
SALI 

llCINCt YIL - No. 500 

1838 

v 

BUgllrı 
Yedlnct. sayfada: Gazel 

bir lnglhz hlk4yesı 5 KURUŞ 
BA$MUIJAR& • AHMZT EMiN YALMAN 

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

Fransa, Almanyaıun 
ittifak siyasetin 

kar$ı taarruza gecti 

Bir haftalık 
tarih 

55 milyon lngiliz lira ile 
Lebistam k i di 

1.:eh Baş kumandanile yapılan anlaş
ma açıkça Almanyayı istihdaf ediyor 

Lehistan, Fransadan aldıCı pare ile 
A•manya hududunda MUseUl:h 

bir kale gibi duracek 
Paria, 7 (Radyo • Tan) - Abnuıyanm ukerlik 

müclcletini Wr aeneclen iki seneye çdrumuma kartı 
Franaa ela bqün ICJll ve kat'i tedbirlerini alclr. Fran
• 1G7 Mnt•it• kadar mijclafaa )myyetinia tMihatı
na 'te ukeri mabemeaine 55 ~-.W. &aaı aar-
feclecektir. 

Bu para ile nizami askerler.in AY181 arttinlacak, 
müdafaa kuvvetleri makineleetirll~k, biıiıtfan- halka 
bir buçuk milyon ingiliz lirasına :v-1mı bit ~ da do
ıwımayı takviye için sarfolünacaıcqt. Bu sµretle 
Br--. Almanpnm askerlik p:ıüd~i iki misline 
çıkarmaama k-. gelmi,, • bıı harelcete Mqı cev•\lı
nı vermiı oluyor. 
Bununla beraber Fr8ft9. beynel· 

milel -konfetMllarda .. ,....,., •· 
zaJ:tına alyuetin1 takip .... k YO 

mak.Uın11t •ulhU :teh · ko • 

Almanyada Naziler kon-

IRUNDAll SOllRA Mit AllAaTIYMA SALDIRAn MiLER 

Jngiltere 
Atatürkü 
seoinçle 
hekiigor 

a Sebastiyan önündE~ 
kanlı bir harp aşlıyor 

yollar aetlere kapalı 
t 

met etleri birçokyerlerde 
mavaffakiyetler kar.andı 

Londra, j (Radyo - Tan) - İspanyada son .ui· 
yet pı. merkezdedir: Asilerin Butgoi htikbıed,. hım 
~ civarındaki vadölyR kalesini aldığını bildiri· 

...~~·~~ . .... 

Abdülkeriın 

~ ......... ~ ·-·· 
ark..m. ..-aca 

Bama, '1 ~--~~ - Viyana 
swteıeri ~ *Den malt • 
molıt& .... Blf ~ AbcllDrıe
Dla ..,.. ollil lteanRm aclamn ... 
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Ankara mektubu .ı•~ ıA YA. j 
Buğday ihracatımız bu~~~~~~~~~~~~~~~~ jsutih/anmayar•ı• 

Siyaset alemi 

Yıl Çok artacak Bir metropoliten .Mektep kitapları J ı·ık kt l d d l u,~::::.h~~~!:.~~
1

7rl~ ~~:~;a.;:~"~ file ep er e e ı Ru~ya, ukerllk ya mı 21 den UI yıt· 
inşası mukarrer satışı hakkında k ti b ı d ma indirmenin nefü•esi olarak J!ll• 

Ziraat Vekaleti, 
alımı için elli 

buğday köylüden 
merkez açıyor 

Ankara, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Zira
at Vekaletinin ve Ziraat Bankasının buğday iş

leriyle uğra~an salahiyetli makamlarından aldığımız ma
hlmata göre, bu sene memleketimizin buğday rekolte
sı. geçen yıllara nispetle ve büyük bir farkla yüksel
miştir. Köylüden buğday alına faaliyetinin merkeze 
gelen rakamları da bunu teyit etmektedir. Daha diine 
kadar yiyeceği ekmeğin buğdayını yabancı memleket
lerden getirmeye mecbur kıt mahsullü Türkiye, son se
neler içinde mütemadiyen inkişaf eden buğday istihsa
latiyJe bugün Avrupamn büyük pazarlarına buğday 
gönderebilecek bir seviyeye erişmiştir. 

1936 yılı, biJhassa Orta Avrupa memleketleri ıçın 
çok verimsiz geçmiştir. Öyle ki, yakın zaman]ara kadar 
buğday ihracatiyle tanınmış birçok memleketler hu yıl. 
dışardan buğday almıya mecbur bir vaziyete düşmiişlcr
dir. 

Şehircilik mütehassısı 
bu işi tetkik edecek 
Jstanbuhın bir plin dahilinde ge

nişletilmesi ve gür.elleştirilmesi alaka 
dar makamların ehemmiyetle na?.an 
dikkate aldıkları meseleler·den biri -
dir. Bilhassa A vrupanın en iler·i şe-

1 hirJerindeki bütiin veniliklerin ve na 
1 kil işlerindeki lcola;hklarm bi.it<;enin 
imkinı nisbetinde tedricen tatbikı 

ı mukarrerdir. Bu itibarla Pı·ust tara
fından yapılacak olan mfü~takbel ls-

1

, tanbul planı tanzim edilirken billuu:ı
sa bu noktıılar gör.önünde bulundu • 
rulıl(•aktır. Prust bu ay ııonunda şeh· 
rımu:e geldiği uman letanbulu bu 
cepheden de etüt edecek ve bu hmm' 
ta lbım gelP.n tedbirleri ala.cıı ktrr. 
Bu arada, şehirde bir metropolit.-n 
inAARt de. mev7.uu bahistir. Prust. bu 
defaki gelişinde bir met.ropolitcnin 
mebde ve miinteha istasyonlarını ve 
gii7.erga hla rını tetkik edecektir. An-

1 
cak, şehrin Uıbi( teşekkülii itibıırile 

Bu ıene buğday ihracatı teRhil t>tmi olduğu !l7 alım mt>rkezi- bu metropolilenin sehl'in iiç kıflmmı 
yapacağımız memleltetler ni. bu .yıl ifıtihsal fazlalığını göı önü-1 birleştirecek şeki1de inşası cihetine 

·, ki buçuk ay sonra müddeti bite. nP getırerek arttırmak kararıunı ver gidildiği takdirde buna maddi imkan 
cek olan Türk İtalyan tica- miştir. Buna göre. bugün buğdayları hfı.sıl olam;yacağı n81.arı dikkate a-

ret anhışma.smın yerine geçecek olan satın alınan Ankara, Polatlı, Kiitah- lınarak metrnpolitenin birıi Beyoğlu, 
yeni anlaşmaya hiiklımetin ithal et- YR.· A~yon. Akşchi~. Şarkışla, Yıldız. rlığeri lstanbul cihetlerinde en mer
mek istediği maddelerin belli başlısı. eh, 1~.ınar, BalıkP.!'ltr, Trakya, Adana kez noktalarmdan geçmek üzere bu 
ltalyaya buğday ihraç etmemjzi ve Golba.şı mıntakalarındstn başka iki parçayı ayrı ayn ve baştan ba.,a 

.. k" k 1 b"I k 1 1 .. k .. 1 . daha ellıye yakın mıntakanın alım k t . ed'l kt d' mum un ı a ı ece o an nı ·um erı k . 1 k t h't -..3'J •. a etmesı tasavvur 'me e 1r. 
· .. b 

1 
mer ezı o ara es ı ~·ı f'cP.gı kö\·· • ,. . . 

toplamaktadır. Buna gore, u yı 1.. u" . k . d" k b' h be~ Metropolıten planda katı vermı al 
buğday ihracatı yapacagımız mem- dir . dıktan aonı·a bunun ınşası ve ışletıl-

. · 

1 

um zu ço sevın ırece ır a t'- . • • . 

le.ketler arasında Jlalya ehemmiyeUi • mesinin bir eenE"bı grupıt ihaleı:ıi ~ll-
bır mevki işg-al edecektir. Zrraat Banka•• tohumluk retile bu teşebbiiRiin tatbik mevkiine 

Jngiltere ile akdettiğimiz ti~aret aycrıyor konulması mümkiJn görülmektedir. 
=ınl3.-?ması da Türkiyeden İngiltere z iraat Bankası elindeki huğda- Maamafih, blitün bu noktalar hak 
pı-ızarlarına buğday ihracı için çok yın cins itibarile en iyi ola- kındaki kat'i kararhır pliınm ıınııhat 
miisait maddeler ihtıva etmekte ve nından bu sene kafi miktarda tohum- ları hııı:;usundıı so ıı8şz söylendigi va 
buğdaylanmıza İngiltere gibi geniş hık ayırmaktadır. Bu toh4mluk önü- kit belli olacaktır. 
bir mahreç hazırlamrş bulunmakta- miizdeki yıl,...göçmen mıntakalıırrndrl
dır. ki zirnat faalivetini te11vik mıı k~adi-• ~ ., 
Buğday ihracatımızda inkifQI 

B uğday ihracatı yaptığımız se
ne\Prde, büyi.ik mahr~lerden 

hırinı de ~uriye ve Filistın te kil et
mektedir. Surıyeye ve bilhassa Filis-

le göçmenlere ve muhtaç ı;iftçilere 

dağrtllacaktır. 

Ayrıca, Ziraat Vekaletinin be. se
nelik plilnında ehemmiyetli bir mevki 

alan Karadeniz mıntekasmda. mısır 

Bozuk ekmek çıkaranlar 
Yeni buğday mahırnlü hu ı:ıene 

mebzul olduğu halde son zamanlarda 

lstanhıılµp birçok t1emtJ~1·indEt çıkıın 
ekmekler umumi 'ikayeti mueıp ol· 

maktadır. 

tine geçPn yıllarda gönderdiğimiz :r.irıısıti yerine daha kuvvetli mahsul Bıı ekmekler hamurdur, pişıl"IP • 

buğdayların miktarının bu yıl arta- alınabileceği mütehat:ı.cııslar·ın rapor- miştir ve iyi elenmemiş uıılaı-dan 

cağı anla~ılmaktadır. Zira, komşu- tarından anlaşılan buğday ziraati ika j yaBpıllmdı~tır. k k 
1 ~ · • d . . . e e ıye e me ışını esa."llh ıı n 

mıı:r. dınyc hiikumeti, son seneler e. me etmek g11yesı ı ın de bu yıl ayrı·, halletmek ii,-ere yakında esaslı ted-
Türkiyeden yapılacak bug"day ihra- ı t h 1 k b -d d · t "f d ı b" an o u. m u ug ay an ıs ı a e e· ırler alaca ktrr. Rıınun i<;in elrnıf'k· 
cRtı için mevzuatında ki tahditleri dilecektır. çilerden, kırmaı·ılardan. iktısatçılıı r-
kaldırmıya temayUI gostermiş ve bir d ·· kk b' k · l · Karedeniı havalisinin bugün için 1 an n:ım:e ~p ır omtıııyon opıan-
çok kararlarile bunu ispat etmiştir. muı ıhtımıı h vardu· . 
Runa nazaran. bu yıl Adana, Mersin, hububat sahaanda ~ili başlı mahsulü 

ayı ara aş an ı \'f! 1!'15 "mıf1anııı silah a.ltrna da,·el 

V k " ( t t 1 f!ttt nı 600,000 askeri toıılıHlı, 
e a e ' sa ış a~ın. ~er- Ortamektep ve liselerde S<l\',Vf'!t Ru"ya, ı~nçı~re, hıtp•'• 

best olduğunu bı(dırıyor yeni şube}er açılıyor 1 atılmadan f'\'\'f!I, askf'rllk vuifesiıtİ 
Kültür Bakanlığından: )'BJ•tınnak 1. tMiğini i7.ah etti. 
Okul kiuplarmın satış işleri hak- Dünden itibaren ilkmekteplerde • Fakat Alma.ııu hu harel\f>ti '._~. 

k 
. htik tıılebe kavıt ve kabulü mııamelef:ine i din ... '·a- 1• b' .. . u 

ında teabit olunan talı mat i.ım- ~ "" • · ... ı YBJH mı,. ır numa\lş !'9: 

leri dtşında kit& p RAtışı için bazı te- ba~IAnılmıRtır. :Köy mekteplerinde dığı için bu harekf'fe df!rhal ~nl.;ahl" 
. . -· kavrtlara bu ayın H iinde başlana • 1 tt• a k ı·k h" t• • ı· 11 ti· şebbüslere başvurnlmA k 1stenıldigı " · f! e · ı, " er 1 ·· 1:1.me 1nın rn 11 ı c 

caktır. 
haber almmıstır. Talimat hükümlt>ri 
daireainde Kültiir Bakanlığı yayınla 
rı &atış işleı·inin tamamen serbest ol
duğunun ve bunun dışında iş yapıl

masına meydan verilmiyeceğinin ala 
Jradarlarca malüm olmak Ü?~re tek 
rar bildirilmeı:ri faydalı görii\miiştür. 

Köy mektepleri 
Yakın köyler birleşerek 

mektep yaptıracaklar 
Köylerimizden baıılarında hiç mek 

t~p olmad1ğı ~i diğer miihim bir 
krl'lmındaki mektep binaları da srhhi 
ı:artlara aykırı bir tarzdadır. Bıı ci
het gör.önünde tutularak nüfusu az 
ve biribirlerine ya km olıın köylerin 
nalarında birle':lerek münuip bir 
köye mektep yapmalıırı, mali va.7.i • 
yetleri miisait. ve nüfuırn t;ok olan 
köylerde de tek olArıık mektep inşa
ınna karar verilmi tir. 

F MtİYal heyetleri ferefine bir 
ziyafet •erildi 

Fe@tival miinı:ı~ebetile şehrimiıe 
gelmiş o19n Romen he •eti, dtinkii 
posta ile memleketlerine dönmii~ler· 
dir. Balıkesirin Pamukçu köyünden 
getirilen zeybekler de Bandırma yo· 
liyle yurtlarma avdet t>tmişlerdir. 

Türk heyetinin diğer grnplarile Bul
gar ve Yugosla vlAr ~refine bel•di
ye diin akşam Park otelde bir veda 
ziyafeti vermiştir. Ziyaf Pt geç vakte 
kadar büyük bir neşe içinde devam 
etmi§tk. Bulgar ve Yugoslııv heyet
ler-lni-n de -boıg-ün n>oınlokoU_.in.o nim 

meleıi muhtemeldir. 

Hiç yüzünden ar
kadaşını öldürdü 

Yalovaya bagh Kadıköriinde on 
dört yaşında bir çocuk, diger hir 
ı;ocuğıı ağırca yaralamıştır. 

V 11 k'a sövle olmuştur: 

Biiyiikdereôe bulunan ve tedrisa
tını tatil elmiı:; olan halyan meıetebi 
bina.srndR bir ilkmektep açılmasına 

karar verilmiş ve icap eden hazırlık· 
lara başlanılmıştır. 

Orta tedriıat kadroları 
Orta tPdrisı-ıt umıım miidürü Avni 

dUn de Maarif Mfidürlüğiine gelerek 
geç vakte kadar btanbul Orta mek
tep vaıdyeti ve orta tedrisat kadro 
larile meş~ıl olmu~tur. lı;tanbul lise 
ve or·ta mekteplerinde yeniden eçrl
maı-ına lfümrn ~öriilen ubt>lf>r, alı -
nacak talebe tnikdar1. muııllim ade· 
di lamamile teshil edilmi tir. 

Para yüzünden 
bir cana kıyıldı 

Bir hancı, kirayı verme
di diye müşterisini vurdu 

Evvelki Jrece Unkapanındıı bir ci -
na.yet işlenmiştir. Hnkapanında 65 
numaralı kah veyi işleten Htif;P.yin, 
kahvenin \istündeki han odalarından 
biri"ini de marangoz Haydarla F.min 
i"minde iki arkada~ına kiralamı§-

tır. 

:Haydarlıı Emin, aybftşı ,s:'eçtiği 
halde kiı'a ~delini vermemişler, bu 
yüzden a~larında kavga haslamış • 
tır. Havdar, herkeı;ıin İ(!eri11ind~ ki
ra İAten~esine kı1.mr!}. kavga bu 
vih~den büvümü.,t\ir. 
• Hiiseyin: tıtbancasını çekeıck 
Haydara bir el ateş etmis. <;ıkıın 
kurşun sol böğr\ine saplanmııttır. 

Yaralı haetaneye kaldırılırken öl • 

ni bir ~neden iki !!Ot'Hf>ye çıkardı. 
Ru harekf>tin hu kadarla kalmıfl'' 

~1'iı muha.kkaktı. Çiinkii fl'an<ıı1tn:ıl 

da Alma" harMof!tini kendint: ka~ 
•lınmış hir tedbir ~·~·mMınR hi~ erı· 

ıeı yoktu. 
Franıııa ıla, bugiinkii 14!lg-raflardııll 

•nla~la.cağı v~hi~ hıı harekete nttı• 

kabelede g~Urmedi. O da büyUk ta'' 

llhaf yan ına girişmeğe karar vertfl 

ve J 987 senMinin 80ntında. 55 mUyoıı 

l8terlht sarfeder~k miiddu k'ın.,·eri 
111 hlr Jca.f riaha 8ft.ğlamlamaia kara! 
verdi. 

F ranıa - Lehiıtan • 

B undan ~· A tmırnvanm 8'.l~ 
y~t Rusyaya kıu,,ı ~n pok gö· 

vendlği k"'•vf'Jtlerden biri olR.n J .ehi8 
ta.n ile Franq y~•I bir anlaşma inJ • 
uJadı n bu anl~a ııflticesinde •~· 
hi"t•n ilf'l ge,•ı;;emeğe ha!ôlaran mi.in• 
8ebetlerini sailamladı. \'e J.ehief-811' 
8Hihla.ma.k ff.ıln hu mf'mlt1kete lf'JI~ 
bir para krfldkl açtı. FakRt Fnu1"' 
biitiin lwıı,vnelmilel foJtlantılarıla "'' • 
lilhlan a.7.altma dav~ını gi.itmeie de 
ka.rar venniştir. 

Suriye muahed e•İ: 

G a rpteo sarka ı:eçtiiknlı f•lı ' 
dirdf" gliniin M miihim hfl.di• 

M.st ola.rak ~uriyt1 - FranH mu.ahi'' 
desi ile karı,ılaşınz. 

• Şimdi) e kadar ahnahihm malfırn• 

ta giir~, Sııri,,·e iiç ~rıeJik hir mti ' 

kal devresi g~irdikten !lionra muhtf 

rJy,te kanısM-"'k. fakat lm muht&r1· 
v~t • ...,,.~........ ı..-u. ı.:ı ... -tl8""''" muŞt.ur . 

''ak'adan sonra oi:U.d 
katil aranmak~d1r. 

11 lnı.ybotaıı llir a 4'cn Lntıka\'f>l~H bağlı olacaW . . 

Maarif müdürlüğünün mühim 
bir tamimi 

tu. 
~uri)·.-, ıfürt 11.-,·lete ayrrhnt"W 

~uri.v.-. J>iirziilerdağt, A ıe,'İler '1'r • 
du ve Liibn•:ıı Ctimhtıri) .,ti. ''erikJI 
ınıtlônıata göre intikal d~vreıııl ~ • 

nasmda hu aynlıklar kıtlkacak '" 

Suri,·e yeniden birleş~·ek. 

Diya.rıbekir, Urfa mıntakalarından 

• ·uriye ve Filiı:1tine. geçen senelere 
nar.aran, daha geniş miktarda buğ

day ihracatı yapılaca:k ve saydığımız 
mıntakaların mahsulii i<:in devamlı 

bir mahreç temin edilmiş olacaktır. 

muırrdır. Fakat ekseri yıllar. mısır r~ 
'koltesi umulan neticeyi vermemekte 
ve bu yü7.den yabancı memleketler
de bilhassa mısır ıı:iraatile ön safta 
gelen Romanyadan. memleketimi7.e 
mısır ithal edilmektedir. Yeni planın 
tatbikinden sonra, bu havalinin az 
m1111r yetiştirdiği senelerde yıı bancı 

memleketlere akan binlerce lirA.nın 

Htiaeyi~ ;.e BUrhan adında iki ı·o· 
mık, ha. •van otlatmak i'iv.er*?, tu • 

Su •ebeketi t~mamlanacak lAda buluşrnuşlı.r, birbirini kıskan • 

~ parif Müdiirliiğ\i, dUn akalliyet 
ve ec:nehi mektepleri miidürli..iklerine 
göndPrdiği bir tamimde dershane • 
lerinde, kiıtüphanelerinde, depoln -
l'lnda, hulasa. bina içeriı:ıinde Türk 
hükumetini ve Türk milletini renl'i· 
de edebilecek ne kadar haritn. re -
sim. kitap risale varsa tedris gı>ne -
sinden evvel derhal bunların imha 
edilmesini, aksi halde bu gibi mPk· 
tep idarelerinin şiddet iP ı•e7.a landın -
lacaklarını son defa olarak bildirmiş 

Fakat ~ıırh'enin n~ kazanclrft111' 

114! ka.' bettiği~i anlamak i!,·Jn 9 Eyl~I· 
de nf')Şroh!nacağı sö~·lenen mııahedt' 
,1 beklemek lazımdır. 

Buğday alım merlıtez/eri 

çoialtılacalıt 

Z iraat Vekaleti köylüden huğ. 'ı içerde kalması temin edilmiş buluna
day ahını tahmatnamesile caktır. 

Kasap dükkanları ı Radyo programı 
Çini döşenecek ve 

camekan konacak 
gündüzleri muntazaman 

neşriyat yapılacak 
Kaflap diikkiınlarında etlerin asıldı Son 7.amanlarda İstanbul radyo-

gı kısımdaki cluvarlarm <:ini döşen- sıınun neşriyatı üç saate indirilmiş· 
mış olmııı:;ı ve sokak kı ımlarında da 
camekanlar bulunması 7.aruridir. tir. PoAta Telgraf Direktör!Uğü, ye. 

hıtanbulun ~ıı tesisatı beledive •e m•k viizünden kavgaya tutıışmu!I -
geçtikten sonra Su İdaresi ilk is 0 . ' )ardır: Bu turada Bi.İT'htın, e~~r\df>_ki 
Jarak SU\'ıın miktarını ve tazvikini ekmekdblçağı ilebark_adHR~~nın_ ıı~e:oi 

· · ne 11& I ırmı" ve ıcagı useyının ~ 
arttırmağa karar verdiğindf'!n 'l't':r • böj'rüne saplamı,,tır • 
kos gölünde ve Ş(.'hiı icindeki ŞPhe- zavallı Hüseyin işin farkına ver-
kede yapılan ıı:ılahat ile suyun mik - mamıı,, bilakis, arkadaşının bir o -
tarını arttırmıştn. yunla bıçağı saplıyormu~ gibi yapa· 

lstanbula i5 bin ton 1!111 verdiği rak sakladığını zannetmiştir. Bu es· 
1.sman bütün şehrin su ihtiyacı tat- nııda Burhan 811pladı~ı bıc;ağı cek -
mm edilmiş olacağından 0 :r.aman es· m••· aJnrnı ve iftin vahıımf>tini 11.nla -

.vınea atına binerek kö •den ınak -
.ki yangın yerlerinde ve henl.iz 1!111 te-

la~m~tır. 
eislltı olma.van sf'mtlere de f\ebeke· ld -Hfüıevin dP bira7. aon ı a a ıgı y:ı. 
yi teşmil edecektir. Bıınıın ıçin de ranın tt>1'iriyle yere y1kılmış ve öl
iki seneye ihtiyaç vardır • miıştür. Suçlu çocuk ytıkalanmı, -

Bir ceıet bulundu 
Diin Aabııh, ~irkeci giimriiğii ı·İ· 

vıırındaki llemiryolları amhıırı ı:ıııhi.

linde neni?:de bir ceset bul•ınınıı'
tur. Cesedin hüyiyeti m~huldtir. 

tır . 

tir. 

Sultanahmetteki hafriyat 
...;ıııtanahmett,. Bizanıı es~rlNi ti· 

ZP.ı•inde hafriyııt yapan Profesör 
Bakster. simdiye kadar çıkarılan 
mozayikleri bugün ve yarın isteyen· 
lere gösterecek ve izahat vet·ecek· 
tir. 

Hafrivat mev~imi bittiği kin ar·aş-
tırmııla.~a yaza kadar fasıla verile -

Ömer Rrzc DOCRVl _________ ;.,,,,_...,...._,..--~~ 
Hurda incir ahmı 

J. ~· İnhisarlar İdaresi tarafından ,. 
dm ve Na7.illi incir mlJltakasınd• 
hurda incir miibayaa:sına başle.nnıJ•' 
tır. 

Nazilli hRvalil'linde ki\0~11 3.65 Jtll' 

1 .. ..:ı c.ıe 
rııHtan ve OrtaklP.r hava ıı:ıınııe 
3,95 knru~tan yapılmaktadır. ~ 

bmirde alivre hurda satışları 
4.5 }taruş üzerinden yapılmaktadır· 

cektir. 
------------------

Halbuki şehirdeki ka!!ap dükkanla - ni neşriyat programını 6 saate çıkara 
rından bazılarının bu kaideye riayet caktır. Yeni program. yarmdan iti- Zabıta 

haren tatbik edilecektir. Bunun bir bu , ______________ _ 
tahkikata devam etmektedir. 

etmedikleri görülmüştür. Belediye, r --
dün alakadarlara verdiği bir emirde çuk saati gündüz neıtriyıtma hasre- B 1 R K A Ç 

dilmiştir. Gündüz neşriyatı her gUn 
bu g'loi dükkanların içerlerine be-he· 
mahal çini döşenmesini ve camekan
lar konulma~mı bildirmiştir. Dük -
kanların sokak cepheleri camlı bile 
olsa dahili kısımlan da etlerin i~erde 
piı:ıliklerden konınma.sı için ayni şe

kilde camekanla kapatılmalan lüzum 
lu görülmüştür. Kasap dükkanları 
hu ay sonuna kadar dUkkinlarında 
bu tadilatı yapmak me<:huriyetinde-
dirler. 

Ekmek ve francala ucuzladı 
Belediye narh komiAyonu, dünkü 

toplantısında ekmek fiyatlannda ye 
niden onar para ve francalada yirmi 
para tenzilat yapılmasına karar ver· 

ıniştir. Bu karar mucibince yarın ... 

dıın itibaren birinoi ekmek 10 kuruş 

IO para. ikinci ekmek on kuruş 10 

para VP. francala ise l !1.5 kunıstur. 

saat 12.30 ile 14 ar~ında yapuacak

tır. Bu program kısmen yeni gramo

fon plakları ve kısmen hafif orkes

tra musikisinden mürekkep o~acak

tır. Akşam neşriyatı saat 18,30 dan 

23 e kadar devam edecektir. 

Balkanlar arası tababet 
kongresi toplanıyor 
Balkanlar ara"ı taba.bet kongreai

nin bu sene Jstanbulda toplanmasma 

karar verilmiştir. Kongre 20 Eylfilden 

20 Birincitetrine kadar devam ede -

cektir. Sıhhiye VekHi Refik Saydam. 

yakın<la Tra kyaya göçmen işlerini 

tetkike gidecektir. Vekil Trakyadan 

döner dönmez kongre işlerile meşgul 

olacaktır 

SATIRLA 
J 11tanbul Hıtllı: parl:İ•ı, ocak 

lronıreleri bıı haha haıtıya-
calı:, .Eyltl •onunda bitecektir. Bıt· 
nu nahiye, lraaa Vt' •İllyet kon
ııreleri takip edecektir. 

ol' 

R•ıbn '"hrimiu haJ1an talebele
rinden miırelrkep bır kafile ıele
cektir. 

Yol nrsi9ıni nalrten ver•1ecek
ler bu IYBI on betindcrı itibaren 
viliyetin t•yın etti,; yerlerde ba 
miikellefi1eti btdetten tidemere 
ıonderilec:elrlerdi r. 

~ 

l>iin bir Fr•nııa: tranNtlantiii ilt 1 
limananıza 600 ıe111.b relmiıtir. 

* 
Sebır.e ve me1vı halille ilhe edile-
cek kııımm projeııi belediye reiıli
iint •erilmiırir. ... 
Gümriik komit1orıcularınm defter 
yoklam•1Hına blıtlmnm11tır. B11t· 
liin 1 S inde bitecelrtir. 

..........----~ .. --·--------.. ·------· 

1-9-936 
Sah - Bugünkü Hava : Bulutlu 

Bttıüıt huı hafif bıduthı nl•calrtır. Ba-ı neıte •rami Sl.6, rütubtti. '!iııniy';.yi.ı~.d~ 
rollletrtde ctic'i bir dütiıft hareketi aöriil- 41 .ne.rece alın~. lrırd!clilmıııtır. azyı~ı 
mtlrtedir. Hafif bir ı;iıeleme de ihimıl da- ne11mı 751.S 1111.~ımetredır •• Rüırir, sanı· 
hılindtdir. Jtuzrirm muhtelif iırilrımet· rede 7 metro ıuratle e1mııtır. 
!erden uiti. huaıtın. bulut toplam11mda • • • . 
imil olmaktadır. :Rutubeti niıbiye vasati· ı _ ltı!mirde aHt 14 e on lrıı la şidde li, 
ııinde de hayli teneuül Yardır. Maamıfih, falrat devımııız bir P.tlııele olmuşnr. Bu 
barün. derecei hararetın . Y"'i ve mühım ul,,elcyi biribiri arlr11mı uç hafif zelzele 
mr deiitilrlllı: ıoıtermetı muhtemel de· tılrip etmıttir. Huar olmıımııtır. 
ilidir. 2 - Sellnilı: arenılusal ıerıisi açılmıt 

Dünkü ha-.a tır. 
3 - Zonıuldalr - lıımir otomatik telefo· 
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DWa ı...ı, öiledea llOftfl ır .. men bulut- n11ndı ilk lronuıma, 1.onıuldak ve İzmir 
la ıeçmiı. hararet. ıpiı yukarı ayni ae- belediye reiıleri arumda yapılmıttor. 
vıyeJİ muhafan etmiıtir. Golıede 11cılrlılr 4 _ 61 numaralı yük katırı Arifiye iı
ee çolı: 32,9, ea ııı 17 ,4. ıiineıte uımi tuyonunı ıireceıi sırada yanhılıkla ser· 
st,S derece, ritabeti niıbiye, evvelki ıu· beat olmıyan :;Jolı alınarak dolu nıonlar . Jff 
ne naııarın, telı:rar •üıde 11 lradar teref- bi "bi · 'rm' ı v• bu · d b' fur"OD u 1·"'"~·J _, rı rıne ı• ı ~ yuz en ır • 9 "llCU 11 Gun : 2S2 .-. ~·· 
fti rottererek ybıde sı olarak kaydedil- Ye bir kômôr YllODU devrilmiıtir. 'Oç ,.. .. 1"~~ R(., 
ınittir. Dün alrtuna doira birdenbire fır. ralı vardır. İki lriıi ölmuıtür. 1~55 HiCRi ı.JiJ 
lrya11 rüt11beti niıbire dereceıı. ıaat 13 te 5 _ Buıün Liıuria vapuru 44 ubit. 114 Oemazi"elahır Ağ11sto$ 
rü•de 25 ıöriilmüıtar. Tatı!yiki nesimi de nbit nlrili, 28?S ıiyah ıômlekliri Habe· 2J. f6 .ı 
yaHt yanı düpniiı, tHt 14 te ?S0,4 m~-ı ıiıtana ıötürmüıtiır. Bir erlrlnıharp he· .. . ·. ıS si 
limetreyken alı:ffm "at 11 de 746,5 mı- yeti de ulı:erlerle beraber ııitmiıtir. Güne:t: 5.34 - Oile : 12.12: - 11rınd;~:' 
1i111etrede balıunn•ıtur. Riizılr. e•veli 6 - Franaıı: ordu .. nun manevraları il· Akıam : 18.31 - Yatın : 20.07 - 1rnj~ ~ 
.. rlı:tan, eonra yıldır.dan ve aece ııenc rasında ilı:i bombardanan ta1rare1i çar· ı KOÇ AYIRMA MEVSlfd ~ı• 
..drtan Mlliyede .,. .. ti bet metro hızla pıımıı, dii8erck parçalaıtm.,tır. Her iki _. •"' 
e1mi1tir. tayyarenin iki pilotu da ölmüştür. selen ııenç Hitlercileri dojmekt ~ 

G-en sene buıün 7 - İsviçre tefkilitı .... i1e kanununun bir baıpapas 1akalanm~tır. Erit' 11 
-'% deiiıttirilmcai te ebbüsü 193 bin reye lt:ar- t - Habeıitıtanda bu !tahah '"' 

Geçen ııene buıiin hava aı;ılı: ıeçmiş, ha- ~· S 1 O bin reyle reddedilmiştir. ban İtalyan kıtaatmın harelı:ote 
raret. ıölıede en çok 2Z,5, en az 17, gü- 8 - Almanyada iiniforma ile kilitııeye h11ber verilmiştir. 

l 
1 



1 iZMiRDEN RÖPORTAJ j (ff"i.EK· 
illan Nasyonal - Sos
listleri dün toplandı 
'tler'in orduya hitap edecek 

bekleniyor tku ehemmiyetle 
T (lladJo • T&ll) - Al-1 

'ıilerinin eeneUk kongresi bu 
., Nuremberg fe)ırinde -... · 
llitıer, btWbı Nul teflerile I 
lı:oııgre mllza:kerelerini takip 
· . Bu kongre ayni zaman -

~Vlıı:m ordu n müdafaa kuv 
~ek balmmndan da Bi
lıC!ı!nini memmtyetle allkaclar 

. ttç rftn 80lll'& ll. Bitler, 
t&burıannm pçit nemini 

k, ayni giln muhafız krt
bir geçit N8lllt yapacaktır. 

en BOD gQ.ntı olan H Ey-
. Alman ordu.una Jıita. 

.:!._~ ınıtulı: "':_~ ClllMen gfMe ~ A'7naft or-
_,,.. menauma -.- .... ~ ""-*' 1cü9ik ,,.,. 'bakıf 

Kış sporlan 
Uludağda sporcular için 
bir sığınak yapılacak 

isyanı Dud
"·- mlek . Buna., (Tan) - Buruda dağ spor ..... me etine euluğunun berglln biraz daha ilerle-

. de ıirayet etti difi görillmektedir. Sporcularmıızın 
7 (A. A.) - ne..11 )leyi rahat.bir tekilde ÇallJ}abilmelerl için 

'b._ T.. eeulı tedbirler almmJ§br. Bu arada 
~~staıı.m flmal bat.IB:' hu tnudafm zirvesinde kıt ıporcula.n 
~ bir 19)'&1! hareketi ol· ~ bir mğmak yaptlmaat ka.rarlaştı
bUdiriyor. Bu gaz.eteye ıöre. nlmıttır. HUSUlf muhasebe tarafın. 
~dan harekete plen dan tahalatı verilen mğmaim inşa
ll' mtıaıüman ktlüeei hudut ama bql&lµDJftır. 2500 metre yük-

Haberler arasından 
seçtiklerimiz 

fÇEııtDE 

Çonun Malmüdt!rlüftlııe Urfa merkez 
Malmfidtirii Ahmet Kibar t&Jin edil
miıtir. 

• 
ltJz •• n.lr matitillerinden meswı 
olanlar orta mektep mezuna sayıla
caklardır. 

• 
Parasız yatılı talebe imtilwıl&rma si
renlerin imtihan ktJıtları Maarif Ve
Wetiııe gclmiı ve tetkike ba1lanm11-
tır. . 
DIŞARDA 

Londradan bi· uçuıta Atlas Ok;ranu
aunu geçen kadm tayyareci Markam 
Nevyorka viad olmuıtur. 

• 
lnciliz Dtt Bakanı Eden'in hastalıiı 
hafiflcmiı, na.ıır iyfletmeye batlam11-
tır. 

• 
Mnır parllmeaotau bir buçÜ a7 son-
ra. lllııır • İngiliz muahedesini müza
kere için toplanac&Jrtır. 

• 
lnailtere bahrin num Kıbr11a var
m11tır. Yakmda JCudüıc ridecektir. 

Sulh şenlikleri 

Brükselde büyük 
tezahürat yapıldı 

Brükeel 1 (A.A.)- Cihan sulh kon 
gresinin büyük eenllği Heyel ltadyo
munda yapılın.I§ ve bunda takriben 
on beş bin kişi ha.zır bulunmuştur. 
Hazır bulunanlar arasında kongre ~ 
zalarmdan başka komünist İspanyol 
mebuslarmda.n Pasiona.ris ile eski İs
panyol nazırlarından Marcelino Do -
mingo da bulunm&kta idi. 

Şenlik, milletler geçit resmi ile baş 
lamıştır. Bu geçit resmi kongreye if
tira.k eden otuz dört milletin bayrak
larını taşıyan atletler tarafından ya 
pılnuş ve bunlan sendikalar, eski mu 
haripler ve he,rp maHUleri murahhas 
lan takip etmi§lerdir. 

Korada ayrılık taraftarları 

lzmir işçi ve esnaf 
birliğinde bir saat .. 

"Bize yapılan müracaatlarda en çok malaryaya 
rastlıyoruz. yevmiye, yüz, yüz elliden fazla 

kinin sarfiyabmız oluyor " 
Rıhtım boyunda balkonlan deni -

ze açılan bir binanın temiz ve sade 
döşenmit bir odaaındayız .... 
Masanın bqmda oturan işçi ve es

naf kurumlan birliği reisi Bay Galip 
Sezer, kendisine sorduğum suallere 
şöyle cevaplar veriyor: 

- 1zmirde sa.nayle taalluk eder, 
esas f abrlkalann saymı on, on iki 
kadardır. Bunlar palamut, p$.lamut 
hulbuı, iplik, menaucat, kaput bezi, 
tUtiln, Şark 88.llayil, halı, Şark 1& • 

nayiinln Türkmen kısmı, meyan kö
kü, nebati yağ f abrikalandır. Bu 
esaslı fabrikalardan ba.fka sabun, 
alkol, çivi, soda, un, irmik, makama 
f a.brikaları, dabağhaneleı l ve dua 
buna mümasil imalathaneler pek 
çoktur. Bunlara UzUm ve incir za
manlarının faaliyetini ilave edersek 
tzmirin memlekette nasıl bir kay
na.,ma merkezi olduğunu görmek 
güç değildir. 

İzmir içinde normal vaziyette da
ima çalıf&Il amele adedi muhakkak 
altı lle yedi bin arumdadrr • 

Üzüm, incir faaliyeti 11ramnda, 
kriz vakitlerinde bile, yalnız bu 
branşta çalışan amelenin sayısı 18 
bini geçer. 

lzmirde faal bir esnaf kitlw, Halk 
parti.sinin himayesi altında bu eanaf 
ve işçi kurumlarının birliği kurul -
muştur. 

- Bu birlik ne zamandan beri ya
ptlmıştır? 

- Ötedenberi her meslek ve İf er
babınm bir teşekkülü vardı. Fakat 
bunlann hepsinin bir te,ekkUl içinde 
topla.nmuı pek eski bir tey defi! -
dir. 

l§çi ve ESfı<Jf Birliği Uyeleri nıoaya 
gitmek llzere araba bekliyorlar 

reviriniz var mı? 
- Acele kazalar ve vak' alar için 

iki yatağımız var. Fakat henüz has
tanemiz yok. Biz daha fazla doğum· 
lan evlerde yapıyoruz .Eğer gUç o
lursa şehrin hastanelerine kaldm • 
yonız. Acele giden hlU!!lta a.ra.bahm
mız var. BUtün azalanmız bilirler 
ki her poli.fJ merkezi bize bir doğum 
veya acele bir hastalık vak'aamda, 
haber verirler. Onlar merkezlere 
müracaat ederler. Biz de çıkar &ide-
riz .. 

Bayan Sabiha: 
toplamnıfbr. Pepver .eklikte yapılan bu sığmak, TUr.kiy~ 

btıttın eevkUloe:n noktala· de bu irtifada inp edilen ilk binadır. 
~ kıtaatı taratmctan ifpl e- Böyle bir noktada beton arme inşaa-

~ ı:._~ kıtaat yolu muhafua. tmm güçlüğtl düfilnillilnıe genç spor 
"QlundurmaktadJr. Hudut ha cu1ar ~ne kadar bflyil.k fedaklr- Tokyo, 7 (A. A.) - Domei ajamıı 
~ri bom----- •- bildiriyor: Yüz kadar Koralı tevkif 

Bu kısa zamanda iae birçok mils -
bet işler yapılml§tır. Azalarının sc
yısı 33832 dir,. Teşekkülümüzün esu 
faaliyeti bir nevi hastalık sigort.aaı -
dır. Azalarımızın ve onları bakm'1ğa 
mecbul' ollluklan inaanl&rm ha.sfa • 
hklarmı burada tedavi ederiz. Do • 
ğumlanna yardım ederiz. İki ebemiz, 
bir doktorumuz, bedava lllç veren 
ecza.hanemiz vardır. Mesell seklz ay 
içinde 16879 kişi tedavi edilınif ve 
nakten muavenette bulunmtlftur. 
Tedaviye ihtiyacı olanlan hava te~ 
diline yollıyoruz. Geliniz biru da 
mlleueeeyi gezelim. 

- Doğum için gittiğimiz evlerde 
eğer sefalet ve yoksuzluk görecek o
lursak hemen bu vuiyeti rapor e
deriz. O zaman icabında bu aileye 
naktı muavenet yapılır ve lca.bında 
da Uç kat kundak takımı veririz .... ı ~ ... yya • 1ık1ar ihtiyar edildiği kolayca ~"'1-

takvi'."-t edllmtettr. .lır. ~ 

1 (Rtll/10 - T1111) -
~ 6a,an 6lnlen6lre 

' l'cı ~tti. Bülrre,te Ro
evlet ricalile müAlm te

fi 6alanacafı Mmil)'Or. 

~unıtigm lıilnei e 
a.zn çrbnlar, orada bir mitnaca.k 
~ bul&m&m'fl&r ve bu yilzden !azla 
kalımam'fl&r, trp0rlanm umumiyetle 
eblk yapntlflardır. Zirvede devam 
etmekte olan inp.at i~ 40 amele 

Tapuda 

Şimdi, iki, Uç ~~fh kadma kinin 
enjeksiyonu yapan birliğin muktedir 
doktoru Bay İsmail Hakldleı konu -
fuyorum: 

kullaml.ma.ktad. Hergün, 20 den faz y • d" kt- 1 • • 
ıa hayvan, tepeye durmadan malze- enı ıre or erın tayın 

- ~lannız arasında en çok 
tesadüf ettiğiniz but.alıklar h&ııgi -
!eridir? 

- Bize yapılan müracaatlarda 
yüzde altnuş nisbetinde rastıeldi -

me tqımaktadır. listesi hazırlandı * ğt.m hhtalık Malaryadrr. Onun~ 

Bir facia 
Sekiı kiıi öldü, yirmi · 

kiti yaralandı 
Londra. 1 (A.A.) - Otomobil ta

rihilMM kaydedilen • mühim kaza
lardan biri dün tlma1 hlandumda 
beJne]mi1e1 bir turlsm kupuı koşu
lanada wn balmu,ıur. tngiliz 
Qembenıbı otomobili 180 kllonıetre 
llr'atle giderken &b•ltntq arasına 

pmtt, e Jdfl dertıa1 '" 1kl klfi de 
b•ıııtaaede 61mtlftilr. 

Ankara, 7 (Hususi muhabirimiz. içtima salonu, mektep l!lıralan gi- pik şekillerine de rutgelf.niyor. Halk 
den) _ Kıı1da.reli Tapu mUdürlU~"- bi arka, arkaya dizilmt, tahta kana- kJnln almıyor. Bunun için biz bura-

6u 1 rle dolu t. bir al t. . da yevmiye yllz, yüz elliden fazla ki· ne tapu başkatibi thsa.n, M~ direk pe e gen..., ı on, ...,çı ve 
törlüğüııe merkez aiclller tetkik me- esnaf birliğine mensup 85 te,ekktı • nin serkiyatı yapıyoruz. Ve bu has -

itin iai.mlerini taşıyan bayraklar ve ta.lığın en son tekillerde tedavisine 
ınurlanndan Nuri, Tokat mUdürlilfil reeimlerle aüalenmif. 35 tefekkilllln gayret ediyoruz. 
ne Gtre.un tapu meımunı Sezai, Ordu 33832 azasını ayni birlik içinde top • - Zührevi hasWıklar amele ara-
mtıd~lüfllne UzunklSprO. memunı lamış olan bu muazzam faaliyet mer smda fazla mıdır?. 
Remzı, Rbeye Van mOdllril Nured .. kezini büyük bir takdirle gezme. - Buradaki mUphedelerimde 
din, Van mUdUrlüğlhıe Kastamonu ..mek mUmkün de.ıJ.n..... hiç bu hastalıklara teaadUf etme • 
memuru Milçteba, Dfyanbeklr mtıdtlr Ufak ve dar b~~ merdivenden bir dim. 
IUğtıne Bingöl müdUrtı Murat, aKl!lta taşlığa iniyoruz. T&f bir antrede ka.- - Amele çocuklan arasmda na -
monu mildürltığüne GUmU,hane mil. dm, erkek ve çocuklar oturmuş bek- Bil haatalıklar vardır! 
dilrU. ffaan ll'elhmi, Gttmtı,ha.neye leşiyorlar .... Duvarlarda beyaz Uze. - Amele çocuklan arasında bu 
Tirebolu memuru Adli tayin edllml§- rine kırmızı harflerle yazılm1' levha.- Mile diyare pek ziyade idL 
lerdir. lar var: - Bu çocuklar arasında gençlik 

"DerJini doktor ;v: anltll', ..- hutalıklan, rerem ve mütereddileri 
.,. çok bulunur mu? 

Y - Dahili ti t ram bekle .)'OVClf lıollllf.,, mnlttaa ...... Jie ~ care eıyası "~fak bir - Asla! ... Amele çocukl&n gür, 
u merdivenden yukan çı- btlz 

.._.,- .__. Ankara, 7 CHU8U81 muhabirimiz- kıyoruz. BeyazönltıklU ikl gen.,. var.. ' normal ve sıhhatlidir. Doğar • 
-s lar ve sonradan haatalanırlar. Ben 

Atta&, '1 (TAN) - Yunan lktmat den) - lktmat Veklleti dahiU tica.- Bay Galip onlan tanıtıyor: doıu,t& cılız ve mütereddi olanlara 
ftldl ll&el ~ Yunan h~- ret t19yumnı Bmanıarmm arumda- - Ebelerimiz. ... Bayan Sabiha .... hemen, hemen hiç rastgelmedim ·-· 
...,, .. , lpttdal maddeleri da . ld~ ld nakliyat emıumda hiçbir cilmı11k Bayan ~~ye. - Amele arasında kaza.ya uğra -

- Gd~ ~ .. üğümibe çok memnun yanlar çok mudur? 
,_... MU1le NDtıw ehemmiyet muayenesine tabi tutuımamuı tttn.- oldum., diyorum. - Gtınde vuatl bir ile ild arunı-
~ bunları daha fula hiına- fmda tetkikat Y8.J7bmıaktadır. Ve- - Demek ilti ebenis var, ayle mJ ! da kua vuku bulur. 
19 edeceiin1 eöylemlftir. Pamuk zi- kilet, Gümrük ve İnhiaarlar VekA- - Evet hazan yetifemiyorlar bi- Bu nevi kazalara uğrayan en fazla 
ra&t ve 8&118.yiine hiJbıea ehemmı. Jetinden bu hususta.ki mütaıeuını le. .. Bu ay yalnız dokl&Jl doğumu - hangi hran~m arneleleridir? 
,et verflecektlr. aormuetur~ muz oldu. - Kazalar en çok denbı ametm 

--'"!"!l"-;;::;:----ıı""""-""!---::---~----:::-:---------~----------~~H~astan~-en--iz_, __ v~eya~-ktl~ç~tı-k~bir---v-e_sa.na __ ...:_yt_:am:=el::ılnde glSrUnü~ En 

Resl•"I"Ill ı:"I~a.kale 

Herkes 
kendisini 

• 
sıgorta 

ettirmeli 

llecJml meilllelretJenle 
~ yabn herkee al -
goıtalıdır. Bbde hayat 

silortuma keadDerlnl 8 

pıta etttnaıer parmaı 

la~bdara1 

dır.. 

Avnıpad 88lhht taıfilar ve ukll 
vuıta1an o bdar mtM'Jlmı a•ıllr ld 
.._. haJ&fan llcoria ettb:uw4e lh 
Uv .. ,. flnvmavabDtr. 

.ttaıowu biz teuctütm ya 
şıyor glblyls. A- ..,....,.,, 
.. J91D111der, mikropla Rlar, 
~ ftlltalarmdald IDtlam· 
.... ft saire, ..... .......,. ... 
mri lalar. 

Hayvan sergisi! 
Biç uaatw AM; bundan bir Dd te. 

ne evvel lstaııbalda ayni tarihte biri .. 
birinden bUsbUttbı ayn iki vaka ol .. 
111U1tu. Birisi Yıldız sarayında bey• 
nelmllel parilment.olar kongresinin 
.ı.; öt.MI de 11.-hırda bir Jıay .. 
ftll sergisi. 

Şilplıem mf t.eadtlfün bir ellve.. 
al olarak ba Od ayn karakterdeki 
ftka ayni sfine cltllmtlttL O saman 
lataabulda lndfar eden ft bizim 
matbaada ~ "La Tllrld" t.mlıı • 
deki fransDCa purıetıeye her Od \'aka 
nm nısimlerlnl koyarken resim alt • 
)&mu yaalJI bMmıflardı. 
.... koca boynuzlu bir bttyük 

öktiz ftSml altına: 
"Falan memleket murahhası M. 

bDmem ne" yudıklan gibi o adamın 
ftl8llll aıtma da: 

"Sersldekl •iu'lardan bir atln.m· 
ae,, dtımlşlerdl. Ba garip tertip eelıvi 
o aman b&lkm ve bUhıNa kongre 
aaımm o kadar "°k botuna gitti ki; 
hatib psetenha o ntiahaeı piyasada 
bitti ve hatta tane.fne elli kurut ve. 
realer bile oldu. Bu yanh!bp yapan 
pllef;enbı Hkreterl doetum ldt Bes
mlnJn altına "11p nömuneel,, ibare
li batılan adamı aradı, taradı. ltizar 
etmek i8t.ecU. Adam bir bot kimse 
ldL lttza.r 811'U1Dda ıu cevabi ~
ğlnl o amaa töyledller: 

- 'lelit etmeylnlı ! Ben (boynm
hl resmi ptererek) ba reıamt alrp 
kanma gösterdhn ve flkrtnf sordum. 
Bana beDMmedlğlnl Myledl. LfJdn , 
belki de doğru .CSylememlftir. 

Ve o •maıuJan beri bende baynn 
eerglslne ayn bir ehemmiyet ver • 
mek itiyadı hl8ıl okta. 

Geııt ~ .-e de bizim arka • 
dallardan blrl9l sergbıbı J'MIDI ktişa 
dma stden., bir diğeri kendisine: 

- Bbl hatırdan ~ı demiş. 
ti. Ama MDID&YJD ki, eergldeld hay. 
wnlardaa bbr:1m arkadafa bıtlkal 1 • 
9ln blr blrle§me noktası bulunablle
t'lflfi.ni dtiıtilnerek bunu söylemiş bu· 
huıaun. Onun dmıek istediği açılıl 
resminde böf e varsa ondan çimlenil'• 
ken kendl.ınln de düşünülmesi olsa 
pl'eldL Dlyeeell 111 ki: Ben J'Bftf ya 
ftf ....,......_. lmbnmaya lMlfla -
dan. hsan•an lmkaıunum fena bir 
1JfJY oldalunu ve lneena fayda yeri• 
ne r.arar ve~l bUdllÜn için içim 
dm gelen Jmkan~hp hayvanlara tev. 
eih ediyorum. Bakım mıyım, deni .. 
nbf. 

- 6a inek 12 okka .Ut veriyor. 
ıa öküz 860 Ukodm. Ba atm boyu 
1,'75 dlr. Şu kOÇUD dört boynUR var 
diye llel'glye kODUp ileme göderlll· 
yor, aalılplerbıe de kucak clolm• mil 
ki.tat verlllyor. 

lnsa.nlarda gok süt venıaler, aln'
ca gelenler, boyu, kola, eli ama olaa 
181' ve alır ı.,blar, htllisa eerglye 
koııabileoekler JOk ma ki 1>11 eeref• 
tm malınım blıyorlU'. Ben bunu in: 
walara karii hüwnlrk ve hayvanlar 
Jeblne bir lltlmu uyıyorum. Ş6yle 
bir t.anur edlnls. lstanbalda blr 
ID8M tergW .... ADalum ne mu· 
vaffakıyet olar. 
ı.tuıbalda kırk g8D, Jmk geee 

programma bana neden koymaddar 
bllmem. 'fnpDeh smeye! 

B. FELEIC 

fazla kazaya uğrayanlar onlardır • 
Biz böyle kazaya uğrayanlara yev .. 
mlye bir ile yanm lira arasmda mu .. 
avenett.e bulununız. Esuen biz dok .. 
torlann i8tlrabate tavsiye ettiğimiz 
huta.lara da birlik nakti muavenet -
te bulunur. 

- Sakat kalanlara bir tazminat 
verir mialnia? 

- Hayır yalnm onlarm çahfttk • 
lan nıtleue16lerden bir tumina.t al· 
ma.k için d&va açmalarm& yardım e
deris. 

• 
Zengin eczanelerln1 ve kazada 

dr'atle but& nakledecek lld nta.k· 
h mtlkemmel bir imdadı Bihht oto .. 
mobilin! görO.yol'UL 

Huta kadın, çocuk ve erkeklerin 
bekleftiii ta,lıktan geçerek merdi· 
venlerden gıkarken Bay Galip Se • 
zer: 

- Bilttln bu gördtlfUntlz ,eyler 
diyor, amelenin gilndelik kazancııım 
ılı' kurutfyle vUcude geliyor. Vari
datmım budur. 

Eena.f ve İfçl Kurumlan BlrUflnin 
deferll rehdne te,ük8r ederek ayn
lıyonua. 
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TÜRKiYENiN EN BÜYÜK SiGORT A ŞiRKETi 
Bir milyondan fazla sermaye ve ihtiyatı tamamen memleketimizde bulunan 

A N A D O L U ÖZ TÜRK 

SERMAYEDARLARI: TÜRKiYE iŞ 
lstanbul, Yenipostane karşısında, Büyük 

Müessesesidir 
VE ZiRAAT BANKALARI 
Kınacıyan han - Telefon 24293 . - , 

No. 89 Yazan : Ziya Şakir 

Seyit Abdülkadir, müstakbel salta
natı temin için hazırlıklara girişmişti 

Musulda; (Barzan) Şeyhi tarafın
dan çıkarılan isyanın mürettip ve mü 
§evviki, yalnız ve yalnız, Seyyit Ab
dülkadir idi. O sırada Musul valisi o
lan (Süleyman Nazif Bey, merhum) 
bu adamın eşkıyalarla olan muhabe
ratmı kamilen elde etmi~; ve bu ada
mın ihanetini Ba.bılliye de bildirmiş
ti. Fakat bu adam vasrtasile Kürtleri 
elde tuttuklarım zanneden gafil 1tti
hatçıla.n -bu canlı tehlikenin, bilaha 
re ihdas edeceği felaketlere- bir 
türlü ikna edememişti. 

İşte ; İttihatçıların en büyük hata
larından biri de; -lstanbula ilk a
yak bastığı zaman- (İrap) ta ve bil 
hassa Kürtler arasında, hiçbir yeri 
olmıyan bu adama bir gammailık 

yüzünden- lüzumundan çok fazla 
bir mevki vermeleri .. ve onu, Kürtler 
arasında çok fahiş bir nüfuz ve kud
rete malik etmeleridir. 

Fakat, kendisi şahsen zeki ve girgin
di. Abdülhamit devrinde, (Dördün -
cü Ordu Müşürü Zeki Paşa) nm (1) 

ilhamile teşekkül eden {Hamid.iye 
Süvari Alayları) arasına. bu Melli 
aşireti de ilhak edilmiş, Reis lbra . 
him Ağaya da (paşa) hk rütbesi tev· 
cih olunarak İbrahim Ağa, (İbrahim 
Paşa) oluvermişti. 

Bu tarihten sonra, artık İbrahim 
Paşa birdenbire ehemmiyet ve nüfuz 
kesbetmişti. Muhitinde bulunan di -
ğer küçük aşiretleri de kendi nüiuzu 
altına alarak elindeki silah adedini 
bir hayli tezyit eylemişti. Ve artık 
ondan sonra da, o muhitte tam ma
nasile bir derebeyi kesilmişti. 

Nüfuzu altında bulunan köylerden 
vergi tahsil ederdi. KöylUlere ait 
davalara bizzat kendisi bakardı. Df'· 
ve ve koyunlarının Yergilerini ver -
miyenleri de hapseder, bu paraları 
verinciye kadar sopa atardı. 
İbrahim Paşa veyahut adamları 

hakkında hükumete vaki olan -,ıika
yetler, kat'iyyen dinlenilmezdi. Çün 
kti, mütemadiyen 1stanbuldaki sa.ray 
adamlarına gönderdiği tenekelerle 
yağlar, bol paralarla sırtını Yıldız 

Sarayının duvarlarına dayamış olan 
İbrahim Paşa, (her türlü sorgu ve 
sulden masun) bir şahsiyet haline 
gelmişti. 

Hatta bir aralık, Irak ve D.iruz 
havalisinde yaşıyan (Şemmar) aşi

reti ile kendi aşireti arııınnda bir zıd
diyet husule gelmişti. İbrahim Paşa 
derhal bu aşirete ilanı harbetmis, lıü 
kumet kuvvetleri de kendisine illi -

Abdülkadir, Umumi Harbin sonu
na kadar, sadece Kürtlerle hUkfımet 
arasında - tabii, menfaat mukabi
linde - vasıtalık etmekten .. ve adi 
bir kağıt kavafı gibi, devlet dairele
rinde iş takip eylemekten ileri geçe
memişti. Fakaaat.. Mütareke olup 
ta, vaziyet Türklerin aleyhine döner 
dönmez, o da faaliyetinin mecrasını 
başka bir vadiye çevirmişti... Fikrine 
alet olanları teşvik ederek (KUrdis
tan Taali Cemiyeti) namile bir ce •• 
miyet teşkil ettirmiş, bunun başma 
da. kendisini geçirtmişti. Maksadı, 

ne Kürdistanm ve ne de bir tek KUr
dlin (taali) si değildi. Yegane gaye
si, Hicazda, Suriyede, Irakta olduğu 
gibi bir (Kürdistan Krallığı) teşkil hak ederek, Şemmar aşiretini fenk 
ederek. başındaki keçe külahın üze- halde tepelemişti. 
rine, murassa bir taç giymek ... İngi- Meselenin en hayrete seza olan 
lizlerle uyuşarak (hilafet) i de ~le noktası şurasıdır ki, bu galebe ile şı
geçirmekti. maran İbrahim Paşa, bütün Q havu.-

Hal ve mevki, buna müsaitti. Çün liye satvetini göstermek istemi$', 
kü kendisi, (seyit) unvanını taşı- (Viranşehir) i tamamile nüfuzu al
makla beraber, (Osmanlı saltanatı) tına aldıktan sonra. Musul vilayeti
ile bu saltanata istinat eden (hila _ nin bir kısmı ile Halep ve Diyarbe
fet) te artık göçmek üzere idi. Mak- kir vilayetlerinin köylerini harnc2. 
sadı bir an evvel temin etmek için, kesmis.. Hatta, Dıyarbekir kalesini 
Anadoludaki Kürtlere bir iki yerdi? bile muhasara eylemiı;ti ... İşte, 1b -
isyan çıkarttırmak, kafi gelecekti. rahim Paşa, böyle bir İbrahim Pa-

Seyit Abdülkadirin vaziyeti, bu ka- şa idi. 
dar açık ve sarih olduğu halde, ge· Babıali. bu zorlu türediden hata~ 
rek padişah ve halife Vahdettinin. ı . olmak için bir care düşünürken. &k
ve gerek onun saltanatı sayesinde la şöyle bir tedbir gelmişti... İbı a -
yaşıyan Damat Ferit Paşanın, bu him Paşa, kumanda ettiği - asite-
11.dama karşı gösterdikleri müs:ı.ma- tinden mürekkep - Hamidiye Süva
ha, cidden şayanı hayretti. ri Alayı ile Hicaz şimendifer hattr-

Bu iki gafil, Seyit Abdülkadi:in nı muhafazaya memur edilecekti. 
bütün Kürtleri Ankaradaki (Btiyiık Bunun için de kendisine bol para ve
Millet Meclisi Hükumeti) nin başına rilecekti ... Hiç şüphesiz ki lbrnhim 
musallat edeceğini.. Bu milli Tür.k Paşa bu vazifeyi ifa ederken çöldeik 
hükumetini imha ettireceğini.. Ve Araplarla mücadeleye girişecek \'e 
neticede de, sadece bunun rıerefile bu mücadelelerin birinde de, maiye
iktifa eyliyeceğini zannediy~rlaı'dı. ti halkı ile · tepelenip gidecekti. 
Fakat, pek çok aldanıyorlardr. 1 Arkası varı 

Halbuki Seyit AbdUlkadir, ta.saY
\'ur ettiği müstakbel ealtanatmı te
min etmek için her türlü vesaitin te· 
minine girişmiş .. İcap eden yerlerde 
faaliyete geçecek olan şebekesini te
sis etmL, .. Zihiren, pa.ru.,ah ve hali
fe namına, hakikatte ise, bizzat ken
di hesabına, faaliyete geçmişti. 

Abdülkadirin bu faaliyetine ilk 
vasıta olanlar, (Halep) civannds 
(Viranşehir) de merkez kuran, (İb-
ı·ahim Paşazadeler) idi. • ı 

- İbrahim Paşazadeler kimdi? .. 
Bu suale tam bir cevap verebil

tnek için, (zadeler) i ikinci dereceye 
bırakarak, evvela (İbarhim Paşa) -
nın kim olduğunu arzetmek icap e
der. 

(İbrahim Paşa), aslında, (lbra.him 
Ağa) idi (Viranşehir) ile (Urfa.) 
,.e ((Siverek) arasında kısmen yer
leşen ve kısmen de göçebe halinde 
gezen (Melli) ismindeki aşirete ri-

(1) Anadoludaki milli mefküre ve kuv
vetleri imha etnMJı: için ihdas olunan 
(Anadolu ıalahat umumi müfettiıliii) va· 
zifesini kabul eden Zeki Pa~a. 

TAN 
ABONE VE iLAN ŞARTLAR! 

Bir a:rtıt • • 
s • • • 
e .. • • 
t fl{tıt • • 

• • 
• • 
• • 
• • 

1 50 
4 -
, 50 

14 -
·-14 -

28 -

D1D tçtn Dl.nc1l* Şirketlerin• mtı 
racaaı edilmelicllr. 

KOçfik illnlar dolnıdu c!olru:ra 
ldaremize9 almabllir. 

Kftcilk Olnlarm 1 •tJrlıb blr 
defalık SO lnıruetur. 5 utırdan fu 
laa lcin eatır basma 5 karat lllmır 
Bir defadan fula lda rektnde 
% 10 braı .,dirilir. 
GllnB ırecmfs nU-.hatar 5 lrarastuT 

yaset ederdi. Aşiret reialeri arasın- ~ .... _,_ ___________ _,. 

daki mevkii. beşinci derecede fiil.-

Sağ B ık ] 
O~Qtlerı 

Hastaneler nasıl 
çoğaltılır ? 

"Yurdunu ve yurddaşıııı çok se
ven bir yurddaşımız" geçen gün bi
.zim gazetede çıkan bir resimli ma
kaleyi görmüş ... ve okumuş. Gazete
lere resim koymaya yeni başlanıldı
ğı zaman bazıları: Bu resimler oku
ma bilmiyenler içindir, demişler. Fa
kat resimli makalenin yazısı da ol· 
duğundan, yurddaşımız bunu gör -
müş ve okumuş demeye mecbur ol
dum... Her neyse bu sayın görücü -
müz ve okuyucumuz bana önemli 
bir mektup yazmış. O resimli maka
lede benim hiç parmağım bulunma . 
makla beraber, yurddaşımızın fikir
lerini bildiriyorum. Bu zat hasta -
nelerin çoğaltılması için şu gelir kay 
naklarını gösteriyor: 

"Ayda 210 lira ve daha ziyade 
maas ve ücret alanlardan her ay 
beşer lira, iki yüz lira ve daha ziya
de kazanç vergisi veren bilumum es
naf ve tücca.r:la sanayi erbabından 
"keza", altı ve daha ziyade dairele 
ri bulunan apartman sahiplerinden 
"keza". Senede bir güne mahsus ol
mak üzere köprüden yaya geçecek
lerden, bu sefer "keza .. değil, sade
ce beş kuruş... v .s." Yurddaşımız 
böylece gelir kaynaklarını göster • 
dikten sonra bana da: 

- Siz ne dersiniz? .. 
Diye soruyor. Benim diyeceğim şu 

dur ki, her şeyden önce yurddaşımı
zı, bu kadar taze fikirler sahibi ol · 
masından dolayı tebrik Pderim. Fa
kat zannımca o fikirlerin tatbiki za· 
manı henüz gelmemiştir. Vaktile, 
hastaneleri açmak bir merhamet e
seri olabileceği sanıldığı zamanlarda 
öyle şuradan buradan iane toplaya
rak hayır müesseseleri yapılırmış. 
Tarih bir tekerrürden ibaret olduğu· 
na göre belki ilerde -her halde pek 
uzak olmasını temenni edeceğimiz 
bir zamanda- hastanelerin ancak 
merhamet eseri olabileceği telakkisi 
yine geri gelir . 

Şimdiki halde hastane açmak mer 
hamet eseri değil, bir devlet veya 
belde vazifesidir. Bu vazifeyle mü
kellef olan içtimai kuvvet, hiç kim· 
seden iane toplamadan, kendisinin 
bütçesile bu vazifeyi yapar. Ancak 
hastane açmak içtimai vazifedir, de
nilince. oraya herkesin bedava girme 
ye hakkı olur demek değildir. Beda
va hastaneye yalnız bedava girmeye 
hakkı olanlar alınır, böyle bir hakkı 
olmıyanlar da paralı hastanelere gi
derler. 

Istnbulda hastanelerin ihtiyaca 
yeti~memesinin bir sebebi de, hak
kı olsun olmasın. herkesin bedava 
hastanelere gitmek istemesidir. Has 
tanede bedava yatmak. hatta beda· 
vadan yalnız muayene edilmek için 
insanın daha sağ)ık halinde bunu 
düşünerek ve kudreti yoksa, beledi
yeye baş vurara!t bir fakirlik vesi· 
kası alması lazımdır. Bu vesika ce
binde bulunan bir adam memleketi
nin herhangi bir noktasında hasta 
düşse onu bir hastane tedavi eder 
ve tedavi parasını o fakire bakmak
la. mükellef olan belediyeden alır. 

Kudreti olanlar yani çalışarak 
az veya çok kazananlar da yine sağ· 

ı tık hallerindeyken bir hastalık sigor 
tasına yazılırlar. Sigorta idaresi on
hırı hastalıklarında tedavi ettirir. 
Bu hastalık sigortalarını bazı mem
leketlerde devlet, bazı yerlerde çal!
şan adamlar kendi aralarında kurar 
lar ve sigortaya yazılmış olanların 
sayılarma göre hastaneler yaptırır
lar. 

Hastalık sigortasına yazılmamış o 
lan daha yüksek kudret sahipleri de 
hasta olduktan vakit paralı hasta -
nelere giderler. 

Avrupa memleketlerinde hastane-
" ler bu suretle çoğalmıştır. Bizde de 
tabit böyle olacaktır. Fakat bizde 
hakiki devletin yani cümhuriyetin 
kurulması daha Dek yenidir ve r.üm-

[ B R ·· .~I Yenisinemamevsimi 
hususiyetleri nelerdi Briç meseleıi . ,, 

'I A.V.T ·-+ 3.7.b 

:9_! D" E 

• o .v. '" •s 
• fO 9.3. 7 · ~ + 't s 

• R.6 . 5 
• 10 
• R..0. 6 

+ 

ı- o.v 

Koz kör. ~S) oynar ve bütün le
veleri yapar. 

Bu meselenin halli 10 Eyi.il Per
şembe sayımızda çıkacaktır. 

5 Eylul Cumartesi sayımızda 
çıkan meselenin halli 

• A . 6 .5 .'t.;:s 2 
'l o .Q 5.'f.3 . -
.;. .3 • 2. 

• 9 8 _7 D + R.n.v.ıo 
• R . IO. 2 w E • -
• Q D.v.ıo.9 • B 7 6.S 
+ 8 7 s -t- R . o.v .tQ.,9 

+ -
• A..V.'d.7. 6 

+ A-4·3 · 2. 
4-A.·6.S·'t 

Müzayede neticesinde (S) 6 kör ta 
ahhüt etmiş ve (W) kontra ederek 
karo {R) si ile oyuna başlamıştır. İki 
tarafın kağıtlarını görmiyen (S) na. 
sıl OYf!:amalıdır? 

(Meseley! verirlien söyledı,gunız 
gibi bu el bir müsabakada oynanmış
tır. Dört oyuncudan üçünde birer şi
kan bulunması pek nadir görülen bir 
tesadüf olmakla beraber bir mesele 
kurmak için tertip edilmemiştir.) 

(S) in şöyle bir muhakeme yürüt
mesi gerek. (W) nin kontra etmesi 
koz (R) sinin! karo (R) si ile başla
ması da ayni renkten (D) nin ve hat
ta (V) veya (10) nun onda bulun
duklarını gösterir. (S) de sağlam 3 
leve, yani 3 (A) var. On ikiye var
mak için lazım olan 9 leveyi kozları 
ile yapmak lazım. Bu hesaba göre: 

Birinci karoyu yerden kesip pik 
(A) ru oynar. Bunun üstüne elinden 
bir trefl atar. Üçüncü levede yerden 
pik (2l sini oynayıp alttan (6) kozla 
keser. Dördüncüde alttan karo oyna. 
yıp yerden keser. Beşincide yerden 
(3) piki elinden (7) ile keser. Altın
cıda elden (4) karoyu yerden (5) ile 
keser. Yedincide yerden bir pik oy
nayıp elden (Vl ile keser. Eğer bu 
noktada (W) de (R) ile keserse me
sele halledilmiş olur; fakat, tabü, 
(W) koz (R) si ile kesmeyip elinden 
bir küçük trefl atar. 

{S) sekizinci levede elinden karo 

(A) nı oynar ve yerden bir trefl atar. 
Dokuzuncuda trefl (A) sı, onuncuda 

elden küçük trefl oynayıp yerden (9) 

ile keser. On birincide yerden pik 
(A) nı oynayıp elinden koz (A) ile 
keser! 

On ikinci levede elinden trefl oy
nar. (W) (R) ile keserse yerde tek 
kalan koz (D) si sağlanır. Kesmezse 
trefl (D) ile kesilip 12 inci leve ya
pılır. 

huriyet kurulduğundanberi memle -
ketin bütün ihtiyaçlarını düşünmek
ten hiç geri durmamıştır. Hastane
lerin çoğalması için 18.zım olan ve 
başka memlek,etlerde tatbik edilen 
usulün burada. da tatbikine elbette 
ınra gelecektir. Biraz sabırlı olunuz 
sevgili yurddaş, ve hastane açmak 
için iane kaynaklan aramakla zih
ninizi boş yere yormayınız. 

LOKMAN -HE-m-ı 
P. S. - Dünkü yazımda, hafızın 

meşhur beytinin sonunda Jluhara de 
ğil, buharara olduğunu büyük şairl 
tanıyan veya farsça bilen okuyucu
lamnız elbette kendi kendilerine an
lamışlarda. 

Gündelik Sinema sütunu açıyo 
Okuyucularımız, günün sinema haberle 
yeni gelen filmleri ve diğer laf silatı 

sütunda bulacaklardır 

İki gün sonra, İstanbul, sinema 
mevsimine giriyor. Bu mevsimin 
başlıca Uç hususiyeti var: 

1 - Gazetemiz Türk matbuatın
da ilk olarak gündelik bir sinema 
sütunu açıyor. Memleketimizde se -
nede 14 milyon kişi sinemaya git -
mektedir. Gazetemiz bu alakayı ce
vapsız bırakamazdı. Bu gündelik sü
tunu onun için açıyoruz .. 

2 - Geçen seneler küçük sinema
lar arasına girmiş olan Elhamra si -
neması, Sakarya ismile ve yeni bir 
müdüriyet ile tekrar büyük sinema
lar arasına girmişti. 

3 - Sessiz film zamanında kazan
mış ve rağbet görmüş yirmi' kadar 
eski mevzuun sesli ve bazdan renk
li olarak yeniden filme alınmıştır. 

Bu mevsim onları göreceğiz. 
Bir dör düncü hususiyetten daha 

bahsedebilirdim. Fakat bu henüz bir 
tasavvur oldulundan sadece kayıt ile 
iktifa ediyorum. İstanbul eğlencele
ri mevzuu bahsolduğu sırada, son 
seneler tatbik edilen sinema ve ti -
yatrolarm kapanma saatlerini tah -
did eden talimatnamenin kaldırıla -
ooğ• ııôyl •>n1llt'jlti. 
Eğer bu tahdidden vazgeçıııfı:ıt:, 

muhakkak ki, lstanbulun gece ha -
yatı kazanacaktır ve geçen yıllar, bu 
tahdit yüzünden ötesi, berisi kesil -
mek mecburiyetinde kalınmış olan 
birçok filmler gibi, bu senenin bil -
yük filmleri artık böyle bir akibetle 
karşılaşmıyacaktır. 

Başlarken, iki güne kadar sinema 
mevsimine giriyoruz, demiştim • 

Mevsimi, ilk defa olarak "Saray,, 
ve "Melek,, sinemaları açacaklardır. 
Perşembe günü yeni bir program

la başlayacak olan bu sinemaları cu-

ma günü, "İpek,. sineması 
decektir. 

"Artistik., ve "Türk., s 
henüz, ne gün açacaklarını 1 
miş değillerdir. Fakat birkB 
sıla ile onların da yeni filmi' 
termeğe başlayacaklarmdııJl 
edilemez. 

~ 

Hemen her mevsim. 
sus ile sinema aleminde 
"yıldui .. (ll\gıı.r • .ı.Ju ""'0 ''01 ... 

teuse Racky isil'.\İnde bir yV 
ceğiz. 

İsmini ilk defa işittiğiniz.' 
ni yukanda ilk defa gördilf 
yıldızı, meşhur rejisör " 
keşfetmiştir. 

Fena aktör, fakat çok i 
olan Willi Forst'un keşifle 
dandığını hiç görmedik. 
Horteuse Racky nasıl oıııc 
"Burg Tiyatrosu,, isimli bi1 
göreceğiz. Bu ismi not edill 

Bir sağlık yuvasının on birine; 

Ol'faköy Şifa yurdımun yıl dönümü töreninde 1ıa::ır 

Ortaköy Şifa yurdunun on birinci Müs~mereye saat 17 de; 
yıldönümü münasebetile evvelki gün donun çaldığı İstiklal rrı~ , 
müessesenin parkında güzel bir mü- landı, bunu Yurdun sahit~ 
samere tertip edildi. Bu milsamere- kimi Dr. Ahmet AsıD'.l 

de lstanbulda bulunan saylavlardan söylevi takip etti ve sonr$, 
bazıları, İstanbul mUddeiumumtsi, liler hazırlanan büfede jJ;!I 

"bt Üniversite yerli ve yabancı profesör ler Şehirde hastahane 1 

teri, avukatlar, gazeteciler, birçok m~mlamak bakımmdall ıııı 
doktor, eczacı, dig tabibi ve refika - rülen Şifa yurduna dahil f 
lan hazrr bulundu. ler muvaffakıyetler d~ 

Taşla başı ezildi 
Mardin, (Tan) - Palas oteli sahi

bi Abdillaziz, çoluk çocuk avludaki 

tahtta yatarlarken sabaha karşı 

damdan büyük bir taş atılmıştır. 

Taş, Abdillazizin karısı Münirenin 
başını ezerek biçareyi öldürmüştür. 
Taşın kimler tarafından atıldığı he
nüz anlaşılamamıştır. Tahkikat de

vam ediyor. 

Edime asfalt 
Edirne, (Hususi Jllı.ıtı' ,...,e 

den) - İstanbul - Ed~"'" 

birinci kısım beton ~~e 
na ba,lanmıştır. Şanti fi' 
sıs Malş, Tekirdağ Nıt 1ıJ!o' 
Adli ve bir. k:isnn mu~eıı ef ı 
ve tecrübelerini bitir.oıW #-

•• bır· f9 
her kısmında ıyı 

çarpıyor. 
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Aıhmet Emin Yahnan 
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t .. ,,. hedefi: Haberde, filrircle, 
'-tı11e1de temiz, düriitt, ~mimi 
olM-.k, britn ••zet .. i olmaya 

' çahtmaldır. 

1 GOnOn meseleleri 

Temiz şehir 

.Kralnıı 11iyaref:i MÜa~le ~
li kirtetoM, tehri• ~i ~ 
8f)iralrla" ıfl!.'JlmM htrer NıblNRt ha
~ l!Okan. amilleri ~ eldwll. 

Kral g~ diye emuhli fftieyip 

~·· KiifMe ltoeakt.a u.tttitp bt
...artıığMtr& Mi-.s eıeyayı kaldrr-
... F..fy..,. to.nu alchk. KöteM.re ...... ., it...... .,..,..... tenhıledtk. 
.... nıt1e fflhir bir ~ye ır..,. 
~ ....... Ye htr lllliıl&ftr kMJal fide-

- hale geWI. 
.. *ecrit il .... iıjN ... ki, ..... 
~ 

.......... teh ...... - ...... , 
aı.. 4e aaih UN ..,_.. bomyer. 
~ w i@llı .. ı*lıfıırl ..... .. 

"6ıt ,...... hay.-ı ............ e-
..... lııir aiiı iltiiy4' bepyor. •a.,.. ki, ts*-hıwtda • :lt-We 
,. ' 

1 

k .... 1ie .-lriltti " pislik 
b • 1 .... ••• bldllllllMıtrr. ..... ı• -•wMJ•• ...... ,._ 
.. J1Ws 1 rihı-. tınflkoAıı t.ıcpMr .-.. 
... .....,. e•llf!llJlinl M9nt etmlyn --. 
WAq ... lflcWr.-M.t.ea. 

,... artık g---.ey• " __,._ 
)& hh tJe 1ılıllaua11til f!ClfıMiyoNL 

ı t•b• ~lttWM. ~ -
... pWMaı lnlrt.nnak i(jw herşey-

.. ~ " ~ ..-le11hl halll ~
~ .... , ...... 

••• 
Merke?.i Avrupada 

Mer.lred AnaplMla """9hll ~
ler olwyor. "" . 
~, .... ..,...h .. w.nı elaa Ha 
~ - ~~ tı.tffMı.ııa. 
h.tr oldw. M........_, Jlnri;y'aia Hlt-

ı.wt.. aö~Milti rnüt81up Triano• 

""""'f!de8hti yırtarak JRMIHlri M • 

•el'tfk h~IM t~ hurriHıyor. 
.\htruyadu dÖllM Bulpr Jball 

~ .. M1M80lhtl ile pr~ji söy
le..iynr. 

J,oyd Corç BflrtlH pflyor, 

Bütün ha hi.dleelerl bir an.1a ıe
ltrinaiz '" IN!Üceyf! varw,..._: 

Mf'rkeıd Avnıpada FJ'MtM. n .R•
>'•ya ka"I' A.....,. propagand&M n 
e\hnan 11lhlsu lrnvvetlenlynr. 

"Münakaşa 

diyoruz • • 
• 

oCuklarımız 

ölüyor 
B in doku?. yüz otuz 

beş nüfus sayımı. 
bize yeni Türkiye nüfusu
nun binde 3 3 tezayütle 
Sovyet Rusyadan sonra 
bir rekor verdiğini müjde
ledi. Tam kurtuluşu. bu
gün boş olan köşelerinde 

__mes:.Ut ~a~h:u:.\.... tµtt.U&u 
gün olacak olan Kemalist 
Türkiye için bundan daha 
büyük bir hayırlı gidiş ne 
olabilir? 

Köylerimizde bataklık
lar kurutulmaktadır. Srt-
malılar azalmıştır. Devlet 
teşkilatı 13 senede ı ı mil-
yon vatandaşa sıtma mua
yenesi yapmıştır. Dağıtı

lan kinin 4 5 bin kilo, ku-

rutulan bataklık 600 bin 
metrodur. 
Yalnız d~ğigmiyen. deği~ bi -

ıe biKi hala nevmit ~ecek ka-

dar acı rakamlar taş•yan bir fa

ciamn~ vardır: Çocuk öllimleri.. 

Sıfır ile dört yaş arasındaki yav

rularımı?.m ölümleri .. 
R.alrim1ara ~lftiid:: 9.1t sene

sinde Ankara ~hrinde 14-8-3 kişi 
ölmiiştür. Bunun 441 i .sıfır ile 

bir ya§ aruında, 210 11 da 1 - 4: 
yaş aruındadır. Bu 651 çocuk-

tan 219 u viladf zif ve 11uite

şekkülitı vilidiye. 134 ü ishal ve 

antent , 159 u zatürreeden ölmüş· 

tür. 

B in dokur. yiiz ot1Jz ikiye ba
kınız : Olen 1526 ki§iden 

,S- ANNEMLE SABAt'\ 
\ o...a VIL EVE.L BUGÜN 

EVLEt--lMtŞL.ER. OE. 
---l. s-' \ - -

~- T•ı ....... ~ 
I 

"TAN,, haftada bir gün bu 
sütunlarda büyük memleket 
meselelerinin serbest 
münakaşalarını yapa- ,· 
caktır . 

632 si O • 4 ya~ arasındadır. Bu 
yavrulardan 201 i zatürree. 153 ü 

ishal ve anterit. 165 i vilidi zaf 
ve suiteşekkülitı vilidiyeden öl
müştür. 

933, 934, 935 hep ayni ııeyri 

takip ediyor. Şimdi ; hutıneleri. 

Mğhk ve ~syal kurumları, }le -

ile mcş· 

1 
- stıınbulda 931 senesinden 

934 rle kadar -4 ytl içinde 

50.1157 kişi ölmüştür. Bunun 

1 J .878 i O - 4 Yl\Ş arasındadır. Bu 

7.avallr yavrulardım 3.211 i zatür

ree, 2.221 i ishal. 3.208 i viladi 

?.İlf ve .suite~kkülatı vilidiyeden 
ölmüıttür. 

Mikya~ımızı g e n i ş l e t i -

Yoruz: Türkiyenin 3~ büyük vila· 

yet merkezinde d ö r t senede 
128.621 vatandaş ölmÜ§tür. Bu -
nun 37.888 i O - 4 ya~ arasındadır. 
Bunlardan 10.077 si zatürree . 
9.936 111 ishal ve anterit, 9.030 u 

vilidf zif ve suiteşekkülatı viladi· 
yeden olmak üzere 29.034 çocuk 

ölmüştür. Yani 35 büyük. vilaye

timizde dört sene içinde ölen--0 - 4 
y11i arastndaki çocÜk1ardan yüzde 
15eksenini bu üç hastalık: Zatür

ree, ishal ve anterit. viladi zaf ve 
suitefekkülatı viladiye toprağa 

gömrnU§tÜr. 

Kazalarımızı. nahiyelcrimizi ve 
hele köylerimizi hiç ııormayınız: 

Ktiçilk Aat.ftt n Balku .Mt-kı, 
"- haCh h&a devlf!tler yavlMJ yavat 
.\ ...... taraflaa kayıyorlar. lhr MI • 

~ A ..... ,. Orta Avn"ya Yfl 

.......... doin ......... befll • 
hr dMrekt:tr. 

Ttirkiyede iki yüz kazadan fazlası
nın ebesiz olduğuna ve köylU ana
nın yavrusunu kendi doğurduğunu 
unutmayınız. Türkiyede yüz ana

dan sekseninin ebe, doktor, ve ilaç 

yüzil görmedığini bilivor musu
ınııır ı ııı ı ıııın ınoı ı ııı 111111111nırıı111111ııııı111111ınnıı11 noı ııııını ı ııı ı ırmnoıNnttttıoıtt-nnıni;'l nw:? .. 

Dünyanın ·en pahalı 1 8 ~;::.:ı~d:/ir·h~=u~:: 
~hMlye U..... Aa.-.y.._.a etrafı. 

111 ~ ~ie c;ahtall Fna- -
'a. IJill defa Alllwi;tu.. \*L..,rl ~· 
~ ıttfyer. Çhkti A-..,ya 1ttpa11ya 
"'*t .... ~ • , .... _ et.Bekte -

memleket'·.. .Tu·· rkı·ve ı ~:.d;~~~ e:~n:::~adto~~or::;i~~ 
Muavenet Veki.letimizden bu mil-

li düşmanların bir anda yok edil

mesini nasıl istiyebiliriz? Doktor
suzluk .ilaçınzlık, ebesizlik, bilgi
aizlik ve bakımerzhğın yarattığı 

....... ,... ...... , ....... ... 
~ff8k eid'*lan takdlrdf': A ...... 
'n ' elıi tl Celı eJlitlenp kMal' -
"-eUrtır. 

•• 
!:!!r eYde bir kitap 

iter elde Yf'l her e...ıe hir ınt.,. 
ı.t~, IMlnleket lçhl aôrilllBMi is

.__ A"Ölff.ll ........... 

'-~OIJl&vüyada ..-4! _..... .lrifk 
..... lllfkdarlllea lrttap satar • 

~ ?'koslovak n.pwr ve ıPltlfllldlfer 
-"'111ıde herkesin e1m. bir kitap gö-
~'" Ufak veya biiytik bh· yok-11-
~ ~kaa hM ı11~IHzhl ell•de mHt
~ bir kitap vardır. · 
... ltagtttz evi k~ik Mr lditöphue -

• )'Al hMit ··~· ....... hile idi 
-._ bir M' kiitöph&aMi vardtr. 
, ""- lrltaptaa 'YUl'eçtlnl. Her Ml4! 
~ h~r l'Nde bir .-efe veya meanaa 

D eğimumdere f ı n d ı k ç I· 
ları; fındıklarını nihayet 5-

6 kuruşa sattılrlanndan dolayı a
lakadar makamlara haklı olarak 
•~lanmıf)ardır. Müetaheilin elin
de kalmak ve mfüttehlikin aleyhi
ne olmamak prtile "iyi fiyat'' 
köylümtidin kalkınma.sının ha§ da
yancıdır. 

Değ.irmendere fındıkçıları, fın -
dık1arını 5 - 6 kUMlf& satarken o
nun yanrba3mda olan 111tanbul fın
dıjı: devletin ucuz bir ı,ebir yap
mak i<;in elinden ıeleni yaptığı An
.karada 40 kuruta güç alıyorduk. 

123 bin nüfuslu Ankaranın bü
tün yiyecek ihtiyamnı temin eden 
16 kabzımal olduğuna hiç şaşma
yınız. "Suluhan" denen e11ki, köh
ne bir hana sıkışan 16 kabzımal 
Ankaranın aebze ve meyva fiyatı
nın, aatı,ının. cinsinin huliua her 
teyin hikimidir ve Ankara her 
yıl buraya asgari bir buçuk mil-

'--.011 v~r. 
ı.,.,.,_:... isller halkın okuma - iiiililliiiiiiiiilliiiiiiliiiiiliaiiiiii._liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiıiıilliii&i 

~-- tfklyflt ediyorlar. GNeral iflt81W!dildf!ri M;n halkm p.tinti aç-
: "'-11 mü iıd811Mler. lf n PMt.fllellerdell Mriwe verdi -

~Yıuaatta: • Fakat dfllDOknwallflr halkı• l'f!.YI-
" ~Halk ok8Mayı f;ireatli, Vf! ıi- .en ftkrlae dayaınr. Onu okur ınr-

~ h ... YokM iıtpaayada fritkôn Mek, blsim flll btiytik: M!Yklmlz nlur. 
)t __ -.r ~-.. Yaıf1Yord11k.,, diyor. Her euJe ue An elJe bir ltitap 
--. .... •rtmdaa ~lflr Mkl mü ueya bir ••~le. 811 biaim en bü

__,eatlerl11e dokuoulma8tnı yülr umJemiz olmalıJır. 

yon lira pua verir. 

'

• •mitten Anbraya tam va
g-on oluna bir ton 972, pe

:ra kende o1uru 13.16 kuruşa nakle
dilmektedir. Yani bir kiloya nakil 
rnurafı nihayet. 60 para. Ankara
cUıki 16 kabaımaldan en büyüğü
nün dükkan icarı, vergil!li, müatah

demin murafı yekunu nihayet se

nede 3000 liradır. A!f&fl yukarı on 
bin inııuın yiyeceğini temin eden 

bir mutavamntın İf hacm\ni dÜfÜ· 
nüıiüz ... 

Mü11tah11ilin aatıış fiyatı ile mü.tı
t.ehlikin elinf' geçin"iye kadar a
radaki bu miithiş. bire ~ kadar 
yiiklM!len fiyat larln neden ileri 
geliyor? .. 

B ıınun ~v11hı ç o k b...sittir: 
Müırtah11il te,lrilitııız, muu

vaaunt )contröleUEdtir. Satlcı mer
ke:r.Je satış pazarında halk namına 
fiyatları ka"-ıhkh kontrol etmf':k· 
le mükellef olan mü~Aeler biri
birile anl11Rmam~tır. iş birliii 
yoktur. Bazan mutav&Mıt uynn 
üçü, dördü buluyor. 

lç pazar mObedeteıdnf tanılm za
rureti :artık kaçrnılamıyacak bfr 

ha.I almıştır: bmirde patlıcanın ta-
nefti on para, Ankarada kilosu on 

hf-, kuruotur. 

Nefts mahsullerimizi vatandafJD ve yavrulanmızın yanandan faz. 

doya doya yiyebilmeai, onu bol bol lumı öldüren bu Uç büyük basta-

satabilmek ve bu imkanlardan 80ll· lrfa kartı "nl,rk wehirli ve köylüaü-
lıl yükaek bir i11tihsal rekoltesi. nU ailihlıyacak pratik çareleri ve-

hep bunlar, iç mübadele hareket- recek olan ilim adamımızı; ismini 

]erinin organi,..e edilmel!li, te§kil~t- ı bi 71im ve bi,...den sonra gelenlerin 
lırndırılmftl!lı ile olacaktır. ':ftirkı • minnetle anacağı doktorlarımızı 
yeyi bir turizm memleketi yapma- • özlliyoruz. 

yı milli bir dava olarak ele aldığı- ı 
mrıu da unutma.yınız. Fakat bu -

~n Ttirkiyenin en pahalı Balkan 
1 
• .stanbulda 700 kişiye b i r 

Vf' hıı.tti Orta Avrupa memleketi .. doktor düşmektedir. Ana -
olduğunu biliyor musunuz? ! doluda doktor ve il&ç yüzü görmi· -
B litiin mahsullerimiz, teker te

ker ve hept1i yerl~rinde, 

heJ>fti mfüıtah11ilin Ntış fiyatına 
göre huap edil11e ve hatta bunla-

ra normal, makul bir mutavauıt 

karı da ilave edilerek heeap edil

ıtıe Tlirkiye dünyanın en ucuz 

mPmleketlerinden biri .olacaktır. 

Müstahsilinin eline mahnın de

ğeri ge~mesine rağmen ucuz Tür

kiye ... Bunu bir halk darıın ola
rak i11tiyor ve; 
Münakaşa ediyoruz. 

yen 10.000 den fasla nüfuslu §e· 

birlerin sayısı yüzden aşağı de

ğildir. Bunu bUiyor ve doktonıuz, 
eczahanMizJ bilgisiz ana babanın 

eline bu üç büyük düşman haeta

hkla mücadele imkanlarının ve

rilmettini; onun aydınlatılmaeının 

miııt bir dava olarak ele ahnma1JI

nı. daha milyonlar istiyen bu yur

dun ba.sretle özlediği yavrularımı

zı bir avuç topra)t haline koyan bu 

üç katil but.alığa karşı seferber

lik açılmurnı istiyor ve; 

Münakaşa ediyoruz. 

Müttefik donan
ma Sıvastopol 

önünde 
Kayl!lerinin Pozanh köyünden 

Mehmet ağanın bir oğlu dünyaya 
geldi. Adını Ahmet koydular. 1238 
de doğan bu soouk yenigerinin kalk
tığı yıl gemici yaz.rldı. Bahriyeye 
girdi. Ahmet. devlet gemil~riyle, 

devlet donanrnasiyle Karadenize 
çıktı. Gemicilikte o kadar meharet, 
denizcilikte o kadar cesaret gösterdi 
ki, bir müsademede yaralanan ku
mandan gemisini - denize atılarak 
- hemen deliğini tıkadı ve gemiyi 
batmaktan kurtardı . 

O sırada ortaya bir hıristiyanlık 
ve hıristiyanlar meselesi cıktı . 

Çar Birinci Nikola Babıatiye şid

detli bir nota verdi. Çıban başı ko
parmaya Yesile arıyordu, Devlet 

ı telaşa düştü; Karadenizc donanma 
'ı çıkarmıya karar verdi. Osman paşa
yı patrona tayin etti. Bunu duyan 
Kayserili Ahmet Pa§a divanhaneye 

1 tBahriye nezaretine) koştu. Nazır 

1 
Mahmut paşayı erkanı bahriye ile 

ı toplu olarak büyük salonda buldu. 

\

Hemen içeri dalarak: 
"- Osman paşayı donanmaya ku-

1 mandan tayin ediyorsunuz ; Karade· 
nize çıkaracaksınız., Osman paşa Ka· 
radenizi bilmez; başımıza bir bü
yük felaket getirir : beni tayin edin .,. 

Dedi. 
Nazır Mahmut paşa: 
"- O.smaq paşayı ~ikayet ediyor· 

sun. Osman paşa da senin kadar Ka
radenizi bilir. 

Mukabeleısinde bulundu. 
Kayl!lerili Ahmet paşa ayağa kalk· 

tı : "Ben gidiyorum, dedi, felakete 
ha:!:ırlanın ! ,, 

Kayserili Ahmet paşa , bir selam 
verdi ve büyük salondan ve divan • 
haneden çekildi. 

Donanma Oısman paşa kumanda· 
sında Karadenize açıldı. Sinop lima· 
nına girdi. Derken Karadenizi bir ka 
lın,. ı:1\s tabaka~ıı kapladı. Fırsata göz 
dikmiş olan Rus oonanması , karanlık 

AiR içinde Sinop limanına hücum etti. 
Oemanh donanmuını topa tutup 
hurdahaş eyledi. Yalnız Taif \'apuru 
limanın haricinde kalmıştı. Taif uca 
uça lstanbula ko5tu. Felaketi haber 
verdi : Herkeste bir matem ... 

Bahriyede aziller. nasıplar oldu. 
Heyetler değişti. Karadenize a~ılan 
donanma batmış, batmıyanlar da yan 
mıştı. lstanbulda kalan donanma 
büyük bir şey değildi. Bu defa Babı· 
alide meclisi me§veret kuruldu. Mec· 
lise Kayserili Ahmet Paşa da ~.ağ· 
rıldı ; Ahmet Pa§a : 

"- Allahın inayetiyle ben gider, 
gene bu kırık, dökük donanma ile 
Mo11kofun hakkından gelirim! ,. dedi. 
lngifü:ler, Fransızlar Osmanlı devle
tini Karadenizde ve karada yalnız bı· 
rakmadı1ar. lngilizler Amiral Dan
daa'ın Fram11zlar Amiral Hymalin 
kumandasında donanma göndercii
ler, karadan da asker üşüştürdüler. 
Hatta Sardenyalılar bile geldi. Dü19. 
manrn hakkından gelindi ve Melalcof 
la Sıvaı.topol kaleleri fethedildi. 

Ve, bu zafer, Ahmet paşaya bilyük 
bir muvaffakıyet temin etti. 

A.bJurraltman AJil EREN 

Japon Büyük Elçiıi mesun• 
ıidiyor 

Japonyanın Ankara büyük elçisi 
Tokugava, yarın mezunen Tokyoya 
gidecektir. Kendisinin gaybubetinde 
sefaret işleri, müsteşar Ka~utaro 

tarafından görülecektir. 

Bir takdirname verildi 
Nahlin yatının memleketimizi ziya 

reti sıralarında kılavuzluk işini ida
re eden kılavuz Şükrü Sonu, Majeste 
Kral Edvard namına bir takdirname 
ile taltif edilmiştir. 

Avcılar Birliğinin konıreıi 
latan bul Avcılar ve A tıcrlar birliği 

senelik kongresini yapmıştır. Kongre 
reisliğine Operatör Murat İbrahim 
Cankat seçilmiştir. Bir senelik faali
yet raporu okunduktan sonra yerıi 

·İdare heyeti intihabına geçilmittir. 
Neticede Asım Turgut. fahri reisliğe 
seçilmi3tir. Birinci reisliğe Sami İl
mail Ozan, umumi ki.tipliğe Ali Tur
han Tamerler, muhuebeclHfe Ce -
mal Deniz, azalığa Hulusi GUr, yedek 
azalığa Sabri, Emin getirilmişlerdir. 
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lngiltereden üç futbol Radyo 
antrenörü getirtiliyor 

Günün Program özü 
Budapewte: 22,40 : Mozart, Şumao. 

Türk Spor kurumunda yeni 
cahşma programı hazırlanıyor 

İôtanbul, Ankara ve İzmirde 
antrenör kursları açılacak 

V einerin eserlerinden ıenfonik lcon· 
ıer. 

Leipıic, 21,10: Orkestra ile Sopraa 
Breılau, 23.30: Serenadlar. 

Torino, 21.40: Franı Lebarm "Ça· 
reviç opereti. 
Pariı P . T. T. 21,20: Puccini'nia 
"Toıca" operaıL 

Türk sporculuğunun en büyük bayramı 
kut/ulanacak 29 Teşrinievvelde 

,,J'Xiık'i.ra, 7 '(Hususi muhabirimiz 
"fazıyor) - Tllrk Spor Kurumu umu 
mi merkezi, sekizinci kurultayın ver-

1Cliği karar üzerine yeni olan talim&t-
~eleri hazırlamağa bqlaml§tır. 
Bütün federasyonların mütaleaları 
da sorulmu§tur. Bu mfitalealar Eylfl 
lün 25 ine kadar bildµilmiş olacak
~. 

. iYeniden bazırlanacak olan talimat 
!lameler §Unlardır: Federasyonların 

~azife ve salihiyetlerine ait talimat
name; bölge heyetlerinin, bölge ba§-

Spor yazıları açık ve 
civanmerdane olmalı 
Hatır, gönül, klüpçülük, teşkilatçılık bizim 
için daima ikinci plinda kalacaktır. Sporda 

tutacağımız yol budur 
kanlarmm, ajanlarının, lik heyetle- Tan. apora tlaha lala e- nyclı. Ben tle en açılı bir mü-
rinin vazife ve sali.hiyetlerine dair laemmiyet uermeye lıarar oer- catlele meozua olan •portla 
talimatname; müsabaka talimatna - tli. Gazetenin aaltipleri 6a cannslıfa, luınaaüizliğe, e• 
meleri "memleket dahil ve haricin- lıararlanm oerirhn, beni lw.t- od elentlimciliğe tlayana-
de,, spor temaalan için gerekli şart- tırlamlfiar. Z.,..uJeftirmelı mam. Her maeletle noktai 
lar, amatör ve profesyonellik ifleri, anaaıntla oltluklan apor Ma• naannu ileri aiirerim. Benim 
spor çevreleri ve yuvalannm kunıl- mının ülaraini netlen bana görüfiime muluıbele etmek 
masma dair talimatname; milkifat verme/ı ütetlilrlerini fÖy/e üti7enlerle tle ayni aiitunlar-
ve mücazat talimatnameleri, genel anlattılar: tla münaluıpa)'I luıbal etle-
merkez disiplin divanı ile bölge disip - Bitarallığım, yani lıörii rim. 
lin heyetlerinin vazife ve salihiyetle lıöriine lılii~ olmatlıfını Baan apor laôılüeleri laa-
ıine dair talimatname, hesap ve de- •porcu olmı)'Gtliar tla bilirler- lırileatlerin pi lıalmasım 
mirbaş eşya talimatnamesi, teşkilat- Kervlince tlofra baltlafan fe- icap ettirecek felrilJe cere-
ta çalıştırılan ücretli memurlara ait yİ hatıra, gönüle balanaJan yan etler. Onlan açığa vur-
talimatname "bunların vazifeleri, mütlalaa etler.in. Bu )'iUtlen mcuaam, olıuyucalan kan-
devam saatleri, tayin ve azillerile sa- aki lılübün Galata.arayla Jırmıf ,ibi olurum. 
lihiyet dereceleri.,, Spor bayramı ta- bile ağır bir felıilJe aran açfi. Bu itibarla fimtliye lıaJar 
limatnamesi... mıftı. Bi:ı liUin lılübün oeya yadanmı muhtelil gaete-

Bu talimatnamelerin liazırlanma- lalan iJarecinin muntm:a- lertle talıip etmİf olan kariler 
aile Türk spor kurumu esaslı çalı§- man nefir vaıtalığını yap- bantlan aoıva Tan'ın spor 
ma devresine giriş hazırlıklarım bi - malı ütemİyoTll%. HaJüeleri lıurmlannJa ayni mücaJele 
tirmiş olacaktır. Berlin Olimpiyatla- olmyacalann gönlüğii felıil- rahanan ve ayni laalrikatleri 
n dolayıaile, bilha•a bu it tberinde tle,yalmt 6cm oaWartla oh- 6iltlirrne arzuunan 1eGJrim 
p}l§JD&ya mecbur kalan kurum, bu yaculann •ISremeılifi taral- olJafamı ~ör~lılertlir. 
talimatnamelerin hazırlanmasile yurt lar vana o cephelerden taltlil Fazla vadetmekten bir ıey 
taki spor hareketlerini tam minasi- ettirmelı oe me)'litınll koy. p/ıma. Spor lnamlarımıztla 
le ve yakmda.n milrakabeye ba,I&ya- malı İ•tiyol'll%. yapmalı niyetintle olJağa-
caktır. - :Aorapa aporana ila pnü muz feyleri olıayacalanmız 

Kurum Dk it olarak mmtakalar gününe biltlirmelı niyetinJe- laerwiinlıii nefTİyatunlZllan an 
!çin birer piln h&Zirlayacaktır. Bu yiz. Memlelıetin her lıö,e- lıyacalılarJır. 
pli.nlar her bölgenin fimdlye kadar ainJelri •por harelıetlerile ele Karilerimi:ıe ilk mücaclele-
:iştigal ettiği spor sahalarında daha yakınJan alakadar otacafız. ye f11 Cim Lomia. ve Dinarlı 
'\'erimli olm&aarma imkln verecek, Şöyle Jört i>Clf1 mamur bir maelaintl•n baflıyacağımi 

Berlin Olimpiyatlarından sonra 
Londraya giderek tetkiklerde bulu -
nan Futbol federasyonu reisi Hamdi 
Emin Çap, Londradaki tetkikleri ve 
Milli takım namzetlerini yetiştirecek 
antrenör meseleleri hakkında bir. ar
kadaşnnıza şunlan söylemiştir: 

"Londrada bulunduğum müddetçe 
Türk spor kurumu namma mmtaka 
futbolcülerini ça.lıttıracak ve kurslar 
açarak antrenör yeti§tirebilecek ka
biliyette futbol bilgisi kuvveW mu
allim işi ile uğraştım. 

Şimdilik Ankara, İzmir, İstanbul 
olmak üzere Uç mmtakada antrenör 
kursu açılacalrtır. Ve bu turslarda 
kulüplere bir veya iki antrenör yetif 
tirilerek kulüp aporculannm futbol 
bilgileri arttınlacaktır. 

Memleketimiz için çok hayırlı bir 
teşebbüs olan bu :iş için İngiltere fut 
bol f ederasyonile yaptığım temaslar 
da tavsiye edilen Mister Boothda a
radığım evsafı gördüğüm cihetle der 
hal spor turumu namma angaje et
tim. 
Diğer iki antrenörle de mukavele 

yapılmak üzeredir. Mister Booth baş 
antrenör olarak tavzif edilecektir. 

Modern futbolün öğretme tarzları 
nı göstermek için açılan kursu yalan
dan takip ederek pek çok istifade et
tim. 

Futbol lilmi getirtilecek 
Aynca futbolümüz için çok lizım 

olan bir futbol f'ılmi seyrettim. Fut
bolün nasıl oynandığını gösteren bu 
film vuruşlar, pas, dribling, kafa vu 
ruşlan, müdafaa, taarruz tabiyeleri 
gibi 'bu sporun en ince tefeniiatma 
kadar dügünWerek yapılml§tır. Bir 
buçuk saat kadar uzun süren bu film 
ayni zamanda portatif seali sinema 
maldneeile mUcebhudir. 

B IJ:Ul cula.ı lWu.A 5\;iot.<ı;;~ Uuu:•owdç 1.-ll 

yük faydalar umduğum ve futbolün 
cemi surette yayılmaema hizmete -
decek olan bu filmin memleketimizin 
her kÖ§esinde meralde takip edilece
ği §tlphesizdir. 

Fiyatını öğrenerek Türk spor ku
nımuna bildirdim. Kurumca karar 
verildikten sonra bu film derhal ke-

sahil yerler için bilhassa denizciliğe, apor nepiyatı yapmalıyız. 
dağ mmtakalan için kayakçılığa, (Tan) sahiplerinin ba aöz- bııPrulen haber ueriyorum. rende tebarilz ettirilmesi muvafık gö 

leri tam benim içimin arzula. EŞREF ŞEFiK rillmil§tür. Bu törenin ayni günde ya 
avı bol mmtakalar için ab;ılığa ve '-------------------------- pılması kabul edilmi§tir.,. 
avcılığa ehemmiyet verilecektir. sı bu işlerden sonra mevzuu bahao-1 PartlalDin tabi! azuı bulunan TUrk CUmhuriyet bayramının tutlulan· 

'MelıteplerJelıi apor hayatı lacak ve bu mUstep.rlık kurulursa aporcularmm partiye olan bağldıkla ma gUnU, bUtUn lr.ulttp mensupları 
/ı t~ etlilece/ı mekteplerdeki beden faaliyeti, spor rmm hukuk baJmnmdan ve formali- paıti veya Halkevl binumda topla-

Talimatnameler hazırlandıktan kurumunun bilhassa mekteplerle ve te itibarile tamamlanması maksadile nacak ve Parti bqkanlan tarafın -
lbnra mekteplerimiJdeld spor haya - gençlikle ali.kalı teşebbüsleri bu ma sekizinci kongrede bu bağWığm dan Türk spor kurumunun Cllmhurl 
tını tanzim için yüksek beden terbi- kam tarafından kontrol edilecektir. kabultlnil Parti bqkanlğmdan rica yet Halk Partisine hağlddr halrlan
yesi umum mUdürltlğtl ile iş birliği Büyült spor bayramı ectiJJDMfne ve eeas nir.amnamemize daki dileğinin Partice kabul w Gen 
yapılacak ve mmtakalarda tatbik ~ 29 Te,rinievvel 1936 Türk sporcu- bir madde halinde konul.muma ka.- başkurca tasvip edildiği tebıti edile-
dilecek olan program mekteplerde erilm'~- Parti .. dil ..;.; .... ı. oek ve bu m"---..a.-tle TUrk spor 

luğunun ilk btl•'"k 'Ye umumt bayra- rar ~ "9WA. ce uu e&"""' ~ 
de tatbik edilecektir. Bu itı'barla 3 .. bul ...an-~- ......,,.liğinin' ......... , .. ,.. altı vufma o-

mı olarak kutlulanaca.ktır. Bunun i- ka ~ ve formaliteel Haiıal ·--~ .t-WMU& 
~k spor kurumunun, Kültür Ba - edilen bu bağlılık hukukan de ta- lan inan ve adak&t &!evini tebarU.z 
kanlığı ile yalan bir ali.kası olacak- çin Türk spor kunımu, tefldlib- mamlanımftır • ettirici bir söylev verilecektir. Spor 
tır. Gençlik tetkilitı d& yapılırken na bir tamim yapmlltır. Bu ta.mimde Çok bUyUk ve önemli olan bu bağ- bayrammm ~k gbel ve ömek olma 
bu alil& gözönilnde tutulacaktır. deniyor ki: lılığm bUtUn yurdda muayyen ve çok sı için gimdiden hazırlıklar yapılmak 
\ Bir spor mtlstep.rhğmm lr.unılma- ''Kamalizrmn öz~ '9e C. R gtım bir programla yapılacak bir tö tadır. 

Gece Yarısı 
No. S5 l 
Celil Mahir, pek lolay aldanmaz· 

aı; mutfak etrafmda, yemek odasm
da kUçUk bir "faaliyet" olduğunu sez 
seydi, kuşkulanırdı. Evin içinde her 
eey "faaliyete" ihanet ediyordu. 

lcli.l, kuvvetinden emindi ye içten 
bir sevinçle gülüyordu: ~ 

- Bekliyorum, Celil bey! 
Celil Mahir kararmı vermişti. ?e

tilin, ne tip kadm olduğunu biliyor
du; yalanla, inki.rla bir teY kazana
mazdı; tam doğruyu söylemek te Ce
lil Mahirin itine gelmezdi; doğruyu 
söylediği hissini vererek doğru ile ya 
lanı karqtınp, iç çekmeler, gözyaş -
ları; gizli, açık heyecan kolpolari:v.;le 
bir "rol kesmek" icap ediyirdu. 

Celil Mahir, ağır ağır bqmı kal -
dırdı, genç kadına baktı: 

- Bqkalarrnm sözüne hıanıp l
nanmıyacağmı bilmem, fakat bana 
inanmanı istiyorum. 

Biraz önceki reemt, ciddi hali bı -
rakıp birden samimi oluveriıi, Iclali 
pgırtınıft:J. Yalruz, Celil Mahirin, 
başladığı aözden hiçbir teY. anlıY,& • 

JfaA-' YBBABl 

mıyordu..' "' 
Celil Mahir ağır bir aeele devam 

etti: 
- Beni, sana fitliyenler var, bili

yorum. Beni, senin gösUnden dütür
mek için, ne yalanlar, ne dolaplar 
uydurduklarını, çevirdiklerini de bi-
liyorum. """ 

lcli.l gözlerini kırptı; ona~ 
- Ne söy1Uyol"8Ull '! Ne demek is

tiyorsun '! Anlamıyorum! 
Demek ietedi. Fakat Celil Kahir, 

onun ağzım açtiğmı görünce, eli1-le 
ip.ret ederek susturdu: · 

- Ve bunda, kimlerin menfaatleri 
olduğunu, olabileceğini de biliyorum! 

Celil Mahir; bunu; her teyi çok iyi 
ve yakmdan bildiğini anlatmak isti
yen bir taVU"la söylemifti; maksadı 
bog atıp dolu tutmaktı. Ve kuvveti
ne genç kadını inandırmak için, yilk
eek bir eda alıyor ve içten yaralı bir 
göğüs geçiri§le aöylftyordu: 

- Sen, hiç ağmıı &ÇIDL. Ben, bili· 
yorum ve icap ettiği aman, hepehd 

aöylerlm: sCSyliyeceğim._ Yalnız §UDU 

bilmelisin ki, ben, seni, bilerek istiye
rek aldat\ıutdnn ! 

İclil, bunu, hiç beklemiyordu; bir 
çığlık koparmak için, dişlerini sık
DlJlb. Onun, dişlerini mıa,mı Celil 
Mahir, içiyle boğuşma sandı. 

Celil Mahir, yorgun bir gülilşle ba
gmı eğmişti: 

- Ben de insanım ... Ben de alda
nabilirlm... Sonra, Kuvart, benim es
ki arkadqmıdır Onunla, aramızda 

gizlibirrabrta,birmünasebe~filb 
yoktur. 

Genç kadmm rengi kUl gr'bi olmuş-
tu. Celil Mahir, bu deği§ikliği: 

- lnklr etmiyorsun, demek? 
Şeklinde tefsir etmişti: 
- Evet. tftki.r ebniyorum ... Onun

la ve daha bqka bir kaç arkadaşla 

gezip dolqmalanma ma.na veriyor
lar. Hayır! 

llrden İclilin yanma oturdu ve o
na uzun uzun anlatmıya başladı: 

- Gala için, çok masraf ettik ... 
Fakat elden saWan biletlerle masrafı 
çıbnyoruz. Yalnız, elden sattırmak 
için verdiğimiz biletlerin hepsinin pa 
rasmı alamadık. Bazılannm parası iç 
olmue..ı Onlarla d& uğrqacağmı .. 

Kuvart, benim ark&daemı, Lüsyen 
de öyle... Sana, ldmbillr, neler söy
lediler. Fakat ben, işin içyilzllntl, ha
kiklti analtacağmı .. Bugün, kim gel
di'! Onunla neler konuştun! diye sor 
muyorum. Buna, hakkım nr mı! 
Hayır! .. Ev, senin, ldminle istersen 
konupbilirsin .••• Her kimse, onunla 
beraber, yahut yalnız çıktın. Bir yere 
gittin, yahut ger.din, her ne ille •• Bun
lar, hep Benin bileceğin §eyler ... Yal
nız, bana k&rŞI aldığın tavırdan, ben 
den hesap sormak Wtediğini anlıyo
rum. Açıkça sormana, nezaketin ma
ni oluyor .. Faka~ seni, öyle doldur
muşlar ki bUtUn nezaketine rağmen 

hislerini tamamile sakhyamıyorsun .•• 
O anlatırken, İclAl, dinlemiyordu; 

zihni, garip bir karışıklık geçirmişti. 
Celil Mahir ne demek istiyordu. Ve 
tclAl, birden, Fofo'yu hatırladı. Bir 
kaç gün evvel, Fofo, lcllll kuliste, 
bil' 4öteye çelmıie: . 

- tcl&l Hannncığmı, demiftl. Gala 
için bu kadar hazırlık yapılıyor, da
ha da yapılacak deniliyor. Bana so
rarsanız, ortada bir teyler yok. Celi
le bir şey sorulmuyor_. Masrafı eden 
BizBinhı •• Bari, siJıe söyıtıyor mu! Biz, 
ı>aylarımIZ1 alıyoruz. Bu yandan bir 

Jl'utbol Jl'ederaayonu Başkanı Hamdi 
Emin Çap 

tirtilerek sporculara gösterilmeğe 

b&flanacaktır.,, 

Şehirler arası atletizm 
müsabakasını Bursa 

kazandı 

Buıünkü proıram 
Prag 

19,05: Bohemya pckdart, 19,45: Jd. 
manca haberler, 19,55 : Plik, 20: Konıışına 
lar, 20,10: hafif maliki, dans rarçalarL 21 
Konferanı, 21,20: Çek halk prkrlarr, 21,50 
Skeç, 22,05: Beethovenin oda muıikiıi e· 
ıerlerinden, 23: Haberler, 23,15: Plik, 23' 
45: lncilizce haberler. 

Bilkre§ 

7,00 Sabah netriyatr, 13,30: • 15: Or~~ 
tra lconıeri ve haber ıerviıleri, 19: Ko • 
nuımalar, 19,20: Plllc konseri, 20: Konfe
ranı, 20,20: Çift piyano, 20,50: Aktilalite. 
26,55: Şarkılar, 21,15: Konuımalar, 21 ,30~ 
Senfonik konser, 23,20: Plllc, 23,45: Frllll .. 
ıııca haberler. 

Buda peşte 

19: Budapqte konser Mt:estrası. ftJth 
Sen fıkralar, maıiki parçaları, 22.10: Ha ,. 
herler, 22,50: Cu:band, 23150: R&d70 ploO 
orlcesralan. 

Belgrat 

20,50: Şarkılar, hafif liavıı1u. ıt ,3fl 
Plak, 23 : Haberler, 23,20: Racl7o orkcsır-" 
iL 

17: ~oliıt lco~serl, ll: Sitem tarhları!!' 
dan bır popurı, 18,20: Keman konseri< 
(pllk), 19: Konuımalar, 20, Eilenctli 
konser, 21,25: Konutmalar, Zl1'i5ı Radl"' 
piyeıi, 24: Danı plWan. 

Ebıdlioven \ 

(19,71 metreli 1ma c!alp). Sad tt U' 
13 çe kadar PhiliP9 laboratavadarmdall, 
karııılı: eilenceli neırbat. 

Viyana .. 

Atletizm Federasyonu tarafından (49,4 lcma dalca)" 11,25: Piyano mu&lW 
B Ba dı . ıi • Konatmalar, 20: Haberler, 20,10: "~ 

ursa, n rma, Balıkesır, Edre • yana • Gru: arasmda reıx>rtaj, 21: Eiled' 
mit, Ayvalık şehirleri arasında ~r • ~eli ~iyana maılrili, 22.35: Hal~anm ~a~ 
ti edil b .. "'k U t " .. ah k ıcmali, 23: Haberler, 23,10: Çıfl ~ 

p en uyu a e ızm mus a a 24,05: Danı mulilciıi. 

lan pazar günü Bursada AtatUrk sta Moskova 
dmda büyük bir kalabalık önünde ya 
pılınıftır. 

60 atletin iştirak ettiği milsabaka-

lar çok heyecanlı olmuş, başta vali 
Şefik olmak ibere bütün Bursa hal-
ıu Y&n§Jlln auuca llP Ulri I' atmic:ıHr 

Yeknesak kıyafetli atletlerin çok 
muntazam geçit resminden sonra 
bet ~ dinç sporculan tarafından 
lstiklAl marşı söylenerek merasime 
bqlanımştır. Müsabakalarda birinci 

llği alan tehirleri sırasile yazıyoruz: 
100 metre: Nazmi (Bursa) 11,2 

800 metre: Basri (Bursa) 2,10 
3000 metre: Turgut (Balıkesir) 

10,26 
Sınkla. yüksek: Ramazan (Bursa) 

2,60 

Gülle: Sabahaddin (Bursa) 40,40 
Uzun atlama: Ramazan "Bursa" 

5,76 
Disk: Sabahattin .. Blirsa" 9,41 
4X100 bayrak yarışı: (Bursa> 

48. 
Balkan bayrak yarqı: "Bursa" 

3.51,10/ 2 
KU...ba.kalarm neticesinde yapı -

lan tasnifte 49 puvanla Bursa birin
ci, 28 puvanla Balıkesir ikinci olmuş 
tur. Müsabakalardan sonra, ~mpi -
yonluğu k-azanan sporculara atletizm 
federsayonu tarafmdan konan kupa 

19,15: Sovyet kompedtörteri. it: Kart" 
ıılı: konıer, 22: Yabancı dillerle newriyat. 

On beş günlük radJ.O 
prosrramı hazırlanıyor 

.tUUUu. a., T \ ı:ı~ Muhabirimlf' 
den) - 9 Eylt1lden itibaren · pos~ 
idaresi Ankara ve lstanbul radyola .. 
rmı kendisi idareye baflıyacaktır. f.ı 
dare on 00, günlük programlar ~ 
zırlıyor. 

İstanbul radyo direlrtörlilğilne şit" 
ketin eski direktörü Hayrettin, A.okt 
ra radyo müdürlüğü vekAletlne CU.""" 
hurreisliği bando şefi Veli tayin otud 
muşlardır. 

verilm:iştir. 

Sporculanmızın Ruaya .qalttJI 
tarihi tleiifti 

11 Eylt11de Rusyaya hareket ed~ 
cek sporcularımızı götürecek vP.ı:>U: 
kumpanyasının tarifelerinde faptıjl 
tadilat ytlzünden Ode88.'~ ı>' 
za.rtesi gününe tahvil edilcmittitl 
Sporcularmıızm hareireti bu yllzdeO 
14 Eylt11 Pazartesi ~Une kalmJIU'1' 

Bisiklet f&lllpİyonluia d 
Bern, 7 (A.A.)- Yol iberinde 1 

kilometrelik dünya bisiklet pnıpi • 
yonlupnu laviçreli Buhalvar ~ 
IDIIW'· 

filr.lyetimiz yok. Yalnız, böyle boşu .. lalımı, keyf'me harcıyordu! aıd-
n& para çekmek, bizim işimize ,et- lcli.1, paranın gittiğine, Celil 1' 
mez. ÇünkU, bu, çıkar bir yol değil- rin keyfine harcadığına al~ 
dir. Böyle gelen paraları çok gördük, caktı; yalnız eski göz ağnlarile gesi1. 
arkası gelmez, tükenir .... İşin en kö- tozmasmı, eski d08tlarla eğleniP dO" 
ti1stl bile, hazır yene11 paradan iyi- Jaşmasmı &ffedemesdi lcli.l, ne pareıı 
dir ••• Mevsim bqJ.ıyor, hayırlısile, biz .1 h ua '"' •-' _.. ,ere!• 
d · . . ı.. .... ı---1r artık Sezon ne aı e, ve a"'-- ne 11a3o•Y~.., _.,. e l§ımıze """'9&_. ••• a n..med-
girerken ite baflamazsak, bu sene, hiç bir ba.ğm kaygusuna d~ baf"' 
tutunamayız ... Celil, pek başı havalı Celil Mahire bağl~. şımdl, but 
geziyor-. Eski göz ağrısı Kuvartıa ka kadmlan koluna takıp, lcllliJı 
berabermiş! Böyle dedikodulara da nuna gWUyordu. 
pek kulak asılmaz amma, Celilin her Celil Mahir· son günlerde ya~'" 
nedense, ağırdan aldığı muhakkak.- 1 örUnm.'n.. gö-"·-enılf• t>ll'" 
ct:- J.. •• 1 . artık arını, g .. ve nuu .. 
~ aç1&ça soy eyın, ne yapa- . , edil"' 
caba, yapem ... Bot durduğumuz ye- ~vak aları, hep lehine .. tefslr , ,tJf 
tifir ... Size de yazık oluyor... bilir tekilde anlatıyor; soyınyor 

lcli.1, Fotonun samimi bir kız oldu- lüyordu. lcWin beyni, siniri~ .. ~ 
ğunu anlamllb; fakat Celil Mahire o mu§tu; cevap veremiyor, d~ 
kadar inanıyordu ki, Fofonun sözle- yor, sadece onu dinliyordu. 
rini pek .. angarye,, dinlemitti Hele Celil Mahir susmuştu. Ne _,, 
Celil Mahirin, gezip tozınaları hak- t . ı li.l f: ıanda değildL 
kmdaki sözlere biç kulak asm&ml§tı. BUSmUf u' c ' ar ensesiSI'" 
Fakat şimdi, Celil Mahir, kendi ağzı Celil Mahirin soluklarmı . "°"" 
ile söylerken, İclAl, donup kalmıştı. de duydu, bqmı kaldırdı; Celil, 
Demek, bUti1n bu ileri geri, kuru yaş, ellerini tutmak istiyordu. ~ 
bUtUn dedikodular doğru idi. Demek 1cl81, ellerbd gekti, bir mçra 
Celil Kahir; gala hazırhyonım! diye, ayağa kalktı: · , 
hesapsız para almıf, halbuki etrafa - Cok Jıonutü, CeUl Bey· _,.) 
yUz, iki yüz lira serpigtirmle, geri b-. (Arbll 

1 
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Fransa, Abnan~ 
1 

Çok garip bir adam J 
1 
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Otomobil kazası 

Jzmirde bir çocuk 
çiğnenerek öldü 

1Mmir, 7 (TAN) - Evv~lki ı;iin 
"EşrefpafJda I<itipoilu caddesinde 
hci bir otomQbil kazası olmuı;tıır. 
Torbalıdan ı,ebı·imize gelrnckte olut 

~o. 36 Yazan: MlT.1:1.AT CEM.AlJ 

Memleketin harabesinde öten 
,oför Ahmet oğlu Rifatm idaruin • ' baykuş SUSmadl 

MEMLEKET MANZARALARINDAN: Afyon Zafer Abide~: 

Cellat gölünde kurutmalşarkın meşhur ve 
1
. . .

1 1
. 1 büyük şelalesi 

ame ıyeSI l er IyOr Tortum şelalesinden 

Cellat gölünden 
miktarı bir buçuk 

k ·ı istifade edilecek 
çe } en suyun F.r?.ıırum. ıTan) - Şıtrkın me huı· 

t ki t ve büyük bir şelitle,si vardır. Bu .ııe-m e reye ya aş 1 lale. Tortum kt7.8.RI k;indedir. Her 

Cellat golıimlP kut uftııa ameliy~,.i 

Torbalı. ('l'AN) Cellat gölii -le ııslı tedhirler alınmaaına haslıln -
nün kurutma ameliyatı çok ilerle - mı~hr. Müteahhit, Qvrada ana k& -
miştiı. Denizden ,.,.ölı> ır"rı"" .. •ti. nıth açmıı,ıtır. Sekiz kuıı mııkine~i 
mı olan ltnA kanal ile rliğet bir in- ni Tireye gönd~rmiştir. Şimdi Tfre 
ı?~ luınal goldeki euyu dcıuır.e aıe11. -

1 nın Işıklar. Rahmanlar köyleri ara
ımııktadır • sındaki aaıl feye~an kanalı açılmak • 

Şimdiye kanar Cellbt göllindeki tarlıı. 
ımlardsn Çf'kilen suyun miktarı 1,:}3 Ru !'IPne, Cellitkö civarmnalci 
metreyi b11lmuı1tur. köyler. bu taı,ıkmdan zarar görmiye-

Gölden her gUn bu lurnal vıuııta - tıeklf!rdir . 
11iylP drniv.e iki ~antimetrc kadar su Göl kuru~·unı:ııı miihim miktarda 
boşaltılmaktadır. miinbit ara;,i meydana çıka<·~k ve 

Diğer tuefun kış gUnlerind~ ta- köyler halkı da bu suretle sıtmadan 
ıaıı Küçük Mendereı Hhillerinde de lkurtuhıoaktır. 

Biqgöl Viliyetinde yol 
Ve inşaat faaliyeti 

Elaziz - Çapakçur yolu tamamlandı, ilkmek
tepler beşer sınıfa çıkanld1. Su derdi bit~yor 1 

1 
sene mtisait mevsimlerde binlPrçe me 
ra klı tarafındıın seyredilen ı:ıelale, 

elli metre iı tifadan dökülmektedir. 
Bü.vilk bir kuvvetJe akan bu sudan 
istifade olunması icin Erzurum Ti -
carel odasının yaptırdığı tetkikin ne
tieelel'i a1ınmıstır.Suyun 70 metreden 
akıtılahileceği ve bu ı:ıuretle 5000 bey 
gidik bir elektrik istih,!:alinin münı
ki.in olacağı anlasılmıştır. Buradan 
en kurak mevsimlerde dahi her sani 
yedf'! durmRdan 50 bin kilo su dökül 
mektedir. Ücüneü umıımi müfettif -
lik, şelaleden a?.allli istifade ~arele -
l'İni 11 raştırıyor. 

Mersin piyasasın· 
da canlılık var 

Ahm satım işleri çok 
hararetlendi 

deki 10 numaralı otomobil, Hakkı rtt 
oğlu HasJn adında be" vaşındakı bir - . cı efime yemin ederim altes, ı - Allahrn ih15anı degil, Sefa 

- . - . f ç' · k .. 
1 

.. 1 dedi; ben bu Adnan beye bakacak- Müıteşarı Nail Be,·in ihsanı! Fili • 
c~cugu çırnemı, ır. ocu 0 muş • tmı. F'ıbt bir gün fena halde canımı reti Nailden yakal~dığı çocuğu b'J 
tur. . . . _ sıktı. O günden sonra kovdum. Bun- sefer dÜ§Üremedi. . 

Otoıııobıl·ııı · tekerl~kleıı oocuı:un lara ıcımamalı ılteıl Bunlar bir sU- Diyor, yumruğu burnunda ;iilU' 
buını eıımı tır. Şoför va.kıl•nmuı • ·· ml k t h · 1 'd' k d' · · yordıı · ,, . ,_: . • .. ru me e e amerı 1r; en ııını . 
tır. Iahkıkatın verdıgı netıceye go- bendehanenize almıştım. o zarnan Oğ\e namazı bitmiıs. camiden çı· 
re. kazada şoförün hiç bir auçu ol • merhume Belki tc aağdı.' J.."alcıt.t hiç· kanlar cenaze namıızmı kılıyor· 
madığı anla ılmıştır. ·bir gece rahat yemek yi)•emedik; lardı. Cenazeye ,etenler Mısır prcıı· 

hep lttihatqı propagandası. 8ir ak • sinin arka8mda kahveden çıka.rke11 

Af yon ftparta yolundan şam da tutturdu: Yok. Ahmet Rıza Sacit, SUleymana: 
1:ımir treni Beyi AbdUlhamldin altınları 11tın il· - Şu cenaze namnı yok mu. nıı· 

lıımir, (Hususi muhabirimiı bildı- tamamı : yok, Avrupadı iken .Ah • mazlam en rahatıdır; sccdel!li yo~· 
riyo ·) _ Af • l t A •d met Rıza ~eye Mısır prenıesıe;ı var- rUkuu yoiç .. Kaymak ;ibi ibadet 

1 yon &par 1 • ~ ın yol mık iatemıııleı de o, 'etememı,. bayılırım 
lund111 ilk Ankara postası 2 Eylül •k _ Pren15 HaHn - EstafurullR • . · • 11 
1'amı 1zmire gelmi§ ve bu mea'ui hi heluim! Onların A\ımet Rııa.. Be~· Dıyo.r(lu. c:na~eler. ın~sallad~ 
d. t hU 1 ,. dil . . rrı'b v•klbar"lll'J vardır efAndm kalkarken demınkı dılencı çocuğıl 

ıııe eza rat a te.s ıt e mı. tır. ıo ~ 7 • " • • • • • d · 
, • . • Naeit _ M alUm. a1tel5; ben de da- bır dılencı . kcı~ı ınm elınc vur .u 

Af~ on Antalya hattının ınşaatı dü§en metehklerı kaptı· kaçtı Dı • 

d tt·~· . . yanamadım. auratına haykırdım: ' · ~ 
evam e ıaı ıc.;ıo bundan &onra Ay- .... .. 1.. .Ad B d lenci karısı verden taş aldı; çocuf!' . . :-ıen ne aoy uyorsun. nan ev, e- • t• 

dm hettmı ıltitıak peydş eden y~ni ~· . . Ah t R B . • atayım derken taş Adnanın musıı 
,,.ım, senın me ıza evın meşru- 1 d k lk t b t t AJı' 

hattan da posta ve yolou katıırla.ı·ı tiyetten sonra Naciye Sultanı almak a an a an a u una çarp ~· ,. 
· · H ft · .. . . . sarayın meczup çıplak Ahmedı ha) 
ı.şleyecektır. a ada Uç guıı Ayduı- ıçın paroahrndı; fakat bereket veM1ın k d .. "Ati h Ali h 1 de 

· · f ı tt' Ef . ır ı. a a 1 cenaze ere 
dan Afyon - J4~kı§ehir • Ankara ve kı Yuım ne ın tndı Env@r Pa§a 1• 1 d 11 ea vgı .Kil ma ı. 

Haydırp~tlya ekıprefi kalkacalctır, ya yaptı da kadın Ahmet Rızadan v 

ld 1 t y r ı · · 'l'a.şı atan dllen<'i luıdın fransızcA 
Ayrıca lzmir • Nazilli. Aydın • lz- k_urtu u. ~ e u•u. zzettinın teş- muallimi Kadrinin ka!rıeı Çıbaııll 

. . . ,... rıfal~ısı sııg. Bana ınıınma?.san ona 
mır ve Denıılı • Ortaklar uuında d d" ı •) F k t 1 k t' Zehraydı. sor. e ım. • ı m~m e e ın 
tren vt ray otobüsü sefe.ı•leri mdas harabesinde öten baykuz yine ıuama Habibullah. demin. Nasidin Ad • 
edilmi§tiı. dı. O akşamdan itibaren ben de yü- nan için söylediği şeylere içindl"n Jıi• 

Zonıuldak Hava Kurumunun 
Am••ra ıezintisi 

Amasra, 7 ıA..A.) - Zoııguldelıt 

züne bakmadım. Kovulduğunu anla- la öfkeleniyordu. Hacı Hulusi Pa • 
dı, gitti. Bunlara acımamalı altes. ayla Adnanın cenazeleri ba~ka bııf 

Sakallı Vaafi. la.gamin patlıyacağı ka sokaklan sapacak noktada Na • 
zamımda topı•aktaki lfıQ hareketle ,it, Hacı Hul(ısinin cenazesini t11kiP 
eallandı. Ufak öksürdü: için prensin elini sıkarak ayrılırke!I 

Hava Kurumu dün Anıuraya kadar Habibullah Prens Hıısana: 
Refah vapW'U ile bir deniz geıi.oti31 - Na~it Beyefendinin hakları var 1 

efendim; dedi :bu Adnan Bey adam - Bu. memleket ne tuhaftır ılttll• 
tertip etmie, bu geziye yüzlerce halk '' kt'l Ad B ı ı ı.u· ıı kıllı <;et~ reieı idi efendim. Şeker işi a. 1 e fU nan ey ner e o na u 
i§tirık. eylemi!)tir. Vapurda kazaları, 

hUkUınet ve parti i§lerini teftil'e çı· 

kan vali ve parti ba~kanı Halit Ak· 

ıoy da bulunmuı,ıtur. Vapur Amasra 

halkının candan tezahüratiyle karfl· 
lanmış ve önde Halkevi bandosu ol· 

duiu halde bütün halk dııarıy; gık· 
rnıştır. 1lbay ve Parti Başkanı hükÜ· 

metle devai.re ait işleri \'e partiye ge 

leı·t-k parti muamelitınr teftie et • 
miştir. Güzel Amasra çok neşeli v~ 

sevinçli bir ıün yaşamıştır. 

C. H. P. Alemdar 
Kamunile 

Kızılay ve Hava Kurumu 
ıubelerinin tertip ettiii 

ESY A Pİ1Y ANGOSU 
Gayet ~rin ve kıymetli olup hiç 

00, yoktur. 

Biletler 1 Liradır 
18·9-1936 Cuma günU akpmı saat 

19 dan 21 buçuğa kedar 

Tepebaşı Bahçesinde 
Bir heyeti m•h•uaa muvacehe.tin
de gek.ileeektir. Piyanl{o biletini 
hamil olanlar, o ıece TEPEBAŞl 
bıh9etinde para•ııt ve biletin lton· 
ıumHyon fiti ile bahçenin bütün 
varyete vuıir· uptin eğlencelerin
den iıtif ade edffeklerdir. 

malumu devletıniadir Prens Hazret· tün eByoğhı dııyudı. Halbuki ce • 
nuel!inde ölli de dahil olarak 10 ıci• !eri.. .. 

~al<a.llı Vufi şeker i~ini ınaltıyor. 
dıı: "Harbi ı.tmumlnin ~on ıeneıinde 
lstanbula Viyanadan üc bin kilo şe • 
ker geliyordu; bu eekerin kiloıu Vi· 
yanada bee kurufa alınıyor, !stan
bulda iki b~uk liraY.a satıliyordlL 
Her vagonda hiıı.kal on bin kilo §eker 
bulunuvordu. Kilo oa~ma laa'kal. bir 
lira kuantldığı kabul edilirse üç bin 
vagon otur; milyon lira kir birikiyor
vagonda otuz milyon lira birikiyor
du. Bu milyonların bir kısnıı bu Ad
nan Beyin cebine giriyordu!,. 

Bu mılyonlarm kimlerin cebine gir 
diğini bilen Prens Huan. Vasfinın 

yalanına prensip nımma inandı; kü· 
silk iniltilerle memlekete acıdı; son. 
ra aakallr Va.afinin kalpağına baka
rak, kulağına: 

- Öldü diye kalktık. geldik i yok
Sil miiteveffanm mafa •la tutulacak 
yeri yoktur. 
~di. 
Kahveye .Maliye Mektubi Kalemi 

MUmeyyir.i Dili. ver girdi; hazırlan • 
mıştı: O kadar kendini tutamıyara.k 
ağlıyacaktı ki merhum Adnanla ne • 
kadar do~t olduğunu herkes göre -
cekti. Fakat kahvedekiler onunlt. 
me§gul olmııyınca matemden vaz -
geçti; kendisile birinin mf!şgul olmt. 
sı i<;in Avukat Tevfik Hocaya ya

pir hafta evvel doğan cocuğunu ya
vaşca tebrik ~tti. Tevfik Hoeıı.. baba 
gururile gözlerini kııpadı: 

- Haza m;n fadli rabbi .. Allabın 
ihunı! 

Dedi. Süleyman Se..cidin kulağına 
fı•ıld1yor, 

(*) Netib Bey. 

şiyiz' 

Dedi. Naşide dik dik baktı, 
Dar 5<>kaklarda bu 10 ki"i de yolf• 

tu. Cenazede 7 adam kalmı!:ltı: Ag· 

Jadığını görmesinlPr diye tabuttJll 
-çok ileritıinde yürüyen Şair Raif 
ağladığı uııo;akl!\r -~a belli olsun diye 
bir dliziiye mendilini yUzüne karı • 
yan Diliı.ver (Dircklerara~ının Do" 
Kişotu Dilaver): bir de simit yiyt • 
rf!k cenazeye uzaktan koşan .A.k•tl' 
rayın mt-czup Çıplak Ahmedi. 

Süheylitnın emrile cenazeyle #t • 
len konağın iki uşağile Mengene~ 
Ahçıeı "örfa.ne,. bir hyton tutmıtl"' 
lu. aralarına. imamı da alnııı,lar. tW 
nu<>yi yarenlik ederek takip ediyor• 
lardı. 

Zati Akdeti Hazreti \~ıadüf 
Gecf!. 
Avukat Tevfik Hocanın evinde W 

ki mccli~i. 
F~ki Sefaret Müet.e arı Nıtil; Te .. •· 

fil Hoca; Hocanın karısı Filiret1: 
Moizin eski metresi Polikseni; S• • 
kallı a Vl'fi, Viyana bilfeli yemek od11 

2'ında rakı içiyorlar. Pompadur et~lc· 
li aıbajunın altında zerzevat dolrıı•· 
lıı.rı... Lahana dolmaııır, sakal, patlı• 
can dolması, rakı kadehi, Qatal, bl' 
yık, su bardağı havada nekiı •ol<' 
ta. durup kayboluyorlar. 

Tevfik Hoca, karısı Filaretiye ıcııt 
ı;ı "zarafet'' yapmak için, kundakttt• 
ki çocuğunu kucağında tutarak, be' 
beiin ağzına meze uzatıyor, mi"' • 
firler, çocuğa insan muamelesi eail· 
diğine güle güle bayılı •orlar. , 

(Arkbı ~r) 

Bi~göl, (TA_N,) - Çapakçurda te-ı Yol İnfotdı 

Menıin. (Ten) - Bu hatta 11rfın· 
da buğday piyaaHmda ehemmiyetli 

bir ta.havvUI ıöı·Ulm~iıtir. Bir kı

sım mracetgılar h"ırlınnıakiıdır. 

Bıı ırada stok yapmaya çelııanlar I 
da vndır. Piyandaki bnute röre, 

bu -.ne buğday mUtterilerimir; ara

sında k>.tta ltalya olmak ü-ere .Al -
manya v~ Yunaniıhn val'dır. Bu 
yUaden ithalatçılar. mahreç piyaH· 
larında hararetli mUbayaat~ bulun· 
makt.dırlar. M.ıntakamı& boraaJırm

dıı alım satım olduiça hıraretıtd;r, 
Adananın yerli buğdayları 2 - 5.6!3, 
Kıbrıs buğdıyla:rı 3 - 4.20, Urfa bui· 
daylan 5,13 - 5,;')(), Mersin buğdayla 
rı 4.10 - 4.50 fü,.erinden muemt-le 
görmu,ıerdir. Bir hafta icinde Ada· 
na bonıumdı 29,q tondan fulı. M.er 
sin borsasında. Diyarıbekir ve Ma • 
latya cinıdtrinden 166 ton buğday 
.atılmıştır. •••••••••••••• ====-ıac:===-CllC"===-====ı============-=,,_,.... 

Biletler: Yerli Mallar Pazarları 
İ•tanbul ve Beyoilu mağazaları, 
Taksimde Milyon. Galatada Köpru 
başında Uğur ve Deniz. Eminö • 
nünde Oüngör. Uivınyolunda Esat 
Muhlil!I ve P'eya gİ§elerinde ve 
Hts&n enu depoıunda 15-9-936 
tarihine kadar satılaeaktır. 

Jandarma Genel komutanllğı An· 
kara satınarma komisyonundan: 

9ekkul eden vılayete ~u~_ıın Solhan. Elıhi!den Çıp1k<;uıa ilden ona 
Çapakçur. Gene ve Bıngol ka~ala- vol k11bih miirur bir hale aokulınu -
~e Err.iııcanın Kığı kazası verilm~ • ı' tur. Otomobiller nıuntazı:ı men işle
tır. Mıntakası bol meşe ormanlnnle mektedir. Bu yol, Palu, J<arakagan 
dolu olan Çapakçurun nüfusu iki bi- k&?.alarından geçerek Solhana git-
ne yakındır. mektedir. 

Kasaab bir dere içindedir. Fakı:ıt. Bu yolun tl!ıwiy"'i türabiyeai ve 
rivarda daha havadar, dııha acık taş istihzaratı 110nbahırda bitil'ılt -
bir !lırta lcaldırılmıu"ı tahakkuk et - cektir. Solhandan Genoe ntnınobil 
miıştir. Rakımı J200 dtir. yolu vardır. Dijer .kl?.ıtlara da. bu 

Yeni Qepakcurda bir h\iküm~t yıl yol açılmHına Qalıtılacaktır. 
konağiyle. b<>lediye, dispanser. Vhli yeni melttepler açılıyor 
evi, po•tahınt' gıbı miieaııe21at ya • Vilayet merkeziyle Kığrdıki mek:-
pd~Nık ve 937 de yliz kadar göçmen 
evinin tt"meli atılacaktır . tepler beş sınıfa ibliğ edllrni,tir, 

Kıuuı baya •iiz lcilometrr meufe • Civı r lcôylerden biri111inde de bir köy 
d'ki Tizren köyUnde (iizel bir su mektebi açılmı,tır. Kazalarda okul

vardır. 
Bu U\11tn kal'lnbava fenni bir şe-

kilde il5ali için tedbirler alınmakta -
dır. YU~oe on bt>~ meyilli akan Qf'dik 
.. uyundan elektrik istihsali de mü -
usavvf!rdir. 

Bu ~u kanallarla ~hTe getiMlf! -
relc ve elektrik de istihsal olunacak

trr. 

lar liçer sınıflıdır. 
Çapakç11rda bir· Halkevi de kıırul

mı tur. Spor ve edebiyat kollan fa

aliyete geçmi9tir. 
Vilayet, meşe or111anlariyle ç~vrili 

bulunduğu için bilha•a Kljıdan 
Erzuruma kereate ihracatı yapıl • 
maktadır. Koyun ve keçi mebıml -
dür. Serafeddin dailarının ya.yll ve 

Hacıbektatta l>iNt açıldı ••••• .. --••-••il 
H•cıbelclq. 1 ıA.A.ı - llactbek· Denız Yolları 

taşlı l8 yaşında lamıilin muvatfı. 
luyetle i~dediği Atatürk bUıtü, diin 1 Ş L E T M E S 1 
bı,ta Kı~hir valiAi olduju halde A(•ent•lftri: Karaköy Köprübafı 

Tel. 4-2962 - Sirluıoi Mühürdar 
Krrşehirden Avanos ve Mu<ı11r ilQele· ıade Han. Tel. 22HO 
rinden. köylerden gt1len kadın, erkek il•• .... 
binl@rce halkın önünde çotkun teu- Bu haftaki Mersin 
hiiratla ıqıtmı,tır. hattı postaları 

mer'alannda yeti,en hayvanat hay• 

1i para getirmektedir. 

BeleJiy« bütçe•İ Qrtıyor 
.Belediye evvelce bin lira varidatlı ve 
aamııız bir ha.lde ik~n 936 bütçesi ye· 
di bin lira üıııerinden tevaıiin ettil'il· 
,._mi9tir. Hmıuıi idarenin ~36 bütçe

ai yü& bin liradır. Bunun yüade otuz 
üçü nafiaya, yüade yirmiıi maarife 
ve bakiyesi de Mğhk i,ıerile airaate 
tabaia edilmi9tir. Vilayet kaul ... ın· 
da birer dıapaneer ıçılmaeı mukar • 
rerdir. 

YalnıE bu hattaya mahsus ol -
mak ü?..ere lııtanbuldan 8 Eyliıl Sa 
lı ve 10 F.ylU.l Pertembe günleri 
kaUuna.sı lhımgelen Merain hattı 
poetalarr birer gUn lMhhUrle kal· 
kacaklardır. Buna nuaran 9 Ey· 
tül Qırtamba saat onda kalkacak 
postayı ERZURUM vapuru 11 
Eyliil Cuma saRt onda kalkaca.k 
postayı da GONEYSU npuru ya
pacaktır. (1075) 

ı - Kapalı zarf eksiltmesinde verilen fiat pahalı gö
rüldüğünden 163.000 metro yazlık elbiselik kuma§ p9-
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Metrosu 5 2 kuruş tahmin edilen yazlık kunı;ı
şm ilk teminatr 5488 lira şartname bedeli 424 kun1ş 
olup pazarlığı 24, 9ı 936 Perşembe günü saat 11 de yapJ" 
lacaktır. 

3 - Şartname komisyondan alınabilir. PazarlığıJ1.~ 
girmek istiyenlerin şartnamede yazılı belge ve ilk teıfl1" 
nat makbuz veya Banka mektupları ile belli gün ve sl.l" 
atinde komisyona başvurmaları. (766) (1051) 

---------------------------------------~ 
Siirt Halkevi Başkanlığından 
Halkcvi Sineması için sessiz film sipariş etmek istiYd: 

ruz. Taliplerin şartlarını Siirt Halkcvi Başkanlığı a 
resine bildirmeleri. ( l 049) 
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~omo...nı 

Yoz.an: Stephmı ZWIDIG ÇeW'en: Rezmn A. B. YALMAN 
• - Yazan : Kadircan Kaflı -

ertJi Hasan, San Ômerin üstüne atıldı: "Alçak 
herif.. San kızı da sen kaçırthn değil mi ? " 

Metaksas, faşizmi kabul Herkes zavallı bir adam olan Kralı 
ettiğini ima ediyor b . f' d ) ) b ] · d 

atina, 7 <A.A.> _ Selii.nik pana- · u ısra tan o ayı suçu u muyor u 

ilil f 

~ lıepmt! anlatıyoıdu. 
de, keııdlleriııe acmdınnak 
tin derin çizgileri, btlkUlU,. 

• 
reia acı a.cı gtllilımrilyor vı 
da.tnryan &levll gözleriyle 
adamı bqtan ayağ& kadar 

u. 
Oll1.erhı el5züıı11 llO!luıı& kadar 

ıı .. edi, ŞaiI MU8tafgya döndt1: 
"llllU Sa.k&rm ~rlne siaclre 

teb:c 
~ben dalia tyt b~ Ha· 

Yerine git!.. 
kıç katıara;ya dofnz yürtl-

Dertli Hasmııtı yumn.ığu Sa. n Om.erin kafa.:rmd.a çınladı 

yırmm açılış töreninde panayır b~

ka.m ile panayır genel direktörü ve 
Sel:ln.ik müstegarı Nikolidis, Yunanlı· 
nm te§ebbüs ru.hunu ve Selftınlğin im· 
tiya.zlı vaziyetini kaydetm.i§tir. Niko .. 
lidUı, bu sene bazı dost memleketlerin 
panayıra iştirak etmemelerinden mü -
tevellit tees8Urü söyliyerek, bu iştira,.; 
ke maru olan sebepler ortadan kalkar 
kalkmaz gelecek sene bunların da icı· 
tira.k edecekleri ümidini izhar etnıie 
ve buna mukabil Almanya, Danimar 
ka. ve Norveç gibi bazı memleketle
rin yeniden i§tirak etmiş olmasını r:ıe 
~le kaydetmiştir. 

Nikolidis, gimcpye kadar takip edi 
len siyasal sistemin ~unan ulusunu 
ikiye ayırdığım, halbuki şimdi bir tek 
parti mevcut olup bunun da. Elen ~ 
du olduğunu söyledikten sonra: 

. "- Bu mesut hadiseyi mutlak Yu
nanlı mahiyeti ve bütünlüğü düne 
ka.de.r bazı kör YunanWar tara.fmda.n 
parçalanmış olan Makedonyanın ·mer 
kezinde kaydetmekle bilhassa bah
tiyarım.,, demiştir. 

lüuım:ı.m )mıgmlığr m!l 4e
hıun-ıu,tu. A.mızm boşa.nan 
~ gi'oi Sarı ömerin üstü-

Müsteşardan sonra söz alan Başba 
pşr Mustaf&ya emir verdi: ı hapse attlmasma hiç aldırmamıştı. kan General Metaksas ezcümle demiş 

- Bu çtlgmı götür de kıç kasara- Hatta bundan daha ağır cezalan bile tir ki: 
altnıa. kapa... Gemide hiç bir suç ce- sessizce ve hatta severek kabul ede. ,._ Selanik, yurddaşlanmızı, kom· 

.\J~ herif .. Sal1 km da ~ 
değil mi? Onu da.' aen ka· 

zasız kalm.ıyaeakt.Ir. Diğerlerine ib- cekti 
ret olsun! Fakat bu hal çok sürmedi. şularımIZI ve nihayet mahsullerini ve 

Dertli Hasanm yaptığını hoış gören Yeniden Sarı kızı düşünmeye ba.§- emeklerini teşhir için uzak memleket 
ter çoktu. Fa.kat Recep Reisin de ladr. !erden gelmiş olanları kabul için bize 

~ btgiliz dönmesinin ~ - hakkı va.rdL Gemideki niza.mm bozul Akşam oluyordu. kapılarım açmış bulunuyor. Beynel · 
tun,.. bir yumruk a.ttı. milel Selanik panayırı barışa biz • ,.._ "' maması için reisin emrine rağmen Akşamın alaca karanliğı onun ay-
"ltler oldugu- ....... ..de sallandL met eden bir eserdir. Aramızda Veli-'3"""... kendi bildiği gıöi yapan Dertli Hasa- nlık acını arttırıyordu. 

l'bır l!asaıı bir şimşek hmyla m cezastı bırakamazdı. Kıyıdan gittikçe uzaklaşıyorlardı. ahdin bulunuşu, Kralın panayrra o-
Ytımnık daha vurdu. Şa.şr Mustafa Dertli Hasanm kolu- Kamaranm ancak ufak yapılı bir lan alakasmr göstermektedir. 4 Ağus 

l(lıeis geri dönmüıı.tü • . ~ k kad 1 . tosta vaki olan siyasııJ değişiklik ne-
• Y na ...ı-di ve: msen sıgaca ar o an penceresıne 

lt1' bı...~ta.fa ile Çil Ali, Dert2i Ha· 6
... gitti. trcesinde istikrarlI ve devamlı bir du· 

·~8.§brmak i~ d&wandı· De~!- Oradan İzlanda kıyılarını uzunu- rumu temsil eden hükumetim yalnız 
geç ka.1:mışla.rdL zun gözden geçirdi: Uzaktaki çıplak beynelmilel bakımdan değil, ayni za. -

'OlC' liasan iki yumruk1& iyice Derili Huan hi~ cevap vermedi. tepeler sislenerek kayboluyor, yalçm manda tamamen Yunanlı bakımın -
~,. ~'llliş olan Sa.n ön.teri belin· Gitmemek için bir hareket te yapma- kayalıkların üzerinde küme küme be· dan da çok mühim olan bu esere mfi 

~-~. h~vaya kal~ ve ge- dı ve yürüdü. yaz bulutlar toplanıyordu. Güneşin zaheret edecektir.,, 
'lll)ıeştesinden aşagı koyu ma Metaksas daha sonra diyor ki: 
~ fırlattr. , - Tam dümen altına gelen ~ölm~ye son .ışrkları bu beyaz 1bulut1'a.rm ' ke;.' · ,;_ Taksim •kabul etmiyen bir tek 
~ boşlukta. çırpmch. Jı::apatıldx ve kapısı ' da ' dt§a.rdan kilit- nerla.rı:nda. ktzılla • san arasındaki• 'Yuiianista:n vardır. Bu Yunanista-
~lık attı. lendi. Bundan sonra reis ne derse öy- renkleri sıralıyor, eserini tıeğenmi- nm çocuklan da, 4 ağustostanberl, 

en bakanlar onU?l eula.n. le ya.ptla.ca.ktL yen bir artist gibi onları bozup bozup tefrika.sız ve ihtilafsız siY!1"8?1 bir 
· fuü, düştn;;.n --'en beyÜ Dert!i Hasan ...n ...... gın~· de bir ferah- tekrar yapıyordu. camia olan ve memlekete layik ol-

:!!S' ~ '116 ... 3ÇJ,"" ;,u.ı.., dugu refahı temin için çalışan milli 
~ Yilkseldiğini gördUJer. hk duyuyordu. Bunun için kendisinin (Arkası var) bir bütün teşkil etmektedirler ... 
~ hptm Be.san! Delirdin mt? ====================ııı::::====== r,. " \f 

.,elj ı_ llstafa. böyle bağmru§, Re-

uı.ı· ·d~~ g~-~efi:eaine da.ya 
ee• ~ U<WU.1.&19• 

•oı'' l · kurta.rmaııyız_ Haydi Çil 
~ becetiıırin bu i§i 

f San ömerin de.niıxle mğul
~ bir şey kaza.namula.rdı Fa 

i~ 1 \'ı ~e yahut 'başka bir pazar 
. -~ on oıı. iki altma sa.t.ı-

'eV' ~· 'b_. 
ıll ~~ her ;.; "---~ tara.fm. eti: ~~ 

a • "'e bu yüzden leventlerine 
,cı~ ~ Yiildü paralar kazandınr
eJc' ~ 1 hu huyu. etrafına iyi ve a -
nıı • ~11etı.tlerüı toplanmalarma. se 
tif• ~ ll. Llkiıi bu kadan dertli 
ı,ı· ~hiç hoşuna gitmiyordu. 

ol<' ~~Ytmmak için davrandı. 
diğerleri gibi küpeşteye da

~ ~e?ıize bakan Dertli Huan 
~ı:ı tüleret geriye döndü: 

tııhna., Çil AIL.. Onu köpek 
ka.rmlBJ'I!ldM. çıkaramaz 

bile bir akçe e1mez ar-

~Ylemişti'! 

~~~ deniF.e gömflld1lkten} 
~'111.t görünmüş, ellerini uza- .

1 
~ a.t sesler çıkarmıştı. o sıra.

huıunduğu yerin etrafında ı 
~ lıi~mıı ve köptlkleıuni§, 1 

~ .. da. yavrusu renginde ve 

• 

Zehirli gaza karşı yeni 
bir silih bulunmuş 

Genç bir mühendis kat'i ilaci 
bulduğunu iddia ediyor 

Pf ı 4 ' + 

~\~deki Uç dört köpek balı
~ ~it sırtlan görillmUftil. 
~ •Sitı korkunç ağızlar açd- ZeJıtrzı gau karşı bugün en milessir olarak kı.ıl!anı?,an, 

~ ~ di§ler pa.rle.ını:g, San biricik 008 ıta: MtJ3ke 
~a~.~va.r ara.mnda paylqr- Her yeni sili.ha karşı yeni bir şısmda. topçunun e.ttığr mermi o müt-
' ~dığı görUlmQ§t;ll. De- slllhla. mukabele etmek, ezelt bir ka- hiş silahı ezip eritmektedir. · 

~l" 

, 1 bit- kaç saniye içhı ]a. ide hUkm.Undedir. Mitralyöz yeni icat Zehirli gaz da. öyledir. Askerlere 
ıı • aobt-a Yine eski halini almıt· edildiği ve 1870 - 1871 Fransu; - sorarsanız, zehirli gazın çok tahrip

' Alman harbinde Fransızlar tara.fm· kir bir siliih olduğunu derlıal söyler
.. Cehenneme gitti; eeza8DU dan henüz kulla.nıldığı zaman bütün ler ve fakat şunu da ilave etmekte 
~ dünya askerleri bUyük bir ümitsizliğe gecikmezler: . 
'~ MUl9tatanm d& hO§'lllUL dtı,müşler bu müthl§ silah ka.rşısm- "- Gerçi boğucu gaz en yüksek 

lt. l'le tıaylemişti.; da be§eriyetin bir kurtuluş yolu bula .. kudrette bir ölüm vasıta.sıdrr. Fakat 
· ~ Rehı 1mımft:L mıyaca.ğı kanaatine sapla.nmı§lardı. onu yere serecek yeni bir ailahm ya.-
~,~a döndü: Fakat seneler geçti, mitralyöz deni- km veya uzak bir istikbalde keşfedil-
~llr ~ beğendin mi f Fena len kmcı ve insafsız sllA.ha ~ yeni miyeceğini kimse temin edemez.,, 
~ ~~ Deli mi oldun ?ı usuller kef{edildi. Buglla topçu, mit.. Genç bir Fransız mühendisi, bu 
·~ ralyöztin Azrailidir. ÇUnkll mitraJ.yö- iddianm doğruluğunu ispat eder ma-
1~ bir cevap beklemeden zUn ateş ve ölüm saçan dehşeti kar- hiyette çok orijinal bir keşifte bulun-

İzmirli gençlerin 
muvaffakıyeti 

1zmir, 7 (A,A,) - Şehrimizden 
giden gen~lerimiz İnönü kampında 
muvaffakıy~tli uçuşlar yaparak im
tihanlarını vermişlerdir. İzmir TUrk 
Kuşu üyelerinden, erkek lisesi öğ • 
retmenlerinden Kemal birinci defa 
25 da.kik.alık, ikinci defa. 18 dakika
lık yelken uçuşu ile ve beynelmilel 
komisyonun koyduğu şartların beş 

defa. fazlasını yapmak suretiyle ilk 
C. bröveJ ini almıştır. 

İzmirin kurtuluşu hara
retle kutlulanacak 

lzmir, 7 {A. A.) - Anka.ta Ha.l~ 
kevinden 40 kişilik bir heyet Izmir 
9 Eylfil kurtuluş bayramına iştirak 
maksadiyle lzınire gelmişlerdir. He· 
yet 9 eyluldeki törene iştirak ede • 
cek ve aynca. lzinirlilere mü.samere
ler verecektir. Ankara. Halkevlileri 
!zmirde çok sıcak bir aiaka uyandır
mışlardır. 

Turgutlunun kurtulutu 
Turgutlu, 7 (Hususi muhablrinılz

den) - Bugün kasabamızın kurtu· 
luş günüdür. Bu münasebetle baştan 
başa donanmış, Cfunhuriyet meyda
nında. büyük bir toplantı yapılarak 

yıl dönümü tesi't edilmiştir. Halk, 
&&baha kadar eğlenmiştir. 

duğunu iddia etmektedir. Politeknik
ten henüz diploma almış olan bu genç 
Fransz münevverinin iddiaam& göre, 
basit bir il!ç ve belki bir dam.la su, 
Fosgen, Difosgen ve iperit gibi en 
müthiş zehirli ve boğucu gaıla.rm öl. 
dürücü tesirlerini derhal hale etmek
tedir. Bu yeni ilacın terkip ve mahi· 
yeti hakkında henüz en küçük bir 
ifşada bulunnııyan genç Fransız mü. 
hendisi, bizzat keşfetmif olduğu bu 
su sayesinde zehirli gazları imha et
tiğini söylüyor. Dileriz ki Fransız 
mühendisinin bu iddiası doğru çıksm 
ve beşeriyet ölüm azabından kurtul
sun. 

"Te§kir ettiği için hakaret gören kadın ressam Vige Lebrun~lbi 
yaptığı M ari ..4. n'fua;net portresi.,, 

Zengin Fransada artık herkes fa- hücumlar başlıyor. Ga.zet~er, mec ... 
kir d~müştü. Toprağın bereketi kal mualar llav~er çıkarıyor, !fi halka 
mamıştı. Bu en münbit ve mahsul • ilin ediyorlar. Zaten halkm gözü a
dar memlekette ekmek yokluğu baş-
göstermişti. çılnuş, isyan halinde... Amerika. İS• 

Buna. her halde bir .,aebep · vardı~ tiklal harbinden dönen gönüllü asker. 
Bir k:ısmı halk ekmeksiz kalıyor, ler ta en içeri köylere kadar yayılı• 
diğer kısmı fazla yemek yiyor .. Fa- yorlar, halka nutuklar söylüyor, tel.
kir millet çok vergi veriyor, asiller kinler veriyorlar: 
israf yapıyor.. Dünyanın bir ta.rafmda kralı ve 

Bütün bu hallerin neticesi olarak kraJiçesi olmryan bir memleket var~ 
memnuniyetsizlik yavaş yava~ art -
ma.ğa başladı. Orta sınıf halk Vol- Ora.da asalet ve rütbenin yeri yok. 
taire ve Jean Jak Rousseauyu oku- Halk tareimdan idare olunan bir hü• 
yor ve gözU açılıyordu. Tenkit mo - k!ımet var .. Orada herkes, her va.tan 
da halini alıyordu. Gökyüzünde ara- daş müsavi haklara malik ... 
sıra çakan ~im.şekler, ortalıkta bir 
fırtına. havası doğuruyordu. Mem -
nuniyetsizlik büyük bir kara. bulut 
gibi bütün memleketi kaplıyordu. 

O aralık memleketin üzerinde ça
kan iki mühim şimşek halka. vaziye
tin ha.kiki mahiyetini öğretti. Birisi 
gerdanlık meselesi, ikincisi maliye 
nazırı Colonne'un borçlar hakkında 

ifşaatı .. 
Sa.ray erkinına garez olan bu ma

liye nazırı, memleketin mali: vaziyeti 
ve borçlan hakkında halka kaıt't ma

Halk bunu işitiyor ve şöhretini ı. 
şittiği memleket gibi olmak istiyor. 

Voltaire ve Ditrot yazılarında. kral• 
lık hükmnetiniıı en iyi şekil olma.dr· 
ğmı, bundan daha iyi hükfunet ~kil-

leri bulunduğunu yazıyorlar. 
O zamana. kadar hürmetklr ve sü ... 

kt'.\tı duran he.lk baş kaldırmaya baş

lıyor. tçtinialar çoğalıyor. Etraftaki 
§ik!yet fısıltıları artık uğultu halini 
alıyor. Memleketin havası elektrikle 
dolu. .. Fırtına nerede ise patlak vere-lumat verdi. On altıncı Luinin on iki 

senelik hükümdarlığı eanasmda bir ce.k. • 
milyar iki yüz elli milyon borç edil- Artık herkes gayrimemnun oldu • 
mişti. ğupu söylemekten çekinmiyor. Açık-

Millet bunu haber almca. hayretler ça derdini anlatıyor. Hürmetin ha.ri
etti. Bir milyar iki yüz elli milyon el §ekli bile muhafaza. edilmiyor. Kra 
para nereye sarfedilmi.şti? Gerdanlık liçe gerdanlık meselesinden sonra ilk 
davası halkın bu rnerakmı halletti. defa. olarak tiyatrodaki locasına. gir. 
Bazı: fıkara.lar giinde on iki ve on diği zaman alkış yerine ISlıkla karşı. 
dört saat çalıştıkları halde ellerine tanıyor. Meşhur kadın ressam Ma· 
ancak beş on para. geçerken, diğer dam Vigee Lebrun Kral.içenin bir 
taraitan kraliçeye bir buçuk milyon- resmini teşhir etmek isteyince o ka· 
luk pırlantalar hediye veriliyordu. dar hakarete uğrayor ki resmi kal· 
On ve yirmi milyona şatolar satmalı- dır:mıya mecbur kalıyor. 
nıyor. Beri tarafta halle sefalet çe • Versayda bile Mari Antua.net et-
Jdyordu. rafında müthiş bir düşmanlık havasr 

Herkes zavallı bir adam olan kralı hissediyor. Artık hiç bir yere rahat 
bu israftan dolayı kabahatli bulmu- gidemiyor. 
yordu. Bütün kin ve garez kraliçeye Nihayet bir Kraliçeye yapılabilecek 
dönüyordu. en büylik hakarete uğrayor: Polis 

Kraliçe mUsrif, ha.vat ve hoppa bir müdüril Kraliçenin Parise gitmesinin 
kadın! Bütün paraları o ziyan ediyor münasip olduğunu söylüyor. Halkın 

du. HUktlmettn borçle.rma sebep hep tezahUrlerine mani olanuyacağını ve 
bu israflar ... Ekmek fiatla.rınm yük- fazla cO§gunlUk baş gösterebileceğini 
selmesine, hal.kın sefalet çekmesine bildiriyor. 
sebep hep bu ahlaksız kadın. Tria.non Senelerden'berl birikmiş bütün öf • 
eara.yma çekilerek orasını süslemek, ke ile bütün bir memleket halkı artık 
kendisine elmas satmalmak için hal- hilcu.m ederek birisini bulmuşlardı:' 
kı açlıktan öldürüyor. Kardeşi .Tosefe Kraliçe! 
yüz .milyon altın gönderiyor. Aşıkla- O da o zamana kadar takındığı 

mu ve dostlarım paraya., elmasa gar mağrur tavrı terketmişti. Göz yaş
kediyor. lan ve teessür içinde, ya.nmdaki bir 

Demek ki bütün bu fellketlerin kaç sadık dosta şöyle söylüyordu: 
müsebbibi, borçların mes•uın hep o - Benden ne istiyorlar! Ben on-
kraliçe... Biltün Fransa kendisine lara ne yaptmı ! 
E!'arez oluvor. Her taraftan yazı ile ( Arka..qT vıırl 
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EKONOMi 
\.,-----:..------------~------------------------------~ 
Mali ve ikhsadi hafta 

Dünya piyasalarında umumi vaziyet 
iyiye doğru gidiyor 

Son hafta. içerisinde dahilde 11e ı Almanyada da büyük bir faaliyet 
hariçte işlerin gidişi hakkında iyi göze çarpıyor. Geçen temmuz aym
habcrler gelmiştir. Dünya matbua- da ithalat üzerine ihracat fazlalığı 49 
tında hemen hergün okuyoruz ki, ik- milyon markı bulmuştur. 
tısadi vaziyet yavaş yavaş, fa.kat BallıanlarJa 
her halde düzeliyor. Yalnız gauteler Balkanlı komşularımızda. büyük 
değil, memleketleinde mühim mev - bir inkişaf göze çarpıyor. Metaksas 
kiler işgal eden bazı şahsiyetler de idareyi malU.m olan tarzda ele al 
ortalıkta iyiliğe dair birçok eaaslı diktan sonra Yunanistanda birçok 
emareler olduğunu görmekU: miitte- hadiselere şahit olduk. Ecnebi ala • 
fiktirler. Sabık Fransız Maliye Ve • caklarla yüzde krrk esası üzerinde 
kili Gorges Bonnet de birka; giln anlaşılmıştır. Buna mu.kabil hük(l • 
evvel naklettiğim.iz bir yazısında bu met kambiyoya şiddetli tahditler 
nu teyit etmiştir. koymuştur. 

Hulasa, her tarafta. büyük bir nik- Yunaruılar, Yugoslavya ile de çok 
binlik havası esiyor. Ufuklarda, İs- iyi bir ticaret anlaşması yapmışlar
panya hi.diseleri mUstesna. şimdilik dır. Yugoslavya Yunanistana sene • 
mühim sayılabile<:ek bir bulut gö • de 700.000 b&.IJ hayvan ihracmı te
rünmüyor. min etmiştir. Buna mukabil Yunan 

Ameriktula 
'.A.merikada, birçok defalar kaydet

tiğimiz, hummalı faaliyet kat'iyyen 
durmuş değildir. Geçen hafta yük
lenen vagonların milrtan artmış, bir 
çok sanayide, senenin ilk yedi ayma 
nisbeten, daha geni§ bir faaliyet gö
rülmü§tfi.r. Bunun en bUyilk misali
ni inşaat sanayiinde görüriiz. Bunun 
geçen sene ayqi zamana nazaran yüz 
de 85 90 !azla olduğunu söylemek 
sa.lıihın derecesini göstermeye kili • 
dir. General Motors (otomobil iır
ması) gibi büyük şirketlerin aldığı 
siparişler bu sene yüzde 40 - 50 bir 
fazlalık göstermektedir. 

sanayi eşyası bazı muvaffakryetler 
elde etmiştir. 

Yunanistanda olduğu gibi Bulga • 
ristan, Romanya ve Yugoslavyada 
da her hususta işlerde büyük bir f~ 
aliyet göze çarpıyor. 

M ~eketiınizJe 
Tnrk piyasalarma gelince, artık ih

racat mevsimi içinde bulunduğumuz
dan faaliyet devrine girdik demek • 
tir. 

Merkez Bankamızda 25 milyon li
raya yakm bloke olmuş ecnebi para
sı olduğuna göre mallarımızı her 
halde hem de iyi fiyatlarla sataca. -
ğız. Diğer taraftan ecnebi h8.miller
le yapılan anlaşma dolayısiyle de ha
rice birçok ihracat olacaktır. 

BORSA 
7 EYLUL PAZARTESi 

Paralar 
Al 11 :Satıı 

Sterrrn 629.- 635.-
1 Dolar 124.- 126.-

20 Çek Jı::uromı 84,- 92,-
20 Belçika fr. 80,- 84.-
20 Drahmi 21.- 23.-
20 Ley 13,- 16,-
20 DiDU" 49,- 53,-
Fransız fr. 164,- 167,-
Liret 155.- 160,-
İsviçre k 810.- 820.-
Flodn 82.- 85,-
AYUltur)'r tilin 22.- 24,-
Mark 28,- 30,-

Zloti 20.- 22.-
Pengo 22,- 24,-

Leva 22.- 25,-

Yen 32,- 34,-
İsveç kuronu 31,- 33,-
Altm 950.- 951.-
Banknot 243,- 244.-

Çelıler 

Londra üzerine 635,-
Paria üzerine 12.06 
Nevyork 9,?9,25 
Liret 10,09,75 
Belga 4,70 
Cenevre 2.43,57 
Sofia 63.83,87 
,.Florin 1.16.95 
Çekoslovak 19,ZJ. 
Avusturya 4,19,60 
Mark 1,97.43 
İsveç kurona 3.05.75 
İspanya pezeta 6.66 

E•ham 
lı Bankası Mü 85,-.. .. N 10.-.. .. Hamiline 10.-

Anadolu % 60 24.85 
.. % 100 41.-

Şirketi Hayriye 16,-
Tramvay 17,50 
Bomonti Nektar 9,25 
Terkoı l2,50 
Aslan Çimento 12.60 
Merkez Bankası 81 
Osmanlı Bankası 27,50 
Sark Merkez Eczanesi 3.50 

l•tikrazlar 
Türk Borcu 1 23.60 

.8 • 9. • 936 

Amerikan köylüsünün varidatı da 
bu senenin ilk yedi ayı için 4,024 
milyar hesap ediliyor. Halbuki ge • 
çen sene ayni müddet zarfında 

3,424 milyar dolan geçmemiştir. 

Jngilterede 
.fngilterenin gittikçe salih bu -

ıan vaziyetinden burada birçok de -
falar bahsetmiştik. Bugün bu iyili • 
ğin kuvvetle devam ettiğini kayde -
delim. Yalnız İngiliz Ban.kasının al
tın toplama adeti, altın iddihar etme
siyasetini şayanı dikkat buluruz. 
931 de 121 milyon altına inen altm 
stoku bugün 244 milyonu bulmuştur 
ki bu bir rekordur. Bu siya.set her 
halde İngiliz hazinesinin yavaş ya • 
vaş İngiliz lirasmm stabilizasyonunu 
hazırladığını gösterir ki, ehemmiyeti 
aşikirdrr. 

İngiltere ile imzalanan son ticaret 
an1aşmasmnı esaslan henüz malum 
değildir. Fakat İngilizlerin bizde bir 
milyon İngiliz lirasına yakın (tamam 
994.000 İngiliz lirası) bloke olmuş 
paralan olduğu için Türk - İngiliz ti 
cari münasebatmın inkişafına inti • 
zar edilebilir. 

.. .. II .. .. III 
EErgani A. B. C. 
İstikrazı Dahili 
Sivas - Erzurırm I 

• 

Mı•ır 

1886 1 
1903 n 
1911 nı 

n 

22.05 
22.15 
97.75 
96.75 
~9.25 
99.25 

Bugünkü KUMBARA Yarın KAS 
öbürgün BANKA Olur. 

~~~~~~~~~~--..i.-~.:..:.:;:~·~' ~'~"ı;.=~~;.:..;.:;:......::~...:.-.:.:....~~:.:..;.;'--"-4'.,.;,.,u"~~~~~_./ 

Framıa oe 'Almanyada 
Fransada. geçen hafta kaydettiği

miz salih emareleri devam ediyor. 
Bu memlekette na.kit meseleleri git~ 
tikçe kızışan münakaşalara. sebebi
yet vermektedir. Frangı yüMe 20. 
30 nisbetinde düşürmek istiyeıılerle 
buna muhalif olanlar ara.smda şid

detli bir düello devam ediyor. Şimdi
ye kadar birinci şıkka taraftar olan 
mühim şahsiyetlerden sa.bık ba.şve • 
kil Paul Reymond vardı. Şimdi ~k 
iyi tanınmış iktısatçı ve maliyeciler
den Fransa Bankası sa.bık umum mü 
dür muavini Charles Riste te bu fi • 
kire iltihak etmiştir. tktJsadi nasyo
nalizme aleyhtar şiddetli bir yazı ya.
zan bu zat, Fransanm bir an evvel 
bu yoldan ayrılmasmı tavsiye edi • 
yor. 

Her halde Frat:ısada olsun, baş -
Jca. yerlerde olsun nakit sahasında 

yakında. bazı: hidiselere şahit olaca.
ğız. Fakat her yerde parala.rm bir an 
evvel istikrar ettirilmesi fikri kuT -
vetle yer almaya başlamıştır. 

Bazı siyasi vaziyetler, son günler
de şahit olduğumuz mühim bir hadi
se, Kral Edvardni ziyareti, her hal
de .iktısadi sahada da kendisini gös-
terecektir. . 

Yalnız şunu kaydedelim ki lngil~
ler her hususta Türk piyasasına, 

100.50 
95.50 

Tahvilat 
Rthtun 

Anadolu I ve II .. .. m 
Miime11111 

101.SO 
96.50 

10,25 
44,45 
46.-
45.40 

Türk işlerine alaka göstermeye baş- -----=-======----===-
Jamışlardır. Yakında., bunun birçok •••••••••••• .. 
tezahürlerine şahit olma.mu: çok muh KAN Z U K 
temeldir. • 

Mali piyafa Sa~ eksiri 
Malt piyasada haftanın. en mühim 

h3.di.sesi Anadolu tahvilatmın biraz 
sulrutudur. Obligasyonlar 44,20 lira
ya, bonolar da 45,20 liraya. sukut et
mişlerdir. Ge<;en gün de yazdığımız 
gibi bu sukutun başlıca sebebi Ana
dolu kuponlarmm sureti tediyesi hak 
kmda dolaşan rivayetlerdir. Bizce, 
bu rivayetlerin esası ne olursa olsun, 
Türk hlmillerinin korkacağı bir şey 
"yoktur. 

Ünitürk kuponlarında olduğu gi
bi Anadolu hamilleri de kuponlannı 
arızasız ve Türk lirası olarak almak 
ta devam edeceklerdir. Merkez Ban 
kası hisseleri 80 lira, Ünitiirk 23,00 
lira etrafındadır. Şahsen Tiirk iti • 
harmm yavaş yavaş fakat muhak
kak su.,.ette daha sağlamla.şacaima 
kaniiz. Türk esham ve tahvilatı bu
gün oı<luğu gibi yüzde 10 - 14 d~ğil, 
yüzde 6 - 8 getirecek bir raddeye ka 
dar yiikP•:leceklerini söylemek bir 
tafraf wı.ı.,~uk say-..: amaz. 

Raif N. Mm'O 

COMOGENE 

1 &J D w & rM@ ©> ~ lUJ 1 -::b:::::=:: = = funken markalı radyo makinesi = Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir EE 14-9-36 tarihine tesadüf eden Pa-
~ S d ketlde 11 • EylOI • 938 dadll'. § zartesi günil saat 13,30 da Büyük 
=: B • • •,mı k • k • :! çarşıda Sandal Bedesteninde satıla-
§ u y u 1 r a m 1 y e 5i cağı ilan olunur. _(718136) 

işte bu en ufak fark 
Krem Pertev'in fa.iıkiyetini 

size anlatabilir. Çünkü; 
Kr~ · Pertev: Herhangi 

bir tesadüfiin veya. mahi
yeti meçhul bir keşim neti
cesi değildir. Krem Pertev 
çok çalışılmış ve çok tecrü
belerden sonra kı"bar maha.
f'ıle takdim edilmiş yegl

ne Krem olup b8.l}lıca feva
idi: Ciltteki mesa.ınatı yu

muşatarak kapatır. Bu su
retle bu mesamatı harici 
tesirattan muhafaza ede

rek cildin pürüzlerini def' -
eder. Cildi besler ve bu su
retle gençlik ve teraveti te
min eder. 

Ciltte şeffaf ve gayrikabili 
nüfuz bir tabaka yapar, ki, 
yazın sıcağın, krşm soğu

ğun tahribatına mini olur. 

ALENi TEŞEKKOR 
Senelerdenberi çektiğim mide has

talığını ;kısa bir za.nıa.nda kat't tedavi 
eden Be~lu İstiklil caddesinde dok 
tor Bay Kenan Ha.sana aleni teşek

kürü vecibe bilirim. 
M. HUNLU 

~ 35 000 Liradır =,-,-n-h-is-a-rl_a_r _U_m_u_m_M_ü-du-··r-lu-.ğ-u-·n_d_e_n 
~ Aynca: 1~000, 12.000, 10.000 Lirahkilira- 4281' sayılı Tütün Eksperliği nizamnamesi dairesin-
'§ miyelerle (20.000) lirahlc bir müki.fat vardır. il de ehliyetname almak istiyenlerin 11 Teşrinievel 936 
ii'Jl111TITmf(rmfntfiHMDWllRllmDDllDl1'1111AISllllDlbl tarihine kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğüne müraca· 

at etmeleri lazımdır. Bu müddetten sonra müracaatta 

iktisat Veliiletinde 
1 - Ölçüler ve Ayar Müdürlüğü için açık itı 

suretile satınahnacağı ilan edilen mütenavip cef. 
Elektrik sayaçları ayar masası için 3/ 9/ 936 tafl 
toplanan komisyonda taliplerin teklif ettikleri fi~t 
had görülnıemiş ve ihale müddeti On gün uzatıl 1 

2 - İhale evvelce ilan edilen şartlar dahilinde 
936 Çarşamba günü saat onda İktısat Vekaletinde 
lacaktır. 

İsteklilerin o tarihte müracaatları ilan olunur· 
"1052" 

Yüksek öğretmen Okulu 
Direktörlüğünden 

1 - Yüksek. Öğretmen Okulu Edebiyat, Tari~ 
rafya, Fizik - Kimya, Riyaziye ve Tabii:v.e bölii 
bu yı~ dahi yatılı ve parasız talebe alınacaktır. & 

· 2 - Okula girmek istiyenlerin yaşı yirmi beşt 
kan olmamalıdır. 

3 - Talip olanlar, girecekleri bölümü göstee 
dilek kağıdı, sağlık ve çiçek aşısı raporları, altı .taı10 
büyüklüğünde fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve Lıs~ 11j luk diplomalarının asılları veya liseyi bitirdikler1 

teren bir tasdikname ile Okul İdaresine başvurf11 
lcır. ı' 

4 - Pazartesi, Salı ve Perşembe günleri saat 
18 e kadar kayıt yapılır. ,,a 

5 - Kayıt süresi 29/Eylfil/936 Salı günü aJ(i" 
bd~d~ ~ 

~ - Bütün talipler, talip oldukları bölüm. de~ 
den, Lise derecesinde yapılacak seçme sınavlarıfl 
ceklerdir. ,~ 

7 - Seçme sınavları aşağıdaki günlerde yapıl~ 
· Yazılı sınavlar 

30 Eylul 936 Çarşamba Riyaziye, Fizik - Ki~Y'1 5~ 
1 B. Teşrin 936 Perşembe Edebiyat, TabııY'e 5' 
2 B ,., Cuma Tarih, Coğrafya 

Sözlü sınavlar s~ 
3 B Teşrin 936 Cumartesi Riyaziye Fizik-KirnYa # 
5. B. T~n 936 Pazartesi Tarih, Coğrafya .. s''ı 
5. B. Teşrin 936 Pazartesi Edebiyat, Tabııye tı1 

8 - Sınavlara gireceklerin, sıanvlardan Y"'{ iŞl 
evvel okulda bulunmaları ve sınavlara girıne ,,ıô 
idareden almaları Jazımdır. · 

bulunacakların ehliyetname 
nur. (1026) 

·ı~f1 
alamıyacakları 1 
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ıcra 

Memurluğundan: 
Belkısın Emniyet Sandıima birinci derecede ipotekli 

olup tamamına ehlivukuf tarafından ( 5424) lira kıymet 
takdir edilen Büyükadada, Cami mahalleıinin Güzeller 
llokağında eski 2 5 yeni 2 7. 2 7 1 numaralı önü Güzeller 
lokağı, sağı 34 arkası 31, solu 36 parsel numaarlar ile 
9"ahdut mozayik merdivenle çini döteli verandadan ze-
9"in katına girildilrte bir aofa üserinde 5 oda, bir hela, 
~ek odaeı. yanmda bir matbah ve bu katın bir kısmı
nın altma milUdif bodrumda kınnısı çini dateli bir taş
hk üzerinde bir oda, bir hamam, bir kiler, bir hela, birin
ei katta: Mazoyik merdivenle bahçe tı{afından çıkılır 
ftlüstakil bir kapı ile bu kata ıirildikte bir 10fa üzerine 

oda, bir hell, ,,.n.ö oduı, yanında bir matbah bulu
nan bahçe" haneden ibaret olup alt ve üst icatları ayrı 
~llambr taracla inp edllmiı ve bahçede iki kısma ay
hlftUI, her iki ıa.mm 1ekelrtan kendi bahç•erine giıti
len demir pannaklıkb kapijan bulunan kirıir ve yeni 
iftp eclilmit ,,. tin tarafta h• balilk icin tarnıç ohan elek
trik tesi1atmı ha\'i ve umum metahaaı 317 m murabbaı 
olup 124 metro murabbaı bina ıeri kalan bahçe olan bir 
erin tamamı açık arttırmaya vuedilmiıtir. 

Artta 11.a J)elindir. Arttırmaya iıtirak edecek müete
rilerin kıymeti muhamminenin % 7 ,5 niapetinde pek ak
oesi veya milli bir bal"kannı teminat mektubunu hlmil 
olmalan icap eder. Müterakim versi, taneifat, tenviri
)e w •akıf bOrçlan borçluya aittir. Arttırma .. rtna
lbesi 2. 11. 9SI tarihine ratiaadif Pasarteai sünü Daire
cle mahalli mahluauna talik edilecektir. Birinci arttır
.._ 11.11.936 tarihine müaadif Pertembe ıünit daire
lnizde t 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci art
tırmada bedel, kıym•ti muhamminenin % 7 S ini bul
•iu takdirde üette bırakılır. Alcıi takdirde IOft arttır
~anın t•hiclil baki kalmak üsere arttırma on beş gün 
•aha temdit MileNk 4.12.936 tarihine müaadif Cuma 
aünü saat 14 ı.n 16 ya kadar Dairede yapılacak ikinci 
arttırma neticeeincle en çok arttıranm üıtünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı ı~ra ve İfllı Kanununun 126 
~ı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit ol
lftıyan ipotekli alacaklarla diier alikadaranın ve irtifak 
hakkı sapiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
aarf ında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize iildir
ıneleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu aicillerile sa
bit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından harfç ka
lırlar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ·ibaret 
olan Belediye rüsumu ve Vakıf icaresi ve 20 senelik va
kıf icaresi talrizi bedeli müzayededen te~il olunur. Da-

TAN 

~Türk Maarif C miy ti~ 

MEKTEBİ 
ilk, Orta, Lise "Birinci ınıf,, 

Ankara - Havuzbaeı - Necati Bey Caddesi 
Kayıt muameleıine başlanmıştır. Alın•cak talebe 
mahdut olduğundan bir an evvel müracaat edilmesi 
Tavıiye olunur. Telefon: 2877 

Maliye Vekil tinde 
1182 

• • 
2466 No. lu Bui'dayı Koruma Karpbtı Kanununun 

2643 No. lu kanunla değişen 9 uncu maddesinin B fıkra
sı mucibince vergiye tabi deiirmen ve fabrikalardan bui
day ve çavdar unlarının kurşun mühürsüz ve nakliye tez
keresiz olarak ihracı ve nakli ve her nerede öğütülmüş 
olursa olsun bu unların mühürsüz ve tezkeresiz satışa çı
karılma• yaeak olmar.ına raimen buı kimeelerin kanu
nun bu hilkmflne riayet etmedikleri ve kurşun mühürlü 
unları nakliye teskereıi• nakleyledikleri cörülmektedir. 

N akledile ... ek unların hem kurlun mühürlü olması ve 
hem de nakil satıcısının eJinde usulüne &öre verilmiş nak
liye tezkeresi bulunması şarttır. Bunlardan biri bulun
madıiı takdirde sahip ve nakillerinin unları müsadere 
edilip vergileri üç kat olarak alınacağı gibi haklarında 
ayrıca da Türk Ce2a Kanununa cöre takibat yapılacağı 
alakadarlarca malum olmak üzere ilin olunur 740 954 

1296 

Türkiye Ziraat Bankasından: 
Bank•mızca alınacak sekeen bet adet portatif yaz~:;ıa 

kinesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksil e
ye iştirak şartları: 

1 - Teklif mektubu "teslim müddeti tasrih edilme
lidir.,, 

2 - Görülüp tecrübe edilmek mere teklif edilecek ma-
kinelerden bir Jdet. 

3 - Müteharrik aksamın analiz raporu, 
4 ...L..... re 7 ,5 teminat akçeıti 
5 - Yedek ak1amın ayn ayrı fiat liateıi. 
Ankarada Banka Levazım Müdürlüğüne verilmelidir. 
Eksiltme müddeti 15 Eylül 936 akpm saat on dörde 

kadardır. 

Banka tercih hakkını muhafaza eder. ( 1034) 
1344 

lla fazla JRl" aı.... .... enlerin 91 ll'H llWll.~~·-pı;ı-... ...... __ _;.,_..;.. _ ___ _;:._ __ ;,;,_;;;..,;...:.... ..... ...; 

h doeyada 111neut wrak " mahallen haciz ve takdiri JSTANBUL BELEDiYESi iLANLARI : r 
'irıymet raporunu görüp anlıyacakları ilan olunur ( 1058) -

Nafıa Bakanlığından: 
Bakanlık ihtiyacı için muhammen bedeli 7130 lira 

olan 2 3 O ton kok kömürü Bakanlık binaaında te.ıim 
lartile kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

Eksiltme 25 Eylfıl 936 tarihine raabyan Cuma siinü 
leat 1 5 te Ankarada BakMhk Malaeme Müdürliiitincle 
~ptlacaktır. 

İsteklilerin tekliflıerini 'nearet Odası vesikası ve ra-
1'" gaMtenin 7 5 193e tarih ,,. 3207 uyılı nülha .... 
da çık-an talimatnameye söre Nafıa Bakanlıimdan alm
lbtş müteahhitlik veeik .. ve J34 lira 75 kurutluk muvak 
kat temiıwtlan ile birlikte 25 Eylul 936 Cuma ıünü sa
• 14 e kaw Mal•11n1 Miidürlülüne tevdi etmeleri li-
211n<kr. lsteldilet bu husustaki .. rtnameleri paraeq °" 
1-ak Ankarada Bakanlık MalHme Müdürlüğünden ala· 
Wttrıer~ (719) (943) 

• 

Keşif bedeli 908 lira 68 kuruş olan Beyof1u 11 inci 
mektebin tamiri açık eksiltmeye konulmuş ihale günün
de giren bulunmadığından eksiltme 19 '9 936 Perşem
be &ününe uzatılmıştır. x .. if evrakı ve şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görtilür. İstekli olanlar &aYDl .. 
dırlık Direktörlüğünden 500 liralık iş yaptığma dair •• 
sika ve 69 liralık ilk teminat makbuz veya mektubu ile 
boraber yukarda yazılı günde saat 14 te daimi encümen-
de bulunmalıdır. "İ" ( 1083) · 

1 t. Po ta T. T. başmüdürlüğünden 
Yeni ücret trifesi mucibince 6 Eylul 936 tarihinden 

itibar•, tehir içine olan mektuplarla şehir dışma olan 
kartlar, dahili hanlenam• değerli mektup teminiyeleri
le: cllierli, deieniz paket ~emini ye ve nakliye. uçak 
mür..ıttı, poeta abone kutuları ve diier bazı mürselit 
ücretleri wnsil edilmiştir. Arzu edenler tekmil şubele
riınizdei icap eden her nevi malumatı alabilirler ( 981) 

• .. ,.k .... k .,.,. .... illet ....... 
... ...... blllt -- ... l'EM,O. 
D!NT ... Mlw .......... ""'41en .. ,, ........ ~ ..... .,. .. , ... ..,.. ..... '""· ................... 

Kütahya Vilayetinden: 

il 

• 

Eksiltmeye çıkanlan: 
Kütahya Vilayeti N atia Dairesi için bedeli muham .. 

meni 1618 lira olmak üzere 2000 kilo benzin, 2160 kilo 
vakum, ı 7 50 kilo Mazot, 100 kilo üıtübü ve 30 kilo•
rap sabunu Encümeni viliyeetteld kapalı kutudaki nü
munesine cöre almacaktır. 

İhale 1 1 - 9 - 9 3 6 Cuma günü saat 1 S te Encti .. 
meni Daimi Vilayet odasında yapılacaktır. Eksiltmeye 
talip olanlar buna ait şartnameyi gerek encümeni daimi
de ve gerek nafıa müdürlüğünde görülebilir. 

Ek.siltmefe ıirecekler yukarKıaki ı>eaeli muhammenin 
~ '1;1 elan 121 lil'ada cllpatito a.cburdur. 

(647) ııtr 

Yüksek iktısat ve Ticaret mektebi 
Direktörlüğünden: 

1 - Oluıb111 her iiG kısmına yaıdma 1 Eylül 1936 Sa-' 
h süntl bqbyacak ve Z5 Eylül Cuma S(inüne kadar 
sürecektir. 

Yazılma İşleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
saat 1 O dan 16 ya kadar yapılır. Yazılmak istiyenler bir 
dilekçe ve belli belselerle okul direktörlüiüne baş vurma 
lıdll'lar. 

2 - Yüluek iktiut ve ticaret.kısmı, üç, Ticaret Lisai 
bir ihzari ve üç asli olmak üzere dört, Orta ticaret mekte
bi dört sınıflıdır. 

3 - Yüksek İktisat ve Ticaret kısmiyle Ticaret liseıi· 
ne yazılacakların en az Lise ve Orta mektep derecesinde 
Franaızca bilmeleri gerektir. 

4 - Yüksek İktisat ve Ticaret mektebine Lise mezun· 
!arından Bakalorya veya olgunluk imtihanlarını pek iyi 
veya iyi derecede vermiş olanlar alınır. 

5 - on. Ticaret mektebi ile Ticaret lisesine yazd -
ıııak için baı vuranların aayıaı her kısım için ayn ayn 
tesbit olunan kadroyu geçtiği taktirde içlerinden müraca· 
at tarihi sırasile pek iyi veya iyi derecede meaun olanlar 
ve bunlar arasmda da tahlillerine ara vınrıemiş bulunan 
lar ayrılarak kabul oulnur. 

6 - Her üç kısımda kayıtlı bulunan eski okurların 25 
eylül 1936 tarihine kadar Okul Direktörltiğüne baş YU• 
rarak yüksek ve Lisesi talebtli harçlarını vermek. Orta 
talebeli de hüviyet Vlll'akalanna iearet ettirmek suretiyle 
kayıtlarını yenilemeleri ve bu kayıt yenileme işi yapılır· 
ken talebenin teecil edilmiş soyadltrmı talebe kütük def
terine Jcaydettinneleri. ( 5 9 ı ) 

ııw 

Kütahya Vilayetinden: 
1 - Kütahya Nafıa Dairesi için muhammen bedeli 

beheri 45 liradan tutan 1100 llreya 40 adet çadır 11·9-
g 36 Cuma wünü aaat ı S te Vilayet Daimi Encümeninde 
ihale edilmok ~ere müna~ya konulmuıtur. 

2 - İatıklilerden arsu edenler buna ait şartnameyi 
vilayet daimi encümeninden ve yıhufNafıa Müdürlüğiin 
den talep edebilirler. 

3 - İsteklilerin bu açık eksiltmeye iştirak edebilmek 
için 145 liralık mqvakkat teminat vermeye mecburdur. 

4 - Bu eksiltmeye ~recekler çadır imalini meslek it
tihaz ettiklerin~ dair vesika ibru edeceklerdir. ( 546) 

1166 



göre y~p1l:rI=ıış 

SAGLAM LASTiKLER 

SATIŞ YERLERi: 

iZMiR FUARINDA 

YERLi MAL 

ZAFER 
~---------------~-----------...... ~---~~, . 

TÜRKiYE 
Turing ve Otomobil 

Klübü tarafından 

1 
Senesinde tertip edilen 

lstanbul yarışlarında 
bütün· rekorları kıran 

Otomobil Lastikleridir 

ANKARA : Çankırı yolu No. 15 
IST AN BUL : Aşir efendi sokak No. 34/1 
IZMiR : Yeni manifaturacılar 3 No. 

Başlıca ~· y ... hirl r e 

86 ve N . PAViYONUMUZU 

h SokaK No. 12 

ZiYARET DiNiZ 

Her pakette bir kupon, her 50, 100, 150, 200 kupona inhisar mamulatından 
LIKöR, ŞARAP, KANYAK, LUKS SiGARA, AV MALZEMESi verilir. 

F ABRiKANIZI 
•• • 

ATOL YENiZ·i 
Tö E 0 v 

• 

Kurdurunuz 
En iyi randman ahrsınız. 

Tekmil tesisat 
12 ay vade ile yapılır 

Aynca: Hediyelerle beraber alacağmız kur'a numaralarile ydbqında çekilecek BOYOK 
YENiCE PiYANGOSUNDA Fordor Turing 1936 modeli zarif bir Ford otomobili veya bu
nun yerine bir F ord kamyonu veya F ord traktörü, 230 lirahk BLA VPUNKT RADYOLARI, 

REVUE SAATLERi, iÇKi SERViSLERi, SOFRA TAKIMLARI v. ı ... 

Merzifon Amerikan Okulu ğu~=~ul üçüncü ıcra Memurlu-

Klz HAYAT OKULU Mahcuz ve-paraya çevrilmesine ka 
rar verilen ev eşyası ikinci açık art-

-YÜCEL-
Eylfil nüshası ile 4 üncü cildin 
başladı. İ~inde: Tagore, Blake 
Çekov, Will Durant'dan çevirme 
ler ... Kuvvetli maddeler. Güzel ti
irler.. Çok enteresan bir anket. 
Folklor .• En güzel hikaye müsa
bakası .. Edebi hatıralar .. Merakl 
yazılar. Güzel sözler v.s. v.s. 

25 SAHiFE 
15 Kuruş 

Eylfil sayısı cild başıdır. Abone 
lunuz. Posta kutu 576 İstanbul. 

T edriaat 28 Eylülde bqlar. tmna suretile 11-9-936 tarihine ... _______ .. 

Tam devreli orta derece olduğu Kültür Bakanlığınca tasdik edilmiş- müsadif Cuma gUnU saat 17 de Be- ---------
tir. Türkçe, Ingilizce, Fransızca okunur. Ev idaresi Ticaret dersleri yoğlu Babkpazan Çiçek sokak 17 Sabibi:Ahmet Emin YALMAN -
vardır. • No. lı apartımanm önünde satılaca- Umumi Neşriyatı idare Eden: 

ğmdan talip olanların mahallinde 8. SALIM 
Leyli ücret 200 lira, Nehari Ücret 25 liradır. hazır bulunacak memuruna müraca- Gu.eteeilik ve Neşriyat Türk Limitet 

---- Fazla malfıma.t için Direktörlüfe müracaat. --- aUeri ili.n olunur. (194) Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

, 

VENÜS GiBi GÜZEL ICALMAK 
IS 1 IYORSANIZ DAiMA 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Rimeli 
Venüs Esansı 
Venüs Kolonyası 
Kullanınız. 

. il 
Venüs müstahzarat! en saf, en U'iJ 

ııcıı· ve gayri muzir maddelerden yap 
ğmdan size ebedi gençlik temin edef ı 
Deposu: NUREDDİN EVL!YA rz>· 

DE TİCARETHANESİ tstaııbul 


