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Büyük Setimiz Atatürkün • • 
Kuvvetli Bir Hitapları: 

üttefik Balkanlara göz dikenler 
. . 

yakıcı şuaile· karşılaşır! • 
guneşın 

•• • 

~-~~ 11 Bundan~! 
Hazer etmeyi 

Tavsiye ederimi,, 
-~~ 26 (A.A) - Atlnada Bqvekll ismet Inönö. kanlarda dMtluk ,amil mcinasını leaarnr. 
~~flne verilen ziyafetin tafsilatını evvelce bil. Balkan itti/akının imani ve meJeni hetleli 
ı-- ~ Bu ziyafet esnasında Atatürk telefonla 
~ bıönline &§ağıdakl yazılan bildlnnlş ve Balkan de budur.,, 
~~ enıntyeti ,.e hodutlarmm masunJyetı hak K. AT ATORK 
lJd.ı ..,_da •Ynca blr mesaj göndemtlttlr. BwılanD her Elen hükftmeti ReL,l Genenl MetaksU Türkiye Re. i 
cı.. h )"afette okunmuş ve hazır bulunanlar tarafın. lslcümhuruna telefonla Elen milletinin hislerine ter. 

eyecanıa karşılanmıştır. cenuuı olaıı aşağıdaki cevabı arzetmlıtlr: 
~ BAŞVEK.ll. iSMET INONUNE "- Relslcümhunın mesajı, borada hazır bulunnn. 
~ aaıcıa samimi kardeş ve müttefik muhitte yaşa- lara yüksek sesle okônmnştur. Borada hazır bulunan 
~ buıunduğunuzu istihbar ettim. Bu kadar kıy. Elen ordusu, donanlD88ı ve hava kuvvetleri mümessll
lertYie dottıarıa ve aynlmaz müttefik millet mümessil. feri, Türkiye Relslctlınhunınwı, Elen hissiyatına ve 
"8ı old geçirmekte olduğunuz gecenlıı nekadar gıbta. Elen milletinin karde, mlllet hakkmda doyduğu derin 
te ~ anlatamam. Göiılümtt doldW"ILD dostluk ve bozulmaz dostluğa tam surette tekabül eden bu lk 
~ hk duygulanm olduğu gibi oradaki kar- lerl karşısında duyduklan büyük sevinci ve teVk ve 
~ "' ~~ntzl ricadan başka sös bulamıyorum. heyecanı arzederler. 
-~ Mlimlar.,, Balkan devletleri lllUrlannm bir tek ha&let t.etldl 

~ A : ATATUU ~ J-.IP'Jd-:ı,:;w.tau. tle, Jlallf• .. .._. 
wa"'Z:k~ldn"l!9•Mrft ~~:: ~~~ 

.... -.u....a~L ,ı_.ı_.aı,...:_: • ...... .___ e ~ -...w: 
'-" ~ •SV1su ......... .,.,...._ Wdlt Vel .. ~l'Alflııai. a., • .... .._. • 
fi Glti .~uirıtlan bir tek huJuttur. Bu hu- o derece Jtaklnıt dolu bir Ua4edlr .ki, ıatımlek'!tlerl
ı.~" WO% Jıikenler günefin yalııcı paiyle mbde bunu ti kalbıaae bl....,IJr• .IJltblr kimse yok. 
~ B ~~ .., • Clflr. unJan hazer etmeyi tavsiye MrrAKSAS 

enın. Brı noktaya itina olundulıça Bal- (Ziyafetteki nutuklar yedinci sayfadur.) 

~-.-e-n-ia_n_U-su_l_ü_n_ün-.~F....;.._ra-n-sa-. d_;_a __ 

Ilga Edilmesine · 
karar. Verildi 

YENi SiSTEM iLAN TARiHiNDEN KIRK 
. GON SONRA MERIYETE GiRECEK 

L.., ~ 26 (TAN niuhabirinden) - lktıat V ekileti, ~ont.en
\'~Uer ~dırmıya karar vermiftir. Bu karar, buıu?,l~rde 
~i ,. Heyet.ine arzedilecektir. Heyet, karan muvafık ıorune 
~)I llt._ derhal ilin edilecek ve ilin tarihinden kırk gün eonra 

11..:tt ~-.ll-•• • e1ct• :'tll&t ...... YKnne ıırec ır. 

~ \' ekilinıiz 8. Celi.I Bayar, bugün Millet Meclilindeki 
'· a bu bahae de tema.a ederek fU mühim sözleri söyle-. 
~::_~anten . 
"--~ al ja.n sistemi icap ettiği 111-
~ lıknıtı hlınıı, kullanıımıştır. Fa • 
~~ tt1nı Ya Yol açan bir sistemdir. 
~ l'oı lçıy rtlklerde payall8IZ mUgkilli.
'ttı~ ltıellıl or. Yeni sistem kabul edi
~Actktı ekete ginruyecek eşya kal
k· den f~ Bug\lnkU memnu listede 
~llll ~ a 2lladde vardır. Top ye-
'nnı:1 he~tni kaldıracağız. 1 
~ her g\lınrUk tarif el eri daire
tt 01-caıct:,y aerbest olursa netice 
~ithaıtt · Meydan boş kalınca es- 1 
~~ elbe~asnıa dönillmesi tehli
~l'et ed "ardır. Sonra istikbale 
,~ haıe:ek sanayi kuran vatan
~ "-tan 1 ne olacaktır? ı 
ı b.ııkfn dattarnı :ınenfaatlerlle mtia 
-l ~eııfa.atıerini gümrük tarı .. 
~~lelin Ue tel!! .edeceğiz. Bazı 

ı.. it, blıtl rtlnırUğU oldıuğu gibi ka
~~onten . a:rı artacaktır 1 

-, etıı~ k~knıakla beraber ta ~ 
818tem tevazün sistemi 

<~rkaaı Sa ıo sn 6 da) ı l lı'""" V eliili C-1&1 Bayar. :-
• •• 1 t 

\ ~ , 

Hazine 
Zorluk 

Çekiyor 

. O~~ Şevki Uludağ Dr. Fatma Memik Bekir Kale 

Dün Macirif Bütçesinin 
Müzakeresinde Hararetli 

ünakaşcilar Y-apılclı 

Vekil, ·renkitlere Cevap· 
Verirken Talebe. Sayısımn 
Hayli Arffığmı Söyledi 

lktısat ve Nafıa Vekilleri de kendi Bütçeleri 
Konuıulur.ken · Müh.im izahat Yerdiler 

.Feyezan 
Felaketi 

Prag, 26 (TAN} - Lehistan da. 
bilinde wkubulan feyezanlar netice
sbıde 31 kiti boğularak ölmütUlr. 
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KÖYLERDE VEREM YOK Nakil Vasıtaları Hakiki 
Bu Dert. En Çok Şehirde 

Arabalar 

Esas it 
Bir 

Tasfiye 

Muayeneden Geçiriliyor. 
- . _I 

Zayıf 

Vücutlar 

Tarihertl 

Tahrib.at 3örecek Plaka Parası 
• • 
Odemiyenler iş 

Yapıyor \ 
·--

Kasaba ve Köylerde, Yok 
Denilecek Kadar Az 

Memlekette verem mücadelesi ne vaziyettedir? HükUınet vere
me kartı ltoymak için ne gibi tedbirler alacakhr? Diğer taraftan 
verem vatandqlar arasında nekadar tahribat yapıyor? Bu huauı
ta Sıhhat Vekilinin aizından dinlenilen IÖzleri buraya nakledi
yoruz. Vekil B. Refik Saydam, bütçe münaaebetile Mecliste ver-
diği uzun izahat arasında verem derdine töyle temas ebnittir: 

Hatlüecle •uçlu olclufu idclcuı ile 
. zannaltına alınan Ahmet Rilat 

"- Verem mllcadelesi, yapılan 1~
timal hutalıklar mUcadeleeinin en 
zoru, en incesi ve alman neticeleri 
bize çabuk göstermtyen cinsindendir. 
Yalnız ıunu kanaatle arzedebiUtlm 
ki, memlekette yaptrğımız tetkikatla 
bizde veremin tehirlerde daha çok, 
kasabalarda daha az ve köylerde çok 
nadir oldufu neticesine vannqızdır. 
Köylerde gördilğUmUz veremli1er, te
hirlerle temas eden ameleler ve ka· 
sabalarla temas eden halktadtr. Bll
).asaa yaptırdığımız tetkikat nelice -

1 sinde gördük ki, pirke taamWü dedi
ğimiz ulUlle aldıtmıız netice bize 18 
yaşına kadar köylUnUn hemen hemen 
yüzde (0) denecek derecede verem te
zahürü göetermemestdir. Şehirler ve 
kasabalarla temas eden halktan aldı
ğımız netice bundan biraz daha f a1la
dır. Bittabi bugün gözCSnUnde bulunan 
veremlilerin kısmı küllisi §ehirler hal 
kında dır. 

Sanatoryum işine gelince: Sana
toryumumuz 150 yataklıdır. Bu aene 
50 yatak daha ilave olunarak 200 ya
taklı olacaktır. Konulan 10 bin ljra 
fazlalık biraz daha fazla tekemmülü 
içindir. Tıp fakWtesi ve diğer inpat 
için konulan 900 blı,ı Uranın içinde in. 
p.at tahsisatı da dahildir." 

"Doğan ,oculr beheniehtil 
3Nltf~k,, 

Köyıercıeıtl co:cı:ırt -vet!Yatı hakkm! 
da iee B. Refik Saydam gu izahatı 

vermektedir: 
"-Köylerdeki Çocuk vefiyatma 

gelincei hakikaten vardır. Fakat de
. min bilmünasebe arzettiğim gibi asır

lardanberf yerleuıniş olan "ıu kadar 
çocuğum olacak amma bir kısmı öle

~parfunanını11, haberi olmadan cek, bakiye kalanı ile kanaat edece -
ha,kaının iiserin• •~irilcliiini ğfm,, zihniyeti, bunu zamanla "doğan 

ülclia eden Şenle Kamer çocuğwı). behemehal yaşıyacak". şek-
line babası anaaı kadar devletın de 

20 B •1 
n L·ı r• l ık elinden geldiği derecede oraya gide

.. rek çalışması ıuretile değigtirmek bir 
vazifedir.,, 

Apartıman 

Ne Olmuı? 

Bütün memlekette 6 çocuklu 
32,000 aile 

Çok çocuklu annelere yardım işi i. 
çln de B. Vekil şu malümatı veriyor: 
"- Çok c::oouklu ailelere yardıma 

Şerife Kamer isminde ihtiyar bir gelince, §imdiye kadar 6 çocuklu 32 
kadm, 20 bin liralık apartımanmın bin anne teabit ettik. Dört 11eneden
dolandmldığını iddia ederek polise beri talep ettiğimiz esas veçhile bu 
bafvurmuştur. Hadisede ıuçlu cıı. _ adedin daha tezayüt edeceğini Umit 
rak ilmi geçen Ahmet Rüat, dUn va.- ediyoruz. Bu annelere kanun muci • 
purla Yunanistandan tehrimize gel • bince, hali vakti yerinde olanlara ma
mit ve zabıtaca yakalanmıştır. Bu dalya, olnuyanlara da para yardımı 
aahteklrlık iddiasının içyüzü şöyle • yapılır. Bu sene koyduğumuz para ile 
dir: • öyle ümit ediyoruz ki, bir çok aileyi 

Şerife Kamer, Ayasofya camii ha
tiplerinden Nazifin karısıdır. Bundan 
dört beş sene evvel Cihangirde Firu
sağada bef katlı bir apartıman yap -
brmıştır. Şerife Kamer, kızı Hatiçe -
ııJn ölUmUnden aonra veraset işlerini 

daha memnun edeceğiz. Ba§ka mem
leketlmn sıhhiye bütçelerine çok 
çocuklu annelere yardım olmak Uzere, 
bendenfz 250 milyon franga kadar pa
ra aynldıfnıı g~rdfun. Bittabi buna 
zaman ve ona göre bUtçıe ister.,, 

yoluna koyması için Ahmet Rüat is - ------------
minde birllhıl bulmuştur. Ahmet Ri- yerek paralan aldı. Sellnlğe gitti. 
fat. kadın nlmma veklletna.me çıkar Neden •onra larkına varm11 
11Uf ve iddiaya göre, kendiainin habe- Giderken apartımanda ıbazı evrak 
ri olmadan apartnnanı bir emllk şir- bırakmIJtı. Onlan merakla evli.thğı
ketlne ~ liraya ipotek etmi9tir. ma okuttum. Bir de ıie göreyim'! A -
lfin garibi, Apartımanm daireleri ki· partıman Ahmet Rifat namına geç -
raya verilirken Şerüe Kamerin otur. miş ve Galatadaki bir emllk Jirketlne 
dufu kwm için de bir bafkasile 35 li 5000 liraya ipotek edilmtı,. Benim o
raya kunturat yapılDllf ve zavallı k&- turduğum daire içiıi pe 3:s liraya kun 
dmcağız aıe1elenln lçyUzUnU bundan turat yapılmış ... 
IODft anlıyablhniftir. Dolandınldıfımı anladım. Müddei· 

Şerife Kamer, dün kendimle rörU- umuıntliğe müracaat ederken cığhı
,en bir muharrirlmize hldise hakkın ma ela telgrafla haber verdim. Dün 
da şu tafsilatı vermiştir : Ahmet Rifat Sellnikten geldi. Dolan 

V ekaletnamelflr ruml dırdığı apartınıana girerken yakalan 

l ? 
dı.,, 

haır anmlf Kadm ve Ahmet Rifat dUn öf leden 
:Bundan bir ay evvel, Ahmet Rüat. sonra polis mUdUrlUğUnde yUzleştiril 

~llnlktekt oflumun yanma gitmek mişlerdir. Ahmet Rif&t, &partımanı 
ttzere apartımandan kiralan topladı. 10 bin Ura mukabilinde aatm aldığını 
Emniyet aandığma 750 lira kadar iddia etmiştir tahkikata devam edil
lp'cum vardı. Oraya yatırıyorum di mektedir. 

Denizbankın 

·Uğraşacağı 

Mühim lıler 
Turk denizciliğine izamt inkişaf 

yollan hazırlıyan Denizbank kanunu 
projesi, meclis encümenlerine veril · 
miştir. Projeye göre, bankanın mer · 
kezi lstanbulda olacak, ticari usuller 
le idare edilecek, umumi muhasebe 
ve arttırma ve eksiltme işleri divanı 
muhasebatın mürakabeaine tabi ol -
mıyacaktır. 

:Banka, Uzerlne alacağı inhisar ve 
i~tiyazları işletece~ de~ı göl1 ne, •. 
hir ve lftnanlaı'da ve tiJKıamı kıyıla -
nncıa aentz tıcaret'f, sanayii ve inşaa· 
tile ve denizcilik•mevauıınt'.'lglt'm bt.i· 
tun işlerle uğraşacaktır. Ayrıca ·ve
killer heyetince zanırl görülen iake -
le ve Umanlar anamda kamyon ve o
tobüs nakliyatı yapacaktır. Banka. 
hariçte de, ifler görebilmek içlh btl . 
ylik limanlarda ve iskelelerde 9ube ve 
ajanısls.r açacaktır. 

Projeye göre, banka, faizli, falzalı 
ikramiveli ve ikramiyesiz &kalyonlar 
çıkara bilecek ve on bef eeneye kadar 
vadeli istikrazlar yapabileaektlr. 

Umum mUdürUn dahil olduğu bef 
kişilik bir idare meclisi itlerin Uaresl 
ile u~acaktır. Umum müdürün bl· 
ri isletme. dl~erleri muhtelif kıınn -
larda bilgili Uç muavini bulunacaktır. 

Emniyet Müdürü Geleli 
f<rlı:ınbul emnivet mUdUrü Salih Kı

lıç, dUn sabah Pire yolu Ue Iimannnı
za dönmUstür. Bay Salih, kendimle 
J?örtleen bir mUhıı.rrlrlmlze meeleğtle 
ali.kadar bir tetkik seyahati yaptıJI
nı vali muavinliğine «etirileceti hak
kındaki f&yialarm ulı olmadıfmı ıöy 
leml9tlr. 

Y apamıyacak 
Motörlü kara nakil vaııtalan hakkında, Be

lediye, yeni ve mühim bir karar vermittir. Bu 
karara göre, en uf ak b ir inzuı ıörülen otobüı, 
kamyon ve o tomobiller bir daha tehir ıınırları 
içinde itletilmemek üzere aeferden abkonula
caklardır. Belediye, bu kararı tatbik edebil
mek için mütehauıılardan kurulan bir he)'ete 
talimatname hazırlamaktadır. Talimatname, 
Yakında Daimi Encümende tle ıörütülecektir. 

Eski sistem, gUrUltUlU ve ufak bir zorlukta bozula. 
bilecek arabalara da işleme müsaadeli vedlmiyeceği 
anlqılmaktadır. 

Bundan başka, kaza itibariyle sabıkalı olan ~för
lerin de hüviyetleri geri almacaktır. 

Kara nakil vasıtalarının bu eaaalı tetkikten sonra 
ehemmiyetli bir tasfiyeye uğnyacağı anlaşılmaktadır. 

Talimatnamenin bitirilmesi, daimi encümende mil-

i 
zakere ve kabulü bir zaman meselesi olduğunda.o be
lediye her yıl Haziranda bafiıyan yıllık muayene ve 
kontrolü bir temmuza bırakmıştır. 

Plaka parannı vermiyen l' OKardakl resimde, ı 937 yıh kadın tenasüııUnlll 
otomobUlerin vaziyeti ideal ölçUlerinl görüyorsunuz. Kendi ölçillf'rinlzl M 

Attlqıldrfma göre, birikmif pllka bo~lan olan ~ alınız. Yukarda.ki rakamlara nekadar :vakla."'ırsa ...., 
tomobiller Temmuz muayenesi sırasında i.ften mene· cut tmuübllntizde ideale o derece Y~ demekdt• 
dileceklerdir. RMlmlerdenblrf 1932 yıbnm vücut te1188UbU ülçUstllllı 

Belediye, alacağını tahsil için bu otomobillere haicz diğeri de bu yılın gtbel vücut niAbetlerlnl ~östt'rfyot• 
Şu halde 1&yıflık moduı gittikçe ıuya dilttlvor dtıt 

koydurmayı da dilRUnmüştUr. Bu tasavvur şoförleri _.._.ir • .., m~ ... 

tell§landırdığı için cemiyet, bortla_ \--------------------·---
nn taksite bağlanmaaı yolunda yeni. 

den mUracaate karar ermiştir. Eğer A V y 1 4 K 
mUsbet netice alınmazsa bugün taksi yazaga o u ı sım 
de çalışmakta olan eski otomobiller. 

~iı :-::. tufiyeye ujrıya. Üzerinden lnsa Edilecek 
Şoförlerin, kanaatine göre, htı;blr ı 

goförUn birikmiş borçlarını bir defa_ Beled iye, Şitli tramvay durak yerinden Maslaktaki Ayaz•I' 
da ödemesine lmkln yoktur. köfküne kadar uzayan yolu otuz metre geni9liğinde yeniden ; .... 

'J' anı etlen otomobiller etmiye karar vermiftir. 
Balı nt.ôb'Ui ilOfMrlerinin ~ - ~ .... ,, t.t•a~uw ... ı•- ~,.,,,,. r akşamla'W"şehlt IÇlnde biribfr'le~e ya. köyU Uerisindeki ıikör fabrikaema 

rI§ ettikftfrl yij>ii!D şfklyettm-den an. kadar ki kısmm genişletilmeai ~i mil. 
laşılmıgtır. Belediye, dUn bUtUn oto.. nasip bir zamana bırakılmıştır. · 

Köprüde 
Otomobil oUa şoflSrlerini seyrisef ere çağırttır. Çünkü bu kıa!ID için mühim 

mış ve yant yapanlara rastlanırsa miktarda istimlak paruma Ilı.. 

bir daha hem toförlerin başka yerde tiyaç vardır. Ay batmdaa iti. 
de çalışmalarma meydan verllmiyece.. haren bu yolun likör fabrikası 
fini, hem de otobilalerin i§letme ruh. önünden Ay...p kötkttne ka.. 
ıatiyelerinin geri almacağnu kendile. dar giden kmm genlşletlleeekttr. 
rtne bildirmiştir. Burada istimllk muamelesine bat-

. la.nmalc tızeredlr. Yolun lnp. tarm 

Trabzon Limanı için 
Proi• HC1Z1rlanacak 

Trabzon limanında yapılacak yeni 
tesisat işleri etrafında tetkikler yap
makta olan lsta.nbuı liman işletmesi 
müdilril Rauft, Cuma.rteei günü şehri 
mize dönecektir. Raufi, derhal Anka
raya giderek tetkikleri etrafmda ve 
kA.lete bir rapor verecektir. Ondan 
sonra Trabzon Umanı lc::ln bir proje 
hazırlanmasına baf]ıyacaktır. • 

hakkında hamla.nan projeyi mUtehas 
SIS Prost beğenmiştir. Bu projeye gö. 
re, yol otomobil ve kamyonlara, bi. 
aikletlere, yayalara ve atlara mahıua 
olmak Uzere dört ayn parça halinde 
inşa edilecektir. Her tarafı asfalt o. 
lacak, yalnız atlara mahsus kısmına 
kum döşenecektir. 

Dükkcin Sahipleri Be-

lediyeye Baıvurdular 

Durmıyacak 
&lediye Galata köprüsü ll~ 

ve köprü başlarında ream!, busutf 

ya taksi otomobillerinin durmalaı:; 
yasak etmiştir. Otomobiller köprU •' tünde yalnız müşteri çıkartabileet 
ler ve fazla durmadan köprüden ~ 
caklardır. _, 

Ankaradan gelen yolcuları sıırı 
için resmi veya hususi taksilere ıııtJI 
sus olmak üzere köprUnUn Karalt: 
başında ve ziraat bankumpı y~ııı ıılt 
yedi otomo~in bekliyebilecegt 
yer ayrılmıştır. 

Vapurun 
· Anbarına 

Doğumlar 
Vaktinde Haber 

Verilecek 

Belediye, tavukçu, kasap dükkln. 
larile şekerci, pastaeı. balıkçı gibi 
dUkklnlara terkoe ıuyu alınmasına 
karar vermift.i. Sayıaı pek çok olan 
bu gibi dUkkln sahipleri, belediyenin 
bu emrine uyarak ıu tesisatı yaptır. V } 1. 
mak istemişlerdir. Fakat sular ida- J UVQTtanaı 

NUtua dairelerinde kayda geçhilen 
'- doğum vakalarının ~ok ualdığr görül 

mU,tUr. Yapılan tahkikatta bunun do 
ğumla allkadar olanlann doğumu 
vaktinde haber vermeınelerlndoo ile
ri geldiği anla•ılnıı,tır. 

resi teaisat parası olan 60 lirayı bir DUn aaat 12 de nhtımda ballJ ".! 
def ada iatemif, birçoktan bunu ve • l(JllT 

remedikleri için tesiıatı yaptıraına • ran Tan vapurunda feci bir ka;:.
ml'flardır. Halbuki kendilerine veri • muştur. Vapur amelelerlne n . ... 
len mühlet bitmek üzeredir. Bu iti - eden liman çavu9larından Abdull t,tl 
barla al&kadarlar ıular idarellne ve zincir kopması neticesinde 5,6 ırı;., -
belediyeye bqvun.rak tesiaat panıı derinlikteki anbara dilfmtiftUr. eti , 
nm kendilerinden takaltle almmumı dullah. vücudünUn muhtelif yeri~ 
lstemiflerdir. den çok ağır ıurette yaralanınJI ,ıdr 

Tayyare Cemiyeti Umum MUdllr I>Un villyetten bütün bu itle tıgm 
Muavini Bay Feridun Anka. olanlara yapılan bir tamimle ehr.le

radaıı tehrlmbe gelmlf, dlln Ramiye rln, doğum yapan do1itorlann ve dC>& 
giderek 1'ttrkkutu Kampmdakl ~ ğum esnasında bulunan doktor veya 
malan teftiş etmiştir. ba!ltabakıcdann doğumdan itibaren 

e en geç bir hafta sonra doğum vaka. 

Kıdem zammı alan moaJllmlerin larınt en yakın belediye ve hU~met 
blrikınif aJacakla.n bqünden doktorlarma bildirmeleri mecburtyeti 

b9§lıyarak ~ğıtılacaktır. konulm~tur. Buna riayet etmlven -
• ter •iddetle cezalandrnlacaklardtr. 

O rta.mekteplerde dersler dtlıı ke.. • 
sllınişttr. llkmektepıente bu DUn Sabahki Sisten 

Cumartesi den kesimi yapdaeaktır. 

Teüat parumm takaltlere baflan hal Beyoğlu zükfı.r hastanesin• 1' ol ' 
ması hakkmd& bir karar verilecefl nlm19tır. Kazada bir ihmal olUP 

m~m~H• 
BUG'VNKC BAVA BULUTLU 121 Mavıı 937 

PERŞEMBE 

·" ' • Vapurlar lılyeme• 
B elecllye caddelerde ballaa kar- Y-.üköy meteoroloji iltuyonun • I 5 inci ay gün: 31 Hısıt!!! 

' .M 1 ri Evvelki rece saat 11 dan alman malbıata röre, buıtın liV" tıdan karpya geçeee... yer e de bqlıyan ve yurdumuzda rökyUzilnUn bulutlu ol- Arabt 13M Rumi 
t,.retlemekten vug~tir. sabaha dofru gittikçe kesafet pey • muı, OıU Anacloluda yatmur Yat. ReblUlevvel: 18 Mayll: ı: 

e d& eden sis ytizünden dün öfleye ka maaı, rllsılrlarm Cenubi Aııadoluch. GUnet: 4,34 _Öğle: 12·~ 

T .lrk Tuih Cemiyeti, han, JlbL dar Umanda vapurlar işliyememl.ıb'. c~nuıbl, diler mmtakalarda tlmal! is- tıctndi: 16,10 _ Ak,am: 19·..,, 
dlstan, Mezopotamya, Rmya Sabah saat 5,50 de Büytıkadadan tikarnette ve hafif kuvvette eamui Yatsı: 21,25 - İmsak: 2.~ 

ve Mısırda vaktiyle kurulmut Türk yola çıkan ilk vapur, ona doğru köp- muhtemeldirDonldl H ol' 
devletlerine alt muhtelif llaanl&rda rilye yanatabllmiftir. Bundan IOD - an santigrat kaydedilmi-+lr. Ril•,ıre• • 

rl te .ı.ı-- u.a-ı- ki vapurlar ögwl k Dün, hava açık ve gUnef}i p:eçmi•- •" tte " 
yazıbml eeerle reuuw e .. ta&....., ... ra eye &.dar lefer ya- tir. Hava tazyiki 784 milimetre. en nubl iatikametten orta kuvve 
karar vermiştir. pamarn,rşlardır. fazla sıcaklık 21.5. en 11.z Rıcakhk 14 miatjl'. 
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• 
Gönüllüler· ispanyada Kalıyor! 

Dr. Aras Cenevre 
Assamblesine 
Oluyor 

Mısır Cemiyete 
Kabul Edildi 

Reis 

Jngiliz 

kabinesinin 

yeni 

reisi 

Çünkü Bunları Oradan 
Milyon 

Lazım 
Çekmek için Bir 

lngiliz Lirası 
ıı•ao Önlerinde Şiddetli Kara ve 

Çekilmesi 

3 

Rockfellerin Gazetesi 

Alman Pilotu idama 
Mahkum Oldu 

Bilbao, 26 (A.A.) - Asilere his• 
ınet etmekte iken, CUmhuriyetçileN 
esir dUten Alınan pilotu Hanı Joae • 
hinı Man&!l, #!Un akşam halk mahke
mesi tarafmdan idaına mahktm edil 
mi§tir. 

PETROL 
ARAŞTIRMASI 

l
•ngiltere Ba§vekUJ Mister Stan- .f-~ ............ ~~ .... ..,....,..,...,...,...,..,....,.....,..,....,.,.. ..... .,.....,. ... ~ 

ley Baldwln'ln artık bugün ya 
rm it batından çekllmek ve yerini 
Maliye Nazın Mister Nevllle Cbam
berl&bı'e bırakmak üzere olduğu ta.. 
hakkuk etmlttlr. Kendisi bundan 
böyle Lordlar Kam&rasmda mem
leketin yaıJb ve tecrilbell devlet L 

damlan arasmda mevki alacak ve 
memleketine hizmete devam ede

Göynük, 26 (A.A) - İktJaat VekL 
leti petrol arama mUteh8881slannda!l 
Mister Edv&rd Foll Çanak köyünde 
petrol arqtırmalan yapmak u.zere 
bugün GöynUğe gelmit ve Çanağa h&. 

uydmakta ve ba yüzden kendisine reket etmiJtjr. 

-
liavzada 
4tatürk 

'---~' 28 Günü 
~ ~4.A.) - 19 Mayısta 
~~'- 'kt.ıdıfı 25. Dıayıeta Havzaya 
hlı~ uıı: tun b Y1rmi gün içinde in
~~~ 4.~l.reketlertııe baflryan 
~ tihı'1!l Havzayı teretlendir 
~~ 'bbıı Ylldônumu olan 25 ma
~ d~ ltu:e Ha.vzaıı co,kun te. 
.:_~ '""llltzbıu lnıtbr. Kasaba haftan 
~ 1- lb.U::· Geoe de fener a • 
~ if ~ııenceıer yaptl-

cektir. 
Mister Baldwln beqeyden önce 

memleketteki itibar ve şöhretinin 
en yüksek şahikaya vardığı sırada. 
iktidar mevkllnden aynbyor. Ken. 
dlsl geçenlerde bundan bahseder
ken, ln1Mm liyakati lıakkmd& de. 
d.lkodu ha§lumuJan iktidar mevklL 
Dl bırakmaam daha ~k doğru bir 
hareket olduğunu söylemiş, ve ken
dlabıln llmdlye kadar baf&rdığı 
hlmıetlere U&ve edecek bir hizmeti 
Jrahnadıp11 anıatmıttL 

Mister Baldwlnln siyasi b&yatna. 
da en mlllılm h&dlse Kral Sekizinci 
Edvardm tahttan feragati ile ıılhL 
yet bulanıdır. Kral Sekizinci Ed. 
vardın, ikinci kocasmdan boşanmak 
üzere ol&n bir kadınla izdivacına 
muhalefet eden Mister Baldvln, mu. 
halefetl kabul edilmediği takdirde 
istifa edecek ve İngllterede yeniden 
umumi bir aeclm Y&JMlacaktı. .Kra. 

YAZAN: ÖMER 

hn evJeıune meeeleal ytidnden ya
pılacak olan bu mnumf seçim Kn
lm DIU.vaffaloyetl ile de, litıavaffL 
kıyetalzUğt Ue de nihayet bulablllr
dl. 

• • • 
Fakat bu iki tık ta tngUterede 

.Kraııık mtleueaeslnln aley. 
hinde bir netice verlrdLÇtinldl Kralı; 
btitUn hnparatorfuk Wkelerl tara. 
fmdan ayn ayn beıılmammit bet 
l&halyet, hnparatorluk Wkelerl a
rasmda blrllğl temin eden böytlk L 
bal 0 1maktan çakanr ve bu bldlıle 
İngiltere hnpuatorıup için belki 
de bir dağılma batlangıcr olurdu. 

Mister Baldwbıln htlnerll ve bL 
.ıreıu idaresi, bulıranm imparator. 
luk menfaatleri lehinde oldap ka
dar Seklzbıcl Edvardm tahal ua. 
detinl temin eden bir teldlde baDlnl 
lnt.aç etmlftlr. 

Bu ytbden Mister Baldwln Brl. 
fanya hnparatorlufuııa en btlytlk 
hizmeti yapan böytlk adamlar ıura
ımda uYJWaktadır. 

Mister Baldwlnln ılyut bayatın.. 
da bllvtik ve mtlhlm bir hidlae ola. 

RIZA D~RUL 

rak kaydolunan ikinci bl.dlae, İngD
terede fırka mtleadelelerlnJ ugar1 
hadde bidlren ve mJUi kuvvetıerl bir 
gayeye çevlrmlye muvaffak olan 
"milli htlkftmet,, teıtkllidlr. lktıaadf 
buhranm btiytlk tehlikelerle metbu 
oldup bir ıırada Bald\Vlıı Ue arka. 
daflan farafmdan vtlcude getirilen 
"m111t httkftmet,, lngllb demokrul. 
sini Mi ve IOI lfr&tlarmdan konı
mıya muvaffsk obn111, belki demolr. 
?allvt ailam•anuıtır. 

•• ngllterenln kartdattıiı hadi. 
aelerln tıpla8I bqka memıe

ketlerd~ fatlmıl dolunnuttur. ll'L 
kat '-ita Mister Baldwln olmak tt. 
sere sonana bdar kmcUalyle bir
likte "8111U ve fırka pyretlerlnl 
mD11 pyeye boyun eldlrm bttttln 
arkadqlan tngllb demokrulslnl 
en tehllkeU buhranlardan konmuya 
muvaffak olmutlar ve memleketi 
bir tabsm talıakktlmtinden kurtar. 
dıkl&n gibi fırka ve hblplerln ta.. 
hakldlmtbaden de lautarmıtl&rdır. 

Mister Baldwln lıa belmnmdan 
lnıdUI demokrulabıbı koru) llCll8Q 

bU.ytlk bir pref lılsaeel de aynlmak- Bu arqtırma iti halk araamda btl· 
tadır. • yilk bir allka uyandırmlf, birçok me 

• • • raklılar mUtahauI8& arama iflerinde 
Fakat Mister Baldwln lmpara. yardım için Çanağa gitmiftir. 

torluk konferansmm Londrada top. GöynUklWer mUteh8181111l arama fa 
landığı ve lmparatorlutma yeni aliyetinin neticeaini heyecanla beki• 
mödafaa ve yeni b&rlei alyuetlal mektedirler. 
lıuırlamalda olduğu ıırada it ba. 
IOldUaynlmakt.aqkararlatfın. 

l&eak yeni ılyuetln tatbUdnl haief 
olarak tawlye ettftl Mlaw Cbam. 
berlahı'e bırakmaktadır. 

I• mpan.torluk konferaıııanm bu 
mtthlm ve btlytlk itle metgul 

olmıya devam ettiği llrid& Mlater 
Baldwbıbı it bqmdaa aynlmuı o. 
nma it batında bulunduğu ınradald 
icraatı baklrmda vttttln imparator. 
luP hesap vererek tam bir vledan 
lstJralıati içinde iktidar mevldlnl br
raktılmı göirterlyor. Yeni Kralın 
tenlç merulmlnde Mister JWdwl. 
Din fevkallde hararetle aJlntluma. 
111, daha IODr& lmpa.iatorluk . kon
feransı murahhularma verilen zL 
yafetlerde ayni hararetle karplaıı. 
muı, omın iktidar mevldlnden en 
iyi hatıralar ve latlbalarl& aynJdıJlı. 
m göstermektedir. Bir siyaset ada. 
mı için, bundan daha tereftl bir oe. 
ldlme de mutuavver delUdlr. 

Cümhuriyetçi Tayya-· 
relerin Faaliyeti 

Madridden yapılan resmi tebllfde 
ise me,ru hUk!lmet tayyarelerin.in fa 
aliyeti bildirilmektedir. CUmhuriyet
çi tayyareler' Majorka adasındaki Pal 
ma ,ehrini bombardıman etmiflerdir. 
Bilhaua limandaki lal gemileri ve u 
keri denizler fiddetll bir ateş altma 
almmıftır. Tahribat çok ağır olmut • 
tur. 

. 

DörtYllllk 
Alman Planı 

Berlin, 26 (A.A.) - Dört senelik 
programın tatbikine memur milli 
koll8ey, dUn ilk oelsestni akdetmiştir. 
Bu celeede Hltler ile Goeriııg ve diğer 
bir çok nazırlar hamr bulunmuşlar • 
dır. 
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l\IIahkerrielerde 
~ Bugün matinelerde~- 2 film birden 

Nl.EL:EK Ave '4aria 
BENJAMtNO GtGU tarafından ve 

KARISI ve DAKTİLOSU SİNEMASINDA 

Hapisanede Geçen Eski Adli}'e 

Önünde 

Biriken 
Kalabahk 

Yaz fiyatları 20-25-35 kuru,la ~Clark Gable-Myrna Loy Joan Harlow 

. . 

Cinayetin Muhakemesi ı 
1 

Suçlu, 
''Kabahat 
Doktorda· 
dır,. Diyor 
Gasıplık ıuçundan altı ıeneye 

1 
nıahkUmken hapiaanede mah
kUın arkadatlarından Muradı öl
dürdüiü iddia edilen Kemalin 
muhakemeaine dün Ajırceza 
mahkemesinde bqlandr. 1 

AslJye dördüncü ceza mah. 
kemesi, dün akşam bir zina 
davumı neticelendirdi. Da'\'lL 

cı tof ör Sabri, su~lular da 

Suçlu, mahkemeye serbest olarak 
gelmişti. Ağır ceza mahkemesi tara
fından evvelce bu suçta.n dolayı ıse • 
kiz aene H5 gUn hapse mahkflm olan 
Kemal, müddetini bitirerek hapisten 
çıkmıştı. 

Dünkü celsede mahkeme, temyizin 
bozma kararına uydu ve Kemali din
ledi. Suçlu hAdiseyi §Öyle anlattı: 

11
- Murat benden on kuruşluk eB.. 

rar istemişti. Vermedim. İtince yere 
dü,tU, b~ı yarıldı. Doktor, tetanos fi 
rmgası yapmadığı için sekiz gün son. 
ra öldü. Kabahat, doktordadır.,, 

MUddeiumumt, dosyayı tetkik ede· 
oeğini söyledi. Duruşma, batka güne 
bırakıldı. 

Yarall Çocuğun 

Bacağı Kesildi 
Beyoğlunda Boataniçi sokağında o. 

turan 100 yaşında Ahmet oğlu Sa
bahattin, evvelim gün toprak blf?Yan 
bir kamyonun altında <kalarak sol ba. 
ca~ ezilmişti. Şişli çocuk hastanesine 
kaldırılan çocuğun bacağı dün doktor 
lar tarafından kesilmiştir. Müddeiu
muınfiik tahkikatına devam etmek. 
tedir. Tabibi adil Enver Karan da dün 
çocuğu muayene etmittir. 

Kamyonun Arkıına 

Asllan Çocuk Eıi!di 
Ortaköyde oturan dokuz yaşında 

A vram isminde bir çocuk, Ortaköy 
tramvay caddesinde nakliyıt şirketi
ne ait bir kamyonun arkasına takıl
mıştır. Çocuk, yere atladığı uman ar 
kadan gelen şoför Hasanın otomobili 
ile karşılaşmış, arabanm önünden ka 
çamadığı için altında kalarak muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

bakkal çırağı Ermiya ile Sal>. 
rinln kansı Mürüvvetti. Mah. 
keme suçu sabit gördüğü için 
Ennlya ile Mürüvvete Uçer ay 
hapis cezası verdi ve derhal 
t.evkJf ettL Suçluları görmek 
lçbı adlly' blnumm önünde 
büyük bir meraklı kütlesi bL 
rlkmlşti. Yukarld resimde bu 
kalabal&ğı görüyorsunuz. 

Oç 
Kedi 

Renkli 
Davası 

İkinci Ticaret mahkemesi, dün üç 
renkli bir kedi davasına ba.lrtı. Dava
cı Ahmet isminde bir sirkeci idi. Dava 
edilen de Çiki isminde bir Macar lo. 
kantacı idi. 

İddiaya göre, Çiki, Uç renkli bir ke. 
di bulduğu takdi~~ ıijra vere. 
ceğini v~~ Ahmet, dükkinı· 
nı ve mes1eğini bırakarak bu kediyi 
aramıya koyulmuş, bulamamıştır. 

Neticede buka.dar zahmete karşı 
Macar lokantacıdan 360 lira zarar zi. 
yan istemiştir. 

Macar lokantacı dtln duruşmaya 
gelmemi§ti. Mahkeme, kedi cinsinden 
anlar iki kişilik bir vukuf heyeti ku. 
rulmuma karar verdi. Ehli vukufun 
vereceği rapora göre davaya devam 
edilecektir. 

Perikliyi Öldürenler 
Dün ağırceza mahkemesinde Mev

lA.nakapıda bahçıvan Perikliyi öldür. 
dUğU iddia edilen Rızanın muhake
mesine devam etti. Şahitler dinlendi, 
bazı yüzle§meler yaptı. Ve gelmiyen 
gahitlerin çağrılması için muhakeme. 
yi talik etti. 

Diye kendi kendine söyleniyordu. Fakat candar -
ma istifini bozmadan, odunların arasından patlıcan 
bil yüklüğün de bir çömlek çıkardı: 

- Bu ne ? 
- Yağ Ağam yağ. Oncacık ifte. Fazla değil. 
- Nencecik olursa olsun. 

Tehdit 
Suçundan 

Bera et 

=-=-===---====-=c=:===-.-a• 
YENi NEŞRJY AT 

Dit Hekimliğinde Maddeler 
Bilıiıi 

htanbul Univeraiteıi doçentlerin -
t den Feyzullah S. Doğruer, bu iııimde 
! yeni bir eser çıkarm11tır. Kitap, yedi 
kısımdan mürekkeptir ve 243 sahife· 
dir. 

MOESSIF BiR öLOM 
Trabzonun pek eski ve maruf aile

lerinden ve en benam tüccarlarmdan 
Kırzade Bay Şevki uzun mllddetten
beri düçar olduğu hastalıktan kurtu
lamıyarak dün sabah irtihali darUbe· 
ka eylemigtir. Cenazesi bugün saat 11 
de Şighan~ karakolu clvarmda Kırza
de apartmanından kaldırılarak Yeni
camide namazı eda olunduktan sonra 
Şehitlikteki makberi mahsusuna def
nedilecektir. Merhum llemi tica-

A aliye Dördüncü Ceza mah· retin bir rüknü mahsusu idi. Ticare
kemeıi, dün bir tehdit tiınlzin iptidai aayıldıfı senelerde Av

davuına baktı. DaYacr, enıli.k rup.a ve Amerika ile münasebeti tllc
tak" · · lh Ak d' ŞikA et' carıyede bulunmuş ve memleketin 

. ı~çııı san er 1• ay •· mah9Ulünü harice sevkederek yurdun 
nı foyle ~nlattı: . menfaatini temin yolunda gösterdiği 

- Beyoglu sulh mahkemesı tara - dirayet cidden şayanı iftihar dene
fında.n ~alyoncuku~uğunda bir evin cek derecede idi. Merhumun blltiln fa
satılaca~. ~azete il!nlarmdan öğren ziletleri arasında kendi derecesinde 
d~m: Dün ogleden sonra mahkemeye tüccar yetiştirmek ve istidadı olan er
gıttım:. 125 lira ~e~zito pa~ası vere· babı ticareti yüksek yardımile bil • 
rek muzayedeye ıştırak ettim. Ev, yUk bir mevkie getirmek hususundaki 
2230 liraya benim üstümde kaldı. lha. muvaffakıyeti de müteaddit misaller 
le puııa:mı aldım, mahkeme veznesi. ile göze çarpmaktadır. Kendisini ta
ne verdım. Bu srrada emlak sahiple. nıyıp ta ondan maddeten ve manen 
rinden Hiı.mitıe Yorgi geldiler. Evv~IA müstefit olmıyan yok gibi idi. Harbi 
bana: Umumide hicret eden Trabzonluların 

-- Bu ıatlayedeye ıtlW J!ftı isıirliadı mülelkıp memleketlerine av 
-'-~•~\ili, dc:clll.:a._,ıua ~~ •trapunuua -1ı11twn 9 ... ~ue 

keme başkiitlbi ile veznedara bq (Her kim müracaat ederae muavene
vurarak ihalenin yolıımz olduğu. ti nakdiyede bulununuz) yolunda ver
na ve .bMduracaklannı 11öyJedf. diği telgraf merhumun ahllkı mU • 
ler. Benden de ihaleyi bozdurma. meyyizesinden bir çoğunu ifadeye ka
mak için para istediler. Ben,~ fi görUIUr. 
yoğlu meşhut suçlar müddeiumu. Merhumun aileyi kederdidesine ve 
miliğine müracaat ettim. Müdde. bilhassa oğlu Hüseyin ve Sabri ve 
hımumi, beni polise gönderdi hemşirezadeleri Mustafa ve Yusuf ve 

Polis, iki on liralıkla bir be, liralı.. amcazadesi Ahmede beyanı taziyet e
ğın numarumı alarak bana verdi. deriz. 
Mahkeme civarında bekliyen Hamit. 
le beraber Tarlabqı mahallesinden 
inerken kendisine paralan verdim. 
Bu sırada s1vll memurlar Hamidin 
yanında bulunan arkadaşı Yorgiyi 
karakola getirdiler. Numaralı tesbit 
edilen paralar Hlmidin cebinde çıktı. 

Hlkim, bun.dan sonra sözü suçlu 
Hlmide verdi. Hlmit: 

- Evet Bay Reis, ben İhsandan 

25 lira aldım. Fakat bu parayı Yuva. 
na sattığım bir e~ için tekeffül ettiği 
100 liraya mu.kabı! Verdi. Yoksa ben 
kendisini tehdit etmedim, dedi. öteki 
su~lu Yorgi ise "ben para almadım ve 
istemedim.,, diyordu. 

Mahkeme, işte tehdit görmediği 
için paranın ihsana iadesine ve suçlu. 
tarın beraetine ·karar verdi. 

-No. 17-
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Beyoğlu Halkevinde Muıiki 

Derıleri 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 - Yaylı saz orkestrası ve bil -

yük orkestra teıkili (Konaervatu-
ar profesörlerinden ve evimiz Ar ıu 
besi komite başkam Bay Seyfettin 
Asal tarafından id:are edilecektir.) 

2 - Koro (Konservatuar profe -
ıörlerinden ve evimiz Ar şubesi ko
mite Uyeıinden Bay Nurullah Şev
ket tarafından idare edilecektir.) 

S - Oda musikisi ve birlikte çalma 
(Konaervatuar profesörlerinden ve e
vimiz Ar ıubeıi komite üyesinden 
Bay Sezai Aaal tarafından idare edile 
cektir.) 

4 - Nefeı aazlan (Konservatuar 

prof eaörlerinden ve evimizin Ar ıu· 
besi komite Uyeıinden Bay Cemil Dö
neler tarafından idare edilecektir.) 

5 - Bu program dairesinde çalış 
mak isteyenlerin 31/Mayıs/937 akıa
mına kadar evimize müracaat ederek 
kaydedilmelerini ricaederiz. 

l/Haziranj937 tarihinde yoklama 
ve tasnif yapılacak ve derelere baı • 
!anacaktır. 

r, ilan Tarifemiz i 
TAN Gazetesi 1 Hazirandan ~ 

itibaren tatbik edilmek üzere ye. ~ 
ni bir ilan tarifesi hazırlamıştır. 
Gazete sat11larmm artması, kL 
ğıt fiyatlarının yükselmesi ve 
gazete masraflannm artması bu 
zarureti tevlit etmiştir •. 

l l!aıiran 937 tarihinden iti. 

fc;~altW.~~ ~-
Bu tarüe santim itibariyle tertip 
edilıni§tir: 

Birinci sahifede 40() K1ll'UI 

Odnlcl " 
2lSO " UçUncU " 
200 ,, 

Dördüncü ,, 100 
" Diğer aahifelerde 80 ,, 

Son ilin l&lıif elerl 40 " 
Bunwıla beraber dalmt mU§te. 

rilerimiz ayrıca tenzilltlı tarif t>. 

.den istifade edec6klerdir. t 
TANm ticari illnlarına ait ~ 

bütün itler için ıu ac:tre.e mü. i 
racaat edilebilir: 

llA.ncılık Kollektif Şirketi 
Ankara caddesi Kahraman 

" Zade Han Telefon: 20093 ~ 

Bugünkü" Program: 

Oğle neşriyatı: !it 
• 12,30 Plakla Türk musikisi -~d
Havadi~ 13,05 Muhtelif pli.k netı"' 
tı 14 Son. 
Akşam Neşriyat: 1', 
18,30 Plakla dans musikisi. ~ ~ 

Spor müsahabeleri: Etref Şefık ~ 
fat ve arkadaştan tarafmdan .. n O • 
musiki.si ve halk •arkıları 20,..,.,_.wft 
mer Rıza tarafından arapça SÖY~ 
20,35 Safiye, arkadaşları tarafJJl 8' 
Türk musikisi ve halk şarkılarl. L., 
at ayan) 21,15 Orkestra: 22,15 ~ 
ve borsa haberleri ve erteıi ı..::.,. 
programı. 22,30 Plakla sololar. ur 
ve operet parçalan 23 Son 

Gtlnün prograıu ö.tiJ 
Senfonik konserler : .. 

21,30 Btikreş Kral sarayının ,,JO 
nik. bandosu. 
Hafif konaerler : 

6,45 Paris kısa dalgası: Plak. 1'~ 
sen 11 Keza ıa Keza ı4,l!> Parıs J.6 
dalgası Karışık konser 15 Keıl ~ 
Prag kısa daıgası klasik konser ~ 
Varşova Kanşık konser 16,0~ -~~• 
dalgası Dans ve Marşlar 18 ~~:: 
Radyo orkestrası. 18,30 V~':.11 
Muhtelif milletlerin musfkile~ 
konser 18,35 Roma kısa dalga.il ~.iit 
konseri ve orkestra 19,10 v~ 
Marck Veber orkestrasının pli ~ 
dah 19,30 Peşte Plak konseri ~:.ı 
BUlu-e, Konser nakli (Lokan~ 
20,30 Varşova Klasik dans Dl~ 
20.45 Bratislava, Prag karışık ~ 
popurili 21,05 Prag kıaa dalpsl ~ 
musikisi. 22 Viyana Orkestra t.~!: 
(Viyana musikisi) 22 Paris P. ~ 
Eğlenceli yarım saat 22 Va~o\'t ~ 
fif orkestra 22,45 Peşte Radyo_ ":"'".dl 
orkeıstrası 23,10 Prağ kısa daJl
Kllsik musiki. 

Operalar, operetler : ~ 

16,10 Roma kısa dalgası Ve~ 
"Emani" operası 21 Peşte Dl or' 
radyo piyesi 22 Roma MozartrD 
raaı 22,30 Parla P. T. T. operet 

Oda mualldal: rf 

Resitaller: -ı· r!ıift 
23,1~ Millno Ôdt musikisi 1C(11111P. 

(Vivaldi, Lalo, Pıizetti) ..ı! 
15,25 Prag kısa dalgası Beşik rıd'_ 

ları 21,25 Prag kıısa dalgası Bolı~' 
şark?ları 22,30 Var,ova Tenor 
fından şarkı resitali. · 

Dana M.usDdsl: tt!J. 
21,40 Prag kısa dalgası 16·~" \ti' 

kısa dalgası 23,20 Varşova 23,.,., 
yana. tll' 

19,30 Roma kısa dalgası Art~ 
Türkçe ve Rumca musikili rıeŞrl 

• 
Radyo Kongresı 

"' BUkref, (TAN) - Burada ~ 
letin iıtiraklle toplanan beyll~ 
radyo kongresi, Rıumen rnUn it " 
nazın Franaaoviç tarafından b 
tukla açılmııtlr. 

- Kız mektebinin ardındaki bina. Orada.n baf~ 
oturacak yer yok ki .. 

- Kalabalık olmaz mı! 
- E .. h!. Biraz. 
- Pekala! Oradan ıbiraz trmak boyuna çık~ 

Tenha kalmak istiyorum. Uzun uzun konuşuruJ• 
leflriz olmaz mı? 

- Sen bilirsin? Ben orada beklerim. 
- Peki.. ,i' 

Ve çömleği alarak yürümeğe başladı. Kadın ar
kumdan kOftu, kucajmdaki çocuğu göstererek : 

- Alma Ağa, kurbanın olanı. Nah, buncağızın 
boğazcığıdır o. Oteki huta. biraz teker alacağım. 
Candarnıa kadının omuzuna bir mu,ta vurdu. 

Kadın ıbağırmak iatedi, fakat bu sefer birkaç kamçı 
kadının omuzunda şakladI. iKadm aflaya ağlaya dön 
dU. Candarma hükftmet konağına doğru y\lrümeğe 
başladı. 

lük çarpılı çarpılı veriyordu. 
- Ben sana gösteririm. 

. Bendenız vergı kltıpıertncıenım. Vakayı gördüm. Hid· 
detiniz. .. 

Ali yilrlldU, Erden in tokmağı vurm~sma ııacet ~ 
madı. Kafeain arkasından görmllJ}ler, kapıya se-:-, .. IO 
miflerdi. İçeri ıirdi Merdivenin başından enişt~ 
1eıi geliyordu : 

' Mebus, helecan fçind.eydl. Muttasıl : 
- işte bu olmaz, işte bu zulüm ... 

Diyerek tırladı gitti. Takip ettim. Koşar gibi can
darnıaya yaklaştı. Aralarında şöyle bir konuşma 
geçti: 

- Bu kadını niçin dövdUn ı 

- Keyfim istedi de onun için! 
- Kendi mah olan Yağı niçin alıyOl'Bun ! 
- Mantı pifireceftm de ondan. 
- Ha.lkm malmı almafa, dövmefe ne hakkm 

var? 
- Keyif hakkım! 
Candarma alay ediyordu. Fakat ıualler sıktaşmca 

canı sıkıldı. Bu sefer o, sormağa bı.,tac!I: 
- Bana bü cöıUUdtU Sen neci8ila t 
- Ben mebusum! 
- Mebua ilen bllla ne llOl'Uyomm T Git mebus-

lufunla uiraf. 
- Sormak beDlm vulfem4lr. 
- Haydi oradan dUdtık! Ben mebua falan tanı-

mam. Git lflne ! 
llebul fena lıalde hiddetlennılftl. Faler yUztı ki· 

l'lflklar1a dolmutbL Dlerl tltrtyor, ytldndeii JÖI-

Diye hUk<ı.mete doğru ytlrüdU. Candanna arkum· 
dan bağırdı : . 

- Yavaş ol! Ayağına taf çarpmasın! 
Nihayet mebus ta mutasarrıf& kadar gitti. Meee

leyi anlatmış. şikayet etmi' ve buranın mebueu ıı
fatile bu zulmün önüne geçilmesini istemı.,. 
Mutasarrıf bUtün bunları ıona kadar dinledikten 

sonra ne cevap vermif bilir miıin? 
- Ağaoğlu Bey! Siz mebuuunuz, muhteremainiz, 

mllbareksiniz, cümlemiz sizi sever ve size hürmet e
deriz. Yalnız... Size şurasını ihtara mecburum, böyle 
şeylere karışmayınız. Ben size mebusluğunuzdan ev
vel misafir muamelesi ediyorum. Eğer Ueriıine gider
seniz sizi memleketten dıfarı çıkarmak mecburiye
tinde kalırım. 

- .Meinleketten dışarı çıkarm&k mı 1 Ayni mem
leketin mebusunu çıkarmak! .• 

- Yani yapacağım ilk hareket. l)ah& fazluını 
yapmak arzu etmiyorum da. Hem Biz unutmaymıa ki 
halkm intihap ettiği 4e111, hUk6metin tayin ettill bir 
mebuuunuz. Bulundutuzıuz kapıya kontra sitmeue
nlz hakkınızda hayırlı olur. 

Mebus efendi p.şalar, oradan dıf&n çıkar ... 
Geldi, olanca hiddetiyle aöy!eniyordu. Yanma ~ 

kuldum: 
- Attedel'liııtz, mebus otc!ufunuzu biliyorum. 

Sözümü ikmal ettirmeden, hel'feyi, olanı biteni, 
mutuamfı tilln anlattı. Ve bu geceki trenle hemen 
ts:~~ula döneceğini ve keyfiyeti nezarete söyliye
cegını, şunu yapacağmı, bunu edeceğini uzun uza
dıya temin etti. Bir aralık : 

- Siz de, dedi. Bunlara müteeasirsiniz. 
- ŞUpheeiz. 
- O halde böyle lmit'lerle .. 
- Ben buranın memuru değilim. 
- Ya .. Sizde de bunlar var mı? 
- Başka tUrlUleri dolu. 
O, ak9am, dec:Utt gibl tetanbula hareket etti. 
Bilmem mutaaa.riıftan korkuıundan, bllmem va· 

dini icra etmeainden.. Her nedense.. Bildiğim bi11ey 
vana. arad~ bir sene reçmi9 olmasıdır. Ve hlll 
paıar yerlennde kucağı çocuklu aaker kanlan daya.k 
yiyor, gene jandarmalar mantı pişiriyor. Ve gene mu 
taaamf1ar mebus kovuyor •• Ataoflunu bir g&-eem 
le .balkon temhıatmm netlcellnl bir eoream. •• itte 
de balkon teminatının netlcealnl bir IOl'IWll... lft• 
böyle azizbn.. Seni de yolundan alıkoydum. 

- Ben çok d~. Bir el öpmek merut • 
min4en ibaret. J!bı çok yarım eaat. Çrkmca MD! ne
rede bulaymı? 

- KlUbe gelir misin? 
-Nerede! 

- Destur, kimse olmasın! t1JI 
Tuhaf ,ey! Evde yabancı, mahrem kadınW' ;,.t 

var? Teyzeıinin söylediğine göre eıki hamalll 
1 

Ot' 
tas. O halde kaçan veya kaçmuı icap eden kirD ıaı1"' 
timal komtulardan olacak. Fakat kaçan koDlfU 
enifteıind~n kaçması ... 

-Oo!. Hele hele!. M8.fallah! Gel bakalmı·. c;yıtl-
Bunu abdest için kollanın sıvayan enişteS1 8 ,iı'' 

yordu. Kelimelerde büyük bir iltüat varsa da~ 
de garip bir yabancılık, hatta bir soğukluk h edJ' 
yordu. Merdiveni çıkarken eniştesi sözüne devalll 

yordu: şSun dl 
- Vay Erden vay! Sen koca adam olrnU ra~ 

haberimiz yok. Bu kadar yıl görecefin de mi gel 
~~? ~ 

Eniştesinin hillli gHmlek arasından çıka.il 

ko~ Ye:!rT! tenin ge1eeeflnl unutmUfUlllt 0 ~ 
nhl u..ıı 4a elfttlkte etmecıttt halt ııaımamlf• 
gidfverdtm. ~ c;rkama4ım. . .,....,. 

- Eltalfurullah ealfte. Ne beta var. O 
na dUter. 

- Hele sfr fgerl. Ben tu ab4eltfml tue1eytıli-
"1 pllrtm. ( Arbll ..,,, 
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Bir yazı nıünuebetile: 

Gündelik Gazete 
, BAŞMUHARRiRi 

1' A~hrnet Emin YALMAN 
kird h hedefi: Haberde, fi· 
l'\i e, er feyde temiz dü· 

•t, larniın.. lmak, 1car' •• hzet . ı o un 
....., eaı olnuya çahtmaktır. 

1.§>NON MESELELERi' 

Çocuklar Mühendis 
01"'ak istiyorlar 
~~ UZuv tevttt eder. 

lrlılıdutt.:.'~ için meslek kapılan 
t&ıttaı. tar dartUtttnon lmnılduğu 
r~ ebenin çofu hukuka ve tıp 
blyat.a bıe htleum eder, blru ela ede. 
t~bet göeterlrdL Fakat fen 
dı. '41d e ehenunıyet verm ol.mal
~· 11•lln belllbafb iki mektebi 
"'kit·~ ve Mttlldye. Çttnktl o. 
~ nıüenımen olan IJJllf 
~ llleınuru idi. rttrldye bir me.. 
tes~ekett sayılırdı. Devlet bttt
)'er.u_ llltthbn kımunı memurlar 

.... gtla ha >'-. '-ttaıı Yat dettıtt. Memleket 
t_,. h lauıııuyor ve yeni bq. 
~ r Plbyor. llertaratta .mühendise 
'-ıv:a~ILlluna ihtiyaç var. Bugün 
bıeicttbıı:ln fen faktilteıııf, mUhendlı. 
ile doJq ' rglbı adedi artan talebe 
Gaıe Yor. 

"'-~lerdea biri 721 Use talebesi 
''-ll bir anket yap111Jt. Onlara tu 

'°l'llln•· 
,00 -· 

lbak ıs!:~en 121 1 mühendis oL 
t.t~1 ~ lğtııı SÖyleml!t. Ressam, ga
ıtbf. ~ lh1Jharrtr olmak lsttyen yok 
bıtthQ :U Yeni Türklyenln en büyük 
~~ etı ad1Unına, imar lşlnde 

l'tlrkt 1Uı9Urlaradır. 
hı ~nJıı hangi istika.mette lnkL 
bit ibre b bundan daha l,)i gösteren 

QJUDabUir mi! 

Şehri • 

~11'-ıtirmiyelim 
t.ı..buı 

~ı. :8tı ~ ıtehrlnJ gtlzelleştiremlyo. 

~ ··~~.~dır. l . 
bevır lıt~leı- var ki para tel değil, 
fıtı ~ • Meseıa lstanbut dünyanın 
icat diia khrf olarak meşhurdur. Fa
kecı la~ bu en güzel şehrine SIJ'. 
hbtf 8e fonundan giren bir adamın 
bıidıt? \rlp beğeıııneslne lmkA.n var 

ı.~b 
'"dtır 11hın en gtizeI yeri de Saray. 
~ bir • lla.ıbllkt vapurla lstanbula 
bg. ~hancı Saraybumuna bak
~: 'l'-.ın b IU ~irkin manzarayı gö. 
--.adan 111'und• eski konak yılak. 
~ )'apı1nuş alaca bulaca bir 
0t~ 1 Saraybwııu gazlnoaunun 
'bJhı Yaptırdığı yer. 

.._, etını 1ln gilıelliği ile bu derece 
~ lsYe klnısenın hakla yoktur. 
,_. ~bulu ~lrldnleşfuenlerln 
~ ledtye gelir. 

~'ie11ıa ~eştirmek hakkım bele
-..ıdeo alnıak li.znndır. 

•ut • 
0 Çe Müzakereleri 

193 llııttn e 
, ~ ınUhlm meselesi mecfüıtt> 

~etel 1 etrafmda cereyan eden 
~'"'llll Ilı flrdlr. Mecliste memleketin 
"-~e ~lerl birer birer lncedf'll 
ht. ~ edlllp müzakere edllL 

~t.o.:!!:et Mecllııdnln Avrupa 
~~'Ut"- dan farla, çaQma 
::;.. ~r. Mecllst.e ltizum.. 
~~ "ese vakit ~lrllmez. 
·~ ~ leler encllmenlerde ~tldk 
~ ....... ~~ur. Meclis bu ha.zrrlan
)'""' - ..,y-.Uar Uz.erinde tetkikatını 

lış~ 1~nl s6yler. 

' teık.:ı aylardanberl encttmen. 
~1e~tl )f edUen bUtttn memleket 
~ illet Mecllsl ldlrsüslinden 
~, "flldıı edUnıektectlr. Bu mtlnaka... 

• ~ b er tarafından verilen ıza_ 
"ti' etıa.e~ nıeeeıeıer etrafmda t~n. 
"' lr. ~ 8'ıbtple llUıet Meclisi mllzake. 
~ ~ dUdtatıe ve ehemmiyette ta-

~Qh; L""-=:=---
l ile Aralanndaki 

ıııı:"'ksu Dükkcinları 
~:~ y,::~lere rağmen <?traf il pis 
ı~. ~ltın zarar veren tavukçu 
lh~!>'eee k rn derhal kaldmlmatu be· 
ı;;;;ıaııe ararlaştınlmıştır. Ev, .. eli. 
'- ltaıd~daki tavukçu dükkA.n
.21~1' dUırı.:~ktır. Kesilmiş tavuk 
~kt~~ bu kararın dışında 

:.ı•ıııııııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•nı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ı 

! TURKIYEDE ECNEBi 1 
~ PROPAGANDASI!. 1 --
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meme mü•aaıl• buyurmanızı Ji- 1 
Basın Genel Direklô.rlüg" ünü zerim... -

Alman l ıtihbar büroau bise 1 
Jaalı·qete Davet EJı·yoruz )'tılnu bir propaganda yazııı •ön İ 
/ t U4 dermekle kalmıyor. Bu yazınnı 

~ memba göıtermeclen ltentli ya. i 
D U··n·~~-LJ · 1...e.ı!--'•re balı- • • T"" 1.. ,,_wn naaua5 zımız gibi göıtermemızı ve ur" -

malı i,in bisim bir telı yurtluntla ecnebi bir görüıün 1 
öl~üz olabilir. Otla Türlı öl· sahte bir nikapla yayılnuuına -
pimtlür. vaıta olmamızı utiyor. 1 

Bqün pro,,,,.anJa tunnJa- Bir Türk gazetui, yalnız i 
yaz. Bir gazeteye dünyanın her Türk görüıünü yaymıya vaaıta : 
taralıntlan propaganda haber- olabüir. Ecnebi görüılerini an- 1 
leri, raimleri yafıyor. Her mem cak tam ve hakiki membalan -
lelıetin lıentli görüf tarzını gö.. göatermelı üzere bir havaJia 
termelı i,in böyle laaliyetlertle mahiyetinde neıreJebüir. Bir 
bulunmcuına lıimae bir ıey diye. Türk gazetuinin bir ecnebi ya· 
mez. ı;ııını kentli ycuııı gibi n-.ret-

F alıat bir ecnebi lıaynalı, Tür- mai bir ecnebi maluatlına alet 
lıiyeJe bir laali),et merkezi lıu· L olmalt demektir. Alman lıtila-
rar, Türk görüıü yerine ve Türk Bcuın Genel Direktörü barat büroıunun gayui bisi ga· 

1 

1 -
i ---1 -
1 Jamgcuı altında kentli görüıünü lil avlayıp puıuya Jüıürmek ve 

B. V eclat Tör 
geçirmiye çalııır•a buna gö~ kendi propa,andcuına alet yap- 1 
yummak imkanı yoktur. "Y alnu sizin gazeteni:• tah· maktır. -

Alman utihbarat te,kilatının •u etlilmif olan bu makalenin Matbuat ıeı çılıarmatlılıça, bu ~ 
l•tanbultla bir büroıu ve bir mü. baıka bir mahalli gazetede intİ• prol'G6anda tefkilôtı •irui laali-
me.,ili var. Bu bürodan gazete- far etmiyeceğintlen emin olabi- yetine devam edebilir. Onlann 1 
mize: "Cihan ticarftnin yeni- lirsiniz. Binaenaleyh makaleyi bu Faaliyetlerini JurJuracalı ner- İ 
den temi,, ıerlevhalı bir yazı Berlin muhabirinizden gönderil· riyal )'apmak bizim i,in miim- 1 
göntlerilmi,tir. Ecnebi propa- mif gibi gösterebilirsiniz. lıtih- küntlür. Fakat bü Bcuın Genel 1 
wantlcuının bu ,ekiltle memleket borat büroaunun İlmini Je :ik- Direktöliiiünün bu menli propa- = 

1 içinde bir m11Tkezden faaliyete retmenize hacet yokur. Şimdilik gantla ajanlarına lıarp tedbir al. : 
: 6eçmaini doiru bulmuyoruz. hiçbir ücret mukabili olmamak maıını Jahcı muvalılı llaluyorus. ~ 
1 Fakat if bu katlarla da lıtılmı- üzere araJa •ırada bu gibi ma· Onun için fİ.mJililı Bcuın Genel -

yor. Yazı ile beraber gönderilen kalelerin türlıçe tercümelerini Direktörlüğünün tlilılıatini c•lı· ! ! mektupta fil •alırlar vardır: muhterem gazetenize tcılrclim et- mekle iktifa ediyoruz. İ 
- 1 !.ıııı•ırıı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•n11111•r. 

~OCUGA DERS 
NAS~L VERüLüR'? 

Çocuk, Öğrenmeyi, Kavramayı 
Zaruri Kdacak Sosyal Cinsten 
Hakiki Bir Muhitin içinde Bulunmah 
Bu Muhite Bilfiil iştirak Etmelidir 

• !kokul proıramı 27 nc.i 
1 aayf aaının 8 inci f ık

ruında f(Syle diyor: 
"- ilkokullarda bütün 

dersler çocukların seviyeaine 

uyıun olarak verilmelidir.,, 
Bundan daha doğru, bun

dan daha insani lıir istek, pe. 
dagoji aleminde ne olabi
lir? .• 

Bunu istemek ne demektir? Ço
cuğu sosyal ve tabil bir teklmWUn 
bütün fartlarma mazhar etmek de 
ğil midir? Evet, fakat bunu da. 
iyice a.nhya.lnn. 

ı - Çocuk. CSğrenmeyi, kavra • 
mayı zaruri kılacak sosyal cinsten 
hakiki ıbir muhitin içinde bulun· 
malıdır. 

2 - Çocuk, bu 90eyal ~~.st~n 
hakiki 'faaliyete bizzat ve bilfiil lf· 

derecsi" anlamında anlaşılması lA.· 
zım gelen "seviye" kelimeleri be· 
nim lügatimde yoktur, bence as • 
kerlik, ne programm anladığı gibi 
bir ders, ne emir verilebilir, ne de 
seviyeye hitap edecek birşey değil· 
dir. 

O halde nedir? İşte cevabı: Ha. 
yattır. Bir meslektir, hakiki, aosyal 
işin kendisidir. Bu askerlik terbi· 
Yeelni nasıl vermeli ? 

1 - Çocuğu hiç olmua& bir 
manga içine koyarak, 
F - Çocuğa hakiki askerlik ha.. 

Yatmı yqatarak, 

3 - Tüf ek atmak, mitralyöz kul· 
lanmak, yahut muayyen bir nok • 
taya hücum etmek gibi ... 

YAZAN: 
lsmaii Hakkı 

(Sabık Terbiye Profesörü) 

p l"Oi?'&Dl hep "mevzu" larla 
me,gul oluyor. Bu "mevzu" 

fikri çok di~ate değer birfeydir. 
Programa gore, okulda terbiyenin 
en büyük gayesJ bu "mevzu" lan 
vermektir. Bu "mevzu" ıu biru 
cebir hadlerine benziyor. Bizim 
ilkokul çocuklarından ı.tedikleri • 
m.iz nedir? Sağlam vUcutıu insan, 
iyi yurtta,, f yf asker. iyi artist 1• 
yi aktör olması defi] mi? Ha.lb~ki 
bütün bunlar birer meslek fahsi
yetidir, yoksa mevzu defil ... 

TUrk okulu eski mektebin yenileş
tirilmiş şeklidir. Yeni hayatı Y8.f&
mak için yeni insan yetiştirmek lt
ıımdır. Öyle iee, dediğim gibi, ye
ni 'I'Urk okulunda temelli bir deği
fiklik yapmak için Türk inkılibı
nm ezeıt prensiplerinden hız al • 
mak lazımdır: 

1 - ÖlU mazi ile canlı allkayı 
kesmek. .. 

2 - Hakiki bayat lle sıkı bir te
mas. 

3 - tımt, endüstriyel zaru.retle
rl tanımak, 

4 - İnsana kurtulu,un insandan 
gelebileceğine inanmak. 

Nurullah A taç'ın 

Bir izahı 
Bay MUdUr, 
Gazetenizin 24.~.1937 tarihli .t2..:,rr

smda çıkan "Halkın okuma ihti~cı 
nasıl karşılanır'!., adlı ankette b'!nlr:ı 
de cevabım vardı. • Sözlerimin buı 
noktalan, anketçi arkada' tarafın • 
dan ya.nhf a.nlafılmrf olduğu için tıJ.v
zih etmeme müsaade buyurmanızı 
rica ederim. 

Sıhhat Müdürlüğü 

Cevap Yeriyor 
İstanbul Sıhhat ve içtimai Moave. 

net müdürlüğünden şu tezkereyi al. 
chk: 

"9 Mayıs 193'7 tarihli gazetenizin 
betlnci sa.hlf eshıln günün fıkrası slL 
hm unda (Hacerden aldığım mektup) 
başbğı altmdakl yazınız üzerine ge. 
rek idari ve gerek fenni yapılan tah
kikatta: 

:Elde edilen bilgiye göre cereyan e. 
den vakalar tahrif edllmi§ blr şekilde 
bUdlrllmlt olduğu aııla§lldı. A~-nl sil. 
tunda neşrini dilerim. 

1-Hacer 24.4-l987de hastaneye ya 
tınlınış ve saat 22 de tabii bir do~m 
yapmııttr. Doğum ters değildir, beş 

saat gibi ilk doğumlar da kısa S&l,ıa
blllr bir zamanda ,·ukua geldiği için 
hatta kolay olmU§tur. Doğum tabii 
olduğu içln müdahaleye hacet göster. 
memlttr. Huta Hacerfn doğumu de\·. 
let ha-.taneslnde bir angarya teJikld 
edllmeıniftir. Mutat şekilde yatmı. 
ınıı, mütehas.<Jı&ı tarafmdan moaye. 
ne edllml,, tabii bir doğwn \"8kaaı ol
duğundan. ebe ta.rafından doğurtuı. 
mll§tur. Berhayat olarak doğan ~
aukta Asfekslya alameti görülmekle 
nöbetçi tefi ve nöbetçi asistanına ha. 
her verilerek onlann aldıklan tedbir. 
lere rağmen çocuk ( Sukbei Botal m 
veli.eli olarak kapanmaması) neticesi 
doğumdan 15 saat IODr& ölmüştür. 
Ortada fenni bir ihmal , .e parasız has
taya ka.rı,ı yapılnuı noksan bir nıua. 

mele yoktur. 
2 - llaeerln mektubunda Trab. 

ıondan geldiği sö:rler.en hasta kadın 
bu ko~stan taburcu edilmemiş ilk 
.ıteldiğl Dahiliye senislne nakledll .. 
mlştir. Ve bu nakil keyfiyetinde mek
tupta ~~en dramatik tablo hnkin 
olmadıiJ için zuhur etmemlştır. Has. 
ta nihayet blr koridor öteye gitmiş. 

tir. 

S - Ş1ka:ret mf'ktuhunun mennu 
bahsettiği serviıtn 5 haatabakıcaı 

ve her koğu1'ta l§a.ret zlllerl \'ardır. 
2 saat bir koğuşun neza.retsiz ve ça
lar zilin cevapsız kalması lmkAnsız. 

dır. 

Mektup sahibi Jla.cer en modP.rn 
teçhlutla l"'llyen Ntinnıne hastane. 
sinin Tip ktlltiir lleYfyeıdnden yflmek 
clnslerlne kadar hl-;bir sevi beienme
mekte ısrar ve muhanirinlz delDslz 
va.kalan olmus bir hadise telakki e. 
derek bu yersiz hldiah\r ~,ğmmı ma. 
kalesine me\'ZU edir.mlştlr. 

Hastanenin çöplüklerinde ne yen
memiş ekmek ve ye.mek ),ğmı ~llrttl. 
mf'!kte, ne dl~er hastalar en ufak bir 
olklYf"tte bu!unmaktadırtar. Çöplttk 
ve kn~ıalar h4'r vat.andaı;c ıtlhf ır:aute 
muharrlrlerlnln ziyaretine de aoık.. 
tır." 

• • • 
lıtanbal ••hhat mttdürliiğtinlln ya. 

kardaki tekzibi, blr müddet t'\'\'el ga.. 
r.etemlzde "Adsız Yazıcı,, nın yazdığı 
bir fıkraya aittir. 

Vllkada 18ml geten Racf'!r, Adsız Ya 
zıcmm kendi hlzmet~lsidir. R~• 

huta.neden dönU!!!te ''akayı bizzat Ad· 
ınz Yazıcıya anlatmış, o da bunu onun 
ağzından bir mektuola okuvucularma 
sunmuştur. 

Muharririn maksadı ne doktorlan, 
ne hastane)i. ne de hastabakıcılan 

kötülemek değildir. Bilakis hastane. 
de, anlatılan tekilde nokaaıılar nrsa. 
bunlann dtizeltllmeslnl temlr.dlr. 8ıh. 
hat müdüriyeti bu yoldan yliriiyerek 
nok8&111an dtbelteeek )'erde, vüanm 
tahrif edildiğini ispat yoluna girm• 
tir. Vaka maharref dd'"'c'!"r :-d. 
ki Hacer mübatr.ğa etmitşir. ıra. 
kat herhalde aıhhat mlldllrlyetlnbı 
devlet hut.anelerl Ur.erinde daha dDt 
kat ve itina ile kontrol vazifesini yap 
mumı t.emennJ ederiz. 

tirak etmelidir. 
3 _ Çocuk, bu sosyal cinsten ha 

kiki muhit için sosyal ciMten ha. 
kiki faaliyetlere iftirak ederek ge
ne sosyal cinıten hakiki bir eser 
vilcude getirmelidir. 

E ğer mektepte bu hakikl ta· 
allyetin hakiki safhalan 

yoksa, mektepte askerlik terbiyesi 
de yok demektir. 

. Bu misal tek değildir. Ayni pren· 
sıpleri riyaziyeye de tatbik edebili
riz, feleefeye de. Elverir ki tatbik 
ile mükellef olanlar tarafından 
çok iyi &.nl&.fılmı, olıun. Bütün · 
dersler programm yaptığı gibi bir 
öğrenme, anlama. batn-da tutma 
mevzuu halinden çıkıp bir Y&fam&ı 
bir yaratma ve bir eser eahibi ol
ma haiine gelmelidir. Efer, böyle 
yapılırsa elde edilecek eaer, tale
benin ıoıyal f&hsiyetidir ki hayat
ta hep ite yarar. Böyle yapılma. 
yıp ta programm anladığı gibi ya.
pılırsa elde edilecek mevzu sadece 
bir fikir ve bilgi seviyeli olur ki an
cak dershanelerde, imtihanlarda 
işe yarar! .. 

Gerçi aktörün, filosofun, teknis
yenin de mevzu lan vardır, fakat 
bu mevzular kitap Ç1.11talarmda ya
şayan "mevzu" lar değil, uçan, 
dövüşen, demir ialeven adanıuı 
mevzularıdır. 

Ben: "Halk bu eserlerin dilini 2!1 • 

lıyor. Anlamasa tehalükle okumazdı., 
demedim; b!Ilkis, bugün "münevver Belediyelerin ltlettiAi 

!şte hakiki bir terbiyenin hakiki 
a.na ,artları. 

B ir misal verey4tn: Btı:lm cn
lilnizle söyllyellm: Tllrk or • 

dusuna asker yetiftirmek letf yo -
rum. Ne ya.pmalıyım ! Programm 
8 inci maddesine ba.karsam ders
leri çocukların seviyesine göre ver
meliyim. 

Bakın, ne garip... Programın 
· b "d " ve "ver kamusuna gıren u ers • 

mek" hattl Adet olduğu üzere: 
' "fikri seviye, ijğrenme ve anlama. 

P rogramdald mevzular - efer 
hakikl ha.yatm birlik ve bü

tUnlU~ gazlSnUnde t>ulundurulUP
sa - biraz metafizikçilerin "cev
her", "lraz" mevzularma yakla,ı
yor. Gerçi mileerret dU,ünmek te 
lazımdır. Fa.kat but teYler bilen 
adamlar için ... Yeni Türk okulun
da temelli bir değioiklik yapmak 
için ... 

Fakat bu değifiklfği yapmak 11-
zım mıdır? Evet... Çünkü yeni 

zümre" den dediğimiz muharrirler, Mezbahalar 
o kitablardakinden daha aade blr dil Ankara 25 (TAN)- Belediyeler ta 
kullanıyor demi9tlm. Gerek halktan, rafından işletilen mezbahaların ka • 
gerek münevver zümreden herhangi zanç vergisine tlbi tutulanuyacnğ'I 
bir kimse bir kitabı, dilini aade bul- defterdarlıklara bildirilmiştir. 
duğu içln değil, Ualtabunu, nıuharri- •!!l!!!!!!!!!!!!!!!! ___ m!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

rln huauiyet ve zihniyetini kendi 
hauuiyet ve zihniyetine uysun bul
duğu için okut'. 

"Muharrir, Uıltabunu defiftlrebi • 
lirae dlhi olur" da demedim. Bir in
sanm Usl<ıbunu, yani hauuiyeti ve 
fahalyetini değiftirmeaine, dlhi de 
olsa, lmkln yoktur sanıyorum. Ben, 
halkm da. münevver zümrenin de ıe
verek okuyacafı bir deıtan, epik bir 
eser yazabilmek için dihi olma.k li.
znndır dedim. 

"Her 9eye rağmen teşebbüs çok 
yerindedir" de demedim, ancak te
,ebbUıUn hUanUnlyet mwulil oldu
ğunu ve belki ancak münevver zUm· 
reyi allkadar edecek eserlere sebeb 
olacağını söyledim. O "yerindedir 
sözü, bUtUn aözlerimi t ekzib edecek 
mahiyettedir. 

Bu tavzihin gazetenizde neşrini ri
ca ile hürmetlerimi teyid ederim. 

Nurullah AT AÇ 



6 =============================================rAN ,.::;;::;::==::;:::;::::::;:::;::========:::============== 
(~_S_P_C>_R_) 

~ 27 - 5. 937 

Milli Küme Maçları 
Niçin Çapraşık Gidiyor? 

Tertip Edilen 
Nisbets izli ki erle 

Fikstur 
Doludur 

{Yazan: Burhan Felek ) 
Doğnı~ ~lli. sebebini anlıyamadığım bir garabetle milli küme m~Jan. 

llID flkist.ilrü pek hırpani bil' şekilde tertip edilmiş olduğunu gün geçtikçe 
daha derın bir hayretle görmekteyim. Uzun zaman m~gul olduğum bu 
fiklstilr tertibi me.<>elesl, futbol maçtan programlarının en basit hesapla
nndan biri olduğu içindir ki; sekiz klübün iştirak ettiği bu kümede ~iftcr 
oyun olmak üzere klüp ba§ına. düşen 14 oyunun yanı;mı bir parti, diğer 
yan~mı da ayni partiyi tekrar suretile mütenazır oynatmak mümkün iken 
böyle hareket edilmemiştir. 

Bu oyunlar, Nasrettin hocanın ço- ı 

cuklara ce'flz dağıtması kabilinden, ,;------------
mesela Izmirin Uçok takımı 13, lstan · Başpehlivanımız ı 
bukın Beşiktaş ve lzmirin Doğanspor 1 
takımlan 11 ve oyun oynayıp küıne
deki müsabakalannı bitirmiye birin
cinin bir maçı, diğer ikisinin de üçer 
maçlan kaldığı yani hemen hemen iş
lerini bitirdlklerl halde Galatasaray 
daha 6 oyun yapmış yani milli küme 
maçlannın yansını bile oynama • i 
mıştır. 1 

Millt kUme mUsabakalarmda oy -ı 
nadıklan ve oynıyacaklan oyunlann 
adedine nazaran sekiz klübiln şu liste
sine bir bakalım: 

Oynadığı Oynayacağı 
Uçok 
Doğanspor 
Beşiktaş 

Gençlerbirllğf 

AnkaragücU 
Fenerbahçe 
GUne3 
Galatasaray 

13 1 
11 3 
11 3 
10 4 
10 4 

9 5 
8 6 
6 .., 

lr~~~ 
Bulgar Futbolü ~ 

Ne Halde? 
Sofya., 26 (TAN) - Geçen

lerde l'ugosla\'yada Yugoslav 
Bata futbol takımına, Bulgar 
LevsJd takımmm S - 1 ye. 
nilmesi, burada spor mehafill
nl \'e Bulgar gazetelerini en. 
dişeye düşiirmüşttir. Gazete
lere göre, Bulgar futbolü ade.. 
ta sukut etmJştir. Bu sebeple 
bu sene Balkan kupası m~
larmın yapılamıyacağı bildL 
riliyor. 

Bul~ar futbolünUn sukut et-i 
tiğinJ bildiren Kambana ga.. 

- zetesi, bunun üztrine Bulga.-
' ristanm"komşulannda futbo. 
~ itin inkişaf tarzını uzun uza- ~ 
~ dıya anlatıyor. ~ 

'""""""~' 
Cim Landos 
Mısırda 

Gali!J geldi 
Atina, 26 (Hususi) - Cim Londos, 

Iskenderiyede lngiliz şampiyonu Kan 

teli çetin bir giireşten sonra yenmiş
tir. 65 dakika devam eden bu güreş 

esnasında Londosun iki defa yenil -
Bu nisbetsizliğin sebebi ne olursa 

olsun oyunları geçe kalmış kltlpler, 
hele diğer şehirlerde maç yapmak i

çin imtihan aylarmda seyahate çıka
cak taknnlar bu gecikmeden zarardi
de olacaklan gibi temmuz ayında o

yun oynamıya mecbur olanlar da pek 
zevkli bir gey yapmış olmıyacaklar -
dır. Fikistilrlln bu şekilde tertip edil
miş olmumdan dolayı bazı takımlar 

Ustilste her hafta. oyun oynamıya, hat 
ti bazı haftalar seyahat sebebile 
sift oyun çıkarmıya mecbur kalmak 
yUzünden çok hırpalandıklan gibi 

bazı takımlar da hele bugUnktl vazi
yette birkaç hafta maçı yapmamak yU 
rlinden formunu kaybetmek tehlike

eine dUgecektir. 

• mek tehlikesi geçirdiği Iskenderiye -
Dınarlının karftıına dikilenler- den bildirilmektedir. -

Bu seneki tecrübeden sonra umu • 

~orum ki, gelecek mevsimin milli kü
me fikistUrU hepimizin bildiğimiz nor 
ma.1 eekilde yapılır, evvela her klüp 
yedişer oynunu oynar, ondan sonra 
da ikinci partinin oyunlanna başla -. 
mr. 

Böylelikle hem klUpler arasındaki 

vaziyet kolay mütalea edilebilir. Hem 
de maçlar takımlara daha ldiline tev 

zl edilmil olunr. !• 

Festivalde Milletlera· 

rası Tenis Maçı 

Yapılacak 
! stanbul sezonunun spor haftası 

f çinde milletler ar&.81 bir tenis maçı 
yapılacaktır. Bu maç için Yugoslav 
ve Rumen tenis federasyonları m~
bet cevap vermi§lerdir. Sezon içinde 
Belgrad ve BUkreş şampiyonlan bu
raya gelecek ve Istanbul tenisçil~r ile 
mühim bir maç yapacaklardır. 

den Tekirdağlı Hü•eyin 

KARACABEYDEKI GÜREŞ PAND0MIMASI 

Ankaradan Dönenler 
Dinarlıyı Sıkıştırdılar 
Dinarlı Mehmet pehlivanın birkaç haftadanberi Bulgariıtandan 

getirttiği ik i pehlivanla devamlı güre9ler yapmakta olduğunu ha
ber vermittik. O haberi verirken, Ankarada.ki bqpehlivanlık gü
re9lerine iştirak edenlerin avdette Karacabeye uğrıyara.k Dinarlı
yı ve Bulgar pehlivanlarını ha.abracaklarını da bildirmit tik. 
Verdiğimiz haber nihayet hakikat-·-----------

olmuştur. Dinarlının Karacabey gü • 
reşlerine Tekirdağlı ile Mülayim peh
livan baskın vermişlerdir. 
Dinarlının önüne çıkan Tekirdağlı gü
reş istemi§ fakat ne Dinarlı ne de Bul 
garlar Tekirdağlı ile tutuşmak iste
memişlerdir. 

Milnakaşa epey ilerlemiş, neticede 
Mülayim pehlivanın Dinarlı ile haf· 
talardanberi güreş hünerleri göste • 
ren Bulgar Evistati ile çarpışması 

takarrür etmiştir. Dinarlı da evvelce 
ilan olunan diğer Bulgarla tutuşmak 
hakkını kazanabilmek üzere" Istanbul
da Amerikan pelilivanlarile tutuşaca

ğına dair bir teahhüt mektubu vermi· 
ye mecbur ialmıştır. 

Ankaradan Istanbuldaki güreşlere 
gelenler de aldıklan teahhüt mektubu 
üzerine kozlarını burada paylaşmak 
üzere sükut etmişler. Bu vaka üzeri
ne Dinarlı reklam ettiği Bulgarla tu
tuşmu§ ve mutat veçhile elli beş da
kika çarpışbktan sonra Bulgan mağ
lup etmiştir. 

Halbuki MUUiyim, Dinarlının ev -
velce birer saat çalışarak yenemediği 
Bulgar Evistatiyi beş dakikada çil -
rUğe çıkarmıştır. 

Alman 
Maçı 

Muhteliti 
Kazandı 

İngiltere profesyonel ligi şampiyo
nu Manchester City, Berlinde olimpi
yat stadında 70 bin seyirci önünde 
Almanya muhteliti ile karşılaşmış ve 
Almanların çok canlı oyunu karşısın
da 2-3 mağlup olmuşt1:1r. 

Bu mağlubiyet lngiliz şampiyonu
nun beş aydanberi kaydettiği ilk mağ 
lfıbiyettir. 

Gaziantepte 

Maçları 

Futbol 

Gaziantep, (TAN) - Gaziantep 
sporcuları 1936 yılında komşu şehir
lerle bazı futbol maçlan yapmış ve 
kazanmışlardır. Halkevi sporcuları 

1937 yılı i>in de heyecanlı bir maç 
serisi tertibi için çalışmaktadırlar. 

Gaziantepte 
Stadyum 

Dk olarak bu ay içinde Anteplilerle 
Kilis futbolcülerinin karşılaşması çok 
muhtemeldir. Resmimiz Kilis· Antep 
futbolcülerinin geçen ınaçlarmdan bir 

intibaı göstermektedir. 
Bulgar beş dakikada yere yuvarla

nınca, bir bahane bulmak istemiş ve 
Gaziantep (TAN) - Gaziantepte karnının ağndığını iddia etmiştir. Bu 

T. S. K Istanbul bölgesi voleybol 
Mizip ilçesine giden yol üzerinde bir iddiadan sonra Mülayim kani olma -

'nd d . k • t . h k Ajanlıgmv dan: ıpor saham vardır. Bu sahanın yeni- mış, m1 er en ınme ıs ememış a • 
den iyi bir ıekilde tesviye ve tamirine kını o fJI'sattan bilistifade orada a- 29, 5, 1937 cumartesi günü Alem
çalı§ılmaar kararlaştınlmıştır. lki lacağmı bildirmiştir. Vaziyeti gö • dar caddesindeki (Y. M. C. A.) sa.lo
ıpor sahuını, yazlık ve kışlık idman ren Bulgar, susmıya mecbur kalarak nunda voleybol müsabakaları: 
harekat yerlerini, yüzme havuzlarını minderi mağluben terkeylemiştir. Hilil - Anadolu saat 15 te hakem 
ihtiva edecektir. Gelecek ~ıllar için lşte yapacağını yapan pehlivanları- Hüseyin Tara, Hilal - Eyüp saat 
de iş başanlırsa Antep cenup ve şar- mız şimdi Istanbula gelmişler ve A- 15,30 da hakem Hüseyin Tara, Gala.
km en modem sa.hasma kavu§lllu' o-

1 
merlkalı ile güreşmek üzere hazırlan- tasaraY, - Istanbulspor 16 da hakem 

ıacaktır. mıya başlamışlardır. '\iekin. 

1 H -ı 

G ittikçe artan yağmurun ve 
karanlığın ıçinde, ayakları

nın sürilklenişile yürüyordu. Ne -
reye, kime gidiyordu? .. 

Onu; kendisi de bilmiyordu. O 
şimdi yalnız; senelerden beri ka • 
namadığı bir saadetle yaşadığı e
vine dönmekten korkuyordu. Çün
kü o ev. artık tamamile bomboş· 
tu ... Günlerdenberi, bu zalim boş· 
luğa ve bu acı aldanışa, bir türlü 
alışamamıştı. 

Güçlükle evin kapısına geldi. Fa
kat birdenbire, içeri giremedi. Ora
ya, kapının yanındaki bahçe iskem
lesine oturdu. Hareketlerinde zap-

"' !'1 -. .. .... r... "''' tedueiiıiyen ürpermeler; Yüzünde, 
ı.ztırapia geruen çızguer gcr.nm:u • 
yortiti! h·• 
•Jrfan Bey, çok çalışkan bir ida

re amiri idi. Şark vilayetlerinde bir 
isyanı bastırmaktan dönerken bir 
kazaya uğramış; bacakları sakat 
kaldığı için daha pek genç yaşın
da, dolgun maaşla tekaüt edilmiş
ti. 

O, bu felaketin maddi zarar ve 
ıztıraplarina zerre kadar ehemmi
vet vermemişti. Yalnız, çok acı bir 
İhtimal karşısında, hayatının en 
korkunç ıztırabmı hissetmişti. ts
tanbuldaki nişanlısı, onu bu halde 
görünce, acaba gene eskisi gibi se
vecek.. Hayatını, kendisinin bu a
lil ve sakat hayatına raptedecek 
miydi? .. 

Tedavi edildiği vilayet hastane
sinden çıkacağına Yakm, tstanbula 
uzun bir mektup yazmış .. Son va
ziyetini. bütün çıplaklığiyle nişan
lısına bildirmişti. Ve bu mektubun 
sonunda da: · 

(Koltuk değneklerine asıla asıla 
sl\rUklenen bir vUcudün göze çarp· 
ması bile insanı mu.ztarip eder. U
zun seneler, bu ıztıraba tahammül 
edemiyeceğini söylersen, sana asla 
gücenmem. İstersen, hayatımızın 
tarihi, başlamadan bitsin.) 

Demişti... Fakat bu mektuba kı
sa bir zamanda pek kısa bir ce • 
vap gelmişti: 

Verdiğim söz, ebedidir. Ne, bah
settiğniz yaş farkı, ve ne de, şeref
li bir vazife uğurunda anz olan bu 
sakatlık, beni sözümden döndüre
mez. Hayatımızın tarihi devam et- -
melidir, ve en tabii şekilde bitme
lidir.) 

İ rfan Bey; bu mektubu al • 
dığı zaman, çok sevinmişti. 

Bu kadar temiz ve dilrüst bir ce
vap veren nişanlısı ile lstanbulda 
evlenerek birçok dedikoduya mey
dan vermemek için, Bandırma ci • 
varındaki çiftliğine çekilmişti Ni
şanlısı ile, bütUn aile efradını ora
ya davet etmişti. Sessizce bir dü
ğün yapılmıştı. Zinde ve terütaze 
bir hayat, yan meflftç ve muattal 
bir hayata bağlanmıştı. 

• Nihal. çok bUyUklUk göstermiştl 
İrfan Beyin gururunu rencide et
memek için onu eskisinden daha 
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Refia Enver f ...... , ................ . 
kuvvetli sevmeye gayret etmişti. 
Çiftlik hayatı da ona pek sıkıcı gel 
memişti. Yalnız, sessizlikten biraz 
mü~teki idi. Fakat bir sene sonra, 
kızlan (Nevin) dünyaya geldi. Ve 
onun gelişi, bu sakin çiftliğin ha
yatına bir değişiklik verdi. Artı!: 

Nevinin cılız sesi; bu derin mabet 
sükftnu içinde, kalplere ümit ve te
sel!i bahşeden ilahi bir ahenk te
siri liusule getirdi. 

l'lıuıa.ı, mı.ıuıut:u l)!IK<LJ'!t etm yvı-

du. Kocasının sıcak ve asil bak.ışla
n; yavrusunun tatlı cıvıltıları ara
sında, mesut olmıya uğraşıyordu .. 
Fakat günler, aylar ve seneler geç
tikçe, gözlerindeki durgunluk her 
an biraz daha artıyordu. Dudakla
rındaki tebessüm, her gün biraz 
daha azalıyordu. 

Nihal; uzun seneleri, sonsuz ~ir 
tevekkUl, ve acı bir tahammülle 
gec;irmeğe uğraştı. Fakat, bir gün 
geldi ki; artık saçları tamamile 
kırlaşan bu alil adamın karşısında 
gec;irdiği renksiz ve cazibesiz ha • 
yat, onu tatmin etmemeye başladı. 

İrfan Bey, Nihalin hiç bir hare
ketini gözden kaçırmıyôrdu. Bir 
çok zaman. acı acı düşilnüyor; 

- Bu hayat, böyle devam ede -
miyecek. 

Diye, derin derin içini çekiyor
du ... Evet; bu hayat, böyle devam 
edemezdi. Hayattan pek çok şey • 
ler istemeye hakkı olan bu genç 
kadın : hiç şüphesiz ki, bu inziva 
ve itikafa tahammül edemiyecek
ti. En çok korktuğu o aeı ihtil}'lal. 
artık tahakkuk etmek istidadı gös
termişti. 

V e nihayet, bu korkunç ih -
tim al : e-ünün birinde tahak

kuk etmişti. Bu muztarip ve mu
kassi havata tahammül edemiyen 
genç kadın, bir sabah ortadan kay
boluvermişti. Onun kaybolduğu 
J!iin de. kazanın doktorlarından 
cemil Beyin. ansızın Istanbüla git
tiği işitilmişti. 

İrfan Bey, acı acı glilmüş .. De
rin derin içini <:ekmişti... Doktor 
Cemil, kuvvetli bir gençti. Halbu
ki kendisi, koltuk değneklerine ası
la asıla sUriiklenen bir et külçe -
sinden ibaretti. Bir insan sürük
lenişi .. Bu işkence manzarası kar
şısında. kaç giln. kae ay, kaç sene 
tahammül edilebilirdi? .. . 
· Hiç şilpheı:ıiz ki, Nihal; düşkUn 

bir kadm değildi. Kendisini bura.
da bir kUlçe et ve kemik halinde 
bırakyp giderken kimbilir o. ne l<a
dar ıztrrap çekmişti... Şimdi , ne 
yanı:ı<'aktr?.. Onu Affedebile<'ek 
miydi. Bu suale. doğrudan doğ
ruya cevap veremedi: 
.- Hayat.. Yaşamak llzım .. Ha

yata gitmek 18.zım. Hayat, niha -

yet onu cezbetti. Fazilet, mallOf 
oıau. Hayat, galip geldi 

Diyebildi. 
Gözleri, bir noktadan ayrılaJSll" 

yordu. Başının üstünde, rüzgar!• 
sallanan bir pencere kapağı gıcıt' 
dıyordu. Bu gıcırtı, tıpkı bir yatf' 
lmm mütemadi iniltisine benz;fyol" 
du. Daha fazla dayanamadı. ArtıJ 
bu hayata alışacaktı. Koltuk dd• 
neklerine dayandı. GüçlUkle ayal' 
kalktı. Bu alil ve yarı me!Uiç ~ 
cüdilnü, yavaş yavaş kapının Jcf6. • 
ranlık boşluğuna doğru sürükleoıi° 
ye başladı. 

· ~ - Ne o Kerim X.ga '?.. .. .. .. 
- .Lt:ı)!;i'tu. ı LNyı:w. ... ucl.Ul.IAt ! 

çük hanımdan. x ı ., 
İrfan Bey, emektar ~ihyası l{ U. 

rim Ağanın uzattığı telgrafı aÇ J.i
!stan buldan, kız kardeşinden ıe 
yordu. Her kelimeyi, tekrar ve ya
vaş okudu: .-

(Nevin'i bu sabah vapura bbS 
dirdim. Hürmetler ... ) &ol 

İrfan Beyin dudaklarında, 
bir tebessüm belirdi. Biraz öted" 
bekliyen kahyaya başını çevifdi' 
Heyecandan titri yen bir sesle: ıd 

- Küçük hanım, yann sablb et 
vapurla geliyor. Dadıya, haber v 

Dedi. 
Bu konuşan ve gülen adam, SSl'" 

ki senelerce ıztırap çeken ın,.ıJ 
değildi. Vakıa omuzlan biraJ da .. 
ha çökmüş; yüzilniln hatları, b~ 
daha derinleşmişti. Fakat göıleriD 
deki o ümitsizlik gölgesi, birdeD' 

bire kayboluvermişti. ul' 
.Nevin, beş senedenberi tstanb 

da, Dam Dösyonda okuy~rJ; 
Bunda en büyük amil, orada~ı. iJI 
kardeşi olmuştu. Zaten ken~ısıll ))' 
de bütün emeli, kızına iyi bır_ı:!JI 
sil vermek.. Onu hayatın Y.--~ 
görüşlerinden, tehlikeli temaytıJ ııti
~den uzak olarak yetif~e. ,_ 
Onun için, bu istikbal unııtle~ 
senelerce burada yalnızlığa talı ~ 

.. 1 t · t· !şt · di ?Je~ mu e mış ı... e flm , ııl'' 
dönüyordu. Ve o da artık, ysJn 

11
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ğm dayanılmaz azabından kurt 
luyordu. 

Ç iftlikte birdenbire bir ~~= 
ket başlamıştı. Her tarı;ti• 

hUmmah bir hazırlık va.rdJ ... ıııd' 
yar ve şişman vilcudilnU gUçl tbol 
taşıyan (Şayeste dadı) bir f~,.ııf" 
tovu ~bi oradan oraya yu"at 11,. 
yor .. O kadar sevdiği küçUk b~ 
mmm odasındaki noksanları Ut 
le uğraşıyordu. ~"' 

·yJeW lrf an Bey o geceyi tamaıxıı 1,-
kusuz geçirmişti. Gözleri sa~,.uı 
ra kadar saatin yelkovaniyle 9 1<ele' 
rüklenmişti .. Ertesi sabah. ıs. ~ 
ye giden çiftlik arabası, şart.,1 -

dadının çığlıkları arasında J<'"trf' 
da durmuştu .. Baba ile krzırıtrtı"r 
birine sarılması, çok hazin ° ~ 
tu. Ve .. sanki o anda çiftliğe. 
ümit güneşi doğmuştu. .-ı> 

(Arbll 
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Atina Ziyaretinde Son Gün 

iki Basvekil Balkan 
Birliğini~ Sağlamlığmı 
Bir Daha Anlattılar 

~elcilinıiz lım t 1 ·· ·· bu ·· d d.. ·· 1 K ~tli Hük e nonu gun yur a onmut o uyor. ıy. 

de.;
11 

d fanet Reiıimiz Atinada bulunduğu müddet içinde çok 

~ S.,oatl~ tezahürlerile k&rfılandılar. Evvelki gece do.t Yu

tİY&fet:~~lı General Metakaaa'm, lnönü'nün tereflerine verdiği 
~ ed ikı Bat vekil, Türk - Yunan ittif akile Balkan Antantına 
.-~- en çok mühim nutuklar aöylemitlerdir. Bu nutukları bu
•"IQ '" •• .\tina., l\ltunlarda veriyoruz: 

~ekil 26 
(A.A.) - Dün · akşamı

leıı l'earnt ~et lnönU §erefine veri - deceğim. Sizinle ~hsen münasebete 
lla ~da.tı~afette Başvekil Metak-,girmek için çoktanberi beslediğim ar-

"Dost kı nutku söylemiştir: w hamdolsun tahakkuk etmiştir. Ger 
lı'll?i:yeti ~~ nıUttefik Türkiye etim • çi şahsiyetinizi temyiz eden güzide 
derin bi h Ukfiınetinin güzide reisine meziyetleri esasen biliyorum. Fakat, 
bir ~ eyecan hissi ve çok büyük şuna inanınız ki, sizi dinlerken size 
'i?ıe kraıre hoş. geldiniz der, kendi- verilen "kiyasetli,, sıfatının ne kadar 
~illttitti Yet hük\ımetinin ve Elen yerinde olduğunu hissettim. 
~ nen candan selamını iblağ e- Kadehini, Türkiye cümhuriyeti 

1 Başkanı Ekselans Kemal AtatürkUn 
~ Barıf ül:küıü ,,_. sıhhatine, dost ve müttefik asil Türk 

ltıı, ha ~vekil, aramı7.da bulunma- milletinin ittila ve refahına, şahsi sa
k ~e ~ Ülküsüne, karşılıklı anlayı- adetinize ve nazik refikanızm saade
~ ;:;raatıerimizin iştirakine da- tine kaldınyorum.,, 
hrlak rk - Yunan dostluğl\lnun lnönü cevap veriyor 
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le oıın ve Yeni bir tezahUrüne vesi- Başvekil ismet lnönü aşağıdaki nu- -;\ D . d 
~i ta':.!~ur. Elen milleti, esasen en tukla cevap vermiştir: 
lel'hıd tarlanndan ve başlıca amil- "Beşeriyet ve medeniyetin kıymet- f-J e n 1 z e 
-~ . ~ ' h olan . olduğunuz bu yaklaşmı- li ve sevgili merkezi olan Atinaya, ~ 

~u l'a.kl llnanın1zı unutr;\amaktadır. eost ve müttefik memleketi şimalden .._ / 
ta.aıiYett~~nın tahakkukuna bütün cenuba katederek geldim. Her taraf- - ~ 

havada 
tıtıiıı -~ıı ~~ bUyUk siyasi diraye- ta gayret ve dinçlik eserlerile tema- ~ ~ A 
taJ.ihl.ncte ettınız. Akdi iki memleket yUz eden bu memleketin bütün insan- ~ 
!tıit "e kau bir merhale teşkil et- lan tarafından hakkımda gösterilen C"'h '----' zgın 
li ıı:ıu.1~e\'f kuvveti de takip etti- s~~pati, doğru~and.oğruya memleke- ~ 
~ Yenı e gayelerde olan ittifakı- tımın ve devletirnizın şefine müte -
l1iı. Bu it .bir rabıta ilA.ve ede geldi- veccihtir. Bunun gibi. Eks~lanslan -
tin bir ~~ak yalnız hükflmetleriıni- nm şimdi söyledikleri sözler de bU- • • • • 
letıel'fını . l'1 olmakla kalmıyarak mil- tün bir mihmannüvazi ve asalet teza- D dı ıçın ılk defa Wa-
lbeaı tek z~· derin hissiyatına tama • hürünün çok kıymetli ifadesi değil eniz ailihlarının tahdi-
~ laf~ uı e~esi itibarile bilhas- midir? Ekselansınıza ve asil ve kah- acington'da 1921 • 1922 aene
li~ har dır. Iki memleket, biribirle- raman Yunan milletine Türk ml,lleti- lerinde toplanan konf erana 
::_o ıa:na::: bir surette el uzatırken nt in mkk~~a1b~t~e:1~ni arzd v? buna derin ve ondan sonraki an19.f111alar-
""'ll bu ltt anberı pıi.itemadiyen ar- eşe ur erımı ı ave e erım. d .11 I . .

1 
·ıihl 

l:eıı ~tlı dostluğu temin eder- Kati doatluk a mı et en verı en ıı. . an-
lfttka.aına ~e eıkı teşriki mesai po- Türk ve Yunan milletleri arasında ma haklarım pek dınlıyen 
lne~ltt dogru katı olarak yllril - asırlarca devam eden mücadeleler, kalmadı. 
lezıdJıer:eııfaati idrak etmişlerdir ki kati bir dostluk ve sağlam, sarsılmu Deniz ve kara silA.hlarmm sami
~ıuz ~le-"bir P9_litika, bir teşriki mesaiye mllnkalip olmuş:; mt bir .tekilde tahdidine .taraftar ..()o 

l~ 1 ~ ve emni- tur ve hiç fiiphe yok ki, bu mtikal lan ve :öylece hareket edin .millet. 
• takip imk!nnu "erebilirdi. devresi harı> sonunun en çok dikkate ler, sonradan çıkan siyasi h~ 

Şefimiz için değer hldiselerinin nıht ve manevi ler karşısında sillhc;a zayıf kaldik· 

~ e il kıymetli bir istihalesidir. lptidada ta- lanndan itibarlannı muhafua e., 
L- e Yunanistan arum. d · 
uq ittlf hakkuku imkansız bir temenniye ~- emıyecek vaziyete düştüklerini 

h~ lhına.ı alan akdi \cin hiçbir hit imişler gibi şüpheli olan müşahe- gördüler. Esasen deniz eillhlarmm 
il.! l'ttrki etmemiş olan ve ye- deler, iki memleket arasındaki teırri- tahdidini ietemiyerek kabul etmiş 
tll M-_ Yenbı kurucu ruhunu t.em. 1 ·ıı l k ~ ki mesainin kısa bir zaman içind~ iki o an mı et er endi vaziyetlerine, 
9efl İlla.e asil TUrk milletinin büyük millet tarafından hakiki bir sevinçle ve ihtiyaçlarına göre silahlanma 
~ y• lans Kemal Atatürk'ü ta. karşılanmış olduğunu ve milletler a- programlarını genişletmişlerdir. 
1bk... id \'e siyasi dehasiyle ve · · · · 11 rd k' h ı h L',.'llle\'\ter \'atan rasmdaki mUnasebetlerın bır ıttifaka e e ı arp ere azırlanan mil-
oqett..ı_ perverllğlnln mem- ·· ld ğ nu görmediler ın·., letlerin in~at programlarına baka-
-...;~ Verdiği l' lstanı muncer o u u ı . 
_ ~ lh--u_ ve unan Aramızda mevout antant kordiyalin n.k gelecek deniz harplerinin nasıl 
•~ ı..~.:U"'"'ı.e aevindiren muaz.. • · · d · h f ed ği ~ -.af kuvvet ve degerını aıma mu a aza cereyan ece hakkında bir fikir 
dit \'e ....._ 1 k&l'fısmda derhı tak_ tt• -· · ·· 1 k benim irin büyUk edinmek kabildir. 
' ... Yranbk hlsleriml ifade e- e. ıgını s.oy eme :s 
lt . bır zevktır. HarJa alcihlarının tuiri 

lb.ı~tita~ d .. . Dört devlet ıulh için birlefmİflİr ---------
b:"llık ola.ıı bu bö~l rı evv~lrdc~ . pek Dört devleti barış ülküsü ve hudut- B UyUk Harpten sonraki denis 
-~ " geye geti ıği ya- . . . . d b' b' . b ğ vral d h h lbı ••. - ·e 8Ük(in ile ölçUlebilen birban lannın emnıyetı ıçın e ır ınne a_ - mane ann a ava sili • 
1'l~ ola.ıı 'D-'k . . ~ hyan Balkan antantı Avrupanın mu. lannm ilerde oynayacaklan roller 

"'lbtı_ ~ an paktının akdını . . · ı k d t ve bil ta la t rilbe ı ~Un~ IUtette k 1 1 • .. .. hım bır kısmında, bıraz evve ay e - cum rz n ec o unmuş-

~ tutuı o ay aştırdıgı gozo- tigınız-· . veçh"ıle hiçbir kimsenin aley. tur. 
unca bu •tt'f k · ' h. ...... ' ı ı a m, emnı- h. .. . 1m ası ve daim I 

~tı ~iline 1 ıne muteveccıh o am a ki cereyan rarpıf'""' 
Aç \'ar nııd 0 :rı yardımmı kayde Balltanlarda geniş bir muslihane teş- ~ ,,._ 

1 ,. ..rr · riki mesaiye açık bulunması itiba- M anevrala.n seyreden mUte .. 
~ If llinlerde çekilenler rile, en sağlam banş teşekkülü hali- hassıslar ikiye ayrılmışlar-
~~~ devletin geçmişteki mücade- ne gelmiştir. Uç sene gibi kısa bir za- dı. Bir kısmı, hava silA.hlan karşı'll h'Pek çok çekmiş olan millet- manda halisane mahiyetini bUtUn dU~ smda müstakbel deniz harplerinde 
~ ~ono:~e~ini imar, kuvvetleri yaya isabet etmiş olan Balkan a.n - süratıeri binnisbe az olan dretnot
~ tilrıu k ~nkışaflarrna tahsis ve tantı bundan dolayı tamamen ve hak- lann tehlikeli olduğunu iddia ede
tiııdat ede te~ıtten ari bir istikbal is- kile iftihar edebilir. Keza, Balkan an- rek seri zırhlı kruvazörlere tema
~tlettnı bilmeleri için, bUtün gay • tantırun fonksyonlannda ve tesanü- Yill göstermişlerdir. 
~~ ri Yarını ~dada mevoıit vazi • dünde millt bir değeri mevcut oldu- Diğer kısmı da, ağır dretnotlann 
~~ 'Yet edılmesi ve banşm mu- ğunu da kaydetmekliğime müsaade- deniz hlkfmiyetini temin edecek ye 
~ ihti için toplam1' olduklarını tek nizi rica ederim. Bu antantm mevkut gane harpvasıtalan olduğunu iddia 
~ ltıJaYaç var nııdır? Nihayet Bal- toplantılarında görüşülen barış mev- etmişlerdi. MUtehamslar arasında-
~ JlıUı:nıas~ hiçbir kimsenin aley- zuları, devletlerimiz tarafından sadı- ki bu iki zıt cereyan devam eder· 

~~letin :_eccıh olmadığı cihetle, dört kane bir surette takip edilmiş ve hat- ~en, hava silahları da günden güne 
Q6Jkn... · d h' .. ilerl k ~ iti nı . ~ ınılletleri arasında ta ikili, UçlU temasJarrmızda a ı go- eme te idi. 

h ~e)c ":Baiyı ve anlaşmayı geniş - rüşmelerimizi, sanki. dön:tümüz de ha- . Evvelce süratıeri, saatte iki yUz 
il!' edecek tarn~nılaınak üzere teza - zmnışız gibi, antantın müşterek ~en- kılometreyi geı;emiyen ağır bom • 

\tiıt eclen bUtün hüsnü niyetleri teş faatlerinin ve banş UlkUsilnün egoızm bardıman tayyarelerinin kuvvetleri 
nıusl'h · 't ı ve sü ti h bir ı ane gayretlerini, yo- ve l'epartizm ruhuna asla müsaı o - ra eri arttı. Uç yüz kilometre-

lr ite!'@ ıurette takip edeceklerini madığmı gösteren bir tesanütle sevk den fazlaya kadar çıkanldı. Sürat· 
~dtı-? daha BÖylemiye !Uzum var ve idare ettiğimizi mtlşahade ve tes- leri ve taşıdıklan bombaların ce
~ l:luttbı bıt ettik. Balkan antantının tesanU- sametleri artan tayyarelere göre 

!' eanasıYaptıfnnız dostane görüşme dil hakkında müşahitler arasında hiç- de yeni hücum pl&nları icat olundu. 
~\ ~:· gerek iki memleketi ve bir şüphe mevcut olmamasının banı,ı Haua ue deniz 
" hUttın n antantını alakadar e- lehine doğru bir anlayış oldu~nu bu 
it~ "e ıneaelelerin tetkikine t~ rada resmen beyan etmenin faydalı 
, ~"cut a:;nııma tam görilş birli- olduğuna kaniim. 
ııS .,: ufunu ve dört mernlek~t İki devlet aruındaki dostluk ve itti 
~ \re ıeıı';.cut sıkı tesa!\11dü mUşa- takm ana temelini belirten İsmet İnö-

. ,, ıt ;ttik. nü: kadehini Yunan· Kralı Majeste t. 
~~it Sa A~ız doıtum,, kinci Jorj'un sıhhatine, dost ve müt-
tt!. etıneJ~kU ve size bu suretle hi- tefik asil Elen milletinin ittili ~ere
t;tnı. &.ılı nıe müsaadenizi rica e- fahrna ve şahsi saadetinize nazık re-

~UheYyi doatum, bu görüşmeler • fikalarınm saadetine kaldınyo":1m.,, 
ç blr hatıra muhafaza e- diyerek sözlerine nihayet verdi. 

S on seneler, hava kuvvetleri· 
nin iştirakile yapılan deniz 

manevra.Iannda filo ile tayyarele
rin çok ahenkli hUcurnlar yapabi· 
lecekleri anlaşılmıştır. 

Hava kuvvetlerinin denizde de 
iş görecekleri anlqtlmca zırhlılann 
tayyarelerden korunmalan için eü
ratleri artınlmıt ve ha va toplan 
fazlalqtmlmıştır. 

istikbal Haibinde 
Hava ile Deniz 
Nnszl Dövüsecek? 

- - ·-

Gemilerdeki silahlara göre, tay
yareleraeo hUcum tabiyelerinde ta
dilat yapmışlardır. 

BugUn tayyareler bir filonun be
raberinde üç türlü hizmet görüyor
lar: . 

1 - Düşman filosww ke§fetmek. 
2 - Kendi filosunu sun'i sislerle 

kapamak. 

S - Bombalarlle taarruz etmek. 
Ağır filoların karşılıklı çarpıştık

lan zaman torpito hücumlarına ma
ruz kalınca, tayyarelerine emir ve-

rerek hattı harplerinin önünü sise 
bUrUndürüyorlar, filo dUşman tay
yare kuvvetlerinin hücumuna ma • 
ruz kaldığı zamanlarda da kendi 
tayyare filosile Ustünü sisle kapa
tabiliyor. Hücum eden tayyare kuv 
vetlerile kendi hava kuvvetlerini de 
dövüştürebiliyor. 

Taarruz fekilleri 

lıyor. Hedefler tayyare filosu ara
sında takSim edilir edilmez tayya
reler başüstü kendilerini gemiler 
üzerine koyuveriyorlar. Gemilerden 
tevcih olunan ate'in rahat tanzim 
edilmemesi için tayyareler üç bin 
ile iki bin metre arasında vılanka.-

vi dönüşler yaptıktan sonra tehv 
ve bütün süratlerile hedefe saldın· 
Yorlar. Hedefin bin veya altı yüs 
metre üstüne geldikleri vakit bom 
balarını salıverip ufki bir oekilcle 
kaçıyorlar. Bu suretle yapılan htı
cumlarda gemilere atılan bombalar 
zırhWann güvertesine isabet edi· 
yor. 

Ilı:inci eekilde ise ,zırhlılann bor
dalarına torptı atd!Jor. 

Torpil atmak Uzero de havada 
yapılacak manevralar ilk hücum 
tarzında kullanılJLll şekillere beıizl· 
yor. Fakat tayyareler geminin U.. 
tüne inecekleri yerde zırhlılarm a
çıklarına deniz Ustüne yakm ini • 
yorlar ve torpillerini atıyorlar. 

UçUncU bir şekil de: Tayyarele-
rin filo halinde deniz filolanna g:uı 
hücumlandır. O zaman deniz fil~ 
sunun kapladığı saha, tayyareler a
rasında taksim ediliyor ve taksim 
edilen murabbalan yüksekten bom
balıyorlar . . 

Grup hücumu 

B ir de bir zırhlıya bUtUn bir 
tayyare filosunun grup htı· 

cumu vardır. Uçer üçer bölükler 
halinde dokuz tayyarelik gruplarla 
ayni gemi üzerine çullanıyorlar ve 
dokuzluk gruplar iki cenahtan yani 
iki taraflı hücuma geçerek geminill 
müdafaa ateşini bozuyorlar. 

T~yyarel~rin fevkalade niueull' 
bir silah haline geldiği anlqalıdaıa 
beri, bil.tün gemi toplamını havaya 
endaht edecek şekilde yapılmıya 

başladıklarını görilyorus. Topl8l'f 
havaya kaldınlabilecek şekilde ~ 
dil olunmakta ve aynca havai top
lar ili.ve olunmaktadir. 

T ayyare filolarının gemilere 
taarruz etme şekilleri muh

teliftir. Fakat yapılan manevrala
ra ve gemilerdeki hava silahlarmm 
bugünkü mükemmeliyetine nazaran 
iki hücum şeklinin muvaffakıyetli 
olacağı görülmüştür. Bu hücumla
rm prensip olarak, çok yüksekten 
başlamalan ~rttır. Alelumum tay
yareler dört bin metrelerden baş-

Ingiltere, yeniden sillhlanmıya. kuar verdikten sonra, ~·-:ı - --· e· 
tini bu işe hasretti. Şimdi lngiliZ fabrikalan her gün yeni bir hava filosu 
vücuda getiriyorlar. • 
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Toprak Altında 
Kaldı 

Trakya lataıyonlarında .. 
Anadolu demiryolları fidanlık ınu 

hassısı, Trakya istasyonlarının ~i D 
fında bahçeler tesis ve Kırklare il 
Edimede birer süs ağaçları. ff c].<ln b 
vücuda getirilmesi için tetkıklere keresinde miinakasalar oldu Fatihte Fevzipaşa. caddesinde ŞUk 

rUnUn arsasında diln bir çökUntü ol

lam ıştır. 

muştur. Yeni yapılmakta olan bina • #•••••••••• ... (Başı 1 incide) 
Buna en canlı delil şudur: Her se

ne geçen seneden fazla, yurtta§ların, 
devletin kendilerine kapılarını açık 
bulundurduğu, onlan, şefkatle kucak
lıyan sevgile kaI'§ılayan resmi okul
lara gelmeleridir. Dinleri ne olursa ol 
sun, yurdun bütün evlatlan, Mehmet, 
Dimitri, Gaspar, Mişon hep beraber 
resmi mekteplerde birleşerek kayna
şacak, Türk bayrağının ilhamı altın
da nur alacaktır.,, 

Mektepsizlik ve aile terbiyesi 
Bundan sonra Barç Türker kürsü

ye geldi. Bir kısım çocuklanmızın 
mektepsiz kaldığından, bir çoklarının 
ana terbiyesi görmeden mektebe gön
derildiklerini, tahsili çok iyi olan bu 
çocukların içtimai terbiyelerinin nok
san kaldığını, bu meselelerin tetkiki 
18..znn olduğunu söyledi. Sonra, ekal
liyet mekteplerinde Türk dilinin ana 
lisan olduğunu anlatan bir sistemin 
mevcut olup olmadığını sordu ve §ÖY· 

le devam elti: 
"- Bugün bilhassa tstanbula ge • 

len tıir ecnebi, bir Türk şehrine mi, 
yoksa eski Babil şehrine benziyen bir 
yere mi geldiğini bir türlil anlayamır 
yor. Zira ancak basar basmaz, güzel 
Türk dilini işitebileceğini zanneder • 
ken her ağızdan ayn bir dil çıktığını 
görüyor ve şaşırıyor,, 

Memleketimizde türkçe konuşmak 
ihtiyacını yaratmasını Maarif veki
linden rica eden, hatip bilhassa küçük 
yaşlardaki kızlarla erkeklerin beraber 
okumalarından faydadan çok zarar 
geldiğini ve bunların dersten ziyade 
başka hislere kapılarak hareket et • 
tiklerini, tedbir alınması lüzumunu 
ileri sürdU. 

Köy mektepleri 
- Sonra kUrsüye Mehmet Uğur (Sı-
vas) geldi. O da: 

"- Ben, dedi, köy mektepleri hak
kında söyliyeceğim. Köy mektepleri 
Uç sınıftır. Bundan çocuklar istifade 
edemiyor. Parti programında zaten 5 
mnıf olmasına dair kayıt vardır. Türk 
köylüsUnü maarifsizlikten kurtarmak 
lbnndır .•• 

Çocuklarda beden terbiyesi 
kabiliyeti ' 

Bu sırada söz alan Osman Şevki 
Uludağ (Konya), Til · musikisi hak
kındaki dilşUndüklerini uzun ve sa
lahiyetli bir konferans halinde anlat
tıktan sonra mekteplerimizde beden 
terbiyesi derslerine intikal etti. Ço
cukların sıhhi istatistiklerini tetkik 
ettiğini ilk mektep talebelerinden yUz 
de •2 ~nin beden terbiyesine kabili
yetli olmadığını gördilğUnU söyledi. 

Bayan Meliha da başka bir mese • 
leye temas ederek, kültürle beraber 
verilmesi lazımgelen sosyal terbiye • 
nin bizde çok geri kaldığını, çocukla 
nmızm birçok bilgi sahibi olmalarına 
rağmen hayat bilgilerinin noksan kal 
dığmı, bunu çok Uzülerek gördüğü • 
nü ilave ederek şUnlan söyledi: 

"- Öğretmediğimiz için çocukla • 
nmız, bUyUkleri saymasını otobüste, 
tramvayda oturmasını, durmasını, u
mumi yerlerde hareket etmesini. ko
nuşmasını ve yürümesini bilmiyorlar. 
Türk gençlerine bunları öğretmenin 
zamanı gelmiş, geçmiştir bile ... 

Yabancı mekteplerin ilk ve 
orta kısımlan 

Maarif Vekilimizden içtimai terbi
yenin mekteplerimize ders halinde ko 
nulmasını rica eden ve alkışlanan Ba 
yan Melihadan sonra Kazım Namı 
Durusu, söz aldı: 

"- Benim ricam, dedi, fırka prog
ramında yazılı maddelerin tatbik edi 
llp edilmediğidir.,, 

Hatip sonra çavuş öğretmenliği me 
selesini bizim memleketten başka bir 
yerde tatbik etmenin imkansızlığını. 
bizde çok muvaffakıyetle tatbik edil 
aiğini söyledi. 

Berç Türker'e bir cevap 
• Kbım Nami, 7-10 arasındaki ço • 
cuklarm ilk terbiyelerini kendi milli 
hoea.la.rmdan a.lmalan IUzumunu, bi· 
naenaleyh yabancı mekteplerin ilk ve 
orta kısrmlarmm ilga edilmesini te • 
menni ederek sözlerini bitirdi. 
Klzım NPtni, bu arada Berç Türke 

rin bir 8Özilne itiraz ederek: 
"- Ne demek, dedi. Kız ve erkek 

beraber okumasın. BugUn TUrkiyede 
kız ve erkek yoktur. Hepimiz biriz ... 

Sonra kUrsUye gelen Kılıç Hakkı 
'(İzmit), tahsil çağında 8 evladı oldu
funu. bunların Uzerinde denemeler 
,-aptığmı, aldığı neticeleri kürsUden 

Mehmet Somer 
bildirmekten fayda gördüğünü söy • 
ledi. Liselerimizde ahlakın zayif oldu 
ğundan Maarif Vekaletinin bu mev • 
zula çok yakından alA.kadar olması 
laznngcldiğinden, kanaat nolıarmda 
müthiş isabetsizlikler bulunduğun • 
dan bahsetti ve şu misali verdi: 
"- Bir resim hocası bir talebeye 

ilk imtihanda 1 numara veriyor. Üç 
ay sonra ikinci imtihanda 7 numara 
veriyor. ben bu resimlerin ikisini de 
gördüm. aralannda zerre kadar fark 
yoktu. Bir edebiyat hocası da çocuğu 
ma tam numara vermiyor Sebebi, me 
bus çocuğu olduğudur. Tam numara 
verirse, iltimas etti derlermiş.,, 

Türk dili 
Bundan sonra Kılıç Hakkı, talebe

lerin yakasmda okullarının adlan, nu 
maralan bulunmasını istediğini söyli 
yerek ecnebi diller meselesine geçti. 
Türk çocuğunun her şeyden evvel 
kendi dilini gayet i~; öğrenmesi lüzu 
munu tebarUz ettirdi. 

Berç Türker tekrar kürsüye geldi 
ve: 
"- Arkadaşım B. Kaznn Nami, be 

ni tenkit ettiler dedi! Erkek, kız far 
kı yoktur dediler. Halbuki ben, erkek 
ve kız farkı oldufilı~ biliyorum. Di
mağları körpe iken birleşince çocuk
lar, erkek ve kız farkı olduğunu is -
pat ediyorlar. (GülUşmeler) 

Oniveraite 
Sonra, kUrsüye gelen B, Emin (Yoz 

gat) üniversite imtihanlarmı ele ala 
rak !stanbul üniversitesinin bilhassa 
husus! imtihanlarından bahsetti. 

Fakülte talebesinin ders imtihanı, 
lisan imtihanı, askerlik imtihanı, bir 
de yoklama veya baskın dmtihanı di • 
ye birçok imtihanlar geçirdikten son. 
ra asıl imtihana alındığını, Ankarada 
da ayni hukuku haiz bir f akUlte bu
lunduğunu, buradaki tedrisatın hiç 
te bu kadar ağır olmadığını söyliye
re k : 
"- Eğer, dedi, tst.anbuldakl usul 

doğru ise bunu niçin Ankara kabul 
etmiyor? Ankaranmki doğru ise 1s • 
tanhnt neden tatbik etmiyor? Ben bu 
na bir sebep bulamadım.,, 

Aız, erkek 
Bu sırada söz alan B. Bekir Kaleli 

(Gaziantep) te Berç TUrkerin söz • 
!erinden bir noktayı anı t nadığmı, bu 
nun tavzihini istediğini söyliyerek de 
di ki: 
"- Türker vkadaşnn, kız ve er

kek talebenin bir arada okumasını 

mevzuu bah!ederken dediler ki, mek 
tebe b~cyan birçok talebenin ana 
terbiyesi vardır. Fakat birçoklan da 
bu terbiyeden mahrumdur. Kendile • 
rinin ne demek istediklerini ben anlı· 
yamadım. Bunu beyan ederlerse çok 
yerinde olur . ., 

Berç Türker cevap vererek, sözle -
rinde bir suitefehhilm olduğunu. ba • 
zı analann hakikaten çocuklarile 
meşgul olduğunu, bazılarmm olama· 
dığmr, kendisinin bunu kastettiğini 

söyledi ve dedi ki: 
"- Maksadım pek basittir. KaUy. 

yen mllll namusa dokunacak birşey 
yoktur. Bundan muhterem arkadaşım 
emin olabilirler.,, 

Münak&f&lar ~ 
Bekir Kaleli tekrar kUrsUye geldi. 

Dedi ki: 
"- Arkada,ıar .. Dinledileriml yan. 

h§ a.nlamıı değilim. Onun için kUrsU. 
ye geldim. Demin de arzetmiştim ki, 
bu kilrsü kelime tasarrufu istiyen bir 
kürsüdür. Yahut her kelimenin şUmu 
tüne ve hata yapılabilecek noktalara 
dikkat edilmelidir. (Gilrültüler) 

Mazhar Müfit 
Sırrı İçdliz (Yozgat): 
"- O kilrsil hakikat kürsüsüdür.,, 
Bekir Kaleli: ı 
"- Demek istediğimi izah edlyo. 

rum. Niçin bunu söyledi demiyorum. 
Burada söyliyemez de demiyorum. 
Herkes bu kürsüden serbestçe konu.. 
şabilir. Bu memleket yeniden dirilmi
ye başlarken dayanılan tek istinat 
noktası olan memleket fertlerinin, ev
latlarının yüksek terbiyesi ve vata.o 
aşkını da içine sokmıya çalışan ana. 
larm bir kısmının evlatlarına iyi ter
biye veremiyor sözünü duyduğum za· 
man içimden kopup gelen isyandır. 

(Gürültüler) buna hiçbirimiz taham. 
mül edemeyiz.,, 
Hakkı Kılıçoğlu. (Muş) : 
"- Böyle birşey yoktur. 

Meclis kürsüsünde söz 
söylemek hakkı 

Mazhar Müfit (Denizli): 
"- Arkada.5lar Tejjkilatr E!llasi. 

ye Kanunu mu<'lbince, bu kürsüde 
tahdidat yoktur. Her mebm~ istedi
ğini söyllyebilir. (Alkı~lar) yine ar. 
kada.,'jlar, hlçb1rlmizin cl!~F.r b'r ar. 
kada§tmızı vatanseverlik noktasın-. 

l•mail Memet ıSıvaa? 

_ •. ......ıtı...i 

Kazım N cimi Duru 
çok arzu ettiğini söyledi. 

Sonra po8ta tasarruf sandıklarma 
geçerek bir çok Avrupa memleketle.. 
rinde bu teşkilata çok ehemmiyet ve
rildiğini, bizde de bunlann kurulma
sın1 söyliyerek vekilin bu hususta ne 
düşUndüğUnU sordu. 

Su baakınlanna karfı 
Fatma (Edime), Meriçin taşması

na karşı vekaletin tedbir alıp almadı
ğını, bunların Edirne şehrini ve Uzıun 
köprü civarını tehdit ettiğini ve kıs
mı azamı çiftçi olan Edirne halkının 
bundan zahmet çektiğini ve sayın ve
kilin Meriçin temizlenmesi hakkında 
ne düşündüğünü ısordu. 

Emin Sazak (Eskişehir) de bilhas
sa ~unlara temas etti: 
"-Hububatın naklinde, arpa, buğ

day nakliyatında kolaylıklar göste • 
rilmesi Iizımdır.,, dedikten sonra. şo
se işleri hakkında da dedi ki: 

"-Yol parası alrrız, fakat vali be. 
yin otomobiline sarfederiz. Bilmem 
nereye earf ederiz. 

Halbuki yol parası diye alınan pa
ranın yola sarfedilmesi lazımdır. Bu
nun aksi hareket, bu hük1Iİnet ve 
Meclise yakı§ır mı ?11 

Bu tahsisat ne oldu? 
Mehmet Soner (Kütahya) : 
"- Ankarada bir gençlik parkı 

yapılacaktı, dedi, ta~s~satı ayrılmış • 
tı. Bugilne kadar nıçın yapılmadı? 

Tahsisatı acaba başka yere mi sarfe
di~di? Sergi evinin bir yanı her gtin 
görüyorum ki, molozlarla doldurulu
yor. Park yapılırken bu, kaldırılacak 
mı? Bunr.ı öğrenmek istiyorum.,, 

Nafıa Vekili B. Ali Çetinkaya kür
süye gelerek muhtelif meseleler tize. 
rinde izahlarda bulundu ve hatiplere 
ayn ayrı cev~plar verdi. Müteakıben 
Nafıa biltçesı kabul edilerek lktısat 
vekaleti bütçesinin mUnakaşasına ge. 
çildi. 

lktısat bütçesi rnünasebetile söz a
lan Fuat Gökbudak (Urfa), TUrk e
konomisini Uç dereceye ayırdı. Meş . 

dan tenkide hak ve salahiyeti yok. rutiyetten başlayan bu devreler hak-

nın temellerinden çıkarılan toprak, 
birdenbire çökmUş, ameleden Ali al -
tında kalmıştır. Hadise yerine yeti · 
şen itfaiye, toprağı kısa bir zamanda 
açmış ve Aliyi baygın bir halde dışarı 
çıkartmıştır. Kaz:azede Cerrahpaşa 

hastanesine kaldınlarak tedavi altı • 
na alınmıştır. 

Türkiye • Polonya 

Ticaret Görüımeleri 
Varşova Biiyük elçimiz Bay Ferit, 

mezunen şehrimize gelmiştir. Bay Fe 
rit, Ankarada da bir iki gün kaldık • 
tan sonra tekrar vazifesine dönecek 
tir. 

B. Ferit, dUn kendisile görüşen 
bir muharririmize, iki memleket ara 
smdaki münasebetlerin çok samimi 
olduğunu, Türkiye • Polonya ticaret 
görilşmelerinln Ankarada b~lamak 
Uzere olduğunu söylemiştir. 

Bugünün . 

Büyük Devtetlerı 

Otomobil Yarııı 

için Hazırl~nanlar 
Yunan Türing klUbü tarafından Bal 

kanlar arasında tertip edilen otomo -
bil yarışına memleketimizden Bayan 
Azize, İstanbul valisinin kardeşi Bav 
Hikmet Üstündağ, İsviçre sefareti kfi. 
tiplerinden Bay Blöş ve henüz isim • 
lerini bildirmiven iki kişi daha iştirak 
edeceklerdir. YarIJ, !stanbuldan gire- ı 
cekler icin çok daha çetin olacaktır. 

ÇUnkü bu otomobiller iışaretsiz ve 
çok bozuk yollardan iki gece hiç uvu 
madan sevahat etmek mecburiyetin
dedirler. !stanbu1dan yanşa girenler 
Haziranın 11 inci gecesi yola. çıka • 
caklardır. 

Saray' da Güreşler 
Saray, (TAN) - Valimiz Ali Sa

kıp Beygonun teşvikiyle, kazamıza 

bağlı nahiyelerin ba.f pehlivanları 
burada topıanm19la.r ve vallmlzln de 
dahil bulunduğu bir seyirci kütlesi 
önünde güreşmişlerdir. Neticede bi
rinciliği F.dirköylü "Talip" pehlivan 
kazanmıştır. 

(Yedi Gün) Müeaaeıeıi 
tarafından netrolunan bu 

serinin ikinci kitabını 
te9kil eden 

Bugünkü 

INGiLTERE 
Battan bata nefts fo

toğraflarla ıüılü olduiU 
halde çıktı. 

Taç giyme merasinıle· 
ri dolayısiyle bütün dün
yanın dikkat nazarlarını 

celbeden İngiltereyi bu 
kitap kadar hiçbir eser 
tasvir edemez. 

Türkiyenin her tarafında bU· 
•unan (YEDtGUN) bayilerinden 
talep ediniz. Fiyatı yalnız (26) 
1<uruştur. 

(25) kuruşluk posta pulu rrıu· 
kabilinde Yeaigllii .idareba.Jl• • 
ilnden de talep edeblllrsınız. 

Adres: İstanbul ,~kara cad~ 
1esi İkdam Yliidufı18a ' (YeaigUn 
'1Üdürlilğü. 

HEDViK 

tnr. Hepimiz bu vatanın kölrslylz. kında uzun beyanatta bulunduktan 
Hepimiz köylüyü, halkı severiz ve sonra Türk iktısadiyatının kazandığı 
korumak isteriz. Binaenaleyh (se. inkişafı anlattı : ••••••••••••••••••..., 
nln mi.nayı maksudun ıu idi, sözle. Bundan sonra Berç TUrker söz al- ( ••••••• 

rlnln tahtında · mililtetlr hth·e var •. ' dı: . T • • k H K U 
dı.) gibi sözler ve lıöyle tahdidat .. _ tktısat vekilimiz vekalete gel- ur ava urum 
yoktur. Hiç~irimizln diğer birimiz diği gündenberi toprağın alt ve UatUn 

hakkmda. şüphe etmiye de hakkı. deki servetlerimizden ist ifade yolla. Bu·· y u·· k Pı·yangosu 
mız yoktur.,, rının arandığını görerek çok sevini. 
Bundan sonra Mazhar MUfit, veki. yorum. Gümrük tarifelerinin değişti-

le hitap ederek, ders seneleri artıyor. rnmesi memleket sanayii için cidden 2. Ci Keşide 11/ Haziran /937 dedir. 
muş diye duyduğu havadislerin doğru ha:fırlı neticeler venni3tir.,, dedi. 

olup olmadığını, anlamak istediğini Berç Tilrkerden sonra Şemsettin BDyOk ·ıkram·ıye 
söyledi ve dedi ki: (Sıvas> ve Emin Sazak (Eskişehir) 

"-Acaba bir ders senesinde kaç de iktısat işlerimiz hakkında ıuzun be-

gün tatil vardır? Ve talebe kaç gün yanatta bulundular. 40 000 Lı· ad 1 r 
ders yapıyor?., (GülUşmeler) Sonra lktısat vekilimiz kUrsUye ge- • r 

Bundan sonra Maarif Vekili Saffet Ierek çok mühim ve etraflı bir nutuk O 
Arıkan kilrsüye gelerek sorulan sual- söyledi. Bunu. mUteakıp t e iktısJLt büt Bundan Backa: 15.000. 12.000. 10.00 
lere, yapılan tenkitlere cevaplar ver. çesi kabul edıldi. T oO) 
eli. Meclis. yann saat 14 te toplanarak Lirahk ikramiyelerle (20.000ve10.0 

Nafıa Bütçesi diğer vekaıetıerin bütçelerini görüşe· Lirahk iki adet müklfat vardır •• 
Müzakere Ediliyor 

Milteakıben Nafıa biltçesine geçil
di ve ilk olarak Berç Tilrker söz rıaldı. 
Demiryolu inşasının büyük ilerleyişi
ni anlattı. Bunların yanında diğer yol 
ların da ihmal edilmemesini ve muh· 
terem vekilin demiryollaıı için oldu
ğu gibi, diğer yollar için .de para b~
lacağmı mtihakkak saydıgını ve vekı: 
lin bu hususta bir karar vermeslnı 

cektir. Ayrıca: (3.000) Liradan başlıyarak_ (20~ 
Şimal Kutbunda liraya kadar büyük ve kü~ük bır~o 

Havalar iyi Gidiyor ikramiyeler:e amortileri havi o lan 11~ 
Moskova, 26 (A.A.) - Şimal kut- zengin pllndan istifade etmek İ~İ n tJI 

bunda havalar iyi gitmekte ve heyet ki k. · · 
kolaylıkla çalı!Jabilmektedir. Telsiz is bilet alma an ~e lnmeyınlZ••• 
tasyonlan, heyetle daiml irtibat h&· 
lindedir. 
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E K O N o M 1 

1 

Salonu k 

t 
Yazan: Ziya Şakir 

N 8.sır bin Seyyarın bu mUhim 
mektubu, Emevilerin son 

halifesi olan (Mervan) a derin bir 
düşünce vermişti. 

Mervan, diğer Emevi halifeleri 
gibi büsbütün boş bir adam de • 
ğildi. Artık altmış yaşına gelmiş o
lan bu adam, hayatının son yirmi 
senesini. Emevi vilayetlerinde ida
re ve siyaset işlerinde geçirmiş .. 
Muhaliflerine kar§ı gösterdiği se
bat ve metanet sayesinde bir hayli 
muvaffakıyetler elde etmişti. Hat
ta bu sebepten dolayı kendisine 
(himar - yani, kuvvet ve tahanı
mtil sahibi olan eşşek) Unvanı ve
rilmişti. 

Mervan, ilk iş olarak bütün ca
suslarını (Hamime) kasabasına 
göndermiş; orada ikamet eden Ab. 
bas oğullarının etrafında kuvvetli 
bir casus şebekesi vücude getir • 

~,... Yumurta """"' 
Ambal6iı için 

Yeni Kararlar 

Y umurla ihracatım intL 

~tştz, Şi~ .0 rkunç ıbir sükut kapla.-
~ .Ali':.1 Yerde kalbinden kanlar 
lotıra da b'ın. adamları evvela ona, 
~'1% ırbırlerinin yüzlerine bak
'uııdan :. Bunlardan biri, kan koku
na davr:rken hayvanlar gibi, kılıcı
~. ~arak kapıya doğru frrla
(llııç bir h 0 ıaman, salonun içi kor-

Bu Adamlar 
Belki de 

·mişti. Sonra da, 
muhtelif yerlerde 
mücadelelere giriş.. 

zama sokmak ve dış a.. 
hcı ıneınleketlere gidooek yu
murtalarm ambali.jlanm ıs. 
1ah etmek ~in Ticaret Odası 
tarafından bazı tedbirlerin a· 
bnması kararlaştırılmıştır. 

Samanla yapılan ambalajla.nn 
yuınurta kaliteleri üzerinde 
tesiri görüldüğünden bundan 
böyle u.ınan yerine rende kı. 
rmtııan, yani tahta talaş to
zu kullanııaca.ktır. Yumurta. . 
ıann Uınç lbnanlanna bu o. 
ıulde ambaliJ edilmiş olarak 
getl.rllıne1i teınln edllooektlr. ' 
Bunun için icap eden yerlere i 
tahta taıaş tozu gönderilecek. 

tir. 

miş olan ordu- - - -----------
nun, derhal 1rak 
hududunda top • 
]anmasına emir 

Altın Fiyatları 

vermişti. Bir haf ta evveline kadar borsa dışı 
lıU 1. al alını..+· .. a ırn· . ~ .... 

hçı..rnu ın nakıpleri. bir anda kı
llitı lda. çekmişler; Kermani zade-
lcJııç ._:1arrna hUcum etmişlerdi. 
•arı,llUJt Irdıları, korkunç feryatlara 
lara bul 

1
' Ak sakallan kıpkızıl kan

~\'arıS:nmrş olan kelleler, yerlere 
teı haııııımıştı, Koca salon, bir mak
-~ecek almıştı. Ve nihayet ; artık 
loııerini ~ kalmayınca Müslim, 
deler Uıe~erde titreşen başsız göv-

Suçsuzdu 
Talih, (Mervan) a altın fiyatlarında azar azar bir yük

güler yUz g~ster. selme görülüyordu. Bunun sebebi A
mişti. ~amı~e • nadoludan perakende olarak altın mu 
ye gonde·ılen M f'h 

- Bu nde gezdirmiş : 
8Uı ÖldUladam1a.nn çoğu, belki suç 
kaılrnı ~r. :F'akat ne çare ki : baş
illlerle ~bret göstermek için, ha
baıı tit raber, bunların da kur-

l>iye rrıeai lazımdı. 
ı.tu81• l?urııdanrnıştı. 

Fakat, ibret 
için Kurban 
Lazımdı 

nm nekadar saf ve temiz bir kal
be malik olduğunu göstermeye ka 
fi idi. 

Fakaaaat.. Acaba Abbas oğulla
rı, bu büyük Türk oğlunun bu bü
yük feragat ve fedakarlığını takdir 
edecekler miydi? .. 

!c~tı '~in bu korkunç ve şiddetli 
)(e!'Jtı~ı er tarafa dehşet vermişti. 
~kltep k ı&.delerin Araplardan mü. 

ltı ettniftiuvve~eri, ~arçabuk d.nhi- N asır bin Seyyarın Merv ka-
~~~ g\~rnır Şeyban iseı çoktan___ lesinden ne suretle firar et· 
~a1· ıştı. 

Çunku lllJ, geniş i>ir nefes almıştı. tiğini yazmıştık. 
ıl'tııda lrtık bUtUn Horasan ve Müslimin gonderdiği takip ko} -
2'tcaıt h' 

1
.ken. disine mUşkUl&.t çıka. Jarr, bu firariye yetişememişlerdi. 
~b Nasır doğruca Kufe taraflarına 

Seııeıertı ır rakip kalmamıştı. giderek orada bir köyde saklanmış .. 
I>~ Uk ~ri tasavvur edilen Şam halifesi Mervan'a şu mealde 
!'et \te rn ' büyük bir meha- bir mektup göndermişti : 
~l ~Ü '1Vaffakıyetle tatbik edil- Ya Emirülmüminin; 

ıdaııbeti ; ~eneye yakın bir zaman-
Unı \te h Urkleri ve İranhlan zu _ Emevi Saltanatının ve hilafet 

lııleteıı akaret altında inim inim makamının bütün haklarını müda-

lı"~ •iya!:;n .halifelerinin saltanat f aa etmek için elimden gelen her-
ltaırıa en, artık tam minasile feyi yaptım. Fakat, tali~ ve m~kad 

l>.-.., , e!'tnictt-: ş deratın önüne geçemedım. Maglup, , ~ pl· Y":.. imdi sıra, o mu- b 
Itırı, geı annı. ıkinci kısmının tatbi- münhezim ve perişan olarak, ura 
bir loarn rnişti, Müslim, ordusunun ya firar ettim. Manen ve madd? -
ler bir k~ı burada bırakacak; di- ten bitkin bir haldeyim. Artık sıze 
~eıt .. ~U srnnıı alarak !raJc'a gide- faydalı olabilecek, hiç bir. iş gö:e-
'le bulun atinde (Hamime) köyün- miyeceğim. Ancak, son bır vazı -
~~~ geı~ <lınam İbrahim) i Ku- fem kaldı ki. bu da sadece şu na-
~Q!J~) ı.rterek orada, (Abbas o- sihatlerden ibarettir: 
~~ ~ rırn hilafet ve saltanatını Birincisi· son senelerde Emevi 
rş,llı) etekti. Ondan sonra da ·hanedanı il~ Arap aşiret ve kabile-
~l ıorı. a.kri~erek Ernevi Saltana- • leri arasındaki · münazaalara ve 

ı:,ln ahır darbeyi indirecektL mücadelelere derhal hitam veri -
~ blrİn lllükeınmeldl Ve bu pli • niz. Çünkü İran ve Horasanda (E-
~. dira ci kısmını büyük bir cesa. ba Müslim) in etrafında toplanan 
~Leden~ v~ muvaffakıyetle ida- Türk ve İran kuvvetleri, korkunç 
bf1ct kı, Üt!lliın ; hiç şüphesiz ki, bir kütle haline gelmiştir. Ve bu 
./ ~kt rnnı tatbikmda da büyük kütle de ~~evi saltanat.ını rnahve-
'I. "e llleharet gösterecek. decektir. 

ı.,.'ke.t t . 
~ llıUda:lih 'Ve ka'der, birdenbire 
~ltıde kaı a.le etmişti. Atı, kanter 

U.1.iınlıı ~n bir süvari, telaş ile 
-..... $, ll.l'f~sma dikilerek: 

~llı ~~~ilesinin askerleri, t-
~~ ımın köyünü bastılar. 
~lttJt ~aldılar, boynuna zincir 
ı de ~ftt~da.na attılar, Kardeşle-
~lttıeye kaçtılar. 

M!'!ualitn: 
~~enbır.; bu acı haber lial"Şısmda, 
L 

1 d6rt Bendelemifti ... Tam yir-
ıtlı... '" Baa.t y . i . 
ta.:.ıee ne . eınemış, çmemış, 
~~rnr ~rtlşrnemişti. Bütün bu 
~~. ~ rin bir düşünce ile ge
r lr. onu ek 90nra (Halit) i çağır
a..:' lllııt, ~ıama oturtnıu,: 
;;:1 ~~Ut ... Şu anda lra.n. Hora • 
bn'llı' bir ~ Ttirkistanda k~di na 
~ e ISefU ki\ınet kurmak, işten 
~~l~ ••• ,P'akat. ben bunu yap
l'\ aa,.u i Abbas oğullarma verdi 
~ e!tıfr "' utsı,.aP.nn. ~imdi, ordu
' ·~~i~0,.,~ Derhal KU!eye hare-

.~~~. ' 

llıtıı "e " .. t Bu s~zler, 1)u 1Ca1il"9. • 
e aktr Tllr1i de1Jkan1m-

• kincisi: Filistinin cenubun • 
1 da (Hamime) kasabasında 

ikamet eden (Abbas oğullan) n
dan şiddetle içtinap ediniz. Zi~a; 
bunların manevi nüfuzu, Eba Mus
limin harikulade talih ve dirayeti 
ile birleşmiş .. Hqrasan ve İran. an
cak bu suretle siyah sancak altın· 
da isyan etmiştir. Bu tehlik_:, ya: 
kında Hicaz, Yemen ve hatta Surı. 
yeyi de ayni akıbete sUriikliyecek
tir. 

üçünctisü; aile ve kabile müca • 
deleleri dolayısile muhtelif mmta -
kalara dağıttığınız orduları toplayı· 
nız. Eba Müslim'in üzerine yolla
yınız. Bu genç ve cüretkar Hora· 
sanlıyı, frak topraklann& ayak ba~ 
tırmamaya. çalışmız ... Şundan emın 
olunuz ki; Ebl Müslim'in 1rak mm 
takasına ayak bastığı gün, artık 
Emevi Hanedanı ve Emevi Salta. 
natı pek büyük bir tehlike karşı. 
sında kalacak .. Belki de önüne ge
c:ilmesine imkan olmıyan bir fela
ket husul bulacaktır.) 

Şam casuslan, oraya yerleşir yer _ baya& olunmasıdır. aama ~ son 
leşrnez, Horasandan gelen bir TUrk günlerde bazı vilayetlerden pıya.saya 
süvarisini yakalamışlar; üzerinde altın getirildiğinden tekrar 1038 -
(~Uslim) tarafından (İmam İbra- 1040 kuruşa düşmüştür. Bir lngiliz 
him) e hitaben yazılmış olan bir altını 1150 _ 1152, bir Napoleon al
mektup bulmuşlardı. 

935 940 bir Rus altını 1200 -
Müslim, bu mektubunda, Hora. tmı . -. ' 

1080 sandaki muvaffakıyetlerinden uzun 1205. ve bır Alman altım -
ll"lldıya bahsediyor; ve sonunda 1085 kuruştur. Osmanlı Bankası ban

da: knotu 254 - 255 kuruş arasındadır. 
<Artık hilafetinizin ilanı zamanı 

pek yaklaşmıştır. Her an, daveti • 
mize intizar ediniz. Ve bu davet ha 
beri geldiği vakit mUmkUn olabil • 
diği kadar süratle Kufeye geliniz.) 

Diyordu. 

M üslimin bu mektubu ile, 
mektubu hamil olan atlı, 

derhal (Mervan) a giinderilml~. 
Mervan mektubu okur oku~u. 
hemen atma binmiş; yıldırmı sU
ratile (Harran) kasabasına gel • 
mişti. Oradan da, ayni süratle (Ha 
mime) kasabasına bir süvari müf
rezesi göndermişti. 

Anadoluda Yağmurlar 

lki gündenberi Anadoluda ve Trak-

yada havalar kurak geçmektedir. Yal 

nız Van civarına 2,0 ve Rizeye 0,7 

mikta.rnida yağmur yağmıştır. Urfa

da ııcaklık ~gölgede azamt 32, 

Edime, Çorlu, Bilecik ve Eskişehirde 

30 dereceye yükselmiştir. Cenup mın- ; 
takamızda ise hararet azami 28 dere

(Arkası var) ceyi geçmemiştir. 

Kuşüzümünün Arkadaşı 
Amerikan fıstığına ve pm fmh. 

ğına birer yazı tahsis ettikten son. 
ra, hemen daima kuş iiziimü Ue bir· 
ilkte yediğimiz çam fıstığını unutur 
sak haksızlık etıni~ oluruz. 

Zaten bu fıstığı veren çam ağacı. 
nm da Uk vatanı yine An11dolu ol. 
duğundaıı, şam fıstığı dediğimiz öte
ki fıstık gibi, bu da bizim fıı.tığı. 
nuzdır. Eski Yunanblar, UUJnler ve 
onlardan sonra Avrupalılar fıstık 
çaQunı Anadoluda tanımışlar ve o. 
radan alıp kendi memleketlerinde 
Yetlşttrnıışierdlr. • 

Fıstık çamı ağacı yemiş verme
den önce bulunduğu yer için pek de. 
ğerll bir süstür. Kırlarda tabii ola. 
rak yetl!]tiği vakit bulunduğu yere 
daima bir neşe verir. Hele akşam ti
zeri güneş batarken yaptığı kırmızı 
~~ıklan frıdık ça.mmm yeşJI dallan 
uzerlnde pek güzel bir manzara hL 
sıl ettiklerinden J"e88amlar bn man. 
zaranın resmini yapmaktan çok hoş. 
lanrrlar. Bahçeleri süslemek l~ln fıs. 
tık «;a.mı yetlştlnnlye naıul çahşrldr.. 
ğmı da şüphesiz blllrıdnlz ... 

Amerika fıstığını, Şam fıstığını 
yalnız ba§larma yemek idet ise de, 
çam fıstığou yalnız olarak yemek 
i.det ohnanuıtır. "Bir tane olsaydı, 
ODU fıstık Uztlm De beslerdim,, IÖ
zU de gösteriyor ki çun fıstığını ll. 
zUmle yemek eski bir idetlmlzilr. 
Bu_na sebep, şüphesiz, çam fıstı~
nm öteki fıstıklar kadar tatlı olma
masıdır. Meseli Amerikan fıstrlnt. 
dakl ~eker nlsbetl ytizde 17 ,66 oldu. 
ğu halde çam .fıshfmda şeker nls
betl ancak 5,89 dur. Bundan dolayı 

oau üztimJe tatWandınnak iyi olur. 

Fakat azotlu maddelerle yağ ha. 
Jmnmdan çam fıstığı Anıerlkan fıs.: 
tığından daha ilerdedir, .botlu mad
deleri ytizde otuz lldye yakın, yağı 
da yüzde kırk be§tır. Bunlardan baş. 
ka biraz (yüzde altı kadar) suyu da 
vardır. 

Çam fıstığındaki yağın lezzeti ho. 
fa giderse de, f11tık biraz eskiyince 
yağı acr olur. Bundan dolayı olacak 
ki, eskiden spor yerleri olmadığı va
kit, çocuklar kırlarda dola§ırlarken, 
fıstık çamına rastlaymca kozala.. 

ğıııı -haylice emekle- kırarak ._ 
rasmdaıı fıstıklannı çrJıanp taze ta
ze yemeği pek severleriJ. 

Bu fıstık ta vaktiyle nzun bir 
müddet mühbn bir u~ olarak kul. 
Ianrlırdı. lbnl Sina'dan önce bUJ1ik 
bir hekim olan Razi onu felç has
talığına karşı ve B§k işlerinde kud. 
ret8izllğe karşı tavsiye ettikten son 
ra büytik bir rağbet kazanmış ve en 
lna~ı öksürüklere ka~ı kullanıı
mıt, en sonra da on sekizinci asra 
kadar verem hutabioım bq U&cı 
olmuttu. 

Çam fmtıpun IMani iyi hMledlil 
ıttpheelz olmakla beraber, timdi ar 
tık hiçbir hutabğa karşı liiç dlye 
sayılamaz. Fakat mutfaklarda e. 
hemmlyetU bir yeri vardır. Hele im 
zu dolmasına ku§ üzümü Ue birlik-

te girmezse dolma tam olamaz. İr. 
ınlk helvasına da yalnız başma ka
nştığı vakit ona daha üstün bir lez. 
zet verir. 

Patates Cinsleri 5 
Tipe Ayrıhyor 

Ticaret Odası, patates standardı etrafmda çok mühim tedbirler 
almıttır. Memleketin her neresinden gelirse gelsin, patatesler 
bet tipe ayrılacaktır. Birinci tip patatesin her biri 125 gramdan 
yukarı ağırlıkta bulunacaktır. 

lkinci tip 71 gramdan 125 grama ı 
kadar, üçUncü tip 40 gramdan 71 
grama kadar, dördüncü tip 25 gram
dan 40 grama kadar olacaktır. Beşin
ci tip ise 25 gramdan eksik ohm .. 
yacaktır. Her t ip ayrı ayrı çuvallara 
konulacak, her çuval 75 kilodan nok-

Borsada 
Dünkü 

san bulunmıyacaktır. Çuvallara yüz- M 1 
1 de ikiden fazla kesik patates konul- u a m e e er 

maması şarttır. 

Bakkallarda da bu fekilde 
.atılacak 

Çuvalların Uzerine tip numarası ve 
cinsi de yazılacaktır. Bakallarda bü
tün patates sattışlarr bu kayıt ve şart 
larla yapılacaktır. Odanın bu kararı
na aykırı hareket edenlerden yüz li
ra ceza alınacaktır. 

Oda, piyasaya gelmiye başlıyan pa
tates mahsulü için şimdiden faaliyete 
geçerek memurlarile patates işini kon 
trol edecektir, Bu karar, halkımızı fi
yatina göre muayyen tiplerde patates 
almıya alıştıracağı gibi bakalların da 
ihtikirına. mani ola ıık, çürük, keaik 
ve küçUk patatesler bundan böyle sa
Wamıyacaktır. Bu karara aykm ha
reket eden bakkallar da yüz lira ce
zaya çarptırılacaktır. 

BORSA 
26 MAYIS ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Sterlin 621,-
Dolar 123,-
Fnnsız Fr. 110,-
Liret 120,-
Belçika. frangı 80,
Drahmi 18,
İaviçre Fr. 568,-
Leva 21.--
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 21,-
Mark 25,-
Zloti 20,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 48,-
Kron İsveç 28,-
Altm 1033,-
Banknot 254,-

Ç EKLER 

627.-
126,-
114.-
125..--
84,-
18,-

568,-
23,-
66,-
75,-
23,-

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

1035,-
255,·-

Londra 
New-York 
Paris 

625,- 623.50 

Mil an o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Bertin 
Varşova 
Buda peşte 
Bil kreş 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 

·Stokholm 

o, 7907 o, 7975 
17,685, 17,7975 
15,0240 15,06 
4,6882 4,6996 

87,44 87.65 
3,4588 3,4665 

64,- 64,1540 
1,4382 1,4415 

22,685 22,7393 
4,2192 4,2296 

13.68 13,7125 
1.9696 1.9750 
4.1696 4,1796 
3.9920 4.0016 

107.68 107,9390 
34,40 34,4825 
2. 7320 2. 7382 

23,9825 23,925 
3,1032 3,11 , ________ ./ 

Bor•aJaki dünkü muameleler 
Dün şehrimize Ziraat Bankası na

mına yirmi yedi vagon buğday gele
rek siloya almmıgtır. Piyasaya gelen 
buğdaylar yirmi iki vagondur. Ayrı
ca dört vagon çavdar ile bir vagon 
arpa gelmiştir. Dünkü satışlar biraz 
gevşek olmuştur. Alıcılar soğuk dav
randıklarından az mal satılmıştır. Fi
yatlarda hiçbir tebeddül olmamıştır. 

DUn Haydarpaşadaki silolardan Uç 
bin beş yüz ton buğday ihraç edilmiş
tir. 

1 LiMAN HAREKETLERi] 

Bugün llmanmu:ıa gelecek vapur. 
lar: 

Saat: 12 Ankara KaradenJzdea 
15,15 Bartın Mudanyadan, 6,SO SU. 
det Bandırmadan. · 

Bugün JimanonmJan gider.ek va
purlar: 

Saat: 12 Tan Karadenlze, 9,80 U. 
ğur lzmıte, 8,80 Kocaeli Mudanyaya, 
20 Saadet Bandırmaya, 10 DumlupL 
nar Mersine. 

Dün borsamıza gelen Paris telgrafı 
Türk borcunu açılış 261 ve kapanıı 
260 frank göstermiştir. Borsamızda 
bu hisseler 19,70 liradan açılını§ ve 
19,65 linıda kapanmıştır. Kuponların 
tediyattı devam etmektedir. Avrupa. 
dan her gün en aşağı beş yüz kadar 
arbitrajlık Türk borcu gelmektedir. 
Bu kadar fazla malın muntazaman 
gelmesi muamele itibarile bors4ı.cılar 
mahafilinde tereddüt uyandırmakta
dır. Türk borcu hamilleri borsamızın 
bu kadar fazla tahvilin yükü altmda 
kalmasından ürkmektedirler. Diğer 
tahvillerde bir tebeddül yoktur. As
lan çimentosu 13,65 liradır. Pariste 
~smanlı Bankası hisselerinin kapanış 
fıyatı 460, Paris elektrik şirketi 1310, 
Süveyş kanalı 23500, Royal Doyç 
5165, Fransız rantı 63,20, Yugoslav. 
ya rantı 227 franktır. Merkez banka
mızda bir sterlinge 623 - 626 kuruo tı.. 
yat tesbit olunmuştur. 

f: uar komite•i toplandı 
Ticaret odası fuar komisyonu dün

kü topla.ntısmda İstanbul standının 
mükemmeliyeti ettrafında bazı karar. 
lar vermiştir. Oda, yapılacak stand
da !stanbul mıntakasının biltUn mah
sulat ve mamulatından numuneler 
bulunduracak ve ayrıca grafiklerle 
§ehrimizin piyasa ve ekonomi vui
yetleri gösterilecektir. ' 

Kmnacılar da Kredi ile Satıf 
Yapmıyorlar 

Zahire piyasasında bir firmanın te.. 
diyatını tatil ederek yüzde elli ile an. 
!aşması Uzerine zahire satışları peşin 
para ile yapılmaktadır. K.ırmacılar da 
unculara kredi ile satışı kesmişlerdir. 
Uncular peşin para ile iş görmek mec 
buriyetinde kalmışlardır. 

ZAHiRE 
BORSASI ............ ~__._ . ...., 

26-5-937 

FlATLB 

Kr. Pa. Kr. Pa, 
Buğday yumuşak 6, 7% 6,33 
Buğday sert 5, 2 6,10 
Arpa 4, 5 -.-
Çavdar 4,15 --,...-

Yulaf 4,35 -.-
Susam l5,25 - ,-
Ktıfyemı t0,15 -.-
Tiftik mal 110,- 112,-
Tiftik deri 100,- -,-
Yapak 58,- -...-
Peynir beyaz 23,25 27,20 

a ~LE~ 
Buğday 
Çavdar 
Arpa 
Un 
Peynir 
Kaşar 
Yapak 
tç fındık 

DIŞ FİYATLAR 

Buğday Liverpul 
Bufday Şikago 
Bugday Vinipek 
Arpa Anvers 
Mmll' Londra 
Keten T. Londra 
Fındık G. Hamburg 
Fındık K. Hamburg 

615 
60 
15 
23 
20 
1 
3 

1% 

Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

6,67 K. 
5,69 K. 
5,98 K. 
4,86 K. 
3,84 K. 
8,08 K. 

93,92 K. 
93,92 K. 

Fuçada Bir Memur Rütvet 
i İzmir, (TAN) - Foça tapu me
muru Mehmet, otelci Esattan rüş
vet alll'ken ctirmUmeşhut halinde 
yakalanmı,ıır. 
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Maarif, · ıktzsat ve Nafza Vekilleri 
DUn Mecliste Bütceleri Konuşulurken 
Tenk-itlere Avrı~ A vrı Cevaolar Verdiler 
lktısat Vekilinin 
Mühim Nutku 

Mali Müesseselerin Murakabesini 
ve Alman Kleringini Anlattı 

Maarif Vekilimizin izaha 
Ankara, 26 (Tan muhabirinden)- köylerde 2.388,000, nllfu8larl 

Bugün lılillet !ılecU.tııde Maarif Ve. 800 arumda bulmwı 
kllett b6tçeat mlln•kıp edildikten 8.173.000 vatandq oturd~O 
sonra Vekil B. Saffet Anbn eös ala. nttfuatın 400 den qajJ olaılıs 
rak, Maarif ltlerlmlz etrafmdaJd ten- köyde 8.836.000 vataı:ıdıpın dlD 
kitlere ve IOrU1an euaııere usun ve maktadır. Bizim ntıfuau 800 
etrafb cevaplar verdi. B. Vekil, &ıre olan köylerde bet lllllif1I m;;:: 
§U mttjdeyi bildirdi: mak p.yemfzdir. Amma D 

Ankara, 28 (Tan muhablrlncleıt) - 100 milJOD tonluk linyit artacaktır. Zira ,Ukranla glSrllyoruz arqtıracağız.., 
.,_ Bu Mıe JdlltUr blltçemlsl PQetı 800 arumda bulunan köyierdıt 

seneden 2,300,000 Ura ful& ol&İ'lk Dit veya Uç köye laabet etmek.__ .. _.._., 
takdim ediyonız. Bu miktar her aene bet amıflr mektep yapmak ~ 

Bııgtln llrtuat Vekili B. CelU Bayar, ceYheri talısiJ çağındaki çocuklanmızm ııayı. "- Son olarak Türker ar 
bütçe mtı.akereaf ımıuımda en güzel Kiltahyadaki Jiııyit arqtırmalarm. 

11 
her yıl çofalıyur. Geçen ..,,. 880 mu, lıD ve erkekleri .. bJprada 

ve kanaat verici nutuldanııdaıı blriııl da yilı milyon tonluk cevher teııblt Millet MedüinJe bütre miialereieri Jeoam eder,..,, bhı iken bu oene talebe sayım 130 mayıp ayırmamızı ııoyledileri,ıai 
aöylemi;tir. edilmi.1tir. Sahanın ilerisi vardır. Fa- Nafıa Vek·ım·ız·ın Verd·ıgv ·, bine çıktı.,, daşlar, bu, bir inkili.p prensi Nutkun ana hatlan fQll!ardır: kat B. eeıu Bayar, bu kadarmm bu- Maarif Vekili bundan llOll1'll ylIJısek mtin&kqaya değil, cevap v 
· "- Meclı.te arkadaflarm teıılıitleri gUıı için bize klfJ olduğUııu, llerialnl tedriata geçti, Oıılveraltede ilk yıl ta le delmez. Maruntmıa ~ 
lehte de olsa, aleyhte de olsa mtıneıb aramayı bizden sonra geleceklere bı- y • M • • • d 1 ( le be mevcudu 

3000 
iken bu sene 50001 yet verirken gerek bendeniz 

bih vazifesini görüyor. MUneb~e ltl rakabileceğimizi ıöylemigtir. e n 1 u ~ e e r bulduğunu, üniversitede bu yıl bazı d~ ve .gerek k~lttir aileal te 1' ııum vardır. Dllfllncelere sallııı ıııtl • Ik-t vekili, ııı yerine yirmi ve mlelıat yapıldığım yeni enatlt6Ier a.. gooterilen aevgı ve muhabbe-Aaır.• 
kametler veriyor. Her klğidı imza•- yirmi lld ııeııelik tüepleriıı almabil - Ankara, 28 (Tan muhabirinden)- Divrl ve Zonguldağı da cUmhuriyet çı!dıfım. ,..m ıwr:.ı.,. dil ve tarih fa- tlfata bilJıaua te,.kkUr 
derken bunmı teslriııl ııefalmde g;;. meai hakkında Türk lilepçileriııiıı ı... Nafıa velıilimlz B. Ali Çetiııkaya bu- .-:vraııımda açarız. Başlaml§ 0~ ha.t killteııile dil kurumunun meşkiir mo. CAJıu,lorl 
rflyorum. teğiııI IıaDul etmıye ııaJıaeıı milhey- g11n l4ecllete Nafıa velılleti bütçesi 1arımızdaıı iki kıaım vardır: Blriaı, aaiaiııe clevam ettiğini söyledi vem.. ------
Malt müeueselerin aıurokehe.i yadır. konu!IUlurken yapılan ve yapılacak o- Afyon - Antalya hattmm Burdur. !ek melıtepıerine geçerek ,bilhaaa ak V tenı jQn 

Ticarl ve ıınal müeaae&elerimbin Fen heyeti ôuna ı'azı olursa, alika- lan işleri anlattı, aynca mebuslara oe dan AnWyaya kadar olan kısmı di· şam sanat mekteplerine pek zlvade /'\.On ı 
murakabe şekillerinde ittirat olmadı- darlar, haberdar edilecektir. Fakat vaplar verdi. B. Vekll, demiryÔlu si· leri de Zonguldaktan Erefliye ka • talebe tehactımü olduğunu, erkek aa ' 'suıu··nu••n 

1
• tda ğI ııöyleııdi. Doinıdur. Falı&t aebep, velıil, bu sayede lilep ihtly&c''1UZID yuetimJz hakkmda !ili tafıdllb bil • dar oı... kwrııdır. Bu hatlar için bu nat melıtepıeriniıı de talebe mevcu. LJ ~ l!; 

itlerin tekimW devresinde oJmıudır. halledileceğine kani değildir. Mallan- dirdi: aene blltçemize para koymadık. Fa • dunun akla hayret verecek derecede 
Devlet aermayeoile kunıiaıı maU mımı harice aevlıi lmkimnı hlikiimet "Deııılryolu lnpatı ıılyaaetine hU - kat bu, bu .... yapmıyacatız miııo- artbğmı, hatti müracaat edenlerden Edilmesine 

mn-. divanm muralıabııalne ele almıfbr. "1ııetlıııls devam eımektedlr. BilhU ama gelmeaiıı. Bunun için bir para te- pek çoğunu alamamak mecburiyeti , 1., 
tibl olmalı mı? Bu dava, bütün dUıı- Liman ,.,ır.uztutu .. Sıvaıı - Emırum hatb ile metcıı· darik edilerek her halde difer taraf- karııısmda lralmdığiııı ıı&yledl ve de- v T ~er il at 
yanın davaoıdır. tktiat vekili aıfa. B. Celil Bayar, liman yoksuzlu - !Uz. Bu yol vatanııı ana hatb, ....ıı talı! lsfkilltlanmızı bomııyarak_ ~-- dl ki: nar ar v, ,. 
tile muhtar mu ...... ıerın murakabe ğwıdan acı acı balı8ettl, Karadeııbde bir damanclır. vam etmek blrlııcl derecede emelımız- "- Bu .. beole bu .... Ankarad• ııı.,. 1 ID it': 
ııiııl herkesten ı:ok ı.terım. Bunda bü- bir fırt= emwımda Samwıı karp • Bu sene 12 milyon lira nakit para dlr. Her halde bu sene bu iki hatta da 2&11at melıteplerine muallim yetl,ıtr- olac:&lıtır. lhlıııım aiaııııı m.ııı:., 
yillı: menfaatim vardır. KicDlfuıı çal..- ıuııda bulunurken vapur ıtelıre, .. bir aarfedilecektir. Sıva8taıı Çetinkayaya bqlıyacağlz. - mek için bir mektep açıyonız. 11311 - mak. lhlııııımı aatılm~ ve~ 
mıyorum. Çalıpnlar yanlıı yapana vapura bakımı. fakat llıiııl bir araya kadar olan ıa-ı açtığımızı habrlar· Muaula kadar ..,_. 938 ııeııealnde bu Hnat mekteı>lerindr kımıııdaıı ihtiyat tedbirleri 2 
mesul benim. Bu yükten kurtulmak plmemittir. 1'aradenize gidip yolcu amız. Çetinkayadan Divrige kadar Sonra mühim olan diğer bir tefeb- 1865 talebe, 189 mu•lllm varken bu Bir lwmn memleketlerle 
Jçiıı murakabeyi her kesten evvel be- ve 91ya çılıarmadan dönen vapurlar talıriben 10 Iıilometrellk bir meoafe btiırilmUz ılalıa vardır. O da KU8UI ile yıl talebe .. ym 212fl ••e mual'lııı aayı klering mlinuebetlerlmia vr;,:'' 
nim fatemem lbım. Fakat tatedljlm vardır. Zoııguldakta lmme l§Jeri bo- vardır. Bu sene eylfıle kadar burasını Dlyarbelıir Iıwıımı yapmalıbr.Bu"bat 

81
da200 olmllfbır. Bu aoııenln me. ring, ....ı -p demektir. ııır 

murakabe, devlet blinyeolıideki dar, ııuiıııaam cbye hazan mra lıozuJuyor, bitiriyoruz. Yine bu mall aene aarfm- haciuda kadar 800 ldlometredir. Bu- zuıı ~!ebe "'vm da (2l!Ol dlr... leketler bip .xllRk..~ 
aılu, tegebbihı kudretini kıracak mu- Iı6mür almıya ı-eien vapurlar halıll- da Dıça varacatız. Dıçtaıı ııte tara- nuıı üzerinde lld htıldlniet anlapıılf- füıl&lJ!.' .. tola WiOP ~-BiiDl.f1. _ H reı.,,.•r~·-.. 
ralıabe dl!"ğildlr. -•lorlıı kendi yor.ır-ı-~ --- fU&ıı (a ...._,. plooü.-9lilldo tır. il&Gill!jot«ıt!IU.,,_m ....,. . . ım.-ıııııı...ı 

11 
rinde bir döviz ksynagı olu,-$. l>Uııyeslııdelil boltıllı m-bedlr. gibi tairf1r. ~ hara)> olmut- varacağıı. Proğq.'!WPA l!!ıı<Fr ve dığılllr 1*< c#&r "'-Ir ... bqlı- ~ Vllkili. 

0

8 b_ mülif8llf liiiiill<lllWe phm_.• .• -_... 
Dlier deY!etle~ YQ!da ~ tur. ı.ta"iil>ıı! ;a.ı.:.;ydar' old~ için bunun Uzerinde clddlyelle ve tam bir yacalılarclır. Bıı Qct blalm için eok :aret !';;!eri =ı::: ga!ıo .... t bul ettirdik. Feda ~yls. ~ lıalılmıda bir dosya topladım. Bul ~ duran vapurlardan ıoalıIIe tah .a.u. ile çall§malıtayız. 1939 aon..ı fayülr oJualıbr. Biz, 1nı - etüde ~ .., ı" rtam 

1 
h olan mlin-betleriıııls Jıu ~ 

arlıadaşlar divanım-ta doinı IJye Ucnti Avrupodaıı ııalıll tleretbıe eY!t!IUnde de Emınııııa varacağa ~ Buııan için de lillııı il"- v~rdılrten :..ra ıh .. ..::n., ~ min ettıtı talıdlrde geleıı efYOo ~ 
gldildJlhıl ailyledller. - lııt • mııadlldlr. Çetiııkayadaıı llalatyaya. Iıadar oJaa len teııkillb yapblı. Talıolaatmwon nn ~ ~e oartedBdl.:' an • rllk ıumini ödeyip aerbeıı~ nuıı alıalndedlr. Bu da ~-· 1ıı- Fl,..ı murakabe.inin aiiçlillll kıaım bitmiştir. Demir fertiyle mBI' cleıııleycılu 1-tm& mahsua olan di- açmalı ç ~ k clodJ kete girebilir. DIPr buı ~ ııaıılık devletçiIJie doğru gıdlyor. Anı- lıitiiat Vekili, liman ihtiyacım bily guJUz. Bu haziranm iklııcl Iıafta.aıa. ğer JıımmJan ve bir takım murat • Ia~b, sonra _., lerdeıı yllıı almz, yUz aatarıs. ..-!!,.. 
me itlerinin bu aahada muvaffalııyet.. lece izah ettikten ııoora fiyat mllra- da tamamen bltmlt olacak ve açılna lan vardır. Tamirat maııarifi v-lre, ki;, Arkad 1 • AtatUrldiıı b"zsat da buı llateler vardır. BuııU ıse ;;;.tr: 
le görilJıııolıl ı~ bllııye ve lnırqlll§ta- lıabeoi lfiniıı gUçlüğUnü anlalımt ve tıınmımlsl yapacağis. vesaın. 1npatııı icap ettlrdlfl mu • k dl 

1 
~ 7 'wıadılı .., bl-t .;Ude hallederi&. S~ar da ~~ 

ld teknik murakabe De iktifa edil • tunlan lilylem1'tir: Kuamlan :rol raflann k.rp!Jplır. llemlryolu lıı· en n~du e ıy .;dablar bitmek tize payı verirlerle Iıendileriıuı meıı1ııe !Uzum vardır. DIJııyaııpı her "- Toptan fiyatlarda muvaffalı BuııunJa Ankara_ Sıva& - illa- p&b lıakkmda ııllyll~ bu ka- :ı~gul ıı:' :;!" tabllye terimle~ mm açarm. et}lllfl 
tanfmda bllytlk maU mu-bu olduk, perakende de bayır ••. PeraJıen.. latya - DiJarbeldr lıattmdaıı latan- c!Udn'· bl ır. tlry suı: :tlnce tek kltan u••- Çok aatm, u alan ~ek .,.ı.s it-. aumıe qııyor. ııa,ı.. meııılelıetleri deye ııalUıiyetlm yok diye işin için • bul tarafmdaıı almmak ıuretlle 200 KaraJOllan ıntmlt. . ek 1 hı bir malıaur kalım - clır. &etle söylerim ki. bunlTaıılf 
bir tarafa bıralıabm, en bilYtlttimU. deıı çılmıalı late-m. Sall.lılyet ve - kllometıe kadar lllM&fe kaaanml§ o- Yol ve ]d;prUler iı;lıı 8 ...ı tahııl· ne gımı ç çok iptidai madde alr:;nm& 
alin ıledltl gibi, his, blse bemodz. Pat rille bllo ı, ı:ok mllfktlldUr. ŞimdJiıl 1acap. ···-- vardır. yor.,, dll-k uoııl, gelen maim .,,.ı 11 tlmtahı programında bir madde var- tetJdlltııı 3 mlallııe ihtiyaç göoterir. Bund:;,. aoııra Çatalağızdan Zoıı - -~ talın umı bll k Milll lbldelorlmlsi korn:ronuı "Merlıu Bankuma yatmuı "ot#" dır ki, mura~~ben_ln bu tekilde olma- Harpte divanıharp mtırakabeleri bt- guldağa kadar olan 'tbelll • u olmak Birial ~ um tçeye on- B. Vekil program meleleel f!tra.. larak memleketten çıkrnUI yol 
lllDI. ltlzum gostenr.,, le neticem kalmıftD'. Bu işle!'d:e ce- la beraber. çetin kısmı da yapılacak- m:rci.1 fevkalAde taıulilattır. fmda da izahat verdfkten aonra mlllf dır. 1 

Petrol aramalan bir ve kanundan ziyade tedbir Jimn. br ve lıuııu da ııyıt!l ayında açacatıL Uçııacttd de yllade ııı yol paran lbldeleri1"1ze ollyle temu etti: BOJlııolanmıı oerUen lıJJdf 
1 Buııdıuı -..a velıll, maden tetiıilı clır aldıjmıD ıı;.e.ı; B "-Arkadaşlar, anıtıanmrm ~orıı. ~ 

.. e a--· e·•;~n .. u-Un muvaffakı • a' "--"'- tarif'_,__._de haesuiyete Al ·ı • --ıı ak olarak r. u para· ma._._ .... ha---'·-tı .. lzl btıdtJ.tm lcfn . Bbde.n çok alan.u. aataD --:_~ 
• ·- --- ~ -~ halı -:ra ı e yenı .....z euye ıarıa bU oene ...ıı olaralı iki hat il· a~ -.,·-· ti iıı te hi bır kayıt 1""C• ;yetıerle dolu bir raporunu okudu. Bu ihtiyaç nıdır. Sanayi erbabmm iki dojnı... zerinde ~yıs, Blriai, ı.tan- mllsaadenlzle bunJer baldımda -"" ~:!J ıç u :.Utı~ ~fi 
rapora gilre, petrol arama vaziyeti la gi!oetllmelıle berılber mllırtelıl • Ahııaııyaya lhracab durdurmak • bul _ Edlrfte ...._ki ufalt yolu maJOnıat arzedeylm. <'..eı:en -• Ton. arma ve da ~..M ııudur: de himaye lbmıdır. Çimento sanayi· tan ı.e dJter memleketlere lhrac&b . eri de Lllle~ kadar olaıı kıa- kapı Sarayının matbahlan Tıırk "" I• tomatlk ~ onlar tJAırle r: :MarWııde ilk ııoııdajıla buı umwnl iııe n.,. ne hlmayeklrız, ııe de dilt • ~oğaltmalı clalıa dotlru yoldur. ı.ıeııı- dit ikmal edlyo- IAm .. .,..eri .. 11 ... I•• hltl•I~ A•r• ... derler. Bu gıbl ıuea::ı";!:. ,;,;iiJ" enım""'Iere -dUfle kaldık. liıiııcI mams. Hariçten 'IÜMMto gelıııellııe Ieketlmltde muhtelif ıııemleteqerııı ııı;.ı.oııdan itlbaNıı Iran hududu • ne, Nlfde de Akmedreee, Antalya • almalı ve vermek .. _. 
ooıldajıla ayni civarda 500 metreye aebep, mevcuduıı ihtiyaca kili olma- 27 milyon lira paraları vudır. pd'al' olaıı traıııılt :rolu bu paralar da Yivli minare y!lrMlnde b ... ml"1a- te devam edeeeihı· iııdıı ıarıo-'ııı::a 
laıdar - KWII miktarda hava • -- Bunwıla,... ıııalı.aulilmUzdeıı mal na Mglıul - Edlrııe ~UDU 820 rl lmımılar. Dlnrbeldrde lloncarlyo Yeni - - - - !.&" 
pa çıkb. Petrolle meıbu tabalıalara Kontenjan blktıldan ..,...._,, alrp §ılraraealriardı Alııwıyada bu· ~Ura. tnmlt :rolııııu 1211 bin IJr& Erzıırıınıd• Çifte mbıaNier tanıtr e • '<tllit kalkacak, m~..- *"· 
ela -.ı1lf ettik. 1000 metıeye ka • Koııteııjaıı 1ra11ıtı1rtaıı ııoma TUrlıi nuıı alııılııe olaalı P.....ıs ııatıan • :. otmltladlr. KiSPrlllar içlıı 4e dJinıı.tır. Bu 11m1e kabul buyura..,*r '"~ .U::u!~!t':.'ıacaJıbl"· tf!. 
dar aoııdaja devam edeceil>- yeye her mal ıeleoektir. Gilmrllk hl· -· Almanya De aalaoıııamıs mu- 100 blıı Dra ayırdık YekOıı 2 mUyoıı .,. ı. ••luti• ~. Sultan Ahmet m..ı.. :laıma g B ti kabul ..ı..-. "ti": 

llllreflede 6 kuyu açtık. Iklalııdeıı mayaal lılfl lae, fabrilıalar ~bilir. c!biııce. bblm 'l'O llralık Almıın ma • 145 blıı liradır. y..j- ve köpriiler ...ı. Knnyada lncemlnare, Alleddln . Va~ı::ıe gllııe Jıadat plıll 
tabii havagul çıka, birialndea de DefUM mabnı lndlrmtye gayret eder ıı almamıza mukabil onla!', SO u dö-

1 
n meuuliyetimia durmut ıtbt bir camU 'nlrbest, Karata&. Amasya bi - 91steml 

BU ile bntık petrol bulduk. T inal ter. Şark vll&yetlerimtz4e nakliyenin viz ihtiva~Iarmma kan11ık tutulmak v~yette deiildir. MilınkUn olduğu marhanrt'l. t8t81'ıhul '''ltrhe1•'9f ~roı:u. ceğis.,, 
bil" ku,u açtıktan aonra burada .,. ele ook telirl var, burada olmentodan Uzere 100 abrl&P. Ru yUıde 30 fawa kadar faafi J teytı. Tranait yolunun rumda Vcırflnbetler BUl'B&da Yetil • 

claja devam e&p etmemJye karar - lııtlfade edeııılyorlar. Bunuıı lchı Si· pay, bu oene ... Iıadar eriyordu. Bu 'l'raboolldan Karakiiaeye lıadar olan tllrbe çinileri, Aııkarada aııl s.r.r..ı.. lıpanyaclan G .... 
ftCellz. vuta bir çimento fabrikam kurnnva sene eritilemedi. mesafesi 512 kilometredir. din ve Hlnnavı Ahmet PIP tUrbeel· 

Adanada lalawz BODdajlan yaptık. karar verdik. Tetkikler bitmı.tır. Ec Yaramızı J?ördUk. Mahzuru nma- K" riil' • nin tamirine b&flrva~z. 111t-Jll 
iyi netlcelett vardık. Buram için - nebi pıralanııııı dlltmealııden •· nmda !Paııettik. Derhal tedbir alma- op er _,_, Sultm Fatih devriııd•kl rıah-... Mülteclerin ~ 
raftı malılııelere ihtiyaç var. Sonnya rar göroıılere yardım m...ıeııı, uouıı dık. Bunıt zamaııma bıraktık. Kalı • Köprillarbı Y9ldlııu lılgir olarak '13 !erden biri o1aıı Bedeııtan bu ..,,. ta. fi 
lııralıarak eicle bir malılııe De arqbr- m-ihtlY"Q giSlterııılotlr. Bu 111ıun ortıwnda '""bir aı..vdık. her e baill oldu. Bmııanıaıı 18 11 91111 oe- mire bqlapacak ve oram bir mo ... ba- l+alyaya Çılı 
malan girifeceğlz. hafta maaıııeieler -•m oluyor. cQme..., olurdu. l.ıilııulp .....,. BIU ııeıılndO )aıııldı, 17 llnl de 887 blltço- llııe konacalıt~ ..• '""'"" ııeıılori). aj 
1 Çoruh bakır madenleri 1938 MDeai ihracat lc;in bir bolluk mevsimdi. sine koyduk. Kımnen ihale edildi. ilk tabı=) 750 MUL TECIDEN JtJ 

Bundan sonra Bay CeW Bayar, Ço 1eneai idi 1937 nin. üç ayında da ~u Alınant-ı,.Ja temast11VYz. Kendileri- Müııakua~ koncıu, lamen de kon • af~ Ankan llSztı l1k tahet. SEKiZ KiŞi GELIYOJ ., 
nıhta K varsham bakır madenini ha. bilik devam etuıı.tir. Geçen aenenm ne bir teklifte bulundnlc. Mu..,.hhaı ınak üzeredir. Aldıimuz bu )'Uzde 15 Vekil S :!csı ki· '1'.:: rabideıı ~ cewr bir mUilzlmln lllı IIç a:vmdalı! 22 mllvona mukabil •ov.ı;.,.ı. 3 ••m,.u•rl~ kend•lerile paraiarclan -kette her halele pa- le ~~bl .., uıdı: meı.teıııa , :ıhı hpanyada lladrld aetare~A 
hllıl eolııl aıılatb. Bu mWlslmlıı hU- bu -•· iMi milyon 700 bin Ilralrk ih· Berllııde bu teklifi müzakere edecek· yı.lar bir erer lıaiabllıııak içlıı, ~ n~One alıemmlyet .erı:ıanıa. ca edenleri al&11 .1[aracleDll......., !:; ~anlamayı ...IıendJalııe bu blı ncat var: tir. Bıı tekliften mak .. t. mnn ... ıı.t· ıstifııM ~~itlerini blUrmı· ko "- Arkadqlar, eau '-· ke,tl okut bunJmıı lltetı llzerlııe pek;;;, ~ 
ramaıı1Jtumı bir hatıramm vermeyi T'ürk -Alman ticaret ıel'hntzl" normal .,.,;ne mbt olltbl- ye pyre kb ylz. Bu IW'etle, köp mak itidir Hepinize takdim olunan cilya adısma çıkanıuttn'· ~~ 
çok istemiş, fakat izini bulamamıı, münuebetleri lecek hlcfüıelerfn bfırlaraf edtlm~ ~eJiD ye u 73 • baut olmuttur. ~ ı>UBUlada g&-G1l1r ki. nUfulum t111n tızerine her istiyenln ttal)'a 
bu maden bir aya kadar lllmıl:ıe lıoıı Klerlııı dolaymlle Almanya, fula den lboretl!r. T•lıtlflmlıılıı ıft"Dfaa: ıı:~~ -= lıuıı- 3 7119 ooo ı kanba ve ııaJılrleıiıııbı • Ianıuı ı;ıkarılabll=il b!Jdlrll uııl ~ 
lıyor. Buradan MDedo ll-10 bin ton ıııal almıotır. Fakat clJterlerlııe dı ih riııe uvırını ol4ufmı• ıı...ıı.. :':'u !it~ dan '" • &.ıı..'. Nllfuaları 2oO den fula nlaıı h._. blltlin mlWyet~:,...,.ıj;jl 
belar çıkacakbr. ....,.t arlılllfbr. Son aylarda milva • bul - memnun ot... . SuLı- .,ıen yanm adaauıa ı;ık- h Si~ 

Keclla, meçhul Iıalıramuıı flddetle ..,..ye doğru gidiyoruz. mnlene t"4hlrlerimta al= J',a Nafıa veklJiıııız, 11111ama itleri et. tedbirler alrııdılmt. bu •yede Ana. Vapur, puarteai akpllll ~ "-
alkl§Jadı. Harpten evvelld Ihracatımıııı OBU Buııtııı Uıruatm ~m ~ ıı:ıı~ıer rafında ela lıerkeııl aevlııdJrecek isa- dolu ve Trakyada bir ı:ok OYalar.ııı bu hareket etmiştir. Cuma • .ı 1fl 

B Cel11 Bayar krom latilÜıallııde diye alırsak Alııwıyaya ihracat, harp kiden yalnıs mal u m~ft O•tlvorlar hat verdi, toprafı lllllama lthıln leyls- afetten kurtarılmuı Jmlılnlanııa ;ya. ıımuza plecelıtlr. Vaını:~ 
rek~run bizde oldufunu ve birinclllfi ten evvelki aeviyeye varmlftJr. Hede- hugtln a.decA ~mav:ıdele:hnfzill le~ 11 bir tekUde ilerledifbıi mttjdeledl. landa kaVUfUlacafmı blldlrdt ve ~k teci4en Tllrkiyeye pim 
hl bırakmıyacafmım ilSyledL AJkJt- fimtz, iltilı1alltı artırmak ve diferle- Bu srftff.9, iptid ma Aynca fezeyantara kareı da ciddi alkqlandı. kiz kiti kalmıştır. ır!ch. - rile de ayni aeviyeyi bulmaktadır. hlnedir.,, 
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ayıs artesi akşamı sevimli ve maruf ' 

~ -~~ne2fe!!de~~~~lı~ ::1 Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
22 - 5 -1937 Vaziyeti 

'rar Kartal Malmüdürlüğünden : 
h lhbarn . . 

oltuıan T . amenın Aıt Maha1 Kime alt olduğu 
"ergt a.rih No. olduğu lesi · 

llllkta.rı sene 
l.ıraıt 
42 00 
9 30 24

• 4 ·937 717 933 Pendilı Otelci Hüseyin HUınU 
3 30 4• 3 ·937 7 / 17 933 Kartal Kasap V &malı Haaan 
4 96 4• 5 ·937 7/ 22 933 Hallaç Ali 
3 08 5- 5 ·937 7 / 25 933 :: Kalaycı Emin 

lJ. 00 7• 5 ·937 7/ 41 933 Yakacık Kasap Şemsettin 
7 72 

11• 5 ·937 7 / 50 933 Pendik Köfteci Ahmet Oğ. Recep 

' 

AK T 1 F 
KASA: 

29,599,BS8,2 
16.581,373, 
1,092,799,S 

ALTIN: Safi kilogram 21,043,6371 
BANKNOT • 1 • • 1 • • •• 

UF .AKI.JI{ • • • • ı ı • • --------
Dalailtl elıi Muhabirler: 

Türk liraı • • • • • • • • 1,082,964,05 

Hariçteki Muhabirler: 

PAS 1 F 

Sermaye • • • • • • • • 
47,273,730,77 llatiyat Akçai • • • • • • 

Adt ve f evkallde 
Husual 

T etltırJlllJelri Banlınotlar: 
Denıhde edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerlnt 
tevfikan huiııe tarafmdan vlkı 

Lira 

lS,000,000,-

2,ıos.112.•o 
,,516,007,70 6,621,180,10 

W,7,8,'563,-

7 24 
11• 3 ·937 7 / 62 933 ,, Kasap Mehmet Behçet 

6 90 11• 5 ·937 7 / 53 933 ,, Kahveci Şaban 
ll 59 13• 3 ·937 7 / 60 933 ,, Kasap lamalı 

ALTIN: Saft kilogram 5,054,47 
Altına talıvill kabil Serbest 
dövizler • • • . • • • . . 
Diğer dö~ler ve Borçlu klering 

7,109,529,31 

47,734, 13,372,427, tediyat • • • • • • • • • 
------ıı 

4 80 13• 5 ... 937 7/ 61 933 ., Gazinocu Hasan oğ. Mehmet 
81 00 13• 3 ·937 7 / 62 933 it Semerci Turosi 
3 02 5- 3 ·935 6/ 6 934 Maltepe Kahveci Mustafa 

12 6Q 13• l ·936 6/ 32 934 it Kahveci Fahri, M. Alı 
4 22 2• 5 ·934 4/ 92 934 Pendik Hallaç Hıfzı Abdullah 

16 75 l-12.934 5/ 46 934 Maltepe Marangoz Şevket 
4 78 lS.11.934 '5/ 25 934 Kartal Kahveci Huan afa 
3 83 15·11·934 5/ 26 934 ,, Kahveci Tevfik oğ. Nazmi 

l2 91 lS.11.934 5/ 27 934 it ,, Stileyman oğ. Meatan 
35 i4·ll-934 5/ 37 934 Maltepe it Fahri 

2S 98 3• 3-935 2/ 81 935 Pendik Köfteci Yahya oğ. Yakup 
86 2• 4 ·936 6/ 38 935 ,, Ahçı Vasil 

bakiyeleri • • • • , 42,263.818,0 
ıı-.-__;_---1 

Haine Tahvilleri: 

Deruhde ed.1. evrakr nakdiye 
karşılığı • • • • • • • • . 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine 
tevfikan hazine tarafından vlki 

158, 7 48,ı563, 

tedlyat • • • 1 • • • • • 13,372.427. 
·--......:..----; 

Senetlat Cüzclanı: 

HA.ZlNE BONOLARI ı ı ı .~ 

49,421.082.2(J 
De ruh de 
bakiyesi 

ed1. evrakı nakdiye 
. . . . . . . . . 

Karşılığı tamamen altm olarak 
Ulveten tedavüle vazedilen. 
Reeskont mukabili lllveten ted. 
vazd 

Türk Lirası Mevtlualı: 
l.S,378,136,- Döv~ T aahhütlatı: 

bakiyeleri • • • • • • • . 

1415,376,136,-

19,000,000,-
1 

176,376.136.-12,000,000,-

l4,052.8il,OI 

1,463,99 

22,670,479.01 1 22 ~71 fl4~.~ 
4 31 ao. 7 ·935 5/ 33 935 ,, Kebapçı İsmail oğ. $evki T!CARI SENEDAT • , •• .~ 

2,000.000, 
25,553,82:i,22 

Altma tahvllt kabil devhter . ·ı 
Diğer dövizler ve alacaklı klering _______ , 

16 20 6- 4 ·936 6/ 49 935 ,, Kömürcü İbrahim Cevat 
4 91 9-12-935 5/ 86 935 it Sebzeci Şerafettin 

ll 30 27• 3 ·936 6/ 34 935 1t Yorgancı Huan Osman 
36 23 4- 4 ·936 6/ 45 935 ,, Kasap Mehmet Ali 
l. 90 

2 
3• 4 ·936 6/ 42 935 ,, Kahveci Hasan Ahmet 

9 31 4 • 2 ·936 6/ 10 935 Maltepe Köfteci Mehmet Mahmut 
20 70 ~ 4 ·936 6/ 47 935 Pendik Bakkal Tevfik Mustafa 
17 59 

29
• 4 ·936 6/ 54 935 ,, Ahçı Rıza All 

4 04 
11 

·lt.935 5/80 935 Kartal Ahçı Mehmet 
23 57 1; 4 ·936 3/ 86 936 Pendik Kasap tbrahil Oğ; H. Ömer 
8 28 10 • 

9 ·936 5/3 936 ,, Kasap tbrahil Oğ; H. Ömer 
16 16 2 • 2 ·936 1/ 15 936 Kartal Kasap Klzım 
7 30 1; 1 ·937 6/ 18 936 Maltept. Berber Ahmet Nuri 
7 25 

3
• 2 ·937 2/ 71 936 Pendik Kasap Hasan Tahsin 

E•ham ue T alauilat Ciiztlam: 

(Tahvilat (itibari kıymetle> 
B - Serbest esham ve tahvili.t . 

37,563.770,4 
3,857,800,7 

lDenıhde edilen evrakı nak-, 
A - (diyenin k&rfılıj'ı Esham ve 

-------a 
Avan.ICIJ': 

Altm ve OOvb Uzerlne • • • _.J 
Tahvilat üzerine • • • • • ~ 

66,492,10 
8,5l51,804,Sl ------· 

HiHeJarlar • • 
Muhtelif • • • 

• • • • • 
• • • • • 

YehUn 

8,618.296.41 

4,500,000,-
11, 754,333,27 

337 ,001,439,16 

Muhtelif • • • • • • • • 10~.~. ~,<>;;>~,ua 

• 

Y•kıin 337,001 ,439,18 
lllktıı • 4 --~36 3/ 34 936 ., Sebzeci İemail Sadık. 

fhha.rttaxn da ll~rnleri yazılı "37" aded mükellefin kazanç vergilerine ait 
leblifat . eler ıkametgilılannın meçhul olduğu anlaşılması llzerine ilanen 
çaıı bir kıcraaına karar verilmit olmakla bu •baptaki ihbarnamelerin par
ttiıı tarı ısını daire salonuna talik ktlmmış olduğundan tarihi ilanından 30 
tdecefin~nda kendilerine ait vergi itiraz edilmediği taktirde katiyet kesp 

2 Mart 1933 tarihtnden itibaren 
Iskonto haddi o/0 5~ Altın üzerine avanı % 4'Vı 

~ en tebliğ makamına kaim olmak üzere keyfiyet illn olunur. 

Den· ~ Levazım Satınalma Komisyonu lıanlan 
lral'llıar; 

Cinai Uss\ı Bahri Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 
Kilosu Tahmini tutan nk teminatı 

Lira Lira Ku. 

4.000 200 
2.000 140 
8.000 640 
5.000 350 

15.000 1050 
3.000 150 

12.000 360 
3.000 210 
5.000 250 
2.000 300 
6.000 240 
3.000 600 

# 

toın 4490 336 7~ 

iŞTE BiR GOL 
iŞTE BiR GELiNCiK 

iŞTE BiR LALE 

llti kaı Ultnlığnnız Deniz erleri için yukanda cinsi ve mlktarlaıı yazılı on 
Cuma e~ Bebze açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltmesi 11Haziran937 
l>ıla.caktırnu saat 14 de lzmit Tenıane kapııındaki komisyon ~inasında ya-
\ıeıilcaı · lsteklil~rin yukarıda yazılı ilk teminatlarlle birlıkte ka~uni Bu renkleri ancak VENOS 

&rıı:ı.ı ınuayyen gün ve saatte komlayon başkanlığına vermelen. ruju temin eder. Yeni icad ve A· 
~ . <29} 3> nıerikan formülü VENOS RUJ-

~K~------------.....;: ... ..._ _______ LARI harikulade cazip ve çok ... M '-apalı zarf Usulü ile Eksi'tme ilanı bittir. Sıhhi VENUS RUJLARI 

t_~gla Nafıa Direktörlüğünde~: i".::~:ı:::~;ed:,T.:.u· 
ti llıetk 3-1937 Per,embe günü ihale edileceği illn olunan Mufla Villy• 

~ l'ezinde Yl..Ptınlacak 3469S lira 76 kefif bedelli huıual ida.re ve # --------- ~ 
~d.ıhı ıra 87 kuru, ketlf bedelli Halkevi binaları ekailtmeelne ıatekli çık· Sdıhat noktal naamadan • 

TASFiYE 1LAN1 
Hali Tasfiyede Şark 

Yolları Türk Anonim 

Demir 

Şirketi 
2 inci illn 

19 Mart 1937 tarihinde inikad eden Şark Demiryolları Türk 
Anonim Şirketi h!uedarlar fevkalade içtimamda ittihaz edilen 
karar mucibince, ve ıabn alma nıukavelenameıinin tudikını mü
tezammin 3158 numaralı kanunun 5 May11 1937 tarihli Ye 3596 
numaralı Reeml Gazetede inlitarı üzerine mezk\ir Şirket S Ma
yıı 1937 tar.hinden itibaren fe.ih ve taıfiye haline vuedilmit 
bulunmaktadır. 

Bay Piyer Bald, lpolit 8Qf&ye, Röne Şaaerio, Moriı Dövi, Er
nat GutzYiler taafiye memurları olarak tayin edilmitlerdir. 

Hali taafiyec:leki Şirketi ilzam edecek bütün muamelelerin ve 
alelUnıum mezkGr Şirketi alakadar eden bilcümle enalc ve Yel&· 

ikin ugarf iki la.afiye memurunun imzumı havi olmaları icap 
eder. 

. 
T. k • • • 
ıcaret anununun 445 inci maddeıi mucibince, alacaklılar 

alacaklıların kayıt ve teıbit ettirmek üzere Şirketin İıtanbulda, 
Sirkeci garındaki merkezine müracaat etmeye davet olunurlar. 

ltbu ilin birer hafta faıda ile 3 defa gazetelerle intİf&I' ede-
cektir. Yukarıda zikredilen bir aene müddet 3 üncü ili.nın inti
f&l'Jndan itibaren batlıyacakbr. 

TASFiYE MEMURLARI 

Dltltt ...,..lın n ll111ılın "lıtme U. idaresi Rlılın 
tlıaıe edil dan buna aid müddet 14:-8-1937 Pazartesi rtınU aaat onaltıd& 
lte,ır:;: Uzere uzatılmıftır. · ÇOK GÜZEL Muhammen bedeli (68,000) lira olan küçük yol malzemesi ile muham-
2 - 8 11 

ceman 81061 lira ı58 kuruştur, bir tarzda yap.i.mı ilk çocuk a. men bedeli C2~.l500) lira olan şöminuman takozlan 9-7-1937 cuma ,UnU 
.\. - ır.'V:e aid evrak tunlardır. rabalan, her yerden ucuz fiyat· saat 15,30-da ayn ayn kapalı zaıf usulü ile Ankarada idare binumda 
~ - At Utnıe tartnameal. aa~ın alınacaktır. 
C - 8g Ukavelena.me projesi larla yalnız Bu işe girme~. isteyenlerin kUçUk yol malzemesi için 4.650 ve töminu-
l) - ll' Yindırhk lfleri genel tartname•t. Bakar Ma~azalarsnd man takozları ıçın de 1,912,l50 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta-
) - s~ ve huıust f&rlname. yin ettiğ~ v~sikalan: resrnt gazetenin 7-5-1936 a-Un ve 3297 numaralı nilı· 
lıteıtıu 81lei fiat kqif hUllaa cetveli • satılmaktadır. ~ bumda ıntıtar etmış olan talimatname dairesinde almilllf vealka ve tek-

dUl'lUğU er bu evrak}an 406 kuru.t bedel mukaıbllinde Mufla Natla Mü • '•••••••••••r liflerini ayni gUn sa.at H,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri li. • a - ilden alabilirler. ımıdır. 
baınıı ~tme 14-6-1937 Puarteli gUnU aaat onaltıda Muğla vilayeti ZAYI Şartnameler (124) kın·u·a Ankara ve HaydarpJUı.a Vezneıenn· de ıa • .ıı -acU:rn .... ı_ - 227 numaralı ve 51 sicil - ..,. -,.-
~ - ""·-·· -uude kapalı zarf uıulü ile yapılacaktır. tılmaktadır. (2921) 

lltt 'qubneye girebilmek için 6079 lira 62 kun.lfluk muvakkat temi- kayıtlı arabamın ehllyetnamesini ka-
~ eUt bbı8'1 "e Nafia Vekllettnden almlllif müteahhitlik veelkuı ve ayn· zaen zayi etmiş olduğumdan yenisini -------------------------

. liralık yapı itlerini b&f&rdığm& dair vesika göatermelİ llzım • çıkaracağını, eskisinin hUkmU olma- l stan bu 1 L i m an iş 1 et m e i da resi n den 
a.~ - ~L'U dığını ilan ederim. ;-t '""-liıııu erin teklif mektuplarını UçUncU maddede yasılı uatten bir 1 - HUktlmet tarafmdan ıatnı alman ve idaremize devrolunan Ja. 

\tlttaıidtr • kadl.I' encümen reialJğine makbuı mukabilinde vermeler! Haytk Kazancıyan tanbul Dok ve antrepo firketinin 1908 yılında ihraç eylem~, oldufu ob -
~:._Post.ada olacak gecikmeler kabul edilmeı. (2946) llgasyonlardan 12-~-1937 tarihinde Beyoflu ikinci Noteri huzurunda icra 

ZA Yl - Taksimde Fikri Tevfik o- kılman keşide ile amorti edilen 802 tahvilinin itfa bedellerile tedavülde 
tomobll okulundan 926 yılında almıt kalan oblipayonla.rdan 62 N. lı faiz kuj,on bedelleri Haziran 1937 den 
olduğum 429 numaralı eehadetname- itibaren ı, Ba.nkuı htanbul fubesi tarafından idaremiz namına tediyeye 

9 ·· KAYIP - Tatbik mtihrilmü kay. 

~'l'el>tk .. U Y Ü k a d a bettim. Yenisini çıkaracağımdan eı-0Yde 
'- llıobu Yeni inşa olunmuş bir ki mührün hükmü yoktur. - Finız-
1111tele.ırıde ~ ile satılıktır. Büyükada ağada Ağahamamı cadesinde 21 Ha-

'ba:h Ildız Pastahaneainde ŞUk yırlı apartmanında 1 numarada Şeri-
ftltlracaat. fe Kamer Gülbeyaz. 

mi kaybettim. Yenisini alacağımdan ~~:!;rti edilen her tahvil mukabilinde 82/80N.lı19 adet faiz ku
zayiin hUkmU yoktur. ponlamıı havi olma.k ,artlyle cem'an (22) lira ( 44) kuruş ödeneceği 

Meriçli Ali Girgin bildirilir. (2934) 

Siz de bu kremden 

ıaımaJlnız! 

8ütU.n cihanda elU senedir dalma U.. 
ttin ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük blr bilgi ve uzun blr t.ecrUbe 
mahsulü olarak vücude getlrllmit 
yegane sıhhi iuemlerdir. 

KREM BALSAMIN 
'61U'etlnl 8h •• prlataablda değil, 
llbh.I enatnun Parla, Loadra, Berlbl, 
New • Yorll ..-ılk eastttWerindea 
ytlalsoe krem anamda blriDcUlk mil 
Watnu pzenm•ı olmakla lsbat "' 
mlftlr. 

KREM IALSAMIN 
GUndlb lçlD yapa, ıeoe f,çbı yalb 
•• ball8 acı badem kremleri. Tanna· 
DUf ecu, ltrlyat ve tuhafiye mai .. 
alanııda bulunur. 

tNGtuz KANZUK ECZANESi 
BEYOOLV - lBTANBUL 

"Providence" tranaatıantifile 
Paria Seyahatlerı 

1 el seyahat 11 Haziran 
2 net seyahat 4 .Ağustoa 

Dönü,: Nis ·Monte Karlo. Ro
ma • Brtndizi • Pire • tariktlı ya 
pılacaktır. 

Fazla maltlmat için: 

NAK 
seyahat acentalıfma mUracaat. 
Galata, Rıhtım cad. 7. Tel. 43126 ' , 
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Kaç yaşında ' 
•• •• •• gorunuyor
sunuz? 

TecrObe göıteriyorki. l 

~,,., ~~~~:~ ıl ~ }• . ., 1 yaşlınndın 
~ ı daha ihtiyar 
~ ~ . • 9örOnDyorl11. 

a s ~ ~::J~~:.:.:~ '..J 4\:J ~ rında gora~ .. T nOyorlar. 

}• ~Yalnız 1 kadın . . . . r 'daha genç 
"" gOrünUyor. 

~~w Sebebini okuyunuz : 

Sıhtıatınızi -muhafaza etmek 

ve Genç kalmak için .her 

sabah Havagaz~ Şof~Ben 

ile bir Duş alanız. 

Öksürenlere:katran Hakkı Ekrem 
Artık ecnebi mah kullanmıya hacet kalmadı 1 

Tamamen Türk işçilerinin çalıştığı fabrikamızda; 

Avrupa malından daha. iyi ve daha. ucuz 

Ş RT 
Çatal, kaşık ve bıçak takımları, çay kaş_ıklan 

vesaire ka.t'iyyen paslanmaz ve daima ayni güzelliği ve ayni parlaklığı 

muhafaza. eden haJi.s alpa.kadan yapılmaktadır. Her yerde arayınız ve 
Avrupa malını verirlerse almayınız. 

Mekteb idarelerinin Nazarı Dikkatine: 
Çatal, kaşık ve bıçak takımlarımızın tarzı imalini görmek istiyen mek· 

tep talebesinin grup halinde fabrikamızı ziyaret etmeleri rica olunur. 
Umumi deposu: Tahtakale, 51 No. lı Poker tıraş bıçaklan deposudur. 
Fabrikası : Beşiktaş vapur iskelesi ittisalinde No. 28 • 30 

i istanbul Vakıflar Direktörlüğü illnları 1 ------------------
Semti me§hur ve mahallesi Cadde veya. sokağı No. sı Cinsi 

Muhammen 
aylığı 

Lira. K. 
~işli, M~rutiyet 

Şehzadebaşı, Kalenderhane. 
EminönU Ahıçelebi. 
Ça.kmakçtlarda., V aldehanı 
Mercan 
Çarşıda. 

Keçi hatun 
Ahı çelebi 

:Alııçıelebl 

Ebe kız 

Cami 
Valdehanı içinde 
2 inci Ust katta 
Harbiye caddesi 
PüskUlcülerde. 
Yağhane 

HaSiriskelesi 

Yağ iskelesi 

4-7 
19, 20 
32, 33 

3-68 
17-19 

25 

Valde apartma.nmm 8 inci 
dairesi 

· Hane 
lki oda. 
Iki oda. 
Dük!<ln 
Iki dükkan 
Arsa. 
Yeniköy ve Adalar kayık
lar i!kele yeri 
Kanlıca Pazarka.yığı is-

27 00 
12 50 
30 00 
9 00 
3 50 
2 00 
1 00 

47 50 

kelesi 47 00 
Yukarda yazılı mahaller 938 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere açık artırmaya. kon

muetur. tatekliler 7 haziran 937 pazartesi gtinU sa.at 15 e kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstan
bul Vakıflar Ba~Udilrlüğünde Akarat kalemine gelmeleri. (2979) 

Konya iskan Müdürlüğünden: 
Çumra.da. yapılacak göçmen evleri için lüzumu olan ve sureti ihzar ve 

ebadı ve cins ve nilkt.a.n fenni şartname ile kereste listesinde yazılı (913) 
metre m.iki.b mamul kerestenin 2490 sayılı kanun ve olbaptaki Vekiller 
heyeti kararına tevfikan 2-6-937 tarihine mitsadü çarşanba günü saat 
15 de Konya !skln Müdürlüğü ~airesinde pazarlıkla ihalesi yapılmak 
üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - Keresteler Hadim ve Karaman arasındaki Kandevir ormanından 
ve hUkfımetçe gösterilecek maktada.n kesilecek ve orman resmi hükfıme.' 
te ait bulunacaktır. 

2 - Kereatelerin 455 metre miklbı mamul olarak 31 Temmuz 937 ta
rihinde ve 458 metre miklbı ,da yine mamul olarak 31 Ağostos 937 tarihin 
de Çumra kazasında HUkfımetçe gösterilecek tesellüm mahalline teslim 
edilecektir. 

3 - Kere8telerin cini ve ebad ve miktarmı gösterir liste ve f ennl ve 
fdari fa.rfJ:ıameler latanbul ve Konya iskln müdürlüklerinde mevcud olup 
talipler her zaman görebilirler. 

4 - Talipler kerestelerin muhammen kıymetine nazaran % 15 nisbe
tinde kat'l tem.inat akçesi depozito etmeye mecburdurlar. 

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

OLÇO ÜZERiNE 
Fenni Kasık 

Mide, barsak, 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Koraalar 

isteyenlere 
ölçü tarifes 

gönderilir. 
Eminönü 

lzrnir sokağı 
Tel. 20219 

ZAHARYA 
Orepulos 

Taklidcilerden 
sakınınız. 

Sahibi: Ahmet Emin l'ALMAN. Um 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limiteı 
umf Neşriyatı !da.re Eden: S. SALIM 

ı Şirketi. Basıldığı yer TAN mı.tt>aası 

lhtlya.rlamakla yq meselesi 

mevzuubahis değildir. Belld 

cildinlzdekl ~'Blocel, tabii' edl • 

leq fabli ve sıhhatU cevherin 

mevcudiyeti rol oynar. Ciltleri 

BloceJ cevherile ungin olan ka. 

dmlar 60 yaşlarında olsa bile 

geıie 'geiıç görünürler. Cild.inh, 

BloceJ cevherbıJ kaybetmeğe baş 

ladığı vakit 25 yaşında olsanız 

blle lhtiyarl8.JD.1f görünürsünüz. 

Kederler ve d~ünceler Blocel'I 

kurutur. Bunun için cl1dlnlzl. 

genç, hayvanlarda gizlenı:niş 

elit hüceyratı merkezinden Is • 

tihsa.İ edneo taze ve saf Blo. 

cel'le besleyiniz. Bu cevher, clL 
dhılzJ kuvvetlendirmek ve genç. 
leştlnnek ha.ıı,sasma ·maliktir. 

Tabii Blocel lhtlyatmızı oyandı. 

racak ve cildiniz • buruşukJuk. 

lar, çizgiler, siyah benler gibi. 

ihtiyarlık alametlerinden kendi 
kendine kuıtaracak ve hakiki 

devamb bir gençlik temin ede • 

cektlr. Halihazırda Blocel cev. 

heri haiz yeglne bir cilt unsuru 

vardır. O da penbe rengindeki 
T~on kremidir. Hemen bu 

akşam yatmazdan evvel ~tbik 

ediniz. Sabah ta beyaz rengin. 
deki Tokalon kremlnJ kullannm. 
Şayanı hayret bir netice Ue kar. 
şıla.,a.caksmız. 72 y&'jmdakJ ka. 

dmlarda buruşukluklar zail ola. 

cak 50 yaşındald kadnıiar ancak 

82 yaşında görtilecek ve genç 

lm.lar ise hiç gönnediklerl cazip 

gtızellikte bir tene nıallk olacak. 

lardı~. Muvaffalayet muhak • 

kak ve teıninatbdır. Tecrübe e • 

diniz. Memnun ka.Iacaksmız. 

Binlerce Tokaion milş . 
teri.sinden nıUessesemiu 
mektup Y8.Zanlann mil 
şahedeleri, k.endiliğinder 
gelen en kıymetli deliller . 
dir: 

(Ytlztlmde ergenlik v• 
kiicük delikJer lçerisindı 
bir takım ılvilceJer oldu 
ğundao iyi bir cilde malil 
değilim. Bir çok krem· 
ler kullandıktan sonra 
nihayet l'okalonda karar 

.. kıldım.) • ~ 

D. ~ · No. 4 M ... tzmiı 
(Cildim çok anza1ı vı 

sarkıktı, bu hal, beni ya 
,ondan daha fazla göster 
melde idi. L,t.e altı aydr 
Tokalon kuılanıyol'UJJ' 
Memnuniyetle itiraf ede 
rlm kı bu nıUddet zarfın 
ila dUzgtin ,beyaz ve tazı 
bir cildt sahip oldum .. ) 
S. Caddesi, D. Tüccarı 

y · A. M. Eskişehir 
Bu m-'ktuplann udla• 

do!lyalarunızda sakhdır 

Mü~ercim Aranıyor 
Ecnebı bir nıUessese ta f d . . ram an 
ingilizceden türk"eye ve Fr 

d t .. k ıc ansız-
ca an ur çeye layıkı'le +A .. . . uı:rcume-
ye muktedır ıyi bir nıu"t . 

ercım a-
ranıyor. Taliplerin (M"t . ) 

il ... u ercım 
rumuz e Istanbul 176 1 numara ı 
Posta kutusu adresine yazmaları. 

27-5-937 

VIM iLE 
EŞYA ÇABUK 

ve 
·zARARSIZ 

TEMİZLENİR 
. 
Satıhrar dalma 

yeni gibi_ görünü" 

Kablarınızs \ıtur madde
lerle temizleraini&' çabuk 
aşınlrlar, çünkO bunlu 
pislikleri kazıyıp çıkarırlar .. 
Satıhları yeni gibi muha• 
faza ~den vo pialikleti 
çarÇJbuk çıkaran ancak.i • 
VIM'dir. Nemli bir be~ 
parçaıının ilıtüne bir a:ıt 
VlM koyub ,hafifce eilerı
ıeniz yat ve pislikten 
eıer kalmaz. 

• 

ÇATAL BIÇAK, AHŞAB AKSAM, PORSELEN EŞYA:, 
BOY ALI YERLER, MADENi EŞYA 've CAM E.ŞY ANIZI 

Temizlemek için dalma ViM kullanınız. 

Taklidlerden sakınınız. 

Devlet Demiryolları Avrupa Hattı 
9 uncu işletme Müdürlüğünden: 

lstanbul Banliyösünde Mühim Tenzilat 
Florya, Yeşil köy. Bakırköy gibi sayfiye yerlerine aid demiryol banll1' 

ücretleri pek ziyade indirilmiştir. 
Her gün ıstenildiği kadar seyahate müsait olan on beş gilnlUk, bir af • 

lık, üç aylık abonuman kartları gündelik münasebette bulunacaklar içJ.I. 
çok elverişlidir. 

Uç aylık bütün bir sayfiye müddeti için, abonuman kartı alındığı talt' 
dirde, verilecek para.; 

Yeşilköy, Florya - J.stanbul için: 
üçüncü mevkide 775 
!kinci mevkide 1107 
Bakırköy • J.stanbul için de: 

554 
775 kuruştur k1, sefer başına isabet eden mfi<tl' 

3-5 kuruştan ibarettir. (1237) (2754) 

. Sovyet ORAK Z E " i T 

1 ~ 
makineleri Konya. Asri süt makineleri · 

· Niğde, Afyonka • h ' b' k' yı· ken 
Vil

. . ıç ır ma ıne 
. ra.hisar ayeti en ~~~ 
· um.umi acentalığı dine rakip görmlyen 

:~-=-~ Ve ZENlT müstesna. bir SEPA. 
~- SEPARA • RATÖR'dür. 
~ TÖRLERİ lyi istihsal ve bol 

Türkiye genel tJatış deposu ve her k 20 tilı' kıntınaı . . anca sene garan 
nevi alatı zira.iye depozıterı: •. . , . 

TÜRK ztRAAT Kol. Şti. müş ırelı ZEN 1 T le kabildir • • 

Tünel Cad. 83, Galata, Tel : Özinan Çünkü : 
Telefon: 41986, şubeleri: lstanbul. ı Tekniğin bir şaheseri olan 
Tel: 21850, Çumra: Telgraf: Kumrulu dalına ZENlT'tir. ~ 

Erzurum Abidesi Müsabakası 
iki Ay Uzatıldı 

Güzel Sanatlar Akadem si Direktörlüğünde,,: 
Erzurumda yapılacak olan abideye a.id müsabaka müddeti iki ay uıatıl-

mrştır. Alakadarlara ilan olunur. (2952) _../ 

Mevduat için elverişli şartlar 
Para plasmanı için öğütler 
Kiralık Kasalar · 

Bütün gün arasız açıkbr 


