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lt, kupona mukabil bir 
cüz 71h kuruştur. 

Hatayda 7ürklere Karşz 7ecavüzler Durmadı! 

SiLAHLI T AHRIKCILER~ TARAFINDAN 
DUN TURKLERE HUCUM EDİLDİ :J Ha;:rJ 

Silahlar Atlldı, Türklerden Atatürk Cumhurreisi Atatürk 
3 Kişi, Mütecavizlerden de 

On Beş Kişi Yaralandı 

Halepten Hataya 

Vapura 

Binmeden 

Onca 
1 

Dün öğleden sonra 
1rabzona Gittiler 

Yine Jandarma 
Sevk ediliyor 

Adana, 8 (TAN Muhabirinden) - Müstakil 
Hatayda tahrikçi unsurlar tarafından Hataylı. 
lara kartı tecavüzler devam etmektedir. Bugün 

de Antakyada çok tiddetli ve kanlı kavgalar 
olmuf, iki taraftan birçok kitiler yaralanmıthr. 
Bugünkü kanlı hadiseler hakkında fU taf ailatı 
aldım: Antakyamn Canacık mahallesinde Va· 
tanilerin tahrikçi unsurları tamamen silahlı 

olarak Türk evlerine kartı birdenbire saldır
mıtlar, atılan kurtunlar neticesinde üç Türk 
., ... -1 .. - ....... , ..... 

BU kU.tah tecavüz üzerine müdafaa vuiyeü 
almrya mecbur olan Türkler tarafından m'llkaıbele 
edilmiş ve neticede mUtecavizlerden on bet kişi 
yaralanmıştrr. Bu hadise karşısında Halepten jandar
m& müfrezeleri getirilmiştir. Şehirde sinirler çok 

flarici;ye Vekilimiz vapar"Jan iniyor ~ , gergindir ve örfi idare ilan edilmiştir. 

Şam, 8 (TAN) - Hataym istikla
line kavuşmasını bir tUrlU hazmede
miyen Vataniler tarafından Suriye 
şehir ve kasabalarında protesto nü • 
mayişlerine devam ediliyor. Şamda 
yapılan nilmayişlerde mebus Elbaru· 
di bir nutuk söylemiş, sonra nüma • 
yişçiler Suriye liderlerinden Abdur
rahman şehbenderin oturduğu ote
lin önüne birikmişlerdir. Abdurrah • 
:rnan Şehbent nümayişçilere karşı söy 
lediği bir nutukta, Suriyenin Sanca· 
ğa karşı olan alakasını tebarüz ettir
:rnek için "Ettanzimulkavmi,, admda 
bir teşekkül vUcudc getirilmek ilzere 

Bir Mukayese 
~ o. ro..... q""' ") ve ~...., T 

J 
Neticeleri 
~hmet Emin YALMAN 

Hariciye 
Vekilimiz 

Dun Geldi 
Bir müddetten beri A vrupanın muh 

I
• ngilterede memleketimize telif memleketlerinde birçok siyasi 

dair yeni bir kitap çık- temaslarda bulunmakta olan Hari
lnıttır. Muharrir, Bayan Linke ciye Vekilimiz Bay Tevfik Rüştü A
i ras, diln öğleden sonra Köstenceden 
tininde bir Alman kadınıdır. Bu h · · ld' H k'l' · t. . . .. .. . . §e nmıze ge ı. ariciye Ve ı ımız, 

Yan ılen dutuncelı hır demok- Topane hrrtımında, Dahiliye Vekili ve 
olduğunu bildirmiştir. 

Büyük Şefimizin 
Seyahati Bir Ay 
Kadar Sürecek 

Cumartesindenberi tehrimize ,eref vermeli
te olan Cümhurreiıimiz Atatürk dün l 7,30 da 

İzmir vapuru ile Karadenize hareket buyurdu
lar. Büyük Şefimiz ıaat 16,30 da Dolmabahçe 
aarayından ayrılarak motörle İzmir vapuruna 
geçtiler, bu eınada' Hariciye Vekili 8. Rüttü A· 
ru, Vali ve Belediye Reiıi B. Oıtündağ, Emni· 
yet Müdürü B. Salih Kılıç, Hükiımet ve Parti 
.erkanı tarafından hürmetle uğurlandılar. 

Dahiliye Vekllf ve Partı Genel Sekreteri B. Şükrl 
Kaya ile ordu milfettişlerimizden Orgeneral Fahrecı.
din Altay ve Millet Meclisi ikinci Reisi B. Hasan s .. 
ka bu seyahatlerinde Atati.irkün beraberlerinde bu· 
lunmaktadır. 

lzmir vapuru doğruca Trabzona gidecek ve BüyUk 
şefimiz Atatürk orada ilk tetkiklerini yapacaklar, 

sonra otomobille Erzuruma hareket buyuracaklardır 

Oğrenildiğine göre Atatürkün bu tetkik seyaha 
bir ay kadar sürecek ve kıymetli Şefimiz tekrar şeh 
rimize döneceklerdir. Atatürk Trabzona vannad 

----------------------------ıPolathanedc üçUncü umumi mUfett' 

lktısat Vekilimiz 
Maliyet Fiyatları 
için izahat Verdi 

§imiz, kolordu ve fırka kumandan! 
ve müfettişlik :rnmtakasmdaki valile 
tarafından istikbal edileceklerdir. 

Büyük Şefimiz Atatürk Şark vil 
yetlerimizi tetkik ederlerken, yurdu 
terakki eserlerine daha çabuk kavu 
ması için idare amirlerine yüksek eli 
rektifler vereceklerair. 

/ 

lran-Afgan 
~r. Yeni Almanyada yqıya- Parti Genel Sekreteri B. ŞUkrüKaya, 
llıanıı,, İngiltereyi vatan tutmut- Reisi cumhur Başyaveri Bay Celal 
t.ır. Şimdi dünyanın dört tarafı.. Hariciye Veklleti. ~yast müsteşa.? 
Ilı oe • d 1 ·· dükl · Numan Menemencıoglu Varşova bu-

• zıyor, o at:Ior, gor erı- ytik 1 . . F 't V 1. ' E . et mü ili · ·ı· I _,, __ 1 k" e çımız erı , a ı , mnıy 
1-. ıngı ı~ce 0 ar ~AK4 e ve ı- dUrU, lstanbulda bulunan elçiler, 

Sancakta "Alevi,, adı altında ya
şryan Türklerin, Hataym kurtuluşu 

münasebetile ; minnet ve tazimlerini 
arzetmek üzere, Ankaraya giden he
yet dün sabah şehrimize gelmişler • 
dir. Ankara, 8 (TAN Muhabirinden) - Memleketin aanayiletmesi 

Görüşmeleri 

P teklınde netredıyor. konsoloslar, dün sabah Ankaradan 
Bayan Linke Tilrkiyenin her köşe. Istanbula gelen Hataylılar, tarafın • 

lbıı gezmiştir. Halk arasında dolaş dan karşılandı. 
lnı§tır. Burada görüşlerinin neticesi- B. Aras doğruca D 1 abahçe sa -
lai kitab~da §Öylece anlatıyor: rayına giderek Atatu~: tarafın.dan 

"'.l'ü.rkll':e~e bir askerlik cereya. babul etmi§tir. lki gün sonra An· 
ili var. Mıllı temel üzerine kurul- karaya gidecektir. 
nıuş bir terbiye sistemi var. Bir 

tek styası tınm var, btttttn mmet Merkez Bankasında 
t.arafmdan hürmet ve sevgi gö-

ren bir milli Şef var. '.Ankara, 8 (TAN) _ Müddetleri 

bu F:akat ~ .. gariptir ki, bütün biten Merkez Bankası idare meclisi 
nlardan m111ekkep olan sistem reisi Nus ile Şef' k B manye 

bana hiçbir protesto duygusu ver- ret aza 1 aş _ 
llledl. Kendi kendime ıu suali sor· niden bu vazifelere seçildiler. ,,,.. 
duın: "Mademki bunJarm hepsini 
hoş görecektim, Nazi Almanyası. 
ili ne diye bırakıp çıktım r,, 

S ua.lln cevabı §"Odur: Bu 
saydığım şeyleri i'ürklye

de beğeniyorum. Çünkti bunlar 
i'Urkiyede; Almanyada olduğun
dan bambal)ka bir mi.na ifade e

diyor \'e blisbütün başka bir ruh· 

Fener - Güneş 
Muhteliti 
Raviti yendi 

"':. Netice: 3-2 
la iş görüyor. Türkiye de Al~-
Ya gibi milli bir birlik kudltfa anın Rapid takımı dün ikinci 
~Iışıyor. Fakat AlmanyjP;' bu Fenerbahçe • GUneş muhteliti 
nıak..~t için cebir n §lddet~ıvtı: dı ve 3.-2 mağlup oldu. Viya 
talarına baş\'UJ'duğu hald .. ;.a'ür· kım, bugiln Ankaraya gidiyor. 
kiye yalnız terbiye sistemine da- QlMIJllıl-maçm, arkadaşnnız Eşref Şe-

1 1anıyor... ... yapılan tafsilatlı tah -
'(ArkaSI 10 uncuda) adır. 

Heyet, Süveydiye eşrafından Ma planlarının tatbikinde en mühim vazifeyi yüklenmit olan Sümer- Tahran, 8 (TAN) - Siyasi mah 
ruf oğlu Abdullahın reisliği altında bankın umumi heyet toplantısı bugün yapılarak Bankanın 936 fil, Afg~ h~kfunetile yapılmakta 
Antakyalı Mehmet Derviş, Suphi devresine ait idare heyeti raporu dinlendi, kar ve zarar hesapla- lanah~e t:Udrkıyb~ - İran dos~uk P . 
Bedri .. k • . • . . . .. l l . . . m ıye ın e ır muahede ile netıc 

ve Karataş Hilseyinden mure rıyle bılanço tetkık edıldı. Bu munasebet e ktısat Vekılı B. Celal lenecek olan konu malan alaka il 
keptir. Heyet, Ankarada çok sami • Bayar aöz alarak, toplantıda ileri sürülen mütalealara cevaplar takip ediyor. Konuşşmalar havli il 
mi karşılanmış ve Belvu oteline misa " 
fir edilmişlerdir. Burada birkaç glin verdi. lemiştir. 
kalarak, memleketlerine dönecekler B. Celll Bayar, yUksek kontrol -------
dir. hakkındaki mUtalealara kaI'§ı dedi 

Heyet A.zası, dün AtatUrke, bilva- ki: 
slta tazimlerini arzetmişlerdir. "- Bizim kanaatimize göre kon • 

_ _ trol bu işin hayatıdır, canıdır. Kon· 

Parti Grubunda 
Ankara, 8 (A.A.) - C. H. P. Ka· 

mutay grupu bugün öğleden sonra 
Antalya saylavı Dr. Cemal 'Duncanın 
ba.şkanlığında toplandı. 

Hariciye Vekil vekili Saraçoğlu 
harici siyaset hakkında Partiye iza
hat verdi. 

trol yapılmadığı takdirde bu yaptığı 
mız işler bir giln sabun köpüğü gibi 
uçup havaya gider.,, 

B. Vekil, kontrol işinin bütün fÜ· 
mulile ve ehemmiyetle tatbik edildi 
ğini misallerle anlattı ve dedi ki: 
"- Maliyet fiyatları Uzerinde mtı 

kayeseli ve sahih olarak bir rakam 
çıkarmak ~ok müşkilldür. Çünkü her 
fabrikanın işletme ve kuruluş tarz .. 

._.._ ...., ......... _.,......., ları başkadır. Onların mukayesesin .. 
de aldanıla~ilir. Fakat nihayet bun .. 

Bay Hüseyin Cahit lann bir asgarisi ve azamisi ve niha 
yet makul görülecek bir vasıtası var 

Bankanın Umum Müclürii 
B. Nurullah Euıt 

Bugün çıkan (YEDlG~) mec • dır. Biz o vasıtanın dununa ve yahut 
muasmda avukatlara cevap veriyor. fevkine çıkmak suretiyle lehte ve ya 
Ayni sayıda okuyucular Nazım Hik- hut aleyhte olduğumuza hUkmedebf 
metin en son şiirini de okuyacaklar· liriz. Bizim teknik mürakabeye ehem ' 
dır. mfyet verdiğimizin bir delili daha ol 
.,.._................_. ..,,.. mak üzere bUyUk meclise gelmiş bir 

B. Cel!l Bayar, yakında bir heyeti 
fenniye kurulacağını, bu heyetin u

(Arkası 10 uncuda) • kanunumuz daha vardır.,, 

An karada 

Bir İdam 
Ankara, 8 (Tan muhabirinden) 

932 de Sivrihisarda geceleyin Hal 
lbrahimin hayvanlarını gaspeden 
kendisini de öldilren Hüseyin, bu s 
bah saat 3,30 da burada Samanp 
meydanında asılarak idam edildi. 

Son dakikaya kadar soğuk kanlıl 
ğmı muhafaza eden katilin son sö 
şudur: "Ne yapayım, kaderim böy 
.. ' ımış." 

Sümerbankın Geçen 

Bir Ydı 
Sümtrbank'm geçen bir sene f 

de y;urdun sana3iJeşmesi yolunda g 
düğü bilyttk l§lerln ana hatlarile 
her tefarrüatı yedinci sayfamızd 
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51 EL BOMBASI CIKTI 
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Ayvansarayda Bir Arsada 
Toprak Kazılırken 

Ameleler Bunları Buldular 

ı- Misafir Emir Gitti 

Kral Gazinin ikamet ettiği kö,k .• 
Dün Eyüpte Yavedud mahallesinde, Ayvansaray caddesindeki 

eski kayıkhane arkuında birçok el bombalan bulunmu9tur. Poli
sin tahkikine el koyduğu hidiıe tudur: Komsu ve 

' 
Dost Irak 

R. Arası Karşılamak için 
Büyük Hazırlık Yapıyor 
Bağdat, (TAN Muhabirinden) -Bütün Irak, Doktor Tevfik 

Rüttü Arasın riyasetinde buraya gelecek olan Türk heyeti
ni istikbal hazırlığı ile metguldür. Kıymetli Türk misafirleri ağır
lamak için halk ve hükumet elbirliği ile çalışıyor. Bugüne kadar 

hiçbir dostluk ziyaretinin bu kadar alaka ile beklenmediğine bil
hassa İfaret etmek lazımdır. 

Türk dostluğunu prensibinin a
na umdesi olarak tanıyan ve kom
şuları ile çok dürüst bir siya.set ta
kip eden Irak hükumeti, lrak Ha
riciye Nazırmm TUrkiyede gördiı
ğü fevkalade misafirperverliğe ye. 
rinde bir mukabele olmak Uzere 
Türk misafirler için bilyllk bir kar
eılama programı hazırlıyor. 

8 ir zamanlar, imparator' ık 
çevresi içinde bir ve kardeş 

olarak yaşıyan bu iki memleket, 
bugtin müstakil olarak ve yine kar
deşlik ve birlik hedefi üzerinde yü
rüyorlar. Türk heyetinin lrak zl -
yareti, bu yakınlığı ve fikir birliği· 
ni her sahada tebarUz ettirecek bir 
hfıdise olacaktır. 

Kimsesizler 
Yurdu 

Büyüyecek 
Belediyenin Galatadaki kimsesizler 

yurdunda yetiştirilen anormal ço
cuklardan on altısı daha hayata atı
larak kimseye zarar vermeden <:alı

şacak hale gelmişlerdir. Yurt mUdUr
IUğ11 bunlara hüsnU hal diplomalan
w vermiş ve hepsini birer sanatkar 
obı.r .k yurttan çıkarmıştır. 

Şimdi bunlar, memleketin m:ıhte. 
lif yerlerine dağılmışlar ve munta • 
zam surette çalışmıya başlamışlar -
dır. Yurtta bunlardan açık kalan ye. 
re yeni çocuklar alınmıştır. 

Eski kayıkhane arkasında blr ev ı------------
yapılmak Uzere temel hafriyatma baş 
lanmıştır. Toprağı kazmakta olan a
melelerden biri, bir aralık kazmayı 

vurduğu yerde armut ~klinde bir el 
bombası görmüş, iş başına haber ver
miştir. Toprak biraz kazılınca, ayni 
cins bombalardan 51 tane daha bu -
lunmuş ve vaziyet polise bildirilmiş
tir. Bunun Uzerine vaka yerinde bir 
keşif yapılmış, bombaların cinsini ve 
kullanılıp kullanılamıyacağı tebit 
ve tetkik edilmiştir. 

Zabıta, bu bombaların ne zaman 
ve nasıl bırakıldı.~ını arar;ıtırmakta -
dır. Tahkikatın bugün biraz daha 
inki§af edeceği anlar;ıılmaktadır. 

Limanda 
Çarpışan 
Vapuriar 

Evvelid akşam Çubukluda bir va
pur kazası olmuştur. Zeki kaptanın 
Sami vapuru 1000 ton kömilr yükile 
Zonguldaktan gelirken Köstenceye 
gitmekte olan İtalyan bandıralı Riva 
Ligure vapurile çarpışmıştır. Sami 
vapuru ağırca yaralanmış ve kaptan 
batma tehlikesi görerek gemiyi b8f 
tan kara etmiştir. İtalyan vapuru 
da yaralanmış ve limanda kalmlf
tır. 

Bütün memba 
sularını Belediye 

Alacak 
Belediye, lstanbulun su der

dini halletnıiye, halka gerek 
lçrne, gerek yıkanma sulanın 
tarnamııe mikropsuz n temiz 
bir ~ekilde venniye karar ver
miştir. Terkostan sonra Hal
kalı ve diğer çel}me sulan da 

Sular idaresinin beş yıllık ça
lışma programile ıslah edile • 
cektir. 

Bunun l~ln de şeldrde bele
diyeye ait olmıyan bütün 
memba sulan satın almarak 
belediye Sular idaresine dev
redllecektir. Sular idaresi, Ev 
kafın Taşdelende yaptığı glbl, 
bütün memba sulanmn kay • 
naldannda asri ve sıhlıi te
sisat yapacak ,sulan mikrop
suz haJe koyacaktır. Bu su -
retle sulann küçük kaplara 
konulması ve satılması da kon 
trol edilecektir. . ...................... ....... 
Kazım Dirik 

Dönüyor 

Bir haftadanberl kıymetll mlsaftrlm.lz olarak aramızda bulunan şarld 
ErdilD Emlri Altes Abdullah, dün akşam saat 18 de Romanya \'B.purlle baı
reket etti. Altes Abdullah, evvelld gün Ertuğrul )'atı Ue Yalovaya gitmişti. 
Dün öğle üzeri Yalovadan htanbula döndü. Saat 17 de Sakarya motörlle 
saraydan aynJarak Galata nhtıımna ve oradan da Romanya \'apmıına gef 
ti. Rıhtımda, Hariciye Vekilimiz Doktor Tevfik RUıtü Aral, Generaller v• 
vilayet erk1nı tarafmdan uğurlandı. 

Altes Abdullth, hareketinden evvel, Relslcümhur Atattirkle bUtun TUrll 
miUetlnden gördüğü hüsnll kabul 've samlmlyett hiç unutamıyacağmı ve 
Ttlrklyeden teessUrle aynldığmı söyleml~ttr. 

100 Bin Lirallk Bir 
Türk ricalinin uyanık ve duren

diş bir siyaset üzerine yUrUınesl 
garp aleminde olduğu kadar Şark 

dünyasında da iyi karşılanmış, dosL 
luk ve vifak gibi sulh unsurlannm 
kuv\•etlenmesi yolunda faydalı ne
ticeler alınmıştır. 

lrak hükumeti, bir taraftan bü-

Belediye, bütçe geldikten sonra bu 
yurdu genişletecektir. Bu geni§letme 
masrafına Evkaf ta iştirak edecektir. 

Çok Çocuklu 
HCikimlere Zam 

Yapllacak 

Şehrimizde bulunan Trakya umu
mi müfettisi General Klıım Diritı

iki gUn sonra Edimeye dönecektir. 
ılızım Dirlk dUn bir muharririmize 

Mann El Knndu 
Yenipostane arkasında Madam Menzur Ayanakyana ait, "AY 

yanakyan hanı,, nm firarilere ait olduiu Milli Emlak MüdürlüP-
tün bir Arabistanm haklı itimadına 
dayanarak, memleketinin gelişme
sine ve inkişafına çahı;ırken diğer 
taraftan Ataturkün ve onun gUzel 
yurdunun yürüdüğii yoldan ilerle
meyi siyasetinin ilk gayesi olar&k 
t.ayin etmiştir. 

Burada görUştüğiim lrak ri
cali ve bilhassa kabine reisi 

Bay Hikmet SUleyme.n, Türkiye -
lrak dostluğunun çok mesut neti. 
celere varacağını bilhassa teb:ı.rliz 
ettirildi. B. Hikmet Süleyman, bu
na işaret ederek dedi ki: 
"-Şark alemindeki bu yaklaşma 

hareketi, dünya tarihinde yem bir 
devrin açıldrğım gösterir ve dünya 
tmlhü için kuvvetli desteklerden 
biri olduğuna hiç r;ıUphe yoktur. 
Yakın Doğuda başlıynn bu cereya
nın az bir zamanda bUtun bir doğu 
dünyasını içine almasını hararetle 
temenni ederim. 

On Evi 
Hırsız 

Soyan Bir 
Yakalandı 

Bir aydanberi Samatya civarında 
10 muhtelif ev soyan ve şimdiye ka
dar bir tUrlü ele geçirilemiyen Llm
bo isminde bir hırsız yakalanmıştır. 
LB.mbo, bu hırsızlıktan birkaç arkada 
şile birlikte yaptığını söylemiştir. 

Lambonun çaldığı eşyalar musade
re edilmiştir. Şebekenin diğer adam
ları araştırılıyor. 

Ekmek Bıçağı ile 
KaragUmrükte Emrullah kızı Hilr

mUzle kocası Hasan arasında bir 
kavga çıkmış, Hasan ekmek bıçağı 
ile karısını tehlikeli surette yarala -
mıştır. Hasan yakalanmıştır. 

Duvardan Yuvarlandı 
'OskUdarda Arapcamii civarında o-

Adliye Vekaleti, çok çocuklu hl- şunları söylemiştir: 
kimlere nakdi yardımda bulunulma sı ~in bir kanun llyihası hazırla.rnI.f "- Trakyada'ki ıkalkmma işleri 
ve meclise vermiştir. Bu llyiha hü- çok ilerlemiştir. KöylU çalıştığı kısım 
kUmlert, adliye bütçesinden m&.af a- lardan yüksek verim almaktadır. Kal 
lan bütün hAkim, müddeiumumi ve kınına programı, artık umumi bir şe 
muavinlerlle sorgu hlklm ve vekille kilde tatbik edildiğinden bunlan ay 
rine ve hlkim sınıfından sayılan me n ayrı ifade etmek güçtür.,, 
murlara eamll olacaktır. Yeni 11.yiha .. 0 n n .. o ...._ •• V<uFll 
ya göre, bUtün hakimler her sene Hat ~= =-~ 
ziranın birinde bu kanunun ara:dığı • · 

Adaların Çıplak 

Yerleri Ağaçlanıyor 
Adaları gilzelleştirme cemiyeti, 

bu yıl Adalarda çam ve çiçek fidan
lıkları lruracaktır. 

P 
osta, Telgraf ve Telefon umum 
mUdürlüğü Karabükte bir 

posta merkezi kunnu~tur. Merkez bir 
haziraııdao itibaren faaliyete geç
miştir. 

• 

ne ihbar edilmittir. • 
Yapılan ihbarda, bu hanın firari o

larak Fransada bulunan Madam Men 
zur Alyanakyanın malı olduğu ve ha
zineye intikal etmesi lazım geldiğiı ' 
bildirilmiıtir. lddiaya göre bir sahte· 
klrlık şebekesi, Madam Manzur Al· 
yanakyanın Türkiyede öldüğU b:ık • 
kında uydurma kağıtlar hazırlıyarak 
muamele yaptırmı§tır. Halbuki Ma • 
dam elyevm sağdır ve Fransadadtr. 

Hariciye Vekileti, Paris elçiliğimiz 
vasıtasile tahkikat yaptırmış ve Fran 
sa polisi Madam Menzur Alyanakya
nın Pariste ve sağ olduğunu tesblt et
miştir. Bu tahkikat üzerine Milli Em
lak müdUrlUğü derhal hana el koy
muş, ve §ebeke 1"1 .kkında da tnkiba
ta bar;ılamıştır. 

Sancak Çekilirken 

Cezairli 4 
Dolandırıcı 

Tutuldu 
Osmanlı bankasını dolanclınnak f8.. 

tiyen CCezairli dört dolandırıcı ts .. 
tanbul polisi tarafından yaknlanmıg.. 
tır. HA.dlse şöyle olmuştur: 

,. turan 50 yaşlarında ŞUkrU, evinin dı-

8 ay Tevfik RUştU Arasla be • varı üzerinde dolaşrrken gözleri ka
raber lrakı ziyaret edecek o-

Cemiyet, lbunun için hazırlıklara 
girişmiştir. Bu ıuretle çam fidarihk 
Iarile Adalann çıplak kalmış taraf. 
lan da ağaçlandrrılacaktır. G Umrilk ba.5mUdUril Mustafa 

Nuri yeni büt~eler için. An
karaya gttmlştlr. 

Sancak çekme nizamnamesi, alaka 
darlara bildirilmiş ve evvelki günden 
itibaren tatbike başlanmıştır. Bu ni 
zamnameye göre, sancak çekilirken 
herkes olduğu yerde duracak ve 1s
tiklat marşında olduğu gibi hürmet 
gösterecektir. Bilhassa resmi daire 
memurlarile, gemilerdeki tayfa ve 
zabitan bu sırada sellm vaziyeti ala 

cakla.rdır . 

Osmanlı Bankasının Beyoğlu şube
sine evvelki gün dört Arap genel bat
\TUnnuş, yanlarındaki iki bin frangı 
Türk parasına çevirmek istedikl~rinl 
blldirıni§lerdir. Banka veznedarı bor .. 
ııa kıymeti Uzerinden frank hesapl~ 
rmı yapmı§ ve verdikleri frank karş!
hğı olarak Türk parası &aymıya bat
lamııstır. Fakat, bunlar paralan de .. 
ğlştirmekten vazgeçmişler, yalnız bir 
kaç frank bozdurarak oradan ayrıl .. 
mışlardır. Kasadar, biraz sonra önilıl 
deki paraları sayarken içinden 60 
liranın eksik olduğunu görınUş, he
men polise malumat verilmiştir. za
bıta, kısa bir araştırmadan sonra bU 
dört Cezalrli:ti Sirkecide bir otelde 
yakalamıı;tır. Yapılan tahkikat bun-

rararak yuvarlanmış, ağır surtıtte 
lan heyet erkanı arasında Türk ga- y.aralanmır;ıtır. 1 
zetecilerinöen mUteşel t'tll bir gru-
bun da bulunması lrak matbuat 
müntesiplerini çok sevindirji. Bu -
rada matbuat müdilrU B. İbrahim 
Hilmi, bu münasebetle bana §unları 
söyledi: 

"- lrak gazetecileri ile Türk 
matbuat müntesipleri aruında ya
kmdan temas imklnlannın tnhak -
kukunu çok arzu ederdim. tki mem
leketin sulh ve emniyet yolundaki -i 
deolojik yakınlığını ve müşterek 
duygulardaki beraberliğini ı;erçek
leştirmek için bu temas zaruri idi. 
Binaenaleyh, memleketimize gele -
cek kardeş gazetecileri dostluk ve 
meslekdaı;Iık icaplarına uygun ola
rak ağırlamak, bizim için en mü -
him bir vazife olacaktır.,, 

pera Mektebine 

Girecek Talebeler 
ÖnUmUzdeld eylfilde Ankarada açı
cak opera mektebine ait hazırhk

ar bitirilmiştir. Profesör Kari Ebert, 

Sultanahmette 
Yeni Bir Belediye 
Binası Y apıllyor 

Belediyenin Türbedeki merkez bi
nasına, belediyenin bütün ıubeler:l ıığ 
m.amaktadır. Bunun için bUtUn be
lediye dairelerini içine alacak yeni bir 
bina yapılmasına !Uzum görUlmU§
tür. Prost, bu binanın Sultanah'mette 
yapılmasını münasip görmüştür. Be
lediye, kendisine ait bütün bina ve 
arsalan satacak ve bunlardan elde 
edece.\i paraya bir miktar tahsisat 
katarak yeni binayı yaptıracaktır. 

Binek Arabalarının 

Duracaklan Yerler 

Güzel bır sergi 1 

Şifll Terakki lisesinde talebenin bir 
yıllık çalışmalannı gösteren g\lzel 
bir resim eergisl açılmı§tır. tkt gtin· 
denberl bir çok zlyare~Uerln takdir· 
lerlnl kazanan bu sergi, da.ha bir haf. 
ta açık kalacaktır. Yukardakt resim-

• 
D 

eniz Ticaret MUdUril MUflt 
Necdet, dün Ankaradan şeh

rimize dönmüştür. 

• 
P 

olis mektebinde dUn imtihan • 
l&r bitmi§tir. 

• 
M 

aarlf veki.leti tarafından ~ Ç kk I Valisi lann beynelmilel tırnakçı dolan 3ırt· 
ğınldığı için İstanbul maarif ana a e cılar olduğunu göstermi§ ve Ahmet, 

mUdUrU Tevfik Kut dün Ankaraya Urfa valisi eski merkez kumandan Niyazi, Hüseyin ve Abdurrahman ad· 
gitmiştir. lığından mütekait miralay Atıf izin- larmı taşıdıktan anlaşılmıştır. Aşır-

• le şehrimize gelmiştir. Atıf Çanakka dıkları paralardan bir kamı üzerle • 

F 
Jo~'ada 12 lüks kabine tıe 97 le valiliğine nakledildiği için bura • rinde çıkmıştır. Dördü de adliyeye ve-
asrf soyunma yerinin yaptl • dan yeni vazifesine gidecektir. rilmişlerdir . 

malan ve döşenmelerl tanuunue bit. =~=======================~ 

... tlr.UndOD ut~n Emlnönll ile ..... T"A"ı<"V"i'M""~·~ .... H .. AV'A' ... I 
O -lrgiD Ol'Mmda oloblls ... t ..... , •• ..... • .. , • "• • • u •• •• n• • u u • • ....... ••• .. -• 

ferlerlne başlanılmıştır. \ 9 Haziran 937 \ Bugünkü Hava: AÇIK 
• ÇARŞAMBA 

A mlral Koga kumandasmda tva y adlı Od Yeşilköy meteoroloji istuyomın - 6 ncı ay Gün: 30 Hızır: 35 
te ve aguma Japon dan alman mal!mata göre, bugün Arabt 1356 Rumi 135. 

mektep gemisi lstanbula gelecektir. memleketimizde havanm umumiyet-
• le az bulutlu geçmesi, rüzglrlann Rebiülevvel: 29 Mayıs: 27 

I
• ngilttre kralmm taç giymeme şimal istikametinden kuvvetlice es- Gun69: 4,28 - Öğle: 12,13 

raslml mUna.~betUe Londra- mel!li ve Şarki Anadoluda hafü fır- İkindi 16,13 _ Akşam: 19,39 
ya gltml§ olan Kocatepe muhriblmlz, tına olması muhtemeldir • Yatsı: 21,39 - lmsak: 2.11 
limanımıza dönmUştUr. Dünkü Hava _ 

ektep talebesinin hangi şartlan ha· 
olması icap ettiğini tesbit etmiş, 
lrtebin teknik ve i.darl faaliyetleri· 
gösteren raporunu bazırhyarak Ma 

Belediye lstanbul yakumda bl -
nek arabalarının duracaklan yerleri 
tespit etmiştir. Bu arabalar, bugün· 
den itibaren yalnız Sirkecide i.staa -
yon caddesinde, Beyazrtta tiyatro 
caddesinde Y edikule meydanında, Fa 
tibte Aslanhane ile KaragUmrlikte 
ve ~ir de surlar haricinde dura.bile· de, sergiden gttzel bir köıe~1 görll • 111ca_. ......................... 111u111r_111ıs._ .... L•••-••nıs111·1111u111nsıs111n .. s_., 

DUn hava, akşama kadar ac;ık geç 767 milimetre, suhunet en çok ~2, ~n 
miş, rUzgarlar şimalden saatte 20 az 12 santigrat olarak kaydedılınış· 
kilometre hızla esmlstir. ometre tir-" 

pif Veklletine vermistir. ceklerdir. yonız. 
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fi.EK 
Gübrede Bir Zambak 

BiR GUNDE 1300 BOMBA - Kiminle düşlip kalkt1ğını söyle! 
Kim olduğunu sana söyllyeyim. Diye 
bir frenlı:çc söz \'ardır. Uikin ben bu 
sözün daima doğru olduğuna pek ina
nanlardan debrillm. Hatta bir ~ok mil
şalıadelerim var ki, bunun tamamen 
zıddmı göstermektedir. Asi Tayyareciler Bala 

Konan 

Koca 

Arı 

Alman Harbiye Nazırı 
Napoliden Ayrıldı Dostlanmm arasında birtakım mtt· 

neV\'er, zeki, nüktedan, hayrıhah, I~ 
güzar olanlan \•ardır ki; kendileri gl
bilerle düşüp kalkacak, onla.mı soh· 
betinden, nüktesinden, mallımatm

dan istifade edecek yerde kendi mev
kiile mUnasebeti olmıyan, adeta ayak 
takımı denecek adamlarla yaşamayı 
tercih eden bazıları vardır. Etrafına 
toplayıp sohbetinden ze,·k aldığı bu 
adamlar bile bö;rle miine'"·er, zeki, 
dirayetli adamı nasıl eğlendirdikleri• 
ne hayrandırlar. 

Bilbaoyu Bütün Gün 
Von Neurath'a da Belgratta Nişan Takıldı 

Bombardıman Ettiler J Roma, 8 (TAN) - ltalyanm misafirı olan Almanya 
~arbiye nazırı Von Blomberg dun gece Napoliden ayrıld1. 

8
. londra, 8 (TAN) - ispanyada harp tiddetlenmittir. Yalnızı
ılhaoya yapılan bir tayyare hücumunda 1300 mermi atılmıttır. \ liıi 1 

Maretal, Akrora yatma binmit ve hareketi 
•ırasında pek parlak merasimle selamlanarak, 

j iki gün istirahat edeceği Sicilyadaki TaonninaAlnıanya ve İtalya tekrar ademi müdahale komitesine dönmek 
«İıeredirler. Diğer ta.raftan asi lapanyasında Kraliyet meseleleri 
töriitülmektedir. Muuolininin Prens Otto de Habsburg'u, İtalya 
lCraI aileıinden Prenseı Marie de Savoie ile evlendirerek ispanya 
~tına geçirmek istediği söyleniyor. Halbuki asi ispanya, Kralcı 
o)llıakla beraber böyle birfeye taraftar bulunmamaktadır. 

ya müteveccihen yola çıkmıttır. 
Von Blomberg'in şerefine tertip edilen deniz ma

nevralarını mUteakıp sinyor Mussolini iki ufak tah
telbahir efrat ve kumandanlarına te§ekkür etmiş ve 
bunlar da bu kadar çok miktarda tahtelbahirin bir 
araya gelmesi deniz tarihinde göriilmcmiş bir hadi
sedir. Bu eşsiz manzara Italyan denizaltı filosunun 
disiplinine, kudretine ve mükemmel surette hazırlıklı 
olduğuna, yeni bir delildir,, demişleı dir. 

Ben bunlardan t.eklifsiz olduğum 

birine bir gün sordum: 
- Be birader 1 Sen bir mUnevver, 

kıymetli, 7.eki, medeni Ye terbiyeli a. 
damsm ! Hepimiz senin sohbetinden 
muaşeretinden büyiik ze\"3{ nlmz. ı~A
kin sen bizden, yani aşağı yukan ken· 
di seliyende bulunanlardan kaçar, gt. 
der birtakım abur cubur adamlarla 
dilser kalkarsın! Nedir bunun h1k • 
meti? 

biğer taraftan Alma.nyadan gelen bir haber Almeria bombardımanı ha
~i hayli aydınlatmaktadır. Buhabere göre, Nazi §efleri, Almeria 
~ ~ınbardıman etmekten ziyade cilmhuriye~i İspanyaya harp ilan et
'tuıı k ıstiyorlardI. Fakat diplomatların miimanaati karşısında vazgeçmek zo- j 
it 1~~almışlar ve bir bombardmıan-

Von Blomberg, dün Mussolininin yatına binmeden 
evvel Istefani Ajansı miimessiline şu beyanatta bu
lunmuştur: ""l.lia etmişlerdir. ( !) • · """"~~ 

Geçende Amerlkada yapı· 
Jan bir güzeJllk ınUsabaka • 
11mda ~u kızcağız blrinclliğl 
alıyor. Müsabaka biter bit • 
nıez seyircller arasında bu • 
luna.n İs~içre konsolosu he
men sahneye gidiyor ve sene

"Seyahatimin sebebini, bazı gizli siyasi maksatlara 
atfetmek yanlış bir hareket olur. Mussolini ile Hit
ler, dünya sulbünü muhafaza etmek istiyorlar. Biz 
asker olduğumuz için memleketlerinin biiyüklüğü ve 
hürriyeti için canlarını feda etmiye hazır iyi askerle
rin, iyi silahlara malik olmaları 18.zım geldiğini bili
yoruz. Roma _ Berlin mihverinin takviyesi, dünya 
sulhunU temin etmek için mUkemmel bir çaredir. 

GüldU: 
Siyasi Vaziyet 

h. ~ 'Avam kamarasmda lspan
tneseıesi konuşulmuş, azadan biri 
~ müdahale komitesi çalışmadığı 
~a. i§ göremiyecek hale geldiği tak-

e lspanyanm yabancı bir devlet 
~ından işgal edilmesine !ngiltere
'!ıartl~kayrt mı kalacağını sorınu~, 
bo cıye Nazırı namına Lord Cram
~ da cevap vererek lngilterenin İs
i' Ya tamamiyetine katiyyetle ta -
lftar olduğunu söylemiştir. 
~UgUn Almanyada Döyçland zırh
dnn ın kumandanı tarafından bombar 
t>o an hadisesi hakkında yazılan ra. 
İs r neşrolunmuştur. Bu rapora göre, 
Janya hükfımetine ait tayyareler 

1 • neşi arkalarında tutarak uçtukları 

1 çın tayYarelerin taşıdtklan alamet
iıf1-emmek ınUmkün olmamıştır. Tay 
' IJVmua.L\li.U• ..... O.•\tc:ı.n."' .. ~ • '"r 
.... _~ n için mabet vlki olmuı ve iki 
""'lllba zırhlıya dilşmUştilr. 

.\demi Müdahale Komiteai 

« >Jınanya ile ltaıy.anm ademi mil -
~alıaıe komitesine avdetlerini temin 
8o etek garantilerin metni üzerinde 
b~ ~laşma bitmek üzeredir. Yeni 
lıtı hadise vukubulduğu takdirde a
ha~Cak tedbirlerin ve takip olunacak 
h 1 hareketin, ltalya ve Almanyayı 
~ut edecek kelimelerle üade olun. 

nıa çalışılıyor. 

at l.teUn, hazırlandtktan sonra Valen. 
~ Ve Salamanga hiiklımetlerine bil 
l-a ecek, iki taraftan teminat alma
~~· ademi müdahale komitesine sevk 
) ~CCktir. Ingilizler, torpito muhribi :ne milsellfı.h balıkçı gemilerinin 
'trı 1anılmasını teklif etmişlerdir .Doyç 
\1 d Yaralılarından biri daha ölmüş, 
I e telefat otuza ~ıkmıştır. 

Muaaolini Para Dağıtıyor 
~a.nyol kraliyetçilerinden Prens 
tı Habsburgun lspanya tahtına 
~t olduğunu, Mussolininin de 
~~ine müzaheret ettiğini söyle -
b ır. Buruian başka, Prens Otto -
~ Savoy hanedanına mensup bir 
~ !lsesle evlenmesi de Duçe tarafm
ltaı arzu edilmekte ve bu suretle bir 
~ nn prensinin İspanya tahtına geç 

i istenmektedir. 

~ununla beraber efkirı umumiye 
'<>ı· a~cı bir h~edanm, bilhassa Mus
t~~lnin namzedi olan bir prensin 
~ •rımesi aleyhidedirler. Prens Ot
tl:ı' spanya: tahtma namzet gösteril
.:-erı. evvel dün Kartonun kızı pren
ltı l.lari ile evlenmeyi kararl~tır -
(!~ı. Hali hazırda İspanya tahtma 
'1o namzet vardır: Alfonso, Cava -

Ilga, Don Juan, Otto. 

'lt.a~ vaziyeti yeniden ehemmiyet 
tlb. ~a başlamıştır. Asiler tara
l'a dan verilen malnmata göre Bilbao
"e Yeni tayyare hücumları yapılmı§ 
ll'ı 1300 mermi atılmıştır. Asilerin en 
'1utlhiın hedefi, Bilbaoya giden ana yol 
lı r. Bu yol üzerinde çok şiddetli mu 
~beler vukubulduğu bildirilmek -

ır. 

bo ~Uer bugUn de Madridi ,tddetle 
tıi;1bardıman etmişlerdir. Şehre ye
ltı .en 4~ ~;rmi attıkları ve yüz elli 
te!ınin oldüğU haber veriliyor. Bar
li 0~adan bildirildiğine göre Cana -
bo ag a benzi yen ~ir zırhlı Palamos'u 

.tnbardnnan etmiş ise de mühim 

~ nin bu en güzel kımu, tebrik 
., maksadlle öpüyor. Amerika 
~ gazeteleri bundan bahseder
- ken ''Bala, bir an kondu,, diye 

Jitffe ediyorlar. 

~""""~"' 

Eğer ziyaretim bu mihverin takviyesine bir vesile 
teşkil edecek olursa, !talya'da geçirdiğim gilzel giln
lerln hatırasile duyacağım sevinç, bir kat daha arta
caktır.,, 

Mareşal, ayrıca !talyan ordusunu takdir etmiş ve 

R o m a - B e r 1 i n mihverinin 
-za-yı-=-·a~t:--ol::-m-a-m-rş-tı-r.-H-a_v_a_o_r_d_u-su_b_a§ ____________________________ --rl takviyesinin A v r u p a sulhu -

kume.ndanı General Pozos, Aragon Lehİsfan KISA nün kuvvetlendirilmesine geniş su
rette yardım edeceğini söylemiştir. 

cephesinden dönereğ yapılan talıki- R • • •• h eısıcum uru DIŞ HABERLER Hitler, Muısoliniye Nitan Verdi 
matm mükemmel olduğunu, sivil Hitler, Mussolini ile Kont Ciano-
halkm faşistliğe tamamile muariz Şerefine Ziyafet Fransız kabinesi bu sabah ya Alman, .kartal nişanını venniştitr. 
bulunduğunu söylemi§tir. Pw:oblan- Bükreş, 8 <TAN) - Dun gelmiş içtima ederek 40 saat- Haberleri Yalanlanıyor 
h\IUQ.h ~uerın hücurrilan ağır zayı- olan Lehistan Reisi Cümhunı Mosci- 0 ilk hatla)• görilşmüşfür. Almanya ile ltalya arasında bir 
atla pUskUrtillmUştilr. HUkOmet ki şerefine akşam sarayda bUyilk bir • askerl ittifak yapıldrğı haberleri ka-
kuvvetleri Madrid civarındaki Cues- ziyafet verilmi~ ve sonra karşılıklı M eksiıkadakf petrol gre,· tı olarak tekzip edilmektedir . 
ta mmta1~--da ile 1 · d samimi nutuklar söylenm;.,.+;r. Kral nihayet bulmuştur. B 1 
diyor. 

A~ r emıye evam e- J.9\.• e gratta 
Carol nutkunda Lehistan • Romanya • 

Val · ittifakının sağlamlrğından bahsetmiş y eni .Japon kabinesi, Ja. N • I 
ensıya hükumeti 1932-1936 SI- pon efkli.n umumiyes: ışan ar Takıldı ve bu ittifakın Milletler Cemiyeti ru-

nıflarını silah altına ça<nMnrı:ıtir. h 1 • • tarafından gittlk"e beğenilmek b~-·-"T una uygun o dugunu söylemiştir. ".>' · • Belgrad, 8 (A.A.) - Almanya Ha-
Asilerin verdiği malQmata göre Lehistan Cümhur Reı"sı· ı·se bu ı"ttı' - tedir. · rıciye Nazrrı Von Neurath Yugos-

hükumet kuvvetleri Granadayt bom- fakın, bütün sahalarda inkişaf etmek lavya Başvekili B. Stoyadinoviç'e 
bardnnan etmiş, mühim zayiata se _ te olduğunu beyan etmiştir. R Alman kartal liyakat nişanının bU-

bebiyet vermiştir. 12 sivil, 20 kadın omanya ylik haçını takmıştır. 
ve Çocuk ölmüştür. Çekoslovak Gazete· Tayyare Siparic Yugoslavya Kral Naibi Prens Paul 

Asi İspanyadan gelen haberlere ~ de Alman Hariciye Nazırına Yugos-
göre mUteveffa General Mola asi hü cileri ltalyada Etmic lav beyaz kartalı nişanının birinci 
kumetinin başına geçmek üzere idi. ~ riitbesini vermiştir. B. Von Neurath 
Ölümü yüzünden yeni bir hükOmet Vencdik, 8 (A.A.) - Prague'in en Paris, 8 (A.A.) - lnforınation ga bu sa:bah, Yugoslavya Başvekilile 

miihim P"a.zı>telerinden altısını temsil zetesi, Uç 4..-mbardıman ta~yaresi - uzun bı"r ul!nkat yapm şt B dan 
te§kilinden vazgeçilmiştir. General •uv J . .ı mum ı ır. un 

eden Çekoslovakyah 8 gazeteci tay- nin Romanyaya uçtuklarını hab~r sonra Prens Paul tarafından kabul 
Danilanm yerine tayin olunan Gene y are ile Venedik'e gelmişlerdir. Ga- vermektedir. Bu U,. tayyare Roman edilmia ve aerefine bir ög·le zı'yafeti 
ral Jordana Burgos hükumetine aim ":t s w dilik riyaset edecektir. y· zeteciler, rejimin vücuda getirdiği yannı yaptığı 24 bom~ardıman tay - verilmiştir. Davetliler arasında bir 

eserleri ziyaret edeceklerdir. yaresi siparişinin ilk kafilesidir. çok devlet adamları bulunmuştur. 

ispanyaya Karzşmama1' Faaliyeti 
görli§meler arasında ~~lreceği is
tihaleler, hiç şüphe yok ki, her şey
den fazla ,.azıyetl aydınlatacaktır. 

- Onlar daha :ııamfmidlrler de on
dan .. diyecek oldu. Ben ısrar ettim: 

- Boş liif! Bunlann hemen hep!llf 
seninle mutlak bir istifade mUtalea
sile, hiç değilse beleş bir öğle yemeği 
yemek için görüsür, yani behemehal 
bir ~ıkarlan vardır ela ondan Ulfet e
der. Yoksa onlar da seninle ayni se
liye adamı olma<lıklannı bOirler. 

Yıne glildil \'e dedi ld: 
- Ne diye)im ! Bunu ben de izah 

eclemlyonım. Fransızca bir piyeste 
işittiğim bir kitap unvanını sana söy• 
liyeyim. 

(Giibre içinde zambak). 
Kendim \'e arkadnşlarnn f~ln s<sy· 

lemi~·orum amma zıı.mbaktan tut da 
eşek lalesine kadar bütün ı;lı;ekler, 

enginardan, balkabab•nuı kadar bütlln 
sebzeler, şeftaliden ~.a.kalerlğlne ka

dar bütün yemi5ler gfibrede i3i yeti
şirler. 

Dedi \ "e beni susturdu. 
Dedim ya! Bir nükteli adamdı. 

B. FELEK 

Almanya hariciye nazırı Fon Neu- ... 
rath ile yapılan konuşmalar neticesin
de neşrolunan komunikede iki memle
ket arasında siyasi vaziyet ve müsa 
lemetperver iş birliğindeki fayda 
hakkında tam bir görüş mUtabakatJ 
mevcut olduğu tasrih edilmekte ve 
bu konuşmaların mütekabil mil· 
nasebetleri inkişaf ettirmek sureti.
le barış davasına hizmet hususunda 
ki azimlerini takviye ettiği ilave e • 
dilmektedir. ' 

Ha midiye 

Korfo 
Yolunda D oycland zırhbsmm tspanyol 

tayyareleri tarafmdan bom 
bardıman edilmesi üzerine AJmaıı· 
ya De İtalya, İspanya sahillerini 
kontrol sisteminden ve ademi mü• 
dahale komitesinden çeldlmlşler, bu 
yüzden ademl müdahale sistemi 
mühim bir buhrana uğramıştı. tn • 
glJt;ere hUkômeti bu buhranı berta
raf etmek için ali'kadar devletler 
tarafından müsait bir ~kilde kar
şılanan teklifler ileri sürdü. Tekli • 
fin e888J, İspanya ımlannda emniyet 
mmta.kalan vücude getirmektir. 
Muharip iki taraf bu nuntakalara 
riayet edeceğini kati surette taah· 
hüt edecektir .Bundan başka ilerde, 

r····~~~~T··~~·~~· ··;,;···~~~;~·~······ı 
...................... , ... , ...... ,,, .......... , ........ ! 
Almanya ilf' İtalya, )ine birlikte bu ladıktan sonra emniyet ve itimat t.e-

ltalya ile Almanya Atina, 8 (TAN Hususi Muhabirin· 

İngiltere, Fransa, İtalya ve AlmaD· 
ya gemllerine herhangi bir ı.rnız 
vukuu takdirinde bu dört deniz dev-
leti derhal vaziyeti görüşecekler ve 
tedbir alacaklardll". Çünkü bu dört 
deniz kuvveti mUşterek meıımllyet 
dairesinde müşterek bir vazlf eyi ti
zerlerlne almıf bulunuyorlar. Hep
si de zırhlılannm selimetlnl temin 
etmek dlleğlndedlr. AIAkadar dev· 
Jetlerin bu yolda.ki lngtllz teklifine 
mfü•ait cevap vermelde beraber mü
temmim tekliflerin ileri sürüldü~ 
ve ibunlarm görüşUlmekte olduğu 
blldlrllmektedlr. Neticede ademi mil 
dahale slstenİlnden birlikte aynlan 

slsteme avdet edeceklerdir. essUs etmıye başladı n tspanyada-
lspanyayı kontrol etmekten mak- ki yabancı gönülJülerln bu memle-

sat, İspanyada blriblrile döğü~ 1- ketten çıkanimalan üzerinde konuş. 
ki tarafa hariçten silah ve mühim- malara yol açıldı. Yabancı gönülJü-
mat gönderilmemesini temin etmek· lerin İspanyadan çıkmalarlle dahili 
ti. Bu sayede İcıpan~·ada kopan yan- harp tamamlle mahalli bir mahiyet 
gmın AlTupaya sirantine karşı gel ~acak ve 0 zaman lspanyollan bl-
menin mümkiin ola~ğı anlaşılmış nblrile banştınnak l~ln lmki.n ha-

\•e blitün devletler bu esa.cı üzerin· sıl olacaktı. 
~e birleşml. lerdi. G~ senenin a- Doyçland hi.disesl bu "ırada vu-
gust-011 ayında bu f'SaSm kabulün • lmbolmuş ve btittin bu mesaiyi dur-

den kısa bir zaman sonra ademi durmuştu. Bir aralık bu buhran, 
müdahale komitesi y\kude getiril • bütün ademi mticlalıale slst.emlnl te-
mlş ve g~n şubatta da silah ve metinden yıkacak gibi idi. Yakılnıa-
mühlmmat yacıağmm gönüllülere de nm önttne ~eçllmlş olduğu an~ıh • 
teşmili kararı~41nnlmıştı. Karann yor. Fakat vaziyeti eski haline çe • 
kabulUnden sonra her devletin bu vlrmek için yapılan göriişmelerln 
yoldaki taahhtidünü ifa ettiğinden ne kadar devam edece~ belli de-
umumun emin olmaıınnı temin ede- ğlldlr. Bu görU,meler nihayet bu -
cek ~reler dUşUnülmtiş ve kontrol lup, ademi mtidahale 11lsteml eskisi 
projesi hazırlanmıştı. Proje ancak gibi çalışmıya başladıktan sonra 
nisanın ırronlanna do~nı tatbik ~dil- 8ıra yabancı gönUllülerl lspan • 
di. O zamana kadar, hemen hergiin, )·adan çıkarmrya gf'le('f'k n hi<: 
mütekabil ithamlar ileri sUrtilüyor, ~üphe yok ki, bu mesele de uzun gö-
ve ispanyadaki muharip taraflara rüşmelere zemin teşkil edf'<'f'ktlr . 
gönderilen gönUllülerden ve sllih- Zaten uzun bir zanuuı stlrUp gi-
tardan bahsediliyordu. Kontrol baş- der.eğl anlaşılan muharebenin bu 

M 
aresal Vo BI be 'in R den) - Yunan deniz mektep gemisi 

zı~,·areti n om drgb" ttaoml a Aris'te bu sabah, Türk denizcileri şe-
~ esnasın a ır - ef' b" • 1 yan gazetesinin "Büyük Harbin yr me ırd ı:smıb~al b~l yai pıf~lı§ .vei 

kani 1 tih nl d Al 
unan enız za ıt en, m sa ır erın 

ı m a an sırasın a man- . . . w 

il ttal .. 
11

- h 1ru tl derın bır samımiyetle agırlnmışlardır. 
ya e yanın muse a n ·e e- T" k d . k · · H "d" ur enız me tep gemısı amı ı-

ri arasmda ba.,byan samimiyet ve ye bu akşam merasimle teşyi edil-
mütekabil hürmet inkişaf etmeJde miştir. Hamidiye, Pire limanını, 

ve aradaki t.edafiü anlaşmanın hat- Korfoya müteveccihen terkebniştir. 
larmı tebarüz ettirmektroir. Bu an- Korfoda parlak istikbal hazırlıktan 
laşma bir gün bütün AlTupa me. yapılmaktadır. 
denlyetinin koruyucusu sıfatile bü- -------
tün değerııe görUnecektlr.,, deme- General Nurettin 
ıi İtalya ile Alm&nyamn,dedlkodusu 
mmı zamandanberi yapılan teda· 
fili bir ittifakı imzalamış olduklan 
hissini vermişti. Salahiyettar İtal
yan mahafili ise bu tahminin doğ
ru olmadığını, yalnız iki memleket 
arasında bütün meselelere pmil o
lan umumi bir anla.5manıu mevcut 
olduğunu, İtalya ile Almanyanm ta
armza karşı elele \·ererek dövilşml
ye hazır olcluklannı, fakat hu ım -
laşma.nm hl!;'.blr taarruzi mahiyeti 
olmadığını soyJü~·orlar. 

Vazıh bir şey anlamanın milin • 
kün olmadığı aşikar değil mi'! 

Vefat Etti 
J\skerl Temyiz divanı azalarmdan 

ve eski 17 inci fırka kumandanı emek 
li General Nurettin (Kabataşlı), dün 
saat 14 te ölmüştür. General, 314 ~
lmda harbiyeden çıkmış, Çanakkale, 
Suriye ve Kurtuluş savaşlarında, Ağ
rı harekatında biiyük hizmetlerde bu 
lunmuştur. Cenazesi, bugün Bostanc:ı
da İçerenköy caddesindeki köşkün -
den kaldırılacak, aile makberesine 
defnedilecektir. Kederli ailesine ta
ziyetlerinıizi bildiririz. 
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Bir Davacı 
Suçlu Yerine Geç7rikli1 

PoUs, dün mUddelu.ımm:ıllJğe Hasan oğlu Meb· "- Mehmet ~k sarho~ Bizi sokakta yaka-
met adlı bir davacı ile lbrahlm oğlu Seyfi adlı bir Jıı.dı. Zorla ra.ı.., içirmek 1stedl CJeblnden sımslle üç 
karnınnyolacı uç.lusn verdi. llid.lsenl.'l dört t:e §a- sise çıkardı. UçU de bo. tu. Nihayet dördilncUsüniı 
hldJ vardı. Dal'8CI, cek~thı.ln yırtılan fç cebini gös. çıkardı. Bu dolu idi. Bizim nğzmıım birer yudum 
tererek unları o.nlattı: rnkı verdL Oraya iki adam do.ha geldi. 9nlara da 
"- Diln sn.at 19 da YemJt.şen geçiyordum. Biraz ayni ikranu yaptı. Seyfi onun parasını ~adı ve 

sarhoştum. Cebimde dört şişe nıJa \'ardı. UçUnU esasen cebinde şişeden ba§kn. bir §ey de görmedik.,, 
, lçmlştlm. Birisi dolu fdl. Seyfi yanıma geldi \'ebe- IUddelumumi iki şnhldl dhıledlkten sonra Sey-
, nl ymnnıkladı. Sonra da cebbndekf 17 llrnmı ~dı flnln iddia edilen suçu ynpmadığmı "·e davacının 1 reznlet çıkaracak derecede arhoş olduğu neticesi· 

1'1Uddefumumf, 6ahlt SWeyman, ve Arlli dlnledL rek Jcendislni Sultanahmet sulh üçüncü ceza hi-~
ve kaçtı.,, ne vardı. Hakkında takibat ynpmıya karar vere--

unlar, §(lyle şahadet ettiler: kimliğine gönderdi. Seyfiyi de serbest bıraktı. 
.......... ""'" "-/~~~ 

Sarkıntılı~ 
S çlusu 

Ceza Yedi 
Meşhut suçlara bakan Sultanah -

met UçüncU ceza mahkemesi, dün bir 
sarkıntılık davasını neticelendirdi. 
Ahmet HulUsi adlı 17 yaşında bir ta
lebe ile ayni yaşta Piraye isminde bir 
genç kız suçlu olarak bulunuyorlardı 
Davacı yerinde de 14 yaşında Peri. 
hanla annesi vardı. 

• 
1 

rae 
s 
ld 

Mevlanekapıda bahçıvan Perikliyi lrur4unla öldürdüğü iddia
ıiyle tev;kif edilen bahçıvan Ali Rızanın muhakemesi dün ağırce
za mahkemesinde bitirildi. Ve suçlu beraet kararı aldı. 

Dün, davacı yerine Pe
0

riklinin annesi Sofya ge]m:9ti. Eski zabıt
lar okunduktan sonra reiı, iki tarafa bir diyeçekleri olup olmadı
ğını sordu. 

Madam Sofiya türkçe bilmiyordu. , 

~--· Avrupanm mühim şehirlerinde Un bırakan 

LONDRA RADYO ŞANTORLERINDEN 

~ 1 

Bayan i L ONA. 
10 Hazirandan itibaren 

OVOTNi'de 
kısa bir zaman için Alman, Fransız ve Macar şarkıle.rmı okuyacaktır. 

- DAlRE - TEPEBAŞI - Fiyatlarda değişiklik yoktur. _ _. 

Balıkesir Belediye Reisliğinden : 
Belediyemiz Kadrosunda münhal olan 250 lira Uc.retli mühendisliğe bir 

m}lhendis veya mimar mühendisi alınacaktır. Mimar Mühendis olursa ter 
cih edilecektir. Yüksek mühendis mekte'!>i mezunu veya A vrupada ayni 
derecede tahsil yapmış olduğunu gösterir Nafıa Vekaleti ruhsatnamesini 
haiz olması şarttır. Taliplerin Belediyemize mUraca.atıarı ve evrakı müs-
bitelerinin gönderilmesi ilan olunur. (3197) 

Sıvas Avcdarı 

Arasında Çahşmalar 

Sivas, (TAN) - Avcılar klübil U· 

munıi heyeti Halkevinde toplanmış, 
yeni seçim yapılmıştır. Başkanlığa 
lise mus!ki öğretmeni Muzaffer Sö· 
zen, azalığa müteahhit Hasan, Mu
harrem Konuk, Mehmet ve Mustafa 
seçilmişlerdir. 

r· ·~~-.:~~~~~~.~~·~ ... ·ı 
!,.,,,,,,,, •• ,,,,,,,,,, •• _ • 

Oıküdar Halkevinde Spor 
Seçimi 

UskUdar Halkevinden: Ekseriyet 
hasıl olamadığından yapılamıyan 
Spor kolumuzun kongresi 13 • 6 - 937 
Pazar gününe tehir edilmitşir. Spora 
mensup bUtün üyelerimizin o gUn 10 
da Halkevi salonunda bulunmaları. 

Öğle N~rfyatr: 
1 12.30 PlAkla Türk musikisi ~2.~ 
Havsıdis 13 Muhtelif plak neşrıya 
14 Son . 
Ak~a.m N eı;:riyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi 19,30 
Mandolin orkestrası Berk ve arka • 
daşlan. 20 Neıibe ve arkadaşla.rI ta 
rafından Türk musikisi ve halk şıır· 
kılan 20,30 Ömer Rıza tarafındrı.Il 
arapça söylev. 20,45 Bimen Şen .ve 
arkadaşları tarafından Türk musı • 
kisi ve halk şarkıları (Saat aya.rI) 
21,15 Orkestra 22,15 Ajans ve bors3 

haberleri ve ertesi günün progranıI 
22,30 plakla sololar, opera ve operet 
parçalan. 23 Son. 

Senfonik konserler 
22,30 Milfı.no, Florans: Senfonik kon· 
ser (Fenıando Previtalinin idaresin· 
de ve Bach, Petrassi, Mozartm eser
lerinden). 

Hafif kon!lerler 
10 :Paris kısa dalgası: Pl8.k kon

seri. 10,45 Keza. 13 Paris kısa dal· 
gası: Plak 13,10 Bük~: Neşeli 
plaklar 14,15 Konser nakli. 15: Keza. 
15 Holanda kısa dalgası~ PhiliP9 
stüdyosundan eğlenceli neşriyat. 
15,25 Prag kısa dalgası: Keman ~e 

orkestra ile Mozartm eserlerindeD 
16.25 Prag kısa dalgası: Askeri kO!l Muzaffer Sözen, klübUn geçen bir 

senelik çalışma raporunu okumuş
tur. Bu raporda bilhassa köylü ile 
şehırliyi biriblrine bağlamak gaye
sile köylti avcılardan aza kaydedildi· 
ği ve önümüzdeki sene köylU azanın 
çoğalmasına gayret olunacağı ehem
mıyetle kaydolunmu.ştun 

- ser. 16,30 Parla kısa dalgası: şarki 
KIRALIK SA YFIYE refakattlle orksetra konseri. 18 BUk· 

Perihan şiklyetini şöyle anlattı: 
- Ben bir aydanberi mektebe gi

dip gelirken Ahmet HulUsi beni bir 
gölge gibi takip ediyor ve arasıra 18.f 
atıyordu. Kendisine katiyyen yüz ver 
medim. Bir gUn bu Pirayeyi bizim 
eve göndermiş. Piraye benimle ko
nuşmak istediğini söylediği zaman o
nu derhal susturdum ve: 

Bir terclim~n reisin sualini kenüisine Bir Sahtekarltk 
anıattı .. o .yüksek se~e: . Antepte Modern 
_- Hı~bır . diyecegıın yok, sızden Davasında Karar 

Caddebostanında cami sokağında, 
deniz kenannda büyük bir bahçe i
çinde fevkalade nezaretli ve mefruş 
dört odalı bir köşk kiralıktır. Hava 
gazi, eleirtrik ve terkos vardır. Te • 
lefon 52-47 

reş: Fomtastik plaklar. 18,30 Mos • 
kova: Konser. 18,30 Roma kısa de.l· 
gası: Orkestra tarafından karışık ınu 
siki . 19,20 Btikreş: Radyo orkest
rası. 21 Lô.ypzig: Otto Fricke orke&
tra.sı. 21 Varşova: Hafü musiki (:Lo
Radyo orkestrası. 22,30 Rennes. 
renzo, Leuschner vs.). 21,30 Peşte: 

üskUdar hukuk ha.kimliğinden: Strasburg: Keman ve orkestra koIIl· 
og1uınu ıstenm, dedi. . . Ekmek Fabrikası 

Bundan sonra zabıt kô.tibı hazırla- Ağırcezn mahkemesi komisyoncu Anadolu hisarında Kandilli caddesin pozitörlerin eserlerinden. 22,45 Bilk· 
reş: Radyo salon orkestrası. 23,<>5 

- Ben seninle ancak unnemin ya
nında konuşabilirim, dedim. Piraye 
dönüp gitti. Nihayet dün yine eve gel
di. Bana Ahmet Hulfisinin yazdığı bir 
mektubu uzattı. Ben a.hnadıın. Po
lise haber vererek kendisini yakalat
tık. 

Piraye bu iddiayı lnldlr etmiyor ve 
:rainız gönderilen mektuplan okuma
dığı için içinde neler yazıldığını bil
miyordum, diyordu. Diğer suçlu Ah
met HuUisi ise kendisini şöyle müda
faa etti: 

- Evet Bay Hakim ben Bayanı 
gördüm. Seviyordum. Takip ettim. 
Yüz vermedi, nihayet mektup yazdım. 

Hakim Kamil, Ahmet Hulusinin su 
çunu sabit gördü. Kendisine on beş 
gün hapis cezası verdi. Yaşından 
dolayı bu ceza yedi gUne indirildi ve 
tecil edildi. Diğer suçlu Piraye bera
et kararı aldı. 

KAYIP: 1340 senesinde Beykoz 
Oarüleytamından aldığım şehadetna
meyi zayi ettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hlikmU yoktur. 

Kayserili Hamdi oğlu Ömer 

Pozante ait bir evi sahtekarlıkla sat
nan karan okudu. Karar, hadiseyi nuya teşebbüs ettikleri iddia edilen 
tam manasile tahlil ediyordu. Buna Herant, Cemn ve mübaşir Kenan hak· 
nazaran Perikli 935 senesinin 28 Mar kında.ki kararını dün verecekti. Da· 
tında saat 23 sulannda öldürUlmU~- vacmın verdiği istida üzerine Heran
tUr. Hô.diseden sonra bostandan kim tın Beyoğlu sulh ceza mnhkeınesin
senin kaçmadığını Sofiya söylemiştir. den de sabıkası sorulmuştu. Gelen 
Yalnız Perikli ölmeden evvel karde- cevapta Herantın bir hakaret ve döv

gine ve annesine "Korucu Bekir beni 
mezarlıktan geçirmiyor, tehdit edi -
yor,, demiştir. Hadiseden sonra şahit 
Muammer Perlkli ile. .kardeşi arasın
da geçimsizlik bulunduğunu söyle -
mi§ ve korucu Seyit vasıtasile kar
deşini öldilrttUğU iddia edilerek Seyit 
nezaret altına alınmıştır. 

Mevkuf suçlu Ali Rıza hakkında 
hiçbir §ik6.yette bulunulmadığı gibi 
Periklinin cesedinden çıkan kuI'§u -
nun da bu tüfeğe ait olduğu hak -
kında fenni kanaat basıl olamamış
tır. Milddelumumi, iddiasını söyledik 
ten sonra Bektaş isminae birisini Pe
riklinin Ali Rıza tarafından öldürül
düğü hakkında şahadette bulunmuş
tur. Fakat, bu §ahadeti mahkeme 
vicdan kanaati temin edecek mahi· 
yette görmemiş ve beraet kararını 
vermi§tir. Yakalanan çifte de Ali Rı
zaya iade edilmiştir. Muamelesi biti
rilen Ali Rıza karardan sonra derhal 
serbest bırakılmıştır. 

me suçundan bu mahkeme taqlfın-
dan Uç gün hapse ve 25 lira para ce
zasına mahkftm olduğu anlaşılıyor
du. Pozant Herantm 927 senesinde 
de bir sene ha e malıkQm oıaugunu 
iddia ediyor ve mahkemeye bu ınah
kftmiyeti yazan bir gazete ntishasmı 
da gösteriyordu. Fakat, bu iddia res
men sabit olamıyordu. 

Mahkeme, tetkiklerini bitiremediği 
için kararın tefhimini 29 Hazirana 
bıraktı. 

partımal\ 

Sahtekarbğı 
Bayan Şerife Kamerin Cihangir

deki apartıınanmı sahtekarlıkla kendi 
adına tescil ettirdiği iddia.sile tev -
kif edilen ve Galip Paşazade Rifat ol
duğunu iddia eden Konyalı MühürcU 
zade MevlUt, dün tevkifaneden ikinci 
istintak hakimliğine getirilerek sor
gusu yapılmıştır. 

Ve en önde GUI BekUmle Erden, biraz ~kalannda 
kızlan, büyUk gelin, torunlar, onlardan sonra da ge
lenler ve karşıcılar olduğu halde bilyUk çadıra doğru 
ıı.ğır ağır yUrUdUler. 

O sırada Obanın Uç yerinde kösler mUjde vıuruyor, 
genç kızlar çevre sallıyor ve aksakallı ihtiyarlar çu
buk indiriyorlardı. Bunlar hep ihtiram ve muhabbet 
nlametleriydi. 

Gaziantep (TAN) - Modern bir 
ekmek fabrikasının kurulması için 
Uizımgelen tetkiklere devam edil -
mekteclir. ttalyada. Verona ekmek 
fabrikası makineleri şirketi bu iş 
için belediyeye lbir teklifte bulun
muştur. Bu fabrika 8 saatte 15000 
den 20,000 e kadar ekmek çıkartai'Ji
lecek bir tesisatı asgart bir zaman -
da kurmağa. talip olduğunu bildir
mektedir. 

de 77 sayılı evde mukim Hasan Mub 
lis kızı Fatma Ulviye tarafından ba 

bası Hasan Muhlisin Gaipliği hak -
kında açtığı davanın icra kılınan talı 
kikat ve muhakemesi neticesinde 
mumaileyh Hasan Mıu.hlisin yapılan 

ilanat üzerine hayat ve mematı hak 

Prag kısa dalgası: Askeri bando. 
24,10 Peşte: Çigan musikisi. 

Operalar, operetler 

19,30 Moskova: Operada verilecek 
piyesi nakil. 20,30 Prag Vanaceki.D 
"Kurnaz tilkicik,, isimli operası. 22 
Roma: Monteverdinin "L'incorona • 
zione di Poppea,, operası. 

kında bir güna malumat veren olma 
dı w • Resitaller 
gından medenı kanunun 42nci mad 

desi mucibince gaipliğine 18-5-937 15 Prag kısa. dalgası: Çek halk 
~n..ihı-7- s-c.n Ye1~.n.a- ··-:- ~:- wıi\moın::ı. 1i8:U5 ~rag kİsa dal

Mustafakemal Paşada ır tanzın\ kılınan ılannamenm bır gası: Piyano resitali fNovak). 16,1~ 
nüshası ve ilô.m sureti mahkeme di4 Roma kısa dalgası: Piyano ile şarki 

Pek Çok At ve Kısrak van?anesine asıldığı ~i keyfiyet (Sopran). 21,30 Bükreş: Piyano re-
tebliğ yerine geçmek uzere ayrıca sitali( Chopin Scriabin, Debussy). 

Yetiştiriliyor gazete ile de nan olunur. 21,40 Prag kısa dalgası: Çek halk 
şarkrlan. (Opera artisti tarafından)• 
22 Varşova: Chopinin eserlerindeD 
piyano resitali. 22,05 Prag kısa dal• 
gası: Piyano resitali. 22,10 Bükrefl 
Şarkı resitali. 22,25 Prag kısa dal• 
gası: Keman konseri (Mozart}. 22,4'1 
Viyana: Şarkılar ve hafif havalal 
(piyano refakatile). 23 Peşte: Ke • 
man konseri (Haendel, Bach, Blsc'lı 
Tartini). 

Mustafakemalpaşa, ( TAN J 

Bursaya. bağlı ve eski adı Kirmasti 
olan kaza.mızın yetiştirdiği mahsul
ler arasında meyveleri pek meşhur
dur. Civarındaki haralarda pek çok 
a.t ve kısrak yetiştirilmektedir. 
Mustafakemalpaşadan, Bursaya, 

Balıkesire ve Kütahyaya giden şose 
oldukça düzgUndUr. İzmlııle Bursa 
ve Balıkesir arasında işliyen otomo
biller muhakkak Mustafakemalpa
şaya uğramaktadırlar. Kasabamız 
bu noktadan da bUyUk bir ticari e
hemmiyeti haizdir. 

Yedinci icra memurluğundan: Da
iremizin 936/ 2334 sayılı dosyasiyle 
mahcuz olup paraya çevrilmesine ka 
rar verilen sekiz parç~ muhtelif ha 
lı, büfe, maruken oda takımı, sedef 
kakmalı atejer çini soba, gardirop 
konsol ve sair kıymetli eşya 12-6-37 
C'Umartesi gUnü saat 9 den 10 kadar 
Beşiktaş yıldız caddesinde Mazhar 
paşa -Mazhar bey- sokağında 11 No. 
lu evde hazır bulunacak memur ta
rafından açık artbrma suretiyle sa 
tılaca.ğı ilan olunur. (33231) 

Dans musikisi 
23: Varşoba. 24: Uypzie. 24.151 

Milano, Totina, Florans. 
l\luhtelif 

19,30 Roma kısa dalgası: ArapÇ& 
ve Rumca musikili program. 

- Nerede idi son vakitte? 
- Macer içinde. 
- Kalan yabancı değil Melek! Macerıer gavur 

değil ki. 
- Ne biliyon? 
- At:alarımızın sözn<ıur, onlar da bizdenmiş em• 

me! Asıl onlar gavur içine düşmü§ler de bugün öy· 
le diyorlar. 

-No.29-
Çadırın önUne geldikleri zaman ild genç 1oz, Er

dene lbir yudum acı kahve ile !bir yudum kısrak sU
tü ikram ettiler. Çadırın ~i bir rilya ve efsane man
zarası gösteriyordu. 

du. Tıunç buhurdanlıklardan amberler yanmağa ve tı. Doğruldu, etrafa bır daha kıulak verdi. Çadırm 
gül sulan serpilmeğe başlarken, çifte çifte Tilrk- yan açık penceresi tarafında bir konuşma duydu. 

Ellelem! (AllahU alem) Atlı Han (Atila) uşakla 
rmdan sonra Kızılelmaya varalım diye seyretmişler 
de yolları şaşırmış. Volga suyunu ters geçmişler. 
Zatikle;in, o su tekin değil diye atalar söylermiş. 
Ne bilsinler. Ayaklan, topuklara kadar gömen halılarm üzerln

öen sessiz sadasız yUrUdUler. Kıl örme duvarlarda 
kılıçlar, tüfekler ve postlar asılmıştı. OrtadA büyUk 
:ve kubbeli bir pirinç mangal duruyor. GUl BekUm, 
krem üzerine açık üvez rengi dalla işlenmiş ipekli 
bir halı ile döşeli, kenarı dokuma. üzerine aşırma 
klaptan örmeli yastıklarla. süslü sedirine oturdu ve 
sağ tarafına Erdeni aldı. Şimdi herkes ayakta ve 
eller kuşaklar UstUnde idi. Seyrek sakallı bir ihtiyar 
söze başladı : 

- Obamıza hoş geldin, şenlik getirdin! 
- Bir kadın bu sözleri tamamladı. 
- Gök Tanrı yiğit etsin! Soy.un yurdun mutlu oı. 

eun! .. 
Ve geniş göğUslU, lacivert şalvarlı, kırmızı dudnk· 

lı bir Yörllk kızı diz çökUp beyit attı: 
- "Sarotun başına. bir kartal kondu, 
"Obaya gUl, sevinç şerbeti sundu, 
"GönUller şenlendi, destan okundu, 
"(Kanyeğen) ulaştı, sevin GUl BekUm! 

Derin ve cezbeli bir sUkftt ortasında başka bf.ıı 
genç !kızın sesi duyuldu: 

"Tanrıya el açtrk, gönUl ~ağladık, 
"Gidenler uğruna bitkin ağladık, 
"Hasret yarasıru artık dağladrk, 
"Onlar da yaklaştı sevin GU1 Beküm !" 

Gül Bekümlin bir işareti üzerine herkes diz otur· 

men kızlan, sarı pirinç ibrikler ve kulpsuz yuvarlak Dinledi. Bu, ihtiyar bir erkekle bir kadındı. Gece 
fincanlarla kakuleli kahveler dağıtıyorlardı. misafirin lbir hizmeti çıkar ihtimalile nöbet bekli -

BütUn bu sevinçlere, şenliklere rağmen obanın yorlardı. Kadın muhteriz ve dalgm ihtiyara anlatı. 
umumi ve manevi heyetinde bir boşluk, bir ıssızlık yordu : 
hissolunuyordu. - Emme dUşUmde bil.na malim (malftm) oldu. O 

Beyaz ve parlak dişlerini, dağçiçeği rengindeki kadar hafta mektup gelmeyince, dedim ki bizimici-
duda.klan ara.smdan gösteren genç kızların gözle- ne ~irşey olsa gerek. Meğer doğru imiş. Dedim ya 
rinde, uzak diyarlara göçmüş bulutların perakende düşümde ninemi gördüm. Guya sağmış. saçlanmı 
sisleri var. okşadı, ağlama! dedi, (Şen Melek) ! (Akduman) be. 
Yanık elmacık kemikleri tlzerlnde her gUn bir ye. nlm yanıma geldi. Bir kederi yok. Onbaşı bile olmuş. 

nl çizgi daha peyda olan koyıu, gümrah saçlı kadın- lşte o giln bugün, ne mektup ne habar! Esker şube-
lar sık sık, kucalclarmdaki çocuklarına baktıktan sine evvelki gün gidincek, Binbaşı Kamil Bey oda-
sonra batan güneşin kan renkli ve meçhul ufukları. dan savuşmuştu ... YUzbaşı, başını önüne aldı, beni 
na dalı dalı veriyor .. Ve ihtiyarlar, kimsenin göremi- görmemezlikten geldiler. Yazıcı Mamat çavuşa so-
yeceği köşelerde, sakallarının .köşelerinde parlıyan kuldum. Sesini çıkarmadan, ~ir tomar kağıt içinden 
sıra sıra damlalıın, yağlrklarmm ve yenlerinin uçla- kırmızı bir tane çıkarttı verdi. Ben kırmızı kii.kıtı gö-
rile siliyorlar... rllncek, yüreğim hop etti. Başka eey sormadım. 

Erden, bUtUn mehtaplı ve serin lbir gece içinde Bundan hepiciği maHim değil mi? 
bwılan 'bir bir, gördü ve derin derin hissetti. Kadın, şahadet parmağiyle önilndeki kumları ka-

Gecenin sakin ve yıldızlı derinliğinden, arasıra g~ rıştrrma.ğa !başladı. İhtiyar biraz boğuk bir sesle ve 
len bir at kişnemesi, hafü bir kaval sadası, civar ça- kendi kendine söylenir gibi : 
dırla.rdan hazin bir ninni .. Ayn ayrı dalgalana dal- - Nideceksin? dedi, Ecel ~u! Mademki şehitlikle 
galana işitiliyor. öldlt ... Sana bana sabır düşer. Alnmm yazısı böyle. 

Erden, yedi katlı ve ipek örtillU yUn döşeğinde Kadın bir avuç kum aldı, yüksekten tekrar yere 
birkaç defa sağa sola döndü. Mahiyetini kendi de an- eerpe serpe: 
lıyamadığı bir sıkıntı, hUzUn ile karışk, ağlamak ar- - Doğrusu emme, Ese Dayı. Barik yatlar içinde 
zusu veren lbir bunaltı duyuyordu. Uykusu kaçnuş. kalmasaydı 

- Ah Ese Dayı! Sankileyim Kızılelma orada 
mı ki. Dedem sağında hep derdi, Kızıla varmak içint 
önce giln Tanrıya yüz çevirmeli. 

- E .. y! Kimbilir ? Mübarek her sabah şu ya.
maçlardan doğar emme! Daha ona yUz çevirdiğimiı 
yok. 

- Alangoya hala dargın mı ki? 
- Kim bilir? Oyle olacak. 
- Ah, yeni b~tan gelincik, Turan kurulacak, 

öyle mi? 
lhti~ar iki ellerini Şarka doğru uzattı ve yüreği· 

nin derinlerinden gelen 'bir inilti gibi: 
- Bir gün bir mavi güneş doğacak, yeni Turan 

bu illerde kurulacak. 
Dedi. Kadın gene kumlan kanştırmağa; ihtiyar, 

tekrar seyrek beyaz sakalını parmaklarile tnramağa 
başladı. 

Ay, bir parça bulutun arkasından silzillilp koşu· 
yor, yıldızlar titr~iyor ve ılık bir rllzgar etrafı çam, 
gUrgen kolrularile mestediyor. Ovanın henüz biçil • 
memiş yerleri, · mehtabın altında, yere serilmiş srP
mah döşekler, sarı ipekli yastıklar gibi pırıl pırıl. 
Uzak yamaçlardaki çam ormanları sarımtırak bir 
yaldız içinde harekete hazır tuğlu, sorguçlu, tolgalı 
sUvari alaylan gfbl. 

'( A rkSLqı vıır'\ 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 
l' Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi
tijr e, her feyde temiz, dü
t~t, •aınimi olmak, kariin 
'7 eteai olmıya çalıımaktır. 

GONON MESELELERi 1 
~ . 
Qnhş Vatanperverlik 

~:-0 sevgisi §0\·eo.Iik derecesine 
ll1ı it zaman laymetinl kaybeder. 

karı aevgt Ue §bvenllğt blrlblrlne 
~bl'Iyor, en ufak bir tenkidi, bir 
diy ıneseıesı haline koyup isyan e-
1tı-a01'Qz. Bu müsamahasızlık bize eski 
:n!C1rhğın bıraktığı köttl :mll'88tır. 

k lr lllÜfrit tenkide değil, münaka.
~ hatti mütaıeaya bile tahammW 
' ; dlişünmlye bile cevaz ver
l'ııt ~ zihniyet, fikri ataleti doğu. 
~ gl sahada oluna olsun, ifrat 
~Yetinin tecellisine göz yumnıa. 
~~dır. 

Olclııh buJ Unlversltesl, Unlvenlte 
\ıe t} g\bıdenberl Maarif Veklletinl 
~Versite muhitini alakadar eden 
)~ bir mesele vardır: Liselerden 
~p talebe üniversitede ders ta
<"Cek derecede lrunetll değildir. 
g0 sebeplerini araştırmıya lüzum 
)e ~Yoruz. Fakat bu bir vt.kıadır, 
bili Vlkıayı Maarif Veklletl de ka
"eı ~'1tlr. Nitekim bir müddet ev
't lllversıte profesörlerine müraca.
~ ecleJ-ek liselerde Unlvenlte için ta
~~eti§tlrebllınenln prtlan hak
'-tı fikirlerini 90nnqtur. MUtalea.
lletıı 801'Ulanıar arasında bllhassa ec-

Pl'Ofesörlerl de vardır. 
busllu Profesörlerden biri geçen glin 
)etJı l181 bir haabihal esnMmda liseden 
ı31, ~ talebenin, zeki. ve kablliye~ 
&Jit 11.kat maJftınat balamından geri 
ilci 0iunu söylemi§ ve bu sözleri de 
~ evvel gazetemizde çılanıştı. 

ile "'P fakttJteslnden birkaç talebe ee
tı bi Profesörün bu fikrini mllll lzze· 
Q nefsi kıran bir mUtalea teli.kkl e-
:~: nıtU:eessır olmuş. Bize de tees. 
~r.1inl ır.cte eden tib' ~ cönder-

te ~nln bu ~eM bbl hayre-
~~u. 

' ~llğl yetiştirmek vazifesini tize. 
lcet\ alan bir ecnebi profeM>r, memle
~~ tahsil müesseseleri hakkında e· 
~·e ~ kanaati söyllyemeıı mlf Söy. 
'it ll'ıeıneu mi? Söylerse bunu sultef • 
11ı11 ;'41P teessUr duymak doğnı olur 

~ emebl profesörleri mU
~\'l e ve mUtalealarmı söyle.mlye 
to k etnıek gerektir. ÇUnkti onlarm 
'-..~ Ve dU Unllf)lerl o husustaki nok 
'1l"'b l'trruzı tamamlamamıza yardım " ıu .. )f . 
'~Ilı ve sllldit kolay ıteıydlr, fakat 
~tltı l'lıcJır. Samimi mütalea ve tenklt-

lıı ise faydası vardır. 
~ gQterenln Bemard Shaw ismin
' ~bur bir edibi vardır. Bu adam, 
~dalıdır, fakat İngiliz edebiyatına 
lıı., hı stz eserler vemt1'tlr. Bir gün 
ao .... glUz gazetecisi Benıard Shaw'a 

'"Yor: 
tıı'::._ lng01z doğdufunuzdan dolayı ne 

;,:1orsunuz! 
.... ~dalı edip: 

~e~ Sadece lğrenlyonım, diye cevap 
lor. 

tlıtı e bu cevabı verdl~den dolayı ln. 
'1 len!:U~ Bemard Shaw'ı ne linç 
~e kalkm1'}, ne de ona karşı htlr-
ll den bir katra kaybetml~lr. 
~ 11 derece mUsamaha belki de, bl· 
>ltJc &lıbyanuyacağnmz derecede, bU-
~ bir olgunluk alimetidlr. 

''kat Türk liselerinden yetişen ta
'<lrıı ~ maltllnatı kuvvetli olmadıgmı 
' len bir ecnebi profesöre kızmak 

V diğer istika.mette bir ifrattır. 
~ &t.nperverllği yanlıJ anlamrya
\0~tnlıni mütalea ve tenkitlerden 
b~ --uıyainn. Temiz vatanperver
~~ir §artı da nıüsamaha edebil
'==.. 

Söğüt Civarındaki 
Hastallklar 

Söc;.11 
4Ue e:.04t, (TAN) - lnhiaar nahiye-
liııu ona merbut Akköyde çıkan leke
~ve tifo hastalıklarının önU 
laıtk tır. On beş gUn içinde bu has
~1' lar nıUstevli olmaktan çıkanl
)a b halk işiyle, gUciyle meşgul olmı-

V· "lanuştır. 
~ilk •llyet Sıhhiye MUdUrU ve kaza 
\>~tnet ta.bibi, hastalık yerlerinden 

elen ba.şma avdet etmislerdir. 

Kırfehlr vallal B. Jlltat Sayı 
lam, ~ evvel mUlldye mttfet
tl§llğlnde bulUDIDUf, bu VNtfe 
dolayıslle memleket içinde bir 
çok tetkikler yapnut, bllhaasa 
köy ve köyltl mevzulan llurln
de çok dunnuıtur. B. Mltat &y .. 
lam bu tetkiklerinin neticesini 
bir broşür halinde ne,retmt,tfr. 
Bu küçük kltabm bq taratma 
kendi dii§Uncelerlne göre tanzim 
ettiği bir "köy kanunu,, koym111, 
sonra da kendi köy kamın•ınun 
esbabı mucibe J&yıhumı yu
Dll§tır. Şimdi biz buraya B. Say. 
lamın köy kanununu, bUtuu mad 
delerlle aynen koyuyonız. Bunu 
okuduktan 90nra ylıne bu aria
da esbabı mucibe IAyıhaamm 

l'J8&8larlnı okuyacaksmız. İ§te o
nun köy kanunu: 

1 - 'l'tlıidye en &P.fı Uç bin 
nUfualu köylerden ibarettir. 

2 - Kaza merkezlerine: Ka
saba, ,•niyet merkezlerine: te
hir denir. Ve bunlar belediye 
kanununa bağlıdır. 

S - BugtinkU köyler Uç bin 
nüfusu buluncıya kadar idarede 
blrleştirllir. Ve idarede blrleşt"n 
köylerin en iyisi ve inkişafa mü
sait olanı merkez ittihaz olunur. 

BANA GÖRE 
KÖY KANUNU 

4 - Blrlflfell köyler merkeı 
ittihaz ohınan köyün adı ile anı. 
lır. Kendi adlan, sonuna "!:lft 
damlan,, kelimeleri konularak 
kull.,,ıJabUlr. Kayabqı köyü, 
Kayabqı Helvacı damlan glbL 

5 - Umumi ve nıtlşterek I§· 
ler maarafma birleşen köyler 

• balkı tamamen iştirak eder. 
6 - Her türlU tesisat ancak 

merkez olan köyde yapılır. Dam 
tarda tesis vUcude getlrUemez. 

7 - Damlan harap olan köy
lüler, merkez olan köyde ev yap
madıkça damlannı yenillyemez.. 
ler. 

8 - Merkez köyünde ev yapa 
caklara kalkınma parasından 

yardımlar yapılır. 

9 - Her köyde \1llİ tarafın. 

dan maıısup bir köy mUdtlıii ile 
en az Uç öğretmen ve köyden ye 
tl3tlrllm~ köy ödevlerini yapa
cak işyarlar bulunur. 

10 - Her köyün en az iki jan
darma ile köy bütçesinden para
sı verilen Uç bekçiden ibaret bir 
karakolu bulunur. 

KÖY PARASI 
11 - Köy parası iki türlUdür. 

Onlar da: 
1-KaJkmma. 
il - Daimi masraflar karşı

lıklarıdır. 
12 - Kalkmma zirai mahsul

lerden yUzde beşi geçmemek ü
zere aynen \'eya nakden alınır. 

13 - K.aUmıma parası köy
deki tesislere ve irat getirici i3-
lere sarfolunur. 

14 - Kalkmma paruı OD se
nede ancak Uç sene almabUlr. Ku 
rakhk \'e verimsiz yıllarda kal -
km.ına alınamaz. 

15 - Daimi masraflar için 
vergiler tarh \'e tahsil olunur. 
Köy irattan alınır. Salma yasak
tır. 

16 - Kalkınma pal'L'mrn mlk 
tan nasıl kullanılacağı \'ali tara. 
fmdan ta)in olunur. 

ı 7 - Daiıni bütçeler nlllerln 
vereceği emre göre tanzim ve 
kaza kaymakamları tarafından 

tasdik olunur. 
18 - Her vekalet köyden iste 

dlği tesis ve teşkilleri gösterir 
bir ceh·el \'erir. Vail bunlardan 
hangisinin yerine getirteceğini 

takdir \'e köye tebliğ eder. 
19 - Her hangi tesis ve teş

kilin karşıbğı temin edilmeden 
\'Ücude getirilmesi ve alakadar 
vekaletin izni alınmadan me,·cut 
herhangi tesis ,.e teşkllln knldı
nlmasr yaaaktır. 

20 - Nahiyeler mWgadır.Her 
köy doğrudan doğruya kazaya 
bağlıdır. Köyler köy müfettiş -
leri tarafından daimi muraka
beye tabi tutulur. 

40000 KOY YERiNE 
H erteyden evvel tunu 

kaydetmeliyim ki benim 
köy kanunum bütün teferruatı 
havi değildir. Ancak değitme
ıi lazım gelen en mühim esas
ları ihtiva etmektedir. Diğer 
_.. • .:1..1 .. 1 ..... ..,_ 1--;ı-·"'- 1.- --·-

lar dahilinde ilave edilebilir. 
Birinci maddede köyü Uç bin 

nüfustan aşağı olmamak üzere ka 
bul ettik. Çünkli köy kendi ken
dine kalkınacak ve kendisini ya
şatacaktır. Medent bir milletin kö
yüne llyık tesUı ve teşkiller bulu~ 
nacak ve bunlar idare edilecektir. 
Şu halde lazım olan parayı ödeye
cek mUkellef e ihtiyacımız var de .. 
me'ktir. Üç bin nUfıus bizde 500 ev 
yani aileyi teşkil ettiğine göre mü 
kellef 509 kişi demektir. 

TUrkiyede 12,000,000 köylU var 
dır. Şu halde bunlar 4000 köyde 
toplanacaktır. Her köye iki Janda.r 
ma verir ve bunlara bugtlnkü ıköy 
bekçilerinden tefrik edersek 8000 
jandarma ile emniyet işini bugün
künden daha iyi halletınif bulu
nuruz. Yurdumuzda dört yU:z ka
dar kaza vardır. Şu halde bir ıkay
makama aşağı yukarı on köy dU.ş
mekte ve köylerin her ay bir defa. 
kaymakam tarafından kontrolü ka 
bil uulunmaktadır. Bir Valiye de 
60 köy dUşUyor. Onun da senede 
bir defa tefti,ine imkan bulunabt!e
cektir. 

KilltUr işlerinl ilk tedri.!at mU· 
fettişleri ve killtUr direktörü da· 
ha sık ve daha devamlı gözden ge
çirebilecektir. Köylere bir ınual • 
Um değil, Uç öğretmen verileceği· 
ne göre, muallimler müteessir de· 
ğil, köye müessir olacaklardır. 

K aza hekimi ayda tki defa 
iköyleri gezebilecektir. Her 

köyden yetiştirilecek huta bakıcı 
doktora, geldiğinde ve gıyabında 
yardımcı olacaktır. Her köyUn da
mızlık hayvanları bulunacak ve 
hayvan sağlık işleri köylü işyar
larca takip edilecektir. Her köyde 
nlimune fidanlıklar, ormanlar teai· 
slne yeni ziraat usullerine imkln 
bulunacak ve bunlar muhafaza e
dilecektir. Köyleri haklın uğrağı 
da yapmak mümkün olacaktır. As

kerin celp ve sevki bir anda köy 
telefonu ile halledilecektir. 

Tahsildar köyde oturacak, köy
lü hesa~mı her an arayabilecektir. 
Halk odası; radyosu, toplantılan 
ve kUtUphanesi ile ilerleyiş hamle
leri yaratacaktır. 

BugUn mevcut 41035 köyde bun 
lan vaomak kabil mi? Beheri yüz ' 

4000 KOY 
KURMALI 
~n~MifutSa~f 

KIRŞEHIR VALiSi ~ 

liraya bir radyo almak istesek 
41035 köy için 4,103,500 lira ister, 
halbuki dört bin köy için 400,000 
lira isteyecektir. Ya 41035 köyde 
tesislere kalkarsak herhalde adı 
konmamış rakamlara dayanırız. 

41035 köye yol ile 4000 köye yol 
arasmdaki farkı düşünmek klfi • 
dir. Tasarrufa da bir misal: 25 .. 
30 bin jandarma yerine 8000 ... 

İkinci madde köylerden ka -
saba ve şehirleri ayırt et

mektedir. İşaret veçhile bunlann 
kaza ve vilayet merkezi oluşları 
kendilerini ayn ahklma tabi kıl· 
mıştır. ŞUphe yok ki bu bir zaru. 
rettir. ÜçUncU ve dördUncU mad
delere göre merkez köylerinin ay
n.lma.tıı ilk iş ol&caktır. Şu halde 
Türkiye sıhhi, zirai ve sair sebep
lerle diğerlerine rtıçhani olan ve 
yakınlarında Uçbin nüfusu tophya 
bilecek olan 4000 merkeze a~a
cak demektir. Bu dört ibin merkez 

dört bin köyUn adını taşıyacaktır. 
Diğer köylerin adlan merkez kö -
yü ile kendi adları sonuna "çift 
damları" sözlerinin lll vesile adla. 
nacakla.rdır. KUtliklerdeki kayıtla
rın sellmeti için bu ~ir zarurettir. 

Köylerin köy ve çift damlan adı 
ile anılmalarının bir neticeai de, 
beşinci ve altıncı maddede yazıldı 
ğı üzere, teais ve teşkillerin köyde 
vücude getirilecek damlarda kurul 
mamasıdır. Yani damlarda oturan 
lar masrafa iştirak edecek ve fa
kat mUeaseselerden istifade için 
merkez köyüne gitmeğe mecbur o
lacakla.:rdır. Karakolu, mektebi, 
sıhhat, baytar ve ziraat tesisleri 
ve hattı hlkim uğrağı ve bir de 
pazan olan merkez köyU bu imti
yazılarile dam sakinlerini kendi oez 
bedecektir. 

B urada ıu noxtayı aa nenrt
mek isterim ki şehirlere a

loşın çoğalması Türkiye için daha 

birçok seneler zararlıdır. Böyle bir 
akışı durdurabilmek ka.bil değilse 
de ağırla§tırma.k için köylerin bir 
insan için tahammül edilebilir ibir 
hale gelmesi llzımdır. İşte vücude 
gelecek bu 4000 merkez, şehirle ~u 
günkü köy arasında bir merhale 
teşkil edecektir. Bununla beraber 
bugün bu 4000 merkez için çalışır
ken ve onların inkişafını ve yeni 
tedbirlerle meri<ezlerde nilfus ke
safetini teminden sonra geriye ka
lanlar için yapacak diğer tedbirler 
de bulabiliriz. GörUIUyor ki hepsi 
ile başa çıkmağa maddi ve mane 
vi imkan yok! Bu 4000 merkezi 
kurmakla merkezler etrafında top 
lanacak köylerin de admı duyduk 
lan veya duymadıkları tesis ve teş 
killerin yakınlarına gelmesinden e
decekleri istifade de az ehemmi
yetli değildir. Bu davada esas bu 
olur. Ve beşi onu bugün biri için
se yarın diğeri için çalışır. Yeter 
ki bir dayanış yeri ve doğru gidiş 
yolu !bulunsun. Ve her geçen gün 
faydalar versin! 

Yedinci madde ile toplanma için 
bir mecburiyet koymuş oluyoruz. 
Bugünkü köylere hiç dokunmıya
cağız. Yalnız buralardaki damlan 
yıkılanlar merkez köyilnde ev yap 
madıkça damlarını yenilemiyecek
lerdir. 

Dokuzuncu madde ile, hususi 
ve içtimai hayatının her 

noktası ile allkalanmak mecburi
yetinde bulunduğumuz köye cahil, 
mUtegallip ve kUstah bir muhtar 
yerine en aşağı orta mektep me· 
zunu mansup bir rnUdUr ve tek 
muallim yerine üç öğretmen ve yi
ne vazif edar diğer işyarlan koy· 
mıu.ş oluyoruz. 

Köydeki müstakbel vazifeleri -
miz ikiye ayrılmaktadır. Birisi 
kalkınma, diğeri daimi vazifedir. 
Kalkınmanın başında toplanma ve 
bundan sonra tesis ve teşkille.r ge
lir. Tesis ve teşkille.rden sonra da 
bunlan idare kalır. Şu halde: 

Gelirleri de bu esas üzerinden 
ayırmak gerektitr. Toplanma ile te
sis ve teşkillerin vilcude getirilmesi 
muvakkat ve ağırca bir masrafı is
tilzam ederler. Şu halde bunu bir fe 
daklrlık şeklinde kabul etmeliyiz. 
Onun içindir ki mahsulatın yüzde 
betini bu işe hasrettik. 

Daimi masraflar için de senelik 
C>Utçe yapılacağı dercedilmiştir. Fa 
kat salma gibi gelir matrahı olinı
yan iptidai vergi mennolunınuştur. 
İşte 11,12,13,14,15, inci maddele
rin konulması sebepleri. 

Y UrUyUş ve yaşayış ve yara
tış 'ekillerlni tayin ve ta 
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Sinema Dünya..ndaı 

Y Ildız Müthit 

Birer Yergi 

Kaçakçısıdır 
Son gUnlerde Amerika.da vergi ka 

çakçılığı artmaktadır. Vergi kaçak
çıları arasında en azılıları, çok kaza 
nan sınıflara mensuptur ve bunların 
başında da artistler gelmektedir. 

O kadar ki, Cümhurreisi B. Roo -
sevelt nihayet, sinema artistleri sen 
dikasma uzun bir mektup göndere -
rek aleyhlerinde takibat yaptıraca .. 
ğını, çünkü vergi kaçakçılığında pek 
ileri gittiklerini artistlere ihtar et .. 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

Artistler, bir hayli para sarfede • 
rek, kazançlanru ve hesaplarını hi
leli bir şekilde gösterebilecek bir mu 
hasip ordusu çalıştırmaktadırlar. 

Son zamanlarda vergiden kaçma • 
nın en belli lbaşlı yolu olarak, husu
si sermaye ile yapılan işlerde hUkt't
mete zarar göstermek olmuştur. Bu 
nun için de en iyi çarenin beygir çift 

liği açmak olduğu keşfedilince, bil • 
tün artistleri, birden'Jire bir beygir 
merakı sarıvermiştir. 

En meşhur beygir meraklıları ara 
smda, Klark Gable, Barbara Stan • 
wyck, Wallace Berry ve meşhur ko
mik Eddie Cantor gelmektedir. Bu 
artistler o kadar ileriye varmıştır • 
lar ki, defterlerine bakılmca, hiçbi
rinin para kazanmadığı, sinemadaki 

bütün kazancını beygirlere yatırdığı 
görlilmektedlr. Kendilerine, bu ka • 
dar zararlı olan beygir fşile neye u~ 
ra§tıklan sorulunca: "Ah, diye ce

vap vermektedirler, merak işte, nı 

yaparsınız?,, 

''Merak amma iflas etmişsiniz.,, 

"Ehemmiyeti yok canım, bir film 

oynar yine kazarurnn.,, 
Tabü bu söze de verilecek bir ce

vap lbulunail\aZ. Fakat arada hii.ka• 
metin vergileri gUme gitmektedir. 

Roosevelt'in mektubu üzerine Ka
liforniyada beygir fiyatmm çok u • 
cuzladığı, herkesin yavaş yavaş bey 

girleri elinden çıkarmak istediği ya 
zılıyor. 

Eddie Cantor ise, daha şimdiden 
lbeygirclliği bırakmış, antikacı dUk
klnı açmıştır. Orada da zarar edece 
ğini, daha şimdiden söyliyebiliriz. 

Adana Pathcanları 

Bollaştı 
Adananın yaz mahsulü olarak yetiı 

tirilmiş patlıcanları iki gUndenberl 
piyasamıza dökUlmiye başlamıştır. ı .. 
ki boy olarak getirilmekte olan patlı· 

canların \toptan tanesi 5 - 6 kuru'° 
tan ve perakende olarak 7 - 8 kuruır 
tan satılmaktadır. Izmir mıntakası
nm patlıcanları Adana cinsinden da· 
ha gevrek ve daha lezzetli olduğun

dan Adana mahsulü bir hafta sonra 
Izmir mahsulünün rekabeti karşısın· 
da kalacaktJr. 

Hayvan Borsasında 
Son iki gün içinde hayvan borsa

sında 392 karaman, 934 dağlıç, 49 kJ .. 

vırcık, 4435 kuzu, 18 oğlak, 116 ö
küz, 3 inek, 15 dana, 28 manda, 31 
malak satılmı§tır. 

kip etmek ve bunları bir prog.·a.
ma bağlamak için de kalkınma pa· 
ra.smm sarfında ve senelik bütçe
lerin tanziminde valinin direktifi .. 
ni ve tasvibini temel ittihaz edin
dik, çünkU bu işler ne hadise ile 
yakından alakalı ve milteessir, ne 
de vazıyeti göremiyen mercilerin 
halledeceği bir iştir. 

Bütçe yapmağı valinin direktif 
ve tasdikına terkedericen herhangi 
keyfi hareketlere meydan verme
mek için her vekaletin köylerde 
vUaude getirilecek tesis ve teşkil
lerin bir listesini hazırlıyarak VI\• 

liye göndermelerini ve valinin de 
ancak bu listelere göre tesis ve te.1 
killerini kurmasmı şart kıldık. 
Köylere devletin her şubes.inin dt. 
leklerine cevap verecek ve her ta
raftan azamt ve bilhassa mlls vt 
hürmete mazhar olacak bir şekil 
vermek mecburiyetindeyiz. oo.,n. 
nelim ki köyde hiç bir vekaletin 
adamı yok! .. On Uç milyon kendi 
haline bırakılnuştır. 
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( SPOR ) 
Fransanın Rapidini Dünkü 

Maçta Nihayet Yenebildik 
lunnµya başladı. 

Fakat Oyun Hayli 
Sert ve Tekmeli Oldu 

Yirmi beşinci dakikada ortadan 
sola soldan havadan tekrar ortaya 
havale edilen topa ve topun mahre
kini taıkip eden uzun boylu merkez 
mühacim UstUne hatalı çıkan Hüsa 
meddin topu uzun boylu rakibinin 
kafasından kurtaramadı. Binder'in 
kafa vuruşile top boş kaleye sürükle 
nirken Avusturyalı arkadan yetişti 
ve bir ayak dar!>esile golü sigoı:tala
dı. 

Dün Taksim stadyomunda Fenerbahçe-Günet muhteliti Rapid 
takımını ikiye kartı üçle kazandı. Dünkü oyunun ilk yirmi dakik~ 
amdan sonrası, her dakika artan bir sertlik ve çarpıtmalar ,eklin
de devam etti. Viyananın ince futbolünü seyretmiye gelenler bu 
yüzden galibiyetimizin tam zevkini çıkaramadılar. Bu vaziyet otuz dördüncil dakika 

ya kadar sürdü . .Mamaafih futbolden ziyade oyunun • • • • • •• • • •••••••• • • ••••• 
Beraberlik golümüz neticesi için gelenler kazandığımıza 

sevinerek sahadan ayrıldılar. lki üç
lük faikıyeti de kafi görmiyerek, ke
nardan mütemadi Penaltı istimdat 
eyleyenler de vardı. Hakem Nihat 

YAZAN: 

Eşref Şefik 
ahalinin talep ettiği penaltı vaziye- -·-••••••••••••••••••• 

lkinci golü atmak üzere son gay· 
retlcrile çalışan mühacimlerimiz ek· 
seri vakitlerini Rapid nısıf sahasın -
da geçiriyorlardı. Otuz dördüncü da
kikada sol açık Fjkret yan mua vinf 
atlatarak korner çizgisine kadar sür 
düğü topu yerden iki karış havalan 
dırarak ortaladı. Sağ açık Melih fi
şek gibi ortaya fırhyarak topa ye -
tişti ve ikinci golü atmıya muvaf -
fak oldu. · 

tini maçın bitmesine iki dakika kala 
bulup çıkardı. Böylece ikiye karşı 
Uç golle neticeyi temin etmiş olarak 
sevinçle stadyomu terkeyledik. Dün
kü oyunun bariz hususiyetlerinden 
ikisi ŞU idi: 

Viyanıılılar bUtUn teknik iddiala
rını, hızlarını, gençliklerini hudutları 
içinde tüketmiş, yaşça ihtiyar ve ma
nen bezgin bir takımı A vrupadan bu 
tarafa doğru bir kazanç turnesine 
eevkeylemiştiler. 

Bizler ise, Rapidi yenmekle klUp 
hislerimizi ve futbolUmüzün yüksel
diği iddialarımızı gıcıklamak üzere 
onların karşısına dikilmiştik ... 

Dünkü galibiyetle iki tarafın arzu 
ve maksadı yerine gelmiş oldu. Onlar 
maddi kazançlarını temin ettiler, biz 
de galibiyeti... 

Bu itibarla son dakikada penaltı 
tesadüfünü çıkaran saniye ve üçüncü 
golümüzü ağlara takan penaltı için, 
arzuyu umumi üzere: yaşaSJn pena.1-

/ tı ! narasını koyuvererek maçın tafsi
Jiitına girelim ... 

Maçın tal•ilatı: 

Salı olduğu halde epey dolmuş T~~; 
sim stadına Fener Güneş muhtelıtı 
eu şekilde çıktı: 

Cihat • Reşat, Faruk - tbrahim, 
J\ngelides, M.. Reşat -. Fikret, Rebii, 

Çarpıımalar arasında •• 

§Üt çekecek fırsat.lan kaçırdığımızdan 
beraberlik golUnU bir türlfi atamı -
yorduk. On sekiz çizgisi dışında çe
kilen şiltler de iyi hizalanamadığm
dan dışarı çıkıyordu. 

Snlfı.hattin, Naci, :Melıb. Pazar 
Viyanalılar Fenerbahçeye Beraberlik golümüz 

günü çıkardıkları kadroyu muhafaza 

ediyorlardı.. d""düğU" ile bizim· 
Hakem Nıhadın u 

kiler rUzgar altında ba§ladılar. M~~
telitte çalışan çocukla~ topu ay · 

1 geçirdikleri vakit ayaklarına 

Va:ına altlardan daha a.z hilkim gözük 
ıyan k k .. "h 

mliyorlardı. Fazla o1ara e serısı ı -

ti 1 mıa olan Rapid oyuncularına 
yar a ı< "k ·ı }.f k koşu sliratinde faı tı er. ı-
afirşıl r yn.ş ve bezginlik farkmdar 

E"' re "kl . . . . 
hasıl olan sürat e~~ en~ ıyı 
yer almak suretile telafı etm

1 
ıye ~

\ışıyorlardı. Fakat ne de o sa, m~
t eroadi top Ustüne çıkan muhtelıt 

ul ... rını yalnız iyi yer tutmakla 
oyunc ... . d ğil" d' 
rahat rahat geçmek kabıl e v ı. 
Bu yüzden Viyanaltların yorgun:ugu· 

1 adan kurmak istedıkleri 

Beraberliği temin fırsatını kırk ı. 
kinci dakikada sol iç Rebii buldu. 
Ortadan sola geçen topu Fikretle yer 
deği§tirerek kaleye doğru akıtmıya 
çalı§ırken sol açık yerine kay1?ı.ş 01• 
du. Orada üstüne çıkan iki rakıbı çok 
mahirane bir top kullanışı ile ar~
sında bıraktıktan sonra, kaleye dog. 
rulmuş gibi yaparak müdafaanın ke 
safetini geri çektirdi. Bu suretle ka
lenin önüne gelmiş olan Melihle Na
ciye rahat şüt çekecek vaziyeti de te
min eylemiş oldu. Verdiği tam pası 
Melih aceleden ıska geçti. Hemen ar· 
kasındaki Naci düzgün bir şütle içe-
ri atarak beraberliği kurtardı. . 

lki dakika sonra birinci devrenın 

nihayeti 1 - 1 berabere çalındı. 
ğa razı om 
mekik intizamla işliyemiyordu. ikinci devre ., 1 

Bu golden sonra oyun daha sert
lendi. Yukarıda izah ettiğimiz gibi bi
zimkilerin favulleri daha göze çarpı
yor, Viyanalılann mahirane yaptık
ları favuller oyun arasmd& kaybolu
yordu. 

Nacinln bir Viyana oyuncusuna. 
pek göze batan §akildeki şarjını ha
kem dışarı çıkararak cezalandırnu -
ya mecbur kaldı. 
Vçüncü golümüz 

IKırk dördüncil dakikada yakından 
çekilen bir şütUn Viyanalının kolu -
na dokunduğunu gören hakem, hal
kın penaltı feryatları arasında penal· 
tıyı verdi. 

Salahaddin çekti. Kaleci ayağile 
karşıladı. Top sağiç mevkiine düş
tü. Salahaddin tekrar yetişerek içe
ri tıktı. 

Böylece maçın son dakikasında ga 
libiyet tarnfı teınin otm~ ol...-k •a
bayı ikiye karşı üçle kazanmış ola -
rak terkeden muhtelit alkışlar ara
suıda stadyomdan çıktı. 

Bul9aristanda 
Spor Çok mu 

Geriledi 
Sof ya, 8 (TAN) - Gazetelere g~

re, bu sene Bulgaristanda spor, bil
hassa futbol çok gerilemiştir. Bu 
hal, burada spor mahafili tarafında~ 
endişe ile karşılanmaktadır. Buna ~ı 
sal olarak son günlerde Bulgar Vladıs 
lav futbol takımının Istanbulda iki de 
fa yenilmesi gösterilmektedir. Diğer 
taraftan paraca uyuşamamazlık do
layısile Bulgar milli fut!>ol takrmı -
nm, İtalya, "'(unanistan ve Belçika 
milli taknnlarile bu sene karşılaşma 
teşebbUsleri suya düşmUşt\lr. İtal • 
yanlar ve Yunanlılar, Bulgar takı -
mile karşılaşmayı reddetmişlerdir. 
Belçikalılara da Bulgarlar, menfi ce 
vap vermişlerdir. :Bizim muhacim hattımız muavin 

hattının iyi desteklemesi ve koşu gat 
retile Rapldliler kadar akış temın 
etmiye başladılar. lşlerfin tıkırında 

Birinci devrenin ortalannda muh· Yalnız Yugoslavya milli talmnt, 

"tm diğini tempolannm ga}Tet ve 
!~nlıe oyunla bozulduğunu hissed~ 
ihtiyar kurtlar karşı tarafı zedelı
yebilecek şekillerde toplan kul -
ıarunıya başladılar. 

Yirmi dakika. kada.r mUsavi bir 
oyun oynandı. Yirminci dakikadan 
itibaren Viyanaltlar bizim nısıf saha· 
ya girerken açıklarile, girdi~t:n so?
ra Uç ortasile oynamak şeklinı tercıh 
ettiler. Bu suretle yan ha.flarımızın 
ve mlidafilerimlzin müşterek .canl~ 
mlidahalelerini ayırmak istedıklerı 
hissolunuyordu. 
Vi;yanalıların ilk gollerl 

Yirmi ikinci dakikad~ muavin 
yerinde bir hendbol yaptık. Verilen 
frikiki Viyanalılarm merkez mu
hacimlerl geçkin Binder asg~ri ot~ 

etreden bomba gibi bir şüt çektı. 
~ütün ayaktan kurtulmasile kale~ 
girmesi bir oldu. O zaman bütün 
gençlik hassalarını kaybetmiş olan 
bu oyuncunun hala Rapid kadrosunda 
muhafaza edilmesinin yegane sebeb\ 

ni anlamış olduk. 
Dk golü bekleruniyen bir. zamanda 

Jlyen muhtelit gayretini artırdı. Us
ttıste hücumlarla. Viyana. kale~ini :~ 
mt:ırmıYa. ba5ladıla.r. ~ ~gzm 

telit kadrosunda yapılmış olan yan· temmuzun 12 sinde burada. Bulgar 
lış tadilat tashih edilerek, ortaya ge talmnile karşılaşacaktır. 
çirilmiş Melih yine sağ açığa, Salahad Fakat şu da var ki, Bulgar milli 
din de orta.ya alınarak başlandı. Hü takımının ovunculan burada beğe -
sameddin de .Cihadın yerine kaleye nilmemeictedir. Bunlann ~oğunun de 
konmuştu. ğiştirilmesi kararlaştınlmışbr. Bu 

Oyun yine mütevazin devam edi· sebeole. mütehassıs Toms Trenör, 
yordu. Bu arada oyunun sertliği ar- Sofya kll\pleri arasından 26 en iyi o
tıyordu. A\rusturyalılar vücutça da- yuncu seçmiştir. Bunlar, tanzim edl
ha faik olduklar:mdan ve rakibi göze tecek olan yeni Bulgar milli takımın 
batmadan zedelemek alışkanlıkları da dahil bulunacaklardır. 
da.ha fazla olduğundan bizimkileri Yeni milli taknnı teşkil edecek o-
hırpaladıkları halde bizimkilerin yap tanlar idmanlarma başlamışlardır. 
tıkla.rı mukabeleler da.ha açık farko· ,__ ------------

1 iki gilrililk h.lk&y~ 1 

I Ki TRE ~ ARAS INDA 
--2-

B ıu meselede müşkülatt bun
dan ibaret mi? Sevdiğiniz 

kadın serbest mi? 
- Evet serl:>est. Kocası - alçak 

herif - nur topu gibi karısını bı
rakıp sırra kadem basmış. Kadın
cağızı yapayalnız meydanda bı-

•••••••••••••••••••••••• 
Yazan: 

· Dino Provenzale 

Çeviren: ' 

Cevat Kabaağaçh 

rakmış. 

-Amma da iş ... 
- Ha!... Siz beni de o adam gibi 

alçak sayacaksınız. Evet! ben işte 
birkaç saat sonra o adam kadar 
alçak olacağım. Fakat alçak olaca
ğımı bilmek beni yapacağımdan alı
koyamıyor ki. İşte şimdi gidip çan 
talarımı derleyip topluyacağım. 
Vicdanım cayır cayır bağıracak. 
Kulak pkayacağım. Çamaşırları is 
tiflemekle uğraşacağım. 

olduğunu ona inatla ispata kalkış.. 
tım. Fitili aldım, bin dereden su ge
tirerek onu iknaa cabaladım. 

Tren gelince yanyana. oturdu)., 
hft.la ardını arkasını kesmeden dut 
mamacasına söylüyordu. DönUP 
dönüp "siz beni kurtardınız. BeJı 

gerçekten sevdiğimi sanıyorduın

Ve siz tam sırasında çıkagelmiyeY'" 
diniz, i§ mutlak gerçekleşecekti. SiJ 
bütün bir aileyi ~dınız. Beşe
rin kurduğu, hem de sevgi, ke • 
der, ve kan pahasına kurduğu eıı 
kudsi müessese}i, yani aileyi lnır
tardınız !,, Kansına gelince, kendi• 
sine ıbir akıl öğretmemi istedi. M~ 
seleyi kansına anlatmalı mı idi, aD 
latmamalı mı idi? Kansına işi hig 
çaktırmamasını söyledim. Fa.kat 
durup durup ta yine soruşundan. 
yüksek gUmbUrtülil ve tumtıra.klJ 
öten duyguların aşıla olduğunu aD 
ladım Yüzüme gözüme söyliyec~ 

- Karınıza çomk ve çocugunu-
za düşkün müsünüz? 

- Muha.kkak ! Karımla sevişerek 
evlendik. Genç hem de güzeldir. 
Kızım da. öyle. 

Cep çantasından çıkardığı iki fo-
toğrafı gösterdi. 

:-- Şimdi sevdiğinizi iddia etti
ğiniz kadını hakikaten seviyor mu
sunuz? 

_ Evet hey Allahım hey! Bayağı 
işkenceyle kıvranıyorum. !çimi bir 
şey kemiriyor. Hep onunla beraber 
kalmağa, ona boyuna hanı haırl an 
latmağı konuşmayı istiyorum ve ... 

_ Dinleyiniz. Onu gördü göreli 
hep böyle mi oldu? Kadının size 
karşı sevgisi var mıydı? 

_Evet ... 
- Siz? 
_ işin başlangıcmda güzel ~ir 

kadına her erkeğin duyması ve gös 
termesi tabii olan sevgiyi göster
dim. lşte o kadar .. Bana inanmadı. 

O 
inanmayınca benim tepem at 
tı. Söylediklerimin samimi 

Rapid Ankaraya l 
Davet Edjldi 

Fenerbahçe tarafmdan davet edi· 
lerek şehrimizde iki maç yapmış o • 
lan Ra.pid takımı, Ankara klüpleri 
tarafından iki maç yapmak Uzere 
Ankaraya davet edilmişlerdir. 

Bu daveti kabul eden Viyanalı fut 
bolcUler bugün Ankaraya hareket e
deceklerdir. 

Yugoslavya Belçikayı Yendi 
Yugoslavya - Belçika milli takım 

lan futbol maçı birbire berabere ne 
ticelenmi~ir. Birinci haftayimda Yu 
goslavya sıfıra karşı bir sayı ile ga
lip vaziyette bulunuyordu. 

ltalyanlar da İngilizlere 
Galip Geldi 

Parls sergisi münasebetiyle yapı -
lan futbol tumuasının finalinde Lon
d.ranın profesyonel (Chelsea) takımı 
ile İtalyan (Bologna) karşılaşmış ve 
ttaıyan takımı bire karşı dört sayı 
ile galip gelmiştir. 

üçUnclilUk ve dördüncülüik için 
yapılan karşılaşmada Slavia Avus -
tria'yı sıfıra karşı Uç sayı ile yen -

~tiırı 

- Korkmayınız! Haydi baka -
lım .. Doğrusunu fora dışarı. Onu 
sevdiğinize kendinizi kandırnuya 

uğraşıyordunuz değil mi? 
- Ne bileyim! Belki de. Ona mü

temadiyen anlatıyordum. On sene 
evvel karıma söylediğim çeşitten 
şeyler söylüyordum. Sözler kendi-
u.a:-..a- e--""1ı)'"VA ıçı..-. ~. -._ ......__ı_ 

telaşlı tel!şlı konu_şuyordu~. 
- Fakat bu oynanan bir rolden 

başka bir şey değildi. Değil mi ya? 
_ Evet öyle sanıyorum. Fakat 

yavaş yavaş şöyle görüneyi:m. di
ye uğraşırken göründüğü~ gıbı. 0~
mıya başlıyordum. 1ş ciddiye bını
yordu. Sözlerim manayl8: dblmıya 
başladı. Yani söylediklertmde. pe~ 
samimi olmıya koyuldum. ~ımdi 
artık kendimi kontrol edemıyo • 
rum. trade manivelası elden git~i. 
Ailemi yıkıyorum. Ben iki şeye hır 
den inanabilenlerden değilim. Eve 
gidip te karıma yalan uyd~m&k 
ve yarı karıma ait, yarı da ışte .... 

ha ötekine ait olmak ... El.imden gel 
"eli ıninelbap miyor. Ya kanma gı P 

·1 l 0 hrap her şeyı· çatır çutur an-ı e mı . r 
}atmalıyım. Yahut defolup gıtme ı-

yim. Bunun ikisi biri yok. Ya.. tas· 
tamam ayrılış, tA cehennemın di
i'Jine kadar yi!lah diye bir atlayış, 
yahut.. 

_Yahut eve dönüüş, tıpış tıpış! 
tastamam tedavi olmuş gibi hastalık 
tan kurtulmuş gibi dönU·ş. İşte si -

zin de hemencecik şimdi yapacağı-
nız bundan ibarettir. . 

Tam o sıra.da bir tren geldı. A-
dam ayağa fırladı. Eşyasın.ı ~apm
ca trene atlıyacağı gözlerının ça
kışından okunuyordu. En civcivli 
noktaya vardığrmızı anladım. Ben 
de ayağa zıpladım. 

's· · t _ Durunuz! Oturunuz. ızı e • 

daviye niyetlendim. Hem de tedavi 
edeceğim de. Bu trenle değil benim 

gideceğim trenle gideriz! 
_ Pekala bir telgraf çekmeliyiz 

amma. 
- Haydi gidelim beraber çeke-

lim. 

T elgrafhanede iba.ŞbSŞa ven: : 
rek iki telgraf yazdık. Biri 

"gelemiyeceğim mektup postada,, 
karısına da ''"bu akşam son trenle 
geliyorum.,, diye yazdık. Telleri çek 
tik. 

Adam heyecan içindeydi. Güldür 
güldür akan bir söz seline tutul .. : 
dum. Az kalsın boğuluyordum. Gog 
sünü ezen bir yükü ~şaltıyordu. 
Başka insanlarda mak~s b~lam~ : 
·mak kaygusile içinde gızlediklennı, 
başdöndUrücU bir hızla dışan fır
latlvordu. 

~· :_ __ .....,-:.;,o---·~·--. 
dileten sonra şöyle qedim. 

- Günah işliyen karınız de
ğil fakat ancak ve ancak si.zsi .. 
niz. Bundan dolayı ne hakla hare ' 
ketinizin acısını karınıza çektir .. 
ceksiniz? Yarattığınız acının bUtU· 
nünü de yüklenmek vazüesile mu• 
vazzafsını~. Yanacaksınız! ~zanıı 
dır. Ceza tamamen size aittir. 

Milanoda biribirimizden ayrıldık. 
Fakat adam dayanamamış, gi· 

dip başından sonuna kadar her şeyi 
bir bir kansına açmış Kocasını ge
risin geriye kendisine yolladığım l· 
çin genç kadın yUreceğizinin tA özdl 
binden bana medyunu şükran kaldJ. 
Nekadar medyunu şükrn nkaldığını 
ancak başbaşa kaldığımız zaman. 
hakkile ve layıkile anlatabildi• 
ği için, tam odamda yalnıl 
kaldığım vakit arar anlar, bu• 
lur ve hep gelir gelir blil • 
büller gibi diller dökerdi. Bitta.":ll 
kadına abayı yakmış değilim! Fa
kat aşıkmışım gibi görünmek IA. • 
zım a. Komedilerin sonu hazan anı'" 
ma da komik oluyor. Benl şimdi 
kim kurtaracak? Beni kurtaran <>
lursa "beşerin kurduğu, hem d• 
sevgi, keder, ve kan pahasına kur
duğu en mukaddes müesseseyi, ya· 
ni aileyi,, kurtarmış bulunacak. 

Güzel Bir Park 
Gaziantep, (TA.ı.~) - Atatürk bul

varı üzerinde bulunan Şehitler anıdIJl" 
dan AUeben deresine kadar uzanacalC 
olan yeni büyilk parkın planı kati şe1' 
lini alını§ olduğu için bu ay faali~·etS 
geçilecektir. Park, meyilli arazi ~z~ 
rine kurulacak, merdivenli kulelerı ı 
tiva edecek ve çok orijinal bir bahçe 
olacaktır. 

Kiliste Yeni 
Açdan Caddeler 

Kilis (TAN) _ Kiliste umrnP e

serleri 
1

biribirini takip etmektedir. ~ 
Şehrin ortasında açılan büyilk Y 

. yd•-halkevi bahçesinden beledıye me ) 
nına kadar varmıştır. Şehrin en işl~ 
caddesi de budur. Elektrik santra 

1~ 
şehir parkı, büyük dükkanlar ve Ul .. 

gw azalar bunun üzerinde bulunmak~r 
b .... k bl 

dır. Kilis halkı bu yıl en uyu . 
ihtiyaç olan elektrik işinin ~itirildi • 
ğtndeıı ötiirü aeviıaç içindedir. 

r 
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Çahşma Hacmi 
ve işçi Sayısı 

Gittikçe Artıyor 
Bunu Sümerbankın Ge~en Bir Senelik 

Faaliyetinin Muhasebesile Öğreniyoruz. 
D evletçe ve milletçe en-

düıtri hayatına girmit 
bulunuyoruz. Türkiye, pli.nh 
'bir endüstri faaliyetinin içinde 
>'atıyor. Birinci bet yıllık en
düstri planımız, tam ve ki.mil 
bir ınuvaffakıyete erdi. Şimdi 
ikinci bet yıllık sanayi pli.nı
!ıın tahakkuk edeceği mesud 
rünleri sevinçle gözlüyoruz. 
Devlet eliyle kurulan Sümer 

Bank, Türkiyenin ıanayilet
ltıesi itinde en büyük faaliyet 
l'&zifeıini yüklenmittir. Banka 
bugün yepyeni kunılmUf, tap
blze birçok fabrikaları, kom
b.ine.ları harekete getirmit va
aıyettedir. 

f Kendisinden beklenen faaliyeti 
azıas e ve hakklle başaran Sümer 
~km umumt heyeti diln Ankara. 
dald banka merkezinde toplandı, f. 
da.re meclisinin, geçen bir senelik 
f~iyete ait raporu ehemmiyetle 
dinlendi, aynca bilanço, klr ve u.
l'ar hesaplan da tetkik edildi. 

Dünkü umumi heyet toplantısın
da açık alınla hesap veren Sümer. 
bankın, geçen bir sene içinde ba -
lardığı işler dolgun bir yekftn tutu. 
)tor. Bunu bankanın idare meclisi 
.taP<>run.dan daha iyi anlıyoruz. 

R apora göre, bankanın 935 
. yılında ziraat mahsulleri en. 
t!Ustrisi, endiistri şubeleri içinde he
lıUı yUzde 45,22, tekstil endUstrisi 
~e 22,91 gibi büyük bir pay al-

maktadır. Halbuki gayriuzvi en· 
düstri şubelerinden kimya endüs • 
trisinin ayni yılda umum yekund lkf 
hissesi yUzde 3,80, maden işleme en· 
düstrisinin yüzde 4,90 dır. 

Umum endüstri imalatının yil.~ le 
59,49 unu ziraat, yüzde ' 13.32 sini 
tekstil endüstrisi, yüzde 1,74 Unil 
kimya ve yüzde 1,58 ini de ma1en 
.işleme endüstrisi vermektedir. 

Memlekette son senelerde te~Yiki 
sanayiden istifade eden müesf;e ie -
Jerin adedi tedricen azalmıştır. Mil
essese adedi endeksi bu hareketi şö~ 

le ifade etmektedir (1932 - 100): 
1933 te 94.8~. 1934 te 88,93, 19'35 
te 78,82. Fakat müessese adedi n.· 
zal~ş olmakla beraber, müesseJ·?· 
lerin sermaye kudreti, beygir kuv. 
vetleri, iptidai madde sarfiyatı, iş· 
çi miktan, imalatı yükselmiştfr. Bu 
vaziyet, sermaye kudreti az olnn 
ınlli!sseaelerin faaliyetten çekild .ği. 

ni, sermye ve teknik kudreti yUk ·;ek 
olan müesseselerin genişlediğini 

göstermektedir. Endüstri müe;,ne. 
seteri adedinin azalmasına muka -
bil müesseselerde vaki olan geniş. 
lemeler misal olarak vaki olan ser. 
maye kudretlerini şu karakteristik 
birkaç rakamla ifade edebiliriz: 

Müesseselerin makine atat ve e. 
devatrnın tahmini kıymetlerinin hn
reketini gösteren endeks (1932 -
100) 1933 te 113,35 e, 1934 te 121,ıe 
ya, 1935te125,36 ya çıkmıştır. MU
el!Sese binalarının kıymeti de ayni 
tezayüdü göstermektedir. Müec;13e. 
selerin kendi malı olan binolarm 
tahmini krymeti 1932 yılma kıra
sen 1935 te yüzde 25,44 artmış .... T. 

Müessese adedinin tenakusuna 
mukabil, müesseselerin beygir kuv
veti, meşgul eşhas miktarı ve ima· 
lltı gibi anasınnda şu genişleme ol· 
muştur. (1932 - 100) : 

Sene 
1933 
1934 
1935 

Müessese 
adedi 
94,84: 
88,93 
78,,82 
Meşgul 

Beygir 
kuvveti 
118,97 
133,03 
163,26 

Sene eşhas tmalat 
1933 117,48 111,86 
1934 125,00 132,47 
1935 147.54 

• Bu rakamlar, memleketin endüs
triyel kuruluşunda temerküz şek
linde bir tahavville doğru aşikar bir 

- .eyrin mevcudiyetini göstermekte • 
dir. 

. . 
* .. ""'- .. • r..- I .-. ... 

Siirnerbanktn iıtirak ettiği müo. 
8eaelerclen l•parla gülyağı 
F abrikaaınclan bir görünüf•• 

Millt endüstride daha geniş mik
yasta temerküz hldisesi bilhassa 5 
yıllık endüstri programmm tatbi • 
kinden sonra müşahede edilmiş o
lacaktır. 
Beş yıllık programdaki bazı en

düstri şubeleri, miııt endüstri istih
•alinln bünyesini _de değiştirecek ma 
biyett-;ılir. 

Kurulmakta olan demir ve çelik 
fabrikaları, sellUloz ve sunI ipek 
tabrikalarile, kurulacak olan liğer 
kimya fabrikaları memleket endüs
trisinde anorganik istithsal şubele- r 

rinin hissesini de bugUnldlnün kat 
kat fevkine çıkarmakla, milli endils· 
trinin modern teknik bazını tak -
viye etmiş olacaktır . 

Endüstrlel inlpfm mm· 
rl bir neticesi olarak 

memlekette sanayide çalışan 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Bir Sene İçinde 1 

11 Milyon Liralık 
inşa ve 7 esis Kudreti 

Siimerbankm 936 senesindeki sermaye hareketini bankanın bi
lin~osunda.n 11'1 aşağıdaki satırlarda hulasa ettik: 
Bankanın 1936 birincikanunun SO uncu gününde, kurulmU!j n 

1 lemlye ba§lanuş olan fabrikalara tahsis ettiği sermaye yekfınu 
22,872,714 liradır. 

Tesiq halinde bulunan fabrikalara yatırdığı ennaye de 7,936,480 
llradır. Banka 1986 yılı içinde 11 ..U..,vonl~ tesis~ ~r. 
Diğer müesseselere iştirak sermayesi ise geçen sene 362 bin lira
lık bir yükselme ~östermiştlr. itfa tahslc;11tında da 9000 liralık te
zayüt \'ardır. Kar ve zarar hesaplannm alarak faslında faiz ve 
komisyon miktan geçen seneye nlsbetle 35 bin Jira fazladır. 
~ --~~ 

Ba.ıvekilimiz Karabük labrikcmntn temelini uğurlu elleriyle 
bizzat almıflardı .• 

kollarm miktarr da artmakta
dır. Teş\iki sana:\i müessese -
terinde meşgul e.shas endek~l 
(1932 = 100) 1933 te 117,48 
1934 t.e 125,00 olmuştur. Beş 
yıllık program mucibince filen 
lmnılmuş nya hali tl-.;iste bu· 
lunan fabrikalarda ~ahşan \"&

ya çalışacak amele miktarı da 
rne\'cuda ila\'e edilince, Türkl
yede endüstride çalışan lş~I mlk 
tan 1938 sonunda 1932 sene-

sine nazaran yüzde 46,42 arta
ca.ktır. Amele miktannm artışı
na muvazi olarak iş ücretleri p 
dikkate şa.yaıı seyri kaydetmiş
tir. Bütün amele \'e ust.abaşıla
nn ücretleri endeksi (1982 = 
100) 1933 te 105,44, 1984 te 
127,19 \'e 1935 t.e 124,60 olmuş· 
tur. Ancak ôeher amf>le \'e us
tabaşıya düşen li<'ret miktan 
1932 den sonra amele mlktan-

(Arkası 10 uncuda) 
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Beş Y llhk Planın 
Gidişinde Bankanın 
Büyük Rolü Oldu 

5 ümerbankın idare meclisi 
raporunda beş yıllık prog· 

rammın tatbikatına ait §U satırlar 
okunmaktadır. Proğramın tatbika· 
tından olarak 1936 yılı Mayısında 
işlemiye başlamış olan lzmit kağıt 
ve karton fabrikasının resmi küşa
dı Teşrinievvel 1936 da yapılmış ve 
resmi kü§adı müteakip ayni gUnde 
lzmitte ayni hacimde ikinci bir ka
ğıt fabrikasile bir sellüloz fabri
kasının temelleri atılmıştır. Ayrı

ca fabrikanın iskelesinin inşaatı, 
memur evleri, su alma ve temizle
me tesisatı ikmal edilmiştir. 
Programın UçüncU dokuma fab 

rikası olan Ereğli bez fabrikası 
1936 yılı zarfmda işlemeğe başla· 
mıştır. Falbrika ana kuvvei muhar 
rike santralı ikmal edilinciye ka
dar bir mtiddet muvakkat ~ir kuv 
vei muharrike santralı ile çalışa
rak Kayseri fabrikasile birlikte 
1936 yılı zarfında piyasaya killli
yetli miktarda iplik arzetmiştir. 
Fabrika halen normal bir faali· 
yet devresine girmiş bulunmakta
dır. Aynca tvriz su tesisatının e· 
tütleri ikmal edilerek inşaata baş 
lamak üzere icap eden hazırlıklar 

yapılmıştır. 

Bu fabrikanın imalat programın 
daki hususiyetler bakımından e -
min bir istikbal vadetmesi ve bu 
milli.hazaya müstenit olarak ta. 
ilk projelerindenberi kolaş ve raa 
yonel bir tevsiin tedbirleri unu -
tulmasış olması dolayısile Banka -
mız, f abrikanm tevsiine karar ver 
miş ve liznngelen tesisatı da si -
pariş etmiştir. Önümüzdeki aylar 
zarfında bu muazzam tesisat ta ik· 
mal edilmiş ve f abrikanm bugün· 
kü kapasitesi arttırılmış olacak-
tır. 

1935 yılında temelleri atılmış o
lan Gemlik sun'i ipek, Bursa .Me -
rinos, Nazilli r.:,asma fabrıkl!.ian -
nın inşaatı 1936 yılı zarfında ehem 
miyetli derecede ilerlemiştir. Bur 
sada Merinos fabrikasının, esas 
fabrika, kantin ve miıdüriyet bi
naları inşaatı tamamlanm~ır. 
Kuvvei muharrike, atölye, ambar· 
lar inşaatı ilerlemektedir. Fabri-

kada makine montajına başlan -
mıştır. Fabrikanın su ihtiyacı, fab 
rika sahasında açılan arteziyen -
lcrle temin edilmiştir. Fabrikanın 

iltisak hattı da ikm8.1 olunmuş -
tur. 

G emlik sun'i ipek f ahrikaaı
nm, inşaatı da esas itiba • 

rile bitmiş ve tesisatın montajına 
b.ı.§lanmıştır. Su isale ve kaptaj 
tesisatı ikmal edilmiştir. 

Nazilli Basma fabrikasmm fab
rika binalarını teşkil eden iplik, 
dokumahane, basmahane, tamir • 
hane, santral, su istasyonu ve mtt 
teferrik inşaat, montajın başlıya -
bilmesini temin edecek şekilde 
tamamlanmıştır. Fa~rikaya Uç k1-
lometrelii< iltisak hattı inşa edil -
miştir. Ayrıca, memur evleri, kan
tin, ambarlar inşaatı da. bitmiş • 
tir. Bu Uç yeni fabrikamız 1937 se 
nesi ortalarında işletmeye açılmlf 
olacaktır. 

Beşinci pamuklu fabrikası ola
rak Malatyada Türkiye iş ve Zi -
raat bankalarile biliştirak kurula
caık olan pamuklu fabrikasının ma 
kine ve tesisatı sipariş edilmiş, re 
'\ir, kantin, müdüriyet ve memur 
lar evlerinden mürekkep birinci 
kısım inşaatı ihale olunmuştur. 

Fakat kışın şiddetli olması yüzün 
den henüz inşaata başlanmamıştır, 
Beş senelik endüstri programı -

nm 180 ilA. 210 bin tonluk sene • 
lik istihsal kapasitesile en mUhim 
cüz'itamını teşkil eden Karabük 
Demir ve Çelik f abrikalarmm te
sisi için İngiliz finnalarından H. 
A. Brassert Ltd. Co. ile 1.12.1936 
tarihinde aktedilen mukavele mucl 
hince firma, mukavele tarihin • 
den itibaren en geç 2 buçuık sene 
sonra fabrikaların heyeti umumi
yesini işlemeye müheyya bir hal· 
de kurmağı deruhte etmiştir. 
Beş yıllık program mudbince 

kurulacak kimya endüstrisi üze
rindeki tetkikler ilerlemiştir. 1937 
senesi zarfında bu mevzu etrafın
da da nihai bir karara varmış ou· 
lunacağız. Yine program icabı te
sisi mukarrer porselen fabrikam 
da ayni safhadadır. Kendir sanayi 
inde ilk merhale olmak Uzere şim 
dilik ayrı ayn iki mmtakada birer 
ihzar fabrikasının kurulmasile ik 
tifa edilmesi takarrür ettirilmiş • 
tir. Yukarda verilen izahattan da 
anlaşılacağı gibi kimya, kendir ih· 
zar ve porselen fabrikaları harfg 
olmak üzere Bankamız progra -
mm tatbikine başlandığından 

1936 senesi sonuna kadar geçmif 
olan 2,5 senelik bir devrede prog
rama dahil olan bUyUk te,ebbUs-

(.Arkası 10 uncuda) 
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Hastaları 6 
Ayda iyi 

Eden Köy: 

Kütahya 

Baymdırhk 

Eserlerine 

Kavuştu 

Denizli. içme Suyu için 
Himmet Bekliyor 

Sazak 
Yenfce, (TAN) - Tatlı ve bol SU· 

larile, çam kokulu, saf ve temiz ha. 
vasile, siyah mürdüm eriklerile yal
nız kazamızda değil, bütün civar vi
liyet ve kazalarda şöhret bulan Sa
zak köyü, cidden çok güzel bir yer
dir. 

Kışı fazla eiddetli geçen bu hava. 
Har köy, yaz günleri ziya.retçilerle 
dolup bqalmaktadır. Çok uzak yer. 
lerden bu köyün çam ormanlanna 
tebdili havaya gelen birçok veremli
ler, bir yaz mevsiminde eski halleri· 
ni bularak dönmektedir. Hava ve 
au, herkesi fazla yemeğe mecbur et. 
tiğinden burada gUnde bet defa ye
nıek yemek herkes için e>ir itiyat ha
lini alnuıtır. 

lşin diğer mUhim bir noktası da 
fudur : "Sazak" a tebdili hava için 
gelenler çok pratik ve masrafBIZ ya. 
pmaktadırlar. ÇUnkU, boşa akan 
bet köy Çefmeeinin ayağından hWftl· 
le gelen derecik, bUtün sebzeleri su- ( 
lar, her türlU ihtiyacı temin etmek
tedir. Bu köyde yetişen sebzeler ,ci· 
vardaki köyleri bile bol bol idare et
mektedir. 

Yanm Jüiine ~lı 

- Yeni Lise --r--1 d 
Binası Bitiyor sparta a 
.Kütahya, (Tan mabablrbı- H I y·k 

den) - Ktttabyada, yeni bir be-

1 

a 1 1 a m a 
yoıdırbk hareketi baflaaultır. 

Yanan lise blnuı yerine yenisi Te s ·ıs at 1 yapdmaktadır.lstuyona kadar 
bir kilometrelik bulvar vtıcud., 

getlrllmlttlr. Şehir dqmda tm • 
rulan tayyare hangan lntUtl 
bitmiştir. Tellik suyunun fenni 
bonıla.rla tevzU için ietebbüsleı 
beşlamlştır. Birkaç sene önce 
yanan dilkkinlann yerlerini ye
nllerl yapdmaktadır. 

Isparta, (TAN) - Halıcılık Iıpar· 
taya öt.edenberi mühim miktarda ge
lir getirir. Hal5larm parlaklığını te
min etmek ve renklerini açmak için 
son zamanlarda şehrin üç ayn yerine 
halı yıkayan f ennf tesisat konulmu§· 
tur. Bu suretle halılann dokunuş ba
kımından bu küçUk eksiği de gide-

"Karcı11 Suyu 
Sehre 

' 1 

Getirilmeli i 
Denizli, (TAN) - Yetfilikler içi· 

ne gömWmüf olan vilAyetlerimizden 
biri de denizlidir. Burada hemen her 
evin içinden aı geçmektedir. Bu su
lar kireçli olduğu için lçilmeğe sa
lih değildir. Daha ziyade temizlik iş· 
terinde ve bahçe aula_makta kullanı· 
lır. Denizlinin içme suyu yoktur. 
Buraya 60 kilometre uzakta bulu
nan Buldan kazumm Tavpnh suyu 
varillerle getirilmektedir. Şehre 15 • 
20 kilometre uzakta bulunan Karcı 
•uı.vundan da istifade edilmektedir . 
Denizlide içme suyu ifleri ufak bir 
himmetle dUzeltilebillr. Halkm iste
ği, (Karcı) suyunun fennt tesisatla 
tehre indirilmesidir. 

lllfG"t arhyor 

Köylünün feaa havalarda hu· 
bobat satabllmeal için tlatd ka
palı bir buğday puan yaptml • 
mı§, sebze puan da ıslah ve 
tamir edllml§tir. Elektrik fahri· 
k8111Qm yanmda kurula elek· 
trlk fabrlkumm lapatı ba yıl 

Son ~arda Denizlide yol iş
lerine büyük bir ehemmiyet. veril
miştir. Şehir içindeki ana caadelerin 
etrafı ağaçlarla doludur. Hemen her 

1 
gün yeni yollar açılmaktadı'l'. Şeh
rin kenarmda 2,5 kilometrrı uzakta 
bulunan istasyona giden cadde, etra
fı bUyüK ağaçlarla sUslU, odzgün bir 

rllmişttir. 9ose halinde uzanmaktadn·. Kazala-

Vaktile Flibeden gelerek misafire
ten oturan ve sonralan (Sazak) a 
yerleşen bu köyün halkı, eski göç
men lehçelerini tamamen unutmUf • 
tardır. Sazağa yerlettikten eonra 
kadınlan yıllarca kız doğurmıyan 

ve doğan erkek çocuklarına civar köy 
Jerde kız almağa mecbur kalan Sa
saklılar, yeni gelinlerin yerli lehçe
lerini kolayca benimsemişlerdir. 

Havasının sağlaınlığmdan olacak 
bu köyde hastalıklı tek kimse ol

IDBlilıtı gibi yarım dtlztlneden qağr 

Ispartanm halıdan eonra en mUhim ra giden yollar da oldul~ça munta
varidat membalarmdan biri de gill- zamdır. Buldan, SarayJr.ôy, Davaz, 
yağcılığrdır. Bir aralık sarsıntı geçi- Acı.badem, Çal, Çivril y.>llan düzgün 
ren Isparta gUlyağlan, piyasada bu- cedir. Denizlide bina 'm,aatI da na
gUn en mUhim mevkii yine kazan • zan dikkati caliptir. Eskiden Gazi 

lıitecektir. mııtır. iki yıl önce kurulan gUlyağı llkmektebi ve Halkevi karşısnıU bu 
~-!ir=r~~--~~~~~~-~=-== fabrikam, modem vasıtalarla A vru- hı.nan Talbakhane kalt'brılmış, yerine 

~ocuğu olan aile de yoktur. 

Mardinde pa pazarlarında iyi bir yer alabilecek park yaptınlıwş'.a. ı.t.a.yonun 
gWyağı lstthsaf etmelCtedlr. Btinft&n alt kısmında mode,.n bir taQakhane 

Trahom çok sonra iptida! vasıta ile gülyağı Y"- ın.a edilmiştir. Blrrası ayn bir n:ıa-
pilmasma mUaaade edilmiyecektir. halle haline getirlıntektedlr. 1 

alatyada Zehlrll Azaldı Fabrika, gUl bahçelerinin sahibi olan h L- .-r-ı 
halkın gilllerini gayet iY.i fiyatlarla Yeni ~an li.e i tiyaaı RUr~uucn 

Gaz Kursu Af!ıldı Mardin, (TAN) - Traboma ~- satın almaktadır. Denizlide dör. sene evvel açılan 
'S şı alınan ıiddetli tedbirler sayeamde ----- lise, bu bavalinhı bUyUk bir ihtiyacı. 

Malatya, (TAN) _ Halkevı1 "nde bu yıl umumt tarama bitirilmiı giobl- M G 'd. na cevap verm..,Jrtedir. Muğla, Lıpar-
llltnl!t.menler, doktor ve eczac1 ar i· dir. Şimdi trahom endeksinin yttme araşa l en ta, Burdur u,, Denizliye bağlt kaza. 

30 d f adıw tahmin edil· ı·-... ta.ı~--tnden ekaerial Den1 -ı1· ıı·-zehirli gazdan korunma kursu a- an azla olm gı _ UA ~ u. 

tir. Kurs, göz doktoru Necdet mektedir. Bu yıl vilayetin diğer te· sesinde ok,mıaktadırlar. ÇilııkU De- : 
mdan idare olunmut. dört kon- birlerinde seyyar trahom teşki1itI- Yolcuların nlzlide haryat çok ucuz.dur. Burada 

verildikten eonra devam eden nm faatiyete geçmesi için gerek te- bir talebe 1.yda on lira lle btitUn ihti 
imtihan olunlDftlftur. 9ebbUslerde bulunulmuştur. s k yaçlarmı temin edebilf.r. 1 . i ayeti Lise binUI §ehrin mUsait bir mev-

B t . on· kteb•ıne kündedir, bUytlkttlr, leyli tefkllltlı ar 1 n a m e 118.raf, (TAN) - Marqa gelip haiz ve muhtelittlr. Denizlide ilk 
gitmek için bqhca iki yol vardır. tedr'at durumu da istenildiği •ridl· 

D•k•ı At +•• k A dl Birisi Narh. Gaziantep yolu, diğeri dedir, 6 Ukokul vardır. Bunlar husu-l 1 en a ur n 1 de Elbeyli iatuyonun& .pien yoldur. al ve bütün tefkllltı haiz Okullardır. 

Merasimle 
Trene bimn• latiyenler daha yakın Denizli, mesire ve balıçeJerile güzel 

A~ 1ld1 olmak ltibart1e Elbeyli ı.tuyonuna bir yurt kÖ§eSidir. Şehre üç kilomet-
~ inerler. l'akat banda uatlerce t.ren re makta e>ulunan Caınbk, 16 • 24 

Orta olrul talebeleri tezahürat yapıyorlar_ 

B artı (TAN Muhabi- l bütün okullann i§tirakile bir geçit 
• n, kul resmi yapıldı. Bu merasimden sonra, 
~nde~~--: Orta .. 0 

mektepteki nakı9 ve diki§ sergisi a
llallıçe1ıne dıkilmıt Atatürk a· çıldı. Halkın ve ziyaretçilerin umum! 
llUCllmıın açılq merasimi büyük takdir ve alA.kasmı kazanan bu sergi, 

üratla yapıldı. Törene büyük emeklerle meydana geitril -
erce halk ve birçok davet- mişti. 

• er ittirak ettiler. Bartın ortaokulu, dört sene önce 
eli okul direktörü Dısan Atu- kurulmut, ve her yıl esaslı bir lnki· 
bir söylev verdi. Bunu, vali şafa kaVU§mU§~· En son olarak iki 

mektupçu B. Hilminin sözleri anfili smıf, bir oğretmen odası ve bir 
·p etti. B. Hilmi, anıdı saran kor- de vestiyer yapılJlliltir. Bu yr1 da o

··r.erek abideyi açtı. Birçok kulun bahçesi genlıletllmie, ihata 
~cfuer namına gönderilen çelenk duvarlan yeniden iD§a edilml.§ ve 
halkm sürekli alkı§lan arasmda gUzel bir çiçek bahçesi meydana ge

trafma yerleştirildi. Talebe. tirilmiştir. Muvaffakıyetli çalı§lJlala-.:a için yazdıktan türler, bil- rmdan ~olayı. okul müdUrU Ihsan A· 
1:riı' takdirle dinlendikten sonra tukerenı tebrik ederiz. 

beklemek mecburiyeti vardr. Tren· kilometre uzakta bulunan Pamukka 
le gelip te Karata lltmek lateyenler le ve tnclrlipmar bu meyan.da zikre
de bazan yolcıı ubb, bu&D da o~ dilebilir. Halk yum aın akın bura
ındbillertn hareket etmemem yttdn- ıan: MkWürler ve vakitlerini temiz 
den saatlerce beklemek llltir&rmda bava al.mü, eflenmek surewe geçi. 
kalıyorlar. P~ otomobili ancak rlrler. 

tstad.>ul tren poıitamaı aldıktan 80D• :==========; 
ra hareket ediyor. Bu mllfldllltm 1 
oımamuı için her trende JO)cul&n 
götürecek bir otobUdn harekete 
mecbur tutubluua çok clotru olacak
tır. 

Malatya Halkevl Mecmuaıı 
Malatya, (TAN) - Halkevi (Der

me) isminde aylık bir mecmua çı
karmağa karar vermı.tir. 

Biga Y etlmler Yurdu 
Yardıma Muhtag 

Biga, (TAN) - Çocuk EBirgeme 
Kurumunun gıılirl az olduğu için ~ir 
çok kimsesiz yavnılar himayesiz \1a
ziyettedir. Mevcudu 25 bikes çocufa 
mhisar eden bir yuva vardır ki bu 
da ciddi te,kllAta ve değerli yardmı. 
tara mUhtaçtır. 
KunılUfU on bet seneyi geçen ve 

lneboluda sergi 

fimdlye kadar birçok ~kstbı çocu • tun bayatını kurtaran, bu hayırlı 
müessese. gelirinin azlığı yüzünden Inebolu, (TAN) - Ortaokulun ku. 
birçok mUracaatlan geri çevirms- talebesi tarafmdan bir sene içinde 
te, yoksul ve bitkin yavrulara iste- meydana getirilen d!kit v~ nakl§ it
diği gibi tefkat elini uzatamamak • leri bir sergide teşhir edılmekt.edir. 
tadır Bu müessesenin gelirini art- Kızlarımızın muvaffak olduklan eser 
~ için yeni tedbirler alınacak • leri görmek için halk her gün akın 
t halinde eergi yerini doldurmaktadır. ır. 
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Hayatta Muvaffak 
Olmak ister misiniz? 

Ga.•on mnimle Wr miiellil laayatta mıwallalıı· 
yetin bütün °anahtarlaranı GfGlıJalıi kitaplarda ver
miftir: • Müıküllerle 

Mücadele 
Dr. GaHon diyor ki: 
Bu eaer dinamitle doldurul· 

muttur. Bunun ıayeai, bir 
çok it aahipledini mahveden 
atalet ve korkaklığı berhava 
etmektir. Bu kitap ceaaret • 
lerini kaybetmek üzere olan· 
lara kurtuluı yol ve va11ta • 

· lannı ıöıterir. Bu kitap 

mülküJleri yenmek iıtiyen • 
herkeı için yazdmıfbr. Bu kitap bot sözler, "evet 
efendim, hakkınız var,, "bqüıtüneler,, kitabı değil
dir. Ben bir nazariyeler kitabı delil, umumi çareler 
kitabı yazdun. fiyab 75 Kurut 

• 
Kendini 

Tanır mısın ? 
Dünyada en mühim fey in
aanm kendi -'&rhğıdır. Bü • 
tün öteki teJler teferrüat • 
tan ibarettir. Kendinizi ta • 
nımak istiyor muıunuz? 
Kendi kabiliyetinizi, kendi 
varbğmm, kendi huıuıiyet
lerinizi tanımanın ve bun • 
lan iyi yolda kullanmanm 
ıırnnı öjrenmek iıtiyoraanız 

bu kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. • 
Talih Sensin . 

~-.._...~,-;alınini Jiaı1'a yer erde 
ma. Talih bizzat ıeain. Elve

rir ki bunu bilesin ve bun • 

dan istifade edesin. Talihini 

bqka yerlerde anyanlar, ha· 

fifler. zavallılar ve mağlup

lardır. Bu kitap ıize talihi

nizi öjretecektir. Fi 75 Kr. 

• 
Yeni Müıteri 

Bulmak San'alı 
Dr. Gaıaon diyor ki: 

"Tetkikatım neticesinde 
ıördüiiim hakikat tudur ki, 

her tacir bu kitapta ıöıter • 
dilim mulleri tatbik etmek 
ıuretile bir iki ıene ıibi lan 
bir zaman içinde mütterile • 
rin adedini bir miali arttı • 
rabilir. Mütteri arayıp bul-

mak bir nn' atbr ki, bunu 
pek az kimae bilir. Ben bu kitabımda tize bu aan' 
ati öğretiyorum.,, 

Fiyatı 50 kunıt·• 

• ideal Büro 
Bu kitap bürolarının it ÇI• 

karma kudretini artırmak 

latiyenler, için lan, fakat •· 
aıell bir kitapbr. O ıize u 
aıaıraflarla çok it naaıl çı· 
kanlabilecelini ıöıterir. Fe
na ve yubı büro uaulleri 
yüzünden ıeri kalan, hattl 
zarar eden veya· batan müea· 
aeaeler wıJamıyacak ka· 

dar çoktur. Bu kitap, bu aibilmi ldıirtannak için ya· 

mlmı9br. Fiyab 50 KUl'Uf. 

8 I • 
Doktor c .. n•an 6a Ny/ada .artliifilnlls .. ., en-
ni iJareluınemaden alabUininis. ldtınbalda balun
mi7anlar beJellerini poda pala olarolı ülarehane • 

' miu eBnılerehilirler. 

IST AN BUL "TA N,, llATBAASINDA 

--
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Halifeniz lsenim. Bana 

IEKONOMll 

HALICILIGIMIZ 
Biat ve itaat Ediniz 

l>eını,u. 
ti~ bulunanlardan birkaç ki-
~hal aW.ınışlar: 

o}d--Cok doğru ... Bugün dünyada 
1ıU:U gibi, yann ahrette de Allah 
let ~da şahadet ederiz ki, hila-

lenın hakkındır. 
l:>iye cevap vermişlerdi. 

lto~bdUllah; o kadar har.is, o kadar 
il bir-Ulıç, o kadar kan dökmiye ma
~ adam idi ki; mecliste bulu
il hiç biri, bu sözlere itJra
lb.e.ıı cesaret edememişlerdi. o za. 

• Abdullah ayağa kalkml§: 
~ ~· nas! .. Halifeniz, benim. n: b~t. ve itaat ediniz. 
~ . lllişti ... Ve onun bu teklüi, .is-

18temez, kabul edilmişti. 
~k gariptir ki, (Şam) da bu su. 
~ Abdullah bin Aliye biat e. 
~ ,!!_gün, (Ebtilabbas) m veliah
lle 

0
'4Lll .<Cafer) de (Anbar) şehri-

~ş; ~üyük merasimle karşı- rek, Asilerin teslimini istemişlerdi. 
"ıtı,ı dogruca camiye götUrfil • Süleyman; biraderinin (katledil-
~· Orada, başta Eba .Müslim memesi) şartile teslimine muvaf a-
~ üzere kendisine biat edil. kat göstermişti. Bu yolda imza e-
~b~ımmansur) Unvanı verilerek, dilen bir ahitnameden sonra, Ab-
t.._ ilerin hilafet ve saltanat tah dullah ile iki biraden· ,· Eba" Müslı'. 
~a Ceçirilmişti. 
... Ara.dan birkaç gün ge,.er ge" • min takip müfrezesine verilmişti. 
""'"- A "" "" Bunlar, sıkı bir muhafaza altında, 
.. _-..., .bdullahm da kendisini Şam-
:' hal.ile il8.n ettiği haberi gelmiş- (Haşimiye) (1) kasabasına getiri-
,. ş lerek o civarda bulunan küçük bir 
ı; ımdi, Abbasilerin ikinci hali. kalede hapsedilmişlerdi. 
lh..... olan Cafer Mansur,· Eb8. Müs-'"""llll Mahpuslar, kuvvetli bir muhafız 
'-ıekt teklifi üzerine Abdullaha bir müfrezesinin nezareti altında bu • 

up göndererek· 
~yans ve istihka'.ıc ile; halife, lunmakla beraber; yeni halifeye 
:-lllDı Ban bir türlü emniyet gelmemişti. Ab-
~ · a. biat. ve itaat etmen dullah gibi haris, cüretkar ve azim 
1Jtıı dır. Aksı takdirde, seni (Asi) sahibi bir düşmanın hayatta bulun 

'h. eylerim.) 
ueınlşti ması, Cafer Mansurun bütün rahat 

~tl ... Abdullah ise buna ha- ve huzurunu selbetmişti. 
( 

e cevap vermiş·, an Ortada halife namına imza edil-
~ lfet ve Saltanat benim hak mi9 bir ahitname olduğu için, Ab-
'; biat ve 'ftaatJ fl~nin borcun. dullahı katletmek mUmkün değildi. 

- Hali!e, sana bu emri kaç 
gUn evvel verdi? .. 

- On gün. 
- Sen, Hilafet merkezinden çı-

kalı kaç gün oldu? .. 
- Sekiz gün. 
- E .. Ben; Abdullah bin Aliye, 

daha dün zafer kazandım ... Benim 
bu zaferi kazanacağımı ... ve gani
met alacağını, halife ne biliyor. 
du ? .. 

- Eğer, asilere tamamile gale
be edeceğinizden.. ve onların kıy. 
metli hazinelerini kamilen ele ge
çireceğinizden emin olmasaydı; E
mirUlmüminin, sizi bu işe memur et 
mezdi. 

- Pekala.. bunu kabul edelim ... 

Günün 
Piyasası 

Yumurta ihracatı ge,'lek 
gitmektedir. Henüz yeni mah
reçler için milhlm işler olma
mıştır. 1440 tanelik büyük yu
murtala.rdan ibaret bir sandık 
14 liraya sat.ılmaktadır. Bu 
seneki fiyatlar geçen seneye 
namran yüzde SO • 40 nlsbe
tlnde noksandır. 

Eski mahsul zeytinlerin 80ll 

plyuasma nazaran duble olan. 
larm kll08U 40,5, birinci mal
larm SO, lldncllerln 26 ve u. 
çilnclllerln 22,5 kuruştur. Bu 
fiyatlar geçen ve evvelki sene
lere nazaran yüzde 80 • 85 nis
betlnde yiikMJdlr. 

Ham derllerbı sat.l§lan IJ1 
olarak devam etmektedir. Pf. 
yasadan yerli lnJallt için dPrl 
toplamnaktadır. Tuzlu k!lru 
k~I derllerlnln çifti 180, tola 
nevinin çifti 115 kuruştur. 

Tuzlu kunı koyun dPzllert • 
Din kilosu 46, hava Jmru~u • 
nun 5'7,5 kuruştur. Gef;en se
neki fiyatlara nuanuı bu ~ 
nenin mallan yüzde SO • 3.1) 
nlsbetlnde yüksek fiyatlarla 
satılmıştır. 

LIMA;:;;;~;~~~·~·ı 
Bugün llmanımna gelecek vapur

lar: Saat 16,15 te Uğur lzmltten, 
15,15 te Kocaeli Mudanyadaa, 8,SO da 
Anafarta Baııdmnadao, 17,SO da Ban 
clmna Ayvalıktan, 

Dış Piyasadaki Mevkiini 
, 

Korumak için Yeni 
Tedbirler Alınıyor 

Memleketin muhtelif mıntakalarında halıcılığın inkitaf 1 için 
-çahtdmaktadır. Türk halılarını, Yunanistana geçen halıcılığın re
kabetinden kurtarmak için halı imalathaneleri iptidai maddelerin 
iyilerinden kullanmayı ve aranılan desen ve tekillere göre mal 
çıkarmıya itina göıtermiye baılamıtlardır. 
Her tarafta tanınmış olan Türk ha-ı 

~~ı:ının ihracat p!yasalarmdaki mev 1 B , 
kunı korumak ve ıhracatın inkişafını U 
temin etmek için lktisat Vekaletince Bol Sene 

Patates 
Yetişti 

bazı tedbirler düşünülmektedir. Halı
lanmızm boy, renk kalite gibi reka-
bet sahasında daima üstün tutulan 
vasıflarda dokunması temin edilecek· 
tir. 

ihracat yapılamıyor 
Piyasamıza bol miktarda yeni mah 

sul rası patates getirilmektedir. H~ 
gün borsaya Adapazarı ve Trabzon
dan 200-300 çuval patates gelmekte• 
dir, 

Bu sene mahsul gayet bol olduğun 
dan patateslerin yUz para kadar dü 
§eccği çok kuvvetle söyleniyor. Ada 
pazarı patatesinin piyasadaki yerin 
Inebolu, Bursa ve Trabzon tutmu 
tur. Adapazan mahsulil piyasaya a 
ge!mekte ve diğer mıntakalara mik 
tar itibarile rekabet edememektedi11 

Hah fiyatları geçen seneye naza
ran yilzde 40 • 50 nisbetinde ucuzla
mıştır. Bunun sebebi ihracat yapıla
mamasıdır. Memlekette stok halinde 
hah mevcuttur. Bu sene Kayseri 
halılarından merserize ipek haWarın 
adedi 16,5, has ipekler 32,5, mançes
terler37, nebati olanlar 16,5 liradır . 
Gördes halılarının metre murabbaı 
3,25 Demirci 3,50, Borlu 6,50, yıkan
mış Bergama 11,50 ve Uşak 6,50 Ji. 
radır. Kullanılmış seccadelerin adedi 
25, kilimlerin adedi 17,5 liraya satıl· 
maktadır. Fakat, lezzet itibarile ötekilerden ço 

• • . . üstündür. Fiyatların ucuzlaması yen 
Ekınlerın Bıçılmeıine Baılandı mahsullerin komşu memleketlere v 

Havalann iyice ısınması yUzünden ezcümle Filistine ihracat yapılması 
memleketin ova ve vadi mıntakala- temin edecektir. 
nnda ekinlerin biçilmesine ve bazı Dünkü piyasaya göre naturel bo 
yerlerde harmanların yapılmasına da patatesler 6 • 6,5 kuru§tan sa 
başlanmıştır. Adapazarında yeni mıştır. 
buğday biçilmi§ ve harmana çekil
miştir. 

~Bunu ll&lla lmbul ettirmek ~in Halbuki o ~ça, tehlike zail 
t geliyorum.) olmuş addedilemezdl. Nihayet, bu-

"1 l:>iye mukabele etmişti... Ve he- na da bir çare bulunmuştu. Abdul-

Fakat Hilafet merkezinde (Halit) 
vardır. Bu gibi işlere onun me
mur olması lAzımgelir. Böyle oldu 
gu halde, Halife bu ife onu memur 
etmedi de, niçin seni gönderdi? .. 

Bugün limanqnızdag gı· decek va • 
puHar: Dünkü muameleler 

Anadolu Tahvilleri 

Üzerinde iyi 
~ Ordutıunu toplıyarak, 1ra.k ü- lah ile biraderlerinin ikametine 

- Emirülmüminin, böyle iste
di... Ve beni gönderdi. 

Saat 18 de Anafarta Bartma, 8,30 Diln şehrimize piyasa için altı va. 
da Butm Mudanyaya, 20 de Antalya gon ve Ziraat Bankası namına da be§ 
Buıclırmaya. vagon buğday gelmiştir. Piyasa mal e hareket emri vermişti. mahsus olmak Uzere yepyeni bir (Arkası var) 

~ Mil8lim, derhal i9~ma geç ev inşa olunmu,tu. Fakat bu evin 
~Horasana atlılar göndermiş.. temellerine, taş ve toprak yerine, 
biı,, emrine hazır bulunan sekiz kamilen tuz doldurulmuştu. 

,--------·------------------- ~nklmil~np~~~rai~~t~ 

1 L O k M A N ill§1lfti1~l;l:l~~==~t~l~~~~ :!:: ~:~ b,2~ğ~~y.~~rk5~~ş-:~=ımndua-
ti] rüzide süvariyi yıldırım &iira- Abdullah ile biraderleri, - gfıya 
~ celbederek o da, Abdullah bin halife tarafından bir ikram olmak 

~e karşı hareket etmişti. üzere • bu yeni eve nakledilmişler. 
.:~ullah bin Ali, Eba Müslimin di. Bunlar, başlanna gelecek fell-

~-:;::::~::=;:~-;:~~~·;::::~::~.·::::·:·!9:::::::::::: 
:-:.:-;:.·.:·:·····:-:-:-:-~-:·:·:·:·:·:·:·:·:·· ... •.·.·-:-·· ........ , • ~ ..... i ..... -Qo:>: ... ;.:... ve çavdar nisbetine göre satılmıştır. 

~]\~~~ı~~~~1~~~M}ll~l~~1~~~il~[~ M • K 1 M N Ankaranm buğdayları 4 - 5 çav. 

<!!> G l!!J T L e R 1• ~.~.~ı .. =~.~.=~~~:;:~~~§~*ın~~: .. ::: .. =: darlı olarak 6,10 kuruşa verilmiştir. betdtılııi karşılamıya çıktığını ha- ketten tamamile gafil oldukları 
tb.-~.almaz; maiyetindeki ku- için, bu ferah ve rahat eve nakle- -----------------~iiiiii"ll······················iiii""m············ Çavdarlar 4,16 - 4,20, san mısırlar 4,30 arpalar 3,30 Trakya kuşyemi 

ispanya işinin Sa ğllğımıza ~an gizlice çadırına topla. der etmez, halifeye bir teşekkür 
mektubu göndermişlerdi. 

.._:-Bu gece, asker yattıktan son- Aradan az bir zaman geçergeç-

Zararı 9,10 kuruştan mUgteri bulmuştur. 

~ kıtaıarmızda ne kadar Hora. mez, yağmur mevsimi gelmişti. İk· İspanyadaki kargaşalık, art.ık &- lıastawdannı artınr... Bu mesele 
~ efrat varsa, ~unlan bir anda limin icabatmdan olarak sık sık ya lenıl.n tahammW edemlyeceğl ka- daha sonraki muharebelerde de tet 
....__kit edecekainiz. Derhal kafala • ğan yağmurlar, :l;)irkaç gün zarfın· dar uzun sürdü. G~ yıl, blrlblr· kik olunnıut ve, iki yıl oluyor, bir 
·-.q keseceksiniz. Çünkü; birkaç da, o binanın temellerindeki tuzla- lertıe boğuşurken pek insafsızca hekfnı gazetesi mesele iberlne bU-
ltbı •onra Ebi. MUslim ile harbe n eritmişti. Günün birinde şiddetli davrandıkJanru haber aldıkça, Ol\• ytik bir anket açmıştı. Gazeteye ce 
~k, bunların bize ihanet et- bir yağmur yağmıya t>a,lamış; her lan sadec.e ayıplamakla kalıyor• vap veren hekimlerin hepsi de ayni 

eri muhtemeldir. ta.rafı seller basmııtı ... Bu seller, dok. Bu yıl öyle değil, her gtlD be- fikir üzerinde ittifak etmltlerdi: 
btı ~... Abdullahm bu emri, temelde kalan son tuz parçalarını Yec&lıdan yüreğimiz oynuyor: Aca- Harp gibi, lhtlW gibi, hatta lktısa-
tt. )tik bir vahşetle tatbik edilmiş- da eritmiye ki.fi gelmişti. O zaman ha on1arm dahlH harbi ba§kalanlla dt buJınuı gibi, lçUmai heyecanlar 91 
bı~ rece, hiç birşeyden haberi ol- o bina, korkunç bir çatırdı ile, bir da bula§acak mı! nlr hastaıarmm artmasma sebep 
.;;~ Yedi yUz Horasanlı nefer, anda göçUvermişti. Bu sefer Alman kruvazörüne atı· olurlar! 
._.:._~ bastırılarak kararglhm dı- .Abdullah ile biraderleri, göçen bi lan bomba bana Küba adumdald Zaten hemen hemen ayni fikri 
~tlllba çıkarılmış; orada hazır nanm ankazı altında ezilmişler; a· Amerikan zrrhbsma yapılan teca- Romalılar devrinde lspaııya topra-
bıı'~&n cellltlar tarafından, kl- cılclı feryatlarla inliye inliye can vtiztt hatırlattı. O zaman da pne Pıda doğmuş olduğu için bugtbıldl 
~ kafala.n kesilmişti. vermişlerdi. böyle bir sebepten uzun bir muha- lspanyollareı hemterilerl demek o-
bit 4.bduııaJı; vicdanında en küçük Emevt hinedanmdan doksan ki· rebe Çllianqt.ı. Fakat o aman Od lan Filozof Senek bir zelzele vesi-
~ &lap ve ıstırap bile hiaaetme. şinin kanlı cesetleri üzerinde, en kü devlet araamda çıkan muharebe leelle IÖylemltti. ?.ebele gibi bir 
tt ileri hareketine devam etmı,- çtik bi.r vicdan azabı duymadan ye sonuna kadar ikisi arumda kalırdı· lllelnleket için wmımi olan tehllke-

mek yiyen Abdullah bin Alinin ha- 8olll'adan, Avusturya Ue Sırbistan ferin, herkes tberlne ayn ayn tesir 
'-~~yet iki ordu, (Nusaybin) ci- ya.tı da, işte böylece, korkunç bir &rasmda çıkan muharebe o bide- eden, tabsi tehlikelerden daha btt. 
~ıııaa. karfı184'mışlardI. Ebl MU. ölUmle aönUp gitmişti. Ve, (Hill· yi değlştlrdt, bütün diinya blrlblrl· ytlk korku verdiğine dikkat etmlt-
"ıı bizzat kumanda ettiği Hora. fet) denilen o menfaat ve ihtiras ne kan§t.ı. Onun için lspaayollarla tl Balbuld muharebe bir memleket 
~ ltlvarileri, &silerin üzerine kor lleti. nihayet onun da b&fllll yem it batka bir devlet arasmda mubare- için zelzeleden daha sürekli bir f ell 

ç bir hücumla saldll'Dl1'lardı. ti. : be çıkacak diye bütün dünya hele- ket olduğundan onma venlllf kor • 
1-.ı Abduııahm, yandan faz - • • • cana düşüyor... ku daha devamlı olur ve slnlrler tt-
t~iYlde olan askerleri, bu hil- Eba Müslime Gelince.. Muharebe lnsanlan yahm öldür- serine daha fena tesir eder. 
'trata dayanamaDUflar; çarçabuk melde kalmıyor. Olmlyenler de Hfa İtin daha fena ciheti: İçtimai fe-
~ dağılmışlar .. V&ktile (Zap) EbA. MUaUmin, (Nuaaylbin) de lete düttiyorlar. Sefaletin ttlrltl tür· llfetlerln verdi~ heyecan yalnız 
du. lahillerinden, lıılervanm or • kazandığı parlak zaferin ertesi gU· iti lıutabkJara, hem de salgm hu- fertler llzerine fena tesir etmekle 

\Ulu böyle bir hamlede peri§an nU ; yeni halife tarafmdan gönde- blmaı. Muharebe heyecanma tu • 
~-~~°,?ahı, yalnız bafma bı- rllmt, olan bir memur karşWlla talıklara yol açt.ığmdan halka, mu tulmut neeJln ooeakJan da abılrle-
-....ıutloıww. dikilmiş ; lıarebenln verdiği heyecan IDAnl• rt bozuk olarak dopriar. 
Abdullalı, o kadar mtifkill bir - Halifenin feımanlle geliyo- nn •lnlrlerlnl bozuyor. lspanyoUar, kendileri umumi mu 
~ dilşmtlftil ki; yanında bu- rum. Ganimet ma1larmm defteri· Muharebelerin slnlrler ttzerlne fe barebeye kanpnachldan için, belki 
ı::;ı &kra.balarile bin mU,kWlt ni yapacağım. na tealrl • garip teeadttf ! • gene ı. mnaml harbi yapularm da onJanı 
tl...L. e firar edebUmlftl Firariler, Deıru.ti puyollarm Amerikalılarla mahare ltlerbae bnpmma1an l&mn pleee 
--vgruca Buraya gitmiflerdi. O Ebl Müallm, bu sözlere hayret heleri fl8DHmu tetkik edlbnlftl. O jlnl dütöattrler. Fakat berkM öyle 
~te .A!bdullahm l!>iraderi Silley- etmh}tl Memurla aralarında fÖyle Z&mM hekimlerden bazılan muha- düşttnmttyor ve t.panyollarm işine 

S • Burada vali idi. bir konuşma geçmişti ı rebe heyecannım dellllğl arttmhiı batkalan da .kanpcaldar diye her 
~eyman, kendisine iltica eden m kabul etmemlşlerdL Fakat bü- gün ytlreğl helecanda yatıyor. 
~muhafaza etm.iştl Fakat (1) KMe clvannda olan bu kala. tun hekimlerin ittifak ettikleri bir Onun için im İspanya lflerl, ken 

BORSA 
""\ 

8 HAZİRAN SALI 
PARALAR 

Sterlin 627,-
Dolar 126,-
Fransız Fr. 110,-
Liret 115,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,-
tsveç Fr. 568,-
Leva 22,-
Florin 63,-
Kron Çek 70-
Şilin Avusturya 20,-
Mark 25-
Zloti 20'-
Pengo 21.'-
Ley 12,-
Dinar 48-
Kron İsveç ao:-
Altm 1048-
Banknot 254' _ 

' 
ÇEKLER 

627,-
126,-
113,-
125,-
84,-
23,-

573,-
23,-
66,-
75.-
23,-

28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

1049,
~.-

Londra 
New-York 
Paris 
Mili.no 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 

625,50 62b,-
0, 7888 0,7882 

17,7075 17,65 
14,9832 15,0225 

4,6814 4,69 

Prag 
Viyana 
.Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BUkreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

87,37 87,58 
3,4534 3,4617 

63,9488 64,1025 
1,4342 1,4375 

22,6410 22,695 
4,2158 4,2260 

13,9888 14,0225 
1,9710 1,9755 
4,1662 4,1762 
3,9888 3,9983 

107,4340 107.6925 
34,5325 34,615 

2,7464 2,7530 
24,03 23,9725 
3,10 3,1082 

Satışlar Oldu 
Borsayr. Paristen gelen telgraf 

Türk borcunun aÇ'llışı 263 ve kapanı 
265 franktır. Dün, 18,95 liradan ba 
hyan satışlar 18,75 lirada durmuştu 
Türk borcunun düşmiye başlamas 
scbe;>, bankaların arbitraj sure · 
borsamıza fazla mal ge~irmeleridir. 

Dün, Anadolu tahvilleri üzerine 
iyi muamele' er olmuş, tahviller '40, 
mümessiltr 44.50 liraya yükselmişt' 
Hisseler yine 24 lirı-dır. Merkez Ba 
kası 88 liradadır. Aslan çimento 
düşmekte devam ediyor. Dün, 13,40 
radan muamele olmuştur. Pariste 
manlı Bankası hisseleri kapanış fi 
yatları 445, Elektrik Şirketi 1 
Süveyş kanalı 23820, Royal Do 
5200, Fransız rantı 60,10, Yugosl 
ya rantı 220 franktır. Merkez Ban 
sı bir Ingi iz lirasına 623 • 626 k 
fiyat tesbit etmiştir. 

ZAHİRE 
BORSASI 

8-6-937 
FlATIAR 

ClNSt 

Buğday yıumuşak 
Buğday sert 
Aırpa 
Çavdar 
Mısır sarı 
Kuşyemi 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 
Afyon ince 
lç fındık 

Aşağı Yuk 
Kr. Pa. Kr. P 

6, 9 
5,37 
3,30 
4,16 
4,27 
9, 5 

27, 6 
42,- 46, 

530,- 580, 
42,- -, 

GELEN 
Buğday 
Mısır 
Fasulye 
Peynir 
Kaşar 
Zeytinyağı 
tç fındık 
tç ceviz 
Toftik 
Yapak 

210 
65 

3 
19 
17 
27 
15 

3 
3 
3 

-------~yetlf::...:..::2en=._t~a~ki~·p~m~Uf~reze~l~er~l,!...-....'.ba~b:lrln~c~l :h~al:lf:_e ~<E:b:Wa:ab::bu~)..:_tara.::~~n:okta~~olmut~~tu~: ~M:ulıare::~be~h~e~y~ecan;bı~JdD;berlle: birlikte, btttttıı diinyanm ut 
do or. Yapak 6 ==-o.=--~~~~~~--~~~.__~~ 
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Fabrikalar Türkiyesi 

(Bap 7 incide) 
DBI artJt0e mtiUmaslbea t.- • 
y üt etmemlttlr. Bunan llebebl. 
Dl yeni iltihak etmlt olanl&nn 
öğrenmlt işçi ve alta olmaldaa 
dyade kalifiye obmyan dtqıldka 
tlcretU işçilerden terekküp et • 
meslle izah etmek icap eder. 

M ilesseaelerln bam madde lltih 
laki "1 hareketi kaydetml§

tir (1932 = 100) : 
Senesi Yerli Ecnebi 

1933 101,66 89,05 
1934 118,41 102,03 
1935 140,27 106,16 

Umum ham madde latihllldnde 
yerli ham maddelerin artıp, ya • 
bancı ham maddelerin arbfmdan 
daha seri olmuştur. Buna mukabil 
yabancı ham maddelerde bir tena
kus mUşahade olunmaktadır. lstih
lik edilen ham maddenin kıymet ye 
kflııunda 1932 de yerli ham mad • 
deler yüzde 81,26, ecnebi ham mad
deler yüzde 18,74, 1933 te yerli yüz
de 83,19, ecnebi yüzde 16,81, 1934 
te yerli yüzde 83,42, ecnebi yilzde 
16,58, ve -935 te yerll yUzde 85,14, 
ecnebi yilzde 14,86 niebetlnde bir 
hisae ahmftır. Bu nisbetler yerli 
ham madde lehine bir lnkip.f kay
detmiştir. Yerli ham madde lstih -
!ikinin artışı bir taraftan köy lstfh. 
alile milU endüstri arasındaki em
tia mübadelesinin inkişafını diğer 
bir tlbirle iç piyasamm ittisahm, 
diğer taraftan memleket endUstrl
•inin tedricen yabancı ham madde 
t&bllyetinden kurtulmıya doğru i
lerlediğini ifade etmektedir. Endtls
tri köylilye, köylü endUstrfye pazar 
oldukça ve bu karşılıklı milnase • 
betler hıki§af ettikçe bir taı:aftnn 
köylünün medenf seviyesi yükse -
lecek, refahı artacak, diğer taraf • 
tan milli aanayide sermaye terakll
mU kolaylqacaktır. 

E ndUstri mUeaeeelerlnln gay
ri aaft istihsal kıymetleri 

IOn 4 sene zarfında ehemmiyetli 
nfsbetlerde artmıştır. latihaal kıy -
metl endeksi (1932 = 100) 1933 te 
3.11,88 ya, 19M -de 181,47 ye, 1~ 
te 147,54 e çıkıııqtır. Gayri safi is
tihsal rakamlarını ham madde, iş 
tlcreti ve işletme malzemesi kıymet
lerini trhetmek suretne ...n latilı
uı kıymetlerine tahvil edersek mll
D endUstrinin aat! istihsal kıymeti 
endeksi (1932 - 100) 1933 t.e 
142,15, 1934 te 177 ,98, 1935 te 
184,(K olmuttur. 1935 yılında saf! 
tatihsal kiymetinln az bir artıe kay
dedebilmesinin aebebl, kısmen 1935 
te ham madde tiatlaril~ ltletme mal 
11emeaindeki kıymet tereffUU ile k.ı
bW izabtır. 

Son aenelerde endüstri mOesae
eelerinde uy mUıımiriyetinin de art
tıiı görWmektedir. Sat! latihsalln 
beher amele ve ustabqıya niabetle 
tatihaal kabiliyeti (1932 = 100) 
1933 te 127,08, 1934 te H0,18, 
1935 te 144,94 tür. Binaenaleyh mil 
D ilin mUsmiriyeti, 1935 te 1932 YI· 
ima kıyasen yüz.de 44,94 gibi ehem
miyetli bir arbt kaydetmlftlr. 

B ankanm idaresindeki fahri • 
lralarm 1936 yJ1ı koııjunk • 

turu gerek bam madde, gerek ma
mul piyasalan baknnm f ın qaiJda
Jd hususiyetleri Jı:aydetmifttr: 

1 - Ham madde plyualan ba· 
bnmdan: 

1936 ydmda gerek milli p1,._. 
larda, gerek dUnya piyualarmda 
mUp.hade edilen tlddetli tlat t'ftf
twerlnin mamulAtmıız maliyet•erl
ne tesirleri endUııtrl 111belerlınke 
göre tehalilf etmlttfr. Bu itlbarta 
bu tesirlerin lstihaal §Ubelerbıe gö
re tetkiltl faydalı olacalrtlr. 

a) YUnlU endüstrimiz: 
1936 da yerli yapak piyasala '111· 

ia ehemmiyetli fiyat tereffUteri 
bydedilmittir. 1936 yılınm bapn· 
da ad! Anadolu yapakları, Jdloeu ı.. 
,bnbul plyasaamda azami 42,5, Y~ 
ati 40,' kuruş iken sene seonun:ıa 
'ftll&tl 65 kuruttan muamele gör • 
mllttilr' Yine Rumeli yapakları se
ne bqmda azami 55, vuatl M,5 
Jnırue iken sene sonunda 85 kuru
l& kadar fırlamıştır. Bu flat teref. 
tllüne muvazi olarak bir kilo temls 
,apağm fabrikalammz ambarlarm
na maliyeti, 1936 başında Anadolu 
yapağısı için 90 - ~. Rumeli yapa
jlBI için 110. 115 kurut iken sene 
10Dunda Anadolu yapağmı için 130, 

eli yapağım için 145 kunıf& 

'8klelmittfr. 
~ fiat tereffilil dola~ 

Anadolu ve Trakyadan mUvaridat 
artıme olduğundan SUmerbank fab
rllralan ham madde bulmakta mil§
kUllt çekmemiftir. 

b) - Pamuklu endüstrimiz: 
1936 da yUn piyaauı gibi pamuk 

plyuumda da ehemmiyetli fiat 
terefftllerl kaydedilmiştir. Adana 
borsasında 1936 senesi kinunusa
nisinde birinci iane pamuğu 'vasati 
40,15 kuruştan muamele gördüğü 
halde sene aonunda kAnunuevvelde 
46,48 kunıetan 1&tılmıftn'. Piyasa 
parlağı ki.nunusanlde 35,91 kuruş 
iken ki.nunuevve1de 39,67 kuruşa 
Klevend pamukları ayni tarihlerde 
41,74 kuruştan 52,15 kurup, 1zmir 
plyuumda birinci preae pamukla
n yine aynl tarihlerde 43 kuruetan 
49,69 kurup çılmııttır. 1936 sene
sinde ilk defa piyasaya arzedilen A
kala cinsi pamuklar. İzmir piyasa
aıda teşrfnievvelin ilk haftasında 
vrı·at! olarak 47 kuruştan muame
le görmllt iken klnunuevvel zarfm
da ~2-53 kutuştan sattlmrştır. 

Bu tereffU mUbayaa fiyatlarının 
artmasına sebep olmu9tur. 

c) Deri ve kundura endilstrimiz: 
Fıım madde piyasalarındaki, te

reffU hareketi bankanm deri ve kun 
dura fabrikalarmı ehemmiyetli de • 
recelerde mUteeadr etmiştir. 

Memleketimizde mahdut miktar· 
da ve kalitesi dill]Uk vaketa ve sa
raclyelik deriden maada deri is -
tihul olunmadığı için Beykoz De
ri ve Kund1\ta fabrtkP1ıın. kXAele -
ilk, vfdalahk, l&l'&Ciyelik battl va
ketalık derilerini ithal etmek mec
buriyetindedir. 

K alltelerin dUşUk olmasma rağ 
men her BeDe iç piyasalar

dan 25 - 26 bin adet deri mübayaa 
edilmekte idi. Halbuki bu sene en 
milhlm deri piyasaları olan Kavııe
ride az hayvan ke8llmle ve ayni za
manda Almanya geçen seneye kı
yaaen 1936 da daha fazla deri mu
bayaa etmiftlr. Binnetice fabrikala
mnız 2-3 bin yerli deri ile iktifa et
mek mecbııriyetinde kalmıftır. 

Millt piyasalarda deri tedariki 
mtltldllltı gekilm .. olduğu gibi dtlft. 
ya piyasalarında da ayni mUşkillAta 
maruz kalınmıştır. 

tmılt kllıt ve karton fabrl • 
baı: 

1936 da ilk iş yılını rec:lrmit o -
lan bu fabrika ham madde tedari • 
lı:inde k&11daştığı muhtelif mili • 
kWltı Urt:Uıam ederek şayanı mem
nuniyet bir faaliyet gösterebilmit
tir. Bu m1lşldlllt, bir taraftan odun 
ve aellüloz tedf!".kinde bilhassa mü 
bayaa lmklnlarmm bazı şartlarla 
mukayyet bulunmasında ve diğer 
taraftan dünyada sellilloz istihllki· 
Din bUtün tahminleri tecavüz eden 
bir mikyasta artması dolayıslle o
dun ve sellUloz fabrikalarında mU
phade edilen terefftıler .,eklinde te· 
celli etml§tir. Bu ilk sene zarfında 
edinilen tecrilbelerle sabit olmuş • 
tur ki, mi1U klfrt ve karton endüs
trisini gecikmeksizin ham madde 
t.tihlikini temin eden kuvvetli bir 
1ellüloz fabrikasile teçhiz ve bu ye
ni mllU endüstriye ayni ehemmiyet• 
te olan odunun da dahilden tedari
ldnl temhı etmekte zaruret vardır. 

M amut piyualan: 
Bam madde piyasalarında 

mUphade edilen tereffU bareketle
rlnln mamul madde plyualarmda 
da bir yftbelme hareketi tevlit et
memesine lmkln yoktu. Ram mad
de umnıruııun kmnetçe tereffiltl bir 
Jmmn milli fabrllralann, pivuanm 
lmtlau kabiliyetinin hudutlan da
hillııde mamul flatlerlni ctlzice vUk· 
1elmlve aevke~. Buna muka
bil SUmerbankm bir kmmJ veni fab 
rilraları takarrllr etmlt tlatlere da
lma rlayetklr kalmak şlarmı mu -
hafam etmiş, diğer taraf4 ı '1 t ı u 
fabrikalarmıız ve bu meyanda pa. 
muklu fabrika1arlle Beykos deri 
ve kundura fabrikaları bazı atış
larmda ıp.vant dikkıt.t flat tenzUltI 
yapabltmfıleralr. Milli fabrikalar 
mamullerlndeld flat tereffUUne ral 
men, fabrikalara piyasadan vaki o
lan etı>&rlllerln mlktan ehemmivet
U ntsbetlerde artm.Jltır. Meeell 938 
yılı zarfmda Fesbane ve Here":e fab 
rllcPlanna plyuadan 1,292,000 met· 
relik liparit verllmlftlr. Halbuki 935 
mparltleri bu miktardan 270 bin 
metre nolmanc!ı. · • 

B ankanm idaresindeki fabrf· 
kalarm umum satıştan 936 

da bir yil evvele kıyasen yUzde 

40,62 artJlllltır. Piyasaya olan 1&· 
tıflanmız yUzde 178,38 tesayilt et
mJt, devlete olan satışlarmıız yüz
de 42,32 dÜflnUıttlr. Fabrikalarımız 
satıeıarmm senelik hareketini aşa
ğıdaki cetvelde takip mUmlrilndUr: 

Sene 1929= 100 
1930 • 115,12 
1931 lOCS.25 
1932 105,04: 
1933 127,70 
1934 182,53 
1935 206,00 
1936 289,68 

Silmerbank fabrikalarının ayn 
ayn 1atışlan şu hareketi kaydet -
mlştlr: YfhılU fabrikal&nmızm (He
reke, Feahane ve Bünyan Yünlü 
fabrikaları) 1936 umum satışlan 

1935 yılına yüzde 16.56 artmıştır. 
Umum satışlardan piyasada olan
lar bir yıl evveline kıyasen yüzde 
46,60 tezayüt etmiş, devlete olan 
satışları yüzde 44,04 dilşmUşt'tlr. 

Pamuklu fabrikalarmm .abşlan 
çok müsait bir hava içinde hareket 
etmiştir. 

Kayseri fabrikamız 1936 yılında 
dört miJyon liraya yakın bir satış 
yapmıştır. Bunun yüzde 5,42 si dev 
lete, yilzde 94,58 i piyasayadır. 

Piyasadaki vaziyeti seneden se • 
neye kuvvetlenmekte olıuı Bakır • 
köy bez fabrikasmm 1936 satnıla
nnda ehemmiyetli bir artış varorr. 
Umumi satısları 1935 yılma kıyecq?n 
y6zde 24, 76 tezayüt etmiştir. Dev
lete olan satışları bir yıl önce'!line 
kıyasen yüzde 34 düşmüş, piyasa
ya olan satışları yüz.de 145 yüksel· 
miştir. 

Baı \mm deri ve kundura fab
rikalarmm umum satışları içinde 
bilhassa biyasaya ayakkabı ıntUJ· 
lan 1936 da 1935 yılma kıyasen yüz 
de 43 artmıftır. 1936 senesinin enn 
aylarında sivil kundura fabrik!iSI, 
azami randımanla çalışmasına rağ
men 1937 yılına, takriben ~ bin 
çiftlik bfr mparlş devretmek mec
buriyetinde kalmıştır. Bu keyftyet, 
sivil kundura fabrikam lmallt.mda 
ve piyasa 1&bflarmdald inkfşafm 

çok şayanı memnuniyet bir delili
dir. 

Beı Yıllık Planın 

Gicliıinde Bankanın 

Büyük Rolü O~du 
(Bql 7 incide) 

lerin bir kısmmı kurarak işletme 
ye başlatmış, diğer bir kısmmm 

~ ve tealsatile iştigal etmlf 
ve üçUncü mmmi:n da ihalesini 
Y&pmı.,tır. Faaliyetinin bu seyri -
ne nazaran bankamız Demir ve Çe 
Ut faıbrikal&n da dahil olıııK U
zere 1939 senesi iptidalannd& bet 
yıllık programı derpiş ettiği müd
detler zarfında kendisine mevdu 
vazifeyi 'b&f&l'&bilmek ümidinde -
dir. 

Bankamız işlerinin mevdu va 
siteler icabı olarak, sürat.,. 

le genl,ıemeaı te,killtımIZin ce -
vap verecek mikyasta bijyilmesi • 
ni ve dolaymUe Bankamıza ve 
mileueselerfmlze devamlı suret.,. 
te yeni elemanlar almmasını istil
zam etmektedir. Bu elemanlann 
intihabında dalma hueaslyeti ti • 
ar edinen Bankamız, bünyesine il
tihak eden bu unaurlarm vazife -
lerine ve müesseseye baflanm tak 
vfye etmek ve bu suretle onlarm 
meşguliyet aahalannda birer mü
tehassıs olarak yetftmelerfnl de 
tmki.n altma almak ve nftıayet 
memleketin hayati bir davumda 
vazife ve rol denıhte eden bu ele
manlarına endite1lz ve emin bir 
istikbal hazırlamak müllhazalarl
le bir pansf yon kasası tesisine fai
de görmilf ve tesisin vUcut bul -
ması için llzımgelen tedbirleri al
mı,tır. 

Bundan bafka Bankamız 1'e ve 
meinlekete eleman yetiştirmek hu 
8USUndaki vazifelerine de devam 
ederek 1936 yılmda da muhtelif ec 
nebi memleketlere yeniden 43 ta. 
le'be göndemn.th'. KarabUk demir 
ve Cellk fa.brllralan için 1937 de 
tnglltere'ye ınzumu kadar ataj • 
yer tala gönderilmesi tabrrtır 

etmiştir. 
Bankamu aynca 1937 aeneetn

de lstanbulda a~acafı bir kurila 
Bankanın mUeueeabnda C:allf&n 
asli veya stajyer memurlann na· 
zari ve ameU bfigllerfnln tezyidfne 
çal19acaktır. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

Bir Mukayese 
e Hcıv ro" ''52>f

Ve c, 0 ) 

iktisat Vekilimiz 

Neticeleri 

(Bqı 1 ncide) 
cuz işletme çareleri araşlıracağmı 
söyledi. Kağıt fabrikasının memleke 
tin ihtiyacJDI karşılamak için geni9 
letilmeei icap ettiğini, bu takdirde 
kağıdm ucuzlıyacağım ve fabrika -

(Başı 1 incide) nın her zaman rekabeti kalbul edebile 
TUrldyede askerlik harekeıti ceğini anlattı. 

vardır. Fakat gayesi turwnile ~ Silmerbankm değil, Iktlaat Vek&le 
dafüidlr. Ay yıldızm hiçbir aman tine bağlı olan mUessesatm hiçblrln 
düşmanca bir maksatla Tttrk mı. de israf bulunmadığını söyledi. Sel
dutlan haricine ÇJkanlmıyacağı- lilloz fabrikası hakkında izahat verdi 
na emin olmbUlrls. Jl'akat Alman· Müteakiben Bursadald Merinos fab 
ya • fınat ve lmk&nda Avrupa- rikuının her sene 300 bin kiloya ka
yı delik cletlk bir mermi tarluma dar tiftik kullanacağmI, faıbrikantn 
çevirebilir • ., sene sonunda açılacağım anlatarak 

deri lflerimis hakkında fUDlan söy-8 ayan Linke Tllrklyenln her ta- ledi: 
rafmda çok canh ve hareket- "- Memleketimizde deri sanayiln 

ll bir m11It ruh bulmuftur. Hele te- ne lbmı olan iptidai madde hariçten 
rakki yolunda ileriye doğru yürUyUt getiriliyor. Bu sanayfin muhtaç ol -
için bütün genolikte çoıkun bir eevk dufu iptidai madde bu sahada lnld
ve azim bulundufu gözüne çarpmıt- pf ettifl için memlekette bulunmu 
tJr. Trabzonu ziyaretinde eski Trabe- yor. Aka•klık bundan ileri geliyor. 
zolara alt harabeleri görmek lstemit. Ayni samanda bir kımn derllerlmizl 
Bu arzusunu anlattı'1 mecllıte bir nim mamul olarak harlçe 1&byonız. 
kUçilk mektepli ku da bulunuyor- Fakat aflr derileri hariçten getlrml 
muı. Bayan Linke'nfn ıöalerlne kulak ye mecbur oluyoruz. H&tınmda kal 
misafiri olduktan aonra küçük ku de- dığma göre bunlar için senevi 6-8 
mif ki: "Eski harabeleri gllrUp te ne milyon ~ arasında bir parayı bari 
yapacakemu! Mazi karanlıktJr. Ma· ..l.6-yi ce vermııcaw z.,, 
zide yalnız harp vardır. Sonra gtıııee Ve~. bu paranm içeride bırakıl-
doğmuttur. Bu gtıııee Atatürktür. ma11 ıctn: 
Güneş bUtUn ~aranlıkları aydınlat- "- Şu halde, dedi, Anadolu yay. 
Jllif ve yeni Türkiyeyi doğurmuftur. tasında bunun iptidai maddeli olan 
Şimdi biz AtatUrkiln arkasından yU- deriyi ye"l 1tirmek ve bu işe başla -
rllyoruz: Deri, daima ileri ... ,, mak llznndır. Bunun için de memle-

Bayan Linke bu fıkrayı anlattık- ketimizin, şeraiti, iklimi, zannediyo 
tan sonra ilive ediyor: nım ki mUaa.lttlr. Ziraat Veki.leti bu 

"Türk gP,...,.liğl memleketlerinin işi takip etmektedir. Buna muvaffak 
lstarbeıinr 'tUlclaa inanıyorlar. olursa halice verdiflmiz 6 - 8 mil
Ba lnldşa. .ıreketl içinde vazife yon lira memleketimizde kalacak ve 
almayı bir aaadd bWyorlar. Böy- bu para Anadolu köylüsüne tahsis e-

le bir vulfenln icap ettlrdltf feda- dilmiş olacaktır.,, 
klrbklan göze almakta da baz Bundan sonra B. Celll Bayar mem-
buluyorlar.,. leketteki deri 1&nayii hakkında iza • 

hat verdi. Dericiliğe ikinci bet yıllık 

D emokrasi ölçUlerine çok sadık programda yer verildiflni söylUyerek 
bir politiP, inlanının memle· sözlerini bitirdi. 

ketlınizi böyle bir gözle görmesi çok · 
dikkate değer bir şeydir. Yakın va- Olimpiyat Konıresi Açıldı 
kitlere kadar birçoklanmızm kendi Varşova, s (A.A.) _ Beynelmilel 
kendimiz hakkında görUşUmUz buna olimpiyat komitesinin 34 ttııcü kon 
çok zıttı. ÇUnkU bir knmımıızda ölçü gresi dün burada açıllJlJfbr. 
yoktu. Bazılarımız da yanht ölçü kul-

Amerika 
Grevi 

Büyüdü 
Lansing. Michigan, 8 (A.A.) -0. 

tomobil işçileri sendikası dUıık11 ... 
Dil taW gUnU olarak kabul etmlt '9 
15 bin işçi tatil yapJlliltır. 

Üç grevcinin tevkifi Uzerlne bel 
bin iK1 nümayiş yapJllII ve mağd9'° 
1ar kepenklerini kapatmak zorunda 
kahmflardır. İçinde 8 grevcinin mail• 
pus bulunduğu haplaane binuı polll 
muhaf&ZUI altına a.Jmm11tır. Micbl • 
gan valisi, sendika teflerinl davet .. 
derek vaziyete nihayet vermek late
diğinf söylemiftir. 

Bu konU§ma aonunda grev nlha,-& 
bulmut ve amele eerbeat bırakJlmJt' 
br. 

• 

Kadın Tayyareci 

Seyahate 

Devam Ediyor 
Londra, 8 (TAN) - Bir devrf!Jelll 

seyahatine çıkımf olan, Amerikalı ır. 
dm tayyareci Earhart bu sabah A1 • 
rlkanm Atlas kıyısmdaki Dabr UJDI 
nmda karaya lıım1etir. 

Morgan, Roosevelt 

Aleyhinde 
Washington, 8 (A.A.) - B. P1er • 

pont Morgan, B. Roosevelt'ln ~ 
kaçakçılan hakkındaki son beyana
tını tenkit etmiştir. Mumaileyh, ftl't 
gilerl teablt eden kanunlan adalete 
mugayir bir hale getiren hatalara çlııt 
resaz olmanın kongreye alt olduiud 
beyan etmektedir. 

yorcluk. ~ılltr11111'rtiftmrftl1~~~e.1i-h--~~~--"-~~~~'l"PM'l~ 
Bayan Linke'nin gençlikteki millt Brüksel, 8 t(ıA.:A.) - Sem gUnlerd" 

ıevk ve heyecan hakkmdald göriltU- Doom da oturan eskf Alman tmpa • 
nU biz çok isabetli buluyoruz. Şura- ratoru Wilhelm'in ölmek Uzere oldu 
ama şüphe yoktur ki memleketimiz- ğunu bildiren haberler yalandır. 
deki menfi ruh gözle görUlecek bir 
ölçüde aaha kaybediyor. Bundan bir
kaç eene evvellsine kadar birçoktan 
millf inkiıafm ciddiyetine inanır gö

rilmnekten utanırlardı. Mutlaka zekl· 
larmı, kusurlar aramak, "nafile biz 
adam olmayız,, yolunda bir söz ıöyle
mek suretile ispat etmek isterlerdl. 

Bugiln gençlikte hakild bir milll 
heyecan ve itimat var. En mentt nıh

lu eskiler bile: "Hiç 0 lmaua IU fena, 
fakat 1\1 iyi ... ,, Demeğe ve tereddüt 
duymıya baflamıılardlr. 

Mesai BUroıu 

Toplanch 
Cenevre, 8 (A.A.) - Yıllık toplan 

tısını yapmakta olan beynelmilel 
mesai bUroeunun lçtimama 97 hü" 
met, 37 amele, 37 it veren grup mu 
meulli ve 2'7 teknik mU,..vir ifü • 
rak etm1'tir. 

lnılltere Altın 

Fiyatını Dü1Urclü 

Şarap Fabrikalan Bu 

Yıl Geniıletiliyor 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 
nahot kokuyu gideren yegl.ne 

sıhhi puclradır. 

INGtıJZ KANZUK ECUNESt 
BEYOGLU - tsTANBUL vqtngton, 8 CA.A.) - Londrada 

altın ftyatmm yUlmeltilm..ı hazine 
mahafW tarafından memnuniyetle 
başanlmlltJr. Bu mahafll, bu yUk· KAYIP: Bugün saat on~ buçuk 
selmeyl 3 taraflı itllAfm yeni bir mu- ta Yeniköyden Taksime gelirken o
vaffalayetl addetmektedir. Dlln Lon- tomobilimin 1291 numaralı pllkuı 
drada altın 1&tıtlarmm cumartesi sa- dilfmilftür. Yenisi çıkarılacağından 
tıtlarmm yan niabetlnde olması bu htlkİnü yoktur. Bulunduğu takdirde 
anlatmanm tesirine yeni bir delil ad- seyrUsef er merkezine teallml mer -
dedilmektedir. cudur. 

:Ankara, 8 (Tan muhabirinden) -
Bqvekllette kurulan &r1lv tasnif ı.. 
yetinin kadrOBU hamlandı. Kadroda 
bir reis, 15 tef, 10 memur ve lüzuıd 
kadar mUceWt ve müvezzi vardır. Bir 
de ecnebi kimya mUtehasmaı getirtl .. 
cektir. Heyetin yıllık biltçesl 32 bbl 
liradır. Heyet yakında ite bqlayacal 
tır. 

Pazar Günleri Açık 
Kalan Dükkanlar 

Maarif V ek&letincle Yeni Bir 
Şube Kunıldu 

Ankara, 8 (TAN) - Maarif V .. 
klletinde de bir seferberlik mUddt
lüğU kuruldu. Bu mUnasebetle 99 -
klletin ıubelerinde bazı d~ 
yapıldı. -

0ey(et ŞGrumda 
Ankara, 8 (TAN) - Devlet ŞOr&

sı bqmuavinliğine terfi eden~~ 
tinin yerine birinci mıııf muaVJllllr." 
ikinci mmftan Haydar, yerine ... 
Takalm maliye tubeml ..n eeuı •• 
çünctı ınmt muavinlip ele mtnasldl" 
lerden Sedat tayin ed1lınillmill' • 
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Kültür Bakanhğından : 
1 - Orta okullarda tUrkçe, tarih • Coğrafya, riyaziye, tabliye, Fransız 
~ Alınanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
Pllaca.ktır. 

2 - Sınavlar 1 EylUl Çarşamba gUnU Iatanbul Universitesinde ~lrya-
caktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmalan, 
B) - 20 den aşağı ve 4~ den yukan yaşta olmama1arr, 

k C). - Hüsnühal erbabından olduklan, cinayet ve cUnha nevinden mah • 
fiınıyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya idare heyetinden bir 

lnazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu kayıttan 
ll:ıllatesna olup mensup olduklan da1 re Amirinin vereceği vesika k!fidir. 

I>) - Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vUcut anzale.

l'lndazı salim olduklannı isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

in 11:) ~az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
Uadi1i tahsil görmüş olmala.n, 

lik Ôfretrnen okullarından mezun olaniarm en az ki ders senesi öğretmen
etrniş bulunmaları gerektir. 

:..__-:- Gerek sözlü ve gerek yazılı smav sorulan üniversite ve Yüksek 

i6~en okulu talebesinin tfı.kip ettiği ders müfredatından seçilecektir. 
U!ıdan başka sınava gireceklere pedogojik sorular da sorulacaktır. 

l S-:- Namzetler sınavda kazandıklan takdirde 1702 nu~a;aiı kanunun 
ll:ı bıcı maddesl.nde gösterilen dereceler dahilinde herhangı bır orta öğret

en Okulu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 
h~-- Yukarıdaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mü 
--e.at edeceklerdir. Bu istdaya şu veskalar ballanacaktır. 

4) - NUfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
b &) - Tahsil derecelerine aid şahadetname veya vesikalarının asıl ve ya 
Ut lllretleri 

C - HüımUhal mazbatası, 
~) - Mahalli Kültilr İdaresinden tasdikli ve Fotoğraflı fiş. 

Poru, 

ll::) - Mahalli Kültür ldarcslnden tasdikli ve Fotoğraflı fş, 
li') - Altı adet 4X6,5 büyüklüğünde kartonsuz fotoğmfları, 

01 Bu vesikaların en son 1/ 8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderumtş 
Jtı~~ı l!zrmdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
p ~bıtesi noksan gönderilmiş bulunan istida1ar hakkında muamele ya-
~acaktır. (1455) (3191) 

0.ılat Dımlryollart '' limıılır1 1$1ıtmı U. idaresi Oiıları 

~~~en bedeli 9520 lira olan 140 ade~ mahruti çad.ır 24-6:937' Per 
'at gunu saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ıdare bınasmda 

In alınacaktır. 
ta~ i§e girmek isteyenlerin 714 liralık muavkkat teminat ile kanunun 
~ ~ttiği vesikalan, resmi gazetenin 7-5-1936 glin 3297 No. lı ntishasın 

~ti§ar etnıi.ş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
Jt._~ 4,30 a kadar 'komisyon Reialiğin vermeleri lazımdır. 

l'ıırı~ameler pvuız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydar -
~ '"M<1a tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3246) 

~ . . . 
to eksiltmesi feshedilen ve muhammen bedeli (42,000) lira olan 100 
~ tJ. renkli veya beyaz üstUpU 21/ 6/ 1937 Pazartesi gUnU saat 15 de yeni-
~ k~palı zarf usulü ile Ankarada idare Binasında satın alınacaktır. 

t._ .u lŞe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile kanunun 
bas~ ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1937 gün ve 3297 No. lu nUa
lıtı llıda intişar etmiş olan talimatname dairesinde Na!ıa Vekiletınden a
~ ıtu, müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar ko-

Yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
.\zart.nameler 210 kuruş mukabilinde Ankarada, Izmir, Haydarpaşa ve 
~veznelerinden saWmaktad.Ir. (3149) 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan· 
ıt ~·~ adet yer UrünU cetveli bastınlacaktn-. Eksiltmesi açık olarak 
~~ 937 Pazartesi günü yapılacaktır. 

ta ekliler şartnamesini piyango direktörlü$U muhasebesinde bergiln 
~irler. (3265) 

Çünkü ASPİRİN seneler· 
denberi her türlü soğukal· 

gınlıklarına ve ağrılara lcarşı 

tesiri şaşmaz bir ilaç olduğunu 
isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ~ mar· 
kasına dikkat ediniz. 

~~ 
_Karıncaıar kolay kolay .ölmezler. Onları öldürecek f 

teaırı kat•ı mayiler intihap ediniz• 

-~ 
Jc -
~ ii 

FLiT, bOtan haşarat OldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuşt\Jr Fllt'in formQIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştlr. FUT, kendisinden beklenen iki şartı mOkem
melen ifa eder. lnsaria zarar vermez, fakat haşaratı 
kat'iyyen OldOrQr. Şüpheli mayileri reddediniz. Hakiki 
ve yeg6ne Flit aldığınıza emin olmak için: siyah ku· 
şaklı ve asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz . 

E 
o 4 c. 

N.afıa Vekaletinden: 
16 Haziran 937 Çarşamba gUnU saat 15 le Ankara'da Nafıa Veki.Jeti 

Malzeme Eksiltme Komisyonu odasında cem'an 2317 lira 10 kuruş mu • 

hammen bedelli galvanize 15 ton 4 m/m llk telgraf teli ile 160 kilo 1,5 
m/m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. Eksiltme 

p.rtnamesi ve teferrUatı parasız olarak Ankara'da Vekalet Malzeme Mü
dUrlUğUnden alınaıbilir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. isteklile

rin teklif mektuplarını 16 Haziran 937 çarşamba glinti saat 14 e kadar An 

karada VekA.let Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lazımdır. (1306) (2929) 

Diş Macunlarının ine si 

KOHiNOR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamıt olanlar bir denesinler. 

..... .,. lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu .,.. ..... 

~--L 
Yarıklara ve köselere bıraz FUT TOZU • 

serpiniz. Ha~arat derhal telef olur. 

Yeni Türkiyede oturmak bahtiyarlığına eren 

Bc.yE:trıl~r 
=vıerinizi Yüksek Zevkinize Gere Süsfemefisiniz. 

Bunun için; 

E. ı. Du Pont de nem ura et Ct i::1 au PDNT N 
de newburgh, n. Y. mamulat. ~J\BRIKOlll 

~ok zarif ·~o u .... -

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ· 
Ankara - Anafartalar caddesi Kınacı Hanı altında Bekir Hamamcı 

mağazasında saWan perdeliklerle beraber Du Pont mamulatı sofra 
bezlerini de görmelisiniz. 

.Du Pont Fabrika8mm yaptığı mallar çok dayanıklı ve tamamile yıka-
nabilir. Benzerlerinden sakınınız ve markasını ısrarla isteyiniz. 

Du Pont mamulatı Istanbulda aşa~da yazılı mağazalarda satılıyor. 
Etablisman Oroz:di-Bak İstanbul .. 

1 

A.D. Zaharyadis Beyoğlu 
Yordan Ayanoğlu ,, Lazaro Franko Mahdumları ,, 
Hasan Alanya ,, Galata Mefruşat pazan Galata 
Dilber Kardeşler Müessesatı ,, 9 ve 

ARŞIMID s Müessesesi Beyoğlu istiklal caddesi No. 30 

Şirketi Ticariye ve Sınaiye ve 
Maliye T. A. Ş. 

Jandarma Genel Komutanı·ğı Ankara Satınalma Komisyonudan: 

Şirketimiz hissedarlarının 12 Tem
muz 1937 pazartesi gUnU ,ı1aat on bir 
de Galatada Karamustafa sokağında 
149 numaralı Ovakimyan Hanında 

4 Uncu katta Şirketin idare merke· 
zinde dahill nizamnamenin 40 mcı 
maddesine tevfikan fevkalade suret 
te vukubulacak heyeti umumiye iç· 
timama iştirakleri rica olunu". 

RUZNAME 
İdare meclisinin şirketin tasfiye 

edilmesine dair teklifi. 
Dahili nizamnamenin 43 Uncu ve 

onu mUeyyid olan Ticaret KanUDU· 
nun 366 mcı maddeleri hükümlerine 
göre bu heyeti umumiyede cereyan 
edecek mil.zakereler, ancak 9irket 
sermayesinin laakal nısfma mUsait 
hiase senetlerini hamil hissedarlar 
hazır bulunduğu takdirde, makbul 
ve muteber olacaktrr. 

Bu ilk heyeti umumiye lçtimamda 
mevzuubahs ekseriyet temin edile -
medlği takdirde dahilt nizamname • 
nin 26 mcı maddesine göre mıuamele 
yaptlacaktır. 

Gerek asaleten ve gerekse veklle 
ten uınuınt heyete iştirak edeıbilmek 
için hissedarların enaz yirmi hisseye 
malik olmalan ve hisse senetlerini 
içtima gUnUnden nihayet on gUn ev· 
vel ~irketin idare merkezine tevdi 
etmeleri li.zrmdll'. 
Maıt müesseseler tarafından veri

len hisse senetlerinin tevdiini natık 
vealıkalar hisse senetleri m.akamma 
kabul dilecektir. 

iDARE MECLiSİ 

İstanbul asliye altıncı huk1* mah 
kem esinden: Hacer tarafından koca 
sı Beyazıtta Aksaray tramvay du • 
rak yeri ka.rşrsında 65 numaralı dUk 
kanda tUtUncü Hüseyinin nezdinde 
iken halen ikametgihı belli olmıyan 
Mehmet Yaşar aleyhinde açtığı bo
f&Jlma davasmm icra kılınan talıki -
katında: Müddaleybin ikametglhı • 
nm meçhuliyetine binaen davetiye -
nin on bet gUn müddetle illnen ~ 
llğine ve tahkikatın 5-7-937 P. erte· 
si gUnU saat (11) a talikine karar 
verilmlt ve davetiyenin bir ntıehaaı 
da mahkeme divanhanesine uılm19 
bulunduğıundan muayyen gün ve sa· 
atta İatanbul asliye altıncı hukuk 
maltkemeainde hazır bulunmuı &k
al takdirde gıyabında tahkikata de· 
vam edflecefi tebliğ yerinde olmak 
Uzere llln olunur. 

KAYIP: latanbul aeyrUse!er mer
kezinden almış olduğum 1156 numa
ralı şoför ehliyetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağundan eskisinin hük
mü yoktur. - Beşiktaş Kılmçali ma 
hallesi Mescit sokak 16 No. da 90för 
Halit. 

ı - Aşağıda yazılı iki çeşit eşya hizalannda gösteriler. günlerde kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 
2 - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira karşılığında komisyondan alınabilecek bla 

eksiltmelere girmek istiyenlerin hiza lannda yazılı ılk teminat sandık makbuzu veya banka mektubunu ve şart 

namede yazılı vesikalar içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme va.ktinden en az bir saat evvel komisyona 
vermiş olmaları. "1374,. "3036,. 

Clıısl Mikdan Tahmin bedeli 

Ytın fanila 60,000 tane 
Altlı tıstıU delnfr karyola ~ tane 

L'l'a 
120,000 
11,000 

Şartname bedeli 
Lira 

6 
o 

bk teminat 
Lira 

7250 
825 

lbalesl Gün Saat 

16 6/937 Çarşamba 10 
16/ 6j937 Çarşamba 15 
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lstanbul Harici Askeri Kıtaatı ilanları 

80000 kilo sığır eti kapalı zarf usu 
liyle 10 haziran 1937 tarihinde saat 
15 de eksiltmeye konmuştur. Muham 
men bedeli 24000 liradır. Muvakkat 
teminatı 1800 liradır. isteklilerin şart 
rıamesini görmek üzere hergün ve a
dı geçen günde de eksiltmeyi açma 
ıaati olan saat 15 den bir saat evve
line kadar teklif mektuplarile Balıke 
!Birde Kolordu Satmalma Komisyonu 
Başkanlığına müracaatları. 

(708) (2942) 

• • • 
Kırklareli Tümen birlikleri için ka 

palı zarfla 225000 kilo sığır eti satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 29 ku 
ruş olup 65250 liradır. llk teminatı 
4512 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
her gün Tümen satmalma komisyo -
nunda görülebilir. llıalesi 10-6-937 
perşembe günü saat 16 tadır. İstekli 
ler kanunun 2, 3 ci maddesindeki ve 
sika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gün ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tümen Satt
nalma komisyonuna. vermeleri. 

(710) (2944) 

• • • 
Biçilen ederi Yti.z elli dokuz bin 

yüz elli altı lira 77 kuruş olan Es
kişehirde yapılacak yolun inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

!halesi 16.6-1937 Çarşamba günü 
ıaat 15 de M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif ve planlan 800 ku

ruşa M. M. Vekaleti Satmalma Ko
misyounundan alınır .• Muhabere ile 
,artname gönderilmez. 

nk teminat 9248 liradır. Eksilt -
meye girecekler kanuni tem.inat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü ma.d. 
delerinde yazılı belgelerle Bayındır
lık Bakanlığından aldıkları vesika ve 

Bayındırlık genel ve fenni şartna
meler ve Müdafaadan alman hava in
şaat ,ubesi vesikasile birlikte tek-

lif mektuplarını ihale saatinden en 
e.z bir saat evvel Ankarada M. M. Ve 
kaieti Satmalma Komisyonuna ver-
meleri "718" "3044,, 

• • • 
Beher metresine biçilen eder 38 

kuruş olan yüz yirmi beş bin metre 
kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 22 Haziran 937 
salı günü saat 15 dedir. nk tem.inat 
3562 lira 50 kuruştur. Şart.namesi 
238 kuruşa M. M. Vekfileti Satmalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye 
girecekler kanuni tem.inat ve 2490 sa 
yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte teklif mek 
tublannı ihale saatinden en az bir sa 
at evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa 
tınalma Komisyonuna vermeleri 2 

(3158) 
• • • 

Beher metresine biçilen ederi 275 

kuruş olan yüz elli bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt -
meye konulmuştur. lhalesi 22 hazi -
ran 937 salı günü saat 11 dedir. nk 
teminatı yirmi bin iki yüz elli liradır. 
Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat be 2490 sayılı kanunun 2, 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarım ihale saa
tinden en az bir saat evvel Ankara -
da M. M. Vekaleti Satmalma Komis -
yonuua vermeleri. "3,, (3157) 

• • • 
M. M. V. ince bu sene muhtelif yer

lerde yaptırılacak büyük askeri bina
larla hastanelerin kalörifer, mutbah, 
çamaşırhane, etil temiz ve pis su, e
lektrik, banyo gibi sıhhi tesisatın 

plan ve projeleri yaptırılacaktır. En 
muvafık olan ve beğenilen proje ve 
planlara M. M. V. letince 500 lira v~ 
rilecektir. 
Yapılacak işlerin bina plan ve pro

jeleri M. M. V. inşaat şubesindedir. 
Ihtisası olanlarla istekli firmaların 
Ankarada M. M. V. inşaat şubesinden 
izahat almak üzere mUtehassıs mü -
hendislerle mezkur ş. Md. ne müraca
at etmeleri. (H. 5) (3211) 

• • • 
300 lira ücretli bir mühendis, 200 

lira ücretli üç mimar, 140 lira ücretli 
üç inşaat fen memuru ve 90 lira üc
retli iki daktilo ve teksir memuru aiı
nacaktır. Mimarlardan biri Istanbul 
ve diğerleri Ankarada çah~ınlacak
tır. Talip olanlar her gün Ankarada 
M:. M. V. Inşaat şubesi Müdürlüğüne 
muracaat etmeleri. (H.6) (32l2). 

• • • 
Tümen birlikleri için 60 ton sade 

yağ 25 - 6 - 1937 Saat 16 de kapalı 
zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 
51000 lira ilk teminatı 3800 lira.dır. 
Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde 
alınır. Teklif mektupları eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar ka
bul olunur. İsteklilerin evsaf ve şera 
itini öğrenmek üzere her gün ve ek
siltmeye iştirak için belli gün ve sa
atte teklif mektupları ve kanuni ve
sikalariyle Lüleburgaz Tümen satma! 
ma komisY.onwida bulunmaları. (10) 

(3249) 

••• 
Izmir Bornuvadaki Topçu Alayı 

hayvanlarının ihtiyacı için 484000 
kilo yulaf kapalı zarf usulile münaka 
saya konulmuştur. Münakasası 

28/6/937 pazartesi günü saat 11 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tu
tan 24200 lira olup muvakkat temi
natı 1715 liradır. Isteklilerin müna
kasa saatinden bir saat evveline ka
dar muvakkat teminatları ile teklif 
mektuplarını Bornovada Askeri Satı
nalma Komisyonuna vermeleri. 1112,, 

"3284,, 

Saçlarınızı kurtarınız. 
Mutlaka hergün Ha
san O dö kinin ile 
saçları tarayınız. . . 
Her gece yatarken mutlaka bu hafif saç suyu ile saçlarınızı 1slatnuz. 
Hasan deposu: Istanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. 

'ADE-MI 1 KTI DARA 
BEL GEVŞEKLiGiNE 

En teslrll bir lllç 5 E R V Q İ N dir. 

Taşraya posta ile 185 kuruşa gönderilir. 
Sirkeci Merkez eczanesi, Ail Rıza ----· 

CiLDiNiZ i 
Gentj hayvanl t\ rın ci ld hücey reler inden 

istihsal edilen 

BiOCEL ile BESLEYiNiZ 
ve Her Sabah Daha .. .. .. .. 

genç gorununuz 
Meşhur bir Üniversitede 

dahi bir doktor profesör tara
fından keşif ve istihzar edilen 
asrın en büyük ve kıymetli gü 
zellik unsurudur. 

25 yaşınızdan itibaren cil
diniz, kıymetli Biocel'ini kay
betmeğe başlar. Şayed, cild 
başka lbir unsurla beslenmez
se, ibu ziya seneden seneye ar
tar ve nihayet yilzünüz burtW} 
nmş ve ihtiyarlamış olur. Cil 
dinizin Biocel'i yüzünüzü taze 
tutar ve genç gösterir. Genç 

> 

hayvanlardan istihsal edilen ...___.;,;;;__ ;.;............,..-. 
Biocel, tıpkı cildinizin tabii 
Biocel'i gibidir. Mümasil cild unsur
ları arasında en müessir ve en kıy • 
metli bir cevherdir. Cild hüceyreleri 
ni.zin derinliğine nüfuz ederek buru
ş1lHluklarm teşekkülüne başladığı 
yeri hemen beslemeğe başlar. Hat
ta annelerin bile yüzünü gençleşti -
rir. Ve genç kızlarla hiç görmedikleri 
sehhar ve terli: taze bir ten temin 
ederler. Bu Biocel cevheri, şimdi 
pembe rengindeki Tokalon kreminin 
terkibinde tam cildinizi beslemek 

için matlub nisbet dairesinde mev • 
cuddur. 

Geceleri yatmazdan evvel kullaru 
ruz. Sabahları yağsız beyaz rengi.;

deki Tokalon kremini lr::dlanmız. Bu 
kremde !bilhassa • birkaç gün zarfın 
da ~irbirinden daha beyaz üç renkte 

teninizi beyazlatacak olan - "Oksi • 
jen beyazı,, vardır. Bu iki krem 

kullanıldığı tagdirde memnuniyet -
balış semeresini garanti ederiz. 

Galatasaray Lisesi 
Direktörlüğünden: 

Kamp b~acağından kampa tabi talebenin 17 Haziran Perşembe sa-
ba.hı saat 8 de mutlaka okulda bulunmaları. (3231) 

Ankara Beled ıyesinden : 
Ankarada yevmiye 100,000 ekmek yapabilecek kudrette bir ekmek fab

rikası inşasına talip olanların tekliflerini ve kataloklarmı bir ay zarfında 
vermeleri evvelce ilan olunmuştur. Vaki olan muhtelif mürcaatlar ti.zerine 
bu müddet Haziran sonuna kadar uzatılmıştır. (3190) (1458) 

9 - 6 - 937 

S izi lz'ac; ve elb iseıerın ızı tahrip eden 
T E R in izalesi için 

SU - DO • RO • NO Pertev 
Kullanışı : PEK 

Tesiri: Kat'f ve 

I • 

KOLAY 
DEVAMLI 

• 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 1 
Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini 

bedeli !Kuruş Santim 

Koyun eti 7128 Kilo 46 00 
Sığır eti 4 797 Kilo 32 50 

1 - Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olaJI 
(2) kalem et, 24 Haziran 1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 
(15) de açık eksiltme usulüle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - İşbu (2) kalem etin mıuva:kkat teminatı (362) lira (85) kuru.f 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - Isteidilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve ibelli 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3258) 

• • • 
Cinsi Mikdar ve ölçüsü Beher kilosunun tahınf. 

ni bedeli Kuruş Sn. 

Çalı fasulye 700 Kilo 4 50 
Ayşekadın fasulye 700 Kilo 8 00 
Barıbunye fasulye 500 Kilo 4 50 
Semizotu 600 Kilo 2 00 
Sakız kabağı 90U Kilo F'mJ 
Bamya 1000 Kil~ 8 00 

Patlıcan 1500 Kilo 6 00 
Kırmızı domates 1500 Kilo 2 50 
Kunısoğan 1850 Kilo 5 00 
Patates 2120 Kilo 5 00 
İspanak 800 Kilo 3 25 
Lahana 700 Kilo 3 00 
Pırasa 700 Kilo 3 25 
Domates salçası 150 Kilo 18 00 

Kilo 
Y etkfin 13720 

1 - Yukarda cins ve mikdarları ile muhammen 'bedeileri yazrlı olall 
(14) kalem yaş sebze, 24 Haziran 937 tarihine rastlxyan Perşembe günt1 
saat 14 de açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Işbu (14) kalem se~zenin muvakkat teminatı (48) lira (54) kuru.f 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

3 - isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve beUf 
gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3257) 

61 ____ ._. ....... ._ ______ .... I .. 

Şirketi Hayriyeden: 
DiKKAT 

FEVKALADE TENZiLATLI 
2 ve1 Ayhk 

Karthınmızm ikinci tertibi de 11 Hazirandan itibaren mer'iyyei:e 
ge~cektir. istifade etmek istiyenlerln Galatada Fermenecllerdeki Jda. 
re 1'1erkuine veya Köprü Istanbul ciheti enspektörlük dairesine ınii

racaat etmelflri ili.n olunur. 

-

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanlan -

Cinsi 

Şeker 

Sabun 6,000 32 50 136 25 ,, ,, '' 
Beyaz peynir 650 33 00 16 10 ,, ,, '' 
Kaşarpeyniri 300 52 00 11 70 ,, " '' 
Kepek 2,200 4 00 6 60 ,, ,, '' 
Soda 2,500 7 00 13 13 " •• '' 
Arpa 4,200 5 00 • 15 75 " " " 
Saman 2,000 1 50 1 88 ,, " '~ır-

937 -senesi için Gııreba Hasta.nesine lüzumu olan yukarda cins ~e ınıye 
darı ve teminatları yazılı setkiz kalem erzak ayrı ayrı ~çı~ .~ksı!!::ııı
konulmuşdur. llıalesi yukarda yazılı gün ve saatte Başmudurluk b _ .. Leva;ı.ı.-

da toplanan Komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri her gun 
kaleminde görülebilir. (3009) ~ 

Sahibi: Ahmet E=YALMAN. Um umt Neşriyatı ldare Eden: s. ~~ 
Gazetecilik ve Neşri at Türk Limitet irketi. Basıldığı ver TAN rr:ıa.tb3 


