
PERŞEMBE 

1 
ILKTEŞRIN 

T A N E V 1 
lstanbııl Ankara caddesi 

TELEFON: 
SPOR 
General Ali Hikmetin 
beyanah 6 ncı sayfada 

TELGRAF: ----
!KINCI YIL - No. 523 

1936 5 KURUŞ 
A HM E T E M I N Y A L M A N 

Antaky~ Türkleri k.ararlarını verdil~r: 
Surive reiimine airmemek 
icin hep beraber andictiler 

Muhakeme pazartesiye başlıyor 

-·-~~- - --'-"'! 
Sovyet Mareşali Voroşilof 
Baltık denizi sahillerinde 

·----------------------------------_,,,~ ----------· 

On binlerce Türk Iskenderuna 
akın ediyor, matrut vatan hainle'ri 

tıynetlerini gene gösterdil~r 
-------------,, Halep, 30 (Suriyede bu l~nan T~n ~u~abırı!1den)-

.. · · Iskenderun sancağının kahır ekserıyetını teşkil eden 
T. RUŞTU - EDEN üç yüz bin Türk, Suriye rejimine gİrmemiye karar ver· 

Cenevre 30 (Radyo • TAN) - Tevfik 
Ruıtıı Ar~s burun (dun) Jnrıliz Hariciye 
auırı Lord Eden ile ıorıııtu. 

mit bulunuyorlar. Alevilerin ve Hristiyanların da ek
seriyeti üç yüz bin Türk ile beraberdir. 

Pariste Suriye - Fransa muahede- -------
sini parafe edip !stanbul yolile Su - büyük bir ümit ile karşılanmakta • 
riyeye dönen heyet Katıma istasyo- dır. 

nunda Vataniler tarafından karşılan Hem tekzip, hem teyit • 
dı. Heyeti karşılamak için civardan Sabahları çıkan bir arkadaşımız, 
zorla heyetler getirildi. Heyetin rei- Antakyadaki bayrak hadisesi hakkın 
si Haşim Attasi nutuklar söyledi, fa da evvelki günkü sayımızda verdiği
kat Antakya ile Iskenderun hakkın- miz havadisi büyük harfli bir serlev 
da hiçbir şey söylemedi. Heyeti kar- hada (yalan) diye tekzip, fakat An
şılıyanlar arasında Türkiyeden ko • takyadan alarak ayni serlevha altm
vulan hainlerden bazıları vardı. Vah- da neşrettiği hususi bir telgrafta te
dettinin nazırlarından Adalı Meh - yit etmiştir. Böylece arkadaşımız 
met, müftü Mes'ut şark isyanında kendi.sinin, bizi teyit suretile verdi
methaldar meydan camii imamı ği havadis hakkında (yalan) kelime 
Mehmet, 9apka hldisesini çıkaran •ini kullıanm1• vA tı>Jczibini birkae sa 

Mehmet lioc~ beledıy 1 :nac:.ı. ~ tır sonra bizzat tekzip etmiş oluyor. 
hem, Şeyh Marut bunlar aruında Bu garibeli izahtan sonra iki nok
bulunu;yordu. Halk bunlara lanet ta .. . d d w B" . (yalan) 

wdm uzerın e uracagız. ın 
yag yor. . k d .. 

30 Ağuatoe .Istfklll zaferi yıJdönü kelimesıaır. Fer gazetenın en ısıne 
.. tak d ·ır t hürat mahsus bir lfs&n iM~ vardn'. Biz 

munde ~n ya a ~ı .1 
eza a bu gazeteyi daha nezih lisan kuU:ırur 

Kom,umu% ve Jo.tumu~ Sovyet Ruaya orclunınun halil piyade tanklarından kalabalık bir wnıp 
~oskova, 30. (A.A.) - Milli Müdafaa Komiseri, Sovyetler Birliği Mareşali Vo

roşılof, Baltık fılosunun manevralarında hazır bulunmak üzere Leningrada gelmiştir 

BAŞVEKiL _l . Frangın-,düşmeıi. bize 
.,\.~ 

Seyahrıfini zarar vermıyece1t 
BiTİR/YOR 

yapan Tlırklerden yınnı ırktaş, Y • diye tanıyorduk. Bu serlevhanın S<..h
bancı rozet ve bayrak taşı~ak su - ven sütunlarına geçtiğine hUkmedi

~------------· :ı çile lskendarun mahkemesıne sevke 

Adana. 30 (Tan muhabitirı _ 
.den) - Başvekil ismet lrıörıü 
bugün Elazizden buraya geldi 
halk tarafından büyük teıa ~ 
hürat ile karşılandı. Getleraı 
lnönü burada bütün gürıürıü 
pamUk zitaati hakkında tet. 
kikler yapmak ve ecnebi ttıü. 
tehassıslardan izahat almakla 
geçirdi. lnönünün Adana Pa ~ 
muğunun zirai ve ticari va.ıi • 
yetile derinden derine alaka _ 
dar oıu,u, Adanalıları çok se. 
vindirdi. Başvekilimiz zira.at 
mektebine de giderek pattıuk 
vaziyeti hakkında esaslı izah • 
lar aldılar. Başvekilimizin bu 
akşanı Ankaraya dönmeler; 
muhtemeldir. 

Fakat lstanbul ve İzmir ihracat 
tacirleri sıkıntıya düştüler 

n 
• 
1 

takya 
. ~ltınet Emin YALMAN 

k . yoruz. 
dilmişlerdir. Bunların muha emesı . . . 
p a.rt · günü yapılacaktır. lkıncı noktaya gelınce: Serlevha-

azO .~ı muhakemeyi takip et.inek ya bakarak şuna hükmedebiliriz ki, 
gun d b" · h d" • · · t k üzere sancak mrntakasmrn her tara- arka aşımı~ ızı.m ava ısım~ı e -

f d n binlerce Türk Jskenderu- zip etmek ıstemış, fakat hakıkat bu ın an o . h d' . d w 

•t e hazırlanıyorlar. tekzıbe razı olmamış, ava ısın og-
na gı mey b" t rti h · kl" d efilc" Bu Türk suçluları muhakeme ede- r~s~ 1~. e P se vı şe ın e r ı-
cek hakimlerin hepsi Araptır. An - mızın sutunlarında çıkmıştır. 

Fransa ayan meclisi para kanununu değiştirdi, 
İtalya da altından vazgeçiyor 

L C3aı i,J bir hastahk 
Franıın düşmesi üzerine lstan. 

bul ve lzmir ihracat tacirlerinden 
akseden şikayetler hakkında mali 
mütehassıslarımızdan bırinin fık-

takya ve lskenderun Türkleri biran Arkadaşımızın bizim havadisiıni -

Antakya ve lıkenderun evvel ana vatana ilhak saadetine er- zi tahkik ve tekzip etmek için takip 
meıeleıinin münakqa. mek için heyecan ve sabırsızlık gös- ettiği usul şudur: Antakya muhabi • 

aında birit.,irinden ayrı iki hare. teriyorlar. Cenevrede hariciye vekili rine açık bir telgraf çekmiştir. Ora
ket noktuı vardır. Bunlardan Tevfik Rüştü ile Fransa Hariciye er- da sıkı bir sansür bulunduğunu ve 
biri Franıanın 1921 itilifname. kanı arasmda Antakya ve lskende - malialli idarenin hakikati inkar yo
aiJe bize kartı üzerine aldığı ta- run mevzuu etrafında müzakereler luna gideceğini düşünemiyerek An -
ahhütlerdir.lkinciıi de mandater cereyan ettiği hakkındaki haberler takyadan gelen telgrafa inanmıştır. 
aıf atile bir taraftan Suriyelilere, 

rini sorduk. Bize fu mütalealar • 
da bulundu: 

- Bu gibi şikayetler haklıdır. An· 
cak paramızın kıymeti meselesini 
umumi memleket menfaatlerine gö
re düşünmek zarureti vardır. Hiçbir 
iktisadi hadise tasavvur edilemez ki, 
hakim menfaatlerine mukabil bazı 
mahzurları olma.sın ve bir kısım va
tandaşlar için zararlar doğurmasın 
Bu gibi zararlardan ve fedakarlıklar 
dan içtinap etmek maatteesaüf im • 
kansızdır. 

Lübnanlılara ve Sancak Türk
lerine, diğer taraf tan Mi~letler 
Cemiyetine ve medeni aleme 
kartı deruhte ettiği vazife ve 
meı'uliyetlerdir. 

Fransanm Sancakta bulunan me
murları, Fransız - Türk itiltüname
eini tamamile kağıt üzerine bırak
mışlar, hatta bu itili.:fnameye zıt bir 
istikamette, ezici ve boğucu bir ida
re kurmuşlardır. Bi%im Fransaya 
tk&rfı dileğimiz, Suriyede ve Sancak
ta bulunan memurlarına, bir Türk -
Fransız itilifnamesi bulunduğunu 
haber vermesi ve bunun lifzıru ve 
ruhunu Türk - Fransız dostluğuna 
yakışacak bir ciddiyet ve samimi
yetle tatbik ettirmesidir. 

Manda sahcuınJa ayrılıklar 

Diğer taraftan mandaterlik va
ziyetinde, üzerinde durula

cak çok mühim bir nokta vardır. 
Fransanm manda sahası yalnız A
raplarla meskıln bir Suriyeden iba· 
ret değildir. Bu sahada Türklerle 
meskıln bır Antakya ve İskenderun 
vardır ki Fransa burasmm tamamile 
ayn bir varlık teşkil ettiğini kabul 
ve tasdik etmiştir. 

Sancağın, Türk ekseri~etine me~
aup meniurJarm elinde bır muhtari
Jet halinde idare edileceğini teyit 

!Arkası 7 ncide] 

Madrit hak ile yek
san edilecek 

Bir İtalyan generali Majurka ada
sında asilere kumanda ediyor 

l•panyaıla bir mi mü/reze bir licaabaya girerken ••• 

(lsyan harbine ait son haberler üçüncü sayfada] 

Futbolde mağ. 
lubiyet rökoru 

tesis ettik 

Paranın kıymetini münak8'a e • 
derken her şeyden evvel Uzerinde du 
racağımız nokta, memleketin harice 
karşı alacaklı değil, borçlu olduğu • 
dur. Bu cihetle hariçteki p&ranm 

bizim paramızdan düşkün olmuı, 
borç yükümüzü hafifletir. Paramızı 

Kiyef takımına karşı düşürecek olursak bu menfaati kay· 

9 - 1 yenildik bederiz. Borç ödemek güçleşir. 
Memleketin içinde de borçludan ev 

Kiyef, 30 (A.A.) - Bugiln ynğ. vel sermaye sahiplerini düşünmek 
murlu, çamurlu ve son derece Pis bir ve himaye etmek icap eder. Paranm 
havada Dinamo takımı ile yaptığımız kıymetini dlışüriirsek borç sahipleri 
maçı 9 • 1 kaybettik. bundan istifade eder, eski borçlan-

Bu ağır neticede sahanın Çanıurlu nı kıymeti düşkün bir para ile öder 
hali de müessir olmupa da takını her ler. Halbuki para Sahipleri zarara ut 
halde çok fena bir oyun oynaınıştır. rar. M~~lekete hariçten sermaye 
Bir gölümüzü de penaltı çekerken ka g~lmedıgıne göre dahili sermayeyi 
çırdık, fakat Şerefin yeniden Yetiş • hımaye etmek ve tasamıt sahipleri 

mesi üzerine kaydedebildik. ne . ta.m bir emniyet telkin etmek ta-TUrk takımı: Necdet - HilsnU, Fa- d 
ruk R L lb hlJJl. 1'.T· run ır. Bakır ve kömür istikradan -, eşat, ütfü, ra - .ı.~ı- h ı b 

er şeyden evve u emniyete dayan yazi, ~it, ~at: Şeref, Fikret olarak mış ve tahakkuk etmiştir. 
tefekkul etmıştı. Sonra işin içinde bUt . 

• C:e vazıyetıe • 
• n de vardır. Parayı dUşUrü 

Nafia Vekili fzınırde U 1ı T ayyen nisbetıere tibl olan =.ıa"::; 
1 . . . d %ama atan eoR! ı çoğu düşkün para ile eak.f zmır, 30 (TAN muhabirlD en) - (Mütemadiyen boyu uzayan bu geçmiyecek b"'tç ' nıfktan 

Nafıa Vekili Ali Çetinkaya yamı Ay- hastanın çok garip macerasını onun- iki yUz ınil' u .e Yek(Uı itibarile 
valıktan §ehrimize gelecektir· cu sayfada bulacaksınız.) yon cıvannctan çok &Yl'ı}. 

[Arka,,ı 7 cideJ 
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Belgrat mektubu ~ 

Yugoslavyada yaşıyan 11i~i~=~~~~~~~~~~~ 
Türklerin vaziyeti nedir üç yeni mahkeme veni istasyonlar 

Siyaset &lemi 
Habeşıstan ıneselesı 

H abeşistan bugün de kendi • 
ni mevzubahis ettirdi. Millet-

Makedonyadaki müslümanlann ka- faaliyete geçti Tahlisiye idaresi bir 
• • • • • .. .. _ program hazırlıyor 

fileler halınde hıcretı devam edıyor Meşhud cu~umler. ~~~u Tahlisiye idaresi. kış mevsiminin 
DU merıyete gırc 1 yaklaşması dolayısıyle Karadeı:ılzde 

Belgrat, (Hususi muhabirimiz yazıyor) - Diğer Bal- Yeni meşhut cürümler kanunu dün Zonguldak ve Samsun mevkilefrıde 
kan memleketlerinde olduğu gibi Yugoslav müslümanla- gece yarısından itibaren meriyete Y.apıl.a~a~ tahlisiye istasyonunlarmın 
nnda da esaslı bir kalkınma görülüyor. Bunlardan çoğu, geçmiştir. Müddeiumumi Hikmet dün şımdılık ınşalarmdan vazgeçmiştir. 

d ~ k ~ akşam geç vakte kadar yeni kan~nun Çünkü inşaatın kış mevsimine kadar 
me enı ıyateti kabul etmişlerdir. Eski kıyafette giyinen- tatbik şekilleriyle ve yeni kurulan tamamlanamıyacağı anlaşılmıştı?". 
ler günden güne azalmaktadır. Yugoslavyadaki müslü- mahkemelerle bizzat meşgul olmuş- !dar~ ~i~dilik Samsun ve Zo>ıgul
manlar, çok serbest yaşamaktadırlar. Bilhassa Stoyadino- tur. Kanunun tatbiki münasebetiyle dakta ıkı bına kiralryacak ve burala· 
viç hükumetinin hüküm sürdüğü bugünlerde daha mü- dün geceden itibaren yeniden üç mah· rı :muvakka~ bir şekilde tahlisiye is
reffeh bir vaziyete geçmişlerdir. Hususi mektepleri var- keme kurulmuş ve iki müstantiklik tasyonu. halıne sokacaktır .. 
dır. Aralannoa nazrrlığa, meb'usluğa ve Yugoslav ordu- te lağvedilmiştir. Kurulan mahke- Asıl ınşaata gelecek ılkbaharda 

melerln ikisi Istanbulda Yeniposta- başlana.c~ktı~. 
sunda zalıitliğe kadar çıkan münevverleri de vardır. Maa- hane binasında, birisi de Beyoğlun- Tahlısıyenın gele~ek seneki pro~-
rifperver olmaları dolayısile Ü sküpte "Gazi N emis Bey da adliye dairesindedir. ramını hazırlamak uzere urnum mu-
Camii" yanında yeni ve modern bir medrese ve kütüp - Istanbulda yeniden dördüncU bir dür Necı~.ettin bir ~üddet sonra An
hane inşa ettirmişlerdir. Bunların resmiküşadı yakın- asliye mahkemesi kurulmuş ve reisli- karaya gıderek Vekaletle temaslarda 
da yapılacaktır. ğine birinci hukuk azasından Fazıl bulunacaktır. Gelecek seneki prog· 

8.zalıklarına da asliye ikinci ceza a~ ramda Karadeniz havalisine ehemmi
zasından Atıfla beşinci müstantik hu- yet verilecek ve Samsundan sonra 

hakiki Türklerle, bugün bulundukla· kuk ve aza. muavinliğine de Necati Giresun, Trabzon. Hopa ve diğer mın 
Cenubi Yugoılavyadaki 

Müılümanlar 

Yugoslavya müslümanlan hak 
kında Zağrepte çıkan "Ob • 

zor" gazetesi 17 tarihli sayıemda 
yazdığı bir makalede cenubi Yugos· 
lavyadakl müslilmanlann milliyetı 

meselesi ile meşgul olmakta ve Sa.n· 
cak mUslUmanla.rınm, Torbeşlerin, 
Pomakların doğrudan doğruya. Slav 
olduklarını iddia etmektedir. Maa • 
mafih, Pomaklar arasında Türkiyeye 
karşı çok kuvvetli bir cereyan mev
cut olduğunu ve bunların mütema • 
diyen Türkiyeye hicret ettiklerini de 
itiraf eden bu gazete diyor ki: 

" ... Cenubi Yugoslavyanm adeden 
en bUyUk ve en kompakt mUeltiman 
unsurunu Arnavutlar teşkil etmek
tedir. Bunlar Prizren, Ya.kova, Priş
tine, Kumanova, Mitrovitsa ve !pek 
sancaklarında sakindirler; bu yer • 
lerden sonra Arnavutlar Debre san-
cağında, Resne ve Ohri kazalarının 
bazı kısımlarında bulunmakta ve 

Uskilp ha.valisinf~ de gayet in~~fe _ "t bil!' h,Ald<> 1 MU • , .. ··-=-•'"t: yaşamaktadır ar. s-
lüman dünyumın diğer aksa.mı ile 

münasebetleri yok gibidir. 

MakeJ.onyadaki Müılümanlar 

M akedonyada yaşıyan ~ğer 
müslümanlarm da adedı 300 

bin olup bunlar Türk milletine men
supturlar. Bunlar, milnferiden veya 
hut mUçtemian gelip yerleşmit-olan 

Bina tahriri 

n yerlere 14 ve 15 inci asırda gel· tayin edilmiştir. Milddeiumumiliğine takalara yeni tahlisiye istasyo-ı1 .ırı 
miş yörülclerdir ve Türk istilası es· de muavinlerden Sadrettin verilm!ş - kurulacaktır. Bundan başka Karade-
nasında Anadoludan geldikleri mu- tir. tstanbulda bı"r de sulh mah'te - k 
hakkaktır. Hakiki Türkler, Kosova · Y.n.k 

nizin birço noktalarına da fenerler 
. .. mesı kurulmuştur. .mı. hnliğini ye - ve radyofarlar yerleştirilmesi karar-

harıç olmak uzere, Makedonyanın ni hakim gelinciye kadar Sultanah - .. 
bütün şehirlerinde küçük veyahut met sulh hukuk hakimlerinden Os _ laştırılmış, fakat henuz bunlann yer-
büyük gruplar halinde yaşamakta - man Tevhit yapacaktır. MüddP,iu-nu _ leri kat'i surette tespit edilmemiştir. 
dırlar. Yörükler ise, Yunan Make • miliğine de muavinlerden Hikmet So- Karadenizdeki tahlisiye işlerinin ta
donyası hudutlarına yakın yerlerde nel tayin edilmiştir. mamlanmasından sonra bUyük bir 
bulunmakta, da.varcılık ve ziraat iş- Beyoğlunda UçUncU bir sulh ceza programla Akdenizde inşaata başla • 
lerile meşgul bulunmaktadırlar. mahkemesi teşkil edilmiştir. Ha ':im- nacaktır. 

Son 18 sene zarfında. Slav ırkın& liğine muvakkaten Galata. birinci sulh 
mensup Bosna • Hersek müslüma.n· ceza hA.kimi Hayrettin Şakir ve müd- Akdeniz havalisinde birçok fener
la.rından bir kısmının Makedonyaya deiumumiliğine de muavinlerden Ce. ler olmasına rağmen tahlisiye istas
hicret ettikleri ve dolayısile bu ha- mal ayrılmıştır. yonu ve ~ady~far bulunınamaktadır. 
valide Sl!v ana.sırının fevka.lade ço- Meşhut suçlar, yeni mUddeiurnumt ~unun içı.n bılhassa. ~kdeniz havali
ğaldığı nazarı dikkate alınacak o- muavinleri tayin edilinciye kadar şim sınde genış bir tahlısıye programı 
lursa, Makedonya havalisinde Slav dilik iki merkezden idare edilı?cektir. tatbik edilecektir. 
ana.sırının nisbeti yilzde 45 - 50 ola- Beyoğlu, Galata, Beşiktaş sulh ceza ---.__,.--
rak ortaya çıkar. Son 18 sene zar- mahkemelerinin göreceği lşlP.rden Tayyare atı,ları başlıyor 
fında. Makcdonyadan müslümanla • meşhut suçlara Beyoğlundaki ye~i Bu ayın beşinde Kalikıratya sahil· 
nn Türkiyeye hicreti pek büyüktür. teşkil edilen UçUncU. sulh ceza mahke- lerinde tayyare atışlar.ı başlıyacak, 
KUçük bir kısım da Arnav!!t1!!J1a hic mesiyle diğer iki sulh ceza mahkeme- ayın yirınisine kadar on beş gün sU-

. t . t · >~ . t Türk p opa· si tarafından nöbetle bakılacaktı>:'. recektir. Bu müddet zarfında bu mın-
ret e mış ır. uayrıresm B k k.. F 'h E .. S lt h Ik d . 

d 
.. 

1
.. 

1 
u·· e . d v"' a ır oy, atı , yup, u a' ı • takaya ha ın ve enız vasıtalarının 

gan ası mus uman ar z rın e " . .. . met, Adalar ve Yenikoy \'Sulh cez~ gırmemest-alaltaaarıara oııaırıımış -
fazlasile muessır oluyor ve bunların mahkeınei~pne ait Olan suçların m~ş- tir. 
hicreti fevkalade aftiyor. Makedon - but kısımlarına da şimdilik yem ltu
yadaki Türk unsuru çok çalışkan ol- rulan Sultanahnıet üçüncü sulh c..?za ..-.....- .... u••• m .... " 
duğunda.n Türkiye Cumhuriyeti hun mahkemesiyle diğer iki sulh ceza mah 
ıarı takdir etmektedir. En ziyade kemesi münavebe ile bakacaktır. 
TUrkler ve Pomaklar hicret etmekte İstanbul ve Beyoğlu cihetlerine ait 

bütün asliye maddeleri, merkezde ku
iseler de hicret dalgası Slav anasırı rulan yeni dördüncU asliye ceza mah· 
arasında da hararetlidir." 

Şehir tiyatro~u 

kemesi ile diğer asliye ceza mahke
meleri tarafından nöbetle tetkik edi-
lecektir. 

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K 
• 1 "f 1 . Bu akşam yeni mevs:me 

omısyonannva~een .. 
h k d . t 1. t gırıyor 

Mahkemelerin yerleri 
Istanbulda yeni kurulan asliye ve 

sulh ceza mahkemeleri Yenipostaha -

ne binasının ikinci katındaki yenile • 
me bürosuna ve salonuna yerleşmiş • 
tir. Bu iki mahkemenin kalemlerine 
birinci kattaki levazım kaleminin iş
gal ettiği oda verilmiştir. Beyoğlun

daki mahkeme de alt kattaki bir oda

da ve müddeiumumilik te birinci kat
taki kalem odasında çalışmaya baş

lamıştır. Müddeiumumilik dUn po
li~ motosikletiyle mtitün merkezlere 
gönderdiği bir tamimde bu gibi ka· 
ğıtların hangi dairelere gönder~lec.s· 
ğini bildirmiştir. 

B iza.ns eserleri \'e mozayik 
mütehassısı profesör Witio 

mor, dün ~hrimize gelmiştir. ttaı
yada toplanan Bizans kongresine 
iştirak eden profesör, buradaki 
t~tkikleri hakkında kongrede iza
hat vel'Jl)jştir. Witimor ,şehrimizde 
iki ay kadar kalacak ve Ayasofya 
müzesindeki mozayiklerle uğraşa-

ak ın a yenı a ıma Bu akşamdan itibaren I.stanbul, 
Bina vergisi tahrir komisyonları· yeni tiyatro mevsimine giriyor. Şe

nm vazifeleri hakkruda dün Maliye hir tiyatrosu rejisörü Ertuğrul Muh
VekaletiMen yeni talimat gelmiştir. sin, dün kendisiyle görüşen bir mu
Bu talimata göre, tahrir komisyonla· harrlrimize bu milnasebetle şu,. ma

rı, tahrir esnasında ahvali umumtye- lf.ımatı vermiştir: 
"- Yeni mevsime, dram kısmında 

sine nazaran içinde ikamet e<lilmesi 
(Şekspir) in (Macbath) i ile ve o-

.. k"· ı · kanaat ge-mum un o amıyacagına peret kısmında da (Dudaklar) piyesi 
tirdikleri binaları tahrir etmezden ile giriyoruz. Bu seneki karlr m1uz 
evvel mahallin en büyük mal memu- çok kuvvetlenmiştir. Eskiden biz
ru vasıta.siyle mahalli beletliyesme !erden ayrılan (Şaziye, Hüseyın Kc
mUracaatla bu binaların vaziyetleri- mal ve Zihni) gibi mühim elemanlar 

caktır. 

* 
Ş trketl Ha.~'l'iye Boğazi~lne 

rağbeti arttırmak ve bura
daki tabiat gUzelllkierlnt herkese 
tanıtmak l~in bir propaganda ga
zetesi çıkarmaya karar vermiştir. 

J(. 

O niversitenin ınuhtelif fakül -
telerlnde ınevcut on beş 

münhal doçentlik için dün bir mü
sabaka. iıntihanı yapılmıştır. İmti
hana on beş ki~i glnni,tir. 

* 

Bütün mektepler 
Bugün açılıyor 

Olgunluk ikmal imtihan
ları dün sona erdi 

Vilayetimiz dahilindeki bütün lise 
ve ortamekteplerle ilkmektepler bu 
sabah mutat saatinde açılarak yeni 
tedris yılına gireceklerdir. 

Olgunluk ikmal imtihanları dün so
na erdiğinden Üniversite, bu yıl yedi 
Teşrinievvel sabahı saat onda açıla· 
caktır. Üniversitede kayıt ve kabul 
muamelesi 6 Teşrinievvel akşamına 

kadar devam edecektir. 

Hukuk F akülte•inde 
Dün Maarif Vekaletinden Üniver

site Rektörlüğüne gelen bir tezkerede 
Hukuk Fakültesinin bu tedris yılın · 
dan itibaren dört seneye çıkarıldığı 

resmen bildirilmiştir. 
Bu yıl Hukuk Fakültesine yazılan

lar fakülteyi dört senede ikmal ede
cekler, fakat, ikinci ve üçüncü sınıfta 
bulunanlar eskisi gibi Uç senede dip
loma alacaklardır. 

üniversite dekanları, diln Üniver
site umumi katibinin nezdinde bir 
toplantı yaparak önümüzdeki tedris 
yılının çalışma tarzı üzerinde görüş
müşlerdir. 

Yeni müfredat programları 
tık tedrisat müfettişleri, dün İs • 

ta.nbul Maarif müdür muavinlerinin 

de iştirakile Maarif MUdürtl Tevfiğin 

riyasetinde öğleden sonra mühim bir 
içtima aktetmişlerdir. Bu toplantı
da evvelft. yeni yapılan müfredat pro

gramlarmm ilkmekteplerde tatbik 
tarzı görüşülmüş, çocukların sıhhi va 
ziyetıeri uzun uzadıya tetkik edilmiş
tir. Komisyon, Belediye bütçesinde 

Provantoryom için ta.hsisa.t mevcut 

olduğunu nazarı dikkate alarak ilk

mektep talebesi arasından hastalıklı 

ler Cemiyetindeki Habeş murahhası 
bugün söylediği bir nutukta Milletler 
Cemiyeti tarafından tatbik olunan ik 
tisadi mahiyetteki zecri tedbirlerin is 
til!ya karşı gelmedikten başka müte 
cavizi zehirli gazler kullanmaya sev
kettiğini anlattı. Habeş murahhası 
daha sonra yağmur mevsimi niha -
yet bulur bulmaz. Habeşistanda yeııi 
bir katliamın başlıyacağını ve Ha • 
beş istiklalinin kılıç ve zehir artıkla
rını korumaya çalışanların da feci 
bir akibete uğrıyacaklarını, buna 
kar,, Habeş imparatoru Haile Sela
~i.~enin birtakım fedakarlıklara gö
guş gererek ltalya ile anlaşmaya ha
zır oldu~na işaret etti. 

Bu beyanattan Haile Selasiyenin, 
Habeşistaııttan henüz isti/Aya uğra • 
mıyan yerletde imparator tanınmak 
mukabilinde hılyan istilasıııı tanı • 
maya razı oldutu anl~ılmakta fa • 
~~t Ronıanın bu t~.viye suretini gü
lunç bulduğu da ılave edilmektedir. 

Vaziyet, Avrupaya ~tica eden Ha
ile Selı\siyenin ınemleke':inde davası• 
nı kaybetmekte olduğun-. gösteri • 
yor. 

Haile Selasiye, meıııleketid ter ,. 

kettiği ııün bu davayı kaybetnı·ı~ti. 

Hadisat bunu teyit etmekten baş
ka bir fay yapmaımftır. 

:{. 

Fili•tinJe: 

K udUste kararglhını kuran ye. 
nl lnglliz başkumandanı Oe .. 

nere.! Dill Filistin karı•ıklıklarına 
karşı gelmek için istediği salahiyet· 
leri almış ve faaliyete geçmiştir. 

Qeneral Dili, Filistinin bUtUn mli
kadderatın ı ele almış bulunuyor. su. 
tün memleket, bUtUn kaynaklarile, 
bütUn vasıtalarlle, bUtün teşkil!t ve 

müesseselerile onun emri altındadır. 

Fakat rngllterenin aylardanberi 

devam eden karışıklıklara son ver. 

nıek için azami itina ile hazırlaııdı-
.,..1 ... -1 .. w:rt""ft :P~---""!119--,ı ---•1• o'' ~ :ıv- .__r...........,... 

rette tedavi ettirilmesine karar ver • 
• 

miştir. Aynca bütün ilkmektep ta.le-

bEIBinin münavebe ile dişlerinin kon

trol ve tedavi altında bulundurulması 
muvafık görUlmli~ ve diş tabiplerin -

den Kemal bu işe dailni olarak me· 

mur edilmiştir. 
Mtiteakıben ilkmekteplerin bu ted· 

ris yılında d.aha. sıkı bir teftiş altın· 
da bulundurulması kararlaştırılarak 

teftiş tarzı hakkında bazı esaslar tes
bit edilmiştir. 

İçtimada mekteplerdeki himaye 
heyetleri meselesi de mevzuu bahsol
ınuş ve bu heyetlerin bu yıl çocuk 

esirgeme kurumlarile beraber çalış -
maları tensip edilmiştir. 

Kazalarda.ki maarif memurları, 

dün sabah Maarif Müdürünün reisli
ğinde toplanmışlar ve ilkmekteplerin 

vaziyetleri hakkında Maarif Müdürü

ne izahat vermişlerdir. 
Alman neticeye göre, vilayet dahi

linde 929 doğumlu çocuklardan açık

ta tale'be bırakılmamış ve hepsi mın

takala.rı içindeki mekteplere kamilen 
yerleştirilmişlerdir. 

zanmış bulunuyor. Filistin grevini 

idare eden Arap komitesinin bugUn

kü toplantısına Arabistan hüküm .. 
darı lbnissuudun bir murahhası ile 

Maverayi Erden Emirinin bir mu .. 
rahhası iştirak etmiş, Irak hUkQm .. 

darı ile Yemen hükumdarının da bi· 

rer murahhas gönderdikleri anlaşıl-

mıştır. 

Bu mesai neticesinde iki taraf a· 

rasında bir anlaşma zemini bulun .. 
rnası umulmaktadır. 

Aksi takdirde Filistinde iki 

arasında harp başlıyacaktır. 

l ıpanyaJ. a: 

taraf 

M 
adrit hükumeti nüfuzu altın· 
da kalan ınıntakadaki erkek 

kadın ve çocukları seferber ederek, 
son bir müdafaada bulunrnaya hazır 
!anmaktadır. 

HUkOınete karşı gelen faşist " 
lerin vaziyeti sosyalistlerin vaziyeti

ne nisbet edilemiyecek derecede iyi • 

dir. Fakat hükOmet te Milletler Ce-
nin tayinini istiyeceklerdir. En büyük 
mal memuru, tahrir komisyonunun 

bu mUra.caatını belediye reisliğine ib

lağ ve belediye mühendisi veya fen 
memurları vasıtasiyle binayı muaye
ne ve binanın ikamet ve istimale sa
lih olup olmadığını raporla. tevsik 

tekrar aramıza dönmüşlerdir. Bu se
neki reportuvarımız birçok yeni eser
leri ihtiva etmektedir. SahneJc bü
yük ve yeni tertibat alınmış, tiy-.ı~ro· 
muz döner ve modern bir salın~ye 

kavuşmuştur. Bu yıl için daha bir
çok fedakarlıklar yapılmıştır. ümit 
ederim ki, umduğumuz neticeden çok 
daha fazla §eyler elde edeceğiz.,, 

Beşinci ve altıncı istintak hakim
leri de lağvedilerek odaları yenileme 
btirolarma tahsis edilmiş, katip! ~ri 
de yeni teşkil edilen mahkemelere ta
yin edilmişlerdir. Beşinci müstantik 
Saffet, yeni kurulan 4 üncü as1iyı;:cen 
mahkemesi azalığına, altıncı müstan
tik Muhiddin de birinci hukuk mah
kemesi Azalığına tayin edilmişlerdir. 

A ~·asofya müzesinin bitişiğin -
deki medrese iki gündenbe . 

ri İtfaiye neferleri tarafı»dan yı
kılmaya başlanmıştır. 

KonıertJatuar Ja açılıyor miyetine takdim ettiği vesikalarla 
Bu yıl konservatuara 130 kişi mü- fa,istlerin ancak hariçten gördUkle

racaat etmi~tir. Yapılan seçme imti- ri yardımla bu vaziyeti teıııine mu • 
hanı nihayet bulmuştur. !nıtihanr ka- vaffak olduklarını göstermiştir. 

ettirecektir. 
Bu raporlar tahrir komisyonlarına 

tevdi olunacak ve tahrir komisyon -
lan da bu raporlara müsteniden bi • 

nanın ikamet ve istimale salih olup 
olmadığını tayin ve ikamet ve istima

le salih olmadığı tebeyyün edenleri 
defter ve muamele talimatnamesinin 
87 nci maddesi hükmü dairesinde ar· 
aa olduğunu işaret etmek suretiyle 

Karadenizde müthit bıldırcın 
akını var 

Son günlerde Karadeniz havalisin
dP. milthl§ bıldırcın bolluğu vardır. 
Karadenizde seferde bulunan vapur
lara bile deniz ortasında bıldırcın yağ 
maktadır. Son hafta içinde limantmı
za gelen GUlcemal ve Ege vapurlarr 
ile bu yilzden binlerce canlı bıldırcın 
getirilmiştir. 

dercedecekler. 
, . • • Şirketi Hayriye tarif eıi 
J\r~ı ta_hnr ~muyonlan Şirketi Ha.yriyenin sonbahar tari-

Arazı tahnr komısyonlarının ba· fesi bir iki gün sonra tat • 
zı araziyi mahallen görmeden t~h- bik edilmeye başlanacaktır. Yeni ta
rir yaptıkları. anlaşılmıştır. ~al~~e rife banka ve diğer dairelerin kış me
Vekaleti, k~mısyonlarm araziyı. g~r- sai saatlerine göre tanzim edilrııişt.ir. 
meden tahrır yapmamalarını bıldır- Mekteplerin açılmaları münasebetıy
miştir. Bundan başka arazi tahrir ih- le de sabah ve akşam Boğazdan köp
barnameleri de sUr'atle alakadarlara rüye ve köprüden Boğaza. talebe seier· 

bildirilecektir. leri konmuştur. 

Tadil edilen 116 maddelik yeni ce· 
za usulü muhakemeleri kanunu da 
bugünden itibaren meriyete geç niş
tir. 

Su şirketi 

Ayın on beşinde müza
kerelere başlanıyor 
Kadıköy Su Şirketinin satmalnı

ması için Şirket murahhaslarile bu 
aym on beşinde müzakereye başlana
caktır. Şirket satın alınınca Beledi
yeye devredilecek ve İstanbul sulan 
bir elden idare olunacaktır. 

Belediye Çamlı a suyunun da El -
malı suyile birleştirilerek suyu ıslah 
etmeğe ve çoğaltmaya karar vermiş 
ve hususta tetkikata başlamı~tır. 

* 
D airelerde bu sabahtan itiba- zananlara dUn tebligat yapılmıştır. 

re'D çalışma saatleri değiş · Yabancı yardııııına daya.nan mu -' . Konservatuvarda bugiln derslere 
miştir. Sabahlan saat 9 d~ ışe başlanılacaktır. Konservatuar mu- vaffakıyet sağıam bir temele dayan· 
başlanacak, 12 de paydos ~apıla.- allimler meclisi on beş gı.inde nıış sayılnıaı. 
caktır. Öğleden sonra ıs de ha.,. biri muallimler, diğeri talebeler ta- ômer Rıza DOCRU L 
la.nacak, 17 de daireler kapa.na. • rafından verilmek Uzere ayda iki ---=-==========ıı=-=-
eaktrr. konser tertip edilmesine karar ver-

~---~··._.... miştir. 

IT 
--~ .... -] 1 Birinciteerin 

PERŞEMBE Bugünkü Hava : AÇIK _____ .._... 

Havalar ıüzel ıitmektedir. Rü:ı:ılrlar ce. 
nuptan, yani lodoı eıtitinden hararet .de
receıi de artmqtır. Rasat merkezlerinin 
teııbit ettitlne aöre buıiln bava açıktır. 

Bütün memlekette 
Biltiln memleket dahilinde de havalRr iÜ· 

ıeldir. Dün bazı mıntakalarda yağışlı git. 
miştir. Rüzglr cenuptan eamietir. Bu&iln de 
ayni hava devam edecektir. 

Dünkü hava 
Dün hava açtlıı:tL Hava tazyiki 759, hara. 

10 uncu ay Gün: 275 

1355 Hicri 
Recep: 14 
Günet: S,57 - Oi!e: 
!kindi ıs.22 - Akşam: 
Yatsz: 19,25 - lrrısak: 

}lızır: 149 

1352 Rumi 
UI Eylfü 

12,04 
17,52 

1,18 

__....---~--------·--------------ret derecesi en çok 27, en az 22 kaydedil
miştir. 

Vali, ,ehircilik mütehasstaı ile 
görü,tü 

Vali ve Belediye R~isl Muhiddin 
Üstündağ, dün şehircilik mütehassısı 
Prost'un belediyedeki dairesine gi".ie
rek plan hakkında kendisinden izahat 
almıştır. 

Prost, bugüne kadar yaptığı tetkik
lerin neticelerini bildirmiştir. Prost, 

bilhassa şehrin nhtnnıarı Uzerinde 
durmuş, Halice rıhtım yapılması za

ruretinden bahsetmi~ ve Haliç sahil
lerinin ~Urük olmasından dolayı ya
pılacak rıhtımlarda çöküntUye nıey· 
dan verilmemesi etrafındaki fıkirleri
ni söylemiştir. 
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lngiliz lirası altın esa
sından nasıl ayrıldı 

İngilter~.d~. b~ ayrılmanın beşinci 

- - -

~ fEifK 

lngiltere Filistinde 1 

şiddetli tedbirler alıyor 
KÜÇÜK HARiCi 

HABERLER yıldonumunü tes'it ettiler 
S akhn.lin adasındaki petrol Fr k lt da an a ın esasın n ayrılma d b' k .. 1 kuyulannı i. letmek üure İ ·ı d b' ld.. .. z an ır aç gun evve 

bir Japon firma.siyle Ru ya. ara- nJı t~1r.e e
1
. ır yı 01nunıij tes'it edildi: 

Ses ! 
A Aifeniz, f6 Eyhll 

Şarl~ sesstz filmi se\'diği gibi ben 
de ses ız yer, ses iz kamara ve sessiz 
alemi severim. Yalnız ses iz demekle 
ıssız flemek istemediğimi ilil\·e etme
me ~üs~~ule ediniz. Gerçi ~amatn, 
~enlik buro aatm· d • t . b' smda bir itilil.f imzalanacaktır. ngı ız ırasınııı a tın esasınd ı b · · ...._ y ld · · · · ·· an ayrı masının eşıncı 

... ı onumu ... 

M 
oskovada bulunan Afgan İngil terenin bu beş senede · . - . .. . 

Harbi .. ·e Nazın motörıu·· mı'st ga t · ·· 1 h""l" geçırdıgı tecrubeyı Econo-

Filistindeki İngiliz Başkumandanına 
fevkalade selahiyetler verildi 

. c ı enır ır şey-

~~r ~ma, i tirahat demlerinde hafif 
~r ~el kıpırdayı~ hile aclnmı tedir _ 

gın eder. , "' ze esı şoy ece u asa edi or. 
Rus kuv\'etlerini ve topçu kıt'a- B · d · k y • Ne derlerse desinler bizim mem • 

leket ses iz bir memlekettir. Jlnddin-ır ônüm no tası --------------
lannı tefti~ ~i,.tir. "19 Eyhil 1931 cumartesi gUnu·· .... t~~ , di faaliyet doğrumuş, işsizliği azalt-

. .LU.6;Jtere Bankasının banknotlarını mıştır. 
den fazla çıkarana rastgel ·• 
niz t 'd mezsı 

Y unanıstanda hava general - altın olarak ödemek mecburiyet· 
terinden Reppns tekaüde fedildi. 21 EylUI pazartesi gün~ ~ 

sevkedilmi1;tlr. Bu general lzmire 1 giltere, altın esasından ayrıldığtn1 b~
çıkan Yunan ordusu bru kuman- tün 8.leme ilan etti. u-
danlarmdan. General Papula.<;ı 1 Bu tarih İngiliz iktisadi baya ... · · 
'd tt' d.i h · · • ı.ı. ıçın ~~ e ıren vanı a.rbm reısı bir dönüm noktası bulmuştur. 192g 

~ Teşrinievvelinde Amerikada iktısadi 
buhranın kopması ve borsanın inhi _ 
18.J.e uğraması ve bir de 1933 le Al _ 
manyada milli sosyalistlerin ik~idara 
geçmesi istisna edilince son Beneıe _ 
rin tarihinde lngiltcrenin altın hak. 
kmdaki karan kadar mühim hô.dise 

A tina tl'niversitesinin yüzün
cü ),l<lönümü yakında bü

yük mera imle kut lana<',aktn-. 
'lo 

yoktur. 

_ · çen e bu kadar ses çıkarmama-
Döviz anarfİ6İni kaldırmak için ~a alışmr~ olan ,·at.amlaşlann dışan-

Altın esasından uzaklaşan her da patıriılanna dor'?nı u ca d o n B:\'an· 
memleket, İngilterenin tecrübesine ma.z. · 
benzer tecrübeler geçirmiştir. Eğer Ben birkaç defa bizimkilerle bir 
her memleket para.sının seviyesini tren . \'eya \'apurda eyahat etmek 
kendi iktısadi bUnyesine göre kat'i o· zevkıni tathm. insanın ŞÖ''l bi 
la k tes'b t "k .• e r sa-

ra it ettikten sonra paraların a çı olsun gaflete <lü.,·· b" · ~ . · ,,.up uyumasına 
ırbirine karşı olan kıymeti millet· ımkan yok gıbidir. Kah hep bir ağ z 

lerarası bir anlaşma ile taayyiin e - dan: 
1 

• 

derse ve döviz anarşisi ortadan kal· - Snbnmı gamzelerin .... 
kacak olursa milletlerarası ticaret Şarkısını - :nkortswz olmak rtn 
artar, işsizlik azalır ve harici siya - terennüm ederler, kfıh Jrnrsılı~~ k ~ -
setteki menfi tazyik ve tesadüm or- lmhalarla müsnbaknlarn '·:"h d 

1 
a • ta · • tta a velev 

dan kalkar. h, kompart:nnnn ardından olsn h'l 

FilutinJ.t lngiliz Başkumandanı General "Dili,, in karargahı 

Budape.şte., SO-Hükümet her 
ne\i siyasi toplanblan l 'e 

tezahürleri yasnk etmt: tir. . Dünya yüzUnde milletlerden Çoğu 
bırer birer İngiltercnin arkasından 
geldi. 1936 Eylülünde Fransa, liolan 
da ve Isviçreden başka altına aadık 

Bizim beş senelik tecrübemiz o ka- keklere bile kulaklannı hkata~ke ~r: 
dar aşikar ve kat'idir ki altına tek - dar namahrem Jaflar ederler N d~ 
rar dönmek ne ameli surette düşünü- yebilirsiniz. Parasını \"ermi • •

0
ah ı-

1 bil' . d. ed' ' Sel at ;ah ırk, ne de _arzuya lfıyık bır şey ır. ıyor. Numaralı kamaralar ,.ar. A-
Londrf• 30 (Radyo - TAN) - Ye-' 

m Ffil1{in Başkumandanı General A hl d H b 
"'DiU.. e fevkalade salahiyetler :~r~n ssam e e a eş ve memleket kalmamıştı. 

a kuku lazım olan hedef, par:a- ma numarasız füf edermis. o d 

kaJ11.rname neşrolunmuştur. Ftlıstın 
f~vkalade komiseri Sir Vokap, di • 1 • ı • •• •• •• ld •• 
!ediği takdirde bu sala~iyetler~ a_rttı: spanya iŞ erı goruşu u 
racaktır. Generale verılen salahıyet 
ler örfi idare ilarundan da.ha mühim-

1936 senesinde, altına sadık kalan 
memleketlerden başka bütün mernıe _ 
ketlerde ki istihsalat 1929 sevi~eain. 
geçmiştir. lngilterede iş bulup çalı~ 
şanlarm miktarı 1931 Eylftlünd 
9,338,000 iken 1936 Ağustosund e 
10,961,000 miktarma çıkmıştır. a 

larnı birbirine nisbetle tesbit edilme- Kaptan Pasa knnşır. ~ na a 
~~den ve anarşinin ve emniyetsizli- tstanhuhı, güriiltU Şl'hridir d' , 
gı "b tt' n··k ·~en-n ortadan kalkrnasıtıdan ı are ır... lr.re .u ·rt>,şi gösteririm. mr gü~ ,l-

turdu!,,'llm otelin odnsuıcla d··~ t o, ,ı saa 
müb:•ııuuliyen 12 ~zete müve7.zffnı' 

: k:".:ar:1 ~:ı.::~~:.:ı ::: NEGÜS NE iSTiYOR ? 
cek, muvasaİatı ele alacak, bütün i· 
malatı müsadere edecek, askeri mah
kemeler açacak ve bu mahkemelerin 
yerdiği hükümler kat'i olacaktır •.. 

Bugün Londranm ve diğer ekser 
İngiliz şehirlerinin etrafında Yeni vil-
18.J.ardan, yollardan, fabrikalal'dan 
mağazalardan, sinemalardan nıUrek ~ 
kep yeni Alemler kurulmuştur. ~e
kadar doğru yol tutulduğuna bunıar 

Madrid hakile 
yeksan edilecek 

h b. - n ep ır agızdan Ye muttasıl bağıns -
ıannı dinlemiştim. · 

Sanılır ki bir sehir nelmclar kala _ 
halk ve hareketli olursa o kadar ses
li olur. Yanlış 7..an! I..ondrada oknk 
ev içlerinden dnha essiz.dir. ' 

Diğer taraftan sulh ve u:ıaşma ı~ı~ 
oo çalışılmaktadır. Filistin gre'-ı:ıı 
idare eden komitenin bugünkü top
lantısına, Arabistan, Şarki Erden hü 
kümdarlarının murahhasları da işti • 
rak ettiler. Yemen ve Irak murahllas
Jan da. gelecek içtimalarda hazır bu-
ıunacaklardır. 

t,....;u ...... W"1nholPf1>t linP,.; Uicıto,. 
:Atıc bugilii, müstemlckii.t nazırı ile 
Filistin meselesini görü§ınüştür. 

, (:arpışınalar 
Kudüs, 30 (A.A.) - lngiliz asker

leri ile Arap gönüllüleri arasında çok 
§iddetli bir çarpışma olmuştur. ln
gilizler bu ~ışmada tayyare kul
lanmışlardır. Tahmin olunduğuna 
göre, Araplardan 20 kişi ölmüş ve bir 
~k kişi yaralanmıştır. lngilizlerin 
ıa~tı üç yaralıdır. 

Siddetli tedbirler 
Lond;,, 30 (A.A.) - Salahiyettar 

mahafil, Filistinde örfi idare ilan e
dilmekle, Arap liderlerinin zevahiri 
kurtarmak için grevlere ve karışık
lıklara. komşu devletlerden birinin 
hükümdarını hakem nasbetmek su
retiyle nihayet venneleri imkanı sel
bedilmemiştir, diyorlar. 

Ancak ;\raplar barış temeyülleri 
göstermiyecek olurlarsa, lngiltere hü 
kümeti çok şiddetli tedbirler almaya 
azmetmiştir. Fi!istine, mevcude ila
ve olarak asker göndennek suretiyle 
başhyan sUel hareket, sükütu iade e
decek bir çare bUlununcıya kadar de
vam edecek, oınıazsa, sükün zorla te 

ısls olunacaktır. 

İngiltere ile bir mu 
kavele imzalandı 

Londra, 30 (A.A.) - Anadolu a
'ansmm hususi muhabiri bildiriyor: 

Karabilkte kurulacak demir • çelik 
fabrikaları için 23 Haziran 1936 da 
:A.nkarada imzalanmış mali aran ioıan 
mucibince, :talip şirketle esaslarını tes 
pit meşrut kontuvar mukavelesi bu
gün Franite House binasında H. A. 
Brassert ant Coltd. ve iktısat uıüste
§an Kurdoğlu tarafından imza.Jan-

mıştır. 
lmza merasiminde sefaretimiz er-

İtalya ile Almanyanın ispanya asilerine yaptık
ları yardım hakkında Cenevrede bir takım 

ifşaat ortaya ahldı 

Cenevre, 30 (Radyo • TAN) -ı 
Assamblede Küçük Antant nanu -

na söz söyliyen Çekoslovak Hariciye 
Nazın Krofta, Küçük Antantın her 
şeyden evvel Milletler Cemiyetine is
tinat ettiğini söyledi. 

uana sonra .ttat>eŞ murannası be-
yanatta bulundu ve iktısndi ınahi -
yetteki zecri tedbirlerin kafi gelme
diğini, bunlarm istilaya engel ola -
madrktan başkn milBtcvliyi zeh irli 

Asiler iki znhll 
batırmışlar 

canlı şahitıeroir. Bir l 1 G r 
ilk telcİftn •ebepleri ta yan enera ı 

Halbuki bu fikir ilk ortaya atıldı- asilerin başına geçmiş 
ğı zaman ortalıkta büyük bit- telaş Londra, 30 (Radyo - TAN) - ls
başgöstermişti. Adeta endişeden kı- panyadan gelen haberlere göre i\f:iler 
yametler kopmuştu. Bütün meınıe _ General Frankoyu devlet reisi seçmiş. 
ket uzun mUddct böyle bir gidişe kar- ler ve başkumandanlık vazifesim de 
şı durmuştu. Acaba neden? ona vermişlerdir. 

1931 Eyliılünde toplanan mUtehas- Asil~r. Mndritten 25 mil mesafede 
sıslar komisyonunda kıymetin 3 on bulunduklarını haber vermektedirler 
derecesinde düşürülmesi bile tecviz Madrit hükUmeti uzun bir muhasa
cdilmemişti. Komisyon içinde bu raya hazırlanıyor ve üç siper hattı 
noktada tam ittifak vardı. Diğer b.. kazmış bulunuyor. 

Anlamadığm1 dnha do~nısu bir 
türlü anlatamndıf:rım şey şuclur: 

Ses yüksekliği, hnk liiksekliği ifa
dr etmez. E ki lUecelle hükiimleri 
"Susana söz isnat edilemez,, der nmn, 
susan haksızdır, demez. 

Filmin sessizi, aclıımın ses izi, şe1T
rin sessizi, ~azı makine inin sessizi, 
otomobilin sessizi, motöriin sessizi, 
lmnduramn ses izi hulasa 'Zamruı her 
şe)in essizini tercih ediyor. Belki de 
onun içindir: Adamın da sessizi 
makbul. 

Il.FELEK 
gazlar kullanmağa sevkettiğini an • 
lattı. Habeş murahhası iki ay sonra 
Ha.beşistanda katliamın yeniden baş-. 
lıyacağını ve İtalyanın çete tanıdığı j 
Habeş istikl8.J. müdafilerini imhaya j 
uğraşacağnı, İmparatorun buna mani 
olmak için bir taknn fedakarlıktan j 
göze almıya razı olduğunu söy!edı. • 

, tün İngilizler de lngilterenin altın e~ Milisler her ne pahasına olursa ol-
1 smdan aynlınasmm hem kendi lneın. sun asilerle muannidane bir mücade- -~==-~=~··--------. 
J lckctıeri, hem de bütün dünya içi leye girişeceklerdir. Müfritler Mad- NASIL YAZIYORUZ? 

1 

felaket olacağını zannediyorıardı n ridi asilere teslim etmektense karni- --· • 
. Bu kanaati teyit edecek birÇo){ d~- Jen yakıp yıkmayı tercih etmckt2dir- Antakyada milli galcyCı a~.ıcn-

liller g~.steriyorlardı. Garibi şu ki, es- ler. di. - TAN, SO • 9 • 1936 
ki tecnıbeıere ve mantıki esaslara Asiler, Fastan tekrar asker getir- Türkçeden, arapça kelim~lcrin çıknrıl· 

·· b d · · · t• ması istenilmişti; manalarını unutup ken· 
Bir beyanattan Negüs'ün Italyan 

istilasını tanımak mukabilinde Ha
beşistanın istilaya uğramıyan kısım
larında hüküm sürmek istedıği 
anlaşılmıştır. Fakat Roma, impara
tor ile müzakerata girşmeyi gülünç 
bulmaktadır. 

gore u clillerın hepsı ı.nsana doğru ıyorlar. Asi General Franko Tolcdo- dilerini saklamak decil ... Bütün bunlar. fı· 
gibi görü.nüyordu. ya girmiştir. Bir habere göre, asi- kirden ziyade lfıfza baı:lanmamızdar, lafa· 

Fakat bugünden geriye doğru ba. ler Toledo ile Madrit yolu ortasm:lakı perestlikten geliyor. 

kınca endişelerde çok mübalağa oldu- lllekas şehrini almışlardır. Sevildcn 
ğunu görü.yoruz. öğrendiğimiz ders- verilen malumata göre hükfunet kuv
ler, bu meselelerdeki eski kökleŞ!niş vctıeri Toledoda 700 ölü bıraknıışlar-

* 

Şu da var ki henüz işgal olunamı

yan Göller mıntakası ltalyaca istim
lake en münasip ülke sayılmaktadır. 

iSPANYA ASILERlNE K!M 

A .. amblede ltalya ile :Almanya
yı itham eden m q ru l•panya hü. 

kii.meti Hariciye N cuırı 
Del V ayo 

fikirleri yıkacak mahiyettedir. dır. 
Kat'i hükümler vermek için beş se- Bilboa yeniden bombardıman edil-

nelik zamanın kısa olduğu ve tam bir miş ve asilerin verdikleri malumata 
ticari devrin bunun içine sığınıYacagı göre şehirde 150 ev yıkılmıştır. 
iddia edilebilir. Fakat herhalde şu • Asilerin halihazırda Cebelüttarık 
rası aşikardır ki Ingiliz linısmın altın Boğazına hakim oldukları görülü-

Assamblede Ispanya rıcıye nazırı, esasından ayrlması dünya için bir fe. y'or. 
Italya, '.Almanya ve Poi'tekizin lspan- Iaket olmamıştır. İKİ ZIRHLI BATTI 

YARDIM ETMIŞ 

Muvallakıyetin • ebep eri n ra, a yo • an - ün 
Y

a asilerine nasıl yardım ettiklerin: 1 Lo d 25 (R d T ) n 
gösteren vesikaları bugün Mill~tler Tan·f kl d b" d · Bu muvaffakıyetin elde edilnıesı·n- a açı arın a ır enız muhare 

~ de başlıca iki amil vardır: pa · a vermış as er, u umetin Cemiyetine vermir:ıtir. Bu vesiknlar, besı· ti k · il h"k. 
i.Eilere verilen tayyare, tank vesair elindekı" 'k" hl b t 1 d Birincisi bütçemizi mütcva.zin bu • 1 1 zır ıyı a ırmıs ar ır. 
silô.hlannt lspanyaya nasıl scvkolun- ASİLERİN BAŞINDA BİR Iundunnak için cidden büyilk et:oel 
duf;unu anlatmaktadır. · 1TALYAN GENERAL! o ve itınalar göstermemizdir. 

ispanya heyeti, bu muhtırayı geri ikinci amili hiç kimse beklenı;l-"ır- Londra, 30 (Hususi) - Sabah ga-
almıştır. Çünkü bu muhtıranın Mil- du . İngiliz lirası düşünce her rnern. zetclerinden biri İspanyanın Majurka 
!etler Cemiyeti tarafından necıri ti · adasındaki İspanyol asiler· · b ~ leke n enflasyona doğru gtdeceğt ının aşın-
usul bakımından bir takım müşkül- zannedilmiştir. Halbuki bu yıl tutuı. da Italyan Gcncrah Rossinin bulun-
lerle karşılaşmakta idi. Muhtıranın mamış, İngilterenin hariçten müba _ duğunu ifşa etmiştir. Salahiyettar 
başka bir yol ile n~ri temin oluna- Gorecleki yenı" Habeş ordusu ku. 1 lngiliz mahafili de bunu biliyor. yaa annm azalması birçok ınernıe _ 
caktır, ________ m_a_n_d_a_n_la_rından Rcu lmru ketlerde bilakis deflasyona doğru gi- Unutulmuş bir 

facia dirildi A k d 1000
1 B• k•• •• d dilmesine sebep olmuştur. Bu Vadi-

merİ a a ır oyum üz e deki hakiki netice, beklenen mantıki 

28 
neticenin ta.mamile ziddı olmuştur. 

kaçakçı tutuldu ev yandı Sonra diğer bir nokta: tnı;iliz lira. 
Çankırı, 30 (A.A.) - Bir yangın ~n d_üşmcsi üzerine ihnıcatnı. ÇO- Yedi sene evvel Mene-

Vaşington, 30 (A.A.) - Bir bas
km neticesinde binden fazla kaçakçı 

yakalanmıştır. 160 bin dolar kıyme
tinde afyon ve alkol stoklan müsade

re edilmiştir. 

neticesinde llgazm Çomar köyünde galacagı, fakat dahilde fena tesırıer d • . . 
28 ev yanmıştır. Yangında 70 yaş- görüleceği zannediliyordu. men. e ışlenmış Cinayet 
lannda bir kadınla birkaç hayvan Hakikat bunun aksinedir. İhracata B tz;;ıır, 30 (TAN muhabirinden) -
yanmıştır. Yanan evlerden ~ya kur- olan tesir hafiftir. ln.giliz lirasnun un an yedi sene evvel Menemende 
tanlamamıştır. düşnıesinin hariçte bazı zararlı neti • ~calarda çalılar arasında. bir ceset 

celeri de görül' .. t"" F kat dah"l ulunmuş, bu bir kaza ölümü olduğu 
muş ur. a ı - sanılmışt F k Acır 

Yaya yürüyenlerin 1ıakkı~ 
E. Talu, SON POSTA, es . 9 • 1936 

Yiırümek. istiari manalanrJa kullanılma
dığı zaman, muhakkak y1 yalık eosterır. 
'"Yaya yurumek,, mudafar.sı imkinsız bir 
haşivdir; zaten halk ta onu hiç bir zaman 
kullanmaz; "yaya gitmek., der. 

'lo 

Buhran şiddetlendikçe, devletin vıı
::if clcri, ve halTm yardımları art• •ıor . , 
halbuki varidat ma1ı."ftscn a::alıyardıı .. 
- Dr. Muhlis }3:te, 

OUMIJURIYET, 29 • 9 • 1936 

"Bilakis,. yerine "makUsen,. ... Ama "ma
kUsen azalmak,. olsa olsa çofnlmak, at t
mak demektir. Zaten "halbukı,, den sonra 
"~ilakis,, de fazladır. Hepsinin yerine bir 
"ise,, ne kadar daha iyi olurdu! 

~-

Ben sayıkladıkça, Mccidiyc1:1'yiı 

yollarım a.sf aU yerine çirkef kaplıya~ 
ca'{; ve o civarda umumi bahçe yerine 
bataklıklar peyda olacak ..• - Peyami 
Safa, CUlıfHURIYET, 29 - 9 • 1!136 
. Harır; M~cidiyeköyU yollarını kaphyan 

çırkcfın, o cıvarda peyda olan bataklıkla
rın, muharririn. sayıklaması ile makiisen de, 
mebsuten de munnscbeti yoktur. 

:{. 

Şimdi göriiyormn ki resmi <laire
lcrdc tavsiye usulüne kar§ı 'bir ilanı 
harp açılmı§. _ H. F., 

AKŞAM, 28 - 9 - 19..,6 
Kalemi surçmiıı; deyip geçelim. 

:{. 

• M enıııriyette iken Sait pa,şanııı rü
k~:buna tahsi.s edilen araba aldırddı. 
Suleyman Kani Irtem 

' 

kAm Export Credit umum mtidürü 
Mr. ' Nixon, muavini Sommerville 
Smith, Five Bugs denen beŞ büyük 
Ingiliz bankacı mümessilleri ve City 
i§ ve finans alemine menstıP mühim zettiği büyük emniyetten bahis bir 
zevat hazır bulunmuş ve müteakiben nutuk irat edilmiş ve B. Keti namına 
Brassert tarafından ayni zevatın ha- • 

" Atina ,, vapuru 
:A.tina, 30 (Hususi) - Almanlann 

yaptıkları ve adını Atina koydukları 
yeni ve büyük bir yolcu vapuru se
ferlerine başlamış ve bugün Pire li
manına gelmiştir. 

de fiyatların lira. olarak yükselmesi b" "h ı. a at . ıyeye yapılan 
h . . . . ır ı barda bu ccsedın Afyonlu M h 

t 
ususunda~~ ı~.k cereyan gelı~ g~tık- met isminde birine ait olduguv be -
en sonra buyuk faydalar bclırmıştir. gü F ve u

lngilt B .. . n oçada muhtarlık eden İbrahim 

AKŞAM, 29 • 9 • 1936 
k\ı~ait pn:ianm, memuriyeti zamanmd:ı r" 

unn tahsis edilen arab · f" . u-

zrr bulunduğu bir ziyafette Mr. Nixon söylenen ayni vadideki sözler l.Junu 
ta.rafından bilhassa, dostane ve 'T'ür- takip etmiş ve F. Kurdoğlu tarafın
:.iyenin sermaye ve iş adamlarına ar- dan mukabele edilmiştir. 

. ~re ankası u1.enne olan altın tarafından öldürüldü-·· . . . . 
ta.zyıkınin ortadan kalkması ve pa- muhta İb h. k gu bıldınlmış, 
ranm ucuzlaması, memlekette iktısa- ye ve~mi;~ir :m ya alanarak Adliye-

&onra aldırılmıc "M a, . ın ıs:ılınden .. 
1 

. v·.. emurıyette 'k 
cum enın başına gelince S 't ı en., 
~ub~Yb~ti esnasında arab~sı ~:inS:~an~~ rne-
gı 1 ır rnana çıkar. mınış 

Ahfeş 
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Gündelik gazete " _ Tarihi Dedikodu] 

Baş.muharriri . "B Ahmet Emin Yalman -MıNDERDEN NİNE:.M u"zr-RiNDE eynı·n 

Tan'm hedefi: Haberde, fi.kirde, 
herteyde temiz, dürüıt, aamimi 
olmak, kariin gazeteıi olmaya 

\-EŞYAVI DA 

BAŞKA HERŞEYİ ~ .. MİNDER ı UYUYORMUŞ DA! 
NİÇİN ti IR~K~t~LAR'? pa asın 

çahtmakbr. 

Günün meseleleri 1 

Mevki farkı 
Bir inceleme ya.pal.on. 
Okuyuculanmı, birçok lstanbuJIU • 

nun gözünden k~mıı.mı olan bit tet
Jdk gezinti ine davet edeoeğim: 

Jin.rbiye durnbrına gidelim. Sabah 
saat 8. Kalabalık fazla. Tramvaylar 
bütün i tiıı.plarile !:&ıı>ıyorlar, fa.kat 
halk sığışamıyor. Bakın :ııeler görü -

rüz: 
Tek \'tlgonlu ikinci ara.halara te • 

haclim o kadar bUyiiktür ki, onların 
üzerlndeld "Dolmu tur" le\'hıı.sı hiç 
indirilmez, \'e h~sJ bekleşenlerin ö
nünden dolu gr..ıer. Becerlkll olanlar 
atlar, ıkıştıl'Jlı sıkı ır, bir yercik e
dinirler. Ot~er, biraz bekledikte

0 

5onra, 1 ı~e geÇ kalmamak için, ça
resiz birfllcl arabalara binerler. 

Saat on buçuk. Ayni istasyonda 
bekli):6ruz. Hallmı kesafet! azalmış, 
muıın·en za.mn.nlarla. mukayyet olan 
l}'1cular hemen kalmanıı~tır. Durak
frı.kUer 1 ra.r \'e azimle lkıncl ara.ha • 
lan bekler ve onlara binerler. 

Şimdi kallup Tünel durağına gide-

lim. 
Saat on bir. Mesele değtşnılştlr, 

çUnkU önümUzde çlft araba vardır. 
:tktısadi f onnUiün, içtimai t.eslrle na
!id altüst olduğunu göret'ekslnlz. Bi
rinciye tehacüm nisbeti çoğalınl§hr. 
Acaba halk burada birdenbire zen -
glnleŞml!li ,,eya t.asnmıf kaldelerinl 

unutmuş mudur! 
Bir gün ayağımdan rahatsızdnni 

Tlinelden tromnya btnmek lc;:ln ön 
mühaclmlere kab1madım; birincide 
ayakta. kalacağımı nnlayın<'a, ikinci -
ye bindim \'C rahatça oturabildim. 

Bunun sebepleri: Görenek derdidir. 
1;) "\. U.. ;..&...A.JiL :n • 1 & f!t.0A 

]""'? 

- -

Türk parası düsürülemez 
ve düsürülmemelidir ! 

F rank kıymetinin dü 
şürülmesinin yapa

cağı tesirleri mütalea et
meden ve müsbet veya 
menfi tesirlerini mukaye
seye tabi tutmadan evvel 
devalüasyonun ne gibi 
şartlar altında yapıldığı -
nı gözönünde bulundur -
mak lazımdır. 

En bilyUk kapitalist memleket-
lerden biri olan Franeanın parası
nın kıymetini dUşUrmü§ olması 
şUphesiz ki bUtiln memleketleri a
lA.kadar etmiştir. Fa.kat ,bu hadi
sede nazarı dikkate çarpan en mü
him nokta frank seviyesinin dün
yanın Uç büyük mali merkezi olan 
Londra, Nevyork ve Paıis arasın
daki anlaşmadan sonra yapılnuş 

olmasıdır. 
Bu Uç mUhim merkez dünya pa-

ra piya88.8ına hakim olduğuna gö
re nihayet bir para anlaşmasına 
varılmı, olmasının tedricen havu
za atılan bir taşın, su sathında ha
sıl ettiği halkalar gibi, büyüye bil-
., .:.ı •"'· -r- .; ..,,.J .Iau.a-as .oüooelni 

doğuracağı ıte anlaşmanın müs
bet tesirlerinin bu suretle dUnya 
iktısadiyatI üzerinde iyi tesirler 
yapacağı Umit edilir. 

•ı ngiltere 192:') de parasını tes-

·----- ---------~ 
Frangın düşüşü karşısında Türk iktisatçı ... 
lannın, maliyecilerinin ve ticaret hayatile 
alakadar olan mühim firmalarımızın ne 
düşündüklerini ve bu hadiseyi ne suretle 
karşıladıklarını öğrenmek maksadile hazır 
ladığımız ankete devam ediyoruz.Bugünkü 
yazıda kıymetli maliyecilerimizden Halis 
Kaynarın bu mesele hakkındaki fikirierini 
okuyacaksınız. 

rini daha fazla göstermeye başla
mıştır. Bilhassa son zamanlarda 
bütçe açığı gittikçe artıyordu. Ni
hayet sanayicilerin vaziyetine de 
s'adece bunlara borç vermek sure
tiyle bir çare bulunamıyacağı, 
Fransa bankasının hükumete mü
temadiyen hudutsuz ikrazlar ya
pamıyacağı, ve Fransadan hıırice 
giden altın akınının durdurulamı
yacağı anlaşılmıştır. 

lşte .Fransa, a, dahili iktısadi 
vo.niyeU, b ho.rirf ilrtiııu:ını mtintı~f'

betlerinde karşılaştığı milşkülatı 
cezri bir kararla halle doğru git
mis bulunuyor. 

Türk borsasında hiç bir aksUliı.ıneı 
olmaması beklenilemezdi. Jlk te
reddütlü dakikalarda eshnn:ı ve 
tahvilat fiatlerinde bilhassa harici 
borçlara ait tahviller üzerinde bir 
tenezzül göze çarpmış olmakla be
raber hiikümetimizin aldığı kat'" 
vaziyet üzerine tedricen husule ge~ 
len bu farklar zail olmaya başla-
mı..t ır 

Fransa için zanırf görilıdü
ğ\inü söylediğim devalüas

yonun acaba memleketimizde tat 
biki dUşUnUlemez mi? -

DevalUasyonun leh ve aleYlıiua~ 
söyJenilebllccek bir çok şe'-'le!- -
d 

J var 
ır. Fakat bir memleket için ta 
• l 'kt d' · ru. rı o an ı ısa ı bır hareketin . 
- l dı-ger mem eketlere tatbiki aynı 
t
. . ne. 
ıceyı verir diye bir kaide yokt ur. 

Memleketimizin iktısadi bün~e .· 
't'b ·ı sı 1 ı arı e şahst kanaatim para • nın 

kıymetten dUşUrülmesinin mahdut 

bazı ithalatçılan kazandırmak, ih
racatınuzı bir nebze arttırmaktan 
başka bir faydası olamıyacnğıdır. 
Türkiyede buna taraftar olanlar 
en mühim bir sebep olarak çiftçi
lerin borçlarını ileri sürüyorlar. 
Bunları ödemedeki müşkUlatı gös
teriyorlardı. Fakat, CUmhuriyet 
hilkumetimiz bu borçları uzun va
delere ve taksitlere bağlamak, faiz 
miktarını en 12 ve q, 9 dan % 3 e 
indirmek suretile ödemesini çok 
kolayl~tırmış bulunduğundan bu 
sebep te ortadan kaldırılmıştır. 

• 1 hracat maddelerimize gelin-
ce, bunların mühim bir 

kısmı tütün, incir, üzüm, fındık ve 
halı gibi yalnız memleketimizde 
yetişen mevaddan ibaret olduğu 
cihetle fiatlerlnin ucuzlamasının 

bunların ihracatı üzerinde pek faz 
la bir tesir yapmıyacağını zanne
derim. 

Buna mukabil memleketimizde 
devalüasyonun yapacağı zararları 
sayacak değilim. Yalnız, para kıy
metinin halihazır seviyesinin mu· 
hafazasını zaruri bir şekle sokan 
en bUyük bir şeyi söyliyeceğim. 

Cümhuriyetin memleketimizin 
iktısadf hayatında yaratmaya mu
vaffak olduğu tasarruf hareketi 
devalüasyon yapıldığı takdirde 
baltalanmış olacaktır. Senelerden
beri hUkfımetimidn sarfetti!!i faa
!iyet ve sabit para siyaseti "'saye
sinde eskiden sıfır denilecek kadar 
ehemmiyetsiz olan tasarruf tedri
cen yüksele yüksele pek milhim 
miktarlara baliğ olmuş ve memle-

A ' 
gavur ... ,, 

ın::Cı Akif. Pa~a Maliye Nezareti 
eşan idı. l' lm1i bin kuruş mııa.s 

alırdı Ayhih d"rt ~ ta · .,. 0 torba mecidiye tu-
rdı. Aylık ~ıkınca ak an1 kapı do" 

nU ·· t • • şu orbalan araba ma yeri tiri 
Şehzadeb~ ındaki konağına ge~rird~: 
il 

Agop 1 a a Maliye Nazın oldu 
acı Akif Paş 'b' - • la t . 8 gı 1 dcgerli bir adam-

Pa e.5riki mesai edemedi. Hacı Akü 
:" ~k değerli \'c aJ ni zamanda 

~o ngırba lı bir adamclı A o ı Pa 
ıse gaHt tablatli, gatlt li ~nlıgi~ şıı 
~gop Paşa Hacı Akif Pasa3~1 Su

raJ ı Devlet azalığına naklettlrdi H 
C'I Aklf p b . ~ 
T aşa eş bin kuru maas ile 
.. :~;::at Datn:8i.ne aza oldu. İlk ay. 

. nca mecıdiyeler bir tcl< t-Orba-
ya ındi. Hacı Akif Paşa, b · 
akşamı bir torba leli ır ~lel'Şembe 
ab mec yeJ·ı ~ene a-

r . asına yerle tirdi. Doğru konağın 
çekti \'o konağın mabeyn odasuuı. tor~ 
ba), taşıttı. 

Hanımefendi haremden mabe''ll 
dasma .,.eldi ı• . ,, O· . ... • erdekı tek t.orbM, 
kaldırh. Hareme giderken bir lnfl. l 
duyarak geri döndU. Ve torbayı ye:e 
savurarak: 

,, Be 
- ynln patlasın ~vur' d 1• A ,... • .. ,, ec ı. 
~op Paşa Yenlköyıle otururd 

llaliye ~azın olduktan h' u. d onra ır :ıt 
pe~· ~hlnmış, akşam kapr dti'nUşU ntr-
na bınip Tnl"tlbynya Bt'\ •''kd 

ğ. · • , J u ereve 
~itme ı Met edinml~ ti. Tam vnk'a~ın 
haftasına tesadilf eden perşembe ak
şamı atına binip vezerken k'' b 
d 

"' oy aşm-
a at şaha kalkh Agop p .. , 8 • - yı vere 

fırlattı .Harap olmuş buluna ·ht n n ı-

mrn koca koca ta ları yol üzerinde 
duruyordu. Agop Paşanın başı taşla
ra çarıltı ve beyni natlıyarak öldü. 

:{o 

Vak'ayı Hacı Akif Pa a hl t 
nakletmbtir. zzn 

Abdurrahman A.dil EREN 

ketin iktısadi bilnycsinde öUvenl
lecek bir kaynak teşkil etmiştir. 
Para kıymetinin dilşUrtllmesi işte 
bu harekete mühim bir darbe vu
rabilir. Bunun Tilrk ekonomisinde 
çok zararlı neticeler vereceği mu
hakkaktır. 

Ötedenberi Tilrk parasını sağ. 
lam tutan ve bu siyasetinde mu
vaffakıyetle devam eden Cümhu
riyet Hükumetimiz son vc~He ile 
de para kıymetinde bir tebeddill 
yapmıyacağmı bildirmekle Türk 
parası hakkında hiç bir korku ol· 
madığını bir kere daha isbat et
miştir. 

dllnllz mil! Za.\'Bllı geçen Şişliye 
ikinci ile gidiyordu" dedikodmm bizi 
tirkUttir. Halbuki tek ikincide yol -
culuk ettlk mi, \'tl.Ziyeti lehimize mh 
edecek sebep hazırdır: Durağa ilk o· 
lıırak ikl'nci geldi, boşuna bekleme -
den bindik. Halkın hayat standardı 
~ok ~1ikselınlş, medeni ihtiyaç.lan ~o
ğalnu§tır. Kazanç.tar ayni nlsbette 
artnıadığt için, her imkandan para 
tasarrufu lizım ~eımcktedlr. Bu ıııev
ld farla, bir kt..,l için günde 10 kunıt, 
senede 86 Ura tutabilir ki bir kat el
bise \'eya kışhk mahrukat parMıdır. 
Bu essiz ve acı miicadeJede bta.n • 
bullunun kal'§ısma içfjmai bir dert 
olan görenek !;ıkıyor. Onun yardımı
na ko uıaınaz mı f 

bit ederken rayici yUksek 
tutmuştu. Bilahare parasının ha
rici kıymetini indirmek, memleke
tini ucuz mal satın alınabilen bir 
yer haline sokmak ve İngiltere ik· 
tısadiyatına canlılık vermek mak
sadlle parasını düı;ıUrdilğü malfım
dur. 931 de lngilterenin başlaciığı 
bu paranın kıymetini dUşürme si
yaseti İngiltere, Amerika ve Fran 
sa arasında bir para harbine, daha 
doğrusu parayı alçaltmak euretile 
harici ticareti arttırmak rekabeti
ne yol açtı. 

B iraz evvel söylediğim gibi 
bu kararın dünyanın mali 

merkezleri olan l.JOndra, Nevyork 
ve Parisle yapılan anlaşma Uzeri
ne verilmiş olması ve Fransanın 
bir damping yapmamasının mu
karrer bulunması para harbinin 
nihayete erdiğine bir delil addedi
lebileceğinden çok büyük bir ehem 
miyeti haizdir. 

Bu sayede arsıulusal mali miina 
sebetlerin kolayl~ması, ve tediye 
güçlüklerinin nisbeten zail olması, 
beynelmilel ticaretin inkişafı bek· 
lenilebilir. 

OKUYUCU MEKTUPLARI 
Garibi şu ki, yaptığım f.etldklere 

göre, birinci mevki nrabalann gün • 
delik varidatı, ikincilere nisbetle da - Maamafih, bu ekonomik harbin 
ha azmış. Belki çift arabalarda iş b~ dünya iktısadlyah Uzerindeki men 
ka tUrlüdilr· Şirket, bu vaziyete rag- fi tesirleri yavaş yavaş anlaşılma
men acaba neden ikincileri 0 kadar ya başladı. 933 senesi Haziranm-

' " senek i ıet\r · 
Esasen şehir nakU ,·ıuııt.alarmda 

mevki farkı doğru değildir. Sebebini 
kısaca anlatınıık iınkiınsızdır; fakat 
elimizde çok nıLaller var: İşte Anu
pa şehirleri; An){ııra ot:obüsleri; hat
ta tstanbulun lnldlld kınk dökilk o
tobU terinde yolcu tasnifi yoktur ve 
Belediyenin ı ıeteoekleri'nde de olmı
ya.caktır. tzmir tramvaylarmda bi • 
rind me,·Jd kaldırılnuş gibidir. 

Tnı.ım·nydan bu derdi kaldırmak, 
belki nmkn,•ele lcahı olarak, şimdilik 
mümkün 0ırnayn.bilir; fakat ba7J ko -
layla5tırıcı tedlılrler bt1lunamaz mı? 
Me elii: 

Şi ıı . TUneJ, Beşiktaş • Fatllı, 'Or
taköy • Aksaray, Bebek • ~inönü 
gibi çlft arabalı hatlarda, ikı ~erde 
bir, ikisi de ikinci çift arnbalar kal
dırmak mümkün değil midlr! :Kaldı 
ki, bu suretle yolcu adedinin artaca
ğını da tahmin kabildir. 

GUnUn ortasında ''e akşamlan g~ 
vakit, tıcrncl me\'kf arabalal' daha ~ık 
f etmez mi! 
"şuracılda bir de Tünele bakalmı: 

OUndllzlerl büyük fasııaJarJa işler, 
çUnldi yolcusu azdır. lnlş yo1culan 
her zaman seJTektir. O halde, giln
dtiz saat JO ile 5 arasında Ucretf me
sela yarıya indirmek, iniş eferJerlnl 
•<'uzlatmak hem şirketin hem halkın 
Define değil midir? 

'.A. N. P. 

da Londrada toplanan dünya iktı
sat konferansında bir çok mühim 
meseleler başında paraların stabi
lize edilmesi ve her şeyden evvel 
Sterlin, Frank ve Doların biribiri
ne nazaran tesbiti işi geliyordu. 

Dünya iktısat konf eransmı o 
zaman daha ilk haftasında akame
te uğratan mesele paralarm tesbi
ti hususunda anlaşılamaması oldu 
ve altın esasını kabul eden memle· 
ketlerle altın esasında olmıyan 

memleketler olarak konferansta 
iki grup meydana çıktı. Bunu Do
ların kıymetten dUşürUlmesi takip 
etti. Bu suretle o sıralarda Reisi
cumhurluğa gelen Ruzvelt bilhas
sa fazla borçlu olan çiftçilerin va
ziyetini dUzeltmek me.Jtsadile para 
harbine atılmı§ oldu. 

F ransa, İngiltere ve Ameri
kayı sür'atle takip etme

miş ve devalilasyonun senelerde?\ 
beri bir zaruret olduğu kabul edil
mesine rağmen mevkii iktidara ge 
len hUk<ımetler oimdiye kadar bu
na karar vermemiştir. Bunun se· 
bebini çok tauınıfklr olan Fran
sız milletinin devalUasyonun ilk a
cı neticelerine katlanamayı~ında. 
görmek kabildir zannederim. 

İngiliz ve Amerikan devalilasyo
nundan sonra Fransız parasının 

çok yüksek kalmış alınası tesirle-

Fransayı takiben altın esası blo
kuna dahil olan İsviçre ve Hollan
da da paralarını düşürdüklerinden 
bu devalUasyonlann kambiyo işle
rinde bir istikrar temin edeceğini 
tahmin ederiz. Artık ticaret için 
çok zararlı para tehlikelerile es
kisi kadar karoılaşmıyacağımızı ü
mit ederiz. 

• • • 

Türk parası 
Türk pa.rasmm şimdiye !tadar 

franga bağlı olduğu maliımdur. 

Bir Türk lirası 12.03 ve 12.06 ara
sında muamele görUyordu. Fran
sız frangının sukutundan Tilrk pa
rasının mUteessir olmaması için 
hUkfımetimlz maalmemnuniye çok 
seri ve yerinde kararlar ittihaz et
miştir. Tilrk lirasının Fransız 
frangile mübadelesini ayni kurlar
da muhafaza etmek milli paramı

zın da Fransız frangmdaki sukut 
nisbetlnde dUşUrUlmesi demek o
lurdu. Bu itibarla hilkfımet evvela 
Tilrk parasmm kıymeti dUşmiye

ceğini ilan etmi§ ve Tilrk parasını 
Fransız frangına tabi olmaktan 
kurtararak İngiliz lirasına bağla
mıştır. Merkez Bankasmm döviz 
ihtiyacını İngiliz lirası olarak te
min edeceği ve muvakkaten lngi
lir lira.sma 620 kunış alış ve 623 
kunıı, satı§ fiatı vereceği bildiril· 
miştir. 

F ransız frangının sukutu U
zerlne (bu kadar mUhim ve 

cihan§ilmul bir hadise karşısında) 

( Harb~ye cadd · ) · · · 1 . esı ısını ıaae 
Bır okuyucumuz yazıyor: . • . . 
''B_:n Nişantaşmda oturuYoru ı dıgı ncalimizden Maarif Vekili Bay 

sokagımızın adı evciden Harbını. S~~fet Arıkan hepimizden daha iyi 
caddesiydi. Sonradan bilmem 

11
• ~e bı!ır, temenni ederim ki bunu yap

değişti. Halbuki eski 'adında ts:ı~hı~ mak istediği işlerin başına kaydet -
' ..... l . b 

bir hatıra kıymeti var<lı. Bir as mış ulunsun. 
yakın bir zamandanberi ordum ra .Fakat ister böyle bir feyiz kaynağı 
kıymetli zabitler büyu .. k şefle .. uza vUcuda getirilsin, ister - korktugu· m 

' • ve 'b· 
memlekete yüksek hükumet ve hatta g~ ~ • Harbiyenin yerine, Taksim 
devlet adamları yetiştiren bir ocağın ~ıbı - Harbiyenin yerine, Taksim ta
admı taşıyordu. lı~hane meydanında olduğu gibi, çir 

Bu mUliha.zaların hiçbiri varit ol- kın bir mahalle kaim olsun, artık o
~as~. bile Harbiyenin yalnız .A.ta- r~sı Harbiye olmıyacak, Harbiye di-
ttirk~ Yetiştirmiş olmş.sı, ona modc y anılmıyacak!. 
Türln~enin beşiği imiş gibi pek Yü~ . ~unun için valimiz ve belediye rei
sek bır kıymet izafe ediyordu. sımızden, bütün lstanbulluların işti • 

.. O .. tarihi adın değişmesi benim r~k ~de eklerinden şüphe etmediğim, 
gonlumde bir ukde gibi kalmıştı; her bır rıcam var: 
s k a ğ a çıktıkça gözüme ba • ~u bizim caddeye eski adını iade 

etsın. 
tıyor ve adres vermek lazımgeldik- .•. 
çe sokağımızın asıl adını adeta h Dedıgım gibi bu rlcamda bütün ts-

as- tanbullul b i 
retle hatırlıyorum. ar en ınle beraberdir. an _ 

Har.biye Mektebi Anka.ra, .. a gı'tnı· cak bizler henUz demokratik yurt -
" 1§- daşıı· i · 

tir. Ben eski bir Harbiyeli olmad ga yıce alışamadığımız için 
' 1- halkı · ğım halde, bundan bir öksUzIUk duy mızın, bırçok şeylerde, ağzı 

gusu gibi hüzUn duyuyonım! Harbi: varı:;a .da dil~ yok. Böyle olmasa cad

yenin yerinde boş bir bina kalacak ~~mizın eskı adı deği§tiği vakit bU
Onun da ne olacağı belli değil: :~n Nişantaşının itiraz etmesi gerek 

U m a r ı m k i, G a l a t a a a • · 
r a Y lisesine muadil, f a k a t ~u münasebetle bir hatıra kayde-
Fraı:ısızca yerine İngilizce ve Alman- deyım: Meşhur Fransız muharriri 

cayı yabancı bilgi dili olarak öğreten Anatole France vefat ettiği vakit 

iki taraflı bir lise olur. Böyle bir ir- Paris belediyesi Quai des Grands 

fan mUessesesine nekadar muhtaç Augustin rıhtımına onun adını ver -

bul 
meği kararlaştırdı. Bunda bir mu"na _ 

unduğumuzu Harbiyenin yetiştir- scbet te vardı: O büyük edibin ba -

ediımelidir ! 
bası Thibault vaktiyle bu sokakta ki
tapçı imiş. Hatta muharririn bazı 

kitapları~da çocukluğunun geçtiği 
bu sokagın hatıraları iz bırakmıştır. 
Fakat eski adının tarihi denebilecek 
hiç bir kıymeti olmadığı halde sokak
ta ~turanlar protesto ettiler, öteye 
benye başvurdular, nihayet rıhtımın 
eski adı iade edildi! • 

Bu vesile ile birkaç sene evvel İs

tanbul sokaklarına konulan adların 

garabeti, hatta bazan münasebetsiz • 

liği hakkında dikkati celbetmek iste • 

rim. Ben görmedim; fakat temin et
tiklerine göre KadıköyUnde bir (Çar 

§aflı Kadın) sokağı varmış! Çünkü 

sokaklarımızın vaftiz babası 0 gün 

~ezkür sokağın altbaşından - galiba 
bır yokuş olacak? • geçerken, üst ba
şında çal'§aflı kadın görmüş! 

Zaten okadar uzağa gitmeğe ne 
hacet. Bizim caddemize çıkan sokak-
larda da beledı'y . . . . - ' e rcısunızın oturdu-
gu Vali Konağının karşısında böyle 
yolsuz iki ad var: 

Eyta.ın Sokağı ve Emlak Sokağı ı 
Bank d ... a. a ı kor gibi sokak vaftizi ı N 
ise, s_özU. ~zatnuyalım. Bu yeti~le; 
soka.g.~ gıb~ adlar, bir giln gelip te da.
ha munasıpleri bulunduğu vakit k 
parılıp atılacak birer etiket .

0
: 

du~~nlar; fakat tarihi Harbiye C~;ı 
?esının adı kıymetli bir hatıra ol -
ıa~e edilmelidir.,, arak 

Rauf A. llotinu 
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General Ali Hikmet yeni spor 
programını anlat.yor 

Muhabirimize dedi ki : 

Atletizm başta gelecek, atlet olma
yanlara futbolde yer verilmeyecek 
güreşe çok ehemmiy·et verilecek 

' Balıkesir, (TAN muhabiri bildiriyor) - Türk Spor Kurumunun Ba.5-
.nı, Gaziantep Sayla\'l General Ali Hikmet A~·ertlem dün ekspresle, 

.ocuklarını görmek ve bir müddet istirahat etmek üzere şehrimize gelmiş
tir. 

500.000 Dolar 

Bir Boks maçı için 
teklif edilen para 

Bu yazın ortasında Alman bok -
sörü Şimelingten beklenmiyen bir 
majlübiyete uğrayan zenci boksör 
Joe Louiz Amerikada yine parlamış
tır . 

Geçen hafta karşısına çıkarılan 

hasmını beşinci devrede bayıltması 
zenci boksöre yeniden reklam olmuş 
tur . 

Dünya şampiyonluklarını tertip e· 
den insanlar şimdi zenci boksörün 
dünya ağır siklet şampiyonu Bra • 
dokla karşılaşmasını istiyorlar. 

Cihan şampiyonu bir çok teklifler 
almıştır. Bu tekliflerin en mühimmi 
Kaliforniyadan gelmiştir. 500.000 
dolar gibi büyük bir servet teklifini 
alan cihan şampiyonu zenci ile kar
şılaşmağa hazır olduğunu bildirmiş
tir . 

Fakat diğer taraftan cihan şam
piyonunun hastalık yüzünden dö -
vüşemiyeceği Nevyork federasyo -
nunca tasdik edilmiştir. Aradaki ih
tilafların halledilerek maçın yapıl -

ülimpi~·attan yeni dönen başkanı Tan namına ziyaret ederek yapıl
makta ve ~ apılacak olan spor hareketleri hakkında malUmat almak iste
<lim. Beni giileryüzle \'e tatlı bir dille kabul eden bru kanla şunlan ko • 
nnştuk: 

ması muhtemeldir. Çünkü ortada 
Spor Kurumu Reiıi General Ali oynıyan para miktarı pek büyük • 

Hikmet Ayerdem t·· 
- Kültür Bakanlığında bir spor,.._---------------------------

mUsteşarlığı kurulacağını, mektepler
le hariç klüplerln clele vererek c;alı

şacağını gazetelerde okumuştum. Be
ni tenvir eder misiniz? 

- Bunun hakkında hiç bir malu
matım yok. Fakat bizim hü'ku:nele 
birçok tekliflerimiz olacaktır. Hü
kümetin büyük yardımı beklencrek
tir. Türk sporu ancak bu surette can
lanabilir. 

Faaliyet programı 
General Ayerdem çok kısa bır za

manda tatbik sahasına geçecek olan 
faaliyet programını ve hükumete ya
pılacak olan teklifi, bir malumat e
dinmem için uzun uzun izah ettikten 
sonra, çok esaslı şekilde çalışılacağı
nı söyledi. 

- Talebelerin klüplere dahil olma
ıına ne dersiniz? 

- Anlattığım gibi, sporda 
ayrılmıyacak, ferdi kudretin 
bulması için çalışılacak. 

zümre 
vücut 

- Anadoludaki sporu da bu esas
larla mı canlandıra.a~ız? Gelen 
antrenörlerden 3 şehirden gayrisi is
tifade etmiyecek mi? 

- Uç antrenör getiriliyor. Baş ant
renör gelmiştir. Diğerleri Izmir ve 
Ankarada çalışacaktır. Ankara ve 
lzmire dahil olacak mıntakalardan 

seçilecek birer mümessille bir kurs 
açacak ve bu kurslardan yeti§ece~ler 
df: vilayetlerinde sporun idaresine ge
çeceklerdir. Baş antrenör de sık sık 
gezmeleriyle bu çalışmayı kontrol e
decektir. 

Daima atletizm 
Mesela bir milli takım yapnıak is

tiyoruz. Görüyoruz ki her oyuncu 
bir sistem tutturmuş. Tam bir takım 
yapmak imkansız. Halbuki bizim ka
bul ettiğimiz sistem İngiliz oyunudıır. 
Bu antrenörler sayesinde bütün mem 
lekette yalnız bir sistem hüki.ım sü
recek ve bir milli takım yapmak is
tenince herkes bir havadan çalmıya
caktır ... 

bır Rumen, Finlendiya, Alman. ilah ... 
usulü değil, Türk usulü esas olacak
tır. 

Bütün vilayet, kaza, ve köylere ta
mim yaydık. Kuvvetli, güreşçi arıya-

cak, bu gençleri kaza ve vilayetı"'rde 
birbirleriyle güreştirecek ve gal;ple
rini federasyona alarak hususi sur~t
te yetiştireceğiz. Güreş en büyük hi
maye payını kazanacaktır. 

spanya ihtL8linde güç 
kurtulan futbo!cular 
Meşhur kaleci Zam ora idam edil

mekten nasıl kurtulmuştu 
Senelerce dünyanın en yüksek ve en teknik kalecisi olarak tanın

mış ve on seneden fazla ispanya milli takımının e~siz kaleciliğini 

yapmış olan meşhur Zamoranın son ihtilalde öldürüldüğünü bazı ga
zeteler yazmıştılar. Bu namlı futbolcünün kurşuna dizilmekten nasıl 
kurtulduğunu ve bugün ne halde ya,adığım vtık'nycı :;ıatılt ulan bir 

Jspanyol gazetecisi şöyle anlatı yor : 

Bizim Madritte sabah gazetelerin· ı 
de çalışan muharrirler işlerini güneş silahlı ve başlarında kolundaki işa -
doğarken bırakırlar. retten şef olduğu belli bir gençle Za 

Geçen Temmuzun son günleri, yi - moranın kansına ziyaretlerinin se -
ne sabaha karşı işimden çıkmış yor- bebini anlatıyorlardı: 
gun, argın evime döndüm. ispanya - Dün gece bizim kıtalar üzeri -
ihtilalinin kanlı günlerini yaşıyor - ne bu evden silah atılmış, 
duk. Gazetelerdeki çalışma çok ha· - Evi arıyacağız. 
raretli idi. Hemen yatağıma girdim. Kıt'anın şefi, Zamorayı görünce: 
O sırada acı acı telefon çalmaya baş- - Vay sen Zamorasın değil mi? 
ladı. Kaleci cevap verdi: 

Telefonda bir kadın sesi nefes ne- - Evet ben Zamorayım. 
fese: Orayı bir sükut kapladı. Ekserisi 

- Antonyo! Antonyo! Goya ma - şerefli kalecinin milli takım kalesi -
hııllesindeki dostunuz tehlikededir. ni nekadar kahramanca müdafaa et
Çabuk yetişiniz! Dedikten sonra tele tiğini seyretmiş gençlerdi. Cesarete 
fonu kapadı. dip meşhur futbolcünün evini ara -

Goya mahallesi asilzadelerin otur- mak eğırlanna gidiyordu. 
duğu bir yerdi. Tanımadığım tele • İçlerinden biri: 
fondaki kadının ismini söylemediği - Sen Fa.şist değilsin değil mi? 
ahbabım hangisi idi acaba?. • Bize faşist olduğunu söylediler. 

Zihnimi kurcalarken, hemen bir Meşhur kaleci, siyasetle alakası 
isim hatırımda canlandı: Rikardo za olmadığını ilave etti. Aralarmda kah 

raman kalecinin evinin aranamıya

cağmı söyliyenler oldu. 
- Kaçmazsın değil mi? Sualile ka 

pıyı çekip gittiler. 

ur. 

Rusyadaki temas
lardan alınan 

neticeler 
Sovyet Rusyada muhtelif spo?" te

masları yapan sporcu kafilemizin re
isi alınan neticeler hakkında alaka -
darlara resmi malumat göndeımt~ti.r. 
Bu malümatta, HaJkcvi futbolc·ı· m
nın üç maçı kaybettikleri, buna mu
kabil, iki güreş, iki bisiklet ve bir es
krim müsabakasının kazanıldığı, bir 
eskrimda da berabere kalındığı bildi· 
rilmiştir. 

Uzak Şarkta 
gerginlik 

Çin hükumeti Japonya
ya nota verdi 

Londra, 30 (A.A.) - Röyter a
jansının teyit ettiğine göre, Çin hü • 
kiımeti Japon hükumetine aşağıdaki 
dört dileği bildirmiştir: 

1 - Japon kuvvetlerinin bundan 
böyle Çin topraklarını çiğnem:yec:ık
leri hakkında taahhilt verilmesı. 

2 - Japon rnilliyetpervel'lerınin 

Çinde yaptıkları kaçakçılığın kaldı
rılması. 

3 - Japon kuvvetlerinin Feagtai
den çekilmeleri. 

4 - Çin, Ying Juking muhtar dev
letine kat'§I hareket serbestisiııe ma
lik olacaktır. 

Bu dileklerin Japon diplomatik 
mahafilinde büyük bir heyecan llyan
dırdığı söylenmektedir. 

Mısır milletler cemiye
yetine kabul ediliyor 
Kahire, 30 (Hususi) - Mısırın a

samblenin birkaç hafta sonra yapıla
cak fevkalade bir toplantısında Mil
letler Cemiyetine kabulü için hazır

lıklar yapılıyor. 
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Çok yorulmuştu. !kinci kattaki a

partmanın penceresinde oturmuş, 

dinlenirken düşünceye dalmıştı. Bi
riken borçlarından dolayı memleke
tini terketmek mecburiyetinde kal -
mıştı. Ailesi de, kendisini kovmuş, 
üstelik onu Amerikaya kadar götü· 
recek harçlığı da vermemişlerdi. Ce· 
nevede "demirlemek" icap etmiş, 

kumara dalmış, lslav, bilhassa Bul
gar talebelerini pokerde yutarak e
peyce "mangır' toplanuştı. Talebe -
lerden \:-iri bütün varını, yoğunu ku
marda kaybederek, kendisini göle 
atıp intihar edince, kahramanımız 

Thalak'ın aklı başına gelmiş, ku 
mardan vazgeçmiş ve Allahtan ola· 
cak, şöyle usturuplu bir fikir düşün· 
müştü: Büyük bir yer tutacak, bir
kaç minder satınalacak ve eskrim, 
daha sonraları da boks dersi vere -
cekti. (Esasen boksu Parisli bir us
tasından ögrenmişti.) 

tşte bu eskrim sayesinde yüksek 
sosyetelere, muhitlere girdi çıktı. O
rada peydaladığı nüfuzlu "şahsiyet
lerden", bilhassa Rusya için birçok 

tavsiyeler aldı. Bir de son boks ma
çile dünya şampiyonları arasına gi -
rince de Parise yollanmak üzere ha

zırlıklara başladı. Hayatında ilk 
defa olarak, bir parça olsun, para 
toplıyabilmişti. Genç, egzantrik, ve 
hele kezmopolit kadınlar, bol bol, hiç 
sakınmadan paralar vermişlerdi ona. 
llk önae, memleketindeki borçlarını 
ödedi. İnkar edilemiyecek kadar ve 
kahraman hudut zabitleri olan ecda
dından miraslandığı iyi kalpliliği, te
miz tavrı herkesi hayran bırakmış
tı. Tanıdıkları tapıyorlardı ona ... 
Bizim birçok öfkesi burnunda, huy
suz, baruta benziyen erkeklerimiz gi 
bi, kalben temiz ve asil kalmıştı. 
Çocuk ve adeta kız gibi utangaç ru· 
hu, sarımtrak kartal gözünil andıran 
gözlerinden okunuyor, dağlı Hacuk 
ve Uskok kabilelerinden gelen er -
keklerinkine benziyen kalın ve sert 
Dlr B&Kll."l, :u.ıoı;aa.ı l'& v& .,..,.... -.- • •.,. 

du. Aşk denizinde çok gezmiş, sev
miş, sevilmiş idise de hakikatte ho
şuna gidecek tek bir kadın bulama
mıştı. Zira aslında daima . ve d~i~a 
şövalye ruhu ile yetiştirılen butu_n 
insanlar gibi ideal kadını a.rıyan bır 
Don Kişot olarak kalmıştı. 

Büyük bir arsadan bozma bahçe· 
den tatlı bir rüzgar esiyordu. P e k 
yakındaki bir pencereden bir kanar
yenin sesi geliyor, ve daha uzaklar
da da Şopenin ölmez ballatlarından 
birinin tatlı ve ahenkli iniltileri da
ğılıyor, yayılıyordu. Thalak, bir 
vahşi gibi açık gözlerile, hulyalı hul
yalı, cıgarasının çıkardığı ~u~a~ 
halkalarını takip etti. Birden ırkıldı. 
Çıplak, terliyen ensesinde birkaç 
damlanın damladığını duydu. Onla
n mendilile sildi. Kuruttu. Lakin 
damlalar yine düşüyordu. Adeta 
parlak bir haziran göğünden yağ -
mur yağmıya başlamıştı sanki... De
likanlı başını çevirdi. Yukarı katta
ki apartmanın penceresinde, saksı 
ve çiçekler arasından yüzü utancın
dan kızarmış ve bu şaşkınlıkla, söy
liyecek söz bulamıyan ve gözünü de
likanlının hayrette kalan yüzünden 
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Çeviren: lbrahim Hoyi 
ayıramıyan güzel bir kadın başmı 
gördü. 

Nihayet, bir çocuğun konuşma-.. 
nı andırdığından dolayı kadınlarmı 

pek hoşuna giden o, tuhaf fran~ 
casile: 

- Çiçeklerinizle birlikte dikenhil 
de suluyorsunuz madam, dedi. 

Kadın, ona çocukça bir hayretle 
bakmakta devam ederek: 

- Bana batamıyacak kadar uzak· 
tayım ondan ... Diye cevap verdi. 

- Lakin, batrnıyanJan da vardır. 
- Nebatat bilgim pek zayıf, peıı 

kurudur. Bununla beraber haydi ele 
diğinizi kabul edelirn. 

- Çok rica ederirn, madam, git • 
meyi_n~'.. Kaç~~yın~. Havt:ya bakıp 
ta sızı oyle gokde c:;içeklerle çevre
lenmiş bir halde görmek, seyretmek 
o kadar güzel ki... 

- Konuşuşunuzdan ve şivenizdm 
anladığıma göre buralı değilsiniz. 

- Eseflerimle.. öyle... Tekaü .. 
çık~nlmış eski bir zabitim. Hiç ş~ 
hesız bildiğiniz gibi de eskrim " 
boks hocalığı yapıyorum. 

- Evet. Hakkınızda, gazetele~ 
epeyce şeyler okudum. Zafer yolım,. 
da doludizgin gidiyormuşsunuz .. . 

- Ne zafer, sefil bir zafer ... 1.6. 
kin bu da çalmaktan bin kat d 
iyi... Erkek ne yapabilir? Çalış~ 
değil mi ? .. Eğer bütün kurdukla~ 
olursa, Parise gideceğim. A~Tıca .. 
ta binicilik dersi de vereceğim. ıoa

nınız madam, adeta at delisiybia 
ben ... Burada da atsız 'ne hale gel • 
diğimi kabil değil tasaVVur ea,. 

mezsiniz. Bir at görünce, bir bed6'f. 
bir Arap kadar mahzun oluyor, a.. 
der duyuyorum. Yalnız biz süvari
ler, atla binicisinin "bir" (haydi .._ 
ki tabirle söyliyeyim) yekvücut ol• 
duğuna inanıyoruz. Tabiatle, bir ... 
san mevcudiyetinde at ruhu olIIUI 
mak şartile ... 

- fiiMi di kökll JLurumus 0:ı.p_ 
:::>entör ( .c J enn nayrülhalefisinllt 
Bari amazonunuzu buldunuz mu? 

Thalak kadının renginin ne k 

dar çabuk uçtuğuna, sonra kıza+ 
ğına dikkat etti ve gözleri (cid 
tuhaf) nemlenerek dumanlandı. Ha. 
na da kadın şQl}tı· Thadak, g~ 
kadının sözlerine hararetle ve de 
ni bir sevgi sezişile mukabelede bta.. 
lunmak isterken, kadın sadece ~ 
çük bir baş selamı verdi ve dudüe 
larında zor zaptedilmiş ve tahrik 
dici bir kahkaha ile çiçekler araa-ıı 
dan silindi. 

Işte tanışmaları böyle oırnuştu. 
Akşama, Thalak, yemek ye!llllı> 

için şehre gitmek istemedi. Bir 
den utanırmış gibiydi. Bir yabaneı. 
nm mevcudiyeti kendisini şaşırtm1t
tı. Gece, karanlıkta, kendisine Ymı-~• 
tak işini de gören maröken bir mJn. 
dere uzanmış, yalnız ve bahtsız al • 
duğunu hissediyor, anlıyordu. 

Artık biz de, bütün dünya gibi spor 
denince futbol anlaınıyacağız. Bizde 
de spor artık atletizm olacaktır. Teş
kilatımızda atletizme dahil olmıyan 
•porcuya futbol oynatmıyacağız. Bu 
seneki olimpiyattan çok şeyler öğren
dik. Atletizm, daima atletizm, dai
ma ferdi kudret... 940 olimpiyadına 
bu suretle hazırlanacağız. 

mora! Evet tehlikede kalan arka -
dJ4iım İspanya milli takımının şeref
li ve emsalsiz kalecisi olabilirdi. Fil
hakika bizim Zamora nasılsa rejim 
aleyhtarı şüpheler uyandırmıştı. Bu
nun da sebebi: katoliklerin fikirle -
rini yayan "Ya,. isimli akşam gaze
tesinin spor muharrirliğini iki sene 
evvel yapmış olması idi. Halbuki za
vallı dostumun siyasetle filan alaka
sı yoktu. Yalnız spordan çekilmek 
üzere olduğu için ihtisas dahilinde 
kendine teklif edilen bir işi kabul et
mişti; o kadar .... 

Onlar gidince Zamora rahat bir 
nefes aldı. 

- İçeri girseydiler, mahvolmuş

tum. diyerek bana ölüm tehlikesini 
anlatnuya başladı. 

Manisa öğretmenlerinin toplantısı 

Biricik oğlu olduğu, kendisini f4 
şımartan (Allah rahmet eylesin) ._ 
nasını düşündü. Delikanlılık ça 
nna yetiştiği zamanlarda bile, laer 
sabah anası daha kalkmadan, 111if 
ucuna gitmek mecburiyetinde kaı. 
dı. Derken babasını hatırladı. Al • 
bay olan babası, kırmızı yüzü, beJl!U 
bıyıkları, biber gibi sert tavırlailll 
tam anlamile hakiki bir "Bruder .,._ 
vo" idi. Onun, Uzerinde sanki 1* 
askıdaymış gibi duran sivil elbis .. 
ri, köhne kırmızı sabah terlikNl'I 
gözünün önUne geldi. Tasavvur efil. 
niz ki, Tha.Ia.k bUyUyüp te za'llt 
olduğu zamanlarda bile, babasmcluı 
izin almadan önünde bir cıgara 

- Olimpiyattan nasıl bir intiba i
le döndünüz? 

- Biz giderken aleyhtarlarımızı 

belki bilirsiniz. Ben gideceğiz diye is
rar ettim ve israrımda da isabet et
miş vaziyetteyim. Olimpiyada gitmek 
le kaybedilmiş hiç bir şey yok, fakat 
kazanılmış çok şey var. 

iki yol 
Türk sporunu iki yol üzerinde yü

rüteceğiz: 

1 - Genel olarak, Türk sporunun 
terakki ettirilmesi. 

2 - 940 olimiyadına iyi yetişmek 
tein hususi bir mesai. Bu husustaki 
hazırlığımız üstün bir vaziyettedir 

- Bayrağımızı şeref direğine yiık· 
selten Türk güreşi için neler yapar.ak
mııız? 

- Güregte çok ümitvarız. En ön
ie olacağız. Bir gün gelecek, artık 

Derhal evine gittim. Salona girdi
ğimiz zaman meşhur futbolcüyü, ra
hat çehresi ve dizlerinin üstünde hop 
!attığı kızile bulduk. Bana elini uza. 
tarak karısının telaşını anlattı: 

- Işte bir kadın ki, her saniye ka
pımızın çalınıp beni kurşuna dizme
ye götüreceklerinden titriyor, dedi. 

Tam o sırada kapının zili uzun u
zun öttü. Kalecinin zevcesi yine ka -
pıya koştu. Salondan Rozaryonun 
hafif tatlı sesine, sert cevaplar ve -
ren bir kalabalığın biriktiğini anlı -
yorduk. Zamora hemen çocuğunu di 
zinden indirip kapıya doğru koştu. 

Ben de onu takip ettim. 
Kapının iç tarafında birçok milis 

gençleri, tepeden tırnaklarına kadar 

-Azizim, geçen sene F. C. Madrit 
takımı Valansiya ile karşılaştığı za
man ki, İspanya şampiyonluğu mev
zuu bahis idi Sivil vali bana bir he· 
diye vermişti. O hediyeyi şimdi gös
tereceğim; fevkalade güzel bir filin
tadır. Fakat aldığımdan beri bir ke
re kılıfından çıkarmadım. Bir tane 
de kurşun almadım. Fakat tahmin e
dersin ki, krt'alann üzerine ateş edil
diğini iddia edenler o silahı bulsa idi
ler, mahvolmuştum. 

Hemen yukarı fırladık. Kalecinin 
kansı kapıcıdan bir testere aldı. Çif
tenin evveli. sapını kestik. Ateşte 
yaktık. Namlusu kalmıştı. Onu da 
futbolcu pantalonunun bir paçasın

dan 14iağı uzattı. Beraber sokağa 
çıktık. Yakındaki göle kadar gezinti 
yapıyormuş gibi gittik. Namluyu gö
lün derin sularına bıraktık. 

Ve işte Zamora ölümden böyle kur 
tuldu. 

Manisa, (TAN) - Manisa merke
zinde ilçeler murahhaslarının i§tira
kile yapılan muallimler toplantısı bit
miştir. Bu toplantıda öğretim, eği

tim, yönetim ve türlü işler üzerinde 
konu§ularak mühim kararlar alınmış 

Bu toplantı mukarreratı, il;ebrde 
kültür işyarları ve ispekterler rıya -
setinde yapılacak toplantılarda bütün 
muallimlere ayrıca bildirilecektir. 
Gönderdiğim resim Manisada topla -
nan muallimleri bir arada göstermek
tedir. 

mıya cesaret edemezdi. 
(Arkası var) 

Kocaeli Parti itleri 
Adapazarı, (TAN) - Kocaeli 

ti işlerini incelemeye memur Sey
saylavı Tevfik Tarım bir müdd 
vilayet Parti te§kilatı işlerini gö 
geçirmektedir. 

lzmit, Karamürsel, Kandırayı 
ren Tevfik Tarım bir haftadır Ad ..... 
zarında çalışmaktadır. Buradan 
ra da Hendek, Karasu ve Geyve 
lan işlerini yerlerinde inceleyec 
tir. 

Parti, ocak kongrelerine hazırl 
maktadır. 
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Frangın düşmesi bize 
zarar vermiyecek 

Fakat İstanbul ve İzmir ihracat 
tacirleri sıkıntıya düştüler 

[Başı 1 incide ! 1 

mıyacaktır. Halbuki bilhassa harici ! 
mübayaalar için paranın iştira kud· 
reti azalmış olacaktır. 

Velhasıl takip edilecek ilk hedef 
~udur: Halkın paraya olan emniyeti
ni ve atiye olan güvenini muhafaza 
etmek... Hükumetimiz bugüne ka • 
öar icraatında bu noktaya her şey · 
en ziyade kıymet ver.eliği gibi ati

de ne gibi iktisadi tedbirlere müra · 
caat memleket için faydalı görülür
l!le görülsün, bu tedbirler mutlaka 
umumun emniyetini kefalet altına a· 
lan bir çerçeve içinde kalacaktır.,. 

lstanbul bor•aııncla 
Fransız frangının düşürülmesi ü -

zerine döviz esası olarak kabul edilen 

sterlin için Merkez Bankası dün 622 

kuruş alış ve 625 kuruş satış fiyatı 

kabul etmiş, borsaya bildirmiştir. 

Bunun üzerine borsada 11,000 sterlin 

kadar mus.mele olmuştur. Dün borsa
da sterlin 625 te açılarak 622 kuruşta 

kapanmıştır. 

Sterlinden başka dün dolar üzerine 
de iş yapılmıştır. Paris borsası dün 
de kapalı idi. Fakat Londra borsa -
smdan alman haberlere göre, bir 
Türk lirası için dolara (79) çent (34> 
milim Belçika frangına ( 4) frank 
ı(69) ~antim, drahmiye (87), Isvic;re 
frangına (3) frank 44 santim, Alman 
parasına (2) mark (3) santim fiyat 
tesbit edilmiştir. 

Esham ve tahvilat üzerine dün de 
hararetli işler olmuştur. Bilhassa 
devlet istikraz kağıtlarının alıcısı git
tikçe çoğalmaktadır. 

Ticaret Oda•ında 
Frangın ve diğer paraların suku

tundan zarara uğrıyan ihracat tacir
lerinin müracaati üzerine Ticaret O
dası idare heyeti ievkal.ide bir top. 
Jantı yapmış ve tacirlerin alacakları
nın paralar düşmeden evvelki kıy
met üzerinden ödenmesini kararlaş -
tırmıştır. Ticaret Odası bu husustaki 
kararını derhal İktısat Vekaletine 
telgrafla bildirmiştir. Tacirler vekA.
letten gelecek cevabı sabrrsızhkla 
beklemektedirler. 

lzmir tacirleri hükUmete 
müracaat ettiler 

lzmir, 30 (Tan Muhabirinden) 
Dün şehrimizde Alman markının da 
franga iıntisalen düşürüleceği h~k
kmda şayialar çıkmış, üzüm ve ın
cir satışları üzerinde bazı tesirler 
yapmıştır. Fakat Berlinden b~rada~i 
Alman bankasına gelen resnu bır 
tebliğ suretinde, Alman markının dü 
9ürülmiyeceği, bir markın Türk pa
rasile elli buçuk kuru~ üzerintlen he
sap edileceği bildirilmiştir. . . 

Buradaki bazı ihracat tacırlerı 

Dr. ŞAHT 
tenjanları ve para kontrolunun kal
dırılması ile meşgul olacak bir kon
feransın toplanması hakkındaki. Fran 
sız - lngiliz teklifine dair olan habe
rin Cenevreden yalanlanmasına rağ
men.gazeteler böyle bir planın mev
cut olduğunu, fakat son dakikada İn
gilizlerin bazı kayıtlar ileri sürTlıeleri 
yüzünden teklifin tehir edildiginde 
israr etmektedirler. 

Diğer memleketlerde 
Paris, 30 (Radyo - Tan) -- Fran

gın düşürülmesi üzerine diğer mem

leketlerde para siyasetinin aldığı şe

killere dair verilen haberler ~öyle lıu 

lasa edilebilir: 
Frangın kıymetten düşürülmesi 

Bulgar parasına tesir yapmamıştır. 

Çekoslovakya mütereddit bir vaziyet 

tedir. Yakında parlamento fevkalade 
bir toplantıya çağrtlacaktır. 

Parasını düşüren İsviçre, bunun 
neticesi olarak hayat pahalılığına 

karşı tedbirler alacaktır. Romanya 
da Frangın sukutu üzerine bazı ted-

birler almak kararındadır. 
İtalya yüzde yirmi kadar düşük 

nisbette yeni bir para vahidi kıyasi

si kabul etmeye karar vermiş bulu

nuyor. 

Alman para.11 
Berlin, 30 (Radyo - TAN) - lk-

tısat nazırı Dr. Şaht bugün Alman 

devlet bankası idare meclisi karşısın
da beyanatta bulunmuş ve frangın u
cuzlatılması meselesini mevzuu bah· 

sederek Alman yanın beynelmilel ti
caret harsını temin edecek müzakere
lere girmeye hazır olduğunu anlatmış, 
fakat Almanyanm parasının kıymeti
ni düşürmiyeceğini ilave etmi~tir. 

Negüs 
Fransaya frank üzerine yap~ıkları 
satışlardan zarar görmemek ıçın na
ısrl bir yol takip etmek lazrm gelece
ğini lktısat Vekaletinden sormuşlar 
dır. Vekaletten henüz bir zevap gel-

memiştir. Habeş İmparatorluğun
F ransa ayan meclisinde dan istifa etmiyecekmiş 

müzakereler Londra, 30 (A.A) - Habeşistan 
delegasyonu tarafından neşredilen 

resmi bir tebliğde, Necaşinin istifa 
etmek niyetinde olduğuna dair olan 
haberler, kat'i bir lisan ile tekzip e
dilmektedir. Bu tebliğde Ne<·aşinin 

hükümdarlık hukukundan asla vaz· 
geçmiyeceği ve Cenevredeki Habeş 

heyetini geri almayacağı ilave edil· 
mektedir. 

Paris 30 (RadYO - TAN) - Ayan , .. 
Meclisi para layihasını muzakereye 
başladı. Meclis evvela, finans komi
tesi namına okunan raporu dinledi. 
Daha sonra kanunun maddelerini 
müzakereye başladı v~ birçok ha~ip
Jer hükunıetin siyasetıne karşı şıd . 
detli hücumlarda bulundular. 

Maliye Bakanı frangın _kıymetten 
d'" .... 1 sini müdafaa ettıkten son -
uşuru me .. . . . Ka o söz 

ra maliye encumenı reısı YY 
l k . "Hükumeti devirmek fık-

11. ara . k .. 1,,, 
. d 1 dıgı-nı hükumete spe u ı:ı.s-nn e oma • .. k 1 • f . atların hadden aşırı yu se -yonu ıy 

m . . yasak etmek için icap eden 
esını . a· .. 

her türlü salahiyeti vermek ıste ıgı-
. k yanın hükumet tarafından 

nı, anca a • . t' 
bazı grup veya sınıflara bususı un ı-
yazlar bahşedilmesini a~Ia. kabul ede
miyecegğini beyan etrnıştır. . . 

B .. talea üzerine ayan meclısı 
u mu 'f k 

para kanummu 125 muhalı reye a.r 
§ı 131 rey ile kabul e~ti. Ancak .tadı
lfıt yapmak üzere layihayı ı:neb usan 
meclisine iadeye karar verdı. 

Kontenjan 
!'arls, 30 (A.A.) _ Gümrük kno· 

İsviçre müdafaa tetbir
leri alıyor 

Cenevre, 30 (Radyo • TAN) - Is
viçre hükumeti her ihtimale karşı 

müdafaa tedbiri olarak yeni bir as
kerlik kanunu hazırlamış, milli m~c
lis bu kanunu kabul etmiştir. 

İnhisarlar vekili 
Samsun, 30 (Tan Muhabirinden)

Gümrük ve İnhisarlar Vekili buraya 
gelerek Çarşamba ve Bafra kazaları· 
na gitti, tetkikler yaptı. Yarın (bu· 
gün) Ankaraya hareket edecektir. 
Beraberinde inhisarlar umum müdü 
rU Mithat ta vardır. 
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1Lübnan 
istiklali ve 
Antakya 

[Başı 1 incide] 
etmekle de kalmamış, bu varlığın 
Türk bayrağına benzer şekilde ayrı 
bir bayrağı ve alameti de olduğunu 
kabul etmiştir. 

Fransa, mandateri olduğu sahaya 
mensup Lübnanı müstakil Suriyenin 
bir parçası addetmemiş, Lübnana 
ayrıca istiklal vermiştir. 

Lübnan ayrı bir istiklale Iayrk gö
rülürken, Antakya Türklüğünün bu 
hakka layık addedilmemesine hiç bir 
sebep tasavvur edilemez. Eğer Fran
sa, manda vazifelerini tasfiye eder
ken, mantık ve sistemle hareket e
diyorsa, Antakya sahasını kat'iyyen 
Lübnandan ayrı tutamaz ve Lübna
na verdiği istiklali Antakyaya da te- j 
min etmek zaruretindedir. 1 
Eğer Antakya ve İskenderun Türk : 

lüğünün bu husustaki emel ve arzu
ları hakkında zerre kadar tereddüt 
varsa bu üç yüz bin kişilik kütlenin 
reyini anlamak hiç te güç bir şey de
ğildir. 

Emanet devredilemez 
•• 
U ç yüz bin Türkün mukadde-

ratını Suriyeye devretmeye 
Fransanın hiçbir bakımdan hak ve sa 
lahiyeti yoktur.Fransa bizim Sancak 
Türkleri hakkındaki hususi alaka
mızı 1921 itil&fnamesi mucibince ka
bul ve teyit etmiştir. Biz bu kardeş
lerimizden alakamızı kesmedik, an
cak mukadderatlarını kat'i şartlar 
ve taahhütler mukabilinde Fransaya 
emanet ettik. Fransa bizim ve biz· 
zat alakadar Sancak Türklerinin rı· 
zası olmadıkça bu emaneti kimseye 
devredemez. 

Medeni seviye.sine bu kadar güven
diğimiz Fransa bile bize karşı sözü
nü ve taahhütlerini tutamamıştır. 
Bunu uzaklardaki bulunan memur
larının hareketlerini çok yakından 
takip ve kontrol edememiş olmasına 
hamlediyoruz. 

Fransa ile böyle bir tecrübe geçir
dikten sonra Suriye ile yeni bir tec
rübe ve imtihan vaziyetini kabul et
meyi bir saniye için bile hatırdan ge
çiremeyiz. i'ransa hiç olmaı.sa Arap
lık ile Türklük arasında bir hakem 
vaziyetinde farzedilebilirdi. Antak· 
ya ve İskenderun Türklüğü doğru
dan doğruya Suriyedeki Arap idare
sine geçerse Araplar hem alakadar 
iki taraftan biri olacaklar, hem de 
buna rağmen mutlak bir hakim mev
kiini almış bulunacaklardır. 

Çıkar yol 
•• 
O yle ümit etmek isteriz ki 

Fransız dostlarımız bütün 
bu vaziyeti soğuk kanla gözden ge
çirecekler ve meseleye ne taraftan 
bakılsa bir çıkmaza vardığını tak
dir edeceklerdir. Yegane çıkar yol, 
bize karşı olan muhtariyet taahhü
dünü yeni bir tefsir ve tariften ge
çirmektir. Bu tefsir mandater sı
fatile olan vazife ve mes'uliyetler o 
yolda telif edilebilmelidir ki -~ntakya 
ve İskenderun Suriye gibi, Lübnan 
gibi müstakil ve mukadderatına ha
kim bir saha haline gelebilsin ve 
dünyanın bu sahasındaki suitefeh
hüm ve zıddiyet ihtimalleri iptidadan 
kat'i surette ortadan kalksın. 

Ahmet Emin YALMAN 

Don karlos bir kaza 
net' cesinde öldü 

Viyana, 30 (Radyo - TAN) - ls
panyol tahtına veraset iddia eden Don 
Karlos bir otomobil kazası neticesin
de ölmüştür. 

TAN: Don ~arlos vaktile lspanyada ve
liaht iken Krahçe llizanm tahta geçmesiyle 
taç ve tahtından olmuştur. Bunun neticesi 
olarak lspanyada yıllarca Karlistler tara
fından dahili muharebeler idame ettirılmış. 
tir. Bugünkü İspanyanın şimal taraflarm
daki halkın bir kısmı el'an Karlisttlr. 

Suriye heye~i teşekkür 
ediyor 

Ankara, 30 (A.A.) - Suriye de
lege heyeti başkanı, dış bakanı veki
li Saraçoğlu Şükrüye aşağıdaki tel
grafı göndermiştir: 

"Türkiye topraklarından ayrılır • 
ken, Türk hükumeti tarafından Su -
riye heyetine Türkiyedeki ikameti 
esnasında gösterilen hararetli ve sa
mimi hüsnü kabulden dolayı ekse -
Iıinsmıza teşekkür ve büyük Türk 
milletinin refahı için olan samimi 
temennilerimi arzetmeyi vazife bili • 
rim. 

--. ----- ' 
ızrnirdenj 
~?~ajlar Blır Bc&ırdlak 
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su Hasıretfi 

Cellat gölünde kurutma laalil'e. 
tine bir bakış 

Cellatgölü! ! .. Yerimden doğ. 
ruluyoruro Cellatgölüne rtıi 

geldik? .. İçimde b ü y ü k bit 
merak var ... Çünkü ... Bu romtaka. 
nın en belilr yerine, sıtma kayna. 
ğına, ölüm yatağına, kurban vere 
vere yılan bir halkın ağzıyla vat. 
tiz edilmiş olan Cellıitgölüne geı. 

dik. 
Pencereden dışarı bakıynrnnı. 

Büyük yapraklı beyaz çiçekli nilü. 
ferle süslü geniş bir saha goz ala. 
bildiğine kadar uzanıyor. 

Ve bu yeşil yaprakların arasın. 

da uzun bacaklı garip kuşlar d().. 
!aşıyor ... 

- Cellatgölü burası mı? .• 
-Evet... 
- Suyu nerede bunun? .. 
- İşte bu yeşil yaprakların altı 

hep bataklık ... 
- Hani kurutulmuştu burala. 

rı ? .. Bana öyle söylediler. 
- 935 senesi 1 Mayısmdanberi 

kurutma ameliyesine ba;;;landı. 
Hem gölün mühim bir kısmı kuru. 
tiıldu da... Biraz ilerde kanalları 
göreceksiniz. Fakat tamamile ku. 
rutulması epey bir zamanın işi., 
Daha epey sürer. 

Bu malumatı bize yine yol arka. 
daşımız veriyor: 

- Siz buraları iyi tanıyorsu. 

nuz, diyorum. 
- Ben buralıynn, Sonra da u. 

zun zaman vazife icabı · bu Yoı. 
larda seyahat ettim ... 

Diyor. 
Gözlerim, yeşil yapraklan ara. 

smda bin bir ölüm taşıyan bu nilU. 
fer tarlasında ... 

Ve içiınden: 
- Ne güzel, nekadar güzel ... eli. 

ye düşünüyorum. 
- Yanımızda oturan genç a. 

dam konuşuyor: 
- Bu gölün kurutulması bu ha. 

valide yapılan faaliyetin en mu. 
hlmlerinden biridir. Ve buralılar 
arasındaki ölüm, bu bataklık ta. 
maınile kurutulduktan sonra mu.. 
hakkak ki birdenbire azalacaktır. 

Şimdi kanalların arkasından ge. 
çiyoruz, suyu boşaltmak için uzun, 
uzun açılmış yolların izi, işte bu 
toprak yığınları ... 

Tren ağır, ağır gittikçe insa. 
nın dışarı atlayıp vagon. 

Iarı arkadan iteceği geliyor. Bunu 
söylediğim zaman, yol arkadaş1. 
mız: 

- Öyle ise şimdi ilerde tünelin 
başında pek sinirleneceksiniz di
yor. 

-Niçin?. 
- Çünkü orada bir hayli bekle. 

nir de ondan. Lokomotü treni iki. 
ye aY'Irır. Ve iki defa da tüneli ge. 
çer. Bir kere de bu kadar vagonu 
taşıyamaz. 

- Bunlar ne biçim lokomotifler, 
diyorum. Burada büyük makine. 
ler niçin işletilmiyor. .. 

- Hat ona göre yapılmış tunel 
de Çok dar. Bir kere buradan iri 
bir nıakine geçirmişler. Tünelden 
geçinciye kadar makinist ve at'eş. 
çilerden biri bacadan çıkan bütün 
ateşli kurumu teneffüs ederek o 
anda ölmüş.. Diğerinin de sıcak
tan kulakları erimiş ... 

L o~omotifin ilk çek~iği ~a~
tiye dahil olmadrgımız ıçın 

gilneşin altında tünelden geçeceği-

ıniı anı bekliyoruz... d 
Hava gitgide ısındı, vagon an 

biraz inmek istedim. Vagonun ~~· 
ı:nış basamakları ayağımın bile~~ 

. . gı~ 
nı ateşte kızmış bir deınır 
dağladı. 

Vagonların yanında giyinişin~, 
bilhassa bu giyinişte temizliğe hıç 
te itina etmemiş bir kalabalık var. 
Biraz yürümek isteğime rağın~n 
başımı yakan güneşten kaçtIJXl. Gıt
gide bir fırın gibi kızışan vagona 
tekrar girdim. 

A.llahım şu karşımda oturan lii.· 
civert çarşaflı genç kadın kendine 
acımıyor mu? Hayret! ... 

Yola çıktığ:ımızdanberi hala yü
ziinü açıp ta rahat bir nefes alına· 
dı. Ya yanımda oturan genç anne· 
nin üstüne yüzükler taktığı siyah 
eldivenlepni ellerinden çıkarmayı· 
şına ne demeli. .. Ya onun yanında· 
ki bir tek gözü meydanda olan ka· 
ra heyulaya ... 

Demin ellerinde testi ile seyahat 
~en insanlara bir büyük şehirli- · 
ll1n istihzasile bakmıştım. Şimdi 
ben.. acınacak bir haldeyim ... Tor· 
halıda yediğimiz kebaplar pek tuz· 
lu ·di 1 galiba? .. ı Ağzım kupkuru ... 
~estili yolcular Allah afiyet ver· 
sın... Testilerinden bardaklarına 
su doldurup, doldurup içiyorlar. 

Demin ben insanlar böyle yiye· 
cek, içeceklerile trene bindillleri 
zaman bunun sebebini anlama
mıştım... Çünkü ben -okuyucula
rınıı güldürecek bir itirafta bulu· 
~~cağım- gündüz seyahat edece
gtınjz için! "Elbette trende bir va· 
g.?n restoran bulunur,, diye dü
şunrnUştüm. 

(Kusura bakmayınız. Bu benim 
memleketimde ilk seyahatim. Bel
ki il' e ı defa semplon ekspresile yol-
culuk eden bir zavallının cehaleti
ne bağışlayınız bunu ve çok gül· 
meyiniz.) 

Bütün istıraba ra~en ben 
ağlamıyorum. Hatta su· 

~U~luğumun verdiği tedaile susuz· 
~~mdan bambaşka bir şey düşü· 
~u~orurn: "Memleketimize turist
lrın gelmesini ne yüzle istiyoruz. 
.kYasloğ Selçuk yolları böyle 
ı en ... ,, 

. Sanki yanımda oturan zat be
nıkrn aklnnda.n geçeni gözlerimden 
o Udu: 

- Devlet bu hattı aldıktan son
r~ tüneli genişletiyor. Herhalde 
hır kaç zaman sonra gidip gelme 
tamamile intizam bulacak ... 

Diyor. 

T 
Şükürler olsun lokomotif geldi. 

re · nın sallanmasından bunu anla-
dık ... 

k Pek kısa bir zaman sonra hare
ete geçtik, yürüyoruz ... 

• • • 
- Tünel! .. 

- Aman pencereleri kapayı-
nız ... 
Açık pencerelerden içeri kurum 

~e duman doluyor. Yolcular telaş
a Pencereleri örtüyorlar. 
Sıcak her saniye şiddetini arttı· 

rxyor. Yüzlerimizden akan ter ta
nelerini mendillerimizle kuruluyo· 
r~z .. Buradan geçerken bir maki
nısbn kulakları erimiş, halbuki bu 
sıcak Yalnız kıkırdak eritecek şid· 
dette değil... Benim kemiklerim de 
eriyor galiba ... 

Tünel: Bileklerdeki saatle bilmi
Yorum kaç dakika sürüyor? Fa
kat tahammülümün ölçüsü ile bir 
sene kadar uzun geliyor şu bir 
kaç dakika bana!. .. 

Pencerelerden evvela kirli sonra 
parlak bir ışık süzüldü ... 

Kurtulduk. .. 
Pencereler yeniden açılıyor. 

Nazilliye saat üçte varacak
tık. En aşağı iki buçuk sa

atlik yolumuz varmış. Neden tari· 
feye göre işlemiyor. Bu tren, 

- Çok kalabalık var inen çıkan 
pek çok ... 

Çocuklar: 
- Soğuk su ... Soğuk su diye do

l~şıp ağzı (kirli) bir bezle kapalı 
bır testiden (kirli) bir bardağa su 
boşaltıp satıyorlar. Her bir istas
yonda etrafı dumana ve kokuya 
boğan kebapçılar ... 

Tevekkeli tok açın halinden an-

YAZAN: 
Suat Derviş 

lam.az, dememişler. 
Tren durdukça ista 1 ' 

k dil 
. . d syon ara 

en erını ar atıp kebapçının ya.-
oma koşanlara hayretle bakıyo
rum. 

Kim bilir Torbalıda da bana b(} _ 
le kimler bakmıştır?. y 
Susuzluğumu teskin etınek için 

buraya kadar her istasyonda k • 
palı bir şişe su veya gazöz arad a 

N .h nn. 
bulamadım. ı ayet bir salkım ü-
züm alıyorum. 

Onu kirli bir çocuğun elindeki 
testinin ağz~daki kirli paçavra
dan sızan su ıle yıkıyorum. Ve te
nıizlendi diye içim rahat ediyor. 
üzüm pek tatlı. İnsanın içini ba. 
yııtıyor. 

_ Acaba çocukların sattığı bu 
su ne suyudur? ... 

_ İçeceksin galiba? ..• 
_Yok içmem ... 
Bir hekim çocuğu olarak aldı. 

ğun terbiyenin üzerimde ne olsa 
tesiri kalmış. Utanarak önüme ba
kıyorum ve kendimi mazur göster
mek için: 
_Ağzım pek kurudu da diyo-

ruın. 
öbür taraftaki sırada bir geng 

kızı bir de oğlu He seyahat edeıı 
bir zat halime acıdı: 

_ Bizim testideki su t.~mizdir 

ondan içiniz bayan. 
Diyor. Evet testi temiz. Fakat 

demindenberi bütün aile ayni bar
daktan su içiyor. Hatta bir dostle.
rına da ikram ettiler ... 

Temizlik, mikrop, sıhhat şu an· 
da bana ınana ifade etmiyor ... Ar
tık elime uzatılan kupayı buyUk 
bir iştiyakla alıyorum. Ve iki kere 
doldurup sonuna kadar içiyorum. 

Muallimler ara· 
sında yeni 

tayinler 
Üsküdar orta mektep fransızca mu· 

allimi Cevdet Kasımpaşa orta mek· 

tep fransızca muallimliğine, Haydar

paşa pansiyon memuru Hikme~. Jynj 
lise idare memurluğuna, Erenkoy k11 

lisesi idare memuru Cemil Süleyma
niye orta mektep katipliğine, müte • 

kait Muhsin Üsküdar ikinci orta n:<?k 
tep riyaziye yardımcı muallimliğine, 
Üsküdar 30 uncu ilk mektep mualli
mi Nedime Üsküdar ikinci ortamek
tep tarih ve coğrafya muallim sta· 

jiyerliğine. 

Mi.ilga tatbikat mektebinden & • 

çıkta Faik Galatasaray lisesi ilk kıs
mı ı.ıuallimliğine, Fatih belediye dok

toru Necabettin lstanbul erkek lisesi 

doktorluğuna, Aliye Sabri Kumkapı 
orta mektep fen bilgisi ve biyoloji 

yardımcı muallimliğine, Konya k11 

lisesi terriye ve ruhiyat muallimi Se 

niha E •. !c. ::öy orta mektep türkçe 
muallimliğine, Sevim Kadıköy ikin

ci orta mektep ingilizce yardımcı mu

allimliğine, Ankara musiki muallim 

mektebi şan muallimi Süzan Fatih or

ta mektep musiki muallimliğine, 47 n· 
ci ilk mektep muallimlerinden Sami
ye Bakırköy orta mektep fen bilgisi 
muallimliğine, Provantoryom mual
limi Şefik Heybeli orta mektep tüı·k
çe muallimliğine, Münire Kumkapr 
orta mektep ingilizce yardımcı mu
allimliğine, Nebahat Nişantaş kız 

orta mektep tarih ve coğrafya yar • 
drmcı muallimliğine, Galatasaray 
lisesi idare memuru Kemal Kasım. 

paşa orta mektep katipliğine nakil ve 
tayin edilmişlerdir. 

Tahrana gidecek heyetimiz 
!rana gidecek heyetimiz, önümüz

deki hafta Tahrana hareket edecek
tir. Heyet, Bolu mebusu Cemal Hüs
nünün riyasetindedir. Hariciye hu. 
ku~ müşaviri Kemal, iktisat müşavir
l~r;~den Fuat, emniyet umum müdiir
lugu ve Ziraat Veklleti mUıncssillerl 
de heyete iştirak edeceklerdir. 
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Memleket 
Röoorfaiları 

Kayserinin 
Bağlarında 

Üstü açık bağ evlerinde yıl
dızh gecenin kubbesin.i dam 
ve tavan olarak kullanmak 
adet olmuştur. Şehirli yazın 
burada yıldızlar. gözünün içi
ne yumarak uyur. Bağa git
memekKayserili için ölümdür. 
Onun kanaatine göre bağa 
gitmiyen adamın benzi sar1-
dır,vücudu harapt1r,yorgundur 

--~----_...---------------~----' 

Asri bir düğen 
Karamanda bir çiftçi yeni bir 
düğen icadına muvaffak oldu 

Merzifonda Kar 

Yakın daA-lara bir 
hayli kar yağdı 

Merzifon, (TAN) - Birkaç gün
denberi havalar adamakıllı bozmut, 
yakm dağlara kar y&ğmıftır. Şimdi 
tatlı ve 1erin bir' yaz havası ba§la· 
ımştır. 

karlar bu sandukalarm içine dol
durulur. Gelip geçenler incecik a
kan mualuğundan 1ebilülli.h ıu 
içerier .. 

Sokaklarda da zaten merkep 
yükleriyle kar gezdirirler. Bunlar 
80 - 90 kurup. kadar satılır. Köy
lüler, sabahleyin erkenden Erci • 
yaşm karlı saçlarını küreklerle tı
r&f ederek bunlan merkeplerin& 
yükler ve tehre getirlrlef' .• 

Sokaklarda da ekseriya dondv
ma gibi kar satılır • 

Kar kümesi, ortasından bir tab
lanın üzerine çivilenmiştir. Bu çi· 
vi kann kaymamasına hizmet e
der • 

Çiftçi Sami ve yeni dUtenı 

Ev ve yiyecek fiyatlarındaki paha· 
hlık devam etmektedir. nçebaylık 
ihtikarın kaldırılmasJ için alikadar
lara emir vermiftir. Her yıl bu m~v
Bimde l50 kuruşa gUç mUtteri bulan 
yağlar bu yıl 80 kurut;fan qağl satıl
mıyor. Karpuzun kilosu hl1l 4 ku· 
ruş, Uztımün kiloSu 10 kuruştur. 

1 

Bu yıl yağmurun fazlalığina rağ • 
men birçok bağlard4 Uziim yo:Ctur. 

l San denilen bir hastalık büttbı bllm· 
leri yakmışbr. Bağ sahipleri bu va-
ziyetten milteeuirdir. 

İncirler kurtuldu 
Kayaerinin bal yollannJa 

Dudaklan hararetten kavlayan 
çocuklar karcının: 
"-Karlı buzlu. Haniya hara

ret söndürüyor!,, diye sattığı bu 
kardan yirmi paralık veya en çok 
kırk paralık alarak yalarlar, ke
mirirler, biraz serinlerler. 

• 
Karaman. (Hususi muh~irimiz - cuk tarafından kullamlabilecek ka • Son yağmurlara rağmen Kayaeri ıs Byıül 

B qma Erciyqtan kocaman 
bir takke giyen Kayseri, 

ayaklarma bağla.rda.ıı yefil bir 
ihram 8armif terliyen bir adama 
l>emer. 

Bütün Kayserinin etekleri rıato 
fisto örillmtlf bağlarla bezeJTdir. 
Bu bağlar, ovad&n baflayıp, teh
rin etrafmda divan duran ve muh
telif itinalarla ekilen dağların kat
mer, katmer t1r8f edi1mif .Acem 
eneeabıi andıran yamaçlarmı ya • 
1ar ve oralara dofru tırmanır._ 

Bağlar Kayserinln glhıe, altm· 
da yanan, kavlanan ve hatıl nan 
beyza halini alan manzarasını ye
til bir cennet gibi çerçevelemlf, 
tehrin göbekli beline ipekli bir ke· 
mer olmqtur. 

Bu bağlar, Kayaerinlıı can da.. 
man, hayat guddeeidir. Her ,e
)'in ucu bağdır. Koııutmanm ıonu 
bağdır. Bağ, Wmdmm peıesew
clir. Bu mevsimde Kayaeride her· 
kes bağdan ballaeder. Zengin o
lanlar bağa gkler. HeırkeB zengin 
görünmek i8tediği ~. bağa gi-
der •• 
Bağa gitmek bir meeeledir. Bir 

llemidir. Btltnn aene fehrin to
su, dumanı içinde bunalan Kay-
Ml'llinin bir kaç ay bata gitmekte 
yerden •öie kadar hakla vardır. 

B ala nuıl gidilir Bu ay-
n merulme tlbidir. Dk 

mcaldar ba,:Jadı mı, derhal mer
kepler meydana çıkar. Ve bunlar
la bağa göç edilir. Birinci mer
kepte fU yükleri görürailntlz: 

Bir kapı, bir hamur tahtuı, 
ieati, haaır ... Obtir merkeplerde 
bohçalar yerlettirfilr, onlarm tıs
ti1ne de bağ sahipleri biner, bağın 
7olu tutulur. 

Jlk merkep yflkUnUn bir kapı, 
bir hamur tahtaaı, bir deati ve 
bir hamdan ibaret olduğunu yaz
cbimı zaman beHd he11eye akıl 
erdirmİf, fakat kapının ne ite Ylr 
radJimı derhal anlayam&IDif8J· 
nızdır. Bunu izah etmek için ba
lın bir kroldainl çizmek llzım. 

dır: 
Şehre daha trenle gelirken, bu 

,.ayılan bal yefllllği Uzerinde U• 

fak ufak, beyaz beyaz noktala.r 
görilraUntlz. Bunlar Yetil bir ÇU· 

hanın üzerine ablmJt bir atirtl zar
lar gibidir. Bu zarlarla tehirli. 
aerinliğin talibine bakar .. 

Bunlar bağ evleridir. Garip bir 
tal'll mimariai vardır. Dört k<Sfe 
tserlne Uc duvar; itte okadar. E
vbı ne damı. ne de kapmı vardır. 
Şehirdeki evlerin damı bütün se
ne lir delirmek t&fl gibi tehirli· 
aba bqma ağırlık verdiği için, ya -
ıaıı bu bal evlerinde yıldızlı gece* kubbesini dam ve tavan yeli. 
• JnıD•nmak &det olmqtur. Şe

burada mt Uattl yattı mı 

-~in.hı içine bir yüdnı yağma-
c1olar, Kehı:ef&Dlar rllyumı 
, Kuyruklu yıldızlar, hUlyala

rlE.i.il8i. Bmitleıinl arkuma peyk diye 
~ nlmtltenaJılHJderbı de-

~-kleı- D&ldeder. 

YAZAN 
Mümtaz Faik 
Şehirlinin göz kapaklan ağıtla

fir. Ve yıldızlan gözlerinin içine 
yumarak uyur .•• 
Bağ 1erindir. Y eı,il ktltüklerin 

altında kofUf&D, kıvrılan ve yük· 
1elen rUzgir, bu Uç tarafı kapalı 
bir tarafı açık evin içine dolar i.
deta kapana tutulur. Şehirlinin 

vücudunu oqtyarak yukarıdan 

gecenin içine doğru fıtkmr. 

• 

K
apıya gennce: onun mx-
meti vücudu vardır. Mer

kep üzerinde şehirden bağa nak· 
!edilen bu kapı bağın kapısıdır. O 
da meVlim!fen meVlime hicret ,. 
der. Kayserili ~~ .kapıyı~ bal
da bırakmaz. cwum ç~
dan korkar. Onun için tehre dö
ntlf bafladı mı kapı da beraber 
naklolunur. 
Bağda e,ya ve mobllye namma 

birfey yoktur. Bir hamur tahtası, 
ve bir desti ,bir ham, ve iki ,Ute 
bu iti halleder. Bunlar da mev
simden mevsime tehirle bağ &ra· 

1mda aeyahat eder • 
Bağda ekseriya IU da yoktur. 

Kıftan kar kuyuları kazılmıştır. 

Buralara kıfm ıoğukluğu hapse
dilir. Yum bu soğukluk, mahze
ninden çıkarılarak toprak destl
Iere doldurulur. lnaanlar sıcaktan 
terlerken bu deBWer de soğuktan 
terlerler ••• 

Kayserinin zaten yeglne buz 
dolapları ka.r kuyularıdır. Kar 
kuyularına her yerde tesadüf et
mek kabildir. Hele köyleri biribi
rine bağlıyan büyük 9oselerde bu 
kuyular çok mebzuldür. Buralara 
kıttan küreklerle kar atarlar ve 
yazın da bunlan kullanarak hara· 
retlerini keeerler .. 

işte Kayseriye serinlik veren bu 
karm, Kayseri bağlannda da en 
itibarlı bir mevkii vardır • 

Bu karlar içinde rakı soğutu -
hır. Bu kararlarda meyva soğutu
lur. Ve bağa gidenler böylece say
fiye hayatı yqarlar .. 

B ağa gitmemek Kayseri için 
öltlmdür. Onun kanaatine 

göre bağa gitmeyen adamm benzi 
sarıdır. Vücudu haraptır, yor
gundur. Gelecek senenin gilrilltü· 
süne, çahtmuma asla mukave· 
met edemez. Yorulur, haBtal&nır, 
ve kı,m azami verimle ÇÜ98.bil
mek için muhakkak bağdan, bir 
miktar temis "enerji' icldihar etmek 
11.mmlbr. 
Daği gtdip..'fibbemeJr..ıjel) ~ 

raftan da refahın bir mikyaaıdır. 
Bağa gitmiyen birisini gördük· 

leri zaman derler ki: 
- Biçarenin ifleri yolunda de

ğil. Bu 1ene bala gidemedi! .•• 
işte Kayserili bu aözU aöyletme

mek için pe yapar, yapar bağa re
van olur. 
Bağda aylarca kalanlar olduğu 

gibi, hergün gidip gelenler de var
dır. Bağlar uzaktadır. Merkeple ba· 
zan Uç dört aaat ıUrdüğü de vild
dir. 

Akfa.mlan erkenden dUkki.nlan
nı kapayanlar merkeplerine biner· 
ler, heybelerini doldurup bağın yo
lunu tutarlar ... Şehrin dit caddele
ri hergün böyle yüzlerce ve binler· 
ce merkep ıstıvarlarla doludur. 
Bağa gUn karardıktan aoı:ıra va

nlır. Orada güzel bir yemek yenir. 
Ondan sonra uykuya yatılır. 

Aktamdan yıldızları göz bebek· 
!erine hapsederek uyuyan Kayse
rili, sabahleyin gUnefln altm yağ· 
murlariyle uyanır. 

den) - Sa.mi Tartanoğlu isminde bir dar idareel kolay, fakat verimi faz. • • • • • 
çiftçi, asri bir düğen icadma muvat- ladır. Diğer dUğenlerin bir günde ıstı- mahsul vaziyeti ıyıdır 
fak olmuştur. Aydm (Huıuai muhab~ bildi· 

On senedenberi bu iş Uzerinde uf· recelderi bir harman, bunUBla iki sa- l'iyor) .:.._ Bu yıl d& int1r ürünttn~ 
rqan çiftçinin yaptJğI dUğen bir ço- at zarfmda tamamen dövWmektedir. IODU alınmak üzeredir. Birçok mm.

Tohum ıslah 
faaliyeti ilerliyor 

Urfada güzel bir 
sergi açıldı 

ill.kalarda bahçelerde inclr bit.mittir. 
Kalan bahçelerde de 15 güne kadaı 
arkası almacakbr. 

On beş gUn önceki Yl.iuımdan IO!l• 
ra havaların açmyı Ye poyrazın _.... 
meal afaçlarda kala.il incirleri kur-

Çanakka)~ k~ylerinde iyi hayvan yetiıtinnek tarm.ııtır. Normal yıllarda 2S0-300 
k h • •.- bin çuval olan rekolte bu yıl 200 bin 

büyü areket var için merak var çuvalı geçmiyecektir. 
ç.nakkale, CHuauır muhabirim~ Urf CH uat uh b"rimisd Bugüne kadar Imıire 130 bin çuval 

yazıyor) - Bu yıl vilayette tohum- a, ua m a 1 en) - mal gitmiştir. Kalan incirin az mık-
luklaruı ısllhıııa azamt ehemmiyet l8 Eylülden itibaren Urf&da blr hay- tarı mUstahlilde ve daha fazlası tUo
verilmektedir. Geçen sene getirilip vanat sergisi açıbmftır. Bu ııerglde carlar elindedir. 
deneme yapılan Yetilköy tohum ıslih her cins hayvan teıhir edilmit, birin- Devlet demir yolları idaresintıı aoa 
i8taayonundan verilen buğdaylar mu- cililf ikinci UçUncU ve dördUııcWUfii tarifeelri incir üzerinde de iç ~ 
hi~f,; huhı:ı,b.at çalı~ rağmen alan ~)"Y~ eahiplerine muhtelif ik· t'1 .,. 

iu1 • da ı · -. f ..+it er ne- ır uru YeIIUfÇllenyle birçok na:. h. bu ıa Clll8 ,. ann e - ,,... 9" • ~ • • 

mamJ çalııılacak, hem de Ziraat Ve- vf ehli hijvaıi )'etiıt:fnlir. Bilhuaa ta ıeleyıciler d'ermencığe geleteiüa-
ki.letince verilecek Selektörlerle çal- yankan Arap atlarmm en iyiai bura- cir almaya ve itlemeye başla~r
kanmadan tohum ektiritmeyecektir. da yetişir. Birkaç yıldanberi koıu, dır. Bunlar yerin&l kmir piyasum-

Nümune bahçesinde yapılan 6 ciııs . ~ daa mubayaa &uı 4aha y\lksek fiyatla 1fcir •tm 
pumık denemem de iyi bir llOJ1Uç ve- aergı ve yap 1ma tadı ıa 

· lar dolayıBiyle iyi at yetiftlrmeye her a k r r. 
recektir. • · 

Köy ke.lkJ!lm& itinde btıyiik hare • keste heveı uyanmıı ve dolayııiyle Pamulc malaluliiniin vazi)4ffl ' 
ket vardır. Trakya genel müfet':lt • Urlaya bol para getiren bir tı ve ti· Bu yıl havalann durumu pfrnutr 
liifııce gönderilen cini tavuklarla caret oımuıtur. UrilnU üzerinde de çok teelr ya.pnu~ 
tavşanlar baytarların mütemadi ne - rf beled' . 4----- alı tır. Bilha111& Atça ve Nuilll tdmd• 
.ıareti aıtmdl çofaltııacakbr. U 8 ıyesı munlolYGl&lan ç • fazla yajmurlardan ÇUbuklar &Zmifıı 

p.bilmek ve tehri yeni bqtan imar mahaul yapmamıttır. ÇiftÇ1 böyle 
Saflılı ~ıpnalan edebilmek için bir tehir harituı yap. tarlaları tfmdiden Bllnneırtedir. &zı 

Sıhhat Vekiletin~ sıtma mU~~- tırmaya tetebbUa etmittfr. 1936 bUt- yerlerde boğucu 11cakıar taraıdı:ın 
le mmtakaal addedilen Kum.kale böl- dökmUttUr 
painde daimt ve mtıtehaaaıa bir dok- çe devresinde bu ite bqlanıla.ca.ktır. Nazilli • uk ıal&h iBtdYOtta ta,.. 

torla 3 ııhhat memurunun nezareti Harita tanzimi bittikten sonra ilk it rafından ~ AmeribD dul 
altmda mücadeleye çok dikkat ve e- olarak Urlaya fenni veealtle su getir tohumlar muhite ve ikllırıe ÇOk uy. 
hemmiyet verilmektedir. Wecek ve ıitadyom yaptmlacaktır. m111tur. Bu tohumlardan ekilen ta1'o 

Yıllarca çevreaine sıtma veren ve Belediye parkı önünden bqlıyarak lalarda mahsul çok iyidir. AYdm ,.. 
en mümbit topraklan bataklık yapan 11 k ğm il . . kad gı'd kmmda Halimin çiftliğilıde •kilen 
Kınkgözler kaynafmdan etrafa ys. • va ona ın enııne ar en bu cins pamuklardan bir tldanda 1570 
yılan ıular 12 kilometrelik bir ana Atatürk caddesi yeni battan yapıl • koza aayılmqtır. 
hendekle Adalar denizine aıatdacak. maktadır. Cadde intaatı bitmek üze. Bu yıl ekit geçen ydc1&n fazla oı .. 
tır. redir. muma rağmen rekolte ancak pçen 

Su mühendisi Ahmedin nezareti al- yılı tutacaktır. 
bnda ameliyata bqlanmıştır. Civar-

. dan mükellef amele çalıttmlmakta • • d 
Ve tekrar merkebine binerek v kll ti. i dilik ver- Eskişehır e açılan hayvan sergı·sı· şehrin yolunu tutar... ve Sıhhat e e nm '· m 

Aynca yollarda acayip ~ Ne gariptir kl bu bağlann is-- diği 15 bin liralık tahaıeatla bir la-
melere de teeadtlf edllir. mi b~dır a.ınma. içinde ü- mm itler 4e yaptmlmaktadır. Batak-

Bu çefmeler dört köte mermer- züm pek yoktur. Kayserinin ttztt- lık kurutulunca 100 bin kilom ·t;re 
den, tqtan yapılm19 sandukalar· mU Aymtaptan, Mara.ıan, gelir.. toprak kurtulacak, bugün sıtma Ba-

dir. Hayır sahipleri veya adakla- Akıllı Kayserili, ü~ümsüz baf çan bu mmtaka va.rlık kaynaiı ola-
rı olanlar, buraya hergtln bir iki çubuklannm bulunduğu mmtaka- caktır. 
merkep ytlkü kar gönderirler bu ya bağ demek yolunu bulmuştur. ..,---K-ü-.çük-.. -Ha-ber--1.,---., 

Balıkesir Halkevinin temsil faaliyeti rrı:ı ~ı:!ı~~~;.~~i1n1:: 
1ebetiyle İzmit Kf.1ıt Fabrikasmm 
kiıfat reami kısa bir z~ için te
ahhtlr edecektir • 

SellUloz fabrfkumm kurulacağı 
l&hanm hazırlıklan tamamiYle bit
ıniftir. kmit IUğıt fabJ'ikUI Ceceli 
gilııdtlııltl çalıfmaktadır • 

• Adapazarı, (TAN) - Orta met. 
tep 1'elim hocalarından Nuaret, Sa
bihanm ilk okul lalonund& gllzel 
bir relim -.ım açmıştır. Serarcten bır manzara 

Sergi çok muvaffak olmut ve 
muhitte bUyi1k bir allka uyandır • ı:ıldf8hir, (TAN) - Şehrim1s Son açılan sergiye 19S tiayvan fiti-

.. ...,.., (Jbl1lll mahablrlmla • umumi istek Uzerlne bet altı cieı'a DUJtır. Nuaret, bu eergisinde muh- Baytar DlrektörlUğU hayvan ialalu rak etmiltir· Tevzi edilen mtlklfat 
•> - B.alknl teallil kola, Otello t.ekıvlammttır. Yukarld reaJm, Otel- teUf mmf1&r& ait Yallı ve ıulu bo- ile pek yakından allkadar olmakta. (25000) liradır. Bilhwa at ıubesill
Ye .ba plyeelerlnl t.nelldeı b1tJtur lo pltMlnJD 1oa perdellDl göeterl - ya resimlerle Çal'f!DaJannJ göaterı • dır. Yal'Jllara, hayvan aergilerine de bu 1ene bUyilk bir tek&mUl IÖ. 
~ IÖlifaiidffh• (otello) yor~ yor• fazla ehemmiyet veriliyor rWmUatUr. 
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El isleri 
• • 
ıçın son 

• • 
sargısı 

hazırlık 
Her tarafta büyük faaliyet var 

Kadınları esir[!e Sanal mekteple 
me derneğinde ri sergiye nasıl 
70 işçi çalışıyor iştirak edecek? 

Feci bir kaza 
Gazocağı patladı, bir 
kadınla çocuğu ağır 

yaralandılar 

9 
No. 61 Yeni cürmü 

meşhut kanu .. 
nu nasll tatbik 
edilec~k? Yazan: Stephan ZWEIG Çeviren: Rezzan A. E. YALMAN 

Madde: 36 =
6

~uruşmanm bir Dört ·gölge karanlıkta kayboldu: 
celsede bitirilmesi esastır. Kanuni bb 

Taksimde Ayazpaşada 45 numaralı 
evde oturan kibrit inhisar şirketi şo- • 
förü Mustafanın evinde müthiş bir 
kaza olmuştur. 

Mustafanm karısı 35 yaşında Be
hice, yemek pişirirken gaz ocağı pat
lamış, Behice ellerinden ve yüzünjen, 
yanında bulunan kızı Perihan da sa
çı tutuşarak başından yanmıştır. Ya
ralılar hastahaneye kaldırılmışlar

dır. 

Kolu kırıldı 

zaruretler dolayısiyle dava ilk Ce!se- Fersen, müre iye ve iki çocuk 
de hükme iktiran edecek bir "azi-
yete girmediği takdirde mahkeme YiRMi YEDiNCi BAP l eı::esi gün için arabaları ısmarladL 
işi en yakın bir celseye talik eQer. Yarene kaçıt Guya gezmeğe gidecekmiş gibi prog-
C. Müddeiumumilerin umumi U8ule 1791 senesinin 20 Haziran gec ram ~aptı. Saat on bir bu~ukta hiz-
müracaat edebilecekleri işler harj _ en dikkatli bir insan bile Tüileri me1tk~rl.ara ışıklan söndürüp çekil-
. d kal d l d hal · ı,;_ me erını emretti. cın e an ava ar er ın.~af rayında bir gayritabiilik sezemez 0 .. .ı.izmetçiler d d edebilecek bir halde bariz delillerle Her zamanki gibi hassa askerl . • o a an çıkar çıkmaz 

esi, 
sa-
di. 
eri 

~~t· . 
.....,_., ~ .· 

f/Ciif"'~'ıill 

Behiç isminde dokuz y~mda bir 
çocuk, dün Saraçhaneden Beyazıda 
doğru giden 40 numaralı tramvaya
rabasının arkasına takılmıştır. Ya -
ramaz çocuk müvazenesini şaşırmış, 
yere düşerek kolu kırılmıştır. 

mahkemeye sevkedilmiş olacağı tibi kapıda nöbet bekliyor. Uşak ve h kra~ıçe yatağından kalkarak giyin • 
ah.ile l hl" h.b -d m.ege başladı. Kül rengı· bı·r lb" ş ı re e ı ı re ve mag Urun ınetkarlar hepsi iş başında; kral gıydi . h e ıse 

mahkemede hazır bulundurulmala • efradı ailesi büyük salonda topla .. 1 ' sıya bir şapka ve siyah bir 
t · d k ü ' tl' k tu .taktı. Gizli merdivenden yavaş • rım emın e ece s r a ı ve sı ı hu. mışlar, kimisi konuşuyor, kim 

k.. 1 ' dil · ld - d ça ınerek kapıya vardı . um er vaz e mış o ugun an ka- tavla oynuyor. Hepsinin halinde o 
ahk 1 . . .. k. . 1 rada bir adam onu bekl' d 

nun, m eme erın ışı ı ıncı ce 8e - bii bir sükunet var. Saat ona doğ Soka - kt l ıyor u. 
de behemehal neticelendirmek htı _ kraliçe yerinden kalkarak odad ilerli;:c;~ ~=~· ~a.~ darabaya doğru 

iz-
ve 
n-
isi 
ta-
ru 

Bir kaç ev soyuldu 
Eyüpte !slambey civarında muhte

lif fasılalarla birkaç ev soyulmuştur. 
Soyulan evler arasında mütekait po
lislerden Zabitin, Kasım ve Huriyenin 
evleri de vardır. Bu hırsızların baş
ka semtlerde de bir<;ok evleri soyduk
ları anlaşılmıştır. Zabıta, sıkı bir şe
kilde takibat yapmaktadır. 

Sergi için hazırlanan işlemeli ça~ takımı örtüsü . . Otomobil altında kalanlar 
ı k" ilk lerinı dolaşmaya gıttıler. San'at Dün tstanbulda üç otomobil kazası 

Odanın ortasın~a uç. mekteplerinde okuyan genç kızları- olmuştur: 
bir masa ... Türkofısten rır- mız da sergiye karşı büyük alaka se- 1 - Karagümrükte oturan Süley-
kaç zat, masanın et:~ ~?a ziyoruz. nıan oğlu 13 yaşında Fazlı dün ı .. ale-
toplanmıŞ, birtakım elışı or- Evlerinde çalışan birçok Türk ka 1i caddesinde giderken şoför Osmanın 
neklerini tetkik ediyorlar. dınları da, geceyi gündüze katarak idaresinde Bakırköy seferini yapan 

Ofis müdürü; bana: . . sergiye hazırlanıyorlar. Tanınmış bir 3259 numaralı otobüs çarpmıştır. 
_ İşte, diyor, 29 teşrın~- çinicimiz, Türk çinicilik tarihinin a- Çocuk dizlerinden ve başmdan yara.-

evveld
e açılacak Ankara elış na hatlarını gösteren büyük planşet- lanmıştır. Şoför yakalanmıştır. Fazlı 

k ler yaparak, sergiye gönderecektir! hastaneye kaldırılmıştır. 
leri sergisine gönderilme Bir lstanbul kuyumcusu da Türk 2 - Kızıltoprakta oturan mü'ıen
üzere gelen nümunelerden kuyumculuğu hakkında fikir edinil - dis Hulfısiye ait 1177 numaralı oto. 
bir tanesi!.. .. . . . mesine yarıyacak zarif bir eser ha- mobili idare eden şoför Hayru~lah 
Baktım: Bu, bir yastık yuzü ıdı. zırlamakla meşguldür... Kadıköyüne gelirken Bağdat cadde-

Kasnakta, ipek kumaş üzerine, bü- Ofis müdüründen bu izahatı aldık sinde Himmet adında bir ameley~ çar 
yük bir dikkat ve canlı bir özençle tan sonra kadınları esirgeme derne- parak yaralamıştır. Yaralı hastaha
jşlenmişti. ğine uğradım. Dernek reisi Rana Sa neye kaldırılmış, şoför yakalanmış-

- Bu küçük süs yastığmı gön - ni Yaver yoktu. Onun yerine ikinci tır. 
deren kimdir? diye sordum. reis Saniye Oneyle görüştüm: 3 - Dün Samatyada Etyemez cad-

Ticaret Odasında memur olduğu- _Nasıl dedim Ankara elişleri ser desinde Yervant oğlu yeai yaşında 
nu öğrendiğim bir genç cevap ver - gisine hazırlanıyor musunuz? Vahana 352 numaralı ş.oför Alaetti
'11. - Evet ... Hem de bilseniz ne ha- nin idaresindeki otomobıl çarpm1ş~ır. 

- Elli yaşındaki annem! .. Adını raretle ... Şimdiden (70) kadar işçi Alaettin Yervantı yaralamıştır. Şo
aöylesem belki tanmımu:; şair Ya- kız ve kadın, bize durmadan iş yetiş- för yakalanmıştır. 
tar Nezihe... tiriyorlar .. Elimizde birçok bluzlar, Bir ocuk 

90 
cuau 

Eskiden, ekmek parasını çıkar - suvare eJbıselerf, çay takımJan var. ç yu 

d Ş. di d evki ı· • Polis dün müddeiumumiliğe Mu-m.ak için çalışır ı. ım e z • Bir yandan da yeni işler gelıyor. . . . 
çin çalışıyor!,, Burada bir sual sormak aklıma gel harrem adlı bır sabıkalı verm1ştır. 

Bunu söylerken, gözlerinde çok çi- di, sordum: lddia edildiğine göre, Muharremin su-

le çekmiş anasına rahat nefes aldıran, _ Sergiye göndereceğiniz işler a- çu; küçük çocukların elbiselerini soy-
bir evlat gururu seziliyordu. rasmda ikraırıiye kazanan olursa, maktır. Muharrem, evvelisi gün Ak-

Yastığa, bir daha alıcı gözile bak- bunların sahiplerini nasıl arayıp bu- sarayda tenha bir sokakta oyruyan i
tım. Ellisini aşan bir kadının elinden lacaksınız? ki çocuk görmüş ve: '~ize çikolata 
~ıkmışa hiç te benzemiyordu. Kendi Saniye Oney, bir saniye düşündü. alacağım!,, diyerek elbiselerini soy-
kendime: Ve sonra: maya başlamıştır. Tesadüfen oradan 

_ KiJnbilir, diyorum, kenarda kö _ Arayıp bulmaya hacet yok ki .. geçen bir polis Muharremi cüımü meş 
ıfede böyle daha ne marifetli annele- Dedi, bu ikramiye, tabiatile esirge _ but halinde yakalamıştır. 
rimiz vardır!... me derneğine ait olacak. Çünkü, der ---------------

Tilrkofis müdürü anlatıyor: neğimiz, bu işleri, kendi hesabına uğraşanlar var ama, eski oyalar de-
- An.karada bir elişleri ve küçük yaptırıyor. recesinde mal çıkaramıyorlar!,, 

an 
kanına malik olacağını gözönUtı.de çıkıyor. Bunda da gayritabülik yo damlar koşan b. nun e meş'aleli a-
tutarak ikinci bir talikten bahaet- İhtimal yazılacak mektuplan var ni gördü. Heme~r b~a;~nrn gekldiği-

k. 
dır 

memiştir. veyahut odasına "ekilip istirahat rına · varın ena-
B l be be y . b. •- " ~ıper aldı ~e bekledi. Bu L:ı. 

ununa ra r 1 ıncı ır "lt.liki decektir. Koridora çıktığı zam Fayetın arabası idi s 4 

e-
an 

sureti kat'iyede tecviz etmediğini bir saniye durup etrafına bakıy teftise ç k t · arayın etrafını 
k h d if . . ı mış ı. Araba krali"eye o 

an un sara aten e ade etmış de- Nefes almıya bile korkarak ayak kadar yakın geçtı· k .. d t " 
or. 
l:ı-

ğildir . · . 1 a e a tekerlek-m rının ucuna basarak çocukların len eteklerıne süründü AU h 
C. MUddeiumumisiyle mahkenıe - odasına çıkıyor. Küçük prenses ko nu görmemişlerdi. . a tan o-r-

ler kanunun sıkı ve sür'atli hüktun. ku içinde uyanıyor. Kraliçe, müre Birkaç saniye bekled.kt b-
!erini tamamiyle tatbik ederek an - biyeye çocug-u derhal gı"ydirmes biraz ilerid beki. ı en sonra 

.. .. .. e ıyen arabaya dog-ru 
cak pek istisnai hallerde ve muıtar söylüyor. Oradan oğlunun odası yurudu. Bunun içinde d .. 

ini 
na 

kaldıkları takdirde ikinci bir taıika gidiyor. Yatağının yanına yaklaşa ç?~ ~evdiğ~ çocukları ve F~~e~d~een~ 
müracaat etmelidirler • rak çocuğun kulağına yavaşç dısını beklıyorlardı Kral i . k 

-
a: 
er Madde: 37 - Meşhut suçta eu,.u "Haydi gidiyoruz. Orada çok ask mak daha müskül ldi ı:re çınk aç • 

be b b '"' · · • · c:ı r a samki ra er işleyenlerle unları işlellıe- var, belki de muharebe olacak" di gıbı. L~ Fayetin ziyaretini kab~ et-. 
ğe teşvik ve azmettirenler veya iş. yor. mesı lazımdı. Aksi gibi 

0 
ak 

de lenmesine yardım ve müzaheret; e- Uykudan sarhoş gibi bir hal La Fayet okad~r uzun oturd~a~ :: 
denlerden henüz yakalanmamış 0 _ olmasına rağmen çocuk derhal ün kalsın kral halinden bir şey belr 
lanlar hakkında da bu kanun hü _ formasını giymek istiyor ve kılıcı decekti. Birkaç defalar yerinden ~a~ 

i-
Dl 

kümleri tatbik olunur. arıyor. karak pencereye baktı . 
Ancak meşhut suç faili olarak Ya- Fakat kraliçe oğlunun üniform Nihayet on bir buçukta kral yal-

kalanıp mahkemeye sevkedilenler _ giymesine müsaade etmiyor ve oı nız kaldı. Fakat asıl işin en mu 
a 
ıu 

den başka ~ahıslar hakkında llladdi k~. kıyafetine sokuyor~ Bunu~ seb kül tarafı şimdi başladı. Kral 
0 

!a: 
veya manevı iştirak sebebiyle b hını sorduğu zaman ogluna bır m mana kadar daima odasında bir u-

e-
as 

kanun hükümlerinin tatbiki dlll'll u keli baloya gideceklerini söylüyor şakI_a be:a~:r yatıyordu. Hatta bu 
a ma bitinciye kadar yakalanmanı ş - Giyinmiş olan çocukları usule uşagm bılegınde bir bağ bağlı .d. 

ları yüzünden maddeten imkana - kraliçenin dairesine götürüyorla Kral yatağından kalkmadan bu ~ 1: 
bir hale girerse haklarında lllllu sı~ Orada kraliçe elbiselerini almak iç ğı çeker ve uşağı uyandırırdı .. Sim~i 
usul tatbik olunur. Şu izahata gö~ dolabı açınca içinden bir zabit çık kral ?n Altıncı Ltii kaçabilmek için 

r. 
in 
ı-

sonradan yakalananlar duruşltlasr Yor. . . evvela odasındaki uşaktan kurtul-
başlamış olanJarla birlikte duru Bu her ihtımale ka~ı. Fersen. ta ması lazımdı. 
malan icra edilmek üzere bu katış - rafından düşünülmüş bır tedbırd Her akşamki gibi uşak kralı 
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d ki k . hükü··mı d . un- Zabit yanlarında olarak iki <;OCU yu t -a ısa ve sen er 8.L1'!sin k _ . yor ve ya agına yatırıyor. Sonra 
de mahkemeye iddianame ile s~k - "~ raliçe sokak kapısına dogru yu biti~k odaya geçerek kendisi yatma
dilirler. Fakat duruşma bitmi, l e- rlimeğe başlıyorlar. Koridorlar ka 
sa bunlar umumi usule göre : u~- ranlık ve tenha... Kapının önünd ğa hazırlanıyor ve soyunuyor. Iste 
edilir . akıp arabalar sıra ile bekliyor. Hava o kral bu dakikalardan istifade ederek 

Madde. 28 _ Zabıta k 1 kadar güzel ve sıcak ki etrafta teh karyolanın etrafındaki perdeleri a-

k. . . . .. d Cca MY~.dadatıan like olabileceğini insan düşünemi t k k ımsenın aynı gun e . u eiu ıyor, e rar apatıyor ve ~celik 
mumisine götürülmesi ve onun t - yor. . ntarisi ve ayakları çıplak oldug-

11 f d d . .. a- Kralıçe bizzat sokak kapısını açı 
r~ m an a yıne o gun sorgu~a Çe- dışarıya bakıyor. Bu kadın hiçbı halde oğlunun odasına geçiyor. 0 _ 
kılerek mahkemeye sevkedılll"ıesi zanıa .. h . nlarda sog-u ada adi bir elbise ve bir takma saç 
l.. C M."dd . . . il n mu mı zama 
uzum~ . . u eıum~mısı e ltlah. kanlılığını kaybetmemiştir. Karan azırlanmış, bir de asıl en ağır gelen 
keınenın daıma faalıyete geçecek Irkta birdenbire bir adam beliriyo ey: Bir Uşak şapkası ... Bunu giyip 
b.ir. halde ~ul~~du~lmas~ı. icap et. Bu adam arabacı kılığına girmiş o açacak ... O zaman zarfında yr.nın • 
tın:· ~esaı. muddeti harıcı.nde \7e lan, yorulmak bilmiyen Fersendir. k. d 
tatil gunlennde sulh ve ashye lıa • Şafaktanben· bir dakika dinlen a ı o ada soyunmuş olan uşak a-

. . aklarının ucuna basarak yatak 
kimlennın derhal vazifeye başh~a • llleden çalışmıştı. Muhtelif doı:ıUa 1. o-

asına ge ıyor . 
bilecek nıahkemeye yakın yerlerde nn uşak kıyafetine girmesine yar 
bulunmalan ve bulundukları Yerıe. dım etmiş, dört tarafa emirler vere 
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. (Arkası var), 

-18.Il'atler sergisi açmakta Türk aile Çalıştırdığı işçilere de parça ba-
nnayiini teşvik gayesi vardır. şma para veriyor. Bu para, işine gö-

Esirgeme derneğinden çıkarken, 

bir genç kadınla karşılaştım. Besbel 

li ki, derneğe yeni bitirdiği bir işi tes 

· C Müdd · · · bildırm· 1• rek herşeyi hazırlamıştı. Arabalar rı . eıumumısıne 9 ol-
maları lazımdır • da her türlü eşyanın bulunmasın ı, 

Cümhuriyet HükUmeti, büyük ma- re, günde yarım, hatta bir liraya ka
kine sanayiini kurarken, küçük el dar çıkar. Çalışmanın derecesine lim etmeye gelmişti. 

. 
n -

emeklerini de himayeden mahrum bağlı ... 
bir vaziyette bırakmış değildir. - Bütün mallannızı satabiliyor 

- Siz sergiye, bir şey göndermiye 

C. Müddeiumumisi de dairelel'in _ 

den 8.Yrılınca bulunacakları Yeı-ıeri 

zabıtaya bildireceklerdir. Anka:ra 

Yolda hiç zahmet çekilmemesini te 
tnine çalışmıştı. Bütün bunlarda 
başka göz yaşı döken kraliçeyi d 
teselliye uğraşmıştı. 

e 
.-.----."""trı. .. ..._.._. u ....... 

30El'LÜL ÇARŞAMBA 
cek misiniz ? 

Sergi, yalnlZ bu bakımdan bile musunuz? 
tetkik edilse, yine göze çarpacak de- - Ne gezer! Elimizde çok mal 
recede ehemmiyetli bir hadise telak- var .. Çıkarttığımız işler arasında se
ki edilebilir. Bu kabil himayelerin te nelerce satılamayıp kalanlar oluyor. 

Diye sordum: 
Boynunu büktü: 
- Vakit çok dar ... Daha evvelden 

haberimiz olsaydı ... 
•irile, küçük san'atlere yeniden can Büyük sermayemiz olsa, ehemmi-
Yerilmiş olacaktır. yeti yok. Fakat, çok dar bir bütçe 

Bu seneki sergide, muvaffakıyet ile çalışmak mecburiyetindeyiz. 
gösterecek el işleri için on bin lira Demek, hükumetten en uf~ bir 
mükafat konuldu. yardım bile görmez. İşçilerimiz son 

Bunun 2000 lirası Atatürk mUka - derece fakir .. Bunlardan bir kısmı -
fatıdır. Sonra sıra.sile 2000 liralık na borç para veririz.. Sonra, iş işli
hükilmet, bin liralık .Ankara, müka- yerek bize borçlarım öderler. 
f atları vardır. . . ... . Parasızlık yüzünden derneğin fa -

Bunlardan başka da ışlen, JUrı aliyet sahasını bir türlü genişlete -
tarafından beğenilecek olanlar ar~- medik. !,, 
amda (6) kişiye (250) şer, (40) .kı- Bunlan anlatırken, bir yandan ba
ıfiye de (100) er lira milk8.f~t venle- na çeşit çeşit işlemeli bluzlar göste-

ktir ' Sergiye kabul edılecek e- riyor: 
ce .. . t . b 
eerlerin çeşidi çoktur. El tn~o .a~- - Bakınız, u "Çin köşkü,, deni-
ları dantel ve oyadan başka çınıcı- len resimlerle süslenmiş bir bluz .. 
lik 'oymacılık, plastik eşya, mermer Bu da son senelerde moda olan Ru
• 1' · kundura kadın terziliği ve şap men bluzu ... 
ış en, ' d f · l b ad b k kacılık mamulatı, düğme, se e ış e- Ve u ar a, irkaç eski oya çı a-
meleri kuyumculuk işleri, saraç eş- nyor: 
ası küçük el dokumacılığı, oyuncak - Bir gayemiz de, eski Türk oya-

y ' "d t tacaklar ara.sm cılığmı ihya etmek olmalı, diyor, vak eşyası, sergı e yer u 
aadır! · tile ninelerimizin namaz bezlerine ve 

Kızılay Kadınlan Çalıştz:~a Ce: yemenilerinin kenanna işledikleri 
ıniyeti ile Esirgeme Dernegı, sergı oyaya asri bir kullanış yeri seçmek 
için büyük hazırlık yapıyorlar: Of.is ister. Biz, bunu düşünerek, oyadan 
namına Akil Emrullah ile Salahattın göğüşlere zarif çiçekler işletiyoruz. 
Refik, hazırlanan elişlerini tetkik et- Vaktile ne güzel oyalar yaparlar
mek üzere bugün Kız san'at mektep- dr. Şimdi de az çok bu iş üzerinde 

Bu küçük şikayeti, bilsbütün hak
siz bulmadım. Çünkü, biraz sonra, 
görüştüğüm Çapa kız san'at mekte· 
bi müdürü Asım da, bu vakit darlığı
m ileri sürerek: 

- Bilmem, nasıl yetişeceğiz? Di
yor, teşrinievvelin ilk haftasına ka -
dar malların ticaret odasındaki ser-
gi komitesine teslim edilmiş olması 
lazımmış... Çocukların bu kadar kı
sa bir zamanda hazırlanmalarına pek 
te imkan görmüyorum. Bununla be
raber, sergide bizim mektebin de 
mutlaka bir köşesi olmalıdır. 

Daha olmazsa, evvelce çocukların 
yaptığı işler arasından en muvaffak 
olanlan seçerek göndereceğiz.,, 

Bugünler, sergi münasebetile, kız 
san'at mekteplerinde dehşetli bir fa
aliyet göze çarpıyor. Yalnız kızlar 

değil, evli barklı bayanlar bile ser -
giye bir şeyler yetiştirebilmek gay -
retile çalışıyorlar. 

İktisat Vekaleti, hiç şüphe yok ki, 
küçük el emeklerine yer veren bu 
sergiyi açmakla memlekette ölü hale 
gelen küçük san'atlerin, yeniden can 
}anmasına yol açmış oluyor . 

Salahattin GtJNGDR 

' lstanbul, İzmir gibi müteaddit sulh 

ceza. hakimıikleriyle asliye ceza dai
releri ve müddeiumumi ınuavinıect 
bulunan yerlerde C. müddeiumuıni _ 
leri tarafından kanunun intizam ve 
sür'atli takibi için daimi nöbet u
sulil tesis edilir • 

Madde: 39 _ Bu taUmatn:ı.tn.e: 
Emniyet işleri umum müdürlilğU ile 
umum jandarma kumandanlığn,_ın 
yazılı mütaleaları nazara alınarak 
tanzinı edilmiştir. 

Zabıt varakası nümuneei: 

Parisi baştan başa dört def P a r a l a r 
kat'etmiş her defasında unutu!mu 
birşey olmamasına itina etmiştı 

a 
ş 

Şimdi Fransa veliahtini kurtarmak Sterlin 
l Dolar 

sağ ve salim bir yere götürmek bü Altnı 
tün gayesini teşkil ediyordu. Bu ya Ç 
pacağı iş için hiçbir mükifat bekle ek I er 
miyordu. Sevgilisinin bir tebessümü Londra ü:;erine 
bir bakışı kifayet ediyor. Mari An Nevyork 
t Cenevre 
uanetin Fersene gösterdiği crnniye Brüksel 

ve itimat fevkalade idi. Çünkü o za Florin 

. 

. 

. 
-
' -
t 
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nıana kadar çocuklarını hiç kimseye Mark 
emniyet etmiyen bu anne ona emni Prag -
yet etmişti. 

620,-
122,-
982,-

1 Suçun mahiyeti, 
2 Suçlunun hüviyeti, 

. 
yaşı, 

Dört gölge karanlıkta kayboldu 
adresi, Bunlar iki çocuk, mürebbiye ve 

Fersen idi. Kraliçe kapıdan onlar 
hüviyeti, adresi, selametledikten sonra sanki hiç bir 

E. 

Viyana 
Stokholm 
Madrid 

ıham 

3 Mağdurun 
yaşı, 

4 Şahitlerin hüviyeti, adreSi, ya. 
şı. 

5 Suçlunun yakalandığı saat, 
6 Suçun işlendiği yer, 
1 Suçun işlendiği tarih, 
8 Suçun maddi subut delilleri, 
9 Vak'a mahallinde suçun işlen-

diğine dair görillen izlerin mahiyeti, 
Bu zabıt varakası huzurıınuzda 

tanziın edilerek müııderecatına va -
kıf olduktan sonra imzalanınıştır. 

Zabıta ınemuru Zabıta ınemuru 
Suçlu Suçtan zarar gören 

Şahit Şahit Şahit 

SON 

1 

Şey olmamış gibi salona döndü. Ve 
k"· ııağa devam etti. Halinde hiç 
ır heyecan ve gayri tabiilik yoktu. 

Fersen çocuklan eski bir arabaya 
bindirdi. Onlar da hemen uykuya 
daldılar. 

Bir başka ara'bada kraliçenin oda 
hizmetçileri vardı. Karanlıkta bekli
yorlardı. 

Saat on bir olmuştu. Tehlikeli 
dakikalar yaşanıyordu. O gece kral
la beraber kaçacak olan Kont de 
Provans ve zevcesi de sarayı terket
tiler. Kraliçe ve görümcesi Madam 
Elizabet odalarına çekildiler. Şüp D 

heleri gidermek ve tabü bir tavır ta· 
kmmak üzere kraliçe soyundu ve 

111 Bankası Mil 
• • N 
" - Hamiline 

Anadolu % 60 
" % 100 

Sirketi Hayriye 
Tramvay 
Bomonti Nektar 
T~rkos 
Aslan Çimento 
Merkez Bankası 
Osmanlı Bankası 
Sark Merkez Eczanesi 

Mı •ır tahvilleri -----
1 
1 

1886 1 
903 il 
911 un 

T ahvilat 
Rıh tun 

102 
96 

Anadolu 1 ve il kupon lres11t 
.. ili .. Mümessil 

s. tJ. -625,-
126.-
984,-

622.-
0,79,JO 
3,44,88 
4,69.ZO 
1,44.40 
2,03.44 

19,44 
4,35,SO 
3,10,36 
7,25,fıO 

82,-
10.-
10.-
2.ı,-
40.-
16.-
19,-

9.25 
12.75 
12,15 
87.$~ 
30.-

S.60 

103.-
97,-

\ 
10.40 
40,95 
4 4,SO 

43.75 
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Dünyanın en gcirip has- Hazine lehin~ 1 
1 w , kazanılan mu- TAN 

. ta ıgına tutu an adam him davalar ABONE VE iLAN ŞARTLARI 

Türkiye Dışarı 

BÜYÜME HASTALIGI 
Pınarbaşılı Tevfik her sene on san

tim büyüyor, boyu üç metreyi 
bulunca öleceğini söylüyor 

Askeri müze önünden Gülhane has-
1 tah"anesine iµiyorum. KafamdSr ta

rHıin bütün cüceleri, ;.devleri canlan-! 
dı. Sayısız Türk akınlarından Y1"ın J 

ve korkan Musa kuUan lskender Zül
karneyn seddinin arkasına Yecüc, Me) 
cüc adlı insanları hapsetmişler. Bun- ı 
ların boylatı bir karışmış. Kavak a-

1 ğacı boylu insanlar da varını,. 

~ 1 
lşte ana kitaplara kadar geçeıı bu ı 

efsaneleri kurarak Gillhane hastaha- ı 

nesi,nın akpısmdan içeriye silzlildüm. l 
Bana burada boyu her gün bir san- 1 

tim bü}iiyen bir hasta olduğunu söy- I 
lemişlerdi. Bahçeye doğru ilerleJi:n. 
Hastalara boy.ıı uzama hast~hğın'l 1 

tutulan arkadaşlarmı soracaktırn. ı 

Kanapelerde güneşliyen hastalaruı 1 
arasında yükselen kocaman bir baş 
beni arama külfetinden kurtardı, so 1 

kuldum ve sordum: • 1 
- Boyu uzayan hasta siz mis niz? 1 

28 ·yqmda 
GUlen bir ses beni yanına çe1<•i; 
- l3uyur\ın uz bayım. O hasta 

benim. 
Pürtissüz bir Anadolu lehçesi ko

nu§an bu hasta Kay11eri•in Pıuarbaşı 
kazasından Kazımın oflu Tevfikti ve 
hikayesine başladı. Ben ay.en not 
ettim. Diyordu ki: 

- Ben 28 yaşınçlayım. Bilirı,in ya. 
:Anadolular çocuklarını kütüğe doğar 
doğmaz yazdırmazlar. Beni de rah
metli babam 1329 doğumlu Ndır~ 
mış. Iki sene evvet beni askere çağır
dılar. lyi bir doktorumuz varoı. Ke
nan... O, -beni muayene etti. Oğlum. 
sen büyüme hastalığına tutuldun. as
kerlik yapamazsın, dedi. Beni asbr
likten ihraç.ettiler. 

Senede 1 O santim 
Kasabaya geldim. Doktor banıı,: 

- Senin kafanda bir ur var. O bü· 
)'Üdükçe sen de büyüyorsun. Burada 

alat, edevat yok. Sen Istanbula git, 

fen ilerledi. Senin kafanı yararlar. o 

Durmadan uzayan T evlik hasta-
ne bahçeıindeki kanapede 

dersem. mübalağa ettiğimi sanm" nn. 
Elim Tevfiğin eli içinde bir mendil 
gibi kaldı. Ayağa kalktık. Boy öl
çüştük. Başım onun dirseğinde idi 
a. çok neşeli ve şen hastadan ayrıl
dıktan sonra hastabakıcısı ile görüş... 
tüm. Diyordu ki: 

"- Tevfik çok yemek yiyor. On 
kap ta verseniz doydum, c!l'mı ·~r. 

Çok unutkandır. Bir saat evvel AÖy

lediğini unutuyor. Yukarıya çıkın
ca başı dönüyormuş. Hocayı bekliyo
ruz. lcap ederse ameliyat yapıla ;ak
tır.,, - H. 1. 

Poıta vasıtasile kaçakçılık 
Polis kaçakçılık bürosu, posta va

sıtasiyle yapdan bir tahvil kaçakçı
lığını meydana çıkarmıştır. 

Bir bankerin Türkiyeye sokulması 
memnu tahvil getirdiği polise ihbar 
edilmiş, bu ihbar üzerine tertibat a
lınmıştır. 

uru çıkarırlar. Talebeye ders verecek Banker mektupları postahancden 
leri için senden on para da almazlar, aldıktan sonra takip edilmiş. elinde

dedi. Fakat kn doktorun sözilnil din· ki zarflar açılınca Brükselden geldiği 
'emedim. Gegen senedenberi tam on anlaşılan 50 tahvil çıkmıştır. Bnn
eantim büyijtiüm. 105 kilodan 123 ki ker, ortada bir kaçakçılık olmadığını 

iddia etmektedir. Tahkikata devam loya çıktım Elbiselerim, ayakkabrla
larım dar g lrneye başladı. Kayseri
ye indim. Doktor Kenan da bana ls
tanbulu sağlık verdi. (25) gün evvel 
buraya geldim. lşte bu hastahanede 
yatıyorum. Hoca Mim Kemali göz
lüyorum. Benden dört defa kan al
dılar. lki d~fa da teneşir gibi bir şe
yin üstüne yatırdılar. Burnumu tı
kıyarak ağzımdan nefes aldır ı~:ar 
Kanımda da, soluğqmda da bir ~ey 
)'.Okmuş. 

olunmaktadır. 

Belediyeye yapılan teklifler 
Yüz otomobil almak kararında olan 

belediyeye bugüne kadar on beş ec
nebi grup tarafından teklifte bulu
nulmuştur. 

Belediye önümüzdeki ilkbaharian 
itibaren behemehal şehirde otobüs iş
letmeye karar vermiştir. 

Geçen sene Mancesterden Maliye 
Vekaletine yapılan bir ihbarda Mı
gırdıç ve Leon Uncuyan biraderlerin 
firari oldukları ve Istanbulda hazine
ye geçecek mülkleri bulunduğu bil -
dirilmiştir. Alakadarlar bu ihbar li -
zerine faaliyete geçmişler ve ihb:ırın 
doğru olduğu anlaşıldığı için Leon 
Uncuyanın Pangaltıda Süleyman Na
zif sokağındaki (50) bin liralık apar
trmanı derhal hazine namına tescil e
dilmiştir. 

Asmalımescitte Mikael P a p a s

y a n ı n (10) bin I n g i 1 i z 
lirasına ipotek edilmiş bir hanın da 
kardeşi M:ıgırdıça ait olduğu anlaşıl
mış ve icra merciine bir dava açılmış
tır. Icra mercii davayı hazine lehine 
karara bağlamıştır. Hanın bugünkü 
kıymeti (120) bin liradır. Papasyan 

Bfr aylık , ı , • 
s • • ••• 
6 " •••• 
1 nllılr . • • 

için için 

1 50 
4-
7 so 

14 -

8-
14 -
28 -

Ohı tçtn U~ncılık Şirketlerine mb 
racaaı edilmefülir. 

Kilc:ük illnlaı dofrudan dotrııyı 
•daretr,ıııce alınabilir. 

Küc:ük Ulnlarm 5 aııtırhf> bir 
det•• !IO lruruetur 5 11tırdaıı far 
lası !c:in satır baemı 5 kuru, alınır 
Bir defadan fıızlı lcln YckOndar 
3 10 kuruş ındirilir 
r.nnn ~,.cmi• .,;;~"'~'"' ~ l<ıırtt!tu• 

Radyo 
Bugünkü program 

bu kararı temyiz etmiştir. Bu ihbar- İstanbul 
la hazine tam (170) bin liralık emlak ôilc neşriyatı: Saat 12,30: Plakla Türk 
kazanmıştır. Bundan başka hazine musikisi. 12,SO: Havadis. 13,0.S: Plakla ha-

fif müzik. 13,25 - 14: Muhtelif plak neş-
namma yeniden birkaç yüz bin lira- riyatL 

Akşam neşriyat: Saat 18,30: Çay saati 
lık bazı emlak daha tescil edilmiştir. dans musikisi. 19,30: Doktor Ali Raa ın'. 

kaya tarafından konferans. 20: Rıfat ve ar
Tünelin arkasındaki Kmacıyan h:ını kadaşları tarafından Türk rnı.ı.sikisi .,e halk 
ile Tomtom mahallesindeki fırın ve şarkıları. 20,30: Türk musiki heyeti tara

fından klasik eserler. 21: Sala plaklar. 21, 
mağazalar firarilerden Vahan, Mih- 30: Orkestra. 

ran ve kızkardeşleri Serpuhiye ait 1 - Suppe (Sen Delikanlı) Uvertür 
2 - Ziehrcr (Gece sefası) Vııls. ' 

olduğu anlaşıldığı için bu emlak ha- 3 - Grieg pcr Gynt. (Birinci Suit). 
4 - Şshebek (Dans). 

zine namına kaydedilmiştir. s - Pessc <Gü:ı:el değirmen). 
Bu hadisede kagı· tları imha ettik- 6 - Uskar Strauss (Vals rüyası operetin-

leri iddiasiyle firarilerin kardeşi Ser

kis ile eski milli emlak memurların -

dan takipçi Ihsan da ağır ceza mah-
kemesine verilmişlerdir. 
Çakmakçılarda Kınacıyan ailesine 

ait ı.eş, altı dükkan da hazine namına 
tescil edildikten sonra satılmıı;ıtır. 

Şimdi Eminönündeki büyük ve küçük 
Kınacıyan hanlarının da hazineye ge
çeceği hakkındaki davaya beşinci hu
kuk mahkemesinde devam edilmekte
dir. 

Ruam mücadelesi 
baş'ıyor 

Bugilnden itibaren vna.yet ve şe

hır hududu içindeki 9 bin küş_ur 'bey
gire tablet manleyman tatbik edıle

rek ruam milcadelesine başlanacak
tıı-. Mücadele üç ayda ikmal odi1e~ek 
ve hasta hayvanlar imha oluna
caktır. 

Çöp iıtaayonlarında biriken 
çöpler yakılıyor 

Belediye riyaseti, muvakkat çöp is
tasyonlarında birikmiş olan çoplerin 
de:rhal yaktırılması için emir Vt'!rıniş
tir. Belediye, şehre uzak olan yerler,,. 
çöpleri döktürecek ve Üzerleri ga
yet kalın toprak tabakalariyle örtü
lecektir. 

Muallimler Birliğinin feshi 
Muallimler Birliği üç Teşrmiev::el

de yıllık kongresini yapacaktır . .Aza
dan bir kısmı Birliğin feshine. diğer 
bir kısmı idamesine taraftardır. 

Kat'i karar o günkü kongeredc veri
lecek olmakla beraber Birliğin feshi 
cihetine gidileceği anlaşılmaktadır. 

den parçalar). 
7 - Suppc (Boksçyo operetinden parça

lar). 
Saat 22,30: Ajans h~herleri. 23: Son. 

~ 

Günün program özü 
Senf onil.-r: 

2105 Prııg: Çek filharmoniııi. 21.l<> ~u
da.peşte: Liııt'in eserlerinden. 22 Liypı:ıs: 
Kornelyus. 

Hıfif konserlP.r: 
20 Münib: Son bahar musikisi. 21 Zürih: 

Hafif mu~;ki. 21,10 Frankfurt: Almıın mu
!!;kisi. ıı Kolonya: Kırışk konser. 22,40 
VivaM: Ha_fi,f orkestra. 23,30 _Lbpııig: 
H"lk musikısı. 24.20 Budapeşte: Cıgan mu
sikisi. 

O"rr.l•ar: 
21 tO Sottcns: Gnunon11n "FAUST .. u. 

21,4S Roma: Robaud'nun "MARUR,, u. 

(Mtr 
23,lO prag: (Smetana). 

R~italler: 
23 .IO Var~ova: Keman. $arkı. 20.1 ~ Rer· 

lin: Şöpen (Piyano). 22 Varfjova: Leh şar-
kısı. 

})""" """"'ıı,;-.ı: 
21,10: Köniız:sberr vesaire. 2~.30: Ber

l;n vesaire ile Varşova. 23,45 Torına. 24,30: 
Viyana. 

T epebaşı Dram kısmı 
Bu akşam saat 20 de MAKBET 

Franfız Tiyatrosu 
Operet Kısmı 

Bu aksam saat 20 de DUDAKLARL.~ 

Taksim bahçesi kapalı kısmındcı. 

Dr. 

Halk Opereti 
Bu akşam saat 21,45 te 

Kırk yılda bir 
Operet 3 perde 

Göz Hekimi 

Şükrü Ertan 

lstanbulda bulunan 

H EKiM ARKADAŞLARA 
4 ncü Balkan Tıp Haf tasr 7 Teşrinievvel 193 6 Çarşam 
ba günü saat 10,30 da Yıldızda Kongreler Sarayında 
merasimle acılacaktır. Adresleri bizce kısmen malftm 
arkadaşlara 'davetiyeleri gönderilmiştir. İştirak arzu 
edipte davetiye almıyan arkadaşların Etibba Odası
na müracaatla isim ve adreslerini hemen kayıt ettir
melerini rica ederiz. 

Balkan Hekimler Birliği Türk Komitesi 

Emniyet Sandığı ilanları 

imalathane, fabrika, depo, 
Garaj yapılmağa 

elverişli kiralık bina 
Galatanm en işlek iki caddeaine paaajı vardır. 
İ'cabeden tadilat Sandık tarafmdan yapılır. 

ADRES: Galacada Kara Mustafa Paşa "elyevm Ke
mankeş,, mahallesinde Kılıçalipaşa sokağında eski N o. 
8 9, 91, 16, 1 2 6 ve yeni 11 9 / 5, 1 l, 2 1, 2 4, 2 6 ( 1 716) 

ISTANBUL BELEDiYESi ILANLARJ 

Heps~ne 250 lira kıymet biçilen Şehzadebatında Kernal Paşa 
mahallesinin Selim Pafa yokutu caddesinde Mimar Kaıım med
resesi ankazı satılmak üzere açık arttırmaya konulmuftur. Şart
namesi levazım müdürlüğünde görülür. lıtekliler 18 lira 75 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8/10/938 
Pertembe günü saat 14 de daimi encümende bulunmalıdır. 

* • * 
Sna No. 

6 Sa.hırt 
10 Rüttü Çala.pla 
12 llhami 
14 Vur al çefmeli 
17 Tahsin Temren 
18 Ali.eddin Mantaroğlu 
20 Salahattin Aktolunay 
21 Şefik Kurdoğlu 
22 Mehmet Kibar 
29 Rıfkı Erer 
30 Mustafa Zeki 

(8.) (1546) 

21 / 9/ 936 tarihinde yapılan tebliğ memurluğu imtihanına da. 
hil olan isim ve sıra numaraları yukarıda yazılı taliplerin veıi. 
kalarile beraber muhasebeye müracaatleri liizumu ilin olu. 
....!!!:_ (B) (17

1
691. 

Edirne Jandarma Erat mektebi 
kom utan llğ ından: 

7 /9/193 6 da Kapalı zarfla eksiltmesi yapılan ( 180008, 
kilo birinci nevi ekmeklik una talip ~ıkmış ise de verilCı. 
teklif mektuplarında (2490) sayılı kanunun 32 ci macı.. 

desine uygun olmıyarak hak ve silin ti ve fiatlerin yalnı• 
rakkamla yazılmasrndan ötürü 40 cı madde mucibince 
tekrar kapalı zarf eksiltmesi yapılacaktır. İsteklilerin 
8-1O-19 3 6 perşembe günü saat 1 O da Edirne merkez mal 
müdür! üğü odasında toplanacak komisyona teminat mek 
tupları veya vezne makbuzlarile birlikte gelmeleri ( 14 78) 

T. Fiat M. Teminat Tutarı Günü 
Cinsi Kilo kuruş S. Lira K. Lira K. Günü Şekli 

Birinci nevi 180000 14 00 1890 00 25200 00 
ekmeklik un. 8-10-19 3 6 Kapalı zarfla 

~===-=---===~~=-----.-...-.;;..,...-__,,...___ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet veka
leti iskan umum müdürlüğünden; 

iki metroyu aşacak 
Her sene on santim büyüyorum.Bu 

sene boyum bi.r metre 95 santim ol 
du. Gelecek ~ne 2 metreyi aşacak. 
Benim gibi hastalar (3) metreye ka
dar uzarlarmış. Hastahanede ba:ıa 
elbise bulamadılan llaryolaya 11ığa
mıyorum. lkıj, büklüm yatıyorum. 

Selanik sergisinde Türk pavyonu 
Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. No. 30 

(Cağaloğlu eczanesi bitişiği). 

Tel. 22566 

1 - Orta Anadolu Vilayetlerine yerleştirilen göç • 
menler için Eberhard Fabrikasının (Konya 2. E. 5. W) 

ve Rudsak fabrikasmrn (S. P. S. S. T.) markalı pulluk
ları tipinde olmak üzere 5000 adet pulluk irnali pazarlık
la eksiltmeye konulmuştur. Bu pulluklann nümuneleri, 
fenni ve idari şartnameleri iskan umum müdürlüğünde 
mahfuz olup talipler resmi tatil günleri hariç olmak üze
re her gün saat 9 dan ı 7 ye kadar müracaatla nümuneyi 
görür ve şartnameleri meccanen alabilirler. Uç metre olunca da ö?'ecek rnişim. 

Ne yapalım, kadel'Qe varsa, kaşıkta 
~ıkar. Hiçbir y~rill\ airımıyor. Yal -
nız erkekliğim yoktur. Sakalım, bı

yığım da çıkmıypr. Böyle tüysüz kız 
gibi kaldım. Benden küçük oğlan kar
de§imin "'sakalı, bıyıfı var. Ufak, te· 
ff:k bir adamdır ..Annem de öyle kü
çük bir kadın .. Bet\ ise gördüğünüz 
ıbi böyle büyüyüp gidiyorum. 
Ha, şunu unuttum· Şimdi arttk ~iş

manlık devresi başladı. 150, 200 ki
loya kadar şişmanlıyacak mı§ım . ., 

iri bir vücut 
Biz konuşurken yanımıza hastalar 

da geldi. Hastanın bırisi Tevf iğin 
j>armağmm arasıpı açtırarak kanşmı 

rdi. Hastanın iki ,Pa.rmağı araaın
boşluk tam bir karıştı. Orta 
ağı yeni doğan bir çobuğun bal

kadar büyük. Ayağındaki Kay-
. yemenisinin içine bir haftalık 

k kundağiyle benber yatırılır 

Türk pavyonunun dahilt manzarası 

Selanik, (Hususi muhabirimiz -
den) - Beynelmilel Selanik panayı -
rında Türk paviyonu büyük rağbet 

görmüştür. Bütün ziyaretçiler, pa
viyonumuzun mükemmeliyetini ve 
te3hir edilen mallarımızı takdir et -

nıişlerdir. Yunan gazeteleri, Türk 
paviyonu için (Panayırın şaheseri) 

tabirini kulanmışlardır. Paviyonun 
dekorasyonu ve grafik tabloları san
'atkar Hakkı Orman tarafından ya
,pılnuştr • 

Edirne Asliye Hukuk Mahkeme~in
den: 

Edirneye ta'bi Sazlıdere köyünden 
Ahmet oğlu İbrahim. 

Karınız Fikriye tarafından §E'ref
siz bir hayat sürmekte olduğunuzdan 
bahsile aleyhinize açılan boşanma da
vasının gıyaben yapılan muhakemesi 

neticesinde: Kanunumedeninin 131 

inci maddesi hükmüne tevfikan bo-

2 - Pazarlıkla ihalenin 15-9-936 perşembe günü sa
at 15,30 da sıhhat vekaletinde hususi komisyonda yapı
focağ-ı... ( 1 7 5 1 ) 

şanmanraa Wb~senemüddetle e~ ~~Y~u .. ~k~s~e~k~M~u.~.h~e~n~d~.,s~~M~e~k~t~e~b~ı.~D~ı.~-
lenrnekten memnuiyetinize ve masa-

rifi muhakemenin uhtenize tahmilıne 1 "" d 
23 - 9 • 936 tarihinde karar verildi- . rektör Ü g Ün en: 
ği ikametgahınızın meçhuliyetine bi- Mektebimiz Elektro - mekanik laboratuvarı için" 12 5,. 
naen ilanen tebliğ olunur. (26016 > lira ücretle '' 3 '' asistan ah nacaktır. Bunların Türkiye 

BASKÜL 
"Seca Marka Alman Baskülle-

" ri gelmiştir. Son derece hassas 
ve Olçüler kanununa uygundur. 
Kantarcılar: No. 64 Tel: 20736 

AHMET HAMDI 

1431 

Cümhuriyeti tabiiyetinde ve Türk veya Avrupa yük~k 
elektro • mekanik mühendis mekteplerinden birinden 
mezun olmaları ve askerliklerini yapmış bulunmala• 
lazımdır. 

Bu şerait dahilinde müracaat edenlerin miktarı üçten 
fazla olursa aralarında seçme imtihanı yapılacaktır. 

İsteklilerin bu husustaki evrakı müsbiteleri ve dilek
çelerile beraber 8-10-9 3 6 tarihine kadar Mektep İdare
sine müracaatlan il~n olunur. (1757) 
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Türkiye Cumhu~iyeti Merkez Bankası 1 sıHHi K·~· 
26 EYL O L 1936 vaziyeti s AL ·s A Mi N 

KRErVti:ERi 
:AKTiF 

a a : 

" 

24.028.702.91 
10.205.578.-

948,701,91 

ALTIN: Safi kilogram 17.083,0GS~:'Llra. 
BANKNOT • • • • • • • ., 
UF.AKLII{ • • • .• • • • • l~'..._-------R 

Dahildeki Muhabirler : 
Türk Lirası • • • • • 

•• Lira 

Hariçteki Muhabirler : 

vizler • • • • • • " 

336.261,82 

6.186.182,30 

620.798,581 

10.257.219,08 

ALTIN: Safi kilogram 4.398.~44 Lira 

Altına tahvili kabil Serbe.st .do: i 
Diğer dö~zler ve Borçlu ~~~ " 
bakiyelen • • • • • 1---------ıı 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhde edi.evrakı nakdiye kar· ira 

şılığı • • 6 ~e .8 İncİ O:addel~ri: 
Kanunun af dan 

158.748.563, 

12.064.611, ne tevfikan hazine tar m " 
vaki tediyat • • • • • • • u_:..:_--------ıı 

Senedat Cüzdanı : 
..... ~ .~ BONOLARI • ' • • 
~·...... .. 

2.178.500,-
17.593.616.68 

T!CARI sENEDAT • • • • • 11---------ıı 

Esham ve Tahvilat cüzdanı: 
kı k 

!
Lira 34.256.140,23

1 

( D ruhde edilen evra na -
~ - ( di~enin karşılığı Esham ve 

c Tahvilat (itibari kıymvile~~) 4.172.491,88 
B- Serbest esham ve tah ~"---------ıı 

'A. vanalar : 
· Lira 92.301,68 

:Altın ve Döviz uzerıne • • • • 
" 16.708.250,08 Tahvilat Uzerlne • • • • • • n_:.:.__ _______ ıı 

Hissedarlar • • • • • 
Muhtelif. • • • • • 

• 
• 

• 
• 

• • 
• • 

YekUn 

Lira 

35.182.982,82 

336.261,82 

17.064.4~9.96 

146.683.952,· 

19.772.116,68 

38.428.632,11 

16.800.551,76 

4.500.000,-

6.224.137,86 

284.993.135,01 

PASiF 

Sermaye . • • • • • 
ihtiyat Akçesi . • . • 
Tedavüldeki Banlmotlar: 

• • 
• • 

Deruhde edilen evrakı nakdJye Lira 
Kanunun 6 ve 8 inci maddeleri-
ne tevfikan hazine tarafından 

• • 
• • 

158. 7 48.563,-

vaki tediyat . • • • • • • ,, 12.064.611,-·--- -
Deruhde edJ. evrakı nakdiye 
bakiyesi. • • • • • • • • 

Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • • 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz Taahhudatı ı 

146.683.952,-

16.000.000,-

Altına tahvili kabil dövizler • · ıLira 
Diğer dövizler ve alacaklı kll· 
ring bakiyeleri. • • • • • " 

·~--~~~~--

3.916.107,22 

26.537.414,68 

Muhtelif •• • • • • • • • • 

Yekun 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren : 

Lira 

\5.0<:00o,_ 

l.55:S2,53 

~ Esmer, sarı 
. •ne t~vafu:ın. kumral her 
~cınJerıd.b-. Sı ~den güzellik 

30.453.521,90 .... landığrndan h~ı ~sullcrle ha
~az. Çit 1 <:ildı besler ve 

60.663.890,~ı klu~J~n ı\~· ~i"1lce ye. bu-

284.993.135,01 

şckJlde takJrı1en gıderir. 
~ :<r'ern a 1 rn edilir: 

.. in ~ın ~ sanıin yağ)ı gec~ 
·enı Be renkli 
düı 1 ~lsa:rnın ~ağsız 

~nı saf;~ b.eyaz ı·enldi 
için nıın acıbatlem 

lrii ın a lsanı. 
ı -ndUı içi ın acıbadem 
r lnalı.f' n 
klan ıJJe~ıin takdir ile 

. Yegane sı"'L' k 
le~ •uı.ı rem-

ı r l<ANZUf( ECZANESi 
Yoğıu • lstanbul 

İskonto haddi ro 5 % Altın üzerine avans % 4 112 

,. Nişantaşı da .,... 

IŞ'IK Eski "Feyziye,, LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir 

:mm!Wlt&•ua 
lstanbul 4 üncü icra memur-

1 luğundan; m1 vardır. Yatılı ve yatısız talebe kaydı için her giln müracaat edilebilir Ana. Dk Orta, ve Lise kısı an 
' ' Istiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Tele fon: 44039 

\ 
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine Bi- G ı'd~k rati n -----------:=---===============:=;;:;::;=:=::;:: rinci derece ve sırada ipote~li ol~p :amamına ( 1065) bin ~ktid~ zafiyeti u-

~~;;~~~~~~~~~~~~füi~üjlfii~~~irsfü~~~~~~~sF~~ıJ] altmış beJ lira kıymet takdır edılmış olan Kandilli Vanı- .Ad ve atbi buhranlara 

Sokağı D. No. 

ff tSTANBUL GAl'R.lMÜBAD1LLER KOl\llSl"OlSUNDAN: köy caddesinde eski 6 yeni 12 numaralı kayıkhane arsa- nık uın §hur orof. Brown 
· k arşı · " Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye göre sının müştemilatı: Harap bır ayıkhane kulübeleri ile s e Şteı hın ke&fidir. Semti ve mahallesi 

2060 UskUdar Rum l 
Mehmet Paşa 
Ayvansaray Atik 
Mustafa Paşa 
Boyacı köy 

ŞemsipaJa. E. 49 Y. 53 45,25 metro arsanın 
1/ 2 hissesi 

muhammen K. kayıkhane arsasından ibarettir. Evsafı: Kulübe iki oda ••E•:q•z~.~, .. _ck•u•tu\;.ı•2•Ô•O•k"u•ru•ş•. • 
TıiQ açık ar- bire~. altı, bir h:la .ve bir sundu~mayı muhtevidir. Harap .: 

152 tırnıa ve muhtacı tamırdır. Arsa: Önunde harap bir kayıkha _ 

2183 

3726 

4286 

4487 

4516 

4740 

4806 

4985 

6082 

8351 

8357 

8395 

8400 

8401 

Reşit Paşa 

Beyoğlu 

Kamer Hatun 
Yeniköy Panaiya 

paşa bahçe 
ıncirköy 

Kuzguncuk 

orta.köy 

Boyacıköy 

Koca Mustafa 

Paşa 

BoyacıkÖY. 

Yeniköy 

Kuzguncuk 

Bilyilkdere 

YeniköY 

E. Papu 
Çınarlıçeşme 

E. Fıstıklı bağ 
Y. Çam fıstığı 
Mangasar 

E. Beşe 
Nikola 
Ayazma. 

Simitçi 

E. Asmalı 
Y. ~malı hama.m 
E. Reşitpaşa 
Y. Çamfıstığı 
Atlama taşı 

E. 4 üncü 
Y. Dönüm 
E. Malakof 
Y. Sarı asma 
E. Mentcş 
Y. Meşruta 
E. Pikali 

1 

Y. Kat '\lıa. çiçeği 

E. 18 
Y. 24 

E. 4 Mü. 
Y. 4 

47 

E . 3 
Y.1 

E.24 

E. 19 - 21 
"{, 19-19/ l 

E. ve Y. 
23 

E. 1 MU. 

E. 69 Y. 55 

E. ve 
Y. 1 

E . 8 Y.16 
mahallen 12 

E. 32 Y. 3 
mahallen 16 

E. 23 - 23 

Sait HJ .m E. 31 
Paşa c dd.,.,,. Y. 41 

120 metro arsanın 
2/ 3 hll!sesi 
Ahşap hane 

48 metro arsanm 
6/ 8 hissesi 
34 metro arsanın 
1/ 3 hissesi 
117,50 metro arsa 

Bahçeli kagir iki ha • 
nenin 2/ 6 hiseesi 
110,50 metro arsanın 
1/ 2 hissesi 
244 metro arsa 

Bahçeli ahşap hanenin 
1/ 3 hi.ssesi 
205 metro arsa 

63 metro arsanm 
5/ 15 hissesi 
23 metro arsanm 
1/ 2 hissesi 
7 4 metro iki arsanm 
1/ 3 hissesi 
20 metro a.rss. 

160 
170 

120 

20 
100 

500 

40 
100 

140 
150 

40 

20 

:50 
50 

.. 
" 

.. 
" ., 

" 

" 
" 

" ,, 

" 

" 

" 
" 

Eyli Korucu Ayvansaray E . 80 Ahşap dUkkln i30 ,, 
8411 

Me!et Çelebi caddesi Y. 56 
afı ya.zıh gajTlmenkuller on gUn müddetle eatışa çıkarılmıştır. !haleleri 12-10-936 tarihine 

Yukarıda cvs . . . bo il d 
P rtesi gilnil saat on dörttcdir. Satış milnhasıran gayrımUbadil nos a ır. 

tesadüf eden aza 
, 

TALEBELERE 
Talebenin ihtiyacı olan yatak, yorgan, batta niye çarşaf, çamaşır, pijama, hav

lu vesaıresi mağazalarımızda hazır ve çok ehven fiatlarla satılmaktadır. 

Sipahi oğlu H A S A N H Ü S N Ü Bursa Pazarı 
Sultan Hamam 2/ 24, Beyoğlu l.stlkl!l caddesi 376 

ne rıhtımını muhtevi 355 metro murabbaında bir arsa- tsta.n'"b' ltanabJ\ Birinci Sulh 
dır. Tamamı a~ık artırmaya konmuş olup ilan tarihinden Hukuk emesinde;: 

k f Hollan ank '(Joıi. V. nin Ga-
itibaren şartnamesi her .. es tara ından görülebilecek ve Iatada li r hanında3 No. da mu-
3-11-936 tarihine rastlayan Salı günü saat 14 ten 16 ya kim Koç omikos ,ı.~ina. ıkame 
kadaAr dairemizde açık artırma suretile satılacaktır. Satış ettiği 200amn tahsil dııvasınd:ı 
Eınlak ve Eytam Bankasının 844 No. Iı kanunu hükCım- milddeal muayyen 1>b cclsclle is
lerine tabi olduğundan rne~kur kanunun 15 inci madde patı vUc~ tmediğindtn haltkında 

b · ittihaz edn ~ya~ ka'rlt ikamet • sine tevfikan ikinci ır artırma Yapılmaksızın gayrimen- gahının ıJhulıYeti ha ;ıyıe bilft. • 

kul, Yukarıda yazılı günde en fazla artıranın üzerinde tebliğ iad~ilrniş oldu~4an teb -
bırakılacaktır. Artırmaya iştirak için muhammen kıy _ liğatın il&,,"Il ifasına ka.raverılcrek 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya Mil- celse 19. o - 93~ tarıhın aat 1012 
li bir Bankanın teminat mektubu tevdi edilmek lazım _ talik edili\~ old~ndan. J\kür gUn 

B . 'k b" 'l 'l ·· f ve saatte eııııedgı taktırdveva bir dır. ırı en ına vergı en e çop ve ener resimleri ve del- ... ..ı k ırd J 

vekil gön~rJ11C4~i ta t . e mahke· 
laliye ve vakıf icaresı satış bedelinden ödenir. Satış bede- menin gıyıı:oındı ıcra edıleC.:i ve bir 
1i peşin ödenmek lazımdır. İcra ve İflas kanununun 126_ daha mahk rn ~e kabul edıl 1~~ı:cğ: 
mcr maddesine tevfikan ıpotek sahibi alacaklılarla diğer gıyap kan;TDln teblıği mi.tamına 
alakadarların gayrimenkul üzerindeki haklarnu ve husu- kalın olmalı; Ut-re olan olunu 

sile faiz ve masrafları d~ır olan iddialarını evrakı müsbi- <26'fö,' 
telerile birlikte 20 gün ıçınde dairemize bildirmeleri lazım Çocuk halı:alıkları miltehasw 

dır. Aksi halde haklan tapu sicillerile sabit olmadıkça sa Dr. Şe,ket Salih S-0y,aı 
tış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alakadarların AJtıyol •fzındaki ınuajeneh~. 
işbu kanun maC!desine uygun surette hareket etmeleri ve sini Moda caddesi su şirk~i 
daha _fazla. mal~mat .~lmak isti~e?lerin 34/ 1181 dosya karşıaJt1<ia 46 No. ıu tayYare 

No. sıle daıremıze muracaatlan ılan olunur. 20 senelik apa.rtımanma nakletmiştir. 
taviz bedeli miişteriye aittir. ( 411) ( ı 7 4 6) 18!>~ 

Nişantaşında • Tramvay ve Şakayik caddesinde 

Yatı !Şişli Terakki Li Gündüz 
ArtA • iLK • ORTA .. LiSE 

KIZ ve ERKEK TALEBE lÇ!N yanyana ve geniş bahçeli iki binada AYRI YATI TEŞ-
KİL!\TI vardır. Mevcu_t ~RANSIZCA, ALMANCA, 1NG1L1ZCE kurslanna dokuz yaşın. 
dan ıtıbar~n her talebe ıştırak eder. Mektep her gün saat 10 .17 arasında açıktır. Kayıt iş. 

lerıne CUMA, PAZARTESİ ÇARŞAMBA günleri bakılır. Tedrisat başlamıştır-

manz 

'e 
ı 

lil 
ttr 

Yerni 
11, bi 
ğine 

rnurni 
ııak a 
°'ik. 

J 

t 

rn 



r 

tr 

• 
ırı1 

n 

, 

937 
• 

Modellerini takdim eder 

56 695 796 

Gellrı z - Görilrıfiz - D ~leyirı.i~ 

Satı' salonu: Galata Voyvoda caddesi Jeneral Han 

ORQZOi • BAK lstanbul • Türkiy.enin her tarafında ac.entelerimiz vardtr .. 
~~~~~~~-:""'6..____.~ ..... w 

Btitttn d.se ihtf~ en ucuz fiatlarla alabilirsiniz. 

a rd SÜ le'ngfliz biçimi 13 '12 liradan itibaren 

Pardsüıefm..=;:- 17 vı • .. 
Muşmbal~ renkte 11 '12 ,, " 

iLDiNı ı 
B E 5 L E Y ı N ı Z' 

28 göil zarfında b~k aeneler daha pnçlepüt o1U1'91111U. Methur bir 
ünlnntte profesörü, genç hayvanlardan cllt için hakiki bir cevher l&tlh
Nle muvaffak olmuştur. 

100 kadından 99 u be81enmemlş bir 
cllde mallktlrler. Buruşukluklar, 110l
muş teaıer ve gevşek yanaklar bu ha
lin bul al&metlerldlr. 

Zamannnızda tecrübe ile sabit ol
mu.ıur ki; cildiniz, milyonlarca me
sameleri sayesinde Btıreti hususiyede 
hazırlanlDJf bİ.l'çok unsurlan mas ve 
canlı hüceyreler şekline ifrağ ederek 
kaybettiği g\17.ellik ve tazeliği kaza
nabilir. 

genç tıayvrnl•P 
drn ıaliha•I edl· 
ıen .. elOCEL .. 
cevheri 

K o Sim le ııer renkte 15 •12 .. .. Cilt için - mükemmel göndellk 
gtbeDlk reçetal budur: . 

175 
Birinci 

mükif at 

kazanllllJtır. 

Her huauata 
teminat
lıdır. 

Herkesin ..-ıa.. 
ne uygun NA 
ne aaattir. 

Cep, kol ve 
!POr saatleri 
Depoau: 

Iatanbul suı 
Hamamı Ha 
lu Han No. 1 

K M ı ı . . Bu şayanı hayret semereyı, ayna-am a oları 11 12 .. .. Genç hayvanlardan istihsal edilen nıza bakarak tasdik edeceksiniz. 40 
Biocel cevheri, tue krema ve musaf- ve 50 ya.şlarmda birçok kadınlar son .. ___________________ • 

Çouk Mu mbaları 5 v2 .. .. fa zeytinyağı. derece besleyici bir unsur oıan bu 
Bütün bu unsurlar, eimdi Tokalon kremin muntazaman kullanmalan 

Kain llu~m baları 1 o l/2 " " kreminin terkibinde mevcuttur. Bu sayesinde hemen bir genç kızın ~ 
"' . taze cildine ve nennin tenine malik 

~· tan~nıJ§ cilt unsurların~. .en olmağa muvaffak olmuşlardır· Ak • 

b 

Y ~ L l 1 Z G A L A T A D A mükemmelı ve en fazla besleyıcısı - ı0rı1an. Tokaıon kreminin pembe 

E K S E S Y O R dir. Yalnız bir gece zarfmda cildini- :engindekini ve sabahlan (yağnz) 
il taravetlendirecek ve inanılmıyacak beyaz rengindekini kulla.DJlllZ. Pem-

M. ~~aınd& tılmaktaclır derecede canlandıracaktır. Ve 28 gUn be renginde1? krem en fazla beeleyl-
.... .,.. # 5 o r 1 r zarfında devamlı bir güzellikte yeni ci bir kremdır. Fakat sabahlan (yağ. 

K il ğ bir ten temin edecek beşerenizi bir aız) beyaz krem kullanılması mtlrec-
U anaca ınız gül yaprağı gibi daha tatlı, daha cahtır. ÇünkU fevkalade bir cilt un-

Fen r ve Pillerin nermin kılacak ve. t>urwıukluklardan, suru olduktan başka pudrayı gayri. 
en iyisi reveek yanaklardan ve yüzUıı zayıf· mer'i kılar ve aon derece yapıtmuı-

DAIMONdır. l~ adalelerinden kurtaracaktır. na medar olur. 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satınalma Komisyonundan 

ı - Kapalı zarf eksiltmesinde yapılan teklif haddi 
liyıkında görülmemesinden yüz yirmi binden yüz dok • 
san bin kiloya kadar vasıflarına uygun ekmek 6 - 1 O -
936 salı günü saat on birde pazarlıkla almacaıttrr. 

819'61 
DAiMON FENER VE PiLLERi 
ile YERLİ iJd..Jmmılu Alpaka KASIK ve 

.; 

2 - Kilosuna on kuruş baha biçilen ve ilk teminat 
142 S lira olan bu ekmek şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilir. 

3 - Pazarlığa girmek isteyenlerin ilk teminat malt
buz veya banka mektubu ile Komisyonumuza başvur -

• ~Vi tK~N ~Yi 
iÇ~R \~~~ 

• QANKAYA 
YATJRILAN PAQA ~Yi 

EKiLMi~ TOl-IUM GiQi V~Qif1LiDiR 

U OlANTS[ OANr ONi ~ 

, 

• 


