumu ve Halkevleri tar f d . . 
mckte:lir. a ın an ıaşe cdıl 

Bu heyetlerin muhta .. 
tcrmi old kl . ç çoculclara gos-

u arı alaka ve i!:i müsbet b"ır 
sonuca · · :ı 

1 
~rıştırmek için sarfcd'lr.n emek-

er takdırle karşılanmaktadır. 
Hcnuz yard · . 

cukl ım gormıycn muhtaç ço-
arın da bu ha 1 d . . yır ı yardımdan istifa-

c ettırılmelcri icin b t'" b 
rumla C · u un u sosyal ku-
l rın · H. P. nin kanadı altına top 
anması, boylccc bütiın kurumların bir 

arada çalı malan muvafık .. ···ı .. bir · goru muş ve 
nı-zamnamc y pılmıştır. 

·ı Bu tc kıl .. t h.-yır kurumlarrn:lan se -
çı ecek bir (B J"k ·a fın . ır ı ı are kurumu) tara-

dan ıd re cclıleccktir. 
İlkokul h' . mayc heyetleri bugun yap-

makta old kl . . u arı gıbı çocuk velılcrınden 
ve komsu) d . arın an toplıyacalt1arı para 
ılc yardıma muhtaç çocukları doyura -
r klardır. 

f(urhaija/ı deı·ede 

• 
0 mana silah 

n"berber 
Yaralamaktan 1 yıl 2 aya 

mahkQm oldu 1 
Leman i minde bir kadı tab 

ca k · I nı an-
• tşunıy c sol kula~ı yanından 

~~rla aTmaktan sudu berb"'r . lustafa 
g u cvfık 

av h . ' ugrrcezada bir yıl iki 
t~r. apıs cezasına mahkum ol~uş-

K. K dıköyünde K b ~ l 
umilbcy sok ~ ur aga ı derede 

Tevfik v k agında oturan berber 
k. . ' a azam 

ı ı iyor v anı, oturmuş ic-
K e gram f ' ~ 

1 1 ° on calıyormus 
man el · ~·· 

gr ' nu ist g. mış, muvakkaten 
d . "\ emış. Bcrb T. f" e · crı"rı'm be er ev ık · • ama · 1 sın m ya · ~. nım e beraber 
d . gıtmegı ,. ·d d 
emı- L aa c ersen ı 

~ <.'rnan b d .,, 
etmemi B ' u avcti kabul 
"Anl sıl~n b~nun üz.erine berber, 
mak i temi gecekı baloyu kaçrr
lo d n u ~~l~uı:J. eh, o halde ba-
de, Leman b ıye ısrar etmisse 
yan mı ' Ru teklifi de kab~le 
lince, bcrbc~ hid~d red Üstüne ge
banc:: •nı cckm. ete kapılarak, ta-

v l.a, ış, ateşlemiştir. 
"k' . d e en Yıl ı ı m c olı tı t ın mayıs avının 

Ur. · 

Henüz himaye heyeti kurmamıs o • 
lan okullarda bu kurumları teskil ;de • 
tekler ve himaye heyetleri halkevlcrin
de ve Parti kaza kollarında kurulacak 
yardım heyetlerinden de istifade ede • 
ceklerdir. 

Himaye heyetleri her ay çalışmaları
nı birer rapor halinde birlik hi'Tlaye he
yeti başkanlığına vereceklerdir. 

Kızılay ve Çocuk E:.irgeme kurum • 
lan da bu teşkilat içerisine alınnustır. 

Onlar da himaye heyetlerile birlikte~ ça· 
lışacaktır. tik okullarda muhtaç çocuk
lara haftada beş gün sıcak yemek veri
lecek kitapsız çocuklara kitap, elbise ve 
çamaşır. ayakkabı ve kırtasiye verilme
sine çalışılacaktır. Tatil günl,.ri hariç 
olmak üzere mayıs iptidasına kadar 145 
gün yemek verileceğine nazaran beher 
cocuğa günde beş kuruştan senede 725 
kuruş masraf edilecektir. ( 15000) ço • 
cuk için 108.750 lira yemek masarifi ve 
yine diğer elbise ve müt:ferrik masarif 
olarak (75000) lira sarfedilm<"si la • 
zım geldiğine göre himaye heyetleri için 
183.7 50 liralık bir bütçeye ihtiyaç var • 
dır. Bugün elde mevcut bulunan para • 
dan başka bu yekunu bulabilmek için 
(100,000) liraya ihtiyaç vardır. 

Himaye heyetleri i!:lerini "Örüsmek 
:ı b ~ 

ve yukarıda saydığımız eksiklikleri ta -
marnlamak için yarın C. H. P. vilayet 
merkezinde İlbay Muhittin üstündağın 
başkanlığı altında mühim bir toplantı 
yapılacaktır. 

Madeni eşya 
yapanlar 

Cemiyet içerde yapılan 
bu eşyaların bir 

listesini hazırlıyor 
Madeni e§ya sanatkarları cemi· 

yeti kendi azaiorına faydası doku
nacak cok yeni ve ehemmiyetli ted
birler ~}maktadırlar. Cemiyet her 
azasına ayrı ayrı dilediğini sormak
tadır. Hükumetin mühim mikdar· 
da madeni e§ya almakta olduğu göz 
önünde tutularak harice yapılan si
parişlerin bir kısmının önüne geç • 
mek icin çalıımaktadır. 

Ce~iyet. kendi azasının yapa
bildiği eşyaların bir kataloğunu ha
zırlamaya ba~lamıştır. Cemiyet re
isi fabrikatör B. Necati kataloğun 
bir an önce hazırlanması için istical 

etmektedir. 
Cemiyet aynca sıhhi yardım tef-

kilatını geni§letmeğe ve azasına ge
nis mikyasta yardım etmeğe de ka· 
ra; vermiştir. KURUN doktoru B. 
Necaettin madeni C§ya sanatürlan 
cemiyeti doktorluğunu kabul etmi~ 
bulunmaktadır· Her huta doktor 
tarafından muayene edilerek teda· 
visi yapılacaktır. 

General Tavnahencrın 
karı•• geldl 

İngilizlerin Harbi umumi eanumda 
Irak cephesi başkumandanı olup KU
tülamarede 20.000 askerle birlikte e. 
sir edilerek tstanbula getirilmi§ olan 
general Tavnsbend'in karısı Bayan 
Tavnshend şehrimize gelmiştir. 

General Tavnshend, Harbi umumi 
esnasında Adaya getirilmi.5 ve harbin 
sonuna kadnr orada oturmuştu. 

Karısı Bayan Tavnshcnd htanbul
da.ki gezintisi esnasında Adaları da 
dolaşmış ve dün ak_şam Ankaraya git
mil'jtir • 

Unlversitenln Amerlkaya 
ii3ndereceğl talebe 

Fen fakilltesinden Nakrbe kendi 
şubesi üzerinde çalışmak üzere Üni
versite hesabına Amerikaya gönderi
lecektir . 

iş Bürosu Şefi Haluk, • 
genı usuller ve nizarr

nameler hakkında gazetemize izahat verdi 

iş yerlerine dağıtılan iş bey<ınname-ı 
leri cevapları İstanbul i~ Bürosuna gön
der:Jmiştir. Bursa ve Kocaeli civan iş 1 
yerleri de İstanbul mrntakasın;ı ait bu
lunduğundan buralardan verilecek iş 

beyannameleri de İstanbul mıntakasına 
gönderilmektedir. 

İstanbul İş Bürosu beyanr.amelerin 
tetkikine başlamış bulunmakta"lır. On -
dan az işçi çalıştırdıklarını bildiren iş 1 
yerlerine müfettişler gönderilerek iş 
beyannameleri mündericatının doğru -
luğu tetkik edilecektir. iş Bürosu baş -
müfet~i i ve İstanbul bölgesi a:niri Bay 
Halük kendisile görüşen biı muharriri
mize bu hususta şu izahatı vermiştir: 

"- Bu teftişler esnasında, müteaddit 
defalar yapılan ikaz ve gazetelerde gün
lerce intişar eden ilanlara rağmen ma -
alescf daha pek çok iş yerlerinin me • 
seleyi vergi ve saire gib~ hcrhangibir 
mali mükellefiyetle ilgili sanaı ak veya 
beyanname doldurmakla behemehal iş 
Kanununa tabi olmalı: kaygu•ile beyan
name vernrediklerini tesbit etmİJ öulu • 
nuyoruz. 

Halbuki bugünkü beyanname tevzi-

sına r.1ccburiyet hası) olacaktır. 
Kaldı ki, İş Kanununun 2 nd mad -

desinin C fıkrası mucibince ayni mad -
denin A fıkrasındaki vasıf:ara uyan 
mahiyette olmıyan. yani hicbir vakit 
11 l O işçi çalıştırınağı icap etti;en., ma - 1 

hiyctte bulunmıyan işyerlerinden lü .1 
zum görülenler hakkında ayrıca bir ni
zanmame çıkarıla:ak, bunların da ka • 
nunuıı bütün veya bir kısım hükümle • 

Sanatkar Melek 
Otum haberi doğru değil; 

sıhhiltl lyile,mektedlr 
Bir müddettenberi rahatsız ~ulunan 

Şehi:- Tiyatrosu san'atkarlannüan Ba -
yan Meleğin öldüğü diinkü gazetelerin 
birinde yazılmı~tı. 

Memnuniyetle öğrendiği.nizc göre 
bu haber doğru değildir. "Kral Lir" pi
yesinin ilk temsili Mnuınd!l, Kral Lir'in 
kızı V!Cygan cOlünij oynar!Gen ajzmdan 
biraz kan gelen ve tedavi altn,a alınan 
Bayan Melek günden güne iy:Jeımek -
todir. 

atı her bir iıyerinin beyannamesine der- Kıymetli san'atkara geçmiJ olsun 
cettiği malUmata göre iş Kı:ınununa deri%. 
tabi tutulup tutulmıyacağı maksadına 
ibtina ettiği cihetle daha ziyade bir an- lnglltere ile olan tlcıtreUmlz 
ket mahiyetini hairoir.,, Ttirkofis İngiltere ile olan ticari 

İJ Bürosu beyanname vcrmiyen ve- münasebatımızı istatistiklere istina
ya beyannameler dağıtıldıktan sonra a- den tetkik etmektedir. Türkiye i~in 
çılan b!J ve daha fazla amele çalıştı - büyük bir mahreç olabilecek bu mcm
ranlara bugün akşama kadar müsaade lekctc mallarımızın sürümünü artır. 
vermitti. Fakat beyanname vermemiş mak için alınacak tedbirler tesbit e
olanlarm çokluğu yüzünden bu müd • dilmiştir. İngilizlerin ticari münase
det ıon defa olmak üzere 1 S nisan per- batta ehemmiyet verdikleri noktalar 
ıembe ıününe kadar uzatılmıştır. Bu şunlardır: Temas edecekleri müessese. 
müddet zarfında beyannamelerini ver - lerin esaslı ve müstakar olması. mal
miyenler cezalandırılacaklardır. ların marka ve cinslerinin sık sık de-

btanbul mıntakaıt amiri Bly Haluk. ğişmemesi; gönderilecek malları sure. 
bazı müesseselerin itçi sayısını azalta - ti kat'iyede birinci nevi olmasıdır. 
rak ı, Kanunu tatbikatından kaçınma • KarabUkte çah,acak 1,ç1ıer 
fa çalıııp çatıımadıkl~n. hakkındaki Karabük demir ve çelik fabrikası-
ıualine fU cevabı vermıştır: nın temelafma merasiminden sonra 
"- Şimdiye kadar b~ hususta. yapı: burada çalışmak üzere bir çok i~iler 

lan tetkikata nazaran ııletr_nelerı~~~~ı şimdiden müracaata b~lamışalrdır. 
iıçi aayııını azaltarak zahtren kuçuk ı Sümcrbank şimdilik işçi ihti acını tes-
küçük cüzütamlara ayrılmak suretile i~ bı"t etmek .. b 1 d v d . 

"k d ı uzcre u un ugun an mü. 
Kanununun tatbı atın an kaçınmalar 

. t itibarile k h k racaat edenlere hiç bir cevap veremc-
hemen umumıye anunu a - kted' 

k
.
1 

1 anlar arasında bazı küçük me ır. Alınacak işçilerin evsafı ya 
ı e an amıy . kında anla~ılacaktır 

san'at erbabını ve betahsıs kunt!uracı • Ö · 
lan zikredebilirim. lçUler sıkı kontrola IAbl 

Bunları en ziyade düşündüren cihet Ölçü ve ayarlar ba§müfettiıliği 
tı Kanunu 35 inci .. mad~esinin haftada ~l~~iy~y~. ya:zdığı bir tezkere ile 
48 saatlik mesai muddetıdir. butun ol ulerın sık sık ve ansızın 

Halbuki bunlar unutuyorlar ki bu m~a?'eneye tabi tutulmasını bildir
macUe hükümleri derhal ve umumi bir mıştır. 
müddet zarfında tedrici bir surette ve Müfettişlikçe }'apılan tetkiklerde 
bazı sanayi ıubeleri için hususi usuller pazar yerlerile seyyar t'snafm elin
teıbit olunarak tatbik edilecektir. Son- deki ölçülerin aıınarak 978 grama 
ra esasen mıahiyetleri itibarile mevsim kadar düştüğü görülmüttür. Bun· 
temevvüçleri gösteren kunduracılık ve dan başka bazı ölçülerin mua· 
mümasil ıan'atlann btı husuf>iyetleri yene damgaları silinmit veya okun
<1nrönilnde bulundurularak 7 inci mad- maz hale gelmiştir. Bu ibbcırla ya 
deye istinaden itin icabettireceği §art • kında sıkı bir kontrola başlanacak
lara tabi tutulması da mümkün olacak - tır. 
tır. Patates çuvalları için 

Hal böyle iken, itlctmelerini par • nizamname 
çalara ayırmak ıurctile kanun tatbi • Ticaret odası şehirde satılacak p:ı-
katına enıeller ihdas etmek gayesini tateslerin muayyen çuvallara konma"J 
güden iıverenlcr hakkında böyle ala - için bir nizaı marn<.' çıkarmıştı. Bu ni-, 
kadar daireleri yanıltmağa matuf ha - Mmnamc ahkamı bu sene tatbik edL 
reketleri dolayısile, cezai takibat icra - lecektir. 

rinc tabı tutulması imkanı daima mev • 
cuttur. 

İş bu itiba:-la işyerlcrini küçültmek

ten alakadarl.mn k::ncH zehaplarr gibi 

fayda kazanmaları, y-hut kanun hü -

kümlerinrlen kemlikrini istisna et irme· 

!eri gene mümkün olamıyacağından bu· 

gün giriştikleri ranlış harekette deva -
mın isabctsiz'iği aşikardır ... 

Başmuharrirler 
Bugün Belgrada hare

ket ediyorlar 
Başvckilimizin Belgrad seyaha

hatinde kendisine refakat edecek 
Türk gazetecileri, başmuharrirler· 
den mürekkep bir h~yet halinde bu- • 
giin Yugoslavyaya hareket edecek· 

!erdir. 

Gidecek olan ~uh.arrirl~r; 
KURUN ve HABER den başmu· 
harririmiz B. Asım Us, Tan ve 
Aktam'dan Tan başmuharriri B. 
Ahmet Emin Yalman, Son Posta 
ve Arık Söz namına do Son Posta 
ba§makale muharrirlerinden B. Mu
hittin Birgen ve hükumet merkezi
mizde çıkan Ulus gazetesi namına 
ba§muharrir B. Falih Rıfkı Atay
dır. 

Tiirk muharrirler heyeti, bu ak
şam saat 23 bucukta Avrupa eks· 
presile gideceklerdir. 

Objektif çalanı 

Cağaloğlunda · oturan Melda 
Nazminin 800 liralık atelye fotoğraf 
makinesine ait 12 5 lira değerinde 
objektifi çaldığı iddiasile lbrahim 
adlı biri, Sultanahmet birinci sulh 
cezaya verilmiş, tevkif edilmiştir. 

Mu,amba ••ıranlarl 

T ahtakalede bir ardiye y&nmda 
duran Salvatorun motosikleti üzeri· 
ne, makine yağmurdan ıslanmasın 
diye örtülen siyah muşambayı aşır• 
maktan Sultanahmet üçüncü sulh 
cezada duruşmaları yapılan Mehmet 
ile Hüseyin dörder ay hapis karan 
ile cezalnndırılmı~lardır. 

Yangrn dava•ı 

Marnu cularda Abu def endi ha· 
nında Cafer ve Cemil kardeşlerin 
corap ve fanile atelyesinde çıkan 
yangın davasına, Sultanahmet bi
rinci sulh cezada başlanmıştır. Fa
kat hakim Reşid, dava mevzuunu 
asliye cezaya ait görmüs, dolayısile 
dosyayı müddeiumumiliğe geri gÖn· 
dermİflir. 

Dava edilenler, mal sahipleri Ca. 
fer ve Cemil kardC§lerlc atelyclerin• 
de ~.alış<ın Aneyle l-lamidedir. T ah
kikata göre, yangın, kazaen cık· 
mı§tır. Ütü fiti prize sokulmuş: c;ı• 
karılmMr unutulmuş, kızan ütü
den tahta masa tutuşmuc;, alevler 
etrafa sirayetle üç odanm ahşap kı
sımlarını,. çorap ve fanilaları yak
mış, makıneleri de tahrib etmiştir. 
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C. H. P. Kamutay Gru»unda 

Ziraat Bankasının 
.mühim hizmetleri 

Başvekil tarafından takdirle anıldı 
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. Parti -

si Kamutay Grupu Ba§kanlrimdan tcb· 
lif edilmi~tir: 

Cümhuriyet Halk Partisi Kamutay 
grupu buıün, (sah) 6-4-1937 öğle· 
. den sonra Antalya saylavr doktor Cc • 
mal Tuncanın rciıliğindc toplandı. · 

Ziraat Bankasının iktısadi ve zirai 
hayatta memlekete yaptığı mühim hiz • 
metlerden ve banka memurlarının yük· 
sek mesaisinden takdirle hahseden 
Ba§bakan ın ·;nü, bu Nnka için hüku • 
metin Meclise takdim ettiği kıınun 11 • 

yihasmm müzakeresinde, Ziraat Ban • 
kası memurlarının tekaüt ve ikramiye 
haklarının diğer milli bankalar memur
ları hakkındaki mevzuata uygun olarak. 
tekrar tetkik ettirilmesini telıariiz ettir
di . 

Bu mesele üzerinde bir çolı. hatipler 
ve iktısat Vekili Celal Bayar söz ala -
rak, Ziraat Bankasının ehemmiyttindcn 
ve buıünkü sağlam durumunrlan gü -
venle bahıettikten sonra Ba§1•:1kan inö· 
nil'nün teklifleri prupça ittifakla tas ~ 

vip edildi. 

Harbe mani olmak 
için ne yapmalı? 

Nevyork, 6 (A.A.) - Hariciye na. 
zırı Hull, Vilson müessesesinin kendi
sine gtimrük manialarının kaldmlması 
yolundaki mesaisinden dolayı madalya 
tevdii merasimi münasebetiyle bütün 
milletleri silah yan§ınd~n vazgeçmeye 
ve aralarında dostluğa ve elbirliğe da
yanan münasebetler kurmaya davet 
etmiş ve demi!tir ki: 

"Beynelmilel münuebat dünyanın 
bir çok yerlerini son seneler itinde ber 
ba.t etmiştir. Beynelmilel taahhtit
lere hafiflikle hareket edil.ıniş ve bun. 
larıı. riayet olunmamıştır. Ticaret ve 
maliye eahala.rmdaki garez ve mem. 
nuniyet.sizlilder ve bunlann intaç et. 
tikleri tecavüz ve ınukabeleibilmisiller 
bazı devletlerin ekonomik ııkmtTları

nın ba~hca amilleridir ve bu da aillh 
kuvvetile otarıı aramak tetcbbüıterinden 
doğmaktadır. Bugiirıkil mütlıit ailih 
lanma faaliyeti ekonomik bir faaliyet 
gibi gözükUyoraa da bu muzır faaliyet 
ya bir harp patlaması, ya.but da eko
nomik inhidam 3('killel'inde ortaya çı. 
kacak felaketin tQhumlannr ekmekte
dir. Bu fellketin önüne geçmek için 

yegane çare başlıca gayretleri harp 
hatırhkları olan devletlerin sulh siya
setile meşbu olan hükiımctlerlc clele 
vererek siyasi ve iktısadi beynelmilel 
münasebatı dostluk ve teşriki mesai 
üzerinde tekrar kurmalarıdır. 
AMERİKA HARBE GlRMEKLI: 

HATA ETM1Ş 
Nevyork, 6 (A.A.) - Gazcteier, A· 

merikanın Umumi Harbe giri§irıin yir
minci yıldönünıü münasebetile Ameri
kanın o zamanki hissiyatiyle bugünkü 
duygulan arumda mukayescltr yap • 
maktadır. 

"Nevyork Post,, gazetesi diyor ki: 
"Gc~enlerde yapılan bir ankette Ame • 
rika milletinin dörtte üçü Amerikanın 

umumi harbe girmekle büyük bir hata 
işlediği kannatini izhar ctmi§ti.,, 

1914 te Amerikanın Umumi harbe 
girmosi aleyhinde rey vermiş olan a -
yan azaıından cümhuriyetçi Norris, 
matbuat konferansında dün söylediği 

bir nutukta, Amerikanın Umumi Har • 
be girmekle hiçbir'millttin işlemt-diği bü 
yük bir hataya düştüğünü beyan et -
miştir. 

' 

lktısat Vekilimizle l Japonya 
lnglllz Ticaret Nazırı 

•r•eında 

Ankara, 6 (A.A.) - Karabük· 
te demir ve ce1ik fabrikalarının tc· 
melatma m;raşimi münaşebetile 
lktuıat Vekili B. Celal Bayarla fn. 
giliz Ticaret Nazırı Valter Runci· 
man araaında aıağıdaki telgraflat" 
teati olunmu~hır: 

B. Valter Runciman 
Ticaret Nazın 

Karabük demir ve çelik f.,brika· 
larımn temelatma merasimi müna· 
sehetiyle bu işteki kıymetli alakarıı
zı anar ve derin sayadanmı suna· 
rrm. 

lktısat Vekili Celal Bayar 

Ekıelfüıs Celal Bayar. 
İktısat Vekili 

Türkiye 
Karabük demir ve çelik fabrika~ 

larrnm temel atılması münasebetiyle 

1ütfettiğiniz telgraftan dolayı pek 

ziyade müteşekkirim. Bu teşebbü~ 

sün inkişafmm iki memleket arasn.· 
daki dostluğu ve t~riki mesaiyi ay· 
rıca takviye ecicceiindcn de emi• 
nım. 

Ticaret Nazm Runciman 

Fransız Hariciye 
Nazırı 

Sefirimizi kabul etti 
Paris, 6 (A.A.) - Harieiye na

zırı Delbos, bu sabah Türkiye sefiri 
Suat Davaı· ı kabul etmittir. 

L 

Sovyetlere karşı 
Sllfthlandığıoı 

söylüyor 
Tokyo, 6 (A.A.) - Dimei a· 

jansı bildiriyor: Harbiye nazırı B. 
Sugiyama, şimdiki Japonya - Sov· 
yetler Birliği münasebetlerindeki 
zorluk ve Çin meselesinin ehemmi· 
yeti ıebebile generalleri ve fırka ku· 
mandanlannı toplamıştır. 

Naıır. milletin vaziyeti göz Ö· 
nünde tutulmasının ne kadar tees· 
si,ife değer olduğunu kaydettikten 
sonra demittir ki: 

''Japon müdafaa planı, teslihat 
müvazcnesini muhafaza etmek, Ja· 
ponya ve Mançukuo'nun tesliha · 
tını kafi seviyeye yükseltmek sure
tile doğu Asyasmda harbe mani ol
mak ve barı~m muhafazasını temin 
etmek icin, nazik vaziyete ve bil-

;i hassa &vyctler Birliğinin Uzak do
ğudaki hedeflerine kdrşı koyabilme
lidir.,. 

Nazu, kumnndanları tesanüd 
fikrinin muhafazasına davet etmiş 
ve tenıik edilen ordunun artık isla
hatalann tesirinden kurtularak C8ki 
pre;tijjni tekrar bulduğunu bildir
mi!tİr. 

..---K U R UN--ı 
Hizmet kuponu 

Bu 'kuponu gaıete idaresine getjrenler: 

1 - KUçllk Utnlamır paraııu: ba,stmrlar 

2 - I\'.urunun beltlmlerine parasrz baktır· 
IJJ'lar. . 

Asiler bir şehri 
kıhçtan geçirecekle 

ORMANLAR 
Tahrip ediliyor 

Köylü on, on beş senelik 
odun kesiyor 

Buna sebep hükiimetçilerin onlard 
2 bin kişiyi öldürmesidir 

Ankara ) (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bugün orman koruma 
teşkilatı kanun layihasının müzake· 
resine başlamıştır. 

Diğer taraftan, hazirandan itiba
ren meriyete girecek olan orman ka
nunun yanlış anlaşılmış olmasından 
köylüniin, on, on beş senelik odun 
ihtiyacını temin makııadile devlet 
ormanlarına hücum ederek, odun 
kesmeğe l1aşladığı, bu suretle or· 
manlara büyük zarar verdiği anlaşıl
mıştır. 

Ziraat vekaleti bu hususta valilik 
lere yeni bir emir göndermiş, orman 
larm devamlr ve sıkı bir surette kon
trolünü istemiştir .. 

BURDUR'DA 

Kar yağıyor 

Saint - Jeaıı - de • lu, G (A.A.) -
(Reuter) Bas!; cephesinde asi mt'mba. 
dan alınan mal(ımata Achandiı;o'nun 

asiler tarafından zaptedildiği teeyyüt 
etmektedir. I3ir müddettenberi Eibar 
şehri ile SanEcbastien yolu üzerinde 

beyaz bayraklar görülüyor ve Duran
go ~ehri de tahliye olunuyordu . .Asi
lerin bir kolu teslim olan Eibara gir
mişı::e de hükumetçilcr bir baskın ya
parak 13chirde giren 2 bin asiyi öldür. 
müşlcrdir. Şimdi asiler Eibarı muha. 
sara etmeye ve içinde bulunanlardan 
birini kaçırmaksrzm kılıçtrı n gcç;irmc
yc karar vermişlerdir. 

KILIÇ l\UVVETILE 

Vittor~a.. 6 (A.A.) - Easklr iftirak
çıların uğr::ı.mış oldukları ajtr hezimet 
dolayısile g-encral Mola, bir hitabe süy 
liyerek cinayet amilleri müstesna ol

mak üzere silahları bırakarak dehalet 
edecek olanların kaffesinin hayat ve 
mallarına ilişilmiy~ccğini beyan eL 
mi§tir. General ilave ctmi~Lir: 

"Mukavemetten del'hal vazgeç 
diği lak<lirde Biskaya ayalcti kılıç 
ve tile fethedilecektir.,, 

"MUZAFFERANE iLERLEYiŞ 

Sal::ı.ma:-ıca, 6 (A.A.) - Resm 
tebliğde ~öyle dc:1ilmektedir: 

"Biseaye ceı~hcsinde Ochar.d' 
mm 5 ki:ometre ilerisinde yeni 
zilcr tesis ettik. Havanın pek fen 
mcsine rağmen krtalarımız muz 

rane ileri hareketlerine devam et 
tcdirler . 

Düşm:ınm yaptığı bir mukabil 
arruz tardcdilmifi.tir. 

Hükumet milisleri bir ç:ok öl' 
esir vcrmi§lcr ve mühim mik 
harp mnlzcmcsi tcrketmi~lerdir. 

Madrit cephesinde, Pingarron 
takasında ve Casas del Portal civ 
da dü~manın yaptığı iki taarruz 
püskürtülmfüıtür. 

Eadülüstc bütün mmtakalarda 
ynde ateşi teati edilmiştir. 

Burdur 6 (Hususi) - Bu sabah 
Burdur halkr etrahn beyaz bir örtü ile 
kaplandığını gördü. İki günd~nberi bol 
yağmurlar yağmasına rağm~n kar, kı· 

şm göremeıdiğimiz bir mikdarda yağ -
dığından. tutmuş ve yerdeki k;\r kalrn 
bir ~abaka haline gelmiştir. Hindistanda isyan 

imtihanlara hariçten 
girecekler 

Ankara, 6 (Telefonla) - Her 
sene olduğu gibi bu sene de lise ve 
olgunluk imtihanlarına dışardan 
talebe alınacaktır. 

lngiltere 
ile 

asilere karşı tayyare 
hücuma • 

geçıgor 

Maarif Vekaleti imtihana girmek 
istiyenlcrin müracaat ~ekillerini tes· 
bit etmiş ve alakadar makamlara 
bildirmi~tir. 

Kağd ithali hakkında 
yeni bir karar 

Ankara, 6 (Telefonla) - Sar· 
gılrk kağrtlara gazete kağıtlarının ve 
adi matbaa kağıtlarının memleket 
içinden tedariki kabil olmadığndan 
bu maddelerin meriyette bulunan 
GlR rejirı'-inin kliring listesine alm
maeı Vekiller 1 leyetince korarlaştı
rı]nuştır. 

Unlar için teskere 
Ankara, 6 (Telefonla) - Bir 

makbuzla fabrikalardan çıkarılan 
unların müteferrik surette satılan· 
lan için maliye dairelerinden ikraz 
tezkeresi alınması kararlaştırılmış· 
tır. 

Yunan Krahnın seyhata 1 
devam edjyor 

Atina, 6 (Hususi) - Kral ile 
Başvekil Mora seyahatlerine devam 
etmektedirler. . Dün geçtikleri yer
lerde ahali tarafrndan çok hararet· 
le karşılanmışlardır. 

Korent'te belediye tarafından 
Kralın şerefine bir ziyafet verilmiş· 
tir. Kral ile Basvcki1 geceyi Navp
lion' da geçirmiŞlerdir. Bugün de 
Tripolisc varmı~lardrr. Başvekil 
islerinin cokluıfo dolayısile burada 
kraldan ayrılıp" Atinnyn dönecektir. 

Alman Maarif Nazırı 
Ati nada 

Atina, 6 (Hususi) - Alman 
maarif nazırı Rust bugün buraya 
gelmiş ve Yunan maarif nazırı ile· 
Atina iiniversitesi erkanı tarafından 
karsılanmıstrr. Pust cumartesi gü
nü ~ski OÜmpiya'da yapılacak Ati· 
na üniversitesinin yüzüncü yıldönü. 
mü merasiminde Almanyayı temsil 
edecektir. 

Londra, 6 (A.A.) - Hindista· 
nın simali garbi hududunda isya'n 
hareketleri evvelki gibi devam et
mekte bulunduğundan İngiliz ma· 
kamlarr aşağidaki beyannameyi neş. 
retmiştir. 

Kaishcr, Shektu, Algad ve 
Arsslot mrntakalarmda bulunnn bü
tün şahıslara 6 nisandan itibaren 
tayyare ile hii.cum edilecektir ve bu 

Mimar Sinan için 
·ihtifal 

Mimar Sinanm ölümünün 350 ncı 

yıldönümü müna::;ebetile dokuı nisan 
cuma günü Büyük Mimarın mezarı b:ı -
şında bir ihtifal yapılacaktır. 

ihtifale tam saat 14 de tıandonun 

çalac3ğı İstiklal Marşile başlanacak, da
ha r.onra Güzel San'atlar Mir.nıi şube· 
si Yüksek Mühendis okulu, vl! Üniver
site talebelerinden birer kişi ve beledi
ye imar ~ubesi di:c-ktörü Bay Ziya bi • 
rer iöylev vereceklerdir. 

Söylevlerden sonra tel;rar 1stiklal 
Marşı ~alınarak merasime son verile -
ccktir. 

O gün bütün ilk mc!:tcpkıcle Mi -
mır Sinan günü yapıkcak öğretmen!er 
talebelere Sinanın hayatı ve rserleri, 
hakkında talebenin seviyelerirıe tıygun 

birer konferans vereceklerdir. 

Kadın Hastahkla rı 
Camiyetindo tören 

Türk Ginekoolgi (kadın hastalıkla
rı) !forumu, bu perşembe günU, idrak 
ettiği onuncu yıldönümünü kutlulaya
cağından bir tıbbi müsamffc tertip cL 
miştir. 

Toplantıda doktor I~enan Tevfik 
Sezene! tarafından bir açış nullm söy
lenilecek, doktor Ahmet Asım Onur 
cemiyetin on Renelik faaliyetini anla. 
taca.ktır. Ilundan sonra muhtelif he
kimler entert?ssan tıbbi vak'alar hak. 
kında izahı;.t vereceklerdir. 

Toplantı yeri: Türk Tıb Cemiyeti 

Yüksek Tedrfsat DlrektörU konferans salonudur. (Beyoğlu. Bur
sa sokı:.ğı yani, Kocaağa sokak Rigod-

geldi yas apartımanı) Müsamereye saat 18 
Yüksek tedrisat direktörü Bay Ce. de ba§lanacaktır. 

vat dün Ankaradan şehrimize gelmi§- -----.--------------
tir. Bay Cevat eehrimizde bir kaç gün TEŞEKKÜR 

kalacak ve kız öğretmen okuluna ait Karc!e•;imiz Fethinin ziyaı elimi do· 
bazı teftiqlcrle mc~gul olacaktır. layrs:lc cena~esindc bulunan, mektup 

f(ültUr iSg:!Ckterleri veya telgrafla keder ve demimize i~-
KiULiir Bakanlığı Genel i::ıpekterle. tirak eden dost, akraba ve ahbaplarımı

ri yıl sonu mürı.asebetıle vilayet okul- zrn gösterdikleri alaka ve lutfu nezake
larını {eft.iFı ctmeğc b~lryacaklardJr. te karır duydu~umuz derin şükran hiıı
Biitiln ispck'cr'cr şchrimizz gelmiştir. lerimiıin arzına sayın gazetenizin ta
Buradan mııhte!i( vilftyetlere baı ckct 

1 
vassutunu rica ederiz. 

edeceklerdir. Fcılıri Kadri 

hücumlara gece, glindüz mü~c 
diyen devam olunacaktır. 

Çocuklarım, ve hayvanları 
kurtarmnk istiyenler bu mıntakal 
terketmeli ve isyanın bitirilmesi 
kadar bu mmtakalara dönmemeli 

Vaziristandaki İngiliz ,·alisi 
bileler ~eflerine İpi fakirinin harel 
tından biitün T ore - Hle kabilesi 
mcsul tutulaca ~ını lıildirmi§tir. 

logarUma 
(Vstyanı 1 incide) 

kavsini Sincar ve KUfe sahraların 
öken bunlardır. 

. l\ lehmet, Memleketine nisbe 
( Olharezmi) yahut Arapçada ku 
lamldığı gibi (Elharezmi) denme 
le maruftur. Türkçe (ol) u Ar 
lehe esile (el) ve Latincede ve 
tin;eden türeme dillerde (al, el, i 
olarak gör\.iyoruz. 

Bu yüksek Türk aliminin ese 
ancak on ikinci asırda Garp 
Latir.ceye tercüme edilmiştir. B 
tercümenin tek n üshasI Kembrid 
dir. O asırlarda esere türlü isimi 
verilmiştir: Algorismus, alcho 
rismus, alkauresmus, algoritmu 
ve algorithme, logaritme. Bu so 
kelimelerde göri.ilen ( th) bilindi 
gibi (t) değil (z) veya (s) di 
Larousse du Vingtieme Siecle dal 
logarithme kelimesinin dokuzunc 
asır başlangıcında yaşamış olan m 
tematisiyen Musa oğlu Mehmet A 
kharezmiden gelmiş bir kelime ol 
rak göstermektedir. 

B. Doçentin bir dileğini dah 
bildi~iyoruz: 

Logaritma cetvellerinin baııın 
Harzemli koymak. 

Türk Dili Kurumu bunda büyü 
isabet görür ve doc;entin fikrine t 

mamen i~tirak eder. 
Bu istorik bilgi karstsmda artıl< 

logaritmanın icadını lskaçyalı Ba· 
ron Jean Reper'e medyun olmadığı 
mızı söyliyebiliriz. Bu yüksek lngİ 
liz matematisiyeni (Olharezmi) de 
yüz sene sonra dünyaya gelmiştir. 

T. D. Kurumu Genel 
Sekreteri adına 
H. R. Tanlrnt 

-----------..--~~-----
Rami nah&ye oldu 

Raminin nüfus noktasmdarı 
günden güne kesafet peyda etti@ 
görülerek buranın nahiye haline ge
tirilme~ine şehir meclisince kElr11 1 

verilmi~ti. Bu karar Dahiliye Ve· 
k5.letince tasdik olunmt.:§tur. Yrı· 
kında mlhiye teşkilatı yapılmıştır. 
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ektaş ·lik iyini mi 
sözlü eğlence mi? 

Bulgurca çiftliğinde gahalananların muhake
mesinde bir alevinin söyledikleri 

. ~z~irde Cumaovasının Bulgurca nır; bu giz:li yapılır. Eski padişahlar ı'a· 
çıftlığınde B k Tk "" · · ki e ta§ı ı ayını yapma a manında içki yasaktı. Aleviler onun için 
maznun Bay Halil ile yirmi arkada§ının muhabb tl . i o vakitten kalma bir ~-
muhak 1 • t . l' e erın 

bıt .eme erme zmır 88 ıye ceza mah- dete göre gizli yaparlar. Bu toplantılar-
kemesınde 'bakılmaktadır. d ·ı · · · · 1 B 1 .. .. a peygamber ve aı esı ıçın mersıye er 

u gurca koyı.ı muhtarı Bay Hü6e. k 
:10' • h' f . d' 1 • o unur. 

~~ ıa ıt ısı atılc ın enmış ve demigtir Çiftliğin müsteciri Hüseyin. ~nu~-

- Vak' gece&i Mehmet ve Yusuf 
Ziya adında iki kiti bana geldiler. Hali
lin evinde iyin yapıldığını aöyl d'l 
B. b h c ı er. 

lardan Halile çok yardım etmııtı. Hahl 
ise çiftliği kendisi kiralamak istiyordu. 
Kendisinin parası yoktu, belki de baş
kası için kiralıyacaktı. 

ır de ih arnamc azırlanu§Jardı İ 
tıı· etmiş oldukları bu ihbarnarn ·b mza 

. . eye entm 
de ımzamı atmamı ıstcdilcr B .. 

Hakim - Bu hadiseden bir kaç gün 
evvel Mehmetle Hüseyin toplanarak 
Halil aleyhinde bir iftira yapalım de
mi~lcr, zabıt tutmuşlar, senin de imza
nı attırmak istemiıler, gen kabul etme
mişsin öyle mi? 

re diğim ve duymadığım bir .c e~ .go~me-
dS edemiyeceğimi söyledim. : y ıç•ı•n ın:za 

barna h
. ana Bu ıh-

me na ıyc müdü U . 
sen imza edersen bi r ~e verılecek 

Jll' Senin de b 'hb r ~y lazım gelmez. 
ırı· u 1 arnameyi · gun anla .1 t vermış oldu-
crı §ı.Jır. &terscn du 

diler. Ben kabul c . ymamı§ ol,., de· 
Alc • k tmcdım. Ben aleviyim. 

pl• yin ~ı arışmanuş öz Türk demektir. A-
çif;~ekmm~u.e tde~ek olduğunu bilmem. 

• s ecm H" · sı açıkt B . useyınlc Halilin ara-
tılar. ~~ttau ~~b~n belki. o~un için yap
birliktc 'hb k a gccesı Jandarmalarla 
yak 1 

ar ettikleri evin on beş adım 
ınına kadar sok ld k 

ve saz i!ı't'l . u u • dinledik ses 
:rı ı mı yordu. 

Bunlar yar 
çerken d d ım saat evvel oradan ge-
likte m uy uklannı söylediler. Alevi-
yu)agtır::b~e: vardır. Muhabbeti ko

k ıçın içki içilir ve saz çalı
<=--

Erbaa Hallıevinde j 
Erbaa (H • 

da hakim' u~u~ı) - Halkcvi salonun 
''G"l k Selomı Savran tarafından 

u mc · nedir k" 
bir k r ' ime gillüyoruz?,, adlı 

on crans verUrn· t' M 1§ ır. 

e~z.uun esaslarını profesör Musta-
~ ...... ,~exıbın . m le a· . 

• Uyot'ti.Z? )adi ne e kime gü-
ı <'Serinden nlnn B S 

lami daha bir k ay e-
. aç tanınmış Ü r kk' 
rın eserlerinden d m te e ı-
d . . e parçalar al k 

ı bulu§larıyle de .. 1. rruş, en-
sus ıyerek 

lı bir hale getirm' t' mevzuu can 
ı ır. 

Konferan6 geni .. b' 
rni•tir. :r ır alaka ile dinlen· 

Eski bir mezar 
bulundu 

Gaziante t A 
dakika §ark P ; rıl köyilndc köyün 20 
yanında KUın ra ~ski köy harabesinin 
ğ ne ccı Meh . 
ında KUncf . medın fıstıklı-

Kazık Ali oğeclı S~ehmet oğlu Cuma 
~! U U}c ' 

og u Mehmet AI' . Yrnan ve Mustafa 
daı Yer alt d ı ısrninde ür ark" 
l ın a eıki b' v ' .,_ 
ardır, Mezar i . .. ır mezar bulmuş-

keptir. Mezar i~~sc. uç odadan rnürek-
d "ılır ıncı odada b 1 

ır. aıezarrn baıt u u unmakta-
Yllmıı.-.~ :r cunda bi k 

- "(\. biçiminde r aç parça 
yapılmış alt ı çok san'atkarane 
bakır tas ve ınl 6 evha ile 'bir glimUş bir 

k parça k" ra kap buıunrnu up ve diğer top-
Uç ark d ştur. 

a 8 § altın 
sı Antcbc ger verak ve g>:imü .. ta-

.. ırerek alt 1 :r 
muş tası 3 lira . ın arı 26 ve gü-
l d Ya bır k 
ar ır. uyunıcuya satmış-

Vak'a hukuın 
kır tas ve topraıcc~c haber alınarak ba
sine naklolunrnu!I aplar Halkevi müze-

~ • :r altın v k tas ıçın de kuyurn era ve gümüş 
da takibata ba~Jan cu ve bulanlar hakkın 

lllı§tır 
Kuyumcu altınla · 

mekte ise de anlaııldrıx erittiğini söyle· 
] k • 'ı;ına .. b 
arın rymetı altını d gorc u altın 

da olduğundan erit~ an fazla sanatın
rilmcmcktedir. 

1 ırıcsine ihtimal ve-

A dana llliJze . 
Adana m:.izesinde U .~ınde 

sının ikmali için çal }'l ruk etnoğrafya-
. ışı rnakt 
sıyon tekamül ~fh adır. Kollek-
Ön" .. . asına . k d' umuzdeki yı't ta gırme te ır. 
taktır. Bu mür.c • lll:)ınen bitmiş ola-

' 1~ın b·· 
olilcaktır. uy\ik bir varlık 

Miızcde hüvükJ 
t d . " er Ye l ın a ıid böliıın k anıt ar adı al-
bir kısım tahsı's dl.11 tıJmıış bunun için 

c ·Jrn· · Bu odada hü .. ıştır. 
Ye ara- 1 YUklerdc yapılan kazı 

=~· ıııa r net' 1 
kAnlara YcrJ , ıce eri güzel came-

e tırilrni 
duvarı rına § ve ayrıca odanın 
nıtlar agran ~ukurova çevresindeki a

dısman edilerek asılmı~tır. 

Şahit -: Hayır doğru değildir. Bu 
mesele o geceki ihbarname meselesidir. 

Bundan sonra şahit Hasip oğlu Bay 
Ali dinlendi ve dedi ki: 

- Yusuf Ziya ve Mehmet çiftlik 
müsteciri Hüseyinin adamıdırlar. Suç 
uydurmadır. Mehmet daima bu gibi if. 
tiralarz :ıropar. 

Mesele çiftlik rekabetinden doğmuş· 
tur. 

Şahit Mehmet de dinlendi. Mehmet, 
maznunlar aleyhine ihban yapan şahıs
tır. Maznunların toplanarak ayin yaptık
larını, (esma) oynadıklarını söyledi. 

Muhakeme diğer şahitlerin celbi i
çin başka güne bırakıldr. 

Matbuatın tek 
general yazıcısı 

Adanada öldii 
Adann. Ticaret 

odasının nc§rctti. 
ği "Tecim gazete
si., nin müdür ve 
muharriri emekli 
general Hilmi 0-
zam:oy Adnnada 
ölmüştür. General 
Hilmi Ozansoy u
mn 1caman ordu
da <;nhştıktan son 
ra tekaüt edilmiş. 
Adnnada yerleş. 
mlş, Adana Tica

G. lfilmi Ozanşo-y ret odasının ba;:r 
katipliğini kabul etmiş ve on üç yıl 

bu vaz.ifede çalışmıştı; bu sıfatla da 

Adana Tecim gazetesini tek başına 
yazar, doldurur, neşrcderdi. Son za
manlarda matbuatta bilfiil çalışan ya 
zıcılar arasında General rütbesinde 
bulunan tek muharrirdi; Almanca, 

Fransızca, lngilizce, Bulgarca bilirdi; 
Ada"nnda erkek lisesinde, erkek mual
lim mektebinde, orta mektepte, Tiea. 
ret mektebinde Fransı?.ca muallimli
ğinde bulunmu5tu. 

General Hilmi, Harbiye mektebin

den mezundu, Erkanıhnrbiye mektebi

ni de bitirmiı.ti, miralayken Filibe ve 

Sofya şehbenderliklcrinde bulunmu!l

tu; :ra.~a olduktan sonra Harbiye ne. 

zareti ordu dairesi reisliğine tayin e

dilmis, da.ha sonra birinci ordu ahzı
askcr reisliğini yapmıatı. 

General gazetecinin cenazesi, Ada

nada bUylik merasjmle kaldırılmış, 

büyük bir kalabalık cenaze merasi
minde hazır bulunmuştur. 

I<.iihürtlü gağ11ıur 
Son günlerde 1zmire yağan yağmur

ların kükürtlü olduğu hayretle göı•:il

müştür. Yağmur yağdıktan sonra sular, 

güneşin tesirile tebahhur edince bütün 

kaldırımlarda, b:lhası;a ayakla besılmı-I 

yan kenarlarda sarı bir kükürt tabakaı;ı 1 

belirmiştir. Civarda yanard•ğ olmldığr 

için bu tabii hfidisenin neden ileri gel-1 
diği anlaşılamamaktadır. 
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sri· yüz havuzl rı 

nası şey erdi ? 
lnqiltere, Amerika ve lsveçte 

yüzme havuzları 
Bundan 25 sene evvelki rakamlara 

bakacak olursak kadın ve erkek ~ 
me meraklılarının ve yüzücülerinin bu 
günkü rakamlardan dört miısli a.53tı 
olduğunu görürüz. 

Gün geçtikçe artmakta devam eden 
bu rakamlar bize, gerek yüzme ve ge
rekse diğer su sporları yapmak üzere 
oyun sahalarımıza ve parklarımıza su 
tesisatının i!A.vesi lUzumunu açıkça 
göstermektedir. 

İstikbalde kurulacak olan havuzlar 
sade fnkat mimart hatları itibarile çok 
heybetli olacaklardır. Diğer taraftan 
bunların teçhi1..atlarına da son derece
de dikkat edilmekle beraber suyun mU 
temadi tasfiye ve tağdiyeni için aynca 
tesisat ilavesile beraber bu tesisatın 
mahnlli, temelleri, kanalizasyon tesi. 
satı su getirme i§leri ve banyoya gele
ceklerin istirahatlerini temin için çok 
muvafık bir yer intihap edilmesi ica
beder. 

Mütehassıs bir İngiliz mühendisi 
asri bir havuzun dahili teçhizatı hak
kında şu mütalcayı yürütmektedir: 

Tasfiye tertibatJ, suyun günde iki 
veya üç defa yenilenmesini temin ede
cek §ekilde ve bilkimya muameleye 
mahsus cihıWar, filitreler, suyun de. 
zenf eksiyonuna ve tahliline mahsus 
cihazlarla mücehhez olmalı ve bilhas. 
sa bu işte adeta içme suyu tahlil edi
yormuş gibi dikkat edilmelidir. 

Vestiyerlcri ger.ınc yerleri, lokan
ta ve oyun~ mahsus çimenlik ,.e kum
luk sa.haları banyoya gelenlere azami 
istifade ve kolaylık temin edebilecek 
şekilde bulunmalı ve idareleri asgari 
bir masrafla kabil olabilecek eekilde 
tertip dflmellult. 

I<"akat bütUn bu tavsiyelerle beraber 
ne müessesenin ilk tesis masrafların. 
da ve ne de İfilctmc masraflarında faz
la idareli olmak surctile bunları son 
senelerin teknik ve güzellik tekamüta
tına uydurmaktan geri kalmamalıdır. 
Bizi bu tnvsiyeyc scvkeden sebepler 
başlıca Aunlardır: 

ı _ Bugünün emniyet hayatında 

açık hava sporlarına. ve bedeni idman
lara karııı alaka çok artmaktadır. 

2 _ Banyo milesscsclerinin sıhhi 

ihtiyaçlarını temin eden teknik daima 

ilerlemektedir. 
3 _ Yiizme havuzlarının tarzı in-

sasmdaki telakki '\'e işletilmesi husu. 
;unda mütenevvi usullerin okullar fev
kalade ilerlemekte bulunmasıdır. 

AMERIKADA YÜZME HAl'UZLARI 

Amerikanın su mUhendislcri, ku
rulacak yUzme havuzlarının gerek in
şası ,.0 gerekse işletilmesi yolunda 
tavsiye ettikleri bir kaç prensibin tat
bik edilmemesi halinde bu yerlerin ne 
sıhhi şeraite malik hamam ve ne <le 
eğlence ve istiroluı.t yeri olmıyacakla.. 
rına hemen hemen müttefikan kani
dirler. Bunlardan bazılnrını gözden ge 

çirelim: 
a) Havuzun içinde, çabuk inhilal 

eden bir muzadı taaffUn madde bulun
durmak her zaman için ehemmiyeti 
itjbarile birinci derecede gelir. 

b) Havuza, muntazaman, ister sü
zülmüş ve takim edilmiş temiz su ve 
isterse taze su daima ilô.ve edilmeli-

dir. 
c) Her 1.amnn için: Havuzdaki su. 

yun, havuz duvarlar ve zeminin, ves
tiyerlerin dehliz ve oyun meydanlar1-
nın, giyilecek eşyaların ve havluların 
velhasıl yüzUciilerle temasta olan her 
şeyin sıhhi ·ve tan1 bir surette temiz 
olmnsına fl7.ami dikkat edilmelidir. 

Mösyö Sol Pıncus bizzat meşgul 0 • 

larak son senelerde inşa ettirdiği 6 
yüzme hnvuzu hakkında, birleşik de\'
letlcr de sıhhiye ve banyolar cemiyeti 
huzurunda şunları anlatmıştır: 

"İnşa ettirdiğim yüzme havuzlann. 
dnn bir tanesi mUstcsna olmak üzere 
aeriyc ka]aıılann hepsi içilecek su ile 
beslenmektedir. Filitrc ve takim cihaz-

Bir yüzme 

!arı havuzunun sur.unu günde iki üı; de 
fa değiştirebilecek vaziyettedirler. 

Bunlardaki filitrcnin en son sistem 
olmaları dolayısile ta.kim edilmeksizin 
suyu havuza sevketmek mahzursuz ol
masına rağmen, bu havuzlara yine 
eık sık kimyevi maddeler ilave edilir 
ve ııuyun sıhhi vaziyetini daha yakın· 
dan kont.tol etmek üzcro havuzdan 
bir miktar su a1ınarak tahlil edilir. 
Bunlardan ba~ka tasfiye faaliyetinin 
kat'i bir neticesini anlamak için mun. 
taza.m f asıln.larla alman suların bak
teriyolojik tahlilleri de hariçte yapıl
maktadır. 

Gelen her yeni sene bize su hakkın· 
da bir çok tetkikler göstermekte ve 
bilhassa. yUzme havuzlarının su tah
lilleri sayısı, içme suların tahlilleri. 
ninkiııden aşağı düşmektedir. Şunu da 
ilave ctıpek la?.ımdır ki yukarıda say
dığımız tahlil ameliyeleri haricinde ol 
mak 'il.zere, sudaki klor miktar:ını an
lamak için her gün müteaddit tahliller 
yapılmaktn ve nümunele.ri haftada iki 
veya üç defa hUkiımetin li\boratuvan
nn. gönderilmektedir.,, 

ISKANDINAVYADA 1/AVUZLAR 
İki asırdan beri Rus mcn§Cli bu

har banyoları İskandinavya memlc. 
ketlerinin her tarafına yapılmış bu
lunmakta idi. 1751 tarihinde !zlandaya 
soyahat eden Bijorne :Povelson bütün 
günUn yorgunluğunu gideren ibu ban
yolarda yıkanmayı çok sever ve her
kese La\'siyo ederdi. Şimali lsveç ve 
Finlandiyanın kısmı fı.zamı bugün hfı
lfı bu an'ancyi muhafaza etmektedir. 
l\t. Sa.karı Polsi de bu yerlerin köyler 
i~in adeUı bir içtimagah olduğunu ve 
her mevsimde nyrı ayrı eğlence ve 
an'a.nevi oyunlara tesadüf edildiğini 
işaret eder. Yalnız bu banyoların kul. 
!anılması 1svcçin cenup vilayetleri ve 
Norveçliler tarafından tcrkedilmiş gi. 
bidir. 

1835 de Lh-crpo1deki kolera salgı
nı esnasında Catherine Wilkinson is
minde ve l{itty nnmile mary.f çama
şırcı kadın umuma mahsus çamaşır. 
haneler, hamamlar n.çmağı dU~Undü ve 
sonraları bu fikir takip edilerek 1846 
da Liverpoldc çamaşır yıkama ve ay
ni zamandtı. hamam vazifesini gören 
Comblned Bethand Washhause denilen 
müesseseler açıldı. Bu umumi mües
seselerin banisi sayılan mttiy'nin res 
mi bugün Livcrpolln hemen hemen her 
mektebinde asılıdır. 

Daha sonraları E. Lundt ve A. Gar
bog'ın teşviklerik lsveç ve Norveçte 
bu kabii müesseseler açmak fikri can
landı ve 1921 de Stokholmda, 1922 de 
Osloda umumi banyolar cemiyeti ku. 
ruldu. 

O zamanın istatistik rakamlarına 
bakacak olursak köylerdeki ölümlerin 
şehirlerden çok olduğunu görilrür.. Bun 
tarın sebebi araştırılarak fazın ölümü 
intaç eden sebeplerin: Şeraiti sıhhiye
nin nakıs olması temizlik vnsıtalan
nın bulunmaması, suların pisliği, ika
metg8.hlann keza pis ve gayri sıhhi 
oluşu, tcgaddinin noksan Ye hıfzıssıh
haya ait iptidai malümatın bile mcY. 
cul olmadığı neticesine varıldı. 

Jı.avu...··ımd a 

Diğer taraftan yine Norveçin bazı 
istatistiklerinde zürra ehalinin şehir
lere ve bUhassa sanayi merkezlerine 
veya cfrnrlarmn teraküm ettiği görü· 
lilr. 

Daha diin kC:iylil \'C ziraatçı olan bu 
insanlar çok bUyük bir kesafetle top
landıkları şehirlerde şüphesiz ki layı
kile iskfin edilemiyor edilse bile halk 
için aranılan \'C lüzumlu olan sıhhat \'C 

temizlik Rarllarmm temini için bir çok 
noksanlarla karşılaşılıyordu. Bilhassa. 
bu insanlar arasında romatizmanın 

salgın halde olduğu görülüyordu. İşte 
o zaman banyo müesseselerini bu gibi 
insanların lehine olmak üzere çoğalt. 
mak lazım geldi. Halbuki o tarihlerde 
bütUn Norveçtc 185 umumi hamam 
mevcuttu. 

Bu sebeplerle bir ~ok yollardan c;a
Iışılmağn. ba.~hındr. 

Oslo (Hastalıklar sıgorta sandığı) 
müdürü, banyo müesseseleri kongre:ıin 
de sigortalı olanlardan yUzde 11,8 nin 
mafsal hastnlıklarınn. müptela oldu
ğunu işaret etmiş ve ayni kongrede 
söz alan Dr. Andrcas Tandberg de hae 
tanrın romatizmadıın kurtullmak için 
muhtaç oldu1darı sıcak baııyolnnn 

memlekette çok az olduğunu söylcm~
tir. 

lştc bu sebepledir ki (sigorta ka
salan) şirketi, umumi hamam mües
seseleri hakkında muhtelif proje ve 
ke"ifnnmelcri tetkik ve ihale etmi{jtir. 

Diğer tnra.f tan; doktorlar romatiz
manm ancak hastnhnııelerde yapılacak 
ve tedavide tatbik edilecek olan ban
yoların hastahanelerde geniş mikyM. 
ta tesis ve ln~ası Uzcrinde dunnnktn-

dırlar. 
Norveç 'Kızılhnçı bu noktai naznn 

itibare alarak bu işi Uç mahalli mın
tako.da: Lnndev[ıg, Telemark ve De
lende muvaffakiyetl!l ba.5ararak, bura
larda kah tek ba§ınn. ve kli.h umumi 
hn.mamlar cemiyetinin ynrdımlle köy 
hastahanelerine banyo daireleri iH\ve 
ettirdi. 

Bir çok tetkikattan sonra umumi 
banyolar cemiyeti üç tip hamam tek. 
lif etti: Bunlardan ilk ikisi bir köye 
veya büyUcck bir çiftliğe mahsus tip
lerdir. 

Bu, 5 metro tul üzerine 3 metre ar· 
zmda bir baraka, soyunma odası, bir 
buhar banyosu ve bir de yaşlılara mah 
sus banyodan ibarettir. 

Bu tip, o kadar basit ve inşası o 
kadar kalaydır ki çiftçi \•eya J;:öylUler 
tara:f ından dahi az bir maJSra.fla yapı
labilmektedir. Umum masarif 2,400 
koron tutmaktadır. Hatta İs\·eçin ba
zı yerlerinde gönüllü amele ve mebzul 
keresteler sayesinde bu küçücük köy 
hamamlarının 700-900 koron gibi 
cll.z'i bir masrafla meydana geldiği 

görülmüştür. Üçüncü tipe gelince bu 
ancak ya bUyük bir fabrika yanma 
ve~·a {ıehirlerc uygun modellerdir. Bun 
larda. bir bekleme salonu ve bilyük bir 
havuz ile bunun Uzerinde sıralanmt§ 
soyunma kabineleri, üç duş <1.airesi, bir 
buhar banyosu ve bir de ayrıca husu .. 

(Lut/en 3ayı/ayı çeviriniz) 
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Ei CEi!I I! 
KA51~CASI 

' -· ...... ·~ . ' . . . 
• • • 1 ~" • • ' • • • 

Amerikada kanunuesasi buhranı 

Yüksek mahkeme 
Rooseveltin Yazan: Kadircan KAFLI .. Te frika: 10 arası 

Arkadan 500 kadar atlı geliyordu, 
hepsi de bir savaşa gider gibi silô:hlannzış
lardı. Bir savaşa gider gibi şendiler .. 

Mücadelenin 
sürmek 

açı 

daha haf fal arca 
ihtimali var 

Nevyork, Mart (Hususi) - Cüm -
hurreisi Roosevelt ile yüksek r.:ahkeme 
arasında çıkan şiddetli ihtilaf!, r Bir!e
"'ik Amerika hükumetlerini c"ddi bir 
Kanunuesasi buhranı karşısında bulun
durmakta:iır. Roosevelt'in m<'mlel:etin 
iktısadi vaziyetini düzelteceği le büyük 
ümitler besliyerek çıkardığı kıırarla:-ı 
yüksek mc:hkeme nakzetmiş fakat Cüm
hurreisi yüksek mahkemenin nnl:zı:u 
rağmen vcrd!ği kararların tatl>il.ının 
çaresini bulmal:tan sarfınazar rtı:1c -
miştir. 

Yüksek boylu, beyaz bir arap atma 
binmişti. 

Atın eğeri ve üzengilerle gemleri 
gümüştendi. 

Onun arkasından Peşrev Bey gibi 
fakat daha şık giyinmiş olan dört deli -
kanlı geliyordu. Birincisi yirmi yaş -
larında, durgun bakışlı, uslu ve biraz 
çekinğendi; Dudaklarının üstündeki 
ince bıyıklarrnr bile olduğu gibi sarkık 
bırakmıştı. "-

Bu, Mehmet Beyin bil}"'~k oğlu Hı. 

zır Beydi. Ayasloğ emiri bulunuyor -
du. Her yıl olduğu gibi sonbaharda ya
pılan ve Aydın oğullan ailesiyle dev -
Jetin büyüklerini bir araya toplamağa 
bahane olan avlı ziyafette bulunmak 
üzere gelmişti. 

Onun yanında Umur Bey gidıyordu 
Al bir ata binmişti. Geniş alnı, parlak 
bakışları, biraz kemerli burnu, beyaz 

ve aydınlık yüzü, henüz terlemiş olan 
focecik ve kara bıyıklan, geniş göğsü, 
uzunca bir boyu vardı. Her ueresin -
den bakılırsa bakılsın, Aydınelinin 

-en yakışıklı delikanlısıydı. Zekası. atıl -

ganlığı ve kuvveti de ayni derecedeydi. 
Mehmet Bey de dahil olduğu halde bü
tün şu kalabalığın içinde hepsinden yük 

eek olduğunu gösteren bir varlıkla göz-
Jcre carpıyordu. ., 

Aydın dağları arasındaki (Bozdağ) ı 
andırıyordu. 

Mehmet Beyin diğer oğulları İbra -
him Bahadır, Süleyman Şah ve İsa Bey

ler ele onların arkalarından geliyorlar -

clı. Bunların yaşları on altı ile on iki 
nrasındaydı. 

D:ıha geride ktımandanlar!a Meh -
' ınet Beyin saray adamları bulunuyor -

du: 

Gür sakallı Asl;ın Bey; genç ve ya

kış•klı Salaha eldin Bey: iriyarı ve hey -

si banyodan ibarettir. 

Bu kabil hamamlarda ,·asati ola
rak her gün sabahleyin 40 duş ve ak
şam 40 buhar banyosu almak kabil
dir. Bir banyo masrafı 30 Fransız 

santimi kadar bir şey tutmaktadır. 

"' ~ :{. 

Son günlerin f~liyeti olarak N or
vecte, Scljard mahalli Kızılhaç şubesi 

u mu.mi hamamlar cemiyeti, verem mU. 
cadeJc birliği ve hastalıklara karşı si
gorta kasası teşekkülünün yardım ve 
iştirakilc böyle bir müessese kurmağa 
teşebbüs edilmiş ve halk bu işin mey
dana getirilmesine gerek nakden ve 
manen gerekse bedenen büyük bir mik 
yasta iştirak etmiştir. 

Bu suretle lsvcç (Kızılhaç) ı az za
man içinde bir kısmı kendi parası ve 
diğer bir kısmı da müşterek olmak ü
zere 50 kadar banyo müessesesi açmı~ 
olduğu gibi ilerisi için de daha geniş 
mikyasla tasavvurlarda bulunmakta. 
dır. 

1931 den beri mevkii mcr' iyette o
lan bir kanun her nahiyeyi ihtiyarla
ra mahsus bir (Düşkünlercvi) in~a et
meğc mecbur tutmaktadır. Bundan 
istifadeyi dür,ünen Kızılhaç kurumu 
yapılan her düsükünler evinin yer altı 
katlarını müstakil ve ayn bir madhal 
ile umuma nc.:mak ve buralarda banyo
lar vücuda getirmek suretile yine bu 
hayır evlerine büyük birer gelir kay. 
nakları temin ctmi~tir. 

İskandinavya Kızılhaçının bu güzel 
\'C yerinde olan ~lıfmasile meydana 
getirdiği eserler, bi1.c köylerde refah 
ve sıhhat sartlnrının temin edilmiş 

olduğunu pckul:t anlatır ve diğer ta
raftan işsizlere ,.c gençlere de is te
min etmesi dolayısile de umuma. bir 
hiz!llct görmüs olur. 

Bunları, kalabalık yerlerde sıh
hatleri layıkile gıda alamamaktan teh

!rıtt:ye ciü mü~ oi~ ı f~.siıiere ya.1nız ban I 
10 yapacak ve çamn..~ırlarını yıkaya
~k yer g6stermek suretilc muavenet. 
t en ziyade onlara para kazandırmak 
suretilc b üyük yardımlarda bulunmak 
tadırlar. /rf . Kmum 

._ .... ...._,_. 

betJi Ehat Bey; uzun boylu ve palabı -ı 
yıldı Dündar Bey: kır sakallı, beyaz sa
rıklı ve kara cübbeli Hoca Sclnıan; ufak 

tefek fakat çevik ve yiğit İlyas Bey ... 

Arkadan beş yüz kadar atl· geliyor
du. 

Hepsi de bir savaşa gider gibi si -
lahl~nmışlardı. 

Bir savaşa gider gibi şendil<:r. 
Peşrev oğlu Yusuf. son hızla giden 

atın gemler ini çekince l>ir defa şaha kal· j 
dırarak sanki bir anda yere çaktı 
\'e elini göğsüne götürerek başcğdi: 

- Ulu Bey! Av yerine vardık. Peş
r.:v Bey em:r bekliyor. 

Mehmet Br.y dağlara ve derelere bak
tı. Sonra karşısındaki delikanlıya dön
dü: 

- Tam vaktidir: nasıl dileı se öyle 
yapsın 1 biz -de varıyoruz. 

Topuklnrile atının karnına dokun -
du ve rahvana kalktı. 

Diğerleri de onun gibi yaptılar. 

Şimdi iki tarafındaki yeşil ve boz a
~aç kümelerinin gittikçe sıklaştığı yol -

dan beyaz bir toz bulutu yiikseliyor: 

yüzlerce atın nal sec:leri. vadiyi uğul -
tularla dolduruyordu. 

Köpekler salıverildi. 
Atlılar kol kol dağıldılar. 

Mehmet Beyin kumandanları bun -
lardan herbirinin başına gecmişlerdi. 

Umur Bey de kollardan birinin ku -
mandasını almı§h. Mehmet Bey bu en 
sevgili oğlunun arkasından baktı. Yü -

zünde tatlı bir gurur ve sevinç okunu -

yordu. Uçurumlar ve esrarlı ağaç göl· 
gclcrile çalılar arasında az tehlike yok

tu. Mehmet B;x bunu dü~ün~ü~p za
man yüzü b~r.a~ gerildi. Tam is~tdi ;i gf
bi yeti§tirmiş ol..dıığu bir sıradcı onun 

bir kaz~ya uğraması korkusile kalbi 
titredi. 

Birdenbire döndii ve üç dört a:iım 

geride duran Aslan Beye b;ıktı: 

- Sen de Umur'un yanında bulun! 
Dedi. 

- Baş üstüne 1 

!ah size uzun ömür versin, gözünüzün 

ı:rkada kalması için hiç bir sebep yok -
tur. 

- Dün al:şam sana SÖ} lctliklcrime 
ne dersin? 

- Pek uygundur. 

- Beni en çok düşündüren şey ( A-
şağı İzmir 1 dir. Cinevizler orada k;:ıl -
dıkç;:ı bize rahat yok. Gece ges vakit l;ir 

haber daha geldi. Marten Zaharya ge-, 
ne Aşağı izmire gelmiş. Asker ele getir
miş. Yul:arı İzmire saldırmak ve ora -

yr ele geçirmek icin hazırla-ı•yormuş. 
(Yul:arı fzmir) i kaybedersek ... 

Mehmet Bey bir an durdu ve , ğır 
bir kelime bulmak için düşündü. 

Hoca Selman sakalını sıvaziadı: 

- Bu bir fel"l:et olur. Allil11 koru -
sun! .. Umur Bey onun hakbnJan ge -
lir! 

Dedi. 

"' . "' 
-s

KAPLANLA ASLAN ... 

Derenin içinden bir ayının korkunç 

homurdanı~ları geHyor. Ona bir ayı se

si daha katılıyor: arada bir yavrularının 

çığlıkları da yiiksclip yükselip sönü -
yor : 

Bir sürü köpek bir ayı ailesini inin
de sı1:ısmış olmalı. 

iki köpek çığlığı ... 

- Bu yandan! ... 

- Kement at! 

- Sola bak, sola! .. 

Avcılar biribirlcrine böyle E<'!:lcn -

dikt'c yam:ın bir bo ,.m:ının tk:V;ım et 

ti~i anlaşılıyordu. Fakat· kaç. J"tdakik<l! 

sonra artık orada boğuşma bitmiştir. 

Karşıki yamaçta caka! sesltri ... 

Bir geyik yavrusunun acıklı mele -
yir:;i !. .. 

Uzaktan uzağa k•ırt ulur<>' rı ... 

( A 1'1:<u;ı ı-ar) 

Roosevelt ve l:<'ndisile birlikte c-:ı • 
lışmakta o!an erkanın vercliklrri karar
lar şunlardır : 

lş saatlerinin tanzimi. asgaı i yevmi
yenin tayini, zirni istihst>l:.tın trş!dlat -
l:ndırılması. küçük çocukların fabr:ı:a
larda çalı'iması ve daha buna benzer i~
çilere ve iş sahiplerine taall;ık c.len me· · 
sel eler .. 

Bu kararlar mahkemenin muhale -
f et:ne uğrayınca herkes Cümhurreisi 1 

ve !ş arkadcşlarının kanuni yollar bul-ı 
ma~a uğra§tığını zannediyordu. 

Yiiksek mahkeme daha ilk günden -
Iıeri bı tadilatın yapılmasına tııraftar 
değildi. M2lıkemenin nokt:::imızarı bu 
r,ibi şeylerin Birle§İk hük(ımetin sala -
hiycti haricinde olup doğrudan doğru -
ya m"halli hükumetlere ait bulunma -
sdır. Aml'rika Birleşik Hükfımetlcrinin 
Kanunuesasisi mucibince yüksek mah
kemenin verdiği karar kat'i ve hüku -
metin itiraza hakkı yoktur. 

Cümhurrcisi geçen ikincitçş:"İne ka
dar yüksek mahkemenin bu reddine: 
karşı sükfıt etmiş vaziyette idi. Fakat 
çok kahir bir ekseriyetle tekrar riya -

ctmel:tcc!ir. 

den ahı <lza t<ıyin etmekle y , 
l:emenin tc§l:il.:.tında cic i~ikl'k ) 
c::ıktır. 

. Birlcr:;ik Amerika 

bu mcı:e!edcn dolayı bugün e k c:, 

bir mü~adele başlamı~trr. Büt:!n g 
telerd:: her gün veni yeni usı.ıılcr. 
lar teklif edilmekte ve bu plan' r 
rinde şiJdetli münak:ılar cereyan 
mektedir. Gazete milnakas3 hrrnı 
ileri götiirmüş o fan sebepleı drn 

de R'loscvelt'in son zamanlar h 
digi iki nutukta yi:!-: ek m;:ıhk•m 
!arını siddetle muahaze etmr i el 

tur. Her mahfilde ve her ye de 
gürilltüler. mücadeleler yapılırkc;• 
nız y~ksek mahkeme iiz:ılan knt'ı 

sükutlarını muhafaza etmekte bul 

rnu_Şlardır. Bu :nüc delenin d.ı'u b 
larça süreceği şi.iphefrdi . il·;.,!. 

• ~.sol 
h nc;i inin alip clcc 1 t ı 

tayin edilemez. nooscvel ile t;1 

lan dkarıumumiye iyice ten11a c. 
ceye kadar bu mün::kaşa!arın t.C.\ 

nı ve bu suretle en nihayet Cüı11!1 

Aslan Bey atını mahmuzladı ve U . P--·-------------o:l 

ete sesilmesini halkın kendis:n~ karar
lfrım ta tbik için verdiği bir itımat te • 
l~kki ederek f c;ı1iyetine tekra!" ~Şla • 
mı§ ve mahkemenin mümanaaıını orta
dan l;aldırmek çarelerini düşünmüştür. 
Yüksek mahkeme bugün aokıız aza:lan 
mürekkeptir. Kongrenin sade bir kara -
tile azalık makamlarına yeni namzetler 
gösterilmesi ve bu yeni namzetlerin 
noosevclt'in noktainazarını k:ı'lul edi -
!enlerden bulun-nı:sı güç deği' di. 

Bu dcıkik~a kadar Cümhu~reisi böy
le mutedil bir yol tutmu~tu". Kongre -
ye verdiği bir lciyiha:ia yettriş yaı:ına 
gelip de azalıktan ç:ekilenlcı c ta7.mi.-ıat 1 

verilmesini ve eğer bu gibilc
4

r kendi rı
zalari!e çekilmek istemezlerse onlarla 
birlikte adetleri on beşi tecav~iz etmi -

isinin efkarıumumiyeyi kanr., c 

~üphcsiz olduğu kanaatindedir'er 
günkü mü:"t1elede Cümhurr~ı n: 
k!i me\'zuubahis clcgildir. An:: 
kemenin mevkii mevzuub1'1i ~·r. 

mnr Beyin kaybolduğu sık dallar ve Lü /(ORUN 
yük çalılıklar arasında göriinm<'z oldıı 

Pe~rev Bey gerek köpeklen ve gerek 
atlıları o §ekilcle sal:mş~ı ki b·Junduk -

]arı yerin etrafın:laki bütün rama~larıl 
sardrrıyordu. 

Bazı kalın bazı ince havlamalar biri
birini kovalıyor; dere iclerini. uc•ıruır 

kenarlarını. taslık ve ormanlık sırtl:ırı 

dolduruyordu. 

Borular ötüyor: dümbelckl:.-r ca ı -
nıyor; uzaktan uzağa biribirleı ine ha -

herler veren atlıların sesleri duyuluyor 
du. 

Halbuki görünürde hic bir şey yok
tu. 

Birgiden .Tireye giden yoli1 toz bu· 
hıtları yükselten ko:a alay şu orma -

nın ve los 'aere içlerinin a:-asında eriyor
muş gibiydi. 

Mehmet Bey yanında hoca Selmanla 

birkaç atlı olduğu hdde deminki yerde 

duruyorlar: sesleri dinliyorlar: yamaç-, 

tan yamaca haykıranlara kulak vedyor
lardı. 

Mehmet B:v bir aralık Hoca Sel -
mana dol:ru başını eğdi ve 

sesle sordu: 

- Umur hakkındaki en 
nedir? 

yavas bir 

S"n SÖZÜ'."? 

1 

Hoco Selman da ayni sesle cevap 
verdi: ı 

- O. y;ılnız oj!ullarrrız an~·rcl:ı de.I 

ğil, bütün Aydmellerinde eşsizdir. Al • I 

?arasız muayene kuponu 
llusu..;l dolctorum•ız l'nz ırtr>. I g\ln'crl 

s:ınt on lıeş bur,uktnn .} irmlye lmdar ga· 
zetcml:r. ld:ır<'hnncsınd<', Cumnrtc:> 1 ı;Unlerl 
le snnt 11 l<'n 19 o kudar Lf'lclı 1 annre 
npnrtım nlnn ikin ·ı daire üç n'Jmnrad:ı 

d:ılmn ol.U.} u ulnrımızı yedi kupon ınul.n· 

bilinde 1 ntuı c(J r. 

Çocul\ hn tnlıklnrı dolctorumuz da l!u 
kuponun Y<'dl tnneslnl tlrlktlrlp kcnJI ine 
,otllrlır eniz eumnrtc .. ı salı, tt~rı;~mbc 

<inleri 9 • 12 nrnsı ı\I\ :ırnydn nıı•ct eaJ· D 
dcslnd" r.1;.ırn•p:ı,:ı camii lmr,.ıııın J,ıl•l 11 J• I 
nycn lınn inde çoculcl:ırmıza hnl C' 1lıtır 

Diş doktorlarımız 
Ayni ~el,ildc dl::ı dolttorlnrır.ııı d:ı oku· 

yucularımızın eınlrlcrlnc lını:ır bulunmalı· 
tad:r. nı, ılol<torumuz ı alırcttın ı lşmcıı 

Pnrınakkapı lsllltlô.I cacldcslndc 127 num:ı.
raıln pazartesi glln'crl s:uı.t H i!c 21) nrt• 
sında bulundug-u gibi doktor Necatı Pnk
§I de Karnkoy Mahmudiye caddesi ı-2 
numarada salı \'C eu~n günleri aynı saa•. 
!erde olrnyurul:ınmızm dl~lerıne h::ıkacnl-.· 
lar V<' u!ıılt ted:n ıtcrlnl yapacaklardır. 

Ayni znmnn 1:ı n- 11\bş tramvay cltcl
dr ı Erip apartım:ınm.:b sünnetçi 1':mı'1R 
r le? n mulıl'lC:: olruyu ularımıı:ın çocuk .t 
l:ı.rını sun.."l t ede- kt.r. 

Ayrıca Aksa:-av Pcrtrv F~z:ı.nc ı y • 

= 

yecek yeni azaların seçilm:sini tcl;lif 1 

l Polis habe"leri 1 

Yanoın 
~ 

Dökmecile:de Ardaşın 104 numara
lı dükkfinında gece yangın cıkmış. ya
nındald bir <lü::kana da siray.::t etmiş 1 

ve her iki dlik:tan kısmen yar.:nı~tır. 

Yangının oc:ık kıvılcımlarmcl.:ın çık· 

tığı anlaşılmıştır. 

" ZEHil~LENDİ - GalataC:a Kara
baş mahallesinde işsiz sol.ağında otu -
ran Hayriye diin zehirlenmiş. hastane -
ye kaldırılmıştır. IIayriyenin yedıği ye
mekten zı:-hirlentliği anlaşılmı~tıı. 

• BİRAZ FAZLA KAZANINCA ..• 
- Kumkapıda oturan seyyar sDtıcı İs· 
tavri diin biraz fazla kaz~nm•§. bunun 
keyfile !:ansı Ojeni ile birli!<te evde ka
fayı tütsülemislerdir. 

Snat sekize doğru karı koc:ı sohağ<" 
çıkmr~J:ır. niira atmağa bı:şl::ırm.ılardır. 

Gürültüyü z, bıta memurları duyara!: 
her ikisi:ıi de yakalamıslardır. 

ya Dirl.şik hiil:(ımct:n mevki: t 

ec!ile:ck veyahut her 1 iılm~ .... ~ın 
ayrı haiz olcluk'arr kuvvet rr.j:nıı 

be ç:ılac::ıktır. Poozcvelt'in ~ı· 

vaff::byetleri na ~am:·;:':':ı::t.e aarııu 
cadelcnin ne şekil dacagmı.1 t 

giiç bi• ı>ey detiildi:. 

Zahire Borsası 
1 İTHALAT: B.ı day 20~. ç•tv 

arpa 10j, bc')nZ peynir 1, un l!l k 

m: ır 30, ee' iz 1, ! sut:·c 41 ton 
1H •• ACAT: Yap:-ık 1 7, Casulyc 6, 

dılt !! ton. Porsuk H9 adet. 

2 - SAT1ŞLAR: 

nu~dny yumu:p': l:l'o:ıu 6 !:uru 
rıı.dnn 6 kuru5 2:ı p:ı.r;ı.ya !tat.ar, 
Rcrt kilosu 6 7,5 p:ırı:.dan 6 kuruş ~:.i P 
ka.ıl:ır. arpa lti'osu 4 kuruş 36 p:ıradaıt 
ruş 3S p:ırr.ay kadar, ç:ıvdar ı,ııosu ti 
tan 5 kuruş 7,5 paraya kadar, mısır 
J,itosu 4 ı:uruıı 35 pnrnd:ın, mısır sarı 
4 lmruş 35 p:ır:ıd:ın 5 kuruş 5 para;> a 

!;eten tc.:1umu kllo~ııı 5 ı·uruş 10 
ntyon ine.,., ı,ııosu 5.ıO hıru tc.n 600 
l•ndnr, Ceviz i<;; kilosu 35 k TU lan, tif 
ı.ııos:.ı 128 kuruştan 130 
pak Anndol l:llos:.ı 5-1 ı.urU 

ynı: ltllosu 2i kuru 14 r
pnrayn J,nd r. 

3 TELGiı \FL\!":.: 

Lcndr:ı mı ır Lap·n. ~ n.L: "n t h 

teri 28 : lln l :.? peni. I.llo u 3 ı.u 

S'.lntlın, 1..ondra ltctcn lchumu L pl 

san tnlıml i tonu 15 st rlın 15 ~llin it 

ırnru 87 s'.lntlm, An\·ers arpa Le 

s:ııı mayıs tahmlli 100 ı ııo u 140 D 

kilosu 5 Imruş 96 s:ı:ıtlm, Lh crpul 

Radyo Müsabaka Kuponu 
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. NAMAZ l~ILARKEN ÖLDÜ -

Zeyrekte Pirizade camiinin son cemaat 
yerinde mım:lz kılan ya~tı b!r adam an
sızın ölmüştür. Yapılan muayenrde kalp 
clurmilsm:l:ın öldüğü anlaşıl:nıştıı. Us
tiınde "Ahmet .. adına kartvizitler ve el· 
1i lir:ı kadar para b:.ıJunmuş!ur. 

"' TAVUK HIR SIZI - Uzun za -
m::nd:ınberi Ilasköyde tavuk hnsızbğ: 

yapan sabıkalı Cemil adında hiri dünl 
ylnc M erye:n adında bir kadının kil -
mesin:len beş tavukla bir horozu çalar
ken yakayı ele vermiştir. 

ldlo ı 7 kuru-, 13 ":l-l rn, • ı. o 
Hnrtvlntcr mayııı tahmill bU§ell 143 1 

kilosıı 6 lmru:ş Gı:i sa."ltim, Vlnlpc c 
.Manltoba mayıs ıanmııı ı.ıu..,cll 1411 S 
kilo!lu G kuruş !13 Hnmburg iç tın isim: 

Adres: sun clcrhnl tahmil 100 kl'osu 162 ıı. 
kilosu SZ kuru, 25 santim, Hambu 
dık Levan dt'rhal tnhtnıl 100 iulc u 
mnrk kilosu 82 !turu§ 25 santim 



lstanbul Defterdarhfındao: 

e~g!~ ~ldü, yaşasın Ogotayl,, 
nı hukumdar, tahta oturtuldu! 

-4•
Geceli, gilndUzlü tam 20 sUn aUrenJ ib. 

ve si~afet bitince, .. Btlyllk Han,, !1n1 
oldu. Ogotay, devletin .hazineleri. 

MÇIJD1e1ıne geçildi. Prensler, gene. j 18.ndJ~unduğu mah7.enlerı, orad~i 
• tılke mtımeuilleri yaelı genç . ? &rqtırdı ve ara vermeksı. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ki aahipleri hep bir ~dır ~tmda zın a.halıye hediye dağıttı. Millet, ya
er. Bu bUytık ve senit çadır :ıyordu ! Cengizin halefi, orduyla kat. 1 O 

kiler arumda, Cengiz Hanın b~n meşgul olmuyordu. Herhangi 11 
Çap.tay, <>sotay, Tul(ll ile Be~ ~rafa göz ~ikip, oraya doğru harp 12 

da bulunuyordu; •eıcudretlile . . erıne çıkmagı, aklından bile geçir- 13 
kudretliai,, ilin en büyük ve en ae": ınıyordu. Varlığından iatüade ediyor 14 

"oflu,, nun, tendiainden evv 
1 

.. • ve b&.§kalannı dıı iatüade ettiriyordu. 15 
e <>- Bey ·· · k gi 16 Cueiııba otlu,.. ve kendisinin " . ~z uzerıne an ren benekler !er· 

u .. Batu! to- P~lmış işlemeli ve süalil, büyük ve ge. 17 
• • • n~t çadırında sabahtan alqa.ma kadar, 18 

Cenriz Banm yerine kim geçip de 
1 ll'ldDm imparatoru llfatll 
mukadderatına hlkiın e, b~ 

k ! Şimdi, büyük v o~magı 
altmda birl e g~nış ça-

eten kal~ık gürUI 
patırdı &rasmda b , • 
kafadan b· ' unu konuşuyor, 

gıranbeha kaplan posttan üzerine yan 19 
geliyor, bUyilk kabul resimleri ile m~ş 20 
gul olmaktan hotlanıyordu. Fa.kat, en 21 
ziyade hoşlandığı şey, yemek ve iç. 22 
mekti. Tıkabau yemek yiyor, ıtee ıi- ~3 
şe içki içiyordu. Gel keyfim ıel! Ooh, 24 

25 keka! 
• • • 26 B ır ses çıkıyor! 

ununla beraber halr 
bir ihtillf yokt~ ~~.süre. Fena bir teY yapmadığmı, billkhı 27 
kalabalığından ·~ . a zıyade iyilik ettiğini sanarak, batıl bir ina- 28 
.n .. up gı·dı· , 1 et bır konuş. nrş teeirile kırk km ha.buma kurban 29 
9'" " Yor. Cüııku .... Çllnku, artık öteki duıiyada bul etmesi heüba Jratılmu.u, kan dökmü- 30 
"Kudretlilerin en. ku.ı-~u-· ~- yor ve döktUrmilyordu: Adaleti, mil- 31 

NUllal'I, Mo 
1 

~"U&lı,, mn llyemetle yerine getiriYordu. Aall 32 
de il.yıl ngo larca birer emir ve sert, bqin davranmıyordu. Cengiae 33 
hlkiıniıyor .. "~er y\izünUn görü- hiç de beuemiyordu Ogotay!. 34 

ez h' ~ımdı "Gök yüzünün ( Arltaas 1H.lr) 35 
e bulunın~mi,, nin itaret ettiği -------------=-- 35 
inde on ~ ben.her, Moncollar • 3 7 

Hattl ;: ~olgeei rene hlldm! ~.~,~o~~. ~i~S--A--1 38 
pi' .. ~ ~anm ofullan, bu 39 
. tını recıktırıniyebilirlerdi det •• 4 • 937 40 
ımparator ba'h·'-- .. Wilr .. 41 
ez, bu . . ---..pı gom go-

lleçımı Yapılacak ilk ıı o- ......,.. ,.... llantll 42 

ı::~:aHi~a~ilirlerdi de! Eeas, ::9 ı:-;:~a:,.°"$? 43 
ketıdi~ihe §Uphe yoktu ,ki Cen. 44 

cörmU• halef olarak Ogotayı p A il A L A il 45 
k . . 'I• onun Mongol tahtına • Sterlbı 62123 Pese•- 46 

p, endııınden b • Dolar -uını iste . . oş kalan yere o. • FraU 12:> 2l • 11ar1r • _ 4 7 
ce biraz n_ııştı. Fakat, diğerleri Unt 116 - • Zlott n &O 41 

tı ist m~t~r_eddittiler. Ogotay, Belclb,., 
123 

- • Paıo H - 49 
emedıgını söylüyordu. Eh, Drümt : : : !:., ~-: .50 

la ıtbelllk olmaz, , aejil, •ı..J'r M'-'..,.a....._ 51 
halde içlerinden bi•·-;. __ fu halde? ~ • - • Daa ı...t ar - 52 

ak r ""'91'Ul "Ul • ._ 68 - • AJtm ı~ - !3 
an,, olıa gerekti ı F k u KnD Oek. 7ıı. - • Bullmot ... o · a at kim., 11 

... 54 
• • • ' • fllla.A9U ~ -

K 
55 

endi halinde Orota kardeşi Tul,..·t' . y, birdenbire Ç E K L E R 56 
• il yı teklif edJ •• _...... 6"-" ·= 57 tbenne, varisi ~.. yor. ._.. .v - '1176 58 

tten er, uoyle açıkça • N"7Cft o 7SIO • U '198 
lar ma.hçup oluyorlar hara t • Pull 171676 • 8"1111 111118 ~9 

ve hepsi birden ' re • • MUADo 16 Oı\11 • v...,.. 'ı.sts 60 
Ulunıba, edip tah Ogotayı •llrtlblt ,8.1 ............ 19111) 61 

. Oaotay, ellerind ta c;ıbnyor- •Aa. 8814& •Bnnt 10T1'BO 62 
tlade bul en kurtulmak t&- • ClllnN ı '7 • lllllNd N aıao 

!MllWlA: BtltUn ~U~r, ~ •• ..,,,. 6'1~ •TollollaıM 17630 63 
1latilııe lellp &rlad ler ,onun, önünde e AT llflY' 1 "8' • llClllton H '1'8 64 
- he ' erhaı ~ ..... lt681t • •tddaıalm • tftClQ. a5 
•v men •Yni uıa.t ediyor- - v 

l@llit Cidtrl!l Zl.rn•nda, btiyllk E 8 H A M 
66 

kadar •tekıerim tl -·'--- 67 ~ Juaaı-&. .it Butul "'° ...... .., 
YI taht 8-inde : ~ Op. Am ı tr a M> •Qlmm'° ı'M> H 

~'111Caaww.a batırıp l'Öl'tlnce, COfu1or .., ,- o_,. DiL 69 
bir •ınu Hak c;afınıla.r! ı.te: lllr· ~ .- '" Dil. _ 70 

dU, ~ an,. var: .. ,.._-:_ • ll•lı• aaa1r 9'l ııo a.ı,. .- 71 
ltJ<raı .ıu~uOrotay!,, ....... utiu. u. ~ .- eartr .. ... 72 

ifade - VIG ' Y8funı Kral Bomontl • - 1'ehfG9 7 3 
ki Y&llJanı ~-:_aziyet, öıemı!·:,:ll---,..,-k-r-az_l_a_r----,.-h-v_l_U_e_ .. - I 74 
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75 
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Mahallesi 

Atik Ali 
Mimar Sinaıı 
Atik AH 
Guraba 
Atik Ali 
Muratpafl 

. Keçeci 
Hüsam B. 
Kltip Muılihittin 

Hacı Muhittin 
Atik Ali 
Hocakaıım 

Kitip Mallihittin 
Hacı Muhittin 
Atik Ali 
Dervif Ali 
Hü11mbey 
Perakende 
Atik Ali 
Kariye 
Etfal zade 
Dervit Ali 
Atik Ali 

.. " .. " 
Hatice Sultan 
Neeli,ah 
Atik Ali 
Mimar Sinan 
Hoca Uveyı 
Kariye 
Atik Ali 

,, ,, 
Dülgerzade 
Arpa emini 
Atik Ali 

" " 
Nelliph 
DWıerz•de 
Hoca Hıyrettid 
Atik Ali 
Mani.ah M. 
Kırı bat 
Hatice Sultan 
tbrahim Medadi 
Hacı Haun 
Kar•bat 
Hacı H11tnı 

Kariye 
Xirmaıtf 

Hatice Sultan 
Kara bat 
De"if Ali 
Kariye 
Merkez Ef. 
Kara bat 

., " 
Kırk çefıM 

.. " 
Hü11mbey 
Kovacı dede 
Xirmaıti .... 

" " 
Mıni111ı 
Dülıeuait 
Hoca Hayrettin 
HUwnbeY 
Dem• Ali 
Hocakalllll 
Murıtpafl 

Ki.rmltti 

" .. 
Ahı ~elebi 

" .. .. .. 

• 

• 

• 

. .., • -· 
loblz 

Dile 
!fitaııcı 
Çukur bottan 
Hortsor 
~tar 
Topkapı 

Karabaı 
Ömer Ef. 
Dört yol 
Acı çepıe 

~rabaeılar 

Salma tomruk 
Dırafman 
Acı Çeıme 
Çukur boıtan 
Mehmet Aiı 
Tuglhçılar 

Çukur boıtan 
Lonca 
Salma tomruk 
Niıanca 

Mehmet ağa 
Lüleci Yekta 

" ,. 
'LJ)kilncüler 
Xarabaf 
Çmarlı çef!De 
Lölrilncüler 
Haf11paf1 
:Yal hane 
feh.,OP 
'Arabacılar 
Çukurboltan 
ç.maprcı 

KiSprilbafl 
Çukur baltan 
LOleci Yekta 
Çınarlı çetm• 
)lahramarl 

supUrceci 
~rahacılar 
Jı(otaflar 

Laküneüler 
Fevsipafl 
SaliJıpafl 
Haydar 
Fevzipafl ..,,. 
Haydar 
~li Tuncu 
SUpiirıeci 
LöküncUler 
Jfeftlpap 
Hı11n Atilrpqa 
Ali KUKU 
Çırpıcı 

Lökiincüler 
Eaki Alipafl 
Şeb.zade 

" .. 
ttfaiye 
Medrete 
ç.maprcr 

" " Emirler ban 

No. bmf 

24/ l tbr•hım Ekmeqi 
19 • Mustafa Nuri Bakk.ü 

4 7 Halit Nusrettin Tiltüncü 
56 Hil11yin 

5 Ali 
46 Kadir 

72/ 68 Ali 
6 Kahraman 
6 Hüıcyin 

42 Tevfik 
30 Osman 

118 Salih 
30 Muharrem 
3 Muıt.da 

47 Cemil 
33 Ahmet 

41 tsm"n 
1 Neeime 

54 Muratbıba. 

111 Şakir 

28 Zeyrt'e1abidin 
•33 Kemlll 
20/ 1 tbnhim 
1 Necati 

20 Fahrettin 
108/l Mehmet 
34 Hıaan 

32 Muıtafa 

106 Abbaı Habib 
7 Tevfik 

Manav 
Aıçr 
Kunduracı 

Arpacı• 
Kalaycı 

Terlikçi 
Elem ekçi 
Berber 
Manav 
Fırıncı 

,. " 
Makineci 
Kahveci 
Saraç 
Kahveci 
Kahveci 
Hallaç 
Berbe9 
Kahveci 
Manav 
Kahveci 
Tenekeci 
Tet.ri 
Kahveci 
Ka11p 
Bakkal 

" .. 
11/~ Hıyri-

ı- " .. 
25 Muhittin Şekerci 
81 tbrah\m Salih Fmncı 

13/ 1 Oıman Manav 
24 Mesut Maranco.r: 

35 M. Hü•nü Tenekeci 
22/2 Ahmet Hul6'1 Bilef bayil 

• 

19 Recep KCSmUrcU • 
2 Ha11n Berber 

35 Derviı Kahveci 
25/l Hüseyin Aktar 
40 Ahmet Saraç • 

22 Oıman Terlikçi 
307 Talha Mırangoc 

28 Muıtd.a Hallaç 
• 55/2 Sait Kahveci 
221/1 tbrahim Kahveci 

49 Ekrem Atar 
16 Mehmet Ali Kahveci 
19 Muzaffer • Doframacr 

60 lıfehınet J&n'i!uraeı 
221 Huan Talıain Kahftd 

15 !taun 
16 Ömer 

20/1 Ratit 
4 l Cemalettin 
47 Mehmet 

84/l Ali 
152 Todori 

31 Arif 
38/ l Süleyman 
7 Naflı 

7 " 
21 Recep 
49 ı..au 
15 Muttafa 

Depo 
Kahveci 

,. ,, 
Berber 
Kahveci 
Kalaycı 

Boyacı 

K111p 
Seyyar llVlcı 
Hancı 

" ,. 

TGrb• 
~prcı 
ıtOçtık Kahraman 65 Akif 

! Ahmet 

Demirci 
Umbıcı 

KlSmUrcil 
Kahveci 
KiSfteci 
Kahveci 

lefdap 
l)rafmln 
lultan çqme 
Horhor 
Fatih 
Maniulı 
Limon iıkelelİ 

Limoncular 
ti •• 

7 'Mehmet 
3 Seher Ayte 

49 Ali 
61/3 Arılan 

11 A1i 

Bakkal 
Maranıos 

Araba tamireid 

" .. 
21 il Pındeli Alelro Keaeklfrtçı 

Simotaı 

40 Halit 
32/2 taak Bahar 

~vun ve karpu.rcu 
Yıl ve zeytinci 

Borçlu oJduiu 
· Vetgiıi 

Lira K. Senesi 
5 17 g34 
7 86 g33 
2 30 933 
J.. 94 9H 

• 7 69 932 
11 94 9H 
47 52 933 
11 22 935 
5 45 933 

25 30 933 
9 00 933 
o 44 933 

53 46 934 
14 40 933 

1 fj!\ 933 
1 22 933 

13 78 936 
3 64 933 
6 30 933 
5 45 933 
6 18 933 

12 72 933 
17 32 933 
13 42 933 
37 60 934 
8 97 933 

13 50 933 
12 65 933 

g 90 933 
17 68 933 
11 55 933 
S5 19 933 
13 sn 
20 93 
25 20 

7 81 

933 
934 
934 
933 

14 30 933 
1 35 933 
7 20 933 
5 20 933 
o 99 933 

19 60 933 
24 84 936 
11 16 935 
22 00 933 

3 60 933 
35 70 935 

45 ll 934 
101 54 935 
18 52 936 
s 08 935 
8 76 

u 96 
10 50 
2 76 
7 28 

35 84 
31 14 
6 22 

13 80 
8 10 

936 
936 
936 
933 
936 
935 
935 
936 
935 
932 

447 19 934 
51 60 
15 75 
3 74 

22 00 
13 20 

3 46 

934 
g~ 

933 
931 
933 
936 

4 84 936 
4 73 933 
2 06 936 

13 50 935 
25 92 936 
s 93 936 

109 00 933 
153 07 933 
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1111 
._ il - Anıadolu m . Yukarıda ismi ve ıdrealerl ile versf tnWdarlan ve menıup oldutu {ııbeıi yazılı mükellefler itlerini terketmiı olduk-

ilteınez tahta oıur:ldu bir kere iaıeı: • a. Snurum 95 • Ktımeatu. " 80 tanndan nımlann~ tahak~k -~den kannç ve buhran vergilerine ait ihbarnameleri cerek ikametılh ve gere be tica-
ldY!_te göre hal'eket U. Artık ye~i va- :..--·-... --------..1 rethaneleri mahallınde teblıi eaılmek Uıere ırınılmıt ve zabıtaca da bulunamamıı olduklanndan dolayı Hukuk uıulil 
ıotay, böyle dUtuıı ebnek Prekti. O- muhakemeleri kanununun 141-142 ind maddeaine tevfikan teblif makamını kaim olmak il.zere ilin olunur. (1943) 

dar tavn taknıch! dtı ve bir hilküm. ~----.,---... ---1-------------------------------------
tık it olarak ı...,,__ T k • Qulamba Pertem1ııe KiRALIK APARTft\IAN 

Betiktaı Vakıf akarlar lclanelncı..ı 
Beıilrtatta ikinci Abdülbamit vakfı 

ılrarlanndan olup ahiren apartıman h ... 
line konulan 86/1, 86/2, 8613 numaralı 
Uç daire açık artırma ıuretfle kiraya ..,. 

ucuzı ucuzı l~OnlOk 1 
lyin yaptınnafı ı;;::aı ~ngize bir 8 VJal 7 Niaan 8 Niun 
1inini yaptırdı. Kenciı ladı, bu ölüm i.. ------ı ~5 M· r~m 6 M· rem 
re, IU yolda B!r lYi dilfUnUtUne p 0111 .,... ~ ~4 S .H 
Ytk, en uygun bUbQ nı ~ngi~ en ll- ata •- t 8.40 ı 8 41 
lannın en gilF.el v Uftu: Mongol ıtı. abUt .._. 1; 1: 4.4~ 
~dan ve fO ı ~~ ~ibat sayılan- :!:.ıı-=:. 1 ~.~s :~ ~~ 
•.:1akat etmek, ona 0 teki dünyada ~,....... 18,40 1841 
fa temin etm•k rn Ofıada zevk ve sa. 1••..... iO I~ to.JS 
~ 40 kız, ba\tıtlaJ"t~ile, • 1e<;ildt. ,::U ,.._ ,_... 8 ~ 3,;: 

ıc; bir itiraz, hıç 'bir istenilince, Td• kalu stmJerl 271 2«>i 

letmecU. Bil!kis b ba"alıU vah,, ak. ---------•---= 
11B . a 1 u ull maksada . ar' kızlannı 
ıia ettiler!., Ve bö ~onm nza11ile tah- •••••lllİ•••••••~ı 
ıu Cengbe kurb Yec~. bu 40 kız. ö- Göz Hekimi 

• an edildi: E 
Ondan " " Di. ,Şükrü rtan · 

. . IOnra, Ogota Cataıotlu NuruoemanlJt cad. N<> 3L 
ımı eline aldı On y, devlet idare- (Calalotlu Ec:aanesi yamada) 
miyetJe keııdf. h ?11 idare eclitl, umu- Telefe& 12566 
&lma!ı ıater alınde, hayattan :levkl•••••illll••••••ll 

bir kimHtWı idare edifi 

HOLANDA ÇiÇEK SOCANLARI 
Türkiye çiçekleriyle it yapmak ia

tedi~den. reklAm olarak üç HoJan· 
da florinine mukabil nilmune olarak 
qatıdaki Jrollelrsiyonu röndeririz: 1 o 
Pepyaı 15 Qladiyol ,25 Yddu, 25 Kü
pe, 25 Tarla çiçıii, 25 Urur yaprafı, 
5 XaliateriYI ve 2 Zambak, cem'an: 
132 tane sotan gönderir. Bu fiyatta silm 
rUk ve potta masraf1an dahildir. Tedi
yat Twenaıcbe Bank· Hurlem, çek.ile 
yahut potta havalesiyle ve yahut 24 ta· 
ne beynelmilel potta kuponunla yapılır • 
Bundan bapa re1dlm olarak bir de 
90Xl40 aanthn cesametinde bir relim 

pnderillr-
EN tYt VE SACLAll SOOANLAR. 
Broeldlof and Guldemond. Ruka 3Zr 

~ .. · -

~~!?.!!LJ 
OOLIC NBŞRlYATI: 
Saat 12,IO PWd& tilrk mualldat, 12,!IO 

Hava&. 11,0! Kuhtellf pWc nifrt1atL H,00 
Son. 

AK.AK NEŞIUYA.TI: 
Saat ıa,so PWd& dana muckial, ıuo 

KarıdoUn orkutra. 20,00 NalM.,. ark&dat 

lan tanımdan Tllrk mwıOml •• ballı ~ 
kılan. 20,30 ömer Rıza t.arafmdan ~· 
.ısytev. 20,45 Btmen '911 w arkaadflarl t .. 
ratmdan Tllrk mucımt ,.. halk prlnlan: 
... t ayan. 21,15 ork..tra. 

21,115 Aju.I v• lıcıl-. lı&berterl ve utul 
sQDOll procramı. 22,ao Pl&kl& llOlolar, opera 
" operet JIU'Plarl, sa.oo loa. 

• 

rlle:eJrtir. u~ daiteden ildıl d6rder ve 
biriıi üç odalıdır. Her dairenin hamamı 

• t 

mutfalr, elektrik, ıu ve havaguı teaiaa-
tı vardır. Teferruatı aaireıi hmamdır, 

Münyede ve ihalesi 12 4 937 pazar
tesi ıünü uat 13 den 1 s te kadar :se. 
tilrtattı akaretlerde 54 numarah milt~ 
velli kaymımıklığrnda yapılacaktır. oaıs 
mek ve ıeraitini anlamak iıteyenler{ıi 
her gün saat 9 dan 12 ye ve 14 den i1 
ya kadar mütevelli kaymakamlığına mdt 
racat etmeleri. • • . -



. 
T~OAVOLD~N Ç(i'il~N PAQANIZ ~iÇQiQ 

Cl~[TLE: sız; il~~L~TM~Z . 

ONU BANl(AYA YATl~INIZ 
M"~ T02Lt'J iZAl-IATI GiŞEL~QIMiZO[N ALiNi Z 

D-2vlet Dem1r9olları ve Limanları işletme 
Umun1 idaresi ilanları · 

~.:....~ 

Muhammen bedeli (19728,SO) lira olan bakır ve pirinç levha, bakır boru 
" pirinç çubuk ıs-5--1937 salı gUnU saat 15,30 da kapJlı zarf usulU ile An -
karada idare binaaında satın alınacaktır. 

Bu ite ıirmek iıteyenlerin ( 14 79, ~4) liralık muvakkat teminat ile kanu -

nun tayin ettiği veaib.lan, Remıl ıue tenin 7-5-ı936 giln ve 3297 No. lı 

nUmaarnda intipr etmit olan talimatııa me daireıinde almnuı veıika ve teklif • 

lerini ayni gün aaat 14,30 a kadar komiı yon Reiıliğine vermeleri luımdrr. 

Şartnameler para11z olarak Ankara da Malzeme daireıinden, Haydarpaıada 
TeseJlilm ve aevk ıefiiğinden dafttrlınak tadır. ( ı8S4) 

Haydarpap Liman araziıinde kiin 4 N. lu tahta ambardan müfrez yazıha

ne aylığı muhammen ı 500 kurut mukabilinde ve bir ıene mUddetle açık arttırma 
suretile kirayı verilecektir. AçdE arttırma ıs--3-937 tarihinde saat ıs de H. 

Pa~a Birinci tıtetme MUdilrlUğUnde yapılacaktır. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
muvakkat teminat akçeıile ve ıereken kanunt vesaik ile beraber mezk~r gün· 
de hazır bulunmabn ilin olunur. (1788) 

Jandarma Genel Komutanlığı Anka
ra Satınalma komisyonundan: 

Metreai Altmıı kutUf deierlenen eldeki evuf ve örneğine uyıun on bin 
metre yubk elbiselik kumat 19 4 937 Paurteai ıQ.nU uat ıo da kapalı ek • 
ailtme usulile satın alınacaktır. Şartnam eıi paıımz komisyondan alınabilecek o
lan bu ekıiltmeye girmek iıteyenlerin dört yüz elli lira ilk teminat makbuz ve· 
ya banka mektubunu ve prtnamede ya zılı vesikaları muhtevi teklif mektup -
Jınru belli ıilnU aaat dokusa kadar komiayona vermiı olmalan. (779) (ı820) 

lstanbul ~elediyesi ilanları 
-
Beher kilosuna bir kurut fiat tahmin olunan Balatta Köprü dubalarınuı 

tamir edildiği kızak yerinde tahminen SO ton hurda demir satılmak üzere a • 
,çık arttırmaya konulmuıtur. Her türlil rilıum ve vergi alana aittir. Şartnamesi 

levazım mUdürlüğünde ıörülebilir. İstekliler 37 lira 50 kurutluk ilk teminat mak

bm veya mektubile beraber 2~937 pazarteıi günü saat 14 de Daimi Encü
mende bulunmalıdırlar. (B.) (1947) 

Sıhhat ifleri müdürlüğü için lüzum\! olan defter ve matbu evrak açık eksilm.,. Jronulmuıtur. Liıtesile nümune ve ıartnameıi levazım müdilrlüğilnde gö -

rl1ebilir: Bunlann hepsine 3324 lira SS kuruı kıymet tahmin olunmuıtur. İl · 

tckliler 2490 N. lı kanunda ymlı veaikı w 249 lira 34 kuruttuk ilk teminat mak

bu •eya melı:tubile beraber 26-4-937 puarteai gilnU saat 14 <le daimi encü
mende bulunmalıdırlar. (1) (1945) 

Türk Hava Kurumu 

65 Yaşında1'i Bayanın 25 Yaşında Görünmesi 
BUtDn DDnya Kadınlarında AIAkn Uyandırdı 

kreminin sureti istimalini 
gösteriyor 

V O G Kremi genç hayvanabn cevheri ulilerİ4· 

den çıkanlmıı bir maddei müeaire ile yapılmıftır. Cilc!
de tabii kan tevlit eder, ıençlik ve güzellik verir. VOG 

kremi kull&nan 65 yqmdaki bayanın 25 yqmda gO. 

rünmeai VOG kreminin büyük eseridir. Memlekr!tİ• 

mizin her tarafmda gece ve gündüz VOG kremlerini 

ve krem köpüğünden yapılmıt VOG pudrumı mutl"l!t 

'ku~· 
1 UPONL 

• 
1 

• n Birinci sınıf Operatör ~ 

Or. CAFER TAV VAR 
Umumt cerrahi ve sinir, dimağ 

cerrahisi mütehassısı 
Paria Tıp Fakültesi S. Asistanı • 
Erkelt kadın ameliyatları, dimağ 
estetik - "Yüz. meme, karın bu
ruşukluktan,, Nisaiye ve doğwn 

mütehassısı 

Muayene: Sabahlan Mı • • ı R 1 n 
8 den 10 a kadar il il 

öğleden sonra ücretlidir 
Beyoğlu, Parmakkapı, Rumeli Han 

amm No. 1 Telefon: 44086 mm:: 

KURUN doktoru 
Necaattln Atasagun 
Her giln ı6,30 dan 20 ye kadar 

Lalelide Tayyare apartımanlarında daire 
2 numara 3 de hastalannı kabul eder. 
Cumartesi günleri ı4 den 20 ye ktdar 
muayene parasızdır. 

imi Felsefe 
Dün Ye Y ann Kitaplanndandır 

----Fiyatı 40 kuruftur 

Dr. Suphi Şenı 
idrar yolları hastah 

mUtahassısı 

Beyoğlu Yıldız sineması 
tısı Leklergo Apt. Mua 

4 ten sonra 
Cumartesi fakirlere 

Tel.: 43942 

Neeriyat Direktörü: Refik Ahmet 
Sahibi: ASIM US 

BOyQk Piyangosu i K KAT 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir GörQlmemlş fırsata kaçıırmayanoz 
6. ıncı keşide 11 Nisan 937 dedır. 6 A L A T A D A : 

Büyük ikramiye: 200.000 Liradır. Meşhur EKSEL S YOR 
Ayrıca • 40 000 25 000 20 000 15 000 10 00"' Elbile mag .. azaamm tekmil dairelerindeki ~ıızili.th aa'""':nc!an İ$tifade e~nıeniz menfaatına icabıdır • 

• • '.'.' •• J ~ Şu cedvelden bir fikir edinebfüniniz: • 
liralık ikramiyelerle ( 50.000 Ve 200 000) rralık KUMAŞTAN pardeıüler 11 i Liradan: ERKEK KOSTUMLERl 15 i Liradan 

iki adet mükafat vardır. TRENÇKOT .. .. ıs i .. .. KADIN MANTOLARI ı3 •• .. 

D
• kk GABARDİN ,, •• ı 7 i ,. ,. \{ADIN YAZLIK BE.. ) at: 

1 

lıılANDLBERG .. ,, 23 i ,. ., YAZ :MUŞAMBALAR! 10 i ,. ,. 
Bilet alan herkes 7 /Niaan/ 937 IÜDÜ akpmma kadar biletini MUŞAMBALAR y AZLIK 

..!-% BEYAZ 11 i ,. .. : 
uı:ısittiımit bulurimabcl.r. Bu tarilıtea IODl'a bilet üzerindeki hakka salat Erkeklere ısmarlama elbise!er iki prova ile 28 1 2 liradan yalnız birkaç gün için Galatada 
olar. E K S E L S Y O R elbiae ~iazaamda bulacakamız. 

, ................. lııii ........................... ~ .... ... 
• 


