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~snıet 
lnönü 
Ati nada 

Jlhmet Emin YALMAN 

13 ~vekilimiz dünaeıa."'.:. 
~"dt.n .~ .. bulunuyor. Lon
~ doat don\1f ıeyahati; komtu 
Jlrile llıeınleketin devlet ada.m
le.kete tenıaa etmek, her iki mem
kt.1 01 "e Balkan birliğine ali.
ltit t.h e.n hleaeleler hakkında fi. 
"e•ile J>I vennek için güzel bir 

tn o rnuttur. 
hile h açık ve sade hadiıelerde 
~flııla.tllıuai ve gizli manalar arı. 
t6ıd ' hu ziyareti de elbette 
ha.k1,;: h ka~ı~ıyacaklardır. İlk 
bileeek ~ gıbıJeri haldı göıtere
~nlta- hır nokta vardır ki o da 

--a.Yı • 
llt.n 8 zıyaret ıırumın Yu-
~aka~'Ve~ilinde olmasıdır. 

~ faııa b2?U~_terek bir yolda, gittik-
eru:Yen lrhge ve yakınlığa doğru 

devlet ad Balkan memleketlerinin 
~t Ve te anııarı arasındaki münase
~rı ilt" nıa!!lar için te:şrif at meselol> k lllci .. .. . 
~ e i:yı biİ · .uçuncU derecede kalır. 

'1llanista ~ız ki General Metaksas, 
llal'li dol n a uzun bir mazinin a
~e Yeni vu an'anelerini tasfiye etmek 
a ~guıe .~Usbet bir gidiş kurmak· 

l'Oktur ki dur. Şurasına da şüphemiz 
l'etıeri Yunan Başvekilinin faal~ 
~a ı~:ernleketinden uzaklaşma
~er etrn n ~rakacak kadar inkişaf 
~kara :ız ilk ziyaret edeceği yer, 
"il llrıu acaktır. General Metaksas 
~ eyıe~~ ... ~lllelin.i her vesile ile tek-
" "?1.lr. 

balkan 
'l ki ıneınleketlerl arasında-

~etden. ~aye birliği çok tabii zaru. 
• evlet ada oğuyor. Bu mesele artık 
~il~ halin:ıarının bir konuşma mev· 
~~irıe k en çıkınış. hayatın tabii 
:h'::.da dUarışrntştır. Fakat. bir taraf. 
~~şen h~:!l durmuyor, değişiyor. 

lltşnı k ıse]er karşısında sık sık 
~ b~ ih.~~ görüş birliğini yokla-
11a an. huki-açtır. Bundan başka 
1 l' ltendi rnetıerinin bugüne ka
"~r için va~ralanndaki münasebet
'etil bir d klan netice, ancak kuv
le.l'ıı.daıtı fşb~~~l~k te?1eli kurmak ve 
~ t'ı adını d ığine aıt şart ve imkan. 
\~temin ~~:.hazırlamaktır. Bu gU
ı..__?':ıtıak iç· rıne Yeni yeni yapılar 
'"'mlak ica ırı devamlı bir surette ça-
. Peder, . 

Bazı Mebuslar Muvazene 
Vergisinin ilgasını istediler. 
Pahahhktan Şikayet Ettiler 

Geçen 
Seneden 20 Milyon 

Fazlasile 231 Milyondur , 

1937 Bütçesi 

Ankara, 24 (TAN muhabirinden) - Millet Meclisi bugün 
1937 bütçemizin müzakere ve münakataıma, Maliye Vekilinin 
çok mühim bir nutkile başladı. Vekil B. Fuat Ağrah, yeni >~1 : 
bütçesini takdim ederken masraf ve varidat f aulları üzerinde 
madde madde ve rakamlar göstermek •uretile izahat verdi, 1937 
bütçesinin, geçen seneden 20 milyon fazlasile 231 küsur milyon 
lira olduğunu söyledi. 

Varidat Artıyor 
Maliye Vekili çok uzun ve etraflı otan izahatı arasında, varidatın VE: 

tahsilatın artmakta olduğunu 936 da on bir aylık tahsilat fazlasının 22 
milyonu gcçtiğlnı aiilattı ve muhtelif varidat kaynaklanndan yeni yılda 
şu _gelirl~rin 1emin odilece2'ini söyledi: Irat ve servet vergilerinden 36 
mılyon, gümrilk. muamele ve istihlak vergilerinden 100 milyon, inhisa~ 
laroan 3 ilyon ve diğer nıuhtelif kaynaklardan da 56 milyon. 

B . Vekil vasıtasız vergiler için de tek bir kanun hazırlanmakta oldu • 
ğunu bildirdi. Vekilin izahatına göre nakit ve döviz işlerimiz çok dUz -
gün ve milkemmeldir. Btitçemiz, memleketin inkişaf ve mtidafadi dU
şlinceleri hakim olarak hazırlanmıştır. 

Söz Alan Hatipler 

Maliye Vekilinden sonra birçok mebuslar !Öz alarak, yeni bUtçe kar
şısmda fikirlerini, mütalealannı bildirdiler. B. Hüsnü Kitapçı, uzun be
yanatı arasında, imtiyazlı şirketlerin yolsuz kazançlarına set çekilmesi -
nin milleti, hükumete karşı ~titeşek kir bıraktığını, çimento pahalılığının 
da önüne geçilme~ ı.az:.mgeld~ğini söyledi ve bilhassa hayat pahalılığına 
temas ederek dedı ~ı: ~eledıyelerin bazı kararlan hayat pahalılığını art 
tıryor. Belediyeler boyle ışlerden va.z geçmelidir. Petrol ve müştakları 
ucu7J1yacaktı. Fakat henüz bu ucuzluktan eser yok. -.. 

Muvazene Vergisi Kalkmab 

Dün M eclide söz alan -
B. Sükrü Kaya 

B. Hüsnü Kitapçı müvazene vergisine d;°temas ederek aedi ki: "- r~ • .. muvazene vergııinin ;'lgasına ta. 
Bütçenin varidat kısmına gore memlekette buhran kalmamıştır. Fakat 
buna rağmen müvazene vergisi hala duruyor. Hayatta ucuzlatılmanıış _ raltar olan B. Hüıhü Kitapçı 
tır. Kazanç vergisinin nisbeti de indirilmelidir. -

Sonra B. Berç Türker söz alarak dünyanın rahatsız bir sulh içinde bo- B • j' • ' V J 
caladığrnı, bu vazi.~~t.Jcarşısmd~ va:an müdafaası işlerine ehemmiyet ve- lT ŞÇl I\.QUln 
rilmesi lazım geldıgını, buna muvazı olarak milli kalkınma hareketine de V JI A 
devam edilmek icap ettiğini anlattı ve dedi ki: l QTlm ı Yl ilyon 
"- Memlekette gıda maddel:ri pahalıdır. Köylünün topraklandmlınası 

mesut bir devir açac:a.ktır. E.~lak ıkıyroetleri düşilyor. Buna da çare bul. JI A • V d ·· 
matı, vergilerin tahsılınd~ mukelleflere kolaylıklar göstermeli, çiftçinin L Yl ITO S l e l 
malını vergi tahsili gayesıyle mezada çıkarmamalı. Adana, 24 (Tan muhabirinden) -

Rockfeller 
öldu 

BugUn söz alan mebuslardan B. Re Burada yeni otelde hizmetçilik yapan 
fik İnce de ıbilhassa mliva.zene vergi- B.~yan ~s.maya, bugün senelcrdenberi 
sine temas ederek fikrini şöyle hüla- gorme~ığı k~cası Şakirin ölümile ya. 
sa etti nm milyon lıra miras kalmıştır. Bu 
"- Başvekil, mtivazene vergisinin para, Ş~~ire babası Sirctten kalm.ış

kaldırılacağını söylemi,ti. Fakat bu tır. Şakırın lstanbulda Beyoğlunda a
vergi h!la kalkmamı,tır. Mutlaka kal p~tmanları .vardır. Hercai meşrep 
dırılması lazımdır.,, bır karakterı olan Şakir, şimdiye ka. 

. . dar beş kadınla evlenmiştir. Son ka-
~kı~şehır Meb'mıu B. Enıin Sazak nsı Safire, Izmirden Adanaya hare _ 

!-& zıraı kombinalara temas ederek bu ket etmiştir. 
~şe aklrnm ermediğini, kombinalar ============= 
ıçin konulan 3,5 milyon liranın nere-
ye harcanacağı hakkında pek az ma-
110.matı olduğunu söyledi. ~S;i,i~S 

~ ~ 

1 

1 

( "Tan" Muhabiri dün Millet Mec
lisinlle geçen uzun mü1.akelerl bora.. 
da u satırlarla huliisa ediyor. Mü.ıa 
kereler hakkındaki asri uzun tafsilat 
bugün ontmcu sayfamızdndır. 1'1a11-
ye Vekilimiz.in nutkunu da sekiziricl 
sayfada tnfsilatlle okuyacaksmrz.) 

Romaya Döndüler 

; Zekeriyanın ~ 
~ İlk Röportaiı i . 

Lt ı ,;. -. -
da.Q., ~ürkiye ile Yunani~ ~ ... -:ı ~ ,\· 

bir i da her iki taraf için la . 'I.. Petr'bl ralı .'"~ iki torunu 
~,:raberllği ve. zq_vlrl.i bfP ·~;troı' Iı Rockfeller öldü. Ya • 

Roma, 24 (TAN) Macaristan se
yahatinden dönmekte olan İtalya 
Kral ve Kraliçesi ve Prenses Marya, 
dün akşam saat yedide Romaya va.r
mrşlardır. 

~ TAN için Garp dün- ~ 
~ yasını dola1mıya çıkan ~ 

~ muharririmiz ilk röpor- ' 
~ tajını göntl ermif tİr. Dün- ~ 
\ ya hadiselerinin içyüzü· ~ 
~ nü anlatan bu röportaj. ~ 
~ lan takip ediniz. ilk rö- ~ · 
~ portaj bugün be1inci ~ 
~ ıaylamıuladır. ~ 
~"""~~ ~ası Sa, 1" SU ..2 4.el. · ·• ···e·~;·:~l"&.a.rl'anuzdadır • • : . 

...... )> 

,~~~~~,,,,..,,~,,,..,,,,..,~,""''''""'~~ 

Basvekilimiz ~ 
' ~ 

Atinaya Vardz ~ 
iKi BAŞVEKiL ARASINDA MÜHiM ~ 
SiYASİ KONUŞMALAR BAŞLIYOR ~ 
Atina, 24 (TAN muhabirinden) - Başvekil ismet lnönü ~ 

bu gece yarı11 Seliınik yolile BelgraJ'dan buraya geldi, iıtas- ~ 
l yonda bizzat Ba1vekil Metakscu ve diğer devlet adamlan ~ 

j 
tarafından hararetli bir dostluk tezahüratiyle karşılandı. iki ~ 

~ Başvekilin musalahası çok samimi oldu. ~ 
' ismet lnönü Selaniğe dün öğle üzeri varmıı, trenden iner ; 

1 

~ inmez, Makedonya Umumi Valisile beraber Atatürkün doğ- ' 

i 
duğu eve gitmiş ve ziyaret etmi1tir. ~ 

1 
Burada ismet lnönü ile Ba1vekil Metakıaı arcuında mühim ~ 

~ ıiyasi görüşmeler olacaktır. Bütün gazeteler dost Türkiye ' 
t Baıvekilinin bu ziyaretini ıevinçle karıılıyan dostluk yazıla. ; 
- riyle doludur. Elelteron Vima diyor ki: "Yunan milleti, ~ 
~ ismet lnönünü dost ve müttefik bir hükumetin reisi ıılatile ~ 
~ sevinçle selamlar.,, ~ 
- Atina cadde ve sokakları Türk ve Yunan bayraklarile 
~ donanmıştır. 
~ ........... ~~~~~~"""" 

1 . 
; 
i 

Hariciye Vekilimizle Fransız Murahhası Dil 

Meselesi Hakkında Müzakereler Yaptılar l 
Cenevre, 24 (TAN) - Milletler Cemiyeti Konseyine ittirali 

edecek bütün Hariciye Nazırları buraya geldiler ve bugün açılan 
Milletler Cemiyeti 97 nci içtima devresinde Konseyin müzakere 
programını tesbit ettiler. Daha sonra, bilhassa Silahları Azaltmak 
Konferansı bürosunun toplanma tarihleri ile Cemiyetin yeni mu
kavelename projesini hazırlıyacak olan 28 ler Komitesinin to~ 
lanma tarihinin tesbiti ile mefgul oldular. 
Silahlan bırakma konferansı İngil_ 

tere mümessili Lord Kranborn bura _ 
ya geldikten sonra toplanacaktır. 

Fransız Hariciye mUsteşan B. Pier
re Yienot, İsveç Hariciye Nazın ve 1s 
kenderun meselesi mazbata muharriri 
B. Sandleri ziyaret etmiştir. 

Konseyin bu sabah umumi katip ta 
rafından davet olunan bütün azası 
Valansiya hükumetinin notası hak. 
kında müzakerede bulunmak üzere 
hep birlikte öğle yemeğini yemişler. 
dir. 

Türk· Alman 
Ticaret 

Görüşmesi ~ 
Ankara, 24 (Tan muhabirinden)"

Türk - Alman ticaret anlaşmasının 
esaslarını hazırlamak ve parafe et • 
mek üzere Almanyaya gidecek olan 
heyetin hareket tarihi Başvekilimizin 
Ankaraya dönüşünden sonra belli o
lacaktır. Müzakerelerin banlama ta -
rihi 3 temmuz olarak tesbit edilmiştir 
Heyetimiz, Cümhuriyet Merkez Ban
kasından, Türkofisten ve Hariciye ve· 
kiletinden ayrılan mümessillerden ku 
rulmu§tur. 

Hatay davası ile meşgul olan müte.. 
hassıslar komitesi anayasa ve stato 
hakkındaki raporunu konseye takdim 
etmiştir. Bu rapora göre, komite mü
zakerelerinde hallolunmıyan mesele 
Hatayda resmf dil meselesidir. Bugün 
Türkiye Hariciye Vekili Doktor Rüş. 
tU Aras ile Fransa Hariciye mUstc. ...-..._---.... ., .................. .-... _ ................. ,, ..... ,,, ............ _.__...,_ıııııı11ı1.--.. ..,.,. 

' §arı M. Vienot bu mesele üzerinde gö 
rüşmlişlcrdir. Fransız noktai nazarı 
Hatayda türkçe ve arapça.nm resmi 
dil olarak kullanılması merkezinde.. 
dir. Tilrk murahhasları buna muha-
lefet etmektedirler. 

lngiltere Kralının 

TAÇ GiYME 

MERASiMi 
Bütün dünyayı alakadar eden bu 

Küçük Antant mühim merasimin en gtizel fotoğraf. 
. !arını (YEDlGUN) müessesesi Lon-
Nazırları dradan sipan§ ederek oelbetmiş ve 

.. . nefis bir albüm şeklinde taba başla-
. Bukreş. 24 <:AN) - Çe~ Başv~~ı mıştır. Birkaç gtine kadar çıkacak o
li B. H_odza hazıranm on beşınde B~~ lan bu albümü §imdiden bayiiuize si. 
reşe gıdecck, sonra Romanya Hancı pariş ediniz 
ye Nazın Prağı ziyaret edecek ve Ro • 
manyanın harici siyasetini anlatacak 

~---....... tir. 
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ANKARA MEKTUBU, 

Polis Teşkilat 
Kanununun Mühim 

Esasları 
A nkara, 22 (TA~ muhabiri yazıyor) - Yeni Polis T etkilat 

Kanunu Meclıs umumi heyetinde göru,··ı k ·· d' H .. k,.. • . u me uzere ır. 
u ~etın ~ekh~ ~tti~~ li.~ha üzerinde Dahiliye ve Bütçe Encü

~~nlerı .t:tkı~lennı bıtırmış ve layihanın birçok yerlerine yeni hü-
kümler ılavesıne lüzum görmütlerdir. Bu kanunun tekl'f 0 

• • . be . ı ını ıcap 
ettıren ıe pler hakkında hükumetfn mütaleasını ve layihanın 
esas hükümlerini bildiriyorum: • 

Poli• Kanununun Jeğiftirüme- 1 mak üzere 6000 polis vardır. Bu 6000 
ıine zaruret var polisten ancak onda birinin ilk mek-

B ugün tatbik edilmekte olan ~p mezunu olduğunu söylemek acı 
polis teşkilatı kanunun kabul bır şeydir. 

ettiği esaslar ve polis kadrosu memle- O d • b 
k t

. .. r u ve ınzı at 
e ın gostermekte olduğu inkişaflar 

karşısında zamanın icap ettirdiği in. 
zibati vazifelere kifayet etmemekte -
dir. Mevcut kadro, on sene evvel tat
bik edilen polis kadrosundan bile da. 
ha aşağı derecededir. Diğer taraftan 
bu on sene içinde her sahada geniş i
lerlemeler olmuş, içtimai, iktısadi ve 
ıınaı muhit tamamile değişmiştir. 

BugUn istisnasız bUtUn vilayetleri
mizde polis teşkilatı lüzumundan az.. 
dır. Valller kadroların takviyesini 
musırran istemektedirler. Ayrıca Bü
)-Ük Erkanıharbiye de zaman zaman 
asken ehemmiyeti haiz olan bazı is
tikamet ve yerlerde polis teşkilatı 
yapılmasına lUzum göstermektedir. 

Halbuki Emniyeti umumiye mU.dUr 
JUğU bUtiln bu ihtiyaçlara mukabele 
edemiyecek vaziyettedir. 

Bazı vilfıyetıerin bugUnkU polis 
me\•cutlan . udur: 

Afyon Karahl ar n, AmMya 10, 
'Aydın 21, Ağrı 16, Bilecik 10, Bolu 
10, Burdur 12, Çanlan 10, Çorum 
10, D!'nlzll 10, Eliiziz 15, Erzincan 
10, Glrecııun 17, Gümüşhane 13, ts. 
parla 12, Kırşehir 10, Malatya l 8, 
Mara H, Muş 10, Ordu 10, Rize 
15, Silrt 10, Sinop ıs, Tokat 14, 
''ıın 6, Yozgat ıs .... Diğer \rlliyet
lerln mevcuttan da ;L5 ile 60 arasın. 
dadJr. Hatta AWJııra t tanbul, tz.. 
mir gibi polise en !;Ok ihtiyacı olan 
\ilayetlerimlzde bile mevcut ihti
yacın 90k aşa~sında kalmakta
dır. 
Bu kadar zn.yıf bir kadro ne çalİ. 

,a.n bir vilayette inzibat türlil hldise 
lerle ihlal edilmiyorsa, bunu zabıta 
~vvetinin maddi kudretinden çok 
halkın kanuna kar§ı olan saygısında 
a ramak lazım gelmektedir. 

P oli•in ifi ,ok, m a.Qft azdır 

Ç ok defa 24 saatin 18 saatini iş 
ve ayakta geçiren polis me-

L ayıhanın Dahiliye encilmenin-
de müzakeresi sırasında mü • 

him bir nokta üzerinde durulmuştur. 
O da memleketin emniyet işlerinden 
mesul olan Dahiliye Vekaletinin me
tinde sarahaten ifadesidir. Bu mak
satla Dahiliye encümeni birinci mad. 
denin ilk fıkrasını: 

"Memleketin umumi emniyet ve 
asayiş işlerinaen Dahiliye Vekili me
suldür,, şeklinde değiştirmiştir. 

Dahiliye Vekili, memleketin emni
yet ve asayişini vekaletine bağlı em. 
niyet umum mildllrlüğU ile jandarma 
umum kumandanlığı teşkilatı vasıta
sile temin edecektir. Ancak layıhaya 
göre, Vekilin icabında daha bir çok 
sahalardan istifade edebilmiye hakkı 
vardır. 

Bu suretle ordu ile zabıtanın sıkı 
bir temas haline getirilmesine im -
kan verilmiş oluyor. Eğer Dahiliye 
Vekili, memleket menfaati için lüzum 
görüyorsa zabıta kuvvetlerini, Vekil. 
ler heyetinden bir karar almak sure
tile. ordu kuvvetilc takviye edebile -
cektir. 

L A.yıhanm getirdiği yenilikler • 
den biri de, Dahiliye Vekilinin 

reisliği altında lier sene bir emniyet 
komlsyonu kurmaktır. Bu komisyon
da jandarma uırt1iın kumandanı ile 
emniyet umum mUOUrUnden başka 
BüyUk Erkfı.nıharbiye ile gümrük mu 
hafaza umum kumandanlığından bi
rer mUmessil bulunacaktır. 

Komisyon Ankarada bulunan aza. 
lan ile her ay ve umumi müfettiş ve 
valilerin iştirakile de en az bir sene
de bir defa Ankarada içtima. edecek
tir. Toplantı zamanını Dahiliye Veki. 
li tesbit edecektir. Komisyon, mem
leketin umumi emniyet ve asayiş me
selelerini konuşacak ve azalar istişari 
mUtalealarını bildireceklerdir. Emni • 
yet umum mlldUrü komisyonun ra • 
portörlüğünU yapacaktır. 

Dah!Iije Vekili lUzum gördUğü za
manlarda diğer vekaletlerden de bi. 
rer mümessil fsliyebilecektir. 

Emniyet T eıkilatının meılek 

murunun bir de ayın 26 gününü aile 
yuvasından uzakta ve karakolda ge. 
çirdiğini dilşUnUreeniz devlet memu
riyetleri arasında bundan daha ağrr 
bir memur sınıfının bulunmadığı, bu
nunla beraber yine devlet memurları 
arasında refah bakımından bu sınıf. dereceleri 
tan daha az gelirli bir sınıf olmadığı H ükumetin 18.yıhasında emniyet 
anlaşılır. teşkilatı 14 derece üzerinden 

Bütün bu işler karşılığında bir po- tanzim ediimiştir. Encümenlerde bu 
Jis memuru ayda 42 lira 80 kuruş pa- kısım da tadile uğramıştır. Dahiliye 
ra alır. Ankarada b'.ı miktar ikrami. Encümeni bir çok noktalarında deği
yesile 54 liradır. Ust derecelerde 2-5 şiklik yapmakla beraber 14 dereceyi 
lira arasında yükselmektedir. Bir kabul etmiş, fakat bütçe encümeni bu 
merkez memuru 61 lira para alır. Meş nu 12 dereceye indirmiştir. Bütçe en
rutiyette bir merkez memurunun al- cümeninin kaldırdığı derecelerden bi. 
dığı para bugUnkU para ile tam 165 ri ikinci sınıf polis memurlarıdır. 
lira 1di. Encümende değişen layıha polis 

Yeni kanun, bu mesele Uzerinde a. mesleğine gireceklerin vasıflan ara
'aka ile durmuş ve polis memurlarının smda ~şartlar vardır: 
maaşını 20 liraya çıkarmıştır. Otuz yaşından yukarı olmamak, 

Polu memurlarının tahıili 1,64 santimden kısa boylu olmamak, 

B 
ugün polise ancak millet mek- süfli işlerle iştigal etmiş olmamak, a
teplerinde okuyup yazmak öğ ğır hapis veya altı aydan fazla ha.' 

_-enebilen insanlar gelmektedir. tık pis cezasile cezalandırılmış bir suç 
tahsilliler bile, başka sahalarda iş işlemiş olmamak, ecnebi kız veya ka
bulamazlarsa, bu mesleğe girmiye ra- dınlara evli olmamak veya yaşamış 
zı olmaktadırlar. Orta tahsilli mem. veya yaşar bulunmamak. 
leket çocukları, polis mesleğini cazip Bu kanunun meriyeti tarihinde kad 
bulmamaktadır. Bu itibarla bu mes- rolarda bulunup mektep görmemiş 
lek mensupları arasında göz yumula- polis memurları ve komiserler kıdem 
cak kadar açık bir tahsil düşüklüğü sırası ile polis mektebine veya polis 
vardır. Bu pofisler kendilerine verilen ens~t~süne g~nderileceklerdir. Pol~s 
vazifeyi hazmedemedikleri için mu. enstıtUsUnUn ılk kısmını veya polıs 
vaffak olamamakta, hele siyasi bir , 'mekte~~ni bitire~ memurlar ve staj
vazif ede endi§e verici akatlıklara se- yerler UQ sene hızmet etmedikçe isti. 
bep olmaktadırlar. fa edemiycceklerdir. 

Bu vaziyet karşıımda hedef, polis MaQf dereceleri 
memurluğuna asgari lise meZ'Unu o- B ütçe encümeninin kabul ettiği 
!anlan almaktır. Fakat buna da, ya. son şekle göre te~kili.t men -
pılan tahminlere göre ancak cümhu- suplarının maaşları şöyledir: 
riyetin üçüncü on yılında, yani daha Polis memurlan 20 lira, üniforma
on beş sene sonra. muvaffak olunabi- 1ı ve sivil başkomiserlerin maaşı 35, 
lecektir. komiserlerin 30, muavinlerin 25, Is. 

Bugün Tür1dyede sivil ve resmi ol. tanbul polis mektebi mUdürUnün ma.-

Bu reıimde, iş bulmak için Anadoludan fehrimize gelen ve birçok Bunlar da küçük iısizler. Y emİf iıkeleıi önünde balık tutan/ati 
yerlere başvuran köylüleri görüyorsunuz. ıeyretmekle vakit geçiriyorlar 
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iki Serhoş Bir 
Polis Memurunu 
Ağır Yaraladılar 
Evvelki aktam kendini bilmi

yecek kadar sarhoş olan iki kişi, 
bir polis memurunu vazife ba
tında bıçakladılar, ağır ıurette 

yaraladılar. Hadisenin tafailatı 
fUdur : 

ı 

Kanh 
Had;seye 
Sebep 
Olan 

Suçlullr 

Bir Karı ve Koca 
Ayni Saatte Ayrı 
Yerıe·rde Dövü dü 

jl 
1 

. Sultanahmet Sulh üçüncü Ceza mahkemeıinde, dün çok garip 
hır tesadüften doğan iki dövme davaıına bakılmıttır. Karı "le 

koca bir aile ayni günde, ayni saatte hatta ayni dakikada batk• 

Nevzat ve Kenan isminde iki kafa
dar, diğer iki arkadaşlarını yanlarına 
alarak evvelki akşam, saat 19,30 su~ 
larında Tepebaşında bir bara gitmiş. 
lerdir. Nevzat ve Kenan burada rahat 
durmamışlar, etrafındakileri rahatsız 
etmiye başlamışlardır. Işin bir reza
letle neticeleneceğini anlıyan baret, 
Tepebaşı polis nokta memuru Galibe 
gitmi§ ve vaziyeti anlatmıştır. 

1 

batk~ Y~rlerde dayak yemitl~rdir: lkiıini ~e döven komtula ıd~· 

1 

Hatta d~vme va11talarmda bıle hır benzeyıf vardır: Birisi 1üpiır• 
ge ıopasıle, öteki de kürek ıapı ile dövülmüftÜr. Yalnız kadınıO 
dövülmesi tekerrür etmittir. 

Emn:yet Direktörlüğüne 
götürülüyorlar 

Komşu hakkına tecavüz 
Hadiseyi anlatalım: 
Beyazıtta Çiftesaraylar arkasında 

Nargile sokağında 5 numaralı evde 
Demirle karısı Yaşar oturmaktadır. 
Nafia isminde de bir komşuları var
dır. Di..n sabah, Nafıa, Demire ses. 
lenmiş: 

1 - Demir, bu hafta Eyübe gitsek .. 
1 Yaşar, Nafianın kocasına laübalice 
ı yaptığı bu tekliften hoşlanmamış: 

- Sen, ne salahiyetle benim koca
ma gezme teklif ediyorsun? demiştir. 

Demir, karısııun hu nahoş müda -
ha.lesini komşu hakkına bir tecavüz 
şeklinde tefsir etmiş ve neme.u ;,-...• -

• den bir odun kaparak Yaşan döv -
müştür. Yaşar: "Bu bir aile cilvesi • 

1 

dir, ela.leme karşı mahkemelere dü~-
istemiştir. miyelim,, diyerek odasına çekilmiş ve 

Tam bu sırada dört arkadaştan he- ı 1 kocasına: "lnşallah seni de bir döven 

Biraz sonra bara gelen Galip, iki 
gilrültucUyU bardan dışarı çıkarmış, 
Tepebaşı tramvay durağına kadar gö 
türmUş, ve ayrılmıştır. Sarhoşlar, o 
sıra.da durakta tramvay bekliyen Ah· 
met adında birisinin yanındaki kadt. 
na takılmıya başlamışlardır. Bunlar. 
dan birisinin kadının Uzerine yıkıl -
ması, yeni bir gürültüye yol açmış, 
polis Galip tekrar işe müdahale et -
mek mecburiyetini duyarak valCa ye
rine gelmiştir. Galip, bunları bti 'de· 
fa, sokak ortasında bir. kadına- teca. 
vüzoe bulunmak suçu ile götUrmek 

nüz isimleri tesbit edilemiyen ikisi \olur., şeklinde inkisar etmiştir. 
memurun ellerini arkadan tutıpuşlar, ı 1 - N alıa ile Y a,ar 
Nevzat ta sustalı çakısile polisi a!tı / Bundan sonra, Demir, Yemişteki 
yerinden ağır asurette yanı,lamıştır. I ı dükkanına gitmiş, Yaşar da göz yaş-

Kaçan ıuçlular tutuldu . larını dindirdikten sonra bahçeye çık-
Polis Galip, yarasına rağmen, silah mıştır. Fakat, bu arada Nafia ile tek. 

kullanmak mecburiyetini auymuş,fa- rar ağız kavgasına başlamışlardır. 
kat etrafa biriken halkın çokluğu, bu. Bu defa da Nafia süpUrge sopasını ka 
na imkan vermemiştir, pmca kırılıncıya kadar Ya§an döv -

Biraz sonra kaçmayı ihtiyar eden 7 müş ve hadtseye de polis el koyarak 
sarhoşlar, polisi serbest bırakmışlar. ' suçluyu beş şahitle beraber meşhut 
dır. Galip, yaralı bir halde nokta te. { suçlar müddeiumumiliğine gitmek ü-
lefonunun başına gelerek Beyoğlu zere yola çıkarmışbr. 
merkezine güçlükle vaziyeti anlatmış, / 2 - Demir'le V aıil 
imdat istemiştir. Demir, evden ayrıldıktan sonra dilk 

Hakikaten üç dakika sonra Tepe - kanına gitmiştir. Komşusu kuru ye _ 
başına gelen motörlü polisler, Kasım. Yaralı poliı memuru haıtanede mişçi Vasil ile ötedenberi bir duvar 
paşaya doğru kaçmakta olan Kenanı ------------- ihtilafları varmış. Demir, eline aldığı 
yakalamışlardır. \ E' 7_ bir demir parçasile duvardan su yolu 

Polis Galip hastaneye kaldırılmış. K S'f)res açmıya çalışırken Vasil kızmış, ve 
tır. Kenan, polisi vuranın kendisi ol- küreğin sapını alınca üstüne yürüye-
madığını;onu Nevzadın bıçakladığını Çok Gec 'kf • rek bu sapı demirin sırtında kırmış-
ve evinin de liürriyettepesinde oldu. l l tır. Buna da polis el koymuş ve beş 
ğunu söylemiştir. Polis, o gece Nev· Fugoslavyada yağan sürekli ve şahid.ile beraber meşhut suçlar müd. 
zadın evini bulmuş ve kendisini ya- şiddetli fazla yağmuilar yüzünden deiumumiliğine getirmiştir. 
kalamıştır. Galibin kollarını tutarak diln s~bah saat 7,35 te Sirkeciye var Yirmi befer lira ceza 
arkadaşlarına yardım eden suç ortak ması ı~ap eden Semplon ekspresi, 19 !arından Hiyri de dün tutulmuştur. saat rotarla ~u sabah saat 4 de 1s • Demir ve suçlusu Vasil Yeniposta-
Dördlincü meçhul suçlunun bugün ya tanbula gelmıştir. nenin bir tarafından gelirken, Ya§ar-
kalanacağı tahmin edilmektedir. H uzl d 60 la Nafia da Ankara caddesinden, ad. 

Dün. hastaneden öğrendiğimize gö. av ar a o Kişilik liyenin önilne inmişlerdir. Karşılaşma 
re, polis Galibin karnından aldığı bı- Bir le • L k adliye kapısmın önUnde olmuştur. De 
~ak yarası biraz tehlikelidir. Maama- 3'ÇI 0 antGSI mir, evvela }{arısının kendi aleyhinde 
fih, yara, herhangi bir şekilde ihtilat Fabrika ve Havuzlar müdürlüğü, bir dava açtığına kani olmuş, fakat 
yapmazsa hastanın sıhhi vaziyeti ça. Kasımpaşadaki havuzlar sahasında biraz sonra Nafiadan dayak yediğini 

k
. · 1 k öğrenmiştir. 

bucak düzelebilecektir. Diğer yaralar 600 ışı a .aca büyüklükte bir amele 
hafiftir. lokantası Jnı?a etmiştir. Lokanta ya- Hakim Kamil, bunları ayrı ayn mu 

Mecidiyeköyündeki hadiıenin kında açılacaktır. Burada amelelere hakeme etmiş, her iki davanın şahit. 
çok ucuz yemek verilecektı·r. leri de davacıların şikayetlerini teyit 

tahkikatı 
Mecidiyeköyünde kumar oynarken Zavalillhtiyar 

polis Feridunu ağır surette yaralıyan 
Ali, Sami ve Mahmut hakkındaki tah Kandillide oturan 65 yaşında• . Za. 

Yeni Haliç 
Tersanesi 
Kuruluyor 

Van gölüne gönderilen vapurlarıtl 
montajı için şarka giden Havuz19! 
müdürü Cemil, yakında şehrimize dö
necektir. Cemil, bir mü & let Ankar•· . ~ 
da kalarak Van "ın ... ,, - · · . ........ ~ 
etrafrn~ft .r .. wsat ~ekii.letine bir 
por verecektir. Bu arada Haliçte J<Uf'.I 
lacak tersanelerin inşaat projeleri 1-

şile de meşgul olac~tır. ,,, 
Projeler katı şeklini alınak uzett 

dir.Yakın.da bir heyet metruk Valide 
kızağı tesisatı üzerinde tetkikler )'S• l•· pacak ve inşaat hazırlıklarına baş 
yacaktır. 

Bu tetkiklerde mevout tesısattJıll 
istifade imkanları araştmıacaktı.t• 
Kızak sahilinde batmış olan geınileı1D 
çıkarılmasına devam edilmektedit• 
Bundan sonra deniz temizlenec~k ; 
rıhtım inşasına başlanacaktır. Şııll 
Jik taş kızağın ıslah edilmesi ve )'9" 

nında diğer bir kızak inşası kararJat' 
mıştır. Diğer mühim tesisat ilerde )ra 

pılacaktır. ~ 

_MJ~i(l ... J{l(çp 
·sAT'IRl:~ 

1. talya Büyük Elçisi Bay Ii~: 
Galll dün akşamki ekSPr 

Ankaraya gitmiştir. 

E dirıı gU .~k ··d·· ·· Sir1'ed e mru mu uru 
gilmrUklerl müdürlüğüne '9' 

y1n edilmiştir. 
• ,tf 

C adde ve sokaklann sutanJllol 
lı;,lne Hazlra.n birde b~ıııP"" 

cakttır. 

• ıııı· 

U niver-.ltede inkılap dersleri 
tlhanma başlanılmıştır.___,/ 

etmişlerdir. )lı 
Tesadüfün garabetine bakJJl1~ bt" 

her iki vakanm suçluları da yiflll
1 ol , 

şer lira para cezasına mabkfıJll 
muşlardır. 

kikat ilerlemiştir. Aranmakta olan ber, gül koparmak Uzere bahçe duva
ilçilncU suçlu Mahmut ta yakalanmış- rma ~ıkm~.§, muvazenesini kaybederek 
tır. Bu Uç suçlu, suqu biribirlerinin sokaga duşmUştUr. lki kolu ve ayağı 
üzerine atmaktadırlar. Bütün arama- kıhl~ ihtiyar kadın, baygın bir hal
lanı rağmen, polise ait tabanca bulu. de Numune hastanesine kaldınlmı§. 

1 
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SALI 
BUGVNK'O HAVA BULUTLU 

namamıştır. Suçlulann isticvaplanna tır. 
bugUnde devam edilecektir. Sirkecide yangın 
aşı da 70 liradır. 

Bütçe encUmcni kanunun meriyete 
gireceği tarihi 1 ağustos olarak tes • 
bit etmiştir. Polis memurları ve amir. 
leri 1 ağustos maaşlarını yeni dere -
celeri üzerinden alacaklardır. 

Dün gece, Sirkecide tren garı ya
nındaki tüccar Kontopolusa ait pey
nir de.~o~undan bi~ yangın çıkmış, fa. 
kat buyumedcn sôndUrülmüştür. Se
bebi, elektrik kablosundaki bir kon _ 
taktır. 

Yeşilköy meteoroloji istuyonun • 
dan alınan maltı.mata göre, bugün 
yurdumuzda havanın umumiyetle 
bulutlu geçmesi, rüzglrlarm .ımaı is 
tikametinden hafif kuvvette esmesi 
muhtemeldir. 

Dünkü Hava 
Dün hava, öğleye kadar kapalı <"eç 

miş, öğleden sonra açılmıştır. RÜz • 
gar, şimalden saatte 10 kilometre sU 
ratle esmiş. barometre 763 milimet • 

5 inci ay gün: 31 Hızır: 20 

Arabi 1356 Ruoıt ısOS 
RebiUlevvel: 14 MaY1s: l

2 

Güneş: 4,35 - Öğle: 1~·~ 
!kindi: 16,10 - Akşam: ı9. 
Yatsı: 21,22-lmsak: ~ --------- - ~~ 

re, hararet en çok 23, en u. 14 ~ 
grat olarak kaydedilmiştir. 
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ispanya Harbinde Mütareke 
Teklifi Kabul Edilmedi 

lngiltere de Gönüllüler 
Hakkındaki Tesebbüsten 

ı••-·----w-----•-•M••we .... www. 

George V I 
Atafürkü 
Tehrık Etti l Vazgeçtiğini' Bildirdi 

lıp,:d~a, 24 <!AN) - İngiltere hükumeti yabancı gönüllülerin 
de..,ıett an çekılmelerini temin için önayak olduğu ve bu uğurda 
)''d'n =~ ~üracaat ederek Franıa ve Belçikadan müıbet, Alman
heldedi ... aaıt cevap aldığı, İtalya ve Sovyet Ruıyamn cevaplarını 
l\lnlh. il halde aon dakikada bu te9ebbüıünden vazgeçmit bu-

l•panyada asiler tarafından bombardıman edilen açık ,ehirler
den birinde ölümden kurtulan •iviller hicret ediyorlar 

/ ngilterede 
-.,or. 

lngiltere - . 
'eYindeki nın Mılletıer Cemiyeti kon- .--------------
tııuharip 'k~urahhası, Jspanyadaki 
btıı etnı 1 1 tarafın mütarekeyi ka
de bu teenıelerine mebni lngilta""enin 

Viyanada 
Hıtiercilerin 
Nümayişleri 

Ankara, 24: (A.A) - Rel 
sicümhur Atatürkün doğu
munun yıldönüınü münasebe. 
tiyle İngiltere Kralı ~lajeste 
Altıncı George ile Atatürk a.. 
rasmda aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Filistin 
ikiye mi 

Bölünüyor? 
/ mvaratoriuk 
Haftası 

ti §ebbUst Yetind k en vazgeçmek mecbu. 
t'tUe te~b~~dığını anlatmış ve bu su
~llnla be Us suya düşmUştUr. Bu -
~l lsp~aber ade·m·i ~üda~ale komi. 
için Ufra/a harbını ınsanileştirmek 
Gık Behirı:~Ya devam edecektir ve a
tneıini t ~ın bornbardıman edilme • 
bhh etrııne ,.n 1 k I · -dan b ~I§aca tır. ngıltere, 
Gı.ierni ~§ka beynelmilel bir heyetin 
h.._. ca ıle di~ 
"'lll'Uznıan ıger açık §ehirlerin bom 
blr tek}·r ı nıeselesinin tahkiki için 
ları bu~~te ~ulunmuştur. Bütün bun. 
"' ""n c.ı"...; . '-tanıbo - •Ciye müsteşan Lord 
1abnıştrrı:n· Avam Kamarasında an-

. lfarp Bv~A~ ONUNDE 
~n asu aı.ıyetıne gelince; bu -
lliden ~r Bilbao ha valisini ye. 
baoYu d ~ardıman ettiler. Asiler Bil 
lal'h.. enıır b · 
\..-uı.ı ve D ır çember içine aldık. 
~~tıdaki 

8 
Utango ile Bilbaonun cenu-

' i~·,, ..... ~n.sırtıarı ele geçirdiklerini 
1h~ ~ Cephedek' b 
_,,,l'lnde te 1 litUn faaliyet uuu-

ıtı~etin. :ıerküz etmektedir. 
ltı . tı; }'Uz· baoyu bombardıman et 

u, ve 1~nden Şehirde 15 kişi öl -
Ço]( binaıa kişi yaralanmıştır. Bir -
hı Asilerin r da harap olmuştur. rr: 8ev1tuı en son tebliğine göre mü
ltıiş Ue tı1U::ş kıymeti haiz olan Di
ltı lel'dir ..\ . kasabalarını işgal et-

et. tafy ~1 tebliğe göre 3 hüku -
lli!b <lresı düşür .. 1 ·· t" 1;1.._ - aoda u muş ur. . 

··~saya ~ .çıka.nıan 1185 sivil halk 
Q Cultıhun Uvasalat etmiştir. 
U u..,lldeUıa Yet kuvvet:leri Madrldde 
d~rleltıİşle ra cephesinde 10 kilometre 
ır });:~ r ve 7 k !tl · -"'nıan . asaba zaptetmişler 

bu "1-1?', CUrnıı bı:çok malzeme bırak
d~ ~Phede :yetçilerin 20 tankı 

~an •a den hücum etmiş ve 
r c~ltıhurtta.rak ricat etmiştir. 
~~ıYet gö ~et ~yyareleri bilhassa 
~ .. taYJ'are ~ e.rınışler. İki cUmhuriyet 
~ı a~iıı asılerin bir trenini mitral 

1 l'eai Ue e tutrnu§lar ve 10 asi tav. 
eM:. 'b Ça""'nıışlar . d" .: ) ~ -oisk · ı- ve gerı onmuş 

\'~ tafya~r ~eph~inde de cümhuri 
~ ~~ hi.iku erı. faalıyet gôstermişler 
~deJti ;ı:t tayyaresi Aragon cep. 

et1tı; .. ; 1 rnevzilerini bombardı • 
-...., r. 

liARICIYE 
lAYINLERI 

M ~ Oskova Müsteşarı 
. erkeze T . Ed"ld" \.~ita ay1n ı ı 

~oa1t ra, 24 <T 
~d 0va Bu an muhabirinden)-
'll ~in ~erark ~.lçiliği müsteşarı Nu 
lt~ ebıı ~ Rostence Başkonsolo. 
~ı ~ejat yYa, Atina başkatibi 
tıf }{ 'l'ahir A. rn_erkeze ve merkezden 
~il ~er Bat tına ba§katipliğine, A
ta~ llıfat ır·~rn, Fuat Köstence, Ha. 
t\ 11 ediırniı:ı11 an? konsolosluklarına 
.. ~ erdır. 

~tis Sergisi 
~~'>!o Açıldı· 
~e· , 24 ('I'A.N 
~~ 18i Al. Leb ) - Fransa Cüm
tı. '-~1llıiiel run bugUn Fransanm 
lh "'l, l' . 'h....._ l!erınsın· . b' 
"'il\ ~'"Ull 

8 
°' . 1 ır nutukla aç-

tıııı~11;tıere t:rgiy~.iştirak eden bü 
\ 9\l llıiUetıer şekkur etmiş, bu ser 
b4ı ul' ahengı ~~as.ın~aki kardeşlik 

~~letni t•- ıssını tebarUz ettirdi 
ş U', 

Viyana 24 (A.A.) - 15 e karşı 6 
olmak üzere Almanya'nın zaferile 
neticelenen .A:lman - Avusturya Hand 
bal! maçı münasebetile Naziler bir nü 
mayiş, yapmışlardır. Nümayiş esna
sında birçok Nazi grupları, "yaşa Hit 
ler,, diye bağırmışlar ve bu sesleri 
vatanperverler cephesi mensuplarının 
"yaşasın AvustMrya,, nidaları takip 
etmiştir. 

Kutba Giden 
Sovyet Heyetini 
Elçimiz Kutladı 
Moskova, 24 (TAN) - Sovyet hü

kumeti, şimal kııtbunlı keşfe giden 
ııc.rcı.c uır tebrik telgrafı gönaermi• 
tir. " 

Türkiyenin Moskova büyilk elçisi 
B. Zekai Apaydui Tass Ajansı muha
birine demiştir ki: 
"- Sovyet ilmi ve Sovyet ilim a • 

damlnnnm cesareti ile şimali kutbün 
fo'..hedilmiş olması ilim inkişafında 

yeni obir devir açmaktadır. Bu devir 
de tam bir muvaffakıyet elde edilme 
sini temenni eder ve Sovyet hUkume 
tini, Sovyet ilim akademisin~ ve şi _ 
mal deniz yolları merkez idareaini 
hararetle tebrik ederim. Şimali kut
ba bu parlak uçuşu yapan Sovyet tay 
yarelerinin bilgi ve cesaretlerinin 
hayranıyım.,, 

Kastamonuda 
Kır Gezintisi 

Kastamonu, 24 (A.A.) - Parti o
caklarının tertip ettikleri büyük bir 
gezintisi dün bütün Kastamonu hal
kının iştirakiyle Maslak çamlığında 
yapıldı. 

Türkiye Reisicümhunı 
&~KARA 

! ~~ gününüzün yıldö. : 

1 
nümu munasebetlyle Ekselin. : 
smıza kalbi tebriklerimi ve ay. 
nl zamanda sıhhat ve uzun 

f ömürler temennilerimi takdim 
İ ile samimi bir zevk duyarım. 
! Altmcı GEORGE 

Majeste Altıncı George 
LONDRA 

Doğumumun yıldönümU mü. 
nasebetiyle Majestelerinin ı 
göndermek nezaketinde bulun. 
duldan telgraftan ziyadesiy- 1 
le mütehassis oldum. Majes. I 
teıe ... itıin kalbi tebrik '\'e te. 
mennilerlnden dolayı samimi 1 
surette teşekkür eder '\'e ge. 
rek kendilerinin ,.e gerek Ma- 1 
jeste Krali~enin şah.'i saadet. ı 
leri hakkındaki en hararetll 
temennilerimin kabulünü rica 
eylerim. 

K. ATATVRK 

Suitanuıetraş 
Affedildi 

Kudüs, 24 (A.A.) - 1926 Dürzi 
isyanının şefi Sultanuletraş, affi umu 
miden istifade ederek Dürzü arazisi
nin merkezi olan Sueyda'ya dönmüş 
ve merasimle karşılanmıştır. Sulta -
nuletra~ Cebelüdrüz'ün bundan böy
le Cebeli Arap ismini taşıyacağını 
bildirmiştir. 

Şeker Şirketinin 

Merkezi Ankarada 
Ankara, 24 (A.A.) - Türkiye şe

ker fabrikalan şirketinin Eskişehir
d~ bulunan müdiriyeti umumiyesi bil 
ttin servisleriyle birlikte bugün An· 
karaya nakletmiş ve muamelatına 
şehrimizde devama başlamıştil-. 

Londra, 24 (TAN) - Filistin me
selesinin nasıl hallolunacağına dair 
verilen en son malumata göre, Filis
tin, manda idaresinden çıkarılacak ve 
Britanya Dominyonlarmdan olaoak _ 
tır. Filistinin Dominyon olmasından 
sonra Arapların ekseriyet teşkil et _ 
tikleri şehirlerde muhtar bir Arap i
daresi, Yahudilerin ekseriyet teşkil 
ettikleri yerlerde muhtar bir Yahudi 
idaresi vücuda getirilecek, daha son
ra Yahudiler için yeni bir mühaceret 
listesi hazırlanacaktır. Siyonistlerin 
liderleri Filistini milli yurt olarak is
tediklerini ve katiyyen tahdit kabul 
etmiyeceklerini söylüyorlar Deyli 
Meyil gazetesi Filistinin Araplarla 
Yahudile'r arasında taksim edilece. 
ginden bahse devam ediyor Bu gazete 
ye göre Arap ve Yahudi hududu Tab 
riye gölü, Lut gölU arasında uzanan 
hat ile tahdit edilecektir. 

SABIK KRAL 
EVLENDi 

Parla, 24 (TAN) - Cande şato -
sundan haber verildiğine göre, Wind 
sor Dükü, kendisi ve Madam Simp -
son hakkında Amerikan gazetelerin 
de yapılan neşriyata fevkalade kız
mıştır. Çünkü bu gazeteler Dükün 
yün yelek örmekle vakit geçirdiğini 
yazmışlardı. Dün akşam da şatonun 
duvanndan aşmak istiyen bir Ameri 
kalı gazeteci tevkif edilmiştir. Wind
sor Dükü sevgilisile bugün bilfiil ev
lenmiştir. Nikahın tesçil muamelesi 
3 Haziranda yapılacaktır. 

lngilterenin 

Yeni Kabinesi 
Lond.ra, 24 (A.A.) - Chamberlain 

kabinede yapılacak tebeddülat hak
kında Baldwin'le müzakerelerde ıbu
lunmaktadır. 

Londra, 24 (A.A.) - Kral ve kra
liçe bugün öğle zamanı Saint - Paul 
kilisesinde "İmparatorluk haftası,,m 
açmışlardır. Hükümdarlar Bucking • 
ham sarayından güneşli bir havada 
otomobille hareket etmişlerdir. Valde 
kraliçe Mary ile hükümdar ailesi lza 
smdan yirmi kişi. Başvekil Baldwin, 
Dominyonların Başvekilleri, Hind ve 
müstemlekelerin mümessilleri de me 
rasime iştirak etmişlerdir. 

Güzel Bir Kadının 

Ensesine Bıçak 

Saplayıp Öldürmüşler 
Paris, 24 (A.A.) - Dünkü pazar 

günü Porte Doree istasyonunda bi -
rinci mevki boş bir metro vagonun -
da Madam Loctotoa isminde genç 
ve güzel bir kadının cesedi bulunmuş 
tur. Genç kadının ensesine bir bıçak 
saplanmış idi. Katili kimse göreme • 
miştir. ' 

Alman • Fransız 
Ticaret Anlaıması 

Paris, 24 (A.A.) - Echo de Paris 
gazetesi, Alman Nazın Schacht'm 
beynelmilel sergideki Alman pavyo -
nunu açmak ilzere Parise geldiği sıra 
da Fransız devlet ve maliye adamla
riyle görüşeceğini yazarak diyor ki: 

"Fransız - Alman ticaret muahede 
sinin akdi için yapılmakta olan müza 
kereler müsait bir cereyan takib et -
mektedir. Binaenaleyh bu. muahede
nin kısa bir zamanda aktedilmesi bek 
!eniyor.,, 

Lindberg'in bir çocuğu 
daha oldu 

New.York, 24 (Tan)- Lindbergin 
bir erkek çocuğu daha doğmuştur. 
Öteki çocuğu beş yaşında bulunmak
tadır. 

lspanya ıre Mütareke 7eklifi 
I
• spanya harbinin onuncu ayı. ı· • • • • · • ' • , , • , , • , , , , , , , , , , , • .·, , , • • • • • •, • , , , , , , , •, , , . . . ...... ·ı d •l ti b t klifl t 1 u na girdiği ,.e harbin daha u- · e\ e er u e BS\ p e k&11L 

zun bir zaman sürüklenip gidece. YAZAN • ÖMER RIZA DO~RUL lıyaeaklar mı! 
ğine muhakkak nazariyle bakıldığı • İspanyadaki muharip taraflann 
bu sırada. Londradaki ademi müda- •• '' ' '° • ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • ' • • • • • • · • • • , , , , , , , , • noktal nazarı hakkında henüz müs.. 
bale komitesi İspanyadaki yabancL ~etice \'erecektir. Çünkü 0 zaman teşekkll olduğu haber '\'erilmekte- bet bir haber gelmemiş bulunuyor. 
lan bu memleketten çıkarmak me. uhatap olanlar, yalnız İspanyol. dir. Bu yüzden Cümhuri~·etçiler, a. Fakat İspanya harbi ile çok ya-
seleslni konuşmakta n İngiltere hü- ;ardır ve İspanyollara kendi mUJet- silere karşı açtıklan harbin, '"·alnız kından alakadar olan Almanya, mU-
kiimeti de bu işi ba.5armıya yardım erini zedeliyen ve yere seren, kendi "' tareke teklifine taraftar oldugwunu 

yurtlann h bir l.11yanı bastırmak mahiyetinde ol. 
etmek üzere muharipler arasında verme 1• arap eden bir harbe son göstermiştir. Bu harp ile ayni dere. 
bir mütareke teklif etmiş bulun- k içın \.'Uku bulacak bir ta. madığıru, fakat bundan başka mem- cede alakadar olan ltalya Ue So 
maktadır. l'lütarekeden maksat, iki \'assut, herhalde daha fazla dikkat. leketl yabancı istiladan kurtarmak . v. 
muharip taraf arasındaki askeri ha- le dinlenir, ve daha fazla ehemmi- harbi olduğunu da söylüyor ve bu- ~et Rusyanın bu teklife \'erecekleri 
reketleri durdurarak cephelerde ve. yetle karşılanır. nu kati delillerle ispat ediyorlar. cevap hakkında henüz kati malfi-
ya cephe arkasında ~alışan yabancı ~ugünkü vaziyet i.,e, böyle bir mat yoktur. 
gönüllillerln memlt>ketten çıkıp git. ~'\a..'lsuta müsait değUd'r. ÇünkU, c Umhuriyet hükfımetl bu ya. Yalnız İtalyanın da İspanya har-
melerini temin etmektir. Yabancı Iraz ~'Ukanda dediğimiz gibi, l'I- banm istilayı muhakkak su. binden ve bu harbin sonu gelmlye. 
göntillillerin İspanyadan çıkıp git- pany~ dövüşillen harp, dahlU bir rette bertaraf etmiye azmettiğini ve cek bir surette sürUklenlp gitmesin. 
melerlle İspanya harbi, İspanya harp değil, beynelmilel bir harp bu azmini, bütün İspanyol mllletl-mln den usandığını anlatan haberler · 
topraklarında dövtişillen beynelml. yaturüdUr. Bele İspanyanın asL nln ~arac.ağmı Ueri sürerek harp · 
lel bir harp olmak mahiyetini kay- ler elinde bulunan kı"-'""daki mu. gelmektedir. Bu haberler doğru ise aı.u..u.u sonuna kadar devam ettireceğini, İtalyanın İspanyaya kartı tuttuğu 
bedecek ve tam mana...~lle dahili ve hariplerln l11panyol olmakta.o ziya- ıöylemektedir. siyaseti değiştirmek üzere oldoiuna 
.milli bir harp ola<'.akhr. Yani bu de yabancı oldoklan temin dlll 0 h ld ln hükmetmek "'anlı• olmaz. Hakikat e vor llt ~ .. ~ -
harp, yalnız tspanyollan alikadar A il t f ., • a e g ere ve ı: ransanm 1s 
eden, İspanyollar tarafından bir ne. s er ~~ •~da ekseriyetin, ya- muvafakat etmiş olduğu mütareke te panya Cümhuriyeti, asllerin ha-
ticeye ve sona erdirilmesi gerekle. hancı gonul1ülerden müte~ekkll oL teklifi ne olacak! reketi karşıHında kolay kolay yenil. 

mlyeceğhıi gösterdikten başka bu 
şen bir harp mahiyetini alacak, bel- masma mukabil, Ctlmhuriyet tara.. İspanyada muharebe edt>n taraf- harpten galip çıkİnasınm kuvvetle 
ki de o zaman bu harbe son vermek fmdakl kuvvetler ~nde ancak onda lar buna muvafakat edecekler mi! muhtemel olduğunu göstermlt bu-
için \'Uku bulacak teşebbüsler bir bir veya iklslııln yabqcdardan mil- Sonra ispanya ile alika.dar olaıı lunuyor. 

Halk Okumuyor 
Amma! 

Herifin birisi anlatıyormuş: 
- Peder merhumun 1iftliğinde 

var çiftliklerin ağalan topl 
bir nişan atma mllsa.bakası yap , 
lardı. 

Çerkez Hüseyin denilen abcı 

maruf birisi yirmi beş adıma bir 
telik dikti. Tabancasmı çekti, b 
ateş etti. Yerden toz ~ıktı, IBkin 
telik yerinde, vuramamıştı. 
dan, Muhacir Ali isminde eşkıy 
tövbekar olmuş birisi vardı, 
taba.ncaslle o ateş etti, Iikin o ü 
ramadı. Kaypak HUse~in isminde 
darmalıktan gelmlt birisi bil · 
Smit Veson tabancaslle ~eU, 
nişan aldı, ateş etti vuramadı. B 
n gören babam fena halde içer 
Ra.hmetll çok atıcı idi.. Hemen l 
geçtit meteliğe nişan aldı ve 
ile tetiği çekti. .• 

Hikaye buraya geldiği zaman i 
)'e bu müsabakada bulunmuş b 
girince anlatan sözünü şöyle bi 

- Lik1n o da vuramadı .. 
Şu sırada kalem sahipleri. ma 

ve kütüphane sahipleri arasında 
bahaseye zemin olan bir mevzu 
Halk okumuyor. 

Bu hallı dediğimiz zümre, ıüph 
mUne'\"Ver tabakadan ayn olan 
balık olacak. 

Bunlardan birisi kendi hald 
böyle görüşilldUğünU görünce a 
açıp: 

- Haydi blz okumuyoruz Bay 
Lakin slz yani mUnenerler 
yor musunuz! ve yıllık bütçen 
kaç paraAIDI türkçe kitaplara a 
y~uz! 

Diye aorarsa - haydi ben de 
dimi müne'\'Ver sayayım - hep 
çiftlik ağasmm meteliği vuranı 

zaman dü~tüğü kötü vaziyete d' 
mi)iı'! Çünkü - lif aramızda -
zlın münevver tabaka okuma lht 
cmı az ç.ok bildiği ecnebi dlllnd 
matbualar ve eserlerle tatmin e 
tedJr. Gertl dünyanın heryerlnde 
banca dilden eser okunur amma 

l nlsbet bizde !lQk amma ~ 
tir. Çünkü -)ine llt 
biılm eserler icap ettiği kadar ol 
ve üstünde işlenmiş değildir. H 
de olduğu gibi bu sözümün de bl 
lam lstlsnalan olduğunu söylem 
beraber ıuraya işaret etmek ister 
1d; bli eser se'\·ap olsun diye o 
maz. Okuyanın ondan birşey öp 
mesl, manevi bir zevk alması ve 
elllfle kendi arasında fikri bir mü 
sebet teessüs edebilmesi lazımdır. 
nun içindir ki dünyanın manıf, ha 
orta halll müelllflerf, hlkiytclleri 
ıa..,ırlar, görürler, tetkikat yaparl 
Ve bütün bu topladıklannı bir a 
toplayıp eserlerini ya.zarlar. B 
ise eser okuyucudan ıl1·aCie 
menfaati için \'Ücut b~ur ve e 
bir gazeteye tefrika olduktan ao 
piyasaya kitap halinde çıkablllr. 

Böyle kitaplarda ise tefrika lU 
yani birtakım vahi mütalealar, 
tan yukan felsefelerle şişirilmiş 
mak hastalığı vardır. Çoğu tefrik 
lamı düşündükleri satın artırmak 

eserin kıymetini değil. E böyle en 
li gazetede çıkarak kaymağı alın 
zaten uzata uzata büsbütün su ka 
nuı eserleri de kimse olruınaz. 

Halkın çok okuduğu satııt lsta: 
tikleri ve mahalli tetkiklerden 
şılan A'1k Kerem ve emsali ldtapl 
da böyle şeyler yoktur. Hikayeyi 
leden adam vakanm sıcaklığını ka 
betmemlye dikkat eder. Araya b 
takım ha;şe,iyat sokarak Türk arg 
sunda -tıraş- dediğimiz nevld 
(Tlrade) ler yapmaz. 

Biz de halka okutmak istedi w 

de kesif, tıkız yaıılma.fima, ,. 
hareketini kaybetmeden hl.ki.ye 
anlatılmasına dikkat gerektir. Ço 
yum, uzun yazmak için, harfler, k 
itmeler ve satırlarla kale dmıarı gl 
bir sürü sayfa doldunnak, halkı ok 
maktan soğutan belli başlı ruhi 
ınU••rdendi:r. 

B. FELEK 

FRANSADA YENi 
BiR GREV 



' =========================TAN 25-5 - 937 ~ 

"' 
.M.ahkemelerde ilan Tarifemiz~ 

TAN Gazetesi 1 Haziranda.n ~ 
itibaren tatbik edilmek üzere ye. ~ 

BiRiÇ 
MESELE Si Radyo 

Elektrik Şirketi Davasında 

Ehli V~kuf Teşkil Ediliyor 

ni bir ilan tarifesi hazırlamıştır. i Bugünkü Program: 
Gazete satışlarının artması, kL Oğle neşriyatı: Ji6. 
ğrt fiyatlarının yükselmesi ve 12,30 Plakla Türk musikisi 1~ -ı1I 
gazete masraflarının artması bu t vadis. 13,05 Muhtelif plak neşrı) · 
zarureti tevlit etmi~tir. t 14 Son. 

~ 
1 Ha.ziran 937 tarihinden iti. ~ Akşam Neı;rJyat: 30 

~~ren n~şred~lecek ticari ilanlar ~ 18,30 Plakla dans musikisi 19Şri. 

~ 
ıçın tat bık edilecek tarife şudur: t Konferans: Eminönü Halk evi ;oe Jel 

F r1.· d öna olu yakasmda kullanılması 
icap eden 7:SO bin liralık muaf maL 
zemeyi kaçak olarak bqka yerlerde 
kullanmaktan suçlu Elektrik Şirketi 
şeflerinin muhakemesine dün eabah 
9 No. lu ihtisas mahkeemsinde devam 
edildi. Mahkeme salonu açılır açılmaz 
şirketin ıuçlu erklnı eski sorgu sıra.
siyle yerlerini aldılar. Bu celesede ge. 
rek suçluların, gerek gUmrtlk idaresi 
avukatlarmm arttığı görUIUyordu. 
Geçen celsede ılrketl dört ve gümrük 
idaresini iki avukat temsil ediyorlar
dı. DUn, Kenan Ömer, Sadi Rıza, Ra. 
mis, Hüseyin Sadettin ve Hamdi ,ır. 
ket müdafii, Rifat Ahmet, Abdullah 
ve Nurettin de gümrük avukatı ola. 
rak bulundular. 

Dinleyiciler araamda bu tahkikatı 
idare edenlerden Nafıa Veki.leti hu
kuk müşavir muavini Bay Tahir de 
vardı. Elindeki kalem ve klğrtta.n mu 
hakeme saf aha.tını not edeceği a.nla. 
§Ilıyordu. 

Müddeiumumi, ehli vukuf utiyor 
Evvela, hakim Bay Atıf ilk tahki

katın genişletilmesi için tarafların bir 
diyecekleri olup olmadığını sordu. 
Müddeiumumi Hakkı ŞUkrtl: 

- naveten bir talepte daha bulu. 

olara.k çağnlmalanna karar verilme
sini i8terim. Eğer mahkeme ehli w. 
kufun celbine karar verirse icap eden 
başka taleplerde de bulunacağım.,, 

Gümrülı avulıatlannın ütefi 
Bundan ıonra gUmrUk avukatı Ri

fat Ahmet, "bl.z.im de illve edeceğimiz 
var,, diyerek söz aldı ve hazır'Jadığı 

notu avukat arkad8'Jna uzattı. 
Avukat Nurettin in okuduğu bu not 

ta başlrca. §unlar isteniyordu. 
1 - Muaf malzemeye ait gümrük 

beyannamelerinin gümrükten getir. 
tilmesi. 

2 - İhraç bonoları ile evrak bakıl
madan önce umuru hukukiye mi.ldür. 
lüğünce verilmiş bir mUtaleaname 
varsa bunun istenilmesi. 

3 - Müddei umumilik makamına 
veril mi!} evrak arasından bu da va 
mevzuunu ispata yanyacak vesikala. 
rm mahkemeye verilmesi. 

Bu tarife santim itibariyle tertip yat kolu namına, Nusret Sefa. 'fil.ti; 
ma ve arkadaşları tarafından ö . 

~ 
edilmiştir: musikisi ve halk şarkıları. 20,s.~ ·Ie"· 
n· "I 10·6 ıner Rıza tarafından arabça. SO) tJ 
ırinci sahifede 400 Kuruş : A.D.2 20,45 Cemal Klmil ve arkadaşları~ 

lkinici ,. 250 ,, 9.7.5 n.fmdan TUrk musikisi ve hal~ iıilt 
.,~ ü .. Koz kör. (S) oynar ve bugün le- kıları (saat ayarı) 21,1:5 Radyo

15
° ;.· 

~ 
uç ncu ,. 200 " dram (Madam Büter Fley) 22, ..• 
Dö dün veleri yapar. ...a 

r cü " 100 ,, • jan• ve borsa haberlen· ve ertes,1oJ0s·t· n· ~ " Bu meselenin halli 31 Mayıs pa. .. 

' \ ~
...uıger sahifelerde 60 ,, " nUn proğramı. 22,30 Plakla so.:, .,_ 
Son IJi.n sahifeleri 40 ,, ~ ZB;rtesi sayımızda çıkaca~tır. opera. VC operet parçalnrı. 23 ;:,O,.. 

katı Kenan söz aldı, tahkikat yapan- - 17 Mayıs sayımızda çıkan mesele Günün program oı.U 
lann §ahit olarak dinlenmelerine lü. ~ Bununla beraber daimi milşte. i nin halli: Senfonik konserler : , 
zum olmadığını ~öyliyerek dedi ki: riledmiz ayrıca tenzillth tarife. • D.V.8.2 21,•5 Bükreş Radyo senfonik ot 

- Bu zatler, dediklerinin ve iste- den istifade edeceklerdir. • A.10 kestrası. 
diklerinin tahakkuk ettiğini görmeyi ~ 3 UaJ"tt konserler : ~ 
arzu ederler. Çünkü onlar ayni za - -"' -"'"' '~"'"~" • 13 Parla kısa dalgaaı Kona~ D 15 
manda müstantiklik vazifesini de yap + 13,10 Bükreş orkestra konserı l~ 
mışlardır. Müddeiumuminin bu talebi TEŞEKKÜR Keza 15Keza15,25 Prag kısa d~615 
yerinde değildir. Reddedilmesini is _ Operet ve sesli film mı,ı.aikisi ?tl;,.. 

Sevgili babamız ve aile reisimiz in- Varşova Halk orkestrası. 18,SO çı· 
terim.,, kova karışık konser 19,15 Pcş~~.,: .. ı 

Kenan Ömerden sonra Sadi Rıza a- §aat mi.lteahhitlerinden ve tınar Yur- gan orkestrası 19,30 Roma .d~~~ 
du müessisi Nig-deli Bay Emin Ben· A b Tü k 1·1h Jl yağa kalktı ve Kenan ömerin ağzın. ra ça r çe ve rumca musı"' ,,0 linin vefatı dolayısile cenaze merasi- riyat ?O 10 Prag Askeri bando "" · dan. devam eder gibi: - • ıngilll 
mine iştirak, biz.zat taziye telgraf ve Varşova orkestra tarafından ı.ef 

- Onlar bu dava ile okadar alaka. musikisi 20,40 Viyana koro ve orc,._ıı 
d mektupla teessUrlerimizi paylaşmak + 6.5.4 .,.. 

arlar ki muhakemeyi adım adım ta- r + tra 21,10 Kolonya karışık eğlen~ .. 
kip ediyorlar ve muhakeme notlarını utfunda bulunan dostlarımıza şük - V.8 program. 21.40 Milano - ·rorino: ....at 
bile alıyorlar. Bunlardan birisi de ha- ranlarımlZl bu satırlarla a.rzederiz. Koz kör. \S) oynar ve 6 leve ya- rışık orkestra parçaları 21,40 Bel&;tğ 
18. buradadır. Ve not almakta devam Merhumun eşi, eyl4tları, damatları par. 9pera artistlerinin konseri 22,25 Jer. 
ediyor, dinlenmesi istenen ""ahit hazır Baldız ve kayınbiraderi. l - (S) pik (A) ni oynar. kısa dalgası Sesli fUm ve opedre 0 ot" 

':l 2 K'· (8) l" · 1 y d den parçalar 23,20 Viyana Ra Y-: ..... aı 
hk tahkikatını yapmış ve raporunu - or ısın oynar. er en kestrası 23,25 Peşte radyo orkeStJl"""" 
da vermiştir. Onun tekrar şahit ola - Türkiye Tıp Encümeni (Ad ~e alır. Oıteralar, operetler : . 0~ raJc dinlenmesi kanunun ruhuna uy. · - Yerden iki sağlam piki oy 18,30Moskova kısa dalgası bı~reidf 
gun dü§mez, dedi ve eliyle de dinleyi. Türkiye Tıp Encümeninden: nar. Eğer {W) dördüncü levede piki ra piyesinin nakli. 20,30 peştevatl°" 

MiJJJeiumumi cevap veri"or ciler arasında bulunan Nafıa hukuk kesmezse (keserse trefl çatalına dil· nin "Rlgoletto., operası 21,15 
" Türkiye Tıp Enci.lmeni 26 mayıs ,er, mesele kalmaz) va operadan nakil 

Gümrük avukatlarının istekleri an- mUşavir muavinini işaret ederek gös- 1937 "arşamba ak .. amı saat 18,30 da 5 (N Oda musikisi: •" 
d" " :. - ) kör (10) !usunu oynar. ıs ;to1 

laşıldıkta.n sonra, müddei umumi Hak ter 1
• Etibba odası salonunda toplanacak el (W) de kalrr, ve i~ter istemez 18,15 Varşova Oda musikisi 'a-

kı Şüluii ayağa kalktı: Şirket avukatlarının bu talepleri ve profesör A. Esat tarafından "un. Prag Bando (Kentet) 19,20 prag 
-Amme davacısı, mUddeı" umumL ikinci bir münakaşa kapısı açtı. Mild- k trefl oyniya.rak (S) in çatalına düşer. da musikisi. ~ .-4 

u rahim ti.lberkülosu,profesör Frank b) eğer (W) ilk ıevede koz (D) nı ~ 
ilktir. Sö"ylenı"len ikı"nci tahkı'kat e•,....a. deiumumi: ta f d "h · • • ra m an ematologı sahasında k {N) d h 1 "ki k .. E) 1 • 
kı mUddel umumiliktedir. Müddeiu- - Kanun şehadete mA.nl olan hal- nadir hastalık şekilleri'', profsör Ab. orsa er a 1 or yapar. { Küçük Kemal çın 
mumilik vazifesini bilir. Kimsenin ih. leri saymıştır. Tahkikat yapanların ya iki karo veya bir karo ve bir pik J 

h•t l k d" l 1 • d k nt dülka.dir tarafından "Cirrhose parti· atmak mecburiyetinde kr.lır. Eğer ı· G H 1 •'f"' 
tarma !Uzum yoktur. Mi.lddeiumumi §a 1 o ara ın enme erın e anu elle hakkında,, teblig~ler yapılacaktır. · lr ece azır aft btitün piklerini tutarak iki karo a-
da;acılar~ ar.zuıagUr~arUbkağlanama.z. hi~~:::::;:o~~· ::!~ladıi!t ka. Muhterem meslektaşların teşrifleri tarsa (N) bir I>ik yapar ve sonra Tiyatro sanatkan K\ir.Uk 'J{;,~ıı: 

unun zenne m avukatı Ri. ~ rica olunur. karo ile (E) ye el verir, ve geri ka· lln öJih.-.H-"·· _,üuonumü mUna pi' 
!at Ahmet söz aldı: lan lcveleri yapar. ıe Ferah tiyatrosunda bir gece ~e· 

- Biz mi.lddeiumumtliğe vazife ih- lerl kanunen memnu olmadığından lacaktır. Programa göre, o gec~. sa.· 
tarmda bulunmadık. Ceza usulü mu.. gümrUk müfetti§i Abdullabla Nafıa mal rozetleri da~tı,J.~cak. değer\~. 
hakemelerine göre, biz mUddeiumumi hukuk müşavir muavini Tahir şahit Tarla Yüzünden natk!rın hayat ve "·fiatıralan aııvıtı,. 
ye bağlanamayız. Hakkı f&hsl namına olarak çağrılacaklardır. caktır. Ayrıca projeksiyonla ~~adi· 
herşeyi serbestçe istiyebiliriz. Bu iş- Mahkeme, dosyada bulunan evrak. Çık an Cinayef lin sahneye koyduğu "Aynaroz ~ b' 
te mUddelumumtılk vazifesine mil. la şirketten isenen vesikalar üzerinde sı,, ile "Bir kavuk devrildi,, den t9 

nacağım, diyerek aöz aldı ve istekle- dahale etmiş değiliz. lşin kendi da. tetkikler yapmak üzere bir vukuf he. Çatalca, 24 (TAN) - Tarlaya bir 1 1 •· t ·ı kt' o ar gos en ece ır. 1111 • rini şöylece sıraladı: vamımı mevzuuna taalllıku vardır. yeti ayrılmasına karar vermiştir. Bu hayvan bağlamak meselesi yüzünden Merasimden bir gUn evvel ıner ılt' 
"- Tahkikat kiğrtlan ve durutma Diğer gümrük avukatı da buna yakın heyet, üç gümrUk müfettişi ile Tica- Hüseyin adında bir köylil ile korucu mun kabrine gidilerek ihtifal yşP 

nm son şekline göre gümrük, muha. bir cevap verdi. rarmı okudu. ret Odasının seçeceği üç zattan mü- Mehmet arasında bir kavga oldu. Ko- caktır. 
ıebe ve elektrik tesisat ve inşaatın- Hakim, tercüman vasıtasiyle tek. Vukuf heyeti, tetkik yapacak rekkep olacaktır. Hazırlık tahkikatını rucu Mehmet, Hüseyini tüfekle vur. ti 
dan a.nlıyan fen mensuplarından birer rar 8UÇlulann bir diyecekleri olup ol- Bu karara göre, Uzayanın vazife. yapan Nafıa hukuk i~leı~ müdür mu- dıı.ı. Hilseyin, aldığı yaraların tesirile Mimarlar Cemiyeti Kongre t>ııl 
kişinin intihabiyle malzemenin Av. madığmı sordu. si hakkında şirket şubelerine verilen avini Tabirle gilmrUk mUfettişi Abdul biraz sonra öldU. Ti.irk Mimarlar Cemiyeti tstaJl 
rupaya sipa.ri\ı verili9i, ambarlara Suçlular yerlerinde oturuyorlardı. malUmatı havi evrak suretleri ve am lah da heyetin tetkiklerinde hazır bu. Çatalca müddeiumumtliği, Hüseyi- eubeei başkanlığından: ~ 
nakli ve bütün muamelelerin aeyrini Hlkim, ihtar etti: barlardan çıkarılan eşyaya. ait bono. lunacaklar ve kendilerinden lazım ge. nin cesedini morga göndermiştir. Şubemiz yıllık toplantısı 28. ~· 1'ilP 
elektrik girketi namına defterlerden - Ayağa kalksınlar da öyle... larla imha edilen evraka alt listeler, len izahat istenecektir. Morgun vereceği rapora göre tah- cuma gUnU saat 17,30 da Alay kÖ~~ 
tetkik etmek ve raporunu vermek U- Ayağa kalktılar. Evvela, direktör ve Sadinin göreceği iglere ait tamim :Mahkeme, bu Jtarardan sonra Ha- kikata devam edilecektir. de toplanacağından, bUttln aZ8 

zere bir ehli vukuf seçilmesine ve bu M. Uzayan ilave edecek birşe:'\'?ri müddeiumumilik vasıtasile şirketten ziranın yedinci gününe bırakılmıştır. teşrifi rica olunur. ~ 
tahkikatı yapan gümrük müfetil§i olmadığını söyledi. Diğer suçlular aa getirtilecektir. (Suçlulann yukardaki krokile- Galatuarayhların Pilavı ~ vv 

:Abdullah ile Nafıa Vekaleti hukuk direktörlerine uydular. Bundan ba~a. hazırlık tahkikatını rl gazetemizin hususi ressamı ta- 30 Mayıs 1937 pazar günü bütün davetiyelerini cemiyet binasınd•~ı:f 
mil§avir muavini Tahir ve diğer üa. Şirlıet avukatının itirazı yapanların ve duruşma safhalarını ta rafından muhakeme esnasında Galatasaraylılann mektepte yemek ya mektep kapısından almaları 

dl!!e!!le!!rı!!!!·!!!!!l!aım!!!!!!!!!!!!!an!!!!p!!!!!!h!!!!!!itl!!e!!nn!!!!· !!!!i!!m!!!!!!m!!!!!!e!!!!!!!ı!!!!!!ah!!!!!!!ldi!!!!!!!!!!!!!!B!!un!!!!d!!8Jl!!!!!!so!!!!n~ra~e!!!!uç!!!!l!!!!u!!§!!!!ir!!k!!e!!tin!!!!!!!!!!!!!av!!u..!!!!!!k!!!ip!!!!!!ed!!e!!!!n!!!!le!!!!r!!!!in~§ah!"!!!!!i!!!!t !!o!!!!la!!!!r!!!!ak!!!!!!!!!!!d!!!!in!!!!le!!!!nm!!!!!!!e!!!!-~~!!ç!!!!lz!!l!!lm!!l!!ş!!!!tlr!!!!.!!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!y!!e!!di!!ğ!!i !!gu!!"'!!!!n!!üd!!iı!!!!. r!!.!!B!!iı!!'t!!ü!!n!!!!ar!!k!!a!!!!d!!a!!ş!!lar!!!!m!!!!e!!d!!il!!m!!!!e!!k!!te!!di!!r!!.~!!!!!!!!!!!!!!~~ 
- Demek elcik yerine koca ktlrkten torba getir

miş. 
- Frenk iJi kız. Torbadan da. bUyük. Senin kara 

çepiç ferah ferah içine aığar. 
:Vergici merak etti : 
- Ne anla.tıyonun Nazife Teyze? 
- Hiç oğul, Abbas Efendinin Erden birşey getir-

miş te. GUner için. Kürkten torba mıdır nedir? El
lerini içine sokacakmıf ta kom,ulufa gidecekmiş. 
Kucağına. benim yıllık kuzuyu aiu. daha iyi ... 

Kadınlar gUlUtıneğe bafl&dıla.r. Ali dedikodunun 
önüne geçmek istedi : 

- Ne getirirse getirsin. Adakbaı değil mi? 
Taze bir kadın atıldI ı 

- E ... h kimbilir ? 
- öyle Yılı görmedin mi, Zeynullah Elendi Hoca 

aUn karşıya çıkmadı. Dönen aöze bakarsan bir ba
hane ile çiftliğe kaçmış. 

- Bundan ne çıkar ? 
- Ay Ali Efendi, sen de amma ince soranım! 

Ne çıkacak? Dd aydır mebusun kardefi Dünbeleğin 
HAfızla sıkı 111kı görtl9mek te nesi? Böyl.e yeğenlik 
mi olur? Hani ~mdiye kadar aralan açıktı .. 

- Akrabalık bu. Dün açık olur, bugün banşık. 
- Sen öyle bil. Ağur Istanbuldan gelecekınl§ te 

GUnerl .. 
- E ... y ne olmuf. 
'.Alinin hemfireei derhal ıöze kan,tı: 
- Ay! sen de Şahver abla. Lltl ne çok untırauı .. 
Sonra Aliye dönerek : 
- Bakma. ıen ona. Şahver abla. bu, aöyler, 
Şahver kızdı : 
_ Ayol herkesin ağzındaki eakızı sade ben mi cif· 

hiyorum. GUneri Dünbeleğin Hifrza almak istiyorlar. 
Ağası mebus değil mi? lsta.nbulda da arkası var. Bi
rinin arkası, ötekinin pa.raar, arada sen. ben kalırız. 

Ali dalgın dalgın önilııe baktı, duda.klarmm ara-
11ndan : 

SiMDiLiK 
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- Ya Erden. dedi. O ne olacak? 
- Adam aen de, o da hekim olrnut ya. Istanbulda 

bin tane hanımın arasına gire çıka elbette kendine 
bir kokona bu'lur. 

Na.züe teyze söze kan,tı : 
- Karşı çıkma.maaı ondan ya. Soğuk duracak. A

raları açılacak. Adak bozulacak. Güneri öte tarafa. 
olayca aktaracak!. 
- Ya biribirlerine gönül çekiyorlarsa. 
Şahver bir kahkaha salıverdi: 
- Süt kardeşisin, söyle de koparmadan tatlıya. 

bağlasın. Yoksa çeke çeke çat! diye kopuvereceğine 
kalıbımı basarım. 

Alinin anası iğnesini, yemenisinin kenarına ilişti
rerek Şahvere baktı. Ve: 

- Kızlar! dedi. Çok oluyorsunuz. Bizim nemize 
llzım bunlar? Elllemin kızı, kızaniyle uğ"-'mak ya
kıfmu. Allah ta razı değil. Alır, verir, olur, olmaz 
bize ne 1 

Bu aözlerden hoşlanan Ali : 
- Ha töyle! dedi. Aferin nineme! Burada birkaç 

kadın toplanmtf1mız, önünüze gelenin eteğinden sU
rUkleyip duruyorsunuz. 

- U.fa da vergi yok ya! 
Nazife teyzenin bu şakası hepsini gUldUrdü. Ali 

Efendi ahıra doğru yUrUrken hem,iresi seslendi : 
- Hayvanın timan Oldu. Hiç gitme? 
- Kim etti? 

- Mustafa Dayı saman getirmişti, ıevabma ti. 
mar ediverdi. 

- Bari tabakasına biraz tütün koyaydm. 
- A, onu unutur mu? Daha samanı yıkmadan ta.-

baka!!ını doldurdu ... 
AH kunduralarını çıkarıp içeriye girdi. Anası ar

kasından seslendi : 
H .' - a. unuttumdu, oğlundan mektup alınıt. 

- Ya, gözleri aydın demek. 
- Bu hafta frenk içine gideceklermiş 
- Galiçyaya mı? 
-Bu ne bileyim oğul. Bir tek yerde muharebe yok 

ki .. Zahir öyle bir yere gidecekmh~. Salih Efen dinin 
güveysi, gelin Ayşenin oğlu şehit dUşmüşler. lma.· 
mm yeğeni de yaralanmış. 

Bir kadın elini sallıyarak içini çekti 
- Bu gidişle sağ kalanı parmakla gosterecekler. 
- Rabbim Ta!laya sığındık. 
- Muhacirköyilnden biriei gelmlfti, o anlattı. O-

tuz asker vermişler, yirmi üçü mU, yirmi be9i mi ne? 
Hep şehit düşmqş .. 

Alinin hemşiresi yutkundu, yanaktan kızarmış, 
gözleri yaşarmıştı. Şahver farkında oldu. Yanındaki 
kadını gizlice dUrterek : 

- Gene ağlıyor, dedi. 
- Bırak ağlasın. Ağlaya ağlaya içi 1!-Çllil'. 
- Zavallı kız ! 
- Zavallı Hasan .• 

- Allah rahmet eylesin. . bl• 
. Şimdi hepsi susmuş, ve hepsinin yürekleri, b~ ı.o 

rıne bağlı birer acı ile çarpmağa başlamıştı. .Alın A· 
hemşiresi Melek, altı ay evvel nikahlanmış ve nik ıd 
hın haftasında Hasan askere gitmişti. Onlar da 1 

buçuk yıl gönül çekmişlerdi. Ağasına söylcıneI<terJ 
korkan genç kız. bir gün hayretler içinde kalnııştıo 
Ali ona ansızın: 

- Seni Hasan Efendi isterse varır mıSin? 
Diyivermiftl. 
- Hangi Hasan Efendi ? ~ 
- Niye bilmemezlik ediyorsun? Salgın kltib 

YuvıaköylU Ali Efendinin muavini.: 
Ve bunu ıöylerken afaaınm dudaklannda ıeııir 

muhabbetli bir tebessi.lm vardı: 
- Söylesene .• 
- Siz bilirsiniz. 
- O halde oldu, bitti, öp elimi? tt-
Böylece olmu,tu. Fakat böylece bitmedi, Tanrı bbJ' 

mesini kısmet etmedi. Olüm bu saadeti de yarıın 
raktı... dllır 

Ali Efendi, oduma girerken ıokak kapısı vurul 
Hem9ireai kalktı : 

- Kimdir o? 
- Benim, Ali Efendi burada mı? 
- Burada. 
- Söyleyin Erden geldi. 
Genç kız, ko9tu : 
- Nine Erden Efendi geldi.. fı 
Dedi, kadınlar, yanın yamalak yüzlerini örttUle ' 

kapının ipi çekildi: s;t" 
- Buyur oğul buyur. Ali yukarıda. Ali! Ali! 

den Efendi geldi. "' 
Erden Alinln anasını gördü. Elini öptü. Uç ıbeŞ 

lime söyledi. Ali merdivenleri atlıyarak indi: ed'I' 
- A,kolaun yahu! Beni utandırdın. Ben gelın 

HD geldin. 
(Arkası var1 
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. BAŞMUHARRiRi 
'r A ~hnıet Enıin YALMAN 
kirdN ın hedefi: Haberde, fi-
r.. e, her §eyde temiz dü-
llat • .. ' •• 
iaı 't •~ınu olmak, karım 

ON A YDANBERI 
SÜREN HARP 

~ e eıı olnuya çalıımaktır. 

GONON MESELELERi 

~a1iz1r1 Siyasette 
Ricate Başlc:ıdı 

l.ondrada 
hıı ınas. ln de\·let adamlaraım bu- . 
lebes1nı glllz siyasetinin tekrar ga

tenı1n M.-1 
Fi§lst e~u. 

lll·orı devletler İspanyadan ~eki. ar. 
nu, lııgrı,_ 

l'affaı.~. 11JZ siyasetinin birinci mu. 
ll~tidtr. 

laya bat~ tekrar İngiltere ve Fran. 
llıı, lıı ğını telit etti. 1 

lk(n ı glllz - Fransız siyasetinin 1 
}'~~·affaJoyetinl t.eşkU eder. 

1- l\\'tu ll§~tn en büyük ricatl Or-
ııı.n: siyasetinde görülüyor. 

lrtık k Ya ve İtalya, Avusturyayı 
ta}( sa:;1~1 ellerine düşmüş bir oyun
)·~ ~.<>~lardı. Avusturya, Alınan. 
devıeu~rı altında idi. Orta A lTUpa 
~ ı,.~~·kat§ı da, İtalya~'& sor. 
llılştL -.llllldıyaınıyacak hafa gel. 

Bugün dünyayı en çok işgal eden mesele ~spanya harbfdir. TAN için dün· 
yayı dolaşmıya çıkan muharririmiz ilk yazısını bu meseleye tahsis etmiştir. 
ispanyanın Paris neşriyat müdürü harbin içyüzünü ve hedefini anlatıyor. 

... ,kat 
11edik rnu.ı~'118hırsa Ba~vekillnin Ve
tlstı. .1\ ıtkatııufan sonra vaziyet de-

ISPANVOLLAR 
\·e ltaı ''Usturya, istiklalinin Almanya 
lnıanu;~ ~rafından garanti altına a. 
elikten dö ~nı anladı. Şuşnig \'ene. 
tittı \'e ~ hllşte tekrar Budape~teye 
tebbtıa ~rl,tanıa anla~mıya te. 
1'arı8 ettı. ~ihayet son Londra ,.e 
berliQ ltı\lıakereıerı, A vusturyaya 
ltıl)·~f Roına mihverine gth·enile
lıUJcrun,~ anıattı. Şimdi A \"U.Sturya 
clra lnlJı daha ziyade Parl ve Lon. 

Niçin 
~ verine d"" .. b ~iltıdJy onmuş ulunuyor. 

)·aya b e kadar Macaristan da ttaL 

Çarpışıyor? 
ta ağ1r g"' .. .. 

r l'ieaıı Ol'\inuyordu. Fakat 1'1a. 
%ı1ıı .. , .• son gUn:erde ltalyanm ken-

~ J&r la~- • 
~!:!'11' ... ,.a 

0-mryacağını anlamakta 1 YAZAN: 
"IQ l» .. .--. • 
eeıı tıteli zh~t'f hükümdarlan. 

er1nı I> ~ e ne ragwa., -..... 
t~'ir<1ıı a.ris - Londra mihverine 

4'.ı .... -er. 

Sabiha Zekeriqa 
----------------------------------tı ~YllQ 

e bit Ga ın. btitUıı hedefi İngiltere 
§arııta Se tp nusakı lmzala.mak, sonra 
hh ~·İlk thest kalarak Çekoslovak. 
:e 9e1c081

1
enrnektt Bunu temin i~in 

etı bir ~0''8.kyanın etrafında demir
~%tf . .1\ ltıber !;evlrmiye teşebbüs 

~·la lto "11sturya ve Macaristan yo. 
Çekoaı0~Yaya kadar sarkmak ve 
Öte ta.raı layı !;evirmek Jstiyordu. 
~bt Çek tan da Polonya bulunduğu ._ osıov ı. 
'• a"~·a tamamen mulıa ~a. ~· ~ o}a""'ı....._ 
~lltıdı bu -u. 

'1dtı. ~Vust hesaplar tamamen altüst 
tııa _ herı urya \•e Macaristan Ro. 
~llsa \·e t nıllıverinden ayrılınca, 
b~tıdt sıl'&se glltere bu lld d;}vletf 
"li.~ ettuer tlertne kazanmıya teşeb
t etıe.ıı~ Orta Avrupada sulhU kuv. 
~bbUıJu ~k l!;ln Çekoslovakyanm 
tetlrtıınes1n e Yeni b?r blok vücude 
\'. ~İttıdJ 1 teşvik ettlJer. 
e J\r. Çekosıo,·aıma Al-ustun·a tıa -~arlst .. ,, ' • 

b '1nıak 1 ~
1 da Kiiçük İtilaf grupu 

~ltut'1yor ~n teşebbüslere giri5mlş 
'- lllaiıtl:e u İ.e§ebbüs şimdilik iktı. 
~le. 8oıtta 8~ ~nlaşmalarla başlıya. ., o~kt lası anlaşmalara mün

lltı cı. ır. 
t<>sttr1 . faıitnıin UçüncU rlcatini lor. 

~"o • 
~le~gandaya 
~ Olnuyahm 
~ te ldar h flt )(f lnllht e &nelerine hergiin ha. 
t-ı .,.,oPagıu,:lif kaynaklardan muhte. 
tı~rk~l·e 'se.rvisleri gelir. Bazda. 
lı.. ~ kendt ı:ev~ilnı~ş makaleler, ha.. 
'""?.ilarr ı- .gal elerıne göre haberler, «la esunıer ·· 
~ ıeteıer b gonderirler. 
~ • lcuııan ° Propaganda vasıtala
tlo~btı ınes:::a.n sepete atarlar. Fa-

.. ta §ın ... _ e eheınmıyetl haiz ola.n 
bevı -cıaıclır· 

tı~ etıeı-ın . . • 
l' ıı.al< kim dahıh rejlınlerlne ka.. b: lloal'alis~enin hakkı değ'l 'lr. İsti
~ tder. l"'ak!stiyen faşist rejimi ka. 
~eketıerde t bu devletler ba~ka 
ltı tıa !batik Propaganda yapmak 
bın..~~ değildirler. Beynelmi
~~ de~ıetıtta bq nokta üzerinde 

Bu dakika i
(İn dünyanın en 
•nteresan iki 
noktası İspanya 
ve Fransadır. 

Ben bu son en. 
teresan menıle

ketteyim. F ran
ıanın içi, bir vol 

kan gibi kaynıyor. 
Fakat ben daha Fransayı 

karilerime tanıtmak için f ırsa.t 

' bulmadan evvel, İspanyayı ta-
nıtmak fırsatına sahip oldum. 
Önüme gelen ilk fıraattan isti
fade ederek İspanyanın Paris 
netriyat müdürü Dr. B. Jor
don'la görüttüm. İspanya hak
kında sorduğum suallerin ce
vaplarını hulasa olarak veri
yorum. 

B. J ordon diyor ki: 
"- lspanyayı kanlar içinde bıra: 

kan kavga, lspanyolla:- arasında bır 
kavga değildir. Hakiki İspanyollar 
alçakçasına kendi kadınlarını, Ço -
cuklarını öldürmiye cesaret ederler 
mi? Bu, beynelmilel faşizmin dü~ya 
hürriyetine karŞı açtığı bir harptır. 

Biz Ispanyol cümhuriyetçileri, b~ 
ttün İspanya, feci bir de~ir?en geçı
yoruz. Kendi memleketımızde ec
nebilerle birleşen adamlarla çarpışı 
yoruz .. Eğer kendimizi müd.afaa 
vaziyetinde olmasaydık, bu' cıdale 
girmiyecektik. Bize hücum ettiler, 
kendimizi müdafaa ediyoruz. Top
raklarımızı istila ettiler, Müstevli ' 
leri kovmak için çarpışıyoruz. Te
cavüze uğrıyan hangi millet bunu 
yapmaz? Hangi millet toprakları-
m, siyasi mukadderatını çarpışma
dan, alçakçasına düşmanlarına tes. 
lim eder? 

A sller, kendilerini haklı. çıkar 
mak için, diyorlar ki: b_i • 

zim rejimimiz gayri kanuni ımış ... 
l'1l ~ll'et er titlzUk derecesinde 

~~\·) tlttye ::ternıektedirler. 
~~l· ~tler de dost Ya~mak lstiyen 
': b11 \·~ı:eınıeket dahilinde §U ..!"' !:"ki ile Propaganda yap. 
)\l}l llıu)(ı b nnııye ınecburdurlar. 

yall göndermekle kalmıyor, baz~ 
muhtelif şekilde ne~riyat da yapıyor. 
lar. 

~ lllatb:aır de,·letler TUrkl~·ede, 
ta Propaganda mat~r. 

Bu neşriyatın önüne geçmf'k ,.e 
Türkiyenin bu kabil propaganclnlara 
sahne olamıyacağım anlatmak la. 
znmlır. 

Gayri kanuni bir hükumet, keyfi 
bir idare ile memleketi idare edL 
yormuş ... Bu iddia, demokratik in
tiha batta mağlup olan faşizmin bey 
nelmilel efkarı umumiyeyi aldat • 
mak için uçurduğu bir balondur. 
Hakikat tamamen bunun ak· 
sidir. Bunu isbat için İspanyada 
f ırkalarm tekamülüne kısaca bak • 
mak lazım ... 
. Ispanyada burjuvazi, Fransız ih

tilalinde olduğu gibi inkılapçı bir 
rol oynamadı. lspa.nyol burjuvazi 
si, lspanyayı istila eden ecnebi ser
mayesi kargısmda kuvvetleneme -
mişti... Kuvvetlenmiye başladığı za
man karşısında kendine düşman e
sir köylüler, ve ezilmiş işçjlerle kar 
şılaştı. Burjuva demokratik inkılap 
ta birinci rolü oynıyacağı yerde 
en mUrteci kuvvetlerle birleşti. Bü
Yilk toprak sahiplerile, kralla, mür· 
teci kiliselerle bir oldu. 

1931 de, derebeylerine, büyük fi. 
nans kapitaline karşı doğan demok· 
ratik isyanda burjuvazi ile dere. 
beyleri Leroux • Gil Robles kabi -
nesile faşizmi getirmiye te§ebbüs 
ettiler. 

Ispanyada derebeyleri, kurunu
vusatai bir saltanata maliktiler. ls
panyoı astlzadeleri kendi feodal im 
tiyazlannı korumaJ{ için, mevkii ik 
tidan ellerinde tutmak istediler. 
Bunun için de en kuvvetli vasıta fa 
şizmi buldular. 

Primo dö Riveranın, General Ber
nergerin diktatörlükleri Leroux fa· 
şizmi, nihayet Franconun son isyanı 
bundan başka bir şey değildir. 

F aşlzm ile birleşen bu burju
vaziden sonra İspanyada 

demokratik cUmhuriyete taraftar 
olan halkçı cepheye giren sınıfları 
ve bunlan temsil eden fırkaları 
şöylece icmal edebiliriz: 

1 - Sol cümhuriyetçiler - Ra
dikal • sosyalist fırkası, Aksion -
Republikcn grubu, Kasres Kiroga 
nm temsil ettiği grup. Sol cUmhu
riyetçileri temsil eden bu grupla· 
rın umumi reisi, Cümhurreisi Az.a
nadır. 

2 - Sağ - cUmhuriyetçiler - Re 
isleri Kortesdir . 

3 - Cümhuriyet Birliği - Reisi, 
şimdiki meclis reisi Martines Mar
zodur. 

J ıpanyancn Cümhuriyet ilanından &onraki &ayııı.z; k .. ı,ineleı iııd en: 
V tıllaJ·er~ kabineıi içtima halinde 

4 - Sosyal demokrat partisi -
ikinci enternasyonale bağlıdır. Fa
kir köylilyü. kısmen ameleyi. kıs -
men küçük burjuvaziyi temsil eder. 
Bunlar da iki grupturlar. Sol gru. 
bu Largo Kabellero, sağ gru
bu Prieto temsil eder. 

5 _ Kommünist partisi - Şim

diye kadar, hatta faşizm isyanı 
başladığı gUne kadar en zayıf par 
ti~ kommünistlerdi. Fakat isyan -
dan sonra çok kuvvetlendiler. 

6 _ Anarşi ~ler - Bunlar da 
muhtelif gruplara ayrılmışlardır. 

"Amelenin oldukça bUyük bir kısmı
nı arkalarından sürükliyecek kadar 
kuvvetlidirler. 

7 - Sağ partiler: Ispanya Re -
nesansı. Eski Aristokrasiyi ve mür 
teci burjuvaziyi temsil eder. Şef • 
!eri Kalvo Sotelodur ki, 13 Temmuz 
1936 da Madrid'te öldürdüler. 

Aksiyon Populair - Derebeyle -
rini ve bilyük arazi sahiplerini tem 
sil eder. Reisleri Jil Roblestir. 

8 - lspanya cephesi - Priıno dö 
Riveranın oğlu Antonyo dö Rivera
nın kıurduğu gruptur ki bugünkü 
faşizm mücadelesinin başındadırlar. 

9 - Lerunun radikalleri ve di -
ğer sağ guruplar. 

io - Ispanya Troçkistleri. Re • 
isleri Pupıpdir ki, şimdiki anarşist 
ihtilalini bunlar hazırladılar. 

G örüyorsunuz ki lspanyada iç 
timai, siyasi mUcadcle, çok 

muhtelif grupların senelerdenberi 
yaptığı bir mücadeledir. Astorya ih 
tiliılinden sonra, faşistlerin Troç
kistlerin tahriklerine karşı koy • 
mak, Ispanyanm istiklalini, hürri
yetini, demokrasisini korumak için, 
faşistler, Troçkistler, anarşistlerin 
bir kısmı müstesna olmak üzere bir 
leştiler, müttehit cepheyi meydana 
getirdiler. Zannettikleri gibi zaten 
anarşistlerin hepsi Front Popu
laire'e girmiş değildi.. HattA. son in 
tihabatta anarşistlerin gireceğini 

zannetmiyordu. Fakat faşizm teh • 
likesi karşısmda diğer fırkalar gi
bi prensiplerinden fedakarlık ya -
parak bunların büyük bir kısmı 

müşterek cepheye gir \ler. Hatta 
zengin rilhbanı temsil et:ien kato • 
llkler mUstesna, diğer umum kıt • 
tolfkler de müttehit cepheye girdi • 
ler. 

ispanyada Cümhuriyeti te&İı 
edenlerden B. Zamora ve bir 
arkadaşı Krallık devrinde hapi-

ıane pencereıind e 

B. Gil Robleı 
16 Şubattaki intihabatta mütte • 

hit cephe halkının ekseriyetini kıt· 
zanmca, faşistler, Troçkistler bu 
zaferden korktular. O zamana ka • 

dar gizli gizli hazırlanan faşistler, 
ilk def n Afrika topraklarında isyu 
bayrağını c;ektiler. 

Halk cephesi, faşistlerin iddia 
ettikleri gibi keyfi bir idare ile de
ğil, halkın ve fırkaların birle \ ne • 
sile kanuni olarak iktidarı kazandı. 

Fakat Mösyö Azana o zaman 
h a 1 k cephesini i k t i d a r 
mevkiine getirmek istemedi. Mec • 
lisin içtimamı bekledi. Yeni mecliı 
Cümhurreisi Az.anayı tuttu . 

Bütün eyalet mümessilleri Aza. 
nayı ve halk cephesinin iktidara 
gelmesini tasdik etti. Bu da halk 
cephe:dninin demokratik bir inti • 
hap ile iktidara geldiğini gösterir. 

Azana Cümhurreisi olduktan son 
ra Casares Quirozanın riyaseti al
tındaki hükumeti iktidar mevkiine 
getirdi. 

1 7 Temmuz 1936 da bir kısım 
asi generaller ltalya ve Al

manya dan gördUklerl 
yardımla Afrikadan İs
panyanın içerisine hUcum ettiler. 
İspanyada dahili harp dedikleri mtl 
cadele böylece başladı, ve beynel • 
milel bir faşizm harbi olduğunu hu
dutsu~ delillerile. isbat etti. 

Ispanya, bu harici tecavüz kar • 
şısrnda Milletler Cemiyetine müra
caat etti. Mine.tler meclis.inde bütUn 
milletleri toplıyan muabedenin bize 
hak vereceğini sandık. Fakat böyle 
olmadı. O zaman yalnız başımızll, 
bütün lspanyol milleti bUtun siya
si mUcadeleleri bir kenara bıraka -
rak kendimizi müdafaaya geçtik. 
Kanunf haklarmızı, istiklft.limizi mU 
dafaa elbette ki hakkımızdır. De • 
mokrasilerin biz yardımını bekle • 
dik. On ı a r ı n da tecerrüt 
ve alakasızlığını gördük. Bütün 
müracaatlanm.ız, siyasi müzakere
ler, bize hiçbir faydası olnuyan v~ 
atlerle karşılandı. O zaman, kadın, 
erkek, çocuk, ihtiyar, tarihte misli 
nadir görillen muazzam bir feda
karlıkla, hudutlanmızı konımak i. 
ç.in , silahlanmıza sarıldık. 

lspanya, bu mücadeleden §erefi
le çıkacaktır ve bu, onun vazifesi· 
dir. Çok cesur bir ordusu, ekseri -
yete dayanan bir hükümeti, hüku
metle beraber yüriiyen çok heye
canlı bir milleti vardır. Hakkı ve 
adaleti seven bütün dilnya efkarı 
umumiyesi bizimle beraberdir. Fa 
şizmin, emperyalist istila • kar· 
şunncia dostla.nmızm maddı ma
nevi yardımlarım da görüyor. 

• den güne lehimize in • 
1 den güne leyhimlze in· 

kişa! etmektedir. Anarşistleı in 
halk cephesinden ayrıldığı doğr.u de 
ğildir. Yukarda da l'!öylediğim gibi 
zaten bir kısmı girmiş değillerdi. 
Pump. bunları tahrik etti. Bu bir 
faşizm ve faşizmle birleşen Troç
kizm manevrasından başka bir şey 
değildir. Troçkistler İspanyada kuv 
vetli değildirler. Kuvvetlenmek i
çin anarşistlerden istüade etmek 
Jstiyorlar. Halbuki anarşistlerin 

büyük ekseriyeti halk cephesile be· 
raberdir. Anarşistlerin en bUyük 
sendikası C. N. T. bizimle beraber
dir. VaUnsta dört an&Tflst nazır, 
Barselonda. bir anarşist nazır var. 
dır. 

Fra.nco, mağlO.p oldukça tahrl • 
kltmr artıracaktır. Bu muhakkak· 
tır. Fakat bugUnkU anarşizm lhtl • 
IA.linin hiçbir mlnası yoktur. Ev. 
velce bu tehlikeliydi, çllnkil sillh· 
ların bllyUk bir kumu onlarday
dı. Şimdi sillhları ellerinden alın
mıştır. Katalonyada dört anarşist 

{Arkası 10 uncuda)' 
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Hal<em Dedikodusu için 
Federasyon Reisi Diyor ki: 

" Mesuliyet T aşımıyan 
Şahısların Gürültülerile 
Hakem Değiştiremem. 11 

son Izmir - FenerbahQe maçlarmda 
hakemlik yapmasını Izınir mıntakası 
hakemlerinden Bay Mıustafaya rica 
ettiğimi ileri sürebilirim. 

Galatasaray klübünün, Nihadm An 
kara maçlan için yazdığı tavzihte Ke 

mal Halim gibi bilgisine itimadım o
lan ve yakından tanıdığım bir hake. 
min bir sene evvel idare ettiği ve 
milnaka§ası çoktan kapan.mı§ olan 

bir maça tekrar avdetle tarizde bu • 
lunması sportmenliğe yakışmaz .• 

MiUi küme maçlarında ha.. '"'" 
kemler için bazı ıazetelerde 
yapıla ndedikodular üzerine Milli küme maçlanndan hakem in. 

tihabı federasyonumuza ait olan şe
hirler arası temaslarına koyduğumuz 
ve koyacağımız hakemleri gayri me
sut ve işin esasına vukufu olmıyan 

galuslann patırdısı ile değiştiremiye. 
ceğimizi katiyetle bildiririm. 

F ederuyon Bafkanı 8. Sedat 
Rızayı ıörerek bu huauataki dü
tünce ve kanaatlerini öğren
mek iıtedik. Bafkan bize h~ 
kem dedikoduları için tunları 
söyledi: 
"- Bumı kabul etmek lazımdır ki, 

.ıakem aleyhinde kimsenin söz söyle. 
miye hakkı yoktur. 

"Beynelmilel kavaidi umumiye.,nin 
13 üncü maddesi bu hususta gayet 
açık ve mutlak olarak bir buQUk sa
atlik maçın neticesini ona bırakmış
tır. Kendisine hiçbir suretle müdaha. 
le hakkımız değildir. Fakat görü. 
lüyor ki, hakem igleri hakkında be -
yanat yapan, fikir yürüten şahıalann 
bu meselede bilgileri çok azdır: Me • 
eell Doğanspor kafile reisi B. Haydar B. Sedat Rıza . 

Son olarak Galatasaray - tJ çok 
maçını idare etmesini rica ettiğimiz 
Bay Sait Salahaddin Galatasaraylıla
rın maçında hakem durmaktan itizar 
ettiği içindir ki, yerine memleket 
ııporcularmın yakından tamdığı Bay 

Refik Osmana rica ettim. 
Ve Refik Osman da hakkında sü

tunlar dolusu ne§riyat yapanlan 1-· 

tandıracak kadar dürüst hakemlik 
yaptı. 

milli küme maçları için federasyonun ---------·-------------------
iki aylık Avrupadan muvakkat ha - ı 
kem getirmesini söylemiş ve buna 
misal olmak Uzere de Iatanbulun ba
zı maçlarında. Balkanlardan hakem 
geldiğini ileri sürmil§t.Ur. 

Milli küme maçlannm ba§langıcm. 

da Istanbulda yapılan Fener - Beşik

taş ve Gilnet - Galatasaray maçına 
Bulgar f ederaıyonundan, Bi.y Kaçef 
davet edildi ve maçlan idare etti. 

Mahalli klüplerin kendi aralarında 

ki maçlarda hakem intihabına. fede. 
rasyonun kan§l?lty& hakkı yoktur. 

Prensip olarak tehirler ara.at millt 
kilme maçlanm ecnebi hakemler ida
resine vermeyi, Tilrk hakemlerinin 
hakkına taarruz gibi sayanm. 

B. Haydar kiralık oda tutar gibi 
iki aylık ecnebi hakemin nasıl getiri
lebileceğini ve bunun maııraf cihetle. 
rini galiba bilmiyor? 

Bu idareci arka.dili beynelmilel bir 
hakemin kendi huduttan haricine çık 
tığı andan itibaren döneceği gilne ka
dar alacağı yevmiye ve birinci mev
ki nakil vasıtalannm kaça mal ola • 
bileceğini hesapl&m.I§ olsaydı her hal
de ciddiyetten uzak görülebilecek bu 
f ikrl ileri silrmezdi. 

Yine hakem dedikodusundan dola
)'J beyanat veren Galataa&ray klUbU 
erklnmdan biri, B. Niha.dm Ankara. 
da Gilne§in ikinci maçı olan Ankara
gilcU oyununa ne için hakem konul -
duğunu ve Izınirde Adnan Akının ye. 
rine B. Niyaziyi hakem yapan f ede
rasyonun Nihadın yerine de ikinci bir 
hakem koyabileceğini ileri sUrdU. 

Bu ıatin de Adnan Akmm yerine 
Niyazinin neden konulduğundan malft 
matı olmadan llf ettifi anlatılıyor. 

:A.dnan Alan, Galata.arayın ikinci 
maçını idare etmekten kendisi istin .: 
klf etmigtlr ve vaziyeti bana telgraf. 
la bildinni§tir ve ben de ikinci ma
~ hakemsiz kalmamaııı için pek ta
bii olarak başka bir hakem tayin et. 
tim. 

Bu işlerle yakından uzaktan allka
dar olan herkesin bilmesi llzmıdır ki, 

tehirler arası temularmda UçUncU 
bir mıntakadan hakem ııeçileceğine 

oair verilmi§ bir karar yoktur. 
Esasen böyle bir karar vermek a

dedi pek az olan ve hepıi de hürmete 

değer temiz sporcu hakem ar.kad&§
larımızm dürüstlük ve bitarafiıinden 
ıüphe etmek demek olurdu ki, bunu 
hiçbir zaman kabul edemem. 

Bütiln hakemlerimize ayni derece
de itimadım olduğunu bildirmek için 
milli kümenin ilk tehirler temasın • 
dan olan Beşiktat - lzmir maçla.nnı 
Jatanbul mmtaka.sınm hakemi olan 
Rsı v Sazi Tezcana tevdi ettifimi ve 

Cumartesiye Güreşecek 
Avrupa Pehlivanları 

Bugün Buraya Geliyorlar 
T akıim ltaclnda bqlıyacak ve Türk pehlivanlarmın en iyilerile 

Avrupa ve Amerikan pehlivanlarının ayırt olmuına yardım ede
cek ıüretleri geçen gün haber vermittik. 

Mevaukan öjrendiğimize göre, Amerikan Boiuı denilen me•
hur profesyonel ile birlikte İtalyanların Neron'u da bugünkü Ro
manya vapuriyle tehrimize ıeliyor. 

• getirdiği bu kafileye iki tane tanm-l 
Eski dUnya p.mpiyonu Zibisko'nun 

D 1narl1 n 1 n mış Bulgar şampiyonu da iltihak et. 
mlştir. Bulgarlardan birinin ismi Kiro 

~ 

A h Deliormanlı, diğerinin Yorgi Belens-T e Z CJ G lftG ki'dir. Bu iki Bulgar alafranga gü -
reşlere yağlı güreşlerden girmişler• . 

Baskın! •• 
Ankarada ciddi başphlivanlık gil -

reşleri devam ederken, Dinarlı Meh. 

met Bursa ovalarında kurduğu güreş 
tezgihmı iki haftadanberi i§letmekte 
idi. 

Dinarlı Mehmet her ciddi güreşe 
olduğu gibi Ankara güreşlerine 

dir. Burada, bizimkilerle alaturka giL 
reş tutacakları ümit ediliyor. Anka
radaki başpehlivanlık güreşlerinden 
dönen ve idman üstünde olan pehlL 
vantarımızın bilhassa Amerika boğa
sı ve ltalyanın kuvvetli Neron't\l kar
şıınnda alacakları neticeler beynelmi. 
lel profesyonel gtireşindeki hakiki 
mevkiimizi bildirmek itibarile çok dik 
kate gayan olacaktır. 

de iltifat etmedi. Bir gün çıkıp: "Ben Bulgar Viladislav 
Ankara gUreşlerine gelmedim. Ba§ • 
pehlivan muteber değildir.,. gibi ooş Takımı Geliyor 
iddialarla ortaya atılacağım hesaba Bulgaristanın birinci sınıf klUple-
alan pehlivanlarımız Dinarlıya bir rinden olan ve kadrosunda 4 milli ta.
azizlik yapmıya karar vermişlerdir. kım oyuncusu bulunan Viladislav ta. 

Dinarlı Bulgaristandan tanıdığı iki kımı 29 ve 30 mayıs tarihlerinde iki 
pehlivanı Buruya getirtmig, oralar- maç yapmak üzere Pera ve Şişli klilp 

leri tarafından şehrimize davet edil
da Bulgar pehlivanlarını bazan Es • 
tonyalı, bazan Polonyalı diye takdim ' miştir. 
ederek güreşler tertip etmektedir. Daveti kabul eden Bulgarlar ilk 

Tekirdağlı Hüseyin, Mülayim ve maçlannı şehrimizin en kuvvetli gay
diğer pehlivanlarımız Ankaradaki cid ri federe teşekküllerinden olan Pera 
dl güreşlerden dönerken bugün Dl • ile cumartesi gilnü yapacaklar ve 
narlının Karacabeyde tertip ettiği mü ikinci maç için de pazar günü Şişli 
sabakalara baskın vererek meydan o- ile karşılaşacaklardır. 
lrumıya ve Dinarlının kurduğu gilreş Müsabakalar Taksim stadında ve 
tezgahına birer el mekik atmıya ka. saat 6,30 da olacaktır. 
rar vererek yola düzülmüşlerdir. E
ğer pehlivanlanmız maksatlarında 
muvaffak olup Dinarlı ve Bulgar ah
baplannı meydanda kıstırırlarsa 90k 
faydalı bir iı görmUş olacaklardrr. 

Bakalım, bu oyunun encamı neye 
varacak? 

Pera ve Şifli talnmlan 
AnkaTaya giJecelt 

Şehrimizin en kuvvetli gayri fede
re klilplerinden olan Pera ve Şişli ta
kımları Ankaraya davet edilmişler • 
dir. 

Ankara.ya evvela Pera klübü, mü
teakıp hafta da Şişli klübil gidecek-

tir. 

Manisada Lig Maçları 
Manisa, (Hususi) - iki senedenbe. 

ri bir tUrlU yapılamıyan bölgemiz lig 
maçlan bu hafta Manisa, Sakarya ve 
Yıldınmspor klUplerile Salihli ıpor 
yurdu arasrnda başladı. Mıntakaya 

dahil olan Akhisar ve Turgutlu ta -
kımlan, bu maçlara iştirak etmemlt
lerdir. 

llk maçı Manilanm Yıldırnnsporu, 
Salihli ıporyurdu ile yaptı. 

Hikim oynıyan Yıldınmsporlular 
hasımlarına karşı birinci devrede iki 
ve ikinci devrede de bir gol atarak 
oyunu, sıfıra karşı Uç sayı ile kaz&n:-

Japorı 

iHTiY AR 
Ki RAZ 

AGACI 
YAZAN: 

Lafcadio Hearn 

ÇEViREN: 

S. Akgül 

nna asılı şürleri okurlar, adak a-
. darlar, ağaçı mukaddes su ile su-

1 

!htiyar, kocamış kiraz ağacıol 
bu taarruzlarda bulunduktaıl 
sonra altına bir beyaz çarşaf yar 
mış, üzerine oturarak dualar et~ 
miş ve hemen orada hara. - k 
(ruhunu başkasına terketmek ic;~ 
kendi canmı almak) yaparak bit 
Samurai gibi can vermiş. -
A radan çok geçmeden SaJllU• 

rai'nin ruhu kuruyan kirs' 
ağacına dönerek ona taze hayat vt 
yeni can vermiş, yeşillenmiş, yaP' 
rak vermiş ve şubatın on aıtısııt• 
da buram buram kar yağarkeO 
Jiu - roku - zokura gene bembeys' 
gelin gibi çiçeklerle donanmrŞ· tiJI 

Bu vak'adan sonra Jyo vilaye 
deki kocamış kiraz her sene şulı"' 

. ıc .. 
tın on altıncı sabahı gene çıçe it 
çıyor ve biltün vilayet halkı da b 

~ ......... 
taraftan kar v:ısr.,~1---- vu~ ,,,. 

h,.,, ..... wl! mıs kokulu çiçeklerini • 
rerek inançlarının doğru çıktJIOI 
memnun oluyorlar. 

J aponyada Jyo vilayetinde 
çok eski ve meşhur bir ki

raz ağacı vardır. Bu kocamış ağa
cın adını eskiler Jiu - roku - zoku
ra "on altıncı günün kiraz ağacı" 
koymuşlar. Ağaç her sene kış mev
siminin, soğuk aylarından olan şu
batın on altıncı günü çiçek açar. 
Kiraz ağaçlan her memlekette :ve 
·her yerde, çiçek açmak fçin ilkba
harı bekledikleri halde Jyo vilaye
tindeki Jiu - roku - zokura kar. bo
rru • dinlemez, şubatın on altıncı 
gtinü gelince, bir gelin gibi dona
nır. Vilayetin ihtiyarlan hilkatin 
bu garibesi karşısında kocamrş ki
raz ağacında bir insan ruhu saklı 
olduğuna inanırlar, Kirazın bem
beyaz çiçeklerittl hiç te gayri tabii 
addetme:T.ler. Onlar, hayvanlara ol
dyğu gibi a~arlara da ins,anın ru
hunun girebildiğini sanar1ar. 

larlarmış. 
Gel zamanı git zaman Samurai' -

nin oğullan. torunları ölerek za -
vallı ihtiyan kocamış kiraz ağacın
dan başka bütün canlı akrabala -
nndan mahrum bırakarak birer bi
rer göçmüşler. O da; yalnızlıktan 
büsbütün kiraz ağacına gönül ver
diği bir zamanda; bir yaz günü 
Jiu - roku - zakura'nın solduğunu 
ve birkaç gün içinde kuruyup git
tiğini görmüş. 

_________________ ___..,,.._ 

1,----~· 
B u ruh Jyo vilayetinde otu

ran ve iyilik seven bir ada
mın ruhu imiş. Çocukken, bahçe
lerindeki kirazın altında ovnayan 
Samurai (japonca iyi ve · ~il ada
ma verilen bir lakap) ve onun ba
bası. büyük babası. annesi ve bü
yük annesi de hep kocamış kirazın 
altında oynarlarmış. Jaoon şairle
rinin renkli kağıtların üzerine ya
zılı mısralarını kirazın dallıırma a
sarlar: onu bir a~ac gibi değil: ai
lelerinden biri gibi sever1ermiş. 
Jiu - roku - zokura, <:İ<;ek açt1~1 za
man. mevsim kış olmasına rai!men 
bütün komşular gelir; onun dalla-

Yunanlıiaria. 
Maçımız 
Katıqor mu ?. 

Yunan Milli futbol takımiyle Türk 
Milli futbol takımı arasında 13 Hazi 
ran pazar günü Ankarada ve 16 Ha· 
ziran çarşamba günü lstanbulda ya
pacağımız milli maçlar anlaşılamı -
yan bir sebepten dolayı geri kalmış
tır. 

Her hususta mutabık kaldığımız 
Yunan federasyonu gönderdiği bir 
telgrafla maçların yapılamaması se • 
bebini bilahare bildireceklerini ileri 
sürerek beyanı itizar etmiştir. 

Azllk Mekteplerinde 

lmtihnlar Baıladı 
Şehrimizdeki azlık okullarında se· 

ne sonu imtihanlarına dün başlanıl. 
mıştır. imtihanlar haziranın birine 
kadar bitirilecektir. 

Gerek maarif müfettişleri, gerek 
mümeyyizler, bu imtihanda muallim
lerin ehliyeti ile talebenin seviyesi 
hakkında çok esaslı tetklkler yapa
caklardır. 

mışlardır. 
ünümüzdeki hafta Sakarya ile Sa

lihli takımları }<arşılacaklardır. 

• htiyarın kiraz ağacı için 
1 çektiği azap tarif kabul et

miyecek kadar derin olmuş. San
ki kederinden ölecek hale gelmiş. 
Bunu gören komşular; Samurai'
nin bahçesine güzel ve genç bir ki
raz fidanı dikerek onu memnun et
mek istemişler. İhtiyar da komşu
lann bu iyiliğine bir mukabele ol
sun diye memnun gözükm_ü!: k:
derinin dindiğini anlatmak ıçın yü-

. ' zil gülmüş; biraz şenlenmış. 
Fakat için için hep ağlamış; ke

derden bıkmadan acı çekmiş. Çün
kü kocamış kiraz ağacının kalbin
de açtığı yara, hiç bir ş~yle. tesel
li bulmıyacak kadar derınmış: de
vasızmış. Onu kaybettikten sonra 
ihtiyan hiç birşey teselli edeme-

miş ! . 

N eden sonra ihtiyar Samuraı-
a bir fikir gelmiş. Kuruyan 

ağaçlan yaşartmak; onlara. taze 
hayat vermek için eskiden beı: tat
bik olunan bir usul varmış. GUn ge 
ne şubatın on altısı im~. ~tiyar 
etrafta kimsenin olmadıgı bır za
manı kollayarak: yalnız başına 
bahçeye inmiş ve kuru ağacm ö
nünde diz çökerek ona yalvarma-
ğa başlamış : . 

"- Kuzum kocamış kıraz; sana 
yalvannm, gene canlan ve eskisi 
gibi her Şubatın on altısında yaz
mış gibi beyaz çiçeklerinle süslen! 
Eğer çiçek açmıyacaksan, bana 
söyle! Ben senin yerine · öleyim. 
Çünkü ruhum sen çiçek açmazsan 
mutlak ölecek! Senin yerine ben 
öleceğim!" 

(Japonlann ruhtan başkalarına 
intikal ettirmek: yahut ta onu bir 
ağaca, bir hayvana terketmek hu
susundaki inançtan o kadar kuv-
vetlidir ki Allahtan niyaz ettilPr mi 
mtıtlak surette ihsan edildiğine 
inanırlar) 

Bugünün • 

Büyük Devletler• 
(Yedi Gün) Müeaaeıetİ 
tarafından ne,rolunan bıJ 

serinin ikinci kita.bııU 
tetkil eden 

1 

Bugünkü 

INGiLTERE 
Bqtan bqa nefi• fer 

toğraflarla ıüılü 0Id1.1i'I 
halde çıktı. 

Taç giyme meraıioJe
ri dolayıaiyle bütün dilJl: 
yanın dikkat nazarlars1S 

• bO celbeden lngiltereyı r 
kitap kadar hiçbir ete 
tuvir edemez. 

lJU• 
Türkiyenin her tara.tında del' 

lunan (YEDtGüN) bayile~26) 
talep ediniz. Fiyatı yalnIZ 
kuruştur. ıo1J• 

(25) kuruşluk posta pul~e • 
kabilinde YedigUn idareb 
sinden de talep edebilirsin1'~ 

1 Adres: İstanbul Ankara .gnııJ 

1e.~id~k1~~v~ Yurdunda (Yed
1 

/ 
'llU ur ugu. ,Jlll' 
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Rocklfe~~eır ONlvERS/T EDEN 
RÖPORTAJLAR 

D ~ <dl lÜJ 
Bütün zevki 
parasının faizini 

hesaplamaktı 
Rockfeller 

dü. 
öl. 

Dünya petrol 
siyasetinin yega. 
ne hakimi olan 
Amerikan milyar 
deri Rockfellerı 

daha geçen sene 
gazetecilere ver -
diği beyanatında, 

yüz yaşına kadar 
yaşıyacağmı söy
lemişti. Petrol si. 

B • yasetini, azmil~. 
• Jil Roblea isabetli kararları 

h ile, önüne çıkan 
b er rnUşkülü devirerek arrusuna 
:.: eğ.dirnıiş olan bu büyilk adam, 
lnı rauı ~z yaşına kadar kandıra-

~a.n bır fani olarak gömüldü. 

mtyetini tamamlamış olan Rock. 
feller, iktısat sahasındaki diktatör
lüğünü siyasi ve içtimai diktatör
lüğe kadar ilerlettiğini görüyoruz. 

1882 senesi sonlarında 39 ayrı 
sermayeli ve ayrı idareli şirketlerin 
birliğinden ibaret olan Standard 
Oil kumpanyası, sermayesi ayni ve 
idaresi bir olan muazzam bir tröst 
halinde dlinya petrol siyasetiıiin 
ortasına çıkıyordu. 

Rockfeller'in vilcude getirdiği 
muazzam tröstün dünya rakipleri
ne karşı koyacak sermayesi 75 mil
yon dolar gibi korkunç bir serma
ye olarak ilin edilmi§ti. 

Böyle bir sermayenin tröst ha. 
linde gözleri kama§tırması her ta-

rafta olduğu kadar 
'.A.merikada da sar
sıntılar ve kıskanç. 
lıklar tevlit etti. 
;ECllebi ve yerli ra. 
kipler siyaset kana 
lından Rockf eller' -
in tröstüne k&r§ı 
mücadeleye girişti. 
ler. 

Amerika efki.n 
amumiyesi bukadar 
büyük bir serma
yenin tek adamın 
idaresinde bulun .. 
masma karşı ayak. 
lanmıştı. Ameri
kan meclisinden 
1887 de tröstün fa. 
aliyetini darbeliye
cek bir kanun çık.. 

tı. Amerikan ada. 
!eti de harekete ge 
çerek tröstü gayri 
kanuni addederek 
mühim cezalar ver 
mişti. 

Bu nazik anlar. 
da da Rockfeller, 
metanetini hiç boz. 
madı fikri icat hu-

• • • 
Yazan: Ahmet Emin Yalman · 

Prole•Ör Prager kür•üJe 

RIY AZIYECILER ARASINDA 
BiRKAÇ SAAT 

Saat Farklarını Ortadan 
Kaldırmak Küçük Bir 
Himmet Meselesidir 

P rofesör Pragerin türkçe o
larak verdiği yüksek riya

ziye derslerini, daha ziyade türk
çesi bakımından o kadar meraklı 
buldum ki ilk sömestr talebesine 
verdiği diğer bir derste de bulun
dum. Kendi kendime şöyle düşün
düm: "!zafiyete taalluk eden son 
sömestr dersini elbette anlayamaz
dım. fakat acaba ilk sömestr der
sini anlayabilir miyim?" 

nca imtihan yok Fakat sene içi 
d('! labor~tuar vazifelerini yapm 
yanlar daha yükselt dersleri taki 
edemezler. 

Jeoloji talebesinden lbir grup · 
gündenberi profesörlerile berabe 
Uludağda bulunuyorlar. Bursa ci 
n jeoloji müşahedelerine çok mü 
sait olduğu için her sene oray 
bir seyahat yapmak adet hükmü 
nü almıştır. 

O niversite rasathanesini d 
kısaca ziyaret ettim. Bura• 

da yıldızların hareketini takip edı> 
rek resimlerini almak için yama 
bir ilet var. Profesörler bu iletl 
iftihar ediyorlar. Alet, yıldızı 

sür'atine göre ayar edildikten son 
ra nokta nokta takip ediyor ve 
simler alıyor. Ayni zamanda te!e 
kop vazifesini görüyor. Fakat ço 
biiyilltücii ıbir teleskop değildir 

Kandilli rasathanemizde teleskop 
olarak daha mükemmel techiz 
vardır. 

Hasathane binası, yeni Unive 
tenin ilk yeni binalarından birid~ 
Öyle olduğu halde alt katı sıvasıı 
kalmış, kolayca bertaraf edilece 
biı kısım inşaat noksanları ihm 
1e uğramıştır. Bu noksan1an ta 
marnlamak için kliçük bir himnı 
ister. 

•t on zamanlarda günlerini, husu. 
lt'kdoktorunun tavsiyesile dakika da 
~: Yatıyan Rockf ellerin etrafın
J%ı'l 1 bütün ahbapları, akrabaları 
lı 1 

Yarderin ömrünü uza tmıya ça. 
~Yorıardı. Hatta heyecanlı ha -
zu~ler okuyup, kalbi ve asabı bo-
8ahnıaa?1 diye, kendisi için hususi 
Ya ~hır gazete çıkarıyorlardı. Mil 
İ4l r . ~ o gazeteyi okuyarak dünya 
hi;rının pek yolunda gittiğine za. 
leri ~lur ve rahat ederdi. Son sen~ 
kU~~ baelıca zevklerinden biri, 
~ torunu ne eğlenmek, bir de 
ke . Yeslnin faizini hesaplıyarak 

Rockleller 90 yaıında susunda büyük 

Ders riyaziye ile fiziğin hududu 
üzerinde birşeydi. Profesörün çok 
sade bir lisanı vardı. Tatlı türkçe
sile şöyle diyordu:" ... Bundan son
ra evvelki bulduğumuz düsturu 
tatbik edeceğiz ... Böylece her kıs
mın maddi unsuruna bir kuvvet 
tatbik edilir.... Biltün kuvvetlerin 
deveran mihverine göre anlarının 
mecmuunu hesap edeceğiz. Bu 
kuvveti F diye gösterirsek F kuv
vetinin mesahası şudur: Birinci 
.(tabte)W.'ıhlyel'Oğlüler yu:ılır) şöy

le olur. ;tkincinin mesahası ise 
gene hiyeroglifler) dir. Çünkü· 
kuvvet şakulidir." 

Rasathaneyi ziyaretim öğled 
sonra erkenden oldu. Türkçe de 
veren Profesör Gleisberg ile ta 

Yiflczuuekti. 

O ç dört senedir hakiki faa
a~iyet hayatından çekilmiş 
&ıı. rağmen petrol siyasetinin 
teeru hatıarı üzerinde görüşleri ve 
kada~erile kati kararlar verecek 
ili aı 1ıne rneşgul olmaktan kendi. 
te .llnıyorau. ldare ettiği yüzler
~ ıırketin siyasetini biizat tayi.n 
b~r'r·araıarındaki rabıtayı ve ayni 

e ı dog"' k . kendi . .. rıu, mUşterek hare etı 
Cidsı rosterirdi. 

etw· aı. Benelerini aşağıda hulasa 
)at!:.rrııı petrol kralının, ilk iş ha
dar ~tıldığı günden, bugüne ka. 
._~diği safhalar, asri bir iş 
ltltı dev heybetini göstermiye 
cbar. relen fevkali.deliklerle dolu -

ıı._~9rikannı Ohio eyaletindeki ki
~ =~~~vaıi kUtüpane memunı 
daı- ·""CJUeller 1860 senesine ka
htrobirtktirebildiği 5 bin dolarını 

ııo! itine koydu. 
~ ktenertn ne kıratta bir i§ a. 
~ Oldufunu iabat için, sermaye
~ Yanamdan fazlam kendinin ve 
ltr.e Oldufu Standard Oil Of Nev Sn lnunpanyumm son bili.nçıo. 
llbi deı.-~~~n 1,428,000,000 dolar 
"itbıi ..;nut bir sermaye göster. 
>ıı. dinnek klfidir zannında -

8ıı tunı-
•ıteu P&nya ve daha bir çok 
'tlıı ;:eki aennayesi milyarlan 
~ kfeller, akıllan durduran 
~ Yetnıi§ sene yılmadan bık 
~ kazanmııtır. 

l lk ııetroı projesi: 18'50 eene. 
~ •~de Ohio eyaletinde çift
"-ııı~~ mtıtekalt zabitler • 
~ ~ Drake au çıkartmaktı.. 
~)Q &raıialnin ortasmda bUyilk bir 
lcıa)Q ~ıya letebbUa etmişti. 
l'iQe haın rnlanınca içinden su ye
~. 8ö lletrol fıtkırdığı görül
toı ku Ylece dünya ytlztlnUn ilk pet. 
~ 1e:;:,:u açılınış oluyordu. lpti
ll1t-kaç e taıfiyehaneler yapıldı. 
~ll'I !:Yu daha açılarak köy ba
~&l' 0U!nYertne gaz aatmıya baf
>l 11~ Z&ınanlar petrolUn dUn
tb~ altüst edecek kadar 
tl ~~Peyda edebileceğini, hat 
--~için nuımla yanşa çı-
~llener ketfedenler pek udı. 
~o .,,_ .. ~ dehumı ilk 

löeterdi Seneleree e. 

Rocklellerin gençliği 

mekle biriktirdiği 5 bin dolarını pet 

rol işine koydu. 

On senesini, gaz satan bakkallar
la, petrol tasfiye eden iptidai inıa. 
lathaneler arasında birlikler vilou
de getirmiye hasretti. Yılmadan bir 
gayretle uğraştığı maksadına er -
mişti. Tasfiyebanelerden gazı ucu. 
za malediyor, bakallara pahalıya 
sattmyordu. on sene içinde Rock • 
feller'in sendikam olan Standard 
Oil Amerikanın umum petrol is -
tih~alitınm ancak yüzde dördünü 
kontrol altında bulundurabiliyordu. 

1878 eeneainde Rockfeller'in iş L 

damı dehasının ikinci misalini mey
dana koydu. Petrol n~kl~e~ şi. -
mendifer kumpanyalarıle gızlı bır 
kontrat yaparak rakiplerinden da. 
ha ucuz sevkiyat yaptırmıya başla
dı ve petrol nakline yarayan va • 
gonlan demir yollan üzerine ko • 
yuverdi. Bu suretle rakiple~e kar
ii mühim bir silah elde etmış ~la~ 
Rockfeller, kendisine en tehlıkelı 
rekabeti yapan bir şirketin hisse 
eenetlerini de el altından satın al
mıya muvaffak olmuştur. 

' 1 873 senesinde bu işlere baf-
layan Rockfeller, teşebbü -

ıUnden dört sene sonra Amerika 
petrol istihsali.tmm yüzde doksan 
be§ini kontrolüne almış bulunmak 
gibi kimsenin erişemiyeceğf zanne
dilen bir neticeye varmış oluyordu. 

1882 senesinde kendisine muka. 
vemet eden son petrol ıirketinin 
hisselerini vepetrol vagonlarını da 
tamamen aatm aldıktan sonra A • 
merika _petrolleri üzerinde hAki -

"mdretile bu manayı aşacak tedbirleri 
· buldu. TJ;östü teıJcU eden 39 §ir • 

keti tekrar ayırdı. Sermayelerini 
yeniden aralarında taksim ettirdi. ' 
Fakat hisselerini ana şirket olan 
Standard Oil of Nev Jersey'e dev. 
rettirerek idare hakimiyetini daha 
eıkı bir şekilde kendinde cemetınig 
oldu. 

1912 senesinden 1929 senesine 
kadar Standard Oil of Nev JerseY 
şirketi birliği hissedarlarını 50 mil
yar dolar gibi şayanı hayret bir te· 
mettü yeki'lnu tevzi ederek biitiln 
müşkülleri yendiğini ve fevkalade 
bir inkişafla işlerinde devam etti. 
ğini, aleme ve rakiplerine göster • 
miye ıriuvaffak oldu. 

NASIL ÖLDÜ 7 
Nevyork, 24 (A.A.) - Jobn Da

vison Rockfeller, bu sabah Ormend'. 
deki maliki.nesinde ölmüştür. 

Dr. Meerriman, 97 yaşında olan 
müteveffanın gece yanıma kadar 
akli melekltını muhafaza etmiı ve 
gece yanıı ihtizar haline ~rek 
kalp adalesi iltihabından ölmÜI ol· 
duğunu söylemiştir. 

Rockefeller, geçen cuma gUnil ha· 
fifçe rahataızlanmıı ve uykulUZ • 
luktan ıiklyet etmlotir. Yanında 
aileai erklnmdan hiç kimae bulun· 
mu yordu. 

Cesedi, Nevyorka götUrWecektir· 
Cenar.e merasimine ait tertibat he
nüz tamamile ikmal edilmil defil. 
dir. 

Rockfeller, Birletik AmerikaDill 
efsanevi bir sim&BJ ve her bal ve 
hareketi gazeteleri, mecmualan dol 
duran bir nevi millt kahramaDI idi. 

Müteveffa, hayatının ilk kısmını 
para kazanmakla, ikinci kJamIDJ da 
para dağrtmakla geçirmiıtir. 39 se
ne ~-fmda ilmt mUeueaelerle ha· 
yır mtıeueaelerine yanın mijyar do. 
lar vermiıtir. Bu paranın 1ki mil
yondan fazlası Parla üniversite ma· 
hallesine verilmiştir. 

Diğer taraftan oğlu Jobn Junior, 
Reims kiliaeeinin yeniden tnoam i. 
çin iki buçuk milyon dolar verdiği 
gibi Veraailles oatoeunun tecdit ve 

. imarına vbi mikyasta yardmıda bu 
lunmuştur. 

Mütevet!anm eervetini bazı kim· 
seler, iki milyar dört yUz milyon 
dolar tahmin ediyorlardı. Fakat ken 
disi bu miktar\ mtibalagah bulu • 
yordu. 

Derste ancak kelimelerin geçit 
resmini dinledim. Blitün bu sade 
kelimelerin ifade ettikleri manaya 
yabancı kaldım. Dersten sonra Pro 
fesör Prageri ziyaret ettim. Bana 
Fen Fakültesi Mecmuasının bir sa
yısını verdi. Diğer profesörlerin 
verdiği malumata göre bu mecmu
anın faal unsuru profesör Prager
dir. Mecmua her ay birkaç orijinal 
yazı ile çıkıyor ve dünyanın her ta
rafına dağılıyor. Her yazının ttirk
çe bir hülasası vardır. Türk profe
sörlerin yazılan bile ecnebi lisan
larla yazılıyor ve cihanın bilgi ale
mine hitap ediyor. Üniversitemizin 
bilhassa meşgul olmağa başladığı 
ilmi meseleler hakkında dünyanm 
uzak uzak yerlerindeki alimler ta
rafından mecmuaya orijinal yazı -
lar gelmeğe başlamıştır. Bu mec
muanın bir fayda~n de mübadele 
yoliyle birçok Üniversitelerin ilmi 
neşriyatını parasızca tedarike im
kln vermesidir 

E Jimdeki aavıda Moskova ü
niversitesi Riyazi Enstitü

ın profesörlerinden birinin ihtimali 
hesaba dair bir yazısı var. Rivazi
ye profesörlerimizden Von Mik~ 
nin bu sahadaki ihtisası meşhur -
dur. Yuı, bu profeBÖrUn nazarive-
ainin tatbikat meselelerine taalli'lk 
ediyor. 

Amerikada Pensilvanyadaki Le
bit'h Üniversitesinin bir profesörü 
çelik çubuklann bUkUlmesinin tec
rübi neticelerine dair mecrnuamıza 
nazari bir etüt ıröndermiştlr. 

Havvanat EnstitUmUzden Wol
ganS!' Neu Burdur gölUnde bulunan 
ve Devlet Ş<knun ezaemdan ha.,e-
rat mUtehaaamı Bay SUreyyaya 
nisbetle Surevanus adı verilen ye
ni bir balık hakkında bir etUt yaz
muıtır. 

Nebatat Enatitfü~Unden Profe -
sör Haylibron ile Bavan MP.hpare 
Basarmanm Mercurialistlerde er : 
keklerle dişilerin nisbetine ı:btir 

rilmiş olduğu mücadele, mesel ha
lini almıştı. 

• New-York, 24 (United Preas Tan 
Alicanaphfl ve birkaç eeneden -

beri )'ÜZ Y&fJD.& varmak için 11 -
muhabiri bildiriyor) - Rokfeller cu 
ma gUntı gömillecektir. 

şamadım. 

Fen Fakülte•inJe yarının alimi 
olarak yetiıen bir 6enç kız 

Rasathanede tam doğru au 
var. Bundan llıtifade ederek 1sta 
bulun, hattl 'Tfttl<tyenfn aaatı~t1.ftl 
birleştirmek te paraya, pula ihti • 
yaç göstermiyen basit bir iştir. 

Bir memleket. bele bir tek 11ehir 
içinde umumt yerlerde asılı saatJ""' 
ıin bile biribirine uymaması çok 
mahzurludur. Üniversite ile Belıt
diye ve Radyo arasında bir işbir!t
ği hazırlanırsa bu mahzurun kU!
f etsizce önüne geçilebilir. 

dikkate değer bir etütleri var. 
Bundan başka Fizik Enstitüsün

den Bay Fahirin, Astronemiden 
Profesör Gleisbergin, Kimyadan 
Profesör Amdt'ın ve Bayan Dr. 
Löwe ile Hilmi Işığın, Fizikten Pro
f esör Fouchenin etütlerine tesadüf 
ediliyor. 

Hatıra yalnız ibirşey geliyor: Bu 
mecmua bütün fakülte namına 

bu kadar muhtelif sahalara ait ya
zılarla çıkacağı yerde ihtisas sa
haları meseli. dörde ayrılsa ve her 
ihtisas şubesine ait mecmua Uç ay
da bir çıksa olmaz mı? Bu suretle 
her şubenin etUt hazırlamak için 
Uç ay vakti olur, fakat Fen Fakül
tesi namına her ay çıkan mecmua, 
muayyen ihtisas sahiplerini alaka.
dar edecek tam bir ihtisas mec
muası haline girer. 

F akUlte Mecmuası hakkında 
kısaca malumat , aldıktan 

oonra meşhur riyaziyeci Profesör 
Von Mi.EE'yi ziyaret ettim. Profesör 
derse girmek Uzere olduğu için ih· 
timali hesabm hayatın her hldiae
sine tatbik edilebilecek derin ma-

nalarına dair konuşmak nasip ol -
nıadı. 

FakUlte Dekanı Profesör Ali YaT' 
da tanınmış bir riyaziyecidir. De
kanı diğer tanmmıış rlyaziyecimiz 
Profesör Kerim ile beraber 'bul-

dum. Her ikisile konutunca gör • 
dUm ki Üniversite Riyaziye Şube
si halinden memnun ve yoluna 
girmiş bir fUbedir. Klfi mikdıırda 
doçentleri. asistanlan vardır. Bun· 
larm hepsi istidat aah?bi gençler-
dir. Bu sene çıkacak ilk lisana l"
lebesi arasında da ilim mesleğinde 
JlerlivN"Pk kabiliyette gençler ek
rdk değildir. 

Riyaziyeden sonra Profesör ffi. 
mit Nafiz Pamirin Jeoloji Enati -
tilsUne misafir oldum. Buradq, 
mPmleketimize ait bUtUn jeoloji 
neşriyatından mürekkep güzel bi: 
kütüphane, iyi numune koleksi
yonları var. Birçok gençler bunu
muneler Uzerinde dikkat ve allka 
ile çalı9ıyorlar. Da.ha yilksek sa
mestrierin derslerini takip için ay-

B. Berç Türker'i 
Bir izahı 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü b 
çesi müzakere edilirken mecliste 
ala.n hatipler arasında Afyon Say 
vı Berk Türker de bazı beyanatta 
lunmuştu. 

Sayın Saylav, bize gönderdiği 
mektupta masraf nisbeti hakkında 
ki &Özlerinin gazetelere noksan g 
tiğini BÖylUyor ve ıu izahatı veriyor 

"Bütçe müzakere edilirken ben 
niz: 

"Kırk bet buçuk milyon ;var1ıı1at:.ı 

kartı yedi milyon sekiz yüz bin 
masraf, varidata nisbeten ytbıde l 
(on yedi) aini te§kil eder.,, 

"t 

Dedim ve bunun çok fazla olCjluıu. 
nu ve bu masrafın yilsde on ili on ild 
olması lizmı geldiğini söyledim. 

Bu maruzatıma cevaben BUtÇe en. 
cümeni mazbata kltibi muhterem 
kadqım Bay Raif Karadeniz lıahat 
vererek bir milyon yUz bin liranm 
birtakım esbaba mebni masraf ,._ 
kfuıunda.n indirilmesi lAzuıı geldiğini 
BÖyledi. 

Müzakere esnasında diğer muht;e. 
rem arkadqlanm nisbetin yüzde oa 
sekiz hatti on dokuz olduğunu söyle. 
diler. Bendeniz söz alarak fU sözleri 
söyledim: 

"- Varidat kırk bet buçuk milycm 
ve umumi masraf yedi milyon selds 

yUz bin lira tesbit edildifi halde, mu 
raf nisbeti yüzde on yedidir. Fakat 
demin Raif Karadeniz arkadqımı• 
verdiği izahata göre, murattan bir 
milyon yüz bin lira tenzil edDi1'8e, 
masraf nisbeti diğer arkıutaşlanmm 
dediği gibi ytıme on aeJds, on doku 
değil, ytlzde on Mle tmBlt ehır. Ve 
bunu memn'uniyetle anederim.,, 
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MALiYE VE İLİ 
HAFiFLETECEK T DBi 

i, VERGiL 
ALACA GiZ 

r- :Ankara, 24 (A.A) - Bütçe milza. 
kereleri dolayısiyle, bugün, Maliye Ve 
kili Fuat Ağralı B. M. Meclisinde aşa 
ğıda.ki nutku söylemiştir : 
"- 1937 bütçe projesi, bUtçe eneli. 

meninin dikkatli tahlillerinden geçe. 
rek tasvibinize arzeiiilmiş bulunuyor. 

Bir taraftan devlet varidatı, mem. 
leketteki muhtelif irat ve servet mem 
balarının ve umumi hayat seviyesinin 
sıkıntısız karşılıyabileceği §ekiller ve 
nisbetler dahilinde tutmak, diğer ta
raftan devlet hizmetlerinde asırlık ih 
mailerin önümüze yığdığı eksiklerin 
seneler içinde telafi çarelerini temin 
edebilecek bir iş programına dayan. 
mak Cümhuriyet devri bütçelerinin 
esaslı iki vasfıdır. 

Geçen senelerde olduğu gibi 1937 
senesinde de bu iki vasıf, denk bUtçe 
prensibi dahilinde .azami derecede te. 
lif edilmiş bu1unuyor. 

Bu uretle, memleketin, müdn. 
faa, imar \'e inkişafına matuf ola. 
rak yük ek heyetinl:ıln verdiği dL 
rektlflere göre büyük 11efierimlzin 
tizdiğf programların önümüzdeki 
eneye alt bütün icabatmı tama. 

ınen. knr§ılamah-tayız. 

1997 bütçesinin, umumi hizmet
ier için arfına mezuniyet istediği. 
mb tah isat miktarı 281,017.776 li 
radır. 

T a.hsilat Artıyor 
Hüktimetçe Büyük Meclise takdim 

tdilen layihadaki umumi yeklın 229 
milyon 676 bin lira idi. Fakat o za • 
man elimizde mali senenin yalnız se. 
kiz aylık tahsilat rakamları bulun •• 
makta idi. Varidat tahminlerimizi ta. 
biatiyle bu rakamlara. istinat ettirmiş 
ldik. Bütçe encümeninin tetkikatı sı
rasında elde ettiğimiz on aylık tahsL 
lat rakamlarına göre yaptığımız he. 
ıap, seneli.k tahsilat miktarının tah
minlerimizi mühim nisbette geçeceği
ni gösterdi. Binaenaleyh tevazün za.. 
ruretiyle geri bıraktığımız bir kısım 
ihtiyaçlarımıza bu suretle karşılık bul 
mak imkanını kazandık. Diğer taraf. 
tan bütçenin tanzimi sır8ı8mda ınev • 
eut olmıyan yeni bazı ihtiyaçlar da 
çıktı. Bunları b6 çe' nCUmenine arzet 
tik. Maruzatımızı son vaziyete göre 
b!.iyü.k bir itina ile tetkik eden encü
men son tahsilat rakamlarına naza. 
ran varidat muhamminatınm icap e. 
den değişikliklerini yaptı ve gösterdi. 
ğimiz yeni ihtiyaçlardan karşılanma
sını mümkün ve muvafık gördüklerini 
de yeni sene bütçesine koydu. Eneli • 
menle tamamen mutabık olarak ya. 
pılan bu tadilat neticesinde bütçenin 
umumi yekfınu evvelce takdim edilen 
layiha yekununa nazaran bir milyon 
341 bin lira fazlasiyle 231,017. 766 lira 
ya baliğ oldu. 

Geçen Seneye Nisbetle , 
20 Milyon Fazlalık 

Bu rakam geçen seneye nazaran 
18.300.000 lira fazladır. Ancak hakL 
ki fark mikarını bulmak için, orman 
umum müdürlüğü millhak bütçesine 
1936 umumi müvazenesinden aynlmıg 
olan 1.850.000 lirayı ilave etmek la
zım gelir ki bu takdirde hakiki fazla. 
nm 20 milyon 150 bin liraya baliğ ol
duğu görWür. 

t. Masraf Kısmının tahlili 
Arzettiğim 20 milyon küsur lira far 

km 6 milyon lirası adi bUtçede yer 
bula.mıyan mühim bazı programların 
tatbikini temin etmek üzere elde et 
tiğimiz fevkalade varidattan mütevel 
lit borçların ödenmesi için düyunu 
umumiye bütçesine konulmuştur. 
3,200,000 lirası orduya yeniden ilti. 
ha.k edecek subayların maaşını kal'§ı
lamak ve diğer bazı bizmetleri takvi. 
ye etmek için milli müdafaa grubu 
bütçelerine zam edilmiştir. 

Bundan başka, Müdafaai Milliye 
mübayaatı mukabilinde istihkak sa
hiplerine verilmiş olan bonolardan va 
deleri 937 senesinde hulul edecek 2 
milyon 400 bin liralık bono miktarı
nın şimdiden iskonto edilerek 936 se 
nesinin son aylarına ait tahsilat ra
kamlarına göre elde edeceğimizi gör 
düğüm Uz varidat f adasından tesviye 
el için birkaç gün evvel kabul buyur 
duğunuz bir kanun ile Maliye Vekale 
tine snllhiyet verdiniz. Bu bonoların 
karşılığı olarak 937 düyunu umumi
ye bUtçcsine konulmuş ve bu suretle 
serbest kalnu, olan 2 milyon 400 bin 
liranın dahi ordunun melbu.sat ve 
teçhizat ihtiyaçlarına ilaveten tahsi
ıl temin edilmiştir ki, bu suretle mil
li mUda!aa grupu bütçeleı:ine 1937 se 
sesi bütçesi için yapılan hakiki .zam 

Mali Siyasetim· 
Varidat ve Ver • 

1 
T 

kişaf Ediyor, 
hsilcJtı Artıyor 

miktarı 5 milyon 600 bin liraya ba
liğ olmaktadır. 

Maarife Verilen Ehemmiyet 
Yeni sene bütçesinde maarif . işleri 

için 2,275,000 liralık bir ilave vardır. 
Maarife ait inşaat mukabili olarak 
alelusul Nafia •bUtçesine konulan 
664,000 lira ile birlikte Maarif büt -
çesi yekflnu 12,886,000 liraya baliğ 
olmaktadır. 1932 senesinde Maarif 
bütçesinin umumi yekunu 6 milyon 
liradan ibaret iken bu miktar herse
ne muntazaman artmış ve 1937 sene 
si için konulan tahsisat beş sene ev
velkinin iki mislini geçmiştir. 

İstibdat cjl}vrinin son hesabı katisi 
olan 1318 hesaplanna göre Maarif 
hizmetleri için sarfedilen miktar 61 
bin 860 liradan ibaret olduğu görül
mektedir. Meşrutiyet devrinde ise 
1334 bütçesinde Maarif için tahsis e
dilen miktar bir milyon olmasına gö
re Atatürk rejiminin ilim .ve irfan 
sahasında TUrk Milletinin layik ol
duğu mevkii ihraz için verdiği ehem 
miyeti riyazi rakamların ifadesiyle 
anlamak mUmkün olur. 

Madencilik 
Yeni sene bütçesindeki farkm 

1,700,üJO lirası da İktisat Vekaleti • 
ne aittir. Bunun 1,000,000 lirası mem 
leketin yeraltmdaki servetlerini ara
yıp bulmak ve işletmek üzere Etiban
ka devretmek için program dahilinde 
çalışmakta olan maden tetkik ve ara 
ma enstitüsüne aittir. 

500.000 ~sı iş kanununun tatbi
katı, ihracatı murakabe teşkilatı gibi 
hizmetlere tahsis edilmiş 200,000 lira 
da elektrik işlen etUt dairesine veril 
mek üzere Maliye bütçesine konul -
muştur. • 

Bu suretle iktieat vekaletinin faa
liyet sahası dahilindeki işleri için adi 
bütçeye 1,700,000 liralık zam yapıl -
mış oluyor. 

Orma.ncıhğımızda Yeni Sistem 
1937 bütçesindeki farkın 900,000 

lirasını da orman umum müdUrlilğü 
mülhak bütçesine yardım olarak kıs
men Maliye bütçesine konulan, _kıs
men de orman muhafaza teşkilatı 
karşılığı olmak üzere milli mUdafaa 
bütçesine ilave olunan tahsisat teşkil 
etmektedir. 

Memleketimizin hem zirai hem ik • 
tisadi hayatını alakalandıran orman 
cılık sa.hasında mühim bir dönüm 
noktası teşkil edecek olan orman ka 
nununun tatbikini temin için muvaze 
nei umumiyeden yapılan yardım bun
dan ibaret değildir. 
Şimdiye kadar devlet gelirleri ara. 

sında yer alan ve1937senesinden itiba 
ren orman umum müdürlüğüne bıra
kılacak olan varidat miktarı 2 milyon 
450 bin lira.dır. Buna mukabil ayni i
dareye devredilecek teşkilatın maaş 
ve masrafı 1 milyon 850 bin lira tut 
maktadır. Binaenaleyh aradaki 600 
bin lira farkı da şimdi arzettiği.m 900 
bin liraya ilfl.ve edersek, mevcut teşki 
!atın masraflarından baş!{a, sırf or 
man kanununun tatbikatı için umrumi 
muvazeneden yapılan yardımın hakiki 
miktarı 1 mi:yo'- 500 bin liraya var· 
mış olur. 

. Zirai Kombinalar 
1937 senesi ~nde ziraat sahasında 

yapacağımız esaslı işlerden biri de 
zirai komöınalar teşkil etmektedir. 
OnümUzdeki yaz mevsiminden itiba -
ren istifade edebilmek üzere bu sene. 
nin varidat fazlasından ayrılan ve iki 
ay evvel kabul buyurduğunuz kanun 
mucibince buna tahsis edilen üç mil
yon lira ile yapılmıya başlanan işleri 
1937 senesi hizmetler arasında say
mak daha doğru ol•Jr. 

GörülUyor ki, ziraat sahasında 937 
ye ait hizmetler için yeniden tahsis 
etmiş olduğumuz miktar 4 milyon 500 
bin liraya baliğ olmaktadır. Bu para. 
larm bir taraftan memleket iktısadl
yatırun inkişafında diğer cihetten köy 
lUmüzUn kalkınmasında feyizli neti -
celerini en yakın bir zamanda göre. 
ceğimize şüphe edilemez. 

Yeni Bütçede Sağlık Tahsisatı 
Farkın bir milyon lirası da sıhhat 

Dün Millet Mecliıinde ıöz alan Mebuslardan: 
B. Türker B. Fuat (Urla) 

ve içtimat muavenet bütçesine ilfı.ve· Memleketin sanayi ve maadin işle. 
dir. Bu para, memleketin muhtelif rine sarf edilmek üzere de SUmerban
mmtakalarında halkımızın sıhhatini ka ve Etibaıık sermayelerine mahsu
tehdit eden belli başlı hastalıklarla ben 5 milyon küsur lira yine fevka. 
program dahilinde yapılan mücadele- Jfıde tahsisat meyanında derpiş edil
nin ve alelumum sıhhi teşkilatımızın mişlir. 

takviyesine ve içtimai muavenet işle. Diğer Masraflar 
rile müesseselerinin tevsi ve inkişaf1- Maarifin fevkalade bazı ışler ıçın 
na tahsis edilmiştir. 1 milyon 500 bin ve iskan işleri için 

Bundan başka hudut ve sahiller sıh 2 milyon 500 bin lira tefrik edildiği 
hat umum müdürlüğüne yardım ola- gibi hastaneler tesisatı ve inşaatı ve 
rak maliye bütçesine ayrıca beş yüz Anknrada yapılacak Tıp fakültesi bi
bin lira konmuştur ki, bu suretle 937 nası taksiti için 300 bin lira tahsis e
bütçesinde sıhhat \le içtimai muave. dilmiş, yaş ve kuru meyvelerin ıs
net işleri için ilaveten ayrılan tahsi- !ahı için Zirrnt vekaletine de ba§ka
sat miid:arı 1 milyon 500 liraya bj11i~ ca 630 bin lira ayrılmıştır. 
olmaktadır. Vilayetlerdeki hük(ımet konakları. 

Emniyet İtleri mızın inşaab için üç dört senede sar-
Memleketin dahili emniyet ve hu· ı fedilme_k üzere şimdilik 5 milyon li

zurunu temin vazifesini üzerine al • ralık bır inşaat programı hazırladık 
mış olan jandarma ve emniyeti umu- ve başlangıç olarak 1937 senesi için 
miye bUtçelerine i:ie 1 milyon 700 bin fcvlmlfıde varidattan buna 500 bin li-
1. •1• d'l . t• ra ayırdık. 
ıra ı ave e ı mış ır. • . 

. 'hd d'l k b Fevlmlfı.de tahsısatın 10 milyon 
Şarkta yemden ı as e ı ece eş . k k . 

- "t d'f d" - t }ıraya ya ın ısmı da memleketın 
kaza ue bununla mu era ı ıger eş- üd•tfna ve ayni za d 'h 

. • . . l.f b··t l 1 ·1 m ' ' man a cı an kılat ıçın muhte ı u çe ere mı yon "lhUnUrı en kuvv ti' l • . • • 1 su e ı vasıtası o an 
500 bın lıraya yakın ılav~ler yapı mı§ milli müdafaa hizmetlerinin takvi-
tır. . yesine tahsis edilmiştir 

Masraf bütçesinde yapılmış olan ıla M lı'ye vekı' lı" b d . · . h . . . . \: . a , un an sonra mu -
velerın tahlilı bu maruzatımla bıtmış telif senelerin bütçeleri üzerinde bir 
oluyör. mukayese yaparak yıldan yıla mali 

Demiryolları lnta.atı İçin inkişafa kavu§tuğumuzu rakamlarla 
Bu bahse nihayet vermeden evvel anlattı: 

demiryolları inşaatı, su tesisatı gibl y · 
Nakit azıyetinin Mukayesesine bUyUk nafıa fşıerimize ve ticaret filo- , 

muzun takviyesine ve memleketin sa- Gelince 
nayileşmesi ve madenlerin i§letilmesi Vezne ve banka nıevcutlarile yolda. 
hareketine ve müdafaasına ait prog- ki paralardan mürekkep olarak 93·1 
ramların tatbikini ve iskan ile maa- senesinden 1 haziran 1935 tarihine 
rifin ve diğer bazı dairelerin mütefer devrolunan miktar 21,5 milyon lira i. 
rik fevkalade ihtiyaçlarını temin için di. Sene nihayetinde bütçe emanetine 
yüksek heyetinizin verdiği müsaade- alındığını arzetmiş olduğum 7 ve f P.v 

lerle elde edilecek olan fevkalade va- kalade tahsisattan ertesi senede sar
ridatın bu hizmetlere sureti tahsisini fedilmek nzere Clevrolunan 6 ki ce _ 
de izah edeceğim. · ınan 13 milyon lira bundan tenzil e-
Demiryolları inşaatı için adi bütçe. dilirse 1935 senesine devredilen ka.

de karşılık olarak mevcut olan 9 mil- bili istimal nakil mevcudu 8,5 milyon 
yon liraya yakın bir paradan başka liradan ibaret kalır. 
Sıvas - Erzurum istikrazının önümüz 1935 mali senesinden 1 haziran 93tS 
deki seneye ait dördüncü tranjından tarihine devredilen vezne ve banka 
elde edilecek olan 4,5 milyon liraya i- }llevcutlarile yoldaki paralar ise 24 
laveten fevkalade membalardan ayrı- milyon SOO bin liradır. Bundan büt. 
ca 4 milyon 320 bin lira tefrik etmiş çe emanetine alınmış olan 6,6 ve fev
bulunµyoruz. Bu suretle inşaat prog- kalfı.de tahsisattan yeni seneye dev
rnmımızın 1937 senesine ait kısmı ta. rolunan 6,1 ki ceman 12 milyon 700 
mamen tatbik edilmiş bulunacak ve bin lira tenzil edilirse 1936 malt sc. 
önümüzdeki sene zarfmda yeni 3 kı- ne bidayetine müdevvc:r kabili isti _ 
sım daha Çatalağzı - Zonguldak Ma mal nakit mevoudünun bir evvelki 
latya iltisak hattı, Divriği şubeleri - senenin 8,6 milyonuna mukabil 3,5 
fşletmiye açılmış olacaktır. milyon lira fazlasile 12 milyon küsur 

Bu sene vermiş olduğıunuz salahiye liradan ibaret olduğu görülür. 

te istinaden tanzim edilen su progra. Varidat Bütçesi 
mınm ilk faaliyet senesi için yapılan 
4 milyon 250 bin liralık bir tahsisat 
yine bu menabiden elde edilecek va
ridatla karşılanmış olacaktır. 

oe'nizyolları idaresi için yeniden 
yaptırılacak vapurlara ait teşebbüs 
neticelenmiş ve yeni vapurların inşa. 
sı mukaveleye bağlanmıştır. Bir kı -
sımı önümlizdeki sene içinde gelecek 
olan bu vapurların taksit bedellerine 
karşılık olarak fevkalade tahsisat o. 
larak 5 milyon lira ayrılmıştır. 

1937 senesi zarfında normal vari -
dat membalanmızdan 231,020,000lira 
alacağımızı tahmin etmiş bulunuyo _ 
ruz. 

1936 senesi tahsilat vaziyeti büt. 
çe tahminlerimize göre mühim bir 
inkişaf göstermiştir. On bir aylık 
tahsilat yekUnu 219 buçuk milyon 
liradır ki, v1ı:ridat bütçesi yeklınu
nu şimdiden 6 milyon 800 bin lira 
geçmiş bulunuyor. 

Binaenaleyh 936 daki 11 aylık 

tahsilatımız geçen senenin 11 aylık 
tahsilatına göre, 22 milyon lira faz 
la olmuştur. Tahsilattaki fazlalığın 
başlıcaları bilhassa gümrük mua • 
mele ve istihlak vergilerinde görül 
mektedir. 

Bu Senenin Varida.t Müfredatı 
Bu seneki bütçemizde tahmin 

ettiğimiz varidatın 86 milyon 825 
bin lirası Irat ve servet vergilerin. 
den, l 00 milyon 238 bin lirası, güm 
rUk muamele ve istihlak vergilerin 
den, 37 İnllyon 95~ bin lirası da İn. 
hisarlardan ve mütebaki 56 mllyon 
lirası da muhtelif varidat ve hası. 
Jattan terekküp etmektedir. 

Vergiler Hakkında 
Bazı nevi vergi membalarımız hak

kında birkaç söz söylemek isterim. 
Hayvanlar vergisi. geçen seneden L 

tibaren tenzilatlı nisbetlere göre ta. 
hakkuk ettirilmektedir. 1935 senesin. 
de 28.962.000 baş hayvan kaydedilmiş 
olduğu halde 1936 senesinde bu mik
tar 34.021.000 ve bugün elimizde bulu 
nan 1937 kayıt ve yoklama neticesin. 
ne nazaran 4 milyon f azlasile 38 mil. 
yona baliğ olmuştur. 

Vasıtasız' vergilerimizin tabak. 
kuk ve cibayet u~ullerlnde kolay. 
lık l'e sadelik temini için yapılmak 
ta olan tetkikat bitmiştir. Bu ·tet. 
kikattan elde edilen neticelere gö • 
re, bu vergiler tah1tlll emval hü
kümlerini de ihtiva etmek üzere l'a 

srtasız vergiler kanunu namile tek 
bir kanun halinde toplamak sureti. 
le projesi hazırlanmı tır. Önümüz. 
deki içtima. devresinde yüksek mec. 
lise takdim edilecektir. 

Kazanç V ergiıi 
Bu umumi layiha içinde vasıtasız 

vergiler kanunlarımızın hepsinde ve 
bu meyanda kazanç vergisi kanunu • 
mın da icap eden ıslahat esasları ta. 
mamen derpiş edilmitşir. Şu kadar ki 
bu büyük layiha üzerinde yüksek mec 
!isin yapacağı incelemelerin uzun müd 
det sürmesi tabüdir. Bu ıslahatın bir 
kısmının ise müstacelen yapılmasını 

gerek mükellef, gerek hazine cephesin 
den çok faydalı ve zaruri görmekte. 
yim. Bu ıslahat bilhassa kazancı az 
mükelleflerden ağır görUlen nisbetle. 
rin tahfifine ve tatbikatta mUşkUllt 
ve sürüncemeleri tevlit eden bazı nok 
taları değiştirmiye matuftur. Bu se. 
heple bu müstacel kısmı aynca küçük 
bir layiha halinde büyük meclise ar. 
zetmiş bulunuyorum. Taalluk ettiği 
encümenlerin de ayırdığımız kısmın 
ehemmiyetini ve mtistaceliyetini tak
dir buyuracağına eminim ve bu içtL 
ma devresinin hitamından evvel yük. 
sek huzurunuza arzetmiş olacaklarını 
ümit etmekteyim. 

Vergiler Ha.fifletilecek 
Muamele vergisine de temas eden 

Maliye vekilimiz, yeni layıhalar hazır 

!andığını, elektrik, petrol ve benzin U

zerindeki vergi nisbetlerinde mühim 

hafifletme yapılacağını ve bütün ver. 
gilerin indirilmesi hususunda çalışıla
cağını söylemlştir. Aynca, maliye teş 
kilatımızın da varidat ve tahsilat iş
lerini mükellefleri ve hazineyi düşü. 
nerek yürüttüğünü ilave etmiştir. 

Nakit l,lerimiz, Hazine Vaziyeti 
B. Fuat Ağralı, bunclan sonra na

kit işlerimiz ve hazine vaziyeti hak
kında izahat vermiş, 1935 se -
nesine takriben 9 milyon liralık bir 
borçla girdiğini ve geçen sene ban
kalar tarafından hazineye tevdi edi
len bonolar da dahil olmak üzere bu 
borcun imha edildiği, yeni seneye 
borç devrolunmadığım söylemiştir. 

937yılına 10 milyon liralık mevcut. 
la girileceğini tahmin eden B. Ağrah 
"- Hazinenin dahili itibar evrakı 

yalriız tasarruf erbabı için değil, yer
li ve yabancı bütün bankalar için de 
en emin ve kA.rlı plasman mevzuları 
teşkil etmektedir. Dünyanın bu karı
şık devresinde en büyük işlerimiz en 
geniş kredi teklifleri bir çok serma. 
yedar ve teşebbüs erbabının rekabe
ti kar§ıSindadır.,, demiştir. 

Yakın Misaller bil 
Hazine işlerimizin gUn geçtikçe 

yük bir inkişaf gösterdiğine işare~ ~ 
den maliye vekilimiz, buna bir ınıs 
olarak deı;ıiştir k: rf 
"- Ingltere ile iktısadi ve tır.a 

münasebetlerimizin bu hayırlı baŞl~ 
gıcınm her gün geçtikçe inkişafa duo 
ru gideceğini kıuvvetle ümit etnıeıtte 
haklı o1duğum sanırım. Çünkü ~ta • 
türk rejiminin taahhüde sadakat ,oe 
düzgün tediye zihniyetini bu eski ve 
dost ve zengin millet filen görınilŞ .'~ 
Türkiye ile ikt.&sadi münasebatı.:ı jJl 

kişafı kendileri için de ne kadar fs.Y• 
dalı olduğunu anlamış olacaktır. 

Devlet itibarının arzettiği in~irs.~1 
vaziyetinin yüksek meclisinizın b i~ 
yamlmıyan ve daima yükselmeyi 
şaret eden isabetli ve nurlu kararls.tl 
ile llusuI bulduğunu huzurunuzda ıır• 
zetmeyi de kendim için bir vazife saır 
yarım.,, • 

Döviz Gelirimiz 
B. Fuat Ağralı, döviz vaziyeti hak• 

kında da şunları söylemiştir: ·--'• 
"~ Bir taraftan aleliı.mum döv"' 

gelirlerimizi diğer taraftan resınt, }lll 

susi bütün döviz ihtiyaçlarımızı gö~ 
tennek ilzere tanzim edilmiş olan d 
terler büyük bir dikkatle tatbik ediJ. 
miıi!tir. 

' Gelirimiz iktısadi vaziyetimizin ~ 
kişafı birçok mahsullerimizin ve ~ 
arada bilhassa tütün mahsulüınüzill' 
bereketli olduğu kadar iyi fiya.tl~ ~ 
cx bulması sayesinde tahminimiZl ~ 
him nisbette geçmiştir. 1937 tak\~ 
yılı için tanzim ve tasdik olunan c~ 
veııe:de _iti~a ile tatbik edilmekt~ 
Şu cıhetı bılhassa arzedeyim ki, ~ til• 
ret olmadıkça dövoz sarfiyatını iS 

8 
z.ameden taahhütlere girişmemiye aı. 
mi dikkat ve itina göstermekle~& 
ber bir taraftan döviz tediyatJllllf.,. 
tasarrufu temin edecek imkanııı.rı e 
hemmiyetle takip etmekteyiz. J3U;. 
nenin en bilyük hadisesi Fransa.. ııı. 
viçre, Holandanın temsil ettiği ıı.Jtet 
blokunun dağılması' ve bu meınl~,,e 

,.tJ~ 
ler parasının altın pariteslöJ ıca.. ol· 
rek, kıymetlerinin tenezzül etınıŞ 
mas.ıdır.,, 

Döviz Tasarrufları d6-
B. Ağralı, düyunu umumiye ve c!C 

viz tasarruflarına da temas eder 
demiştir ki: ).• 

"- Hükumetiniz, bir taraftan ~ 
nadolu demiryolunun mubayaa t>e<11J• 
lini teşkil eden ve altın İsviçre f~Ji• 
gı ile öd~mekte olan aksiyon ve. od~ 
gasyonlara Devalue frank uzeriJl b • 
ödenmesi yolunda icap eden teşed,) 

(Arkası 10 un~ 

aaşı ağrıdan 

~athvacak gibi~ 

NEVROZİ~ 
' 'f En şiddetli baş ve~ 

ağrılarını dindit•' 

NEVROZİ~ 
Bütün ağrı, sızı -ıe 

sanclları keset , 

NEVROZif~ 
~' 

Nezle, grip ve rorı' 
tizmaya karŞ1 

CjOk müessirdit• 
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Yazan: Ziya Şakir 

Eba Müsli~. Ziynet Eşyala· 
Bir Tarafa Ayırtmıştı 

Sara 
Pısına r Sokak kaprsından iç ka
llıaiyeı, adar, (Serhenk) denilen 
,._ Çavuşla- dizil" . ti B 1 
-uı tePed -· mış . una-
01duk} en_ tırnağa kadar giymiş 
•UahJa~ sıyah elbiselerle parlak 
Şeb~ halka heybet veriyordu. 

!'anı bunı eşrafı, ayanı ve mutebe
Baraya, • arın arasından geçerek 
he"t.' ,girerlerken b""t•· b . '"""er . , u un u ser-
ditndik ke~s.a hır kumanda ile 
Qell.bire sılıyorlar .• kollarını bir
~~ll ~ gererek bir uÇları yerde 
~Ylec~~lal'J,J)J ileri uzatıyorlar. 

l3u h Selam veriyorlardı. 
tesir h aı, halk üzerinde büyük bir 
,.;.. Usule g t• · -"ı Serb e ınyordu. Emevile-
tttan rrı~ serkeş, inzibat ve ita
"e biıar 

1 
nı askerlerinden bıkan 

~ll'ıkiıı vo an halk; şimdi ciddi bir 
tııa"" e \'akar ı·ı b.. .. k b" · . .., "'" e uyu ır ın-1'i... c.osteren M'· ı· . 
- "il tak- us ımın askerle-
)( oır ed' 
~lllatıdan ıyor; artık bu genç 
~de son a ka~ı, herkesin kal
lbbet k SUz bır hürmet ve mu

aYnıyoMu·. 

la Usu 

tamamı tamamına riayet edece • 
ğime .. (Ali Resul) e son derecede 
hürmet, muhabbet ve itaat göste
receğime .. Icabında, malımı ve canı 
mı ehlibeyt uğruna feda eyliye
ceğime, yemin ediyorum ... Eğer bu 
nun hilafına hareket edersem; ya
yan olarak {Beytullaha) kadar gi
deceğim .. Ve hakkımda verilecek 
en ağır cezaya bile rıza gösterece
ğim. 

Sözlerinden mllrekkcpti. 
Müslimin huzuruna giren grup. 

lar, yüksek sesle bu yemini ettik
ten sonra, geri geri çekiliyorlar .. 
yerlerini, başka gruplara terkedi. 
yorlardı. 

dar sür'atli hareket etmişti ki; 
Merv önündeki ordugahlarında 
bekleyen iki rakibi fena halde ser
semlemişlerdi... Fakat, bu sersem
lik ancak ibir iki gün devam et -
mişti. Ondan sonra, Kermani zade 
ler; gizlice harekete geçmişler; 
MUslim'in üzerine bir baskın yap
mak için müzakerata girişmişler
di. 

Emir Şiban. artık baştan başa 
(Müslim) e tabi olan bu koca 
Türk krt'asmda, Müslim aleyhinde 
hiç birşey yapılamıyacağını idrik 
ettiği için, davasından vazgeçmiş .. 
Basra taraflarına çekilip gitmek 
için, ordusuna hazırlık emri ver -
mişti. (Arkası nr) 

IEKONOMD 

YENi MAHSUL 
,_ Türk Borcu - -1 

19,70 Lirada 

Kapandı 

Buğday ve Arpa 
T rakyamn Her 

Dün borsada Türk borcu ü. 
zerine hararetli muameleler 
olmuştur. Sabah yirmi liradan 
açılan bu hisseler yava~ yavaş 
düşmekte devam etmiştir. Bu 
sukut, 274,5 frank olarak ge-
len Parls telgrafmm tesiriyle 
19,80 Uraya kadar devam et-
miş, hafif bir yükselmeden 
sonra tekrar 19,75 liraya in. 
miştir. Akı:;am gelen Paris tel 
grafı Türk borcunu 278 frank 
gösterdiğinden bu hisseler 
19,70 lirada kapanmıştır. Sı. 
vas Erzurum tahvilleri 96,25, 
Ergani 95, Merkez Bankası 
8!l#Anadolu 40, hisseler 24, 
mümessiller 44,40 olarak mu
amele gömıü~tür. Aslan Çi
mentosu lS,75 lirada kalmış. 
tır. Merkez Bankası bir lsterli 
ne 623 - 626 kuruş tesbit et. 
mi~tir. 

·---------------------.. Bir Fransız Heyeti 

Mürefteye Gitti 
Mühendis B. Rölü'nün reisliğinde 

üç Fransız maden mühendisinden mü 
rekkep bir heyet, Mürefte petrolleri 
etrafında tetkikler yapmak ve sondaj 
işlerini görmek üzere Tekirdağma git 
mişlerdir. Bu mühendisler, lktısat ve

kaletile bir mukavele yaparak Müref. 
te petrolü işlerilc meşgul olacaklar -

drr. I 

Norveçten Getirtilecek Kağıtlar 

için Kontenjan 

Güı k tarif esinin 328 inci mad-
desinin A pozisyonuna göre, kağıtlar. 

dan beş yüz ton miktarının munzam 
kontenjan olarak Norveç hükumetine 
verilmesi HeY.eti Vekilece kararla§tı-

nlmıştır. 

·r arafında Bereketli 
Trakyanın her tarafında ziraat vaziyeti çok mükemmeldir. 

Bilhasa Tekirdağ ve Edirne Vilayetlerinin mahsulleri geçen sene
lere nazaran ehemmiyetli farklarla iyi bir mevkidedir. Bu ıene 
buğday ve kufyemi Trakyanm her tarafında bereketlidir. Ku,ye
mi için yüzde 2 ve yüzde 4 analizli nlau.lc Evli.il tulimi nual alnulr 

iıtiyenler artmaktadır. 

Yüz vagondan lazla zahıre geıcıiı-- • 
~ün şehr~~ze yüz vagondan fazla Parıs Borsasında 

zahıre gelmıştır. Yalnız altmış vagon 
buğday, .~~raat ba~kasmm maıı ola - Son Hafta 
rak geldıgınden sılolara alınmıştır. Paris, 24 (A.A.) _ Dört celseden 
Piyasamıza da otıuz yedi vagon buğ. ibaret kalan borsa haftası bitıniştir. 
day, üç vagon çavdar, .bir vagon ar-

Muamelelerin mühim surette azalmış 
pa, iki vagon mısır ile bir vagon un olması borsanın az alaka kazanması· 
gelmiştir. na sebep olmuştur. 

Gelen mallann ekserisi per;in Hafta başlangıcı müsait geçmiştir. 
para i~e satıl~ştır .. Geledn mablı_n Çünkü 15 günlük tasfiye muamelc.o;i 
fazlalıgma ragmen pıyasa a ır bı"raz b 11 - .. t . . . .. .. · para o ugu gos enyor ve pı-
düı;üklük olmamır;tır. Ekstra Po. yasa t k ik b k d · · t k · • e n a ım an ıyı a vıye e. 
lath bug~ayla6n 

7,05 - 7,lO 61m3~- dilmiş bulunuyordu. Diğer taraftan, 
rur;tan, t> ~ ça,·darlı1a~ ' <>, büyük devletlerin mütareke tavassu-
8 - 9 ~8\darl~lar 6,15 fa - 16 tuna uygun cevap verecekleri ümidi 
ÇB\~arblar 6,7,il, 80 ça,·darlılar ve ispanyada kabine değişmesi bey • 
5,8a - 6. _ nelmileI iptidai maddeler istihsalinin 

Diyarbekirden gelen sert bugday. revaç bul t · tm• t' 
masıru emın e ış ı. 

lar 5,35 kuruştan satılmıştır. Çavdar Fak t b h 1 .. d U 
b. · kl"d· 4 20 k t 1 a , u a uzun surme en, n • 
ıraz ıste ı ır. , uruştan sa ı - ion Pa · · b k h d" 

S 
rısıen an ası es anımın uır 

mıştır. arı mısır 4,38 - 5 kuruş a. mesı· b d k" u •t h d . orsa a ı m saı avayı a bo-
rasındadır. Arpaların pıyasası gev§ek ZU"e · t' Bo cı1 b" ~ . . . • rmış ır. rsa ann ır çogu es. 
tır. Bıralıklar 4,05, yemlıkler 3,35 ku- hamın b k t ·k· f h" 

t 
u su u unu, ı ı sını ısse 

ruş ur. s tl · h" l · d · ' ene erı sa ıp erı arasın aki nüf ua 

Şeker Sandıkları it!!. ·ın mücadelesine atfetmektedirler. Ma. 
'S den sanayi, kimyevi mahsulat ve ka

Getirtilecek 

Keresteler 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 

şirketinin hariçten getirteceği keres
telerden, gümrük tarifesinin 284 nu
maralı maddesinin D pozisyonuna gi. 
renler için konulmuş gümrük resmi
nin yüz kilosunun yirmi beş kuruşa 
ve 284 üncü maddenin D 4 pozisyo. 
nunda yazılı kerestelerin de yilz kilo
sunun elli kuruşa indirilmesi Vekiller 
heyetince kararlaştırılmıştır. lthal e. 
dilecek olan bu kerestelerin şeker fab 
rikalanmızın yaptıkları şekerlerin 
am bala i sandıkları için kullanılacak
tır. -

uçuk eshamı da yükselmiştir. 
Cenubi Afrika madenleri grubu, al. 

tın hakkındaki ihtilafın sükunet bul
masından istifade ederek yüzde 3 ill 
yüzde 10 kar kaydetmiştir. 

Parü bor•cuı 
Paris 24 (TAN) - Parla borsası

nın bugünkü kapanış fiyatları §Unlar. 
dır: 

Londra 110, 72, Nevyork 22,40,~ 

Amsterdam 1232, Roma 117,90, Ce
nevre 72,85. 
Madenler: Kurşun 66,5, kalay 2531,~, 
altın 140,6, çinko 24,3, gümüş 20,1/4. 

Et Pahablaı+ı 

lfl Şanı, hakikaten hayrete 
ltabiliyetl Y~n bir idare kudret ve 
'1eıı lllUte gosteriyordu .. Emeviler. 
a de\'rin k nerfir olan halka, artık i: açıldı~apan?.ığını ve yeni bir dev 

Fakat bunlar, tam salondan çıka 
cakları zaman, diğer bir nakip ta
rafından durduruluyorlar.. kapı. 

nın arkasındaki bir köşeye sevke
diliyorlardI. Bu köşede üstüste 
atılmış, utlar, santurlar, sazlar, 
zurnalardan mürekkep birtakım 
musiki aletleri ile şarap testileri, 
kadehler vesaire zevk ve safa a
letleri göze çarpıyordu. Oradaki 
nakip bunlan gösteriyor : 

- !şte, Emevi valisinin sarayına 
girdiğimiz zaman bunları bulduk. 
Bunlara bakın. ibret alın ... Emevi. 
ler, bir taraftan sizi zulüm ve 
kahır altında yaşatırken, diğer ta
raftan da bütün hayatlarını zevk 
ve safa ile geçiriyorlardı. Halkın 
ıstırap ve şikayetlerine, zerre ka • 
dar ehemmiyet vermiyorlardı .. İş -
te o kötü adetlerinin cezasını bu
gün acı acı çektiler. Allahm gaza
bına ve halkın nefretine uğrayarak 
huglin mevkilerini bize terkettiler. 
Bugünden itibaren size hükmede
cek olan kuvvet, herşeyden evvel 
sizin refah ve saadetinizi düşüne -
cek .. Size, şimdiye kadar hasret 
çektiğiniz hürrivet ve adaleti te • 
min edecek. 

Araşit Yağı Kalkmamış da ... Sanayi Birlikleri 

Toplantısı 

Et pahalılaşmıya başlamı§tır. Son 
günlerde şehrimize az miktarda ka • 
saplık hayvan geldiğinden kiloda 3_j 
kuruş kadar bir yükselme olmu§tur. 

ll'ıuh~ı gostermek için saray 
l'arıtrrı lll bir biat merasimi 

'-' Yordu Qa . 
l},_ raYın en b" .. h "11et eşy 

1 
Uyuk salonu, bütlin 

er ~-,..,~ a arından tecrit edilmış· · 
" ı.tı. • ...,_a • , 
~~tiltrıişti. cıddi ve sade bir şekil 
~öfeye bir Salonun. nihayetindeki 

ki)?rtiM.· bUyük ve siyah sancak 
aıı-,.. 'i'~ı. Bu s .. 
~ -"ıah örtu ancagm altına da 
~ ~rıll.rak b ler yayılmış bir sedir 

1
,1fü serb: Sedirin etrafı, yalm

~lkıiştı nkJer tarafından ihata· 
lı:ı.ı, .. · 'I'aın · "tı olan }.{ . amıyle siyahlar giy 
l'ıı. rla bu Be U.elım, heybetli bir ta-

fıııdan da dirde oturuyor; sol ta
ıtuau ' (l:IaJit) bulunuyordu. 

)et ın, ern · 
all ıtıı, naki ,." altında bulunan 

8 ikisini b ın en yaşlılarından 
ltıt Bağın seçmi~ti. Bunların altI-
~İşti. ~· altısını da soluna ge
lı:ı. ş oıa11 b:psı ~e siyahlar giyin
~tıı vazıye na~pler, ağır ve aza
tlı t daha h tlerıyle manzaraya bir 

e1tte1el'di aşmet ve heybet ver
~ Şehrin . 
~ltıerı, ~ı;:-rı. ayanı, üleması, fa
to k '8.lon ve Iran beyleri; bü. 
~anıyor~ haricinde parti parti 
...:1• l'le -ı •• ~r.. teşrifatçılar vası
•ı ıl' • ~usu ,. 
ıı,..~ 0rlardı ın ın huzuruna geti-
.~ önu .. ~· Bunıar evvela, Müs-
~r..._. ·"'e e .. il. 
lll~en ttrn g ıyorlar .. sonra da, 
?-1 it oıa.n {'N ağ~ kadar siyahlar giy 
bi~i tekrar akıp, Talha) nm sozle-

t l>etnını r1erek hep bir ağızdan 
cra. ediyorlardı. 

bıat • 
~ Q ~emini Müslim tarafın. 

da: tertip edilmişti. Ve 
....... İ({i 

tap Ve " 
sun.net ahkAmma. 

Diyordu. 

M üslim, bir taraftan biat 
merasimi ile meşgul olur-

ken, ayni zamanda acele görUlecek 
işleri de ihmal etmiyordu. 
Nasır bin Seyyarın firar ettiğini 

haber alır almaz, onu yakalatmak 
için bir takip müfrezesi göndermiş 
ti. ; 

Kcrmani zadclerle Emir Şibanm 
birdenbire birleşerek harekete geç
memeleri için, derhal mUhim ted
birler ittihaz etmişti. 

Ayni zamanda; Filistinde (Ha
mime) köyünde bulunan (!mam 
İbrahim) e de bir mektup yazarak 
umumi vaziyet; bı.itün tafsilatile 
bildirmiş : 

(Ben, buralarda hükumeti kök
leştirdikden sonra, bütün kuvvet
lerimle İrak ve havalisini de iş -
gal edeceğim. Siz de (Kufe) ye 
geliniz. Orada Hi18.f etinizi resmen 
ilan edelim) demişti. 

Müslim bütün bu işlerinde o ka-

Sabuncular piyasadan sabunluk 
zeytinyağı toplamıya başlamışlar, 

bundan dola~·ı zeytinyağı da -za
ten ucuz değilken- pahaya çık
ınış ... 

Bu haberi elbette siz de, geçen 
gün TAN'da okumuş ve zeytinya.. 
ğının pahalılanmasına canınız sıkıl· 
dıktan sonra, belki, buna sebep otan 
ara.5it yağının ne olduğunu kendJ 
kendinize düşünmüşsünüzdür. Zey· 
tlnyağının pahaya çıkması, şüphe. 
siz, can sıkacak birşey olmakla be.. 

:raber araşit yağının yokluğu pek 
uzun süreceğini sanmıyorum. Sa
buncular bir aralık zeytinyağı kul
landıkJan için sabunlannı pahalı 
satmakta devam et'teler bile ucuz
luğundan dolayı kendiJerlnln

1 

pek iş. 
lerine yarayan ara.,it yağım yine 
bir taraftan bulacaklardır. 

Zeytinyağı bizce daha ziyade ta.. 
nmmışsa da, araşit yağı da bize 
büsbütün yabancı dt>ğildir. Çünkü 
bağcıların araşit dedikleri şey bizim 
Amerikan fıstığı diye yediğimiz ku
ru meyvanm ta kendisidir. Blzioı 
ona Amerikan fıstığı adını verme
miz ilkin A.merikadan geldiği için
dir. Fakat sonradan her sıcak mem 
lekette yetiştiği anlaşıldığından ba.. 

zan anbi"ta.n fıstığı da deriz. Za.. 
ten frenkler de onun nebatat ilmin
deki resmi adı olan araşit adıyla 
kalmazlar. Bu türlü fıstığın çiçek
leri ~ıldıktan sonra toprağın içine 
gömülerek orada yemiş haline gel
diklı>J'i için ona yer fıstığı da der. 
ler. Fakat en ziyade yayılmış, bize 
de gelmiş olan adı lspanyollarm o. 
na ,·erdikleri Kakanat adıdır. 

Bunun ucuzluğu zeytinyağı kul-

· lanan sanayi adamlarının ho~una 
gittiği gibi, har~hkları kıt olan ço. 
cukları da sevindirir. Çünkü eline 
befj kuruş geçince yüz para!i!ile çe. 
kirdek, yüz para'iile de Amerikan 
fıstığı alarak iki türlü yemi~ yeme. 
si mümkündür. 

Amerikan fısbj;rınm ucuzluğun
dan dolayı onun zararlı bir yemiş 
olduğuna hükmetmek lazım gelmez. 
Amerikan fıstığı besleme kudreti 
pek büyük, hertürlü gıda)ı havi tam 
bir yemektir. Bunu kimya tahlili is. 
pat etmiştir. Yüz gram Amerikan 
fıstığında: 

28,37 Gram Azotlu 
51,75 Gram Yağlı 

17,66 Gram İdro karbonlu 

Maddeler vardır. Yağ nisbetfYük. 
sek olmasından dolayı !.'Ok yiyi~ce 
çocuğun midesini bulandırır ama, •0 _ 

kadar kusur en halis cinsinden te. 
reyağında bile vardır. Arabistan 
fıstığını tuzla kavurup sattıklan da 
vardır. O vakit çokça da su İ!;irt-ce. 
ğinden çocuğu hem besliyecek, hem 
de semirtecek pek ili bir gıda olur. 
· Amerikan fıstığı yeni zamanlar. 

da tanınmış olduğu için eski zaman 
hekbnleri onu .öteki fıstıklar gibl
lliç olarak kulla.nmamışlarsa da, 
onun yağından bu zaman hekimleri 
peanut butter adıyla tereyağma 

benzer bir madde terkip etmişler

dir. Runu si~manlamak istiyenlere 
3lddetle tavsiye ederler. Çünkü te. 
ı·e\ ağının ~·iiz ~ramı 753 kalori ver. 
diğl halde ara..5it yağının ayni mik. 
tan 816 kalori verir. Lezzetine de 
hiç diyecek yoktur. Bazdan araşit 
yağını yemek ~·ağı olarak kullan
mayı bile tercih ederler. 

Belgrad, 24 (TAN) - Beyneımııel 
Sanayi birlikleri konferansı, bugün 11 
millet murahhasmm iştirakile Bel. 
gradda toplanmıştır. 
__........ ........ .......... 
ZAHİRE 

BORSASI 
24/5/ 937 

F1ATLR 
Kr. Pa. Kr. Pa, 

Buğday yumuşak 6, 8 6,13 
Buğday sert 6.10 6,24 
Arpa 4, 5 -,-
Çavdar 4,15 -,-
Afyon ince 600,- -,-
Yapak Anadol 52,20 - ,-
Peynir beyaz 24,15 27,20 
Peynir kaşar 38,- 55,-

Buğday 
Un 
Kepek 
Bulgur 
Arpa 
Çavdar 
Susam 
Mısır 
Fasulye 
Peynir 

G h LE~ 

GiDEN 
tç fındık 

DIŞ FİYATLAR 
Buğday Liverpul 
Buğday Şika.go 
Buğday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık K. Hamburg 

1230 Ton 
91 Ton 
45 Ton 
15 Ton 
70 Ton 
45 Ton 
39 Ton 
30 Ton 
41 Ton 

107 Ton 

14 Ton 

6,72 K. 
5,96 K. 
6,22 K. 
4,91 K. 
3,77 K. 
8,08 K . 

94,18 K. 
94,18 K. 

~·---------,~·----·---~-

BORSA 
24 MAYIS PAZARTESİ 

PARALAR 

o':)terlin 620,-
Dolar 123,50 
Fransız Fr. 110,
Liret 120,
Belçika frangı 80,-
Drahmi 18,-
!s"içre Fr. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-

Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İsveç 30.-
Altm 1048,-

Banknot 254,-
Ç EKLE B 

627,-
126,-
113.---
125.-
84,-
22,-

575, 
23,-
66,-
75,-
23,.....:. 
28,-
23,-
24,-
14,-
52,-
32,-

1050, 
255,-

Londra 625,- 625,75 
New-York 0,7906 0.7898 
Paris 17,7275 17,70 
Millno 15,0240 15,0060 
Brüksel 4,6892 4,6844 
Atina 87,44 87,335 
Cenevre 3,4580 3,4550 
Sof ya 64,- 63,9232 
Amsterd. 1.4380 1,4362 
Prag 22.68 22,6525 
Viyana 4.2096 4,2045 
Madrid 13,72 13,7035 
Berlin 1.9675 1.9668 
Varşova 4,1696 4,1646 
Budapeşte 3,9840 3,9792 
Bükreş 107,68 107,5510 
Belgrad 34,40 34,3587 
Yokohama 2,7486 2.7450 
Moskova 24,695 24,725 
Stokholm 3,1032 3,0994 

\.., _____ ~"'9U..) 
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•• • l~panyollar t Maliye Vekili 
Nıçın Çarpışıy~r Diyor ki 937 Yılı ütcesinin uza-

(rla.şı 5 mcıde) 
nazır vardır. Anarşistler halk cep
hesile beraberdirler .. Bütün anar -
şist!er halk cephesinden aynlsa, yi
ne cephe bozulmıyacaktır.. Dilş -
man bu defa, kendine biraz fazla 
:yardımcı bulmuş olacaktır. Fakat 
ibiz şimdi bütün bir dünyadan yar
dan görüyoruz. Ingilizler Bilbaoda 
bize bilfiil yardıma başladılar. 
Fransa, Sovyetler Birliği bizim en 
ibüyük yardımcılarımızdır. 

Bunların hepsinden fazla o'larak 
bir mücadeleyi kazanmak için ölme 
sini bilmek lazımdır. İspanyol mil
leti bunu misli görülmemiş bir f~ 
dakfırlıkla yapıyor. 

· Faşistler insafsızca açık şehirle
rimizi bombardıman ettiler. Sulh 
içinde yaşıyan vatandaşlarımızı 
gaddarcasına öldUrdUler. Kadınla
n, çocuklan, mitralyöz ateşine tut. 
tular. BüyUk sanat 8.bidelerimizi 
ecnebi mitralyözlerile harap ettiler. 

Bu, sadece bir söz değildir, çOk 
acı bir hakikattir. Memleke

timizi tetkike gelen biltün ecnebi 
muharrirlerin, delegasyonların göz. 
!erile gördükleri hakikattir. Bilba· 
ya gelen, İngiliz delegasyonu ver. 
dikleri raporda. bakınız ne diyor
lar: "Bilbaoya geldiğimiz ilk gün 
Durango şehrinin asiler taraf mdan 
bombardıman edildiğini işittik. Bu 
bombardımanın bu küçiik şehirde 
binlerle ölU, binlerle yaralı bıraktı. 
ğını öğrendik. Bombardıman bit· 
tiken sonra gözlerimizle görmek 
için Duragoya gittik. Şehre daha 
yaklaşır yakl8.§maz, muazzam dilş. 
man tayyare filosunun uzaklag. 
makta olduğunu gördük. Şehre gir
diğimiz zaman daha bombaların çı
kardığı yangın sönmemişti. Tayya. 
reler tamamile kaybolduktan sonra 
şehre girdik. Faciayı gözlerimizle 
gördUk. Durago yerleyeksan olmuş
tu ... Biltün bir eehri, küçük taş 

parçaları haline getiren bir bom
bardıman. 

Halk, perigan, çılgın bir heyecan
la kaçı§ıyordu. Kimisi ka.nlar için. 
de, çocukları kucaklarında. 24 kilo
metrelik yolu aşarak Bllbaoya var. 
mıya çalışıyorlardı.. Yerlerde yUz
lerce, binlerce, parça parça blmuş 
insan yatıyordu. Açık şehirlerin bu 
kadar insafsızca bombardımanını 
tarih görmemiştir.,, 

Size bunun gibi yUzlerce vesika 
:\'ere bilirim. 

İspanya, alevler içindedir. İstik. 
18.lini kurtarma.k için ça.rpı§an İs
panya, verdiği kurbanl11;rm manevi 
yüksekliğini tarihinde görmemiştir. 
Bütün bunlara rağmen milletin ira. 

desi sağlamdır. Madrit, bir kere 
daha, İspanyollara layık bir mer. 
kez olduğunu ispat etmiştir. Mad
rit, bütün İspanyol milletinin bir 
kahramanlık sembolUdür. 

, Faşistler, İspanyada komU'liz. 
• me Jcal'§ı harp ettiklerini, 
sizim komünizm yapmak istediğimizi 
söylüyorlar. Eğer bunun için harp 
etmiş olsaydık, harp meydanlar.n
da yalnız .komünistler çarpışacaktı. 
Eğer sendikalizm için dövüşliyor

sak, mücadeleyi sendikalistler ya. 
pacaktı. Biz hepimiz, bütUn bir mil
let birden dövUşUyoruz. Amele, en
tellektüel, profesör, burjuva, hep 
beraber kan döküyoruz. Hepimiz 
cümhuriyet bayrağı altında tek bir 
kuvvetiz. Biz istiklal için, hürriyet 
için,. vatanımız için, yalnız bunun 
için çarpl§ıyoruz. 

1 Zincirler altına girmek istemiyen 
bir milletin, mllll feveranını hiçbir 
kuvvet yatıştıra.mat. Hür yaşamak 
için, siperlerde çarpışmamıza, İs. 
panyol olmamız kA.fidir. Asiler ken. 
di hare!<etlcrine, milli hareket di. 
yorlar. Milletinin istiklalini, yaban. 
cılara satan bir milli hareket yer
yüzünde mevcut mudur? E~p,r bu 
bir milli hareket olsaydı, bütün İs. 
panyollar, o cephede dövüşecekti. 

İspanya bugün bir harabedir. Blı 
bu harabelerin üzerinde yeni bir 
vatan, yeni bir merkez kuracağız. 
İspanyol milleti bu milcadelede o
kadar yU.ksek, okadar mUthi~ bir 
irade kazanmıştır ki, bundan sonra 
hiçbir dlktatoraya boyun eğmez. 
Şimdiye kadar, Madrit hudutlL 

rmda siperlere earılmış. geçemiye. 
cekler diye bağırıyorduk. Şimdi Diz 
'geçeceğiz diye bağırıyoruz. Ve biz 
.geçeceğiz .. Bu zafer hiçbir şahsm, 
hiçbir partinin. hiçbir teşldlltm za
feri değildir. Cümhuriyetin, hUrriye. 
tin, halkm, İspanyol milletinin za.

f eridir.,, 

(Baş tarafı 8 incide) 
bilslcre girişmiş bu hususta şirket 
mUmessillerile mutabık kalmış ve şir 
ket heyeti umumiyesi de bu mutaba k rine Dün Basla 
katı tasdik etmiştir. Diğer taraftan 'Ankara, 24 (TAN Muhabirin. 
eski düyunu umumiyeyi temsil eden den) - Millet Meclisi bugün 1937 
Türk borcu tahvillerini Devalue Fran bütçesinin mUzakeresine başladı. Sa 
sız frangı üzerinden tediye etmek hu at 14 de Birinci Reis Abdülhalik Ren. 
susunda idare meclisi ile temasa gi- danın Reisliğinde toplanan Meclis, ılk 
rişilmiş ve hükumetin tekliflerini tet olarak ruznamedeki bazı müteferrik 
kik eden meclis noktainazarımızdaki kanun layihalannı müzakere ve ka
earureti tasdik etmek suretile borç- bul etti ve sonra bütçe layihasının 

larımızın frangın hali hazır kıymeti müzakeresine geçildi. 
Uı:erinden ödenmesini kabul etmiştir. Reis Abdülhalik Renda: 
Birincisi, devlet demiryolları bütçesin - Söz Maliye Vekilinindir. 

Bazı Mebuslar, Müvazene 
Vergisinin ilgasını ve 

Hayat Ucuzluğu istediler 

de yapılıyor mu? Vergi meınurl~~ 
giıya hazineye çok para verelim dı)e 
vergi, ceza kesiyorlar. Bir fakir çift· 
çinin vergi vermediğinden menkul ve 
gayrimenkul malları satılırsa o zaval
lı çiftçinin vaziyeti ne olur? 

Benim bu sözlerim, bedbin bir ar
kadaşınızın sözleri değildir.,, 

Maliye Vekilini Tebrik 
Bundan sonra B. Halil Mentes saı 

aldı. O da tahmil, tahliye, sigo~~ 
tüccarın kfm ve saire ile beraber ı de senevi bir milyon 200 bin, ikincisi Ve Maliye Vekili B. Fuat Ağra\ı ruf, doğrudan doğruya Meclisin umu

mi heyetine ait olduğundan birkaç en 
cümen bu işi nasıl görebilir?,, 

de umumi muvazenede senevi 2 mil- kUrsUye geldi, bir saat beş dakika sil· 
yon liraya yakın bir bütçe tasarrufu 1 ren çok mühim bir nutuk söyledi. Ma. 
ve her ikisi de döviz tediyatımızda bu !iye Vekili yeni yıl bütçesinin bütün 
rakamların yansı nisbetinde olarak esaslarını ve ana hatlarını bu nut. 
senevi bil milyon 600 bin liralık bir kunda açık olarak anlattı; Cümhuri
döviz tasarrufu temin etmiş bulun - yet hükumetinin her sene yeni bir in. 
maktadır. Düyunu umumiyedeki ta- kişafa kavuşan mali siyasetinin mu
urrufumuzun 470 bin lira kada.n bu vaffakıyetlerini gösterdi ve milteva • 
borcun fevkalade amortismanma. tah zin bUtçe tanzim etmek hususundaki 

936 nm Bilançoıu 
Bundan sonra hatip, 9a6 yılının her 

bakımdan memleket için bir muvaffa
kıyet yılı olduğunu söyledi. Fevkala. 
de bütçenin de A.di bütçe ile birlikte 
Meclise verilmesinin daha muvafık o· 
lacağını anlattı ve gözle görillen bU
yilk kalkınmayı ve bu sahada tktısat 
ve Nafıa veklllerinin cidden verimli 
mesailerini takdir ve tebrik ile andı. 
Siyasi bakımdan da feyizli geı;en ve 
memlekete Montrö ve Hatay gibi iki 
bUyük siyasi muzafferiyet kazandı • 
ran fi~ smıesinin mUhim hii.diselerfn. 
den bahseden B. Kitapçı mali parlak· 
lığın hariciyemizin parlak muvaffa. 
kıyetile tamamlandığını söyledi. 

sis edilmiştir.,, gayretleri belirtti. 
Bundan sonra Maliye Vekili, harici Maliye Vekili B. Ağralının nutkun 

ticarette inkişaf görUldüğUnU, 929 se dan sonra Urfa Mebusu Fuat Gök bu· 
nesi 101 milyon 82,508 liralık bir it- dak kürsüye gelerek, bu bütçe ile A
halA.t fazlası kapatılmış iken ihraca- tatilrk neslinin hergün akan ruhu ve 
tın arttığını ve 935 senesinin 7 mil - maddi kuvvetini anlatan rakamların 
yon liralık bir ihracat fazlasile kapa kitap haline geldiğini söyledi ve: 
tıldığmı sövlemiş, 936 da 92,531,464 "- Bu, dedi, millet ve devletçe ol
liralık ithallta mukabil 117,733,153 gunluğun ve rüştün kamil ifadesi. 
liralık ihracat yapıldığını izah etmiş· dir.,, 

tir. Daha Yüksek Hatip, Nafıa vekaletinin imtiyazlı 
Millf Paramız 

B. Ağralı milli para. hakkında da 
funları söylemiştir: 
"- 1936 senesi nihayetinde altın 

blokunun dağıtılmasına ve Fransa. 
İsviçre, Holanda ve İtalyanın parala
rını Devalue etmiş olmalarına rağ -
men 930 senesinden beri fiili istikrarı 
nı muhafata etmekte olan milli para 
mızın kıymetinde hiçbir sarsıntı husu 
le gelmemiştir. Merkez Bankasının al 
tın stoku geçen Mayıs bidayetinde 30 
milyon Türk lirasına tekabul ettiği 
halde bu~n yani bir sene sonra bu 
miktar 36 milyon 700 bin Türk lira 
sına tekabül edecek mıktara vasıl ol 
muştur. Stoku tezyit etmek emelimiz 
dir. 

ismet 
lnonii 
Atinada' 

{Başı 1 incide) 
yol arkadaşlığı için hudutsuz imkan
lar vardır. Bizim gıda maddelerimize 
en yakm ve tabii mUşteri Yunani.s
tandır. Bilhassa eski Yunanistanın 
çok kısır olan topraklarında yeni ~
yanan sanayi için Türkiyeden iyi 
müşteri tasavvur edilemez. 

Bu tabit ticaret münasebetini iler
letmek için iki taraftan pekçok him
metlere ihtiyaç vardır. Karadan mü:· 
nasebetlerimiz pek kolay intizama 
girebilir. Her iki memlekette hergUn 
hududa kadar gidip gelen trenler bu· 
lunduğu halde bu trenler arasında 
hata karşılıklı bir münasebet kurul· 
mamıştır. Denizden münasebetleri· 
miz azdır ve yabancı şirketlerin key
fine tabidir. 1stanbulla Pire arasın
da. muntazam ve ucuz bir Türk • Yu
nan hattı kurmak pek kolay müm
kilndilr. İki taraf arasında turizm 
hareketi ve her tUrlU fikri temasla· 
nnm kolayca artmasına tabü istidat
lar vardır. 

Bu yolda münasebetlerin inkişafı 
için iki taraflı sevgi ve emniyet lA.· 
zımdır. Bunlar da her iki tarafta çok 
sa.mimi bir ,ekilde mevcutur. 

S on zamanlarda Yunanistanın 

dahili işlerine aıt bazı hare
ketler, yabancı numunelerin taklidi 
diye telakki edildi. Bundan dolayı da 
Yunanistanın muayyen bir devlet 
zümresinin arkasından yürUmeğe ha
zırlandığına ve Balkan Birliğiyle o· 
lan mUnasebetin gevşediğine dair 
tilrlU tUrlU tefsirler yürütüldü. Li· 
beral İngiliz gazetelerinde, bilhassa 
Mançester Gardiyende de Yunan re
jimi hakkmda şiddetli hücumlar& da 
tesadüf edildi. 

Bu tefsir ve tenkitlerde bulunan
lar, Yunanistanm dünkü istikrarsız 
dahili vaziyetini tanımıyanlardır. U· 
zun senelerden beri birkaç politikacı
nın zevki ve ihtirası için devam eden 
ve hergUn oyuncuları değişen politika 
oyunları, Yunan milletine çok pahalı 
ya mal olmuş. ıbirtakım hesapsız ma.
ceralara yol açmıştır. Yunan milleti-

İsmet tnönünün, bir devletin yıkıl- şirketler hakkında takibettiği hare· 
ması için açık bütçenin klfi olduğunu ket tarzının da. muvafık olduğunu, 
anlatan sözlerini hatırlatan B. Gök- bunların yolsuz kazançlnnna set çe
budak, Atatürk nesline bu bütçenin kilmesinin hiç şüphesiz milleti, hükft.. 
yetmiyeceğini Türk yurdunun hakka mete karşı müteşekkir bıraktığını söy 
zandığı ve onun için mukadder ola.n ledi: -
refaha .kavuşmak için daha yüksek "- Bir rakam, dedi, nazarı dikka
bUtçelerin zaruri olduğunu söyledi. timi celbetti. Köprüler için konulan 

Bundan sonra hatip, muhtelif ve. para geçen sene bir milyon lira idi. 
kaletlerin bu yıl başaracakları işleri Bu sene 500 bin liraya inmiş, halbu· 
sayarken trahom mücadelesine temas ki biz bu çok mühim iş için yine hiç 
etti ve halka görmek nasibesi veren değilse, 1 milyon lira beklerdk. 
bu teşkilatın çok güzel işlediğini, re- Eğer bu iş için fevkalade bir pro
jimin, halkı kendi gözbebeği sayarak je hazırlanmış ise ona bir diyeceğimiz 
koruduğunu söyledi. yoktur. Bu mühim ·"'l işine fevkala-

B. Fuat kültür işlerimize de doku. de ehemmiyet vermek lazım ve za -
narak, §air Füzuli hakkında Ermeni. ruridir.,, 
ce yazılmış, 6 ciltlik bir eser karşısın- 'Bundan sonra Çimento meselesine 
da bizim kUtilpanelerlmizin de böyle temas eden hatip: 
eserlerden mahrum olmaması lüzum ·~Çimento endüstrisi için bir ta. 
na işaret etti. raftan yeni tesislere milsaade etmeli 

Mali Kontrol ve Muhasebat ve icap eöerse, gilmrUk kapılarını a-
Divanı çarak bol ve ucuz çimento ile memle 

ketin hnrnniı1ctan kurtulmasına im -
B. Fuattan sonra B. Hüsnü Kitapçı -

söz aldı. lzmirin müstakil mebusu büt kan verme~yiz.,. .dedi. 
çe ileyakından alakalı bir meseleye Hayat Pahalılığı 
temas edeceğini söyliyerek söze baş.. l!ati~, e~ ~ühi.ı:: .. meselelerden b~i 
l:ı.dı ve Millet Meclislerinin en birinci olarak ılen sürdügu hayat pahalılıgı 
vazifelernin devletin varidat ve sar- na da şüyle temas etti: 
fiyatını tesbit olduğuna işaret etti. "- Gerçi ıbu işle bütün devlet dai 
Meclisin bu vazifesini teknik eleman releri alakalıdır. Y.'akat en çok lktısat 
olan divanı muhasebat vasıtasile yap vek!leti atfı.' I :'!ardır. Vazifesi çapra -
tırdığmı ve fakat 927 den sonra ku- şıktır. Memlekette kredinin, enerji -
rulmuş olan dairelerin bunun dışında nin ve nakliyatın pahalı olduğunu, i
kaldığını, halbuki başka memleketler dan ve beledi kararların da bu paha· 
de meclislerin tetkikinden kaçmış o- hlığı artırdığını, hükumetin ve Mec
lan işlerin tekrar Meclise getirildiğini !isin bUyUk fedakarlıklarla ucuzlattı
anlattı, bugUn bizde Silmer Bank, Eti ğı tuz, şeker. çimentodan milletin te 
Bank, Denizyolları, Akay, Havuzlar, min ettiği faydanın mahdut olduğu
fabrikalar ve bunlara benzer diğer nu ve belediyelerin hayatı pahalı?aş 
müesseselerin biribirine hiç benzemL tıran vergilerden kaçınması lazım gel 
yen usullerle kontrol edildiğine, bun- diğini söyledi ve dedi ki: 
larm mevzuatını tevhit etmek lazım "- Hükumete bir şey soruyorum. 
geldiğine ve bu daire hesaplarının mu Petrol ve müştakları ucuzhyar; 1 ttı. 
hakkak divanı muhasebatta.n geçiril.. Bunun için alınmış bir karar yok mu-
mesi lüzumuna işaret etti. dur? Maliye vekilinin nutkunda da 

B. Kitapçı: buna temas eden bir şey görmedim.,, 
"- Bu, dedi, mahiyet bakımından Maliye vekili yerinden: 

ticari işlerle uğraşmıya mani değil- "- Söyledim, ucuzlıyacak, dedim.,, 
dir. Devletin mallan üzerine tasar. diye cevap verdi. 

nin mukadderatına yeni bir istikamet 
vermek için dünUn izlerini silmek, 
gilrUltülli politika an'anelerini unut
turmak lazımdı. 

General ~letaksas, sırf dahili si· 
yasete ait dlişilncelere tiı.bi 

olarak bunu yapmakla meşguldür. 

Bu gidişte, ecnebi bir misali taklit et 
mek ve ecnebi bir zümrenin nüfuzu 
ve tesiri altına dilşmek gibi bir ma
na aramak çok yanlıştır. Ba.şkaları
nm yedeğinde yilrUmekten, ecnebi 
emellere kör bir alet olmaktnn Bal
kan milletlerinin hepsinin çok canı 
yanmaktanBalkan Birliği, mazinin bu 
fena gidişine karşı her vakit için 
müşterek bir sed kurmak emelinden 
doğmuştur. 

Avrupanm istikbali hakkında dol} 
ru bir hesap yapmak istiyenler, bu 
emelin Balkan memleketlerinden hiç 
birinde. hiç bir zaman sarsılmıyaca
ğını ve Balkan Birli!;>inin daima ba~ 
vın gUvenilir bir istinat duvarı kala
cağını hiç tereddüt etmeden hesapla
rına koyabilirler. 

Ahmet Emin YALMAN 

B. HüsnU Kitapçı, sonra nakliyat 
işlerine geçerek nakliyatın bir çok 
.,.,..:,;r!erde pahalı olduğunu, sonra bele. 
diyelerin pahalı vergiler koyduğunu, 
te~rarladı ve şu sualleri sordu: 

"-Mesela belediyeler sırf vergi al
mak icin mi mezbahaları açmışlardır, 
yoksa halkın ihtiyaçlarını karşılamak 
· · m'ı? ıçın ... 
B. HilsnU, bundan sonra iktısadi dev 

ıetçitiğe temas etti. Iktısat vekaleti
nin elemanlarının az olduğuna. kuv. 
vetlendirmek lUzumuna dokıundu. 

Varidat Kıamı 
Varidat kısmına gelince, bu mevzu 

üzerinde B. Kitapçı, bu sene dı§ar • 
dan 10 bin ton §eker ithal edeceği -
miz meselesi üzerinde durdu ve buna 
nede!\ lüzum görüldüğUnü sordu; 
"- 10 bin ton şeker, dedi. Hiç ol

mazsa, 75 bin ton pancar istihsaline 
sebep olur. Bu da binlerce ailenin ge
çim yoludur. Eğer 10 bin ton şeker 
dışnrdan gelirse, hazinenin bundan a
lacağı resim, yalnız 350 bin liradır. 

Halbuki bu şekeri biz yaparsak yL 
ne b'J para tilrlU vasıtalarla hazine
ye girmiş olur. Şekeri dışardan getir. 

mek gibi mantıksızlık yapmıyalım.,, 

Muvazene Vergiıi 
Müvazene vergisinin iktısadi buh • 

ran vergisinden sonra konan bir ver
gi ve şi<1detli bir buhran vergisi ol
duğunu söyliyen hatip, bütçe varidat 
yekununun buhranın kalmadığını an. 
lattığını, buna rağmen hali. verginin 
J<aldırılmadığmı, hayatın ucuzlatıl • 
madığını söyledi ve şöyle devam etti: 

racat fazlası kıymetinin 25 :ınllY?: 
değil, 40 milyon lira olduğunu, bu yil 
selişte kleringin hayırlı bir rolil bU· 
lunduğunu, Almanyada kalan bl~e 
paramız hakkında lktıs VekiJinill 
izahat vermesi ... : istediğini söyledi .. 

933 te 39 mil) ' lira olan sınai iS· 
tihsalatın 935 de 75 milyona çıktJğınl 
şükranla kaydeden hatip, bu mikttı
nn bu sene 90 milyonu bulncağınl• 
yine 933 te bir amele ve ustabaşJlllll 
senelik istihsalinin 761 lira iken 935 
te bu rakamın 1105 liraya çııctığınl• 
fabrikalanmızın hepsi yerli maddeler 
istihsal ettiğini s6yledi ve: 

"- Müvazene vergisi niçin hala 
devam ediyor? Biz •.JUrada geçenler. 
de yüksek maaşlı zevata 60 lira mes
ken bedeli verdik. Biltiln vek8.letler
de maaştan yükselttik. Bunların ma. 
nası şudur: 

Bu memurlar, bugllnkil ballerile bu 
vergileri veremezler, bilhassa küçük 
memurlar ya§amak için büyUk gUç -
lük çekiyorlar. Binaenaleyh hüku -
met, bence, muvazene vergisini bize 
tadilen getirmeliydi. Mesela: " 50 li. 
raya kadar aylıklı küçük memudar
dan muvazene vergisi alınmaz. YUz 
ıtraya kadar maaşlı ve 3 çocuklular
dan tıa vergi alınmıyacaktır.,, deme. 

liydi. 
100 liradan fazla maaşlılardan yilz-

de 5 muvazene vergisi alsaydı, fev
kalade isabetli hareket etmiş olurdu,. 

Kazanç V ergiıi 
B. Hüsnü Kitapçı, kazanç vergisi 

hakkında da : 
"Maliye vekili kazanç vergisine de 

temas etti. Ben de söyliyeceğim. Ka. 
zanç vergisi nisbeti de indirilmelidir,, 
20 milyon tutan kazanç vergisinin 12 
milyonu kazanç erbabınındrr. Bunu 
da hatırda tutmak lazımdır . ., 

Dedi ve memleketimizdeki kitaı> • 
çılığın da pek istenen randımanı ve
rebilecek hale getirilmediğini, bu sa. 
hada da hükumetin yeni kararlar al· 
masını istediğini söyliyerek sözlerini 

:2Öyle bitirdi: 
"- Gazeteye verilen kağıt resmi 

mıuafiyetini biltUn kitaplara teşmil 
edelim. Bu, faydalı bir tec':j>ir ola • 

caktır.,, 

Vatan Müdaf aatı ve Milli 
Kalkınma 

B. Kitapçıdan sonra kürsüye gelen 

B. Berç Türker: 
"- Bütçemiz iki misli olsa yine 

sarf mahai!': bulacağız . ., diye söze 
başlıyan Berç Türker, gelecek mü • 
him ve beklenen işler için varidettan 
pay ayrılmasını söyledi: . . 

"- Bu parayı iki mUhım işe ayıra-
1 . 1 

hm, dedi, enternasyona vazıyet çoK 
karışıktır. Türkiye cümhuriyeti, çok 
mühim iki zaruret karşısındadır: 1-
Vatan mildafaası, 2 - Milli kalkın -
mamıza cl~· .. am etme!~ zarureti. 

Beynelmilel vaziyet bizi mUsellah 
sulh içinde yaşamıya sevketmektedir. 
Deniz ve hava filolarımızı artırmıya 
mecburuz. Dünya silahlanma yarışı i. 
çindedir. Cihan yarışının temel temi
natı olan Türkiyenin kuvvetli olması, 
sulhün bnkası için lazımdır.,, 

Hatip, bütün dünya milletlerinin 
mUdafaalanna ayırdıkları geniş tah 
sisatı da saydı ve devam etti: 

"- Dünya rahatsız bir sulh içinde 
çat.kanıp duruyor. Biz, her meselenin 
fevkinde vatan müdaf asını görUyo. 
ruz.,, 

Emlak Kıymetleri Dü,üyor 
Maliye Vekilinin ihtiyaçları karşı. 

lamak için dUrtist bir politika takip 
ettiğini söylyen B. Türker, yiyecek 
maddelerinin pahalı olduğuna işaret 
etti. Köylünün topraklandırılmasının 
memlekette mesut bir devir açacağı
nı, Cilmhurlyet Merkez Bankasında 
altın stokunun devamlı artışını sevinç 
le takibettiğini anlattı, İstanbul ve 
lzmirde düşen emlak kıymetinin va. 
ziyetini hatırlattı. Vergilerin alınma. 
smda mükelleflere kolaylık gösteril. 
mesi kararının tatbik edilip edilmiye
ceğini sordu. 
B. Türker memurların muntazam sis. 
temlerle kontrol altında bulundurul. 
masına da temas etti ve dedi ki: 

v_ Vergilerin cibayetindo dikkat 
edilecek çok mühim noktalar vardır. 
Mesela, vergi tahakkuku adalet icln. 

"- Tahsilatın dedi, yüzde 100 ~ 
yakl~mış vaziyette olduğu teey)-01< 
ediyor, bunda Maliye Veka.Ietinin ço t 
muvaffak olduğu anlaşılıyor. B. yua 
Ağralıyı tebrik ederim.,, 

Bugiln A vrupanın nüfus fazlası ell
düstri mamulatma mahreç bulına. jŞ• 
sizlik gibi Uç bilyU.k derdi olduğUtlu 
hatırlatan hatip 1talya.nın Habeş bat• 
bini bu sebeplerden yaptığını, diln~ 
nın şiddetli bir ahlak buhranı içind

9 

ytizdüğilnü söyledi ve: 
"- Memleketimizin dedi istikb"' ' ' -;• 

line alt zannediyorum ki, esaslı. ktl 
vetli tedbir alınması zarureti kafŞ1 

' 

sındayız.,, • U• 
Demiryolu politikamızın millı ıtl ıı. 

dafaa bakımından değerini ve 20 fll • 

yonluk bir fazlalatk veren bUtçe ~~e 
şısmda 30 milyon amortismanı bOY 
muazzam bir iş için ayırmanın ın; 
kül olmıyacağtiıi söyliyerek sözle 
bitirdi. 

B. Şükrü Xaya Kürsüde ut. 
Bay Halil Mentcştcn sonra D~ ,1: 

ye Vekilimiz kürsüye geldi ve ded1 k 
"- Ziraat Bankası kanunu JII~ 

kere edilirken bilvesile bazı mutaıe:r. 
ta bulundum. Mütaleatımın esası \' 
rit görülen ve irat edilen bazı Jllestt 
lelerin tashihinden ibaretti. HaJdl<tltc 
acı da olsa, ben onu çok tatlı 0111rtıtd 
söylemiye çalıştım. Benim o tarzda ıt 
sözlerimi B Halil Menteş arkada;ıll'I 
bir infial eseri olarak telakki bt1Y'ğ; 
muşlardır. Vazifem.iz hakikatı oldll 1 
gibi söylemek ve herkesin söyled~~: 
sükunetle dinlemektir. Aksi takdır 

1
, 

ki sözün aldığı harareti heyecarıın1111 
za ve samimiyetimize bağışıaınalııfl J1I 
rica edeceğim. Fırkamızın şıarı •. Jll~tl 
lekele taalluk eden her mesele)11• ı;. 
kürsilden olduğu gibi bUtün çıptı:\-e 
lığı ile, anatiyle mUnakaşa etnıel< 
bir karara varmaktır. gA 

Fırkanın muvaffakıyetleriniO yer• 
- va ne esası ve sırrı, budur. Ve eger ı:ı-

sa, mesuliyet ve hizmet zevki de ı:ıu 
dan ibarettir.,, 

Muvazene Vergisi 
Kaldırılmalıdır fıt"' 

Dahiliye Vekilimizden sonra J3. 
fik İnce kilrsilye geldi. ıı1i ,.,.. 

"-Maliye Vekilimiz, bize~ . ),U 
ziyeti anlattıktan sonra hepiıntzitlıfs
reklerinden inşirnhlı hisler geç~· 6ı;ı 
delerindeki ka.Uyet devlet makitle. 
deki intizamı gösteriyordu.,, deÖİi"· 

B. Refik İnce bilhassa, !sınet. uıı • 
öni.I. geçen sene Kamutay kUrsil!!~ 
den vadettiği halde müvazene ve'f \-c 
nin bil! kaldırılmamış olduğunll,ıı ,.ş 
milletin refaha kavuşabilmesi fçl ıı!l
verginin mutlaka kaldırılmasını iftlU· 
hassa tebarilz ettirdi. Sonra ge.Y1' \')°' 

badiUer meselesine geçti. Yugos1~1$~ 
daki Türk vatandaşlara ait .. ~sof 
hakkında ne muamele yapıldığı 
du. tıtl;ll 

Bundan sonra Eskişehir Jll~iplt• 
Emin Sazak söz alarak maa§ sfl ~"' 
rile müstahsiller arasında ne ~ 111U 
milvatenesizlik görülilrse o za111 e~ 
vazene vergJt;i !§inin diişUnU1:,ııW 
söyledi. Sonra mübayaalarda ı{ll:st't 
vassıtlann malın fiyatını çok ~ult ıııU 
tiklerine temas etti. 50 mUyorı ııt1flt10 
bayaada en az 15 - 20 milY~ııJ6' ' 
mutavassıtlar sınıfı elinde 
ğım anlattı ve: vı .;e1, 

"- Bunlara artık bu partı .. oıııtl'' 
Yarın konu§malara devaJII 

caktır. 



== 25-5-937 ==============================================TAN 

fı:n~ul Beşinci İcra Memurluğundan: Yeminli üç ehli vukuf tara
Olun n tamamına ytiz kırk dört bin beşyüz otuz iki lira kıymet takdir 
ııe ta~· 8?ğaziçinde Arnavutköyti ile Bebek arasında kain Arnavutköyli· 
ltlUk 

1 P1Yaa~ caddesinde eski 2-2 mükerrer 2, mükerrer 2, mükerrer 2, 
hald etrer.Yenı 2, 2, 1-2-2-2 3, 2-7 No. h vaktilc sahil saray şimdiki 
dır. ~UE!f!~ı F~yziati yeni Boğaziçi lisesi mektebinin evsafı aşağıda yazılı
ltiıer rk bına olan mektebin bodrum katında 4 salon, 23 oda, 6 hela, 2 
ea:o 'd hamam yeri bulunduğu, bu katta zemini renkli çini ile döşeli 2 
ka.tınd aıı ~adasının döşemeleri tahta, tavanları bağdadi olduğu, zemin 
"lenJ~ a bınanm asıl antresini teşkil eden iki tarafı bir mermer merdiı. 
Oda 

6 
Ve e~fı mermerli bir sahanlık, 4 salon. 4 aydınlık boşluğu, 24 

tav~ hela, 2 kiler, bir hamam yeri, bir hamam bulunduğu , bu katında 
luğu ;rmın bağdadi olduğu, birinci katında 4 salon, dört aydınlık boş -
lund' ~ 4 od~, 6 hela, 2 kiler, bir hamam. bir hamam yerini müştemil bu
kuıı ugu, bınanm heyeti umumiye itibarile kargir, bakımlı, mağmur, 
"le anılır ve istifade edilir •bir vaziyette olduğu aynca elektrik, kalörifcr 

nsu ~esisatnu havidir. 
U.t:Uk sahil sarayın iki yanında biribirine mütenazır ve yine cadde 
katı de bulunan kargir ve iki katlı diğer iki binanın beherinin de alt 
der :nda. birer sofa, 6 şar oda, birer hala, üst katlarında birer sofa, 4 
lir bira, bır~r hala bulunduğu, bunalrm da mağmur. kulanılır, istifade edi 
"le tist "~ıyette oldukları ve elektrik tesisatlarını havi bulundukl.aı: 
ha,ı .katlarının birisinin erkek diğerinin kız okurları için hastane ıttı 
\?e es~~ldiği, lbir kat üzerine ve kargir olarak iki bölükten ibaret olan 
halen ıden has mutbah olarak kullanıldığı anlaşılan, mutbah ki bunun da 
bir v U:1ebe yemeklerini yapılıp pişirilmesinde kullanılmakta olup mamur 

lııyettedir 

aı~lce hizm~tçiler dairesi olarak kullanıldığı zannedilen ve halen boş 
~ette a beraber mağmur, kullarplır ve istifade edilir bir vazi -
ltapısı v~ elektrik tesisatını havi olan ve yan sokakta ayrıca bir sokak. 
\iat k t Ulunan iki katlı kargir uşak dairesi de, alt katta bir bodrum 

A,ça ta bir sofa altı odayı havidir. 

etıaaıı ~ dairesi kargir ve iki kattan ibaret olan bu binanın harap ve 
l'ile h 1 ır tamfre muhtaç bir halde olduğu iburada da mektep bahçivanla 
~~en çalıştırılmakta olan ameleden bazıları oturmaktadır. 

~\'1\\ rn l!J.u bahlar: Bunlar da kagir bir kat Uzerine_ ve iki bölükten ibaret 
~irııe ~ruk yıkılmağa meyyal ve harap bir vazi{',ette oldukları, yemek 

lfeıc 11 ~erlerıle kapı ve pencerelerinden esar kalmamıştır: 
"e 8ağ~bın arka cihetinde etrafı ve civan çiçek tarhlarile silslU büyük 
arıcaa1 arn bir havuz vardır. Bahçede mtiteaddit ağaçlar ile sahil sarayın 
~rıe h:~ ve ittisalinde kUçük aptes yerleri, ~as ~utba~ yakm.~nda 7 
l:~kl ~ Ve mütenazır köşklerin aralık yerlerındekı helalar Mutenazır 
ltaprc:r ıle sahil saray aralarında üzerlerinde birer geçit bulunan birer 
ltahkh Odası, has mutbah arkasında rbir ahır, bir odun deposu ayrıca bir 
~r hane Ve odaları vardır. 

de ea:ıaJık: Bunun sokak aşırı bir kat üzerine kargir bir bina olup içinde 
lieYy eı:nektarlardan birisi oturmaktadır. 

~&ııt eti umumiye sahası tapu senedine nazaran ( 4015.~0) U. Sultan Be 
daıı oı~73,80,50) U. Hoca Fatma, (9285,50) U. de Hüseyın bey vakıfların 
bı.tı.rab ak Uzere ceman (40631,50) murabba arşın yani yeni (23330) 
llıetre ba llletre olduğu binaların işgal ettikleri yerlerinde ceman . (3283) 
İşgaı eın~abbaı bulunduğu, heyyeti umumiye olan (23330) da? bınaların 
(l7947~tıgı (5383) çıkarılınca, 23330 - 5383 = 17947. ~erıye kalan 
l\1luda nıurabbaı metronun da avlu ve bahçeyi teşkil ettı~~ ve bu bahçe 
Se böıın~ geniş yüksek, metin ve müteaddit set, etrafı dahıh avlu ve bah-

'l'ukarı duvarıarı vardır. . .. 
b&ril da vasıf ve mesahası gösterilen gayri menkulun 360 hısse ıti • 
htne e 4o hissesı açık arttırmaya konulmuş olduğundan 24 I 6 I 37 tari 
icl'a k:tnUaadif perşembe günü saat 16 ya kadar dairede birinci arttırması 
h ta~Ill.8.caktır. Arttırma bedeli kıymeti muhammenenin 'J( 75 şini buldu 
l'atını, t~~ ~üşterisi üzerine bırakılacaktır. Aksi taktirde en son arttı -
s;-nnudü baki kalmak üzere arttrrma 15 gün daha uzatılı~ 9-7 ~937 
~al>tlaca lllü~a~ cuma glinil saat 14 den 16 ya ·kadar .keza daıremız~e 
% 73 ~ llciııcı arttırmasında arttırma bedeli kıymetı ~uhammen~nın 
teli b bulmadığı taktirde satış 2280 No. lı kanun ahkamına .tevfıkan 
ti ltıllh.~ılır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek is~e~e~lerın kıyme 
tel"rıı_ lllrnenenin '1ı 7 5 nisbetinde pey akçası veya millı bır bankanın 
ı.... -~at nı , ' . ilil 
'llt oırn e~ubunu hamil bulunmaları lazımdır. Haklar~ ~po sıc e sa-
b.tpıel'inı:-n 1P<>tekli alacaklılarla diğer alakadarların ve ırtıfak. ha~kı sa
"'1-akı . bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair olan ıddialar~nı 
liltte ~Usbiteıerile birlikte ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında bır
bit 01lll renıize bildirmeleri lazımdır. Akei taktirde haklan, tapo sicillle ~a
~~. ~a~~ satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. M~teı:ıkım 
)~de nvırıye, tanzifiyeden mütevellit belediye rüsumu bedelı mUza • 
~f.ırn n tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye aittir. Daha fazla 
'in I> .. at alnıak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren 20 gün sonra herke-
ti ıı:.orebu · rt 

le 934 mesı için dairemizde açık bulundurulacak arttırma şa name-
1738 No. lı dosyada mevcut vesaiki görebileceği ilan olunur. 

"t 1 pr. lhıan Sami -
l'tto \'e O A Ş 1 S 1 
tıııttıarn Paratifo hastalıklarına tu 
Yeti Pek ak için tesiri kat'i, muafi-
~tde ~tniıı taze aşıdır. Her ec
~ Ulunur.Kutusu 4~ kuruş 

~atılık mükemmel ev 
d· tanbuı 
ö!i. 0~ un havadar yerinde 

Ça he.r k nıutbak çatı arası tara 
İllilltern eseye elverişli ve zevkli 
tulu ı. ine} evdir. Fatihte Kum-

-lYlesc· 
l'.tı.Uracaa ıtte 40 numaralı eve 

t. 

Istanbul yedinci icra mem~rluğ_u?
dan: Bir borçtan dolayı daıremızın 
937.1367 sayılı dosyasile mahcuz 0 : 

lup paraya çevrilmesine karar verı-
len büyük piyano, iki oda takımı, sa
longramofonu, gardrop, karyola ve 
yatak odası takımile bir taban ~alı.sı, 
sandalya, iki tahta karyola, bilyük 

gardrop, sair ev eşyesı 1, 6, 937 salı 
günü saat 9 dan eaat 10 a Pangaltı 
Cümhuriyet caddesinde SUrpagop a-

partımanınm sekizinci dairesi önünde 
hazır bulunacak memur tarafından bi 
rinci açık artırması yapılmak sureti
le paraya çevrileceği ilan olu
nur. (32895) 

................... 
lstanbul Haricı Askeri 

Kıtaafl llAnları .................. 
1 - Beher çiftine biçilen ederi 425 

kuruş olan kırk bin çift erat kundu
rası kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2 - !halesi 4 Haziran 937 cuma 
günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminatı 9750 liradır. 
4 - Şartnamesi 850 kuruşa M. M 

V. satmalma komisyonundan alınır 
5 - Eksiltmeye girecekler kanunt 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 Uncü maddelerinde yazılı belgeler. 
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka
rada M. M. V. satınalma komisyonu
na vermeleri. (701) (2742) 

* * * Behar kllosuna biçilen ederi ."30 ku-
ruş olan 20 bin kilo yün çorap ipliği 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş. 
tur. ihalesi 2 Haziran 937 çarşamba 
günü saat 15 tedir. llk teminat 3450 
liradır. Şartnamesi 230 kuruşa M. :M. 1 

Vekaleti satınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını ihale saa. 
tinden en az bir saat evvel Ankarada 
M. :M. Vekaleti satrnalma lwmisyonu. 
na vermeleri. (698) (2706) 

* * * Beher metresine biçilen ederi 330 
kuruş olan 70 bin tane kilim kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. !hale
si 3 Haziran 937 perşembe günü saat 
11 dedir. nk teminat 12,800 liradır. 
Şartnamesi 1205 kuruşa M. M. Ve. 
kaleti satınalma komisyonundan alı

nır. Eksiltmeye girecekler kanuni te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3 üncU maddelerinde yazılı belgeler· 
le birlikte teklif mektuplarını ihale 
saatinden en az bir saat evvel Anka. 
rada M. M. Vek8.leti satrnalma ko· 
misyonuna vermeleri. (699) (2708) 

• • • 
Hepsine tahmin edilen fiat 64 bin 

lira olan kırk tane yarım tonluk şev 
role. Ford ve bunlara muadil evsafta 
emsali kamyonetler kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi 25 ha
ziran 937 cuma günU saat lldedir. 1-
dari şartnamesi 320 kuruşa M. M. V. 
Satınalma Komiaypnundan alınır. İlk 
teminat 4250 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek şartlan. Bu 
eksiltmeye girmek isteyen firmaları 
verecekleri kamyonetlerin evsaf şart 
name plan ve resimlerini 15 haziran 
1937 tarihine kadar Ankarada M. M 
V. Satınalma Komisyonuna verecek
lerdir. Bu evrak üzerinde yapılacak 
tetkikat sonunda kendilerinin eksilt
meye girebileceklerine dair tahriri 
tebliğat yapılacaktır. Bu tebliğatı a
lan firmalar eksiltmeye teklif mektu 
bu verebilirler. Eksiltmeye girme 
şartlerini haiz istekliler kanuni teıni 
natı .ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncU maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklü mektuplarının ihale sa 
atinden en az bir saat evvel Ankara -
da M. M. V. Satınalma Komisyonuna 
vermeleri. (707) (2941) 

• • • 
80000 kilo sığır eti kapalı zarf usu 

liyle 10 haziran 1937 tarihinde saat 
15 de eksiltmeye konmuştur. Muhaın 
men bedeli 24000 liradır. Muvakkat 
teminatı 1800 liradır. İsteklilerin şart 
namesini görmek üzere hergün ve a
dı geçen günde de eksiltmeyi açına 
saati olan saat 15 den bir saat evve
line kadar teklü me}ctuplarile Balıke 
sirde Kolordu Sa.tınalma 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. nk teminatı 
4512 lira 50 kuruştur. şartnamesi 
her gün Ttimen satınalma komisyo -
nunda görülebilir. !halesi 10-6-937 
perşembe günü saat 16 tadır. İstekli 
ler kanunun 2, 3 ci maddesindeki ve 
sika ve teminat mektuplarını havi 
zarflarını belli gUn ve saatten en az 
bir saat evveline kadar Tilmen Satt
nalma komisyonuna vermeleri. 

(710) (2944) 

.. Kaç yaşında • 
•• •• •• gorunuyor
sunuz? 

TecrObe gltteriyorkl f : 

~!~ı 10kadiö 

l~ l ırasında 7 si 
t·~ ·.. yaşlarından 
-"' J daha ihtiyar 
~ ~ ( görilnDyorllı. 
~l ) 10 kadın 

~ 
ırasında 2 si 

•, kendi yaşla-
rında görü· , 

T 
nOyorlar. 

IYalnız 1 kadın 
'.... daha genç 
- \ gOrOnUyor. 

~~~1A Sebebini okuyunuz : ~ 
Oıtiyarlamakla yaş meselesi 

mevzuubahis değUdir. Belki 
cildinizdeki "Blocel, tabir edi . 

len tabü ve 11hhatli cevherin 

mevcudiyeti rol oynar. Ciltleri 
Biocel ce,·herlle zengin olan ka. 

dmlar 60 yaşlannda olsa bile 

gene genç görünürler. Cildiniz, 

Blocel ~,·htrinl kaybetmeğe baş 

ladığı \•akit 25 yaşında olsnnı7 

bile ihtiyarlamış görünürsünüz. 
Kederler ve dilşlinceler Bio<'el'I 

kunıtur. Bunun için cildinizi, 

genç, ha)'\'anlarda ~lzlf'nml5 

cilt hüceyratt merkezinden ı~ . 
tihsal edilen taze ve saf Rio. 

cel'le besleyiniz. Bu cevher, ciJ. 

dinlzl kuvvetlendirmek \•e genç. 

leştinnek hassa..'llına maliktir. 

Tabii Blocel lhtlyatınıır uyandı. 
racak ve cihllnb. • buruşukluk. 

lar, çizgiler, sl~·ah benler gibi. 

ihtiyarlık atametlerinden kendi 

kendine kurtarac.ak ve hakiki 

de\.'8.l'llh bir gençlik temin ede 

cektlr. Halihazırda Biocel ce\·. 

heri haiz yegane bir elit un10uru 

Vü'dD'. O da penbe ren~inde:kl 

Toıkalon kremidir. Hemen bu 
ak;am yatmazdan evvel tatbik 

ediniz.. Sabah ta beyaz ttngln. 

deki Tokaloo kremini kullanınız. 

Şayanı hayret bir netice ile kar. 

şıJaşacaksmız. 72 yaşındaki ka. 
dınlarda buruşuklt.tklar zail ola. 

cak 50 yaşındaki kadınlar ancak 

32 yaşında ~örUlecek \'e genı; 

kızlar ise hiç gönnedikleri cazip 

güzellikte bir tene malik olacak. 

tardır. Mu\·affakıyet muhak 

kak ve teminatlıdır. Tecrübe e . 

diniz. Memnun kalaeak"ınız. 

Binlerce Tokalon müş 
terisinden milessesemi1. 
mektup yazanların mii 
şahedeleri, kendiliğinde 
~elen en kıymetli deliller 
dir: 

( Ytl.zümde ergenlik , 
küçük dellkıer iqeriıind 
bir takım sivilceler oldu 
ıtundan lyt bir cilde mali' 
değilim. Bir ~k krem 
ler kullandıktan sonra 
nihayet Tokalonda karar 

Ilı> kıldım.) ~ i 

D. ~. No. 4 M ... fzıni 

(CUdim çok anzab ve 
sarkıktı, bu haJ, beni ya 
,nndan daha fazla göı.ter 
mekte idi. işte altı aydıı 
Tokalon kullanıyo.:Um 
Memnuniyetle itiraf edf' 
rlm lu bu müddet zarfın 
ia düzgün ,beyaz ve tazr 
bir clld1-, sahip oldum.. ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

Y. A. M. Eskişehir 

Bu m.?ktuplann aslllaı 

ıto,.~anm~da A&khdır 

• • • İsteklilerin kanunun tayin ettiği ve-
20129 lfra 91 kuruş bedeli keşifli saik ile pazarlık saatinde eski.şehirde 

Kütahya Garnizon ve civarındaki Askeri eatmalma komisyonuna gelme 
2649 metrelik yol inşaası işine ietek- leri. (709) (2943) 
li çıltmadığrndan bir ay pazarlığa bı- • 
rakılmıştır. İlk pazarlığı 27-5-937 
Perşembe günü saat 14 dedir. Muvak 
kat teminatı 1509 lira 74 kuruştur. 
Keşif ve şartlan Eskişehirde Askeri 
satrnalma komisyonunda g~rUlebilir. 

Sahibi: Ahmet EmiD YALMAN 
UmumJ Neşriyatı ldare Eden: 

8. SALlM 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaas 

11 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda clnp. miktar, tahmbıl 
fiat ve eksiltme şekilleriyle muvakkat teminatları yazılı 44 kalem erzak 
ve saire 15/Mayıs/1937 tarihinden 31/Mayıs/1937 tarihine kadar on 
beş gün mtiddetle eksiltmeye konulmuştur. . 
Şartnameler Ankarada Ntimune hastanesi Baştaıbipliğinden ve Istanbul 

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde görülebilir. 
Eksiltme 2 - Haziran - 1937 Ça.rfamba günU saat 10 da Ankara Nü

mune hastanesinde teşekkW eden hususi komisyonda yapılacaktır. 

Dikkat: 
Muvakkat teminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak komisyon

da almamıyacağından bunları vermek i8tiyenler ihale gününden evvel 
hastaneye müracaat ederek teminatlarını Maliye Vekaleti veznesine ya.-
tıracaklardır. (1215) (2730) 

Tahmin edilen Muvakkat Cin11i Eksiltmenin 
Fiyat Teminat Şekli 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. -------

6662 50 65000 
712 50 

13300 -

700 -

3600 -

6600 -

4590 -
320 -

2800 -

2475 -

65 -
250 -

120 -
36 -

800-

270 -
150 -
500 -

90 -
200 -

900 -
1800 -
4400 -
275 -

1280 -

2400 -

460 -
240 -

80 -
350 -
250 -

300 -

10 -
300-
600 -
312 50 

900-
100 -
200 -
240 -

125 -
560 -
550 -

23200 -

5000 

38000 

2000 
4000 

44000 

27000 

1000 
10000 

5500 
500 

2000 

1000 
300 

1000 
1000 

500 
2000 

300 
2000 
2500 

30000 
22000 

1000 
16000 

4000 

23000 
8000 

400 
5000 
2000 

4000 
200 

sooo-
4000 
2500 

6000 
1000 
1000 
4000 

2500 
800 
500 
800 Ton. 

84083 50 Yeklın .. 

---- Birinci nevi has 
500 - ekmek) 

54 - Francala) 
997 50 Koyun eti) 

52 50 Kuzu eti.) 

270 - Sade yağ 

495 - Süt 

344 25 Yoğurt 
24 - Kesme şeker. 

210 - Toz şeker. 
185 65 Sabun 

5 - Birinci nevi un. 
19 50 Kuru fasulye. 

9 - Nuhut. 
2 70 Mercimek 

60 - Kuru kaysı. 

20 25 Makarna 
11 25 Şehriye 
37 50 Pirinç unu 

7 - Nışasta 
15 50 Çamaşır sodası. 

67 50 Benzin 
135 - Tuz. 
330 - Pirinç 

20 65 Kuru üzüm. 
96 - Patates. 

180 - Tavuk adet. 

34 50 Yumurta adet. 
18 - Limon adet 

6 -Salça 
26 25 Kuru soğan 
18 75 Semiz otu. 
22 50 Ispanak 
- 75 Havuç 
22 50 Kabak 
45 - Patlıcan. 

23 50 Domates. 

67 50 Taze fasulye 
7 50 'l'aze bakla. 

15 - Taze bamya. 
18 - Prasa. 

9 40 Lahana. 
42 - Zeytin yağı. 
41 25 Kuru bam~·a. 

1740 - Kok kömürU. 

Kapalı zarf 
usuliyle 

" " ,. 
., " ., 
.. " " 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

usuliyle 

A~~!k eksiltme 

,, " 
.. " 
,, ,. 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
" 
" ,. 

" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
" 
" 
it 

" 
•• 
" 
" 
il 

" ,, 

" 
" 
" .. 
•• .. 
Kapalı 
usuliyle 

., 

" 
" ,, 

" 
" ., 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
., 
" 
" 
" 
" 
" ., 

" 

" ,, 
,, 
., 
,, 

" ,, 
,, .. 
'• ,, .. 
zarf 

Konya iskan Müdürlüğünden: 
Çumrada Y~JJılacak göçmen evleri için lüzumu olan ve sureti ihzar ve 

ebadı ve cins ve miktarı fenni şartname ile kereste listesinde yazılı (913) 
metre mikab mamul kerestenin 2490 sayılı kanun ve olbaptaki Vekiller 
heyeti kararına tevfikan 2-6-937 tarihine miisadif çarşanba gUnU saat 
15 de Konya tskan MUdUrlüğü Dairesinde pazarlıkla ihalesi yapılmak 

üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 
ı - Keresteler Hadim ve Karaman arasındaki Kandevir ormanından 

ve hükumetçe gösterilecek maktadan kesilecek ve orman resmi hüklıme
te ait bulunacaktır. 

2 - Kerestelerin 455 molre mikabı mamul olarak 31 Temmuz 937 ta
rihinde ve 458 metre mikabı da yine mamul olarak 31 Ağostos 937 tarihin 
de Çumra kazasında Hükumetçe gösterilecek tesellüm mahalline teslim 
edilecektir. 

3 - Kerestelerin cins ve ebad ve miktarını gösterir liste ve fenni ve 
idari şart.nameler lstanbul ve Konya iskan müdUr!Uklerinde mevcud olup 
talipler her zaman görebilirler. 

• 4 - Talipler kerestelerin muhammen kıymetine nazaran % 15 nisbe· 
tinde kat'i teminat akçesi depozito etmeye mecburdurlar. 

5 - Talipler teminatlariyle birlikte Komisyona bizzat veya musaddak 
vekilleri vasıtasiyle muayyen gün ve saatte eksiltmeye iştirak edebilir· 
ler. (2937) 

Dtwlıt Damlryollırt '' li1111nlar1 ı,ııtmı U. idaresi ilinl3rı 

Muhammen bedeli (68,000) lira olan küçük yol malzemesi ile muham
men bedeli (25,500) lira olan şöminuman takozları 9-7-1937 cuma gUnU 
saat 15.30-da ayrı ayrı kapalı zarf usulil ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kilçilk yol malzemesi için 4.650 ve flSmlnu· 
man takozları için de 1,912,50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numaralı nüs
hasında intişar etmiş olan Wimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri ll · 
zımdır. 

Şartnameler (124) kuruşa Ankara ve Haydarp8f& Veznelerinde • .. 
tılmaktadır. (2921) 

• • • 
Malatya - Sıvas iltisak hattında umumi tarife yolcu ücretlerinden yilz

de elli tenzilat yapılmıştır. Bu tenzilat, hllen lfletmeye açık bulunan Ma
latya - Hekimhan ve Sıvas - Çetinkaya kısımlarında 1·6-937 tarihinden 
ve diğer kısımlarında da işletmeye açıldıkları tarihlerden itibaren tatbik 
edilecektir. (1297) (2932) 
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Yağlı, ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağh gece 

HASAN KREMLE i 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder 

ihtiyarları gençleştiri r, gençleri güzelleştirir. 
H /4 S A n l•mlne ve marka•ına dikkat. 

B A S A N D E P O S U : İSTANBUL, ANKARA, ~KlŞEHİR, BEYOOLUı BEŞiKTAŞ. 

Alellde TUVALET veya TALK pudrası de
ğildir. O bilhusa çocuklar için hazırlanmış ve 

çocuk hı!zıssıhhMına tatbikan yapılmıştır. 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

kullanan ana.l&r onu rekllm etmeği memleket 
borcu bilmekte ve bize hergUn binlerce teşekkür 

mektubu göndermektedirler. 

Sıhhat ve ıçtimai Muavenet Vekaletinden · 

Şişli Çocuk Hastanesi 
Baştabipliğinden : 
Çocuk Haataneeinin Poliklinik günlerile muayene !aatlerini gösteri 

cetveldir. 

~ubeler 

Dahili Hastalıklar 

Çocuk Hutalıklan -
Cildiye ve Efrenciye 

Öğleden evvel 

Pazartesi, Çarşamba 
Perfembe, Cumarteııi 

Pazartesi, Pellembe 

Pazartesi, Salı, Çar -
9amba, Cumartesi. 

Kulak, Boğaz, Burun Salı, Çarşamba, Cuma 
Cumartesi. 

Öğleden Bonra 

Cuma, Çarşamba 

Pazartesi, Pellembe 
Cuma. 

Sah, Çarşamba. 

Salı. Çarşamba, Cuma 

İnebolu icra ve lflaı Dairesi Tasfiye Heyetinden: 

S. N. Tapunun tarihi 

1 
2 

3 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

AğU!t. 328 
Mayıs. 928 

(Kl. Sa. 335 
(Nisan. 935 
(Temm. 340 

Teş. S. 338 
(Nisan. 935 
(: : : : : : : 
KB.. Sa. 333 
(Tef. E. 930 
Ağust. 926 
Ağust. 926 
(Nisan. 928 
(Mart. 935 

Teş. E. 930 
(Mayıl!I. 934 
(Teş. E. 930 
Eylill. 930 

No. Mevkii 

7 Camikebir M. 
27/ 28 Çeşme C. K. M. 

111 
1 

32 

Cami kebir. 
yeni sokak. 

51 Camikebir M. 
2 
3 

16 
31 
l 
2 

5/ 6 
5 

Cami K. Moloz 
Bu dahi 
Hatip bağı. 

Keresteciler 

Cinsi Hissesi 

Müfrez Müs. bahçe 40 da on Hi. 
2 Kapulu 3 katlı 288 de 7g H. 
ev ile bahçe. 

Fevkani bir oda ve 4 Hissede 1 hissesi. 
bir mağaza tahta-

ni ma mahzen mey 
hane. 
İki oda altında Nısıf 20 de 7 nısıf diğeri 

dükkan. 2304 de 1308 Hissesi 

Hane bahçe Tamamı 

Bahçenin tamamı. Tamamı 

Tahtani yedi dük- 40 da 13 Hi 
kan fevkani ma -
ğaza. 

Mağaza Tamamı 69 
39 
29 
88 

Molozda yol üzeri Tarla Tamamı 

Yeni cami Fevkani tahtani Tamamı 

mağaza. 

Kıymeti 

Lira 

300 
2500 

500 

1500 

2000 
800 

1600 

2000 
400 

800 

Müflil!I Ömer ağa oğullan Mehmed Fahri ve Mustafa Fahrinin borçlarından dolayı açı:[ artırma suretiyle 
satışa çıkarılmasına karar verilen yukarıda cins mevkiileri ve tapunun tarih ve No. su ve hisse mıktarlarile 
ayrı ayrı muhammen kıymetleri gösterilen gayrimenkul emvaller satıça çıkarılmıştır. 

Satış günü: 25 - Haziran 937 tarihine müsadif ouma günü saat 14 ila 16 arasında İnebolu icra ve iflas 
dairesi odasır.da. 

1 - : İşbu ğayri menkullerin artırma şartnameleri 15-6-937 atrihinden itibaren İnebolu icra ve ülas daire
sinde her kesin görebilmesi için açıktır. 

2 - : Artırmaya iştirak için yoka rıda gösteri-len kıymetlerinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey veya milli 
bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. M. 124. 

3 - : Bu ğayri menkul emvallerü:ı;erindeki diğer aJakadarların ve irtifak hakkı sahiplerinin bir hak id _ 
dia ettikleri takdirde ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs':>ite!eriyle birlikte memuriyetimire 
bildirmeleri icap eder aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satış bedelinin payla~tırılmasından ha
riç kalırlar. 

4 - : Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini okumuş lüzumlu mal\ımatı almış ve 
bunlan tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunur. 

5 - : Tayin edilen zamanda münadi marifetiyle üç defa bağınldıkdan sonra en çok artırana ihale edilir an
cak artırma bedeli miıhımmen' kıymetlerinin yUzde yetmiş beşini bu1mazveya satış isteyenin alacağına rücha
ni olan diğer alacaklılar bulunupta bedel bunların o ğayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun
dan fazlaya çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma onbeş gün daha temdit edilir ve 
onbeşlnci günU ayni saatte yapılacak artırmada en çok artırana ihale edilir yine rüçhani haciz olan şahsın ala
cağını geçmesi şarttır. 

6 - : İşbu ğayri menkullerin kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermez
se ihale karan fesh olunarak kendisinden evvel en ~.ilkse~ teklifde bulunan kimse arz etmiş olduğu bedelJe 
almağa razı olursa veya bulunmazsa hemen on beş gun muddetle artırmaya çıkarrhp en çok artırana ihale edi
lir iki ihale arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve d iğer zararlar hükme 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce müşteriden tahsil olunur. Ş. M. 133. 

7 - : İşbu ğayri menkuller için ilan ve. gösteri_len .artır~a şartnameleri dairesinde satılacağı ve daha fazla 
ve sarih izahat almak isteyenler icra ve ıflas daıresı tasfıye heyetine müracaatları ilan olunur. (2940) 

Fatih Tapu sicil muhafızlığından: 
Mülga Şabsultan tekkesi Şeyhi Mus. - ---- ----- -

Göz Hutalıklan Pazarteei, Salı, Per -
Salı. Çar.şamba, Cuma tafa Saim veresesi tarafından müver-

9embe, Cumartesi. risleri Mustafa Saimin yirmi beş se-

ı Eyüp icra dairesinden: Hafızanın 
Iclal Adli Seven Mehmet Emin ile 
şayian mutasarrıf oldukları Küçük 

•------:-------ı----------ı nedenberi nizasız ve fasılasız temel. 

Harici Hastalıklar 

Çocuk Cerrahtai ve 
Ortobedi. 

İdrar Yollan 

Rontken 

Aa&biye 

Pazartesi, Çarşamba, Pazartesi, Salı, Perşem lükUnde olup senetsiz tasarrufundan 
Perşembe, Cumartesi. be, Cuma. tescilini istedikleri Langada Bostan-

Pazartesi, Perşembe 

Pazartesi, Pertem~ 

Her gün 

Cuma 

Salı 

' 

cıbaşı mahallesinde Küçük Langa so
Pazartesi, salı, Perşem kağında 109 numaralı Bostan gediği 
be. hakkındaki tescil talebine karşı işbu 

Pazartesi, Perşembe, 
Cuma. 

Her gün 

bostan Mustafa Salın babası Şahsul. 
tan tekkesi §eyhi Muhittin Ebülfay
zın iken: Olmesile karısı Şaziye ile 
evlatlan Mustafa Saim ve Burhanet-
tin ve Enise ve Takiyeye intikal e. 
dip bu suretle tescili hakkında kansı 
Şaziye ve Takiye varisi Ay§e Nihal 
bizzat ve çocuktan Fahire ve Bah!f.
ettin taraflarından bilveli.ye ve bila-
hare mahalli mezkftr Şahsultan tek. 

i'ollklinlk uatleri ubah saat 10,30 dan 12 e kadar ve öğleden sonra sa- kesi şeyhi Feyzullah oğlıu şeyh Ah
medin iken: mezkUr tekkeye vakfe-at 13,30 ~e.n 15 e kadardır. (2819) 
dip, vakıfname Şaban 1227 tarihli va. 
kıfname mucibince tescili hakkında 

Vakıflar Başmüdürlüğü tarafından 
htanbul altıncı icra memurluğun- Istanbul ikinci ifl!s memurluğun. itirazla talep edilmesi üzerine: bit-

dan: Bir bOrÇtan dolayı mahcuz ve dan: MUflis Aleksandr Korpinin şah- tetkik mezkfı.r 109 No. lı bostan mill
paraya çevrilmesine karar verilen ra- st masasına gelen alacaklı hazinei ma küniln 5001 akçe icareli millk hisse
kı ve tUtUn vesaire 31, 5, 37 pazartesi liyenin istediği 53345 lfra 15 kuruş- sinin -2437-20 buçuk hissesi .şeyh 

Mehmet Muhittin Ebulfayzı ve 
giinU sabah saat 10 dan itibaren Be- tan 51517 lira 74 ~ruşun kabul ve -1922- buçuk hissesi imam ve 
yoğlund& lstiklll caddesinde Abdul - müflisin p.hst masasına ve beşinci hatip Omer oğlu Arif adına mukay
lah lokantuı yanındaki Rumeli hanı sıraya kaydine ve fazla istenilen yet olup geriye kalan mülk hissesi-

. d b' · i k rtırm a 1827 lira 47 kuruşun reddine ve sıra le gedik kaydine teaadilf olunama- e-- - -~ . 
pasaJm a ırınc &çı a a ure- dığı cihetle hukuk ve vaziyetinin ma- d~ ~ulıunanlaı:ın evrakı müsbitelerile 
tile utılacağınde.n isteklilerin mez - defterinin bu suretle düzeltilmesine hallince tahkiki için 5, 6, 937 tarihi. bırlıkte yazı ıle veyahut muayyen 

k1lr gün Wl uatte yerinde hazır bu- ifli.s idareaince karar verilıni§ oldu. ne mUsadif cumartesi gUnU aaat 14 te 1 günde mahallinde hazır bulunarak i . 
lunacak memuruna mllracaatıeri ilin ğu ilin olunur. (32890). mahallen tahkikat icra kılmacağm - tir~ .. ve mü?~faalarmı beyan · etme-
olunur. (32881) dan mülkiyet ve bir ayni hak iddium len luzumu ılan olunur. 

Mustafapaşa Uskübü mahallesi Çırak 
çı Eski, yeni 2 No. lı (46) metre mik-

tarında sağı 1301, solu 1405, arkası 
1461 harita No. lı Mahiller ile önü 
yol ile mahdut bir arsa şüyuun iza
lesi için açık artırmıya çıkarılmıştır. 

Kıymeti muhammenesi (180> liradır. 

Şartnamesi 15, 6, 937 tarihinden iti. 
baren divanhaneye asılacal<tır. 

Birinci artırması 29, 6, 937 tarihine 
müsa.dif sah günü saat 14 ten 16 ya 
kadar yapılacaktır. Artırmıya girmek 
için konan kıymetin yüzde 7 buçuk 
nisbetinde teminat akçesi alınır. Bi
rikmiş vergi, vakıf icaresi hissedar
lara, rüsumu tellaliye müşteriye aiL 
tir. Birinci artırmada kıymetin yüz- I 
de 75 ini bulursa müşterinin üstün

de bırakılır, aksi halde en çok artıra
nın taahhüdü yerinde kalmak şartile 
artırma 15 gün daha uzatılarak 16, 
7, 37 tarihine müsadif çarşamba günü 
ayni saatte ikinci artırması yapılarak 
ihalei katiyyesi icra edileceğinden i

potek sahibi alacak! brla irtifak hak. 
kı sahiplerinin gayri menkul üzerin. 
deki haklarını 20 gün içinde daire -
mize bildirmeleri aksi takdirde hak-
lan tapu sicilleri ile sabit olmadıkça 
paylaşmadan hariç kalacakları, daha 
fazla malumat almak istiyenlerin da. 
iremize 937-649 No. 1ı dosyasına mü
racaatlan ilan olunur. 

' 

25 - 5 - 937 

Kendine bayhude yere 
eziyet ediyor! • 

Gll!lll 
Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ, DIŞ 
Ağrılan 

ve üşütmekten mütevellit biltÜJ1 
ağrı, sızı, sancılarla nezleye, 

romatizmaya karsı : 

GRIPIN 
Kaşelerini tecrübe ediniz .. 

İcabında günde Uç kaşe alına
bilir. 

Radyolin Diş Macunu fabrika· 
sının mütehassıs kimyagerleri 
tarafından yapılan GR1P1N bet 
eczanede vardır. 

Istanbul asliye üçüncü hukuk ~ 
kemesinden: Beyoğlunda Bursa ~;. 
kağında Bursa apartmanında 3 : 
da mukim Herma Hacı Piyar tarıJ 
dan kocası ayni adreste muki.oı 8; 
Piyar aleyhine mahkememizin 93 
153 No. lı dosyasilc açılan ka~~ • 
vasmda: müddaaleyhin ikamctP11! 
nın meçhuliyetine kfnaen ilanen aıi' 

vetiye tebliğ edildiği halde ınU~d ., 
leyh isbatı vücut etmemiş olduguJl ıc& 
dan hakkında ittihaz olunan gıya!ar 
rarmın dahi ilanen tebliğine k .• 
verilerek muhakeme 23, 6, 93~ tarı.-: 
saat 14 de talik edilmiş oldug_un~,. 
müddaaleyh HacıPiyarm mezkur 5;i 
ve saatte mahkemeye gelmediği ve 
bir vekil göndermediği eurette ı:n, 
kemeye gıyabında devam oluna lıı 
ve bir daha mahkemeye aıınmıY' 
cağı tebliğ makamına kaim olmak 
zere ilan olunur . (32884) 

ıı" 
En hoş ve taze meyvalatııl uJ7ii 

relerinden istihsal edilmiş bi1 
bir meyva tuzudur. EmsaisiS 

9 
• 

fen harikası olduğundan ıa,rrııcU" 
men taklid edilebilmesi ınU!ll . 
değildir. Hazımsızlığı, mide ~· 
maklannı, ekşiliklerini ve _rtıU ~o
nid inkıbazları giderir. Ağ!S ıı-. 
kusunu izale eder. unıurrıi ırıJıı 
yatın intizamsızhklannı en et fi 
surette ıslah ve insana ba)'S 
canlılık bahşeder. e8f 

tNGtLtz KANZUK EcssJ1 
,_ Beyoğlu -lstanpul f//11'....--""""''"' 

Büyükada 
T k.. d . . 1 .. - rrtUf epe oy e yenı ınşa ouı~ 

hane mobilya ile satılıktır. ~ ae 
iskelesinde Yıldız pastahanesiP 
rii Babaya müracaat~ 

ILACLARINIZI Bahçe· 
kapıda 

SALİH NECATİ den alınız. Reçeteleriniz bUyük bir 

dikkat. ciddi bir istikametle hazırlanır fOSFATIN NECATI Çok laypıetli bir bebek grdall:: 
Bununla beslenen yavrular to 
bul ve kuvvetli neşeli olur. 


