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SAHiP ve BAŞMUHARRiRi 

Kuruluş Tarihi 

1 Klnunusani - 1924 

Kemalist felsefe 

l'azun Gerard T ongas 

D•O•rll Franaız mu
harrirlerinden Berard 
Tongaa'ın Büyük Şef 

ve memleketlmlz hak. 
kında yazdıOı deOerll 
kitaptan bahaetmı, ve 
eaerln ba,ıangıç kıa

mını da tercüme ederek 
okuyucuların>ıza aun -
mu,tuk. Bugün ( Kama. 
llat Felaefe ] adındaki 
dlger bir kısmını nak
ledıyoru:ı: • Okuyucula
rımızın bu güzel ve 
ilmi aatırları zevkle O· 

kuyııcaklarından emı. 

nlz : 

f6 le iyasi Kriz ,. , " lkti -
ii;;;2} sadi Kri:ı: ,, le beraber 

beynelmilel dünya, bir 
Ue '• Şiddeti i sosyal Kriz ,. le karşı 
~arşıyadır.Muztarip sınıfların ( Ame• 
e, köylü, rençber ) hemen hemen 
batün ümitleri Komünizme dayan· 
~llktadır. Fakat bu sahada yapılan 
D·Crübeler iyi neticeler vermemiştir. 

1
1 ~er taraftan milletleri idare eden· 
6tın bir çoğu hakikati maziye doğru 
dönüşte buluyorlar ve despotizme 
~nüyorlar. Halbuki , despotizimde 
y'rılerce yıl müddetle denenmiştir . 

1
6 •diiji netice insanlık için kanlı 
eıaketlerden başka bir şey olma
ıııı,tır . Binaenaleyh bugünkü bu , 
~8Yıll irtica, masum milletleri feda 
, llıek ve onları modern harplerin 
l(;0 1zlarına atmak suretile tarihi bü-

rı hataları tekrar etmiş olacaktır. 
~ . Dünyaya şamil olan bu sosyal 

1 tız karşısında Kemal Atatürkün 
~lıefesi Tüm Komünizmle , eski 
, 1Yal rejimler arasında bir nazım 
~IQ oynayabilir . Kemalizm , diger 
"11\0n felsefelerden müfrit-pasitif
~Qi ve müfrit - halkçılıijı ile ayrıl-
aktadır. 

eJ<I ~ O , müfrit-pasitiftir . Çünkü , 
~'nsiplerini nazariye halinde bı· 
,11krııaz, derhal gerçekleştirir. Müf-

1~aY1 ~ :-- halkçıdır. Çünkü , harcadığı 

1
,r 1 tun gayretlerin hedefi halkı yani 

a bal \~eleyi , köylüyü , rençberi tetkik 
A' ~ llıe~, yükseltmek ve medenileştir-

l ~~ktır. Bu suretle, Kemalizm halkla 
rı•·~ ~~rıevver sınıf arasındakı uçurumu 
p•1 l;ıijllıkün olduiju kadar kaldırmağa 
tıl'' lışrnaktadır . 
~aP '' Müfrit-halkçı olan Kemalizm , 

Y i! ı. ·kırı vicdani na şu mefhumu yer· 
!11 ~"ttırmeğe gayret ediyor : Meda• 

~tet hürriyeti t~min eder ve saa. 
~ rııüstakil bir hayattadır . Yani , 
ı1;ası, dini ve sosyal bi hakimiyet 
~,~nda bulunmayan bir hayat . Ke 
ı1 lıım her şeyden evvel , kendi -
\~ce, despotizm tarafından insan· 
,'rı k .. falarına yerleştirilmiş ve 
, 'azj bir eleman olan din taassu· 
\~a. mücadele açmıştır . O , taas-

f 
u·~ 1~;. bütün bu engellerini bütün 

e l~ 6
• I kanun dışı etmek :suretile 

Jf1 ·.1 ~0.dıın kaldırmıştır. Müfrit - halk· 
~1 111 

din hakkındaki noktai nazar
~ı'nı bir kaç satırla hülasa etmek 

·r ~' ı,;ıııdır. Dinleri uzun zaman haki
IJl,f ~ 1~, 1 <ıramış olan bir takım felsefe 

nı) IJ~ 1°1ıırak kabul etmek icabeder . 
~i. ı,ar metoclarını asırlarca kolay· 

~I \d tııtbık etmişler fakat insanlıija 
1'~ etı verememişlerdir. 

~I l:ıilakis, insanlar arasında bir 
l'rtı müsavatsızlıklar doğurarak, 
ı\nı sosyal ve foal hayatın dı· 
lıı;t &.tarak ve harplerin zuhuruna 
~il~ olarak insanlığı muhtelif par
·~ a ayırmışlardır. Bununla be
, ı,1' müfrit halkçılık vicdan hü
'i,~ 'ne mani olmamaktadır. Millet
,, 10.rıa dilinde s11nulmuş olan din· 

l:ı8:kdir eder. 
'lıl~ ır kere din taassul:>undan kur· 
1~,6~~ o.lan vicdan Kemal Atat ürk 'ün 
'Ilı' 6•ınden bir müstakil hayat 

, ı,~ Ufo alır., Bu hayatı gerçekleş· 
dJı~ ''ek · 

l\1 ıçin Kemalizm halkı kapita· 
1 e,-ii ~t, ın esaretinden kurtarır. Hu. 
ı\J~ Uı servet ve sermaye müfrit

,'!' ır .Çılık için sosyal marazi eleman-

--- •• •• Perşembe 
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5 Kuruş 
ADANA: Telefon 17 GÜNDELiK SiY ASI GAZETE Ulucami yakınında hususi daire Plı:. 44 

BULGARiST ANDA BiR ÇOK 
TÜRKLER SÜRGÜN EDiLiYOR 

Seyhan üzerindeki ame 
liye bu hafta başlıyor 

•• •• curmu Nefyedilenlere karıştırıcılık 
isnad ediliyor 

Sofyanın umumi görUnU'ü 

lstanbul : 15 ( Hurusi ) - Bul· 
garistandan aldığım haberlere fi:>re 
Sofyada ( Doğruyol ) gazetesi sa
hibi Bay Mehmet Celil altı ay müd
detle Gabrayaya. Karnobat münev. 
ver Türklerinden sakin, Kotele, Fil· 
beli Tahsin oğlu Mehmet Kemal 

ile Türkiye gazeteleri bayii Çavuş

oğlu irfan başka yerlere sürgüne 

gönderilmişlerdir. Eski mebuslar· 

dan Rusçuklu Deruiş Hafız Sadık 

da partizanlıktan dolayı Kulaya 

nefyedilmiştir. 

Hatay intih.abına- sui • 
kast hazırlanıyor-

f"': .................................................... ........, 
* icra Vekilleri i 
1 Heyeti toplandı 
* : Görüşmelere Mareşal 
*Cakın a k da iştirak etti • * a f 

f Parti grupunda İ 
* müzakereler i 
: Ankara: 15 (Telefonla)-i 
t Cumhuriyet Halk Partisi 
* grupunun dUnkU toplantı- ! 
* sında Kültür ı,ıerl hakkın- ' 
t da Manisa Mebusu Refik 
~ ince tarafından geçen Par 
t ti grupu toplantısında so. 
* rulmu' olan sualler Uze-

l rlne Hatıplerln mUlalaa ve 
izahatı dlnlenmı, , Maarlt 
VeKlll tarafından verilen • 

• cevap ve beyanat tasvip f 
t olunmu,tur • * 
: Parti grupunun bu top- * 
* lantısından sonra icra Ve. * 
* killerl Heyeti Ba,vekll Ce· * * illi Bayarın riyasetinde lop i * lanmı,, dahill ve harici ı,. 
* ler Uzerlnde müzakereler 
i yapılmı,tır • Bu toplanhya * 
i Genel Kurmay Ba,kanı Ma i 
t re,el Fev:ı:I Çakmak da iş· t 
* tırak etmlftlr • * 
t ....................................................... : f 

Regülator ve sağ kanal işleri 
müteahhidlere ihale edildi 

Bölgemiz su işleri faaliyeti de- ı 
vam etmektedir. Seylıanın sağ ve 
sol kanalı ile Regülator, Berdan ve 
sağ kanal ihaleleri yapılmıştır. Bun· 
!ardan Seyhan kanalını Arar şirketi 
almıştır. Berdan kısmını Ja Mimar 
Yahya Ahmet almıştır. Bu iki mü· 
teahhid şehrimize gelmiştir. işe baş· 
lamak için hazıı lık yapmaktadırlar. 

Bu sene zarfında kayalık kısmın· 

daki hafriyat ikmal edilecektir. Ô· 
nümüzdeki hafta içinde ilk kazma 
vurqıa işiı:e de merasimle başlana· 

cağı haber alınmıştır. 

Diğer taraftan feyazandan ko· 
runmaya ait tedbirlerle, sulama ka
nallarının mütebaki etüdlerine dört 
koldan devam edilmektedir. Projeler 
ikmal edildikçe bunlar d., mün:ıka· 

saya çıkartılacaktır. 

MALi VAZiYETiMiZ 
Son altı aylık .. 

seneye gore 
tahsilatta geçen 

tam 12,500,000 
görülmüştür lira bir fazlalık 

Ankara ; 15 ( Hususi ) - 1937 
finans yılı altı a~lık tahsia tı 132.540. 
192 lirası hali ye 9.712.391 lirası sabı · 
ka olmak üzere 142.252.583 liradır. 

1936 finans yılının allı aylık tah 
silatına 12.445.969 lira bir fazlalık 

göstermektedir, Aftı aylık rahsilatın 
varidat nevileri itibarile miktarları li 
ra hesabile şöyledir : 

• 

Ehemmiyetli vazifelere -. -.-----.-. -.,--
hala Türk düşmanları Çınlıler Nankını tama-

yerleştirilmekte · men !ahliye ettiler 

Hayvanlar vergisi 13.344.086, Ka
zanç vergisi 13,188.104, gümrük ver
gi ve resimleri 22.28:5.999, muamele 
vergisi 13.683.195, islihlilk vergisi 
10.649.388, damga ve harçlar 5.961. 
143, inhisarlar 20.432.798, buhran mu
va1.ene, bava kurumlarına yardım ve 
tayyare vergileri 27.835,471, buğda

yı koruma vergisi 3.821.191, sair 
vergiler 10.051.208. 

1936 finans yılının altı aylık tah· 
silat rakamlarına .nazaran bu yıl Güm 
rük ve İnhisarlar resimleri hariç ol. 
mak üzere :di~er bütün verx-ilerde 
205.000 - 5.000.000 küsur lira ara
sında bir fazlalık bulunmaktadır. 

lskendr.run : 15 [Hususi ] -
Hatayda yeni rejimin ilam dolayı- j 
sile memnuniyet izhar eden ve Türk, 
]erin lehinde oldugunu müteaddit ,, 
misallerle göstermiş olen Rum ka
tolik camiasından Samp:at, Garo'nnn 
emrile işinden çıkarılmıştır. 

Antakya Kaymakamlığına Kı 

rıkhan Kayıııak~mı Sefahattin, Kı · 
rıkhan Kaymakamlığına Reyhaniye 
nahiye wüdürü Zühıü, Reyhaniye 

Bundan maksat şahısların 

anormal bir hal alan menfaatla· 
rıdır. Büyük sermayeler halk için 
çok tehlikelidir. Bu çeşit despotizm 
halk için sefalettir. Bunun içindir 
ki: Kemalizm büyük sermayeli, bü
yük endüstri ve ticaretli bir etatizm 
tatbik ediyor. 

Bu devletcilik, fabrikalarda bir 
memur gibi çalışan amele için, bu 
suretle büyük sermayeleri elinde 
tutan devlet için, ve bu para saye 
sınde her tarafa yayılmiş olan ey· 
liklerden istifade eden halk için çok 
avantajlıdır. 

Kemalizm, bütün unvanları, ve 
sosyal sınıfların bütün imtiyaz ve 
sermayelerini lağvederek bütün hü
kümet kuvvetlerini halkın eline bı · 
rakmıştır. Dili, edebiyati. musikiyi 
halklaştırmak suretile bizzat kendi
sinin medeniyetle yükseltmege ça
lıştığı halkı entellektüele yaklaşrır
maktadır. 

Kemal Atatürk felsefesi halk 
sevgisini hakiki insanlık duyğusu 

olarak kabul eder. Çiinkü tabiatın 
hakiki adamı, halk adamıdır. Ve 
halk aşki ve vicdana hakiki insan· 
lık duyğusunu ilham eder. 

Kemalizmin ana prensibi. müs· 

nahiye müdürlÜ'ğüne de Hacılar 
nahiye müdürü Hüsamettin tayin 
olmuştur. 

Bu yeni tayinler Garo'nun em· 
riylr yapılmıştır. Bu tayinlerin nıa. 

hiyeti Garonun Türkler aleyhinde 
aldığı vaziyeti biraz daha vuzuhla 
ortaya koymJktadır. 

Çünkü bu memurlar şimdiye ka 
dar Tüı k aleylıtarlığı ile şohret ka 
zaıımışlar ve bu yüLden mevkileri· 
ni m ı'ıafaz.ı etmişlerdir. 

takıl halk hayatını yaratmaktır. Yiıııe 

bunun içindir ki, [derin bir yurdse
verlik ve nasyonalilmı kabul eder. 
Çünkü ancak y.ırdsever ve nasyo. 
nalist bir millet istiklalini müdafaa 
edebilir. Fakat bıı halkçı yurdsever
lik ve nasyonalizm hiç bir suretle 
milletler arası anlaşmayı menetmez. 
Çünkü, eğer her millet müfrit· halk
çılık felsefesini kabul ı>derse di· 
ğer mi~letlerin müstakil hayatlarına 
da hürmet etmeğe mecburdur. 
Kapitalist sınıfların menfaatları olma· 
sa milletler pekala. aralarında bey
nelmilel bir :anlaşmaya varab i lırler. 

Kemal ist için , yurdunu ve mil
letini sevıniyen bir insan insanlığı 
da sevemez. müfrit • halkcılık kadın 
la erkek arasında olduğu gibi bütün 
insanlar arasında da tabii bir mü . • savat kabul eder. Filhakika o kadı· 

nın erkekle müsavi olduğunu ilan 
etmiştir. 

Kemalizm, süratle tekamül yo. 
lunu keşfetmiş ve c!isiplinli bir ter· 
biye ile bir nesil içinde büyük halk· 
çı bir medeniyetin inkişaf ettirilebi
leceijini i~bat etmiştir. Kemalizm 
insanlı~a tecrüb~ edilmiş bir felse 
fe nümünesi ol <. nk gösterilebilir, 
Kemalizm on yıl içinde on asrın işi· 
ni yapmıştır. 

Amerika Japonyaya ağır bir 
protesto notası verdi 

Bay Hul'un gazetecilere beyanatı 

şanghay : 15 (Radyo) -Çlnlller 
etmişlerdir, Uzak şarktaki tecavUz 
,ıni:jtonda nefret uyandırmıştır. 

Nanklnl tamamen tahliye 
hadlselerl Londra ve Va-

Bay Hul 

ltalyanlar Çin hlzmetlndel 
buıunan on iki hava ekspresini 
ve otuz ltalyrn askeri mü,avt
rlnl geri çağırmıslardır. 

Pekin : 15 (Radyo) - Çin ma
kamlarının iştirakile yapılan bir me
rasim sonunda hugün saat on bir de 
Çin muyakkat hükümeti ilan edilmiş 

ve halıhazırdaki Çin bayra~ı kaldırı
larak eski Çin cumhuriyelinın b 1yra~ı 

küşad edilm!ştir. Yeni Çin m ıv:ıkkat 
hükürııetinin teşrii komisyonunda ça
lışacak olan saoık Çin maliye nazırı 
gazetecileri kabul ederek demiştir ki; 
muvakkct hükümetin yapaca~ı işler 
beyann ımede tasrih edilmektedir. ilk 
b:ı şarımız Çin iln Japon arasında bir 
uzlaşma kurabilmek olaacaktır. 

Berfin · 15 (Radyo) - Berfin si-

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

İngiliz mühalefet 
liderinin son İs
panya seyahatı 
Atler meşru hüküıneti 

çok haklı buluyor 

Londra : 15 (Radyo) - Dün ak
şam avam kamarasında muhalefet 
reisi Atller ispanya seyahatı etra
fında yapılan dedikodulara karşı de· 
nıiştir ki: Ben ispanyaya, lspanyol 
başvekilinin daveti üzerine gittim. 
lspanyol milletinin davasının doğru 
olduğunu lngiliz milletine kabul et. 
tirmeğe çalışacağım. Bu ziyaretimle 

::yaptığım her hangi bir hareketten 
dolayı üzür dileyec~k değilim. söz· 
lerimın yanlış tefsirini de istemiyo· 
rnm. 

Onun üzerine başvekil Çember 
layi:ı muhalefet reisinin sözlerinin 
nazaritibara alınacağını söylemiş ve 
böylelikle de ·mesele kapanmıştır. 

yasi mahfellerinin kaneatına göre ye. 
ni Çin hükümetinin tesi.>i ile Almon
yanın Çin maraşali Şang-Hai-şek ile ı 

- Gerisi ikinci sahifede -

Geçmiş seneler tahsilatları göz 
önüne alınacak olursa, her sene tah
silat miktarlarının mütemadiyen bir 
artış kaydettiği görülmektedir. 

Mesela 1932 .senesinde 169.796. 
624 lira olan tahsilat miktarı 1036 
finans yılı sonunda 241.505.926 liraya 
yükselmiştir . 

Finans Bakanlığından aldı~ımız 

malumata göre beş finans yılının ar
tırma nisbeti yüzde kırk iki gibi mü· 
him bir yekuna ulaşmış bulunmakta
dır. Bu finans yılı sonunda bu nis
betin bir miktat daha artacağına hiç 
şüphe yoktur. 

Bu son seneler zarfında, vergiler 
üzerine bir zam yapılmadan ve yeni 
bir vergi konmadan husule gelen 
bu .artmalar, Cümhuriyet rejiminin 
temin etm i ş oldu~u refahı ve halkın 
tediye kabıliye tinin gün geçtikçe bir 
inkişaf halinde bulunduğuna elle tu. 
tulur bir delildir. 

(Geçen ay tahsilat fazlasını ya
zarken buna memur maaşlarından 

merkezce geçen seneye nazaran faz· 
la mahsub edilmiş olan 7.518.954 li
rayı yanlışlıkla ilave ederek tahsilatı 

19.044.998 lira olarak yazmıştık. Hal
buki beş aylık tahsilat fazlası 11.526. 
044 lira idi. Bunu tashih ederiz. ) 

Filistinde yeni 
çarpışmalar 

Kudüs : 15 (Radyo) - Şimali 
Filistinde asker, polis ve arap ted
hişçileri arasında kanlı müsademeler 
olmuştur. Askerden bir çok telefat 
olduğl' söylenmektedir. Kudüste üç 
gündenberi sükun hüküm sürmekte 
ise de gizli fesad teşekkulleri hare
kettedir. 

F edera yakında bir asker crsedi 
bulunmuştur. 
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&ONUN &IY ASASI 

Ham madde ve •• •• somurge ha~eroern r $ehöfr 
''---------------...-------------·----------' Son gUnlerde Alm•ny•nın mU•temleke talep- ı' 

lerlnln arttı§ı malQmdur. Hemen bUtUn Alman Şehir yolları Okaliptiis işleri l Portakal ihraca-
gazetelerl bu mevzu Uzerlnde hararetli ma. 1 
kaıeıerıe doludur. Fotkı,er ••ob•htarın bu tamiratı Şefi gelCli tını kontrol için 
yazısını •••l•Y• tercUme ediyoruz : 1 

fl-JI ukukan bize aid olduklara içindir ki, sômür~elcrirnizi geri isti· 
lr1J yoruz. Sulhun korunması, hakkın emniyet altına alınmasıyJe ka. 

bildir. Ahlaki sebebler dolayısiyle de sömürglerin bize iade 
edilmesi lazımdır. Yalnız, bundan dolayı da drğil, ahlakla hareket etmek 
ayni zamanda, pratik bir surette hareket demek olduğu için de bunun 
böyle yapılmasi gerektir. 

Sömürgeleri geri alınca, yabancı memleketlerle yaptığımız eşya mü 
badelesi de büyüyecek ve bu suretle, dürüst olan lıütün memleketlerle 
ekonomik sahada elbiı liğiyle çalışacağız ki, l u da, ayni z• manda sul 
hun garantisi detnektir. 

Hatta, sömürgeleı bize iade edildikten sonra Alman eşya mubadc· 
lesinin, Avrupanın ticaretini esaslı ve emniyetli bir surette canlandıra• 
cak derecede büyüyeceği kanaatindeyiz. Her halde sömürgelt'rin bize 'geri 
verilmesi, vaziyeti çok geniş bir ölcüde vuzuhlaşdıracaktır. 

Son devrin 
en büyük serserisı 

L~nkoDn 
* * * • 

Avam kamarası azası oldu , Sahtekarlıkla milyo
nlar kazandı ; Entellicens servise girdi . İngiltere 
c3.sus teşkilatının planlarını Almanlara sattı ve 

nihayet ... 

• * * * • 

H iç şüpht'siz P rebiç Lt'nkoln) 
dir. Bu da tıpkı (Barmat) gibi 

ptk küçük yaşta memleketini terk 
etti. Tahsilini bitirmek için Pe~teye 
gitti. Üt ada gördüğü lülcs hayat, 
servet bollugu aklını başından aldı, 
mektebi bıı aktı, iş yapmaya başla 
dı. Gfö ünü kapadı, kürtnin bir nok. 
tasına parmağını ko)du: Londura .. 
Hemen terene atladı . Kraliçe Vik. 
torya devri ... Her yerde asayış var, 
!Ükünet var. işler, alış Vfriş yolun· 
da. Biraz lisan bildin, açık göz ol 
dun mu iş çok .. 
ilk ev el, küçük bir vazife buldu. 
Aldığı aylıktan biriktirdiği paralar 
la borEa oyunlau oynamaya başla · 
dı Fakat kaybetti. Yaln z bir karı 
oldu: bar.kerler1t, maliyecilerle ta. 
nışmak ... Bunlardan birisinin tavsi· 
yesile bü) ük ve nüfuzlu bir dev Jet 
adamına hususi katip oldu, . siytısi 
kulislerde ~alış.mağa başladı. 

Sema palamrnto} a gitmeyi 
kafasına koydu. Birçok ysndım te
min etti. ve 33 yaşında Avam ka· 
mar asına aza oldu. Hiçten yetİşrn 

bu adam zeki\sı saye~inde siysısinde 
siyasi bir mc"kie çıkmıştı. Birden· 
bire ne oldum delisi oldu. Parlak 
bir hayat ~ürüyor. ziyafetler, suva· 
eler veı iyor. su gibi para saıfedi· 
yordu. Az vakitte boğazına kadar 
Lorca battı. Aldığı tahsisatla bun· 
!arı ödemesinin imkanı yoktu. Bu 
lanılc suda balık avlayan; daima ay· 
kirı, karışık işlerlt! uğraşan bazı kim 
selerle birlik oldu. Yalnız katıt üze 
rinde mevcut ve hakikatte aslı ol. 
mıyan madenlerin hisse senetleri 
sayesinde bir çok paıalar aldı. Ni· 
hayet mese-le anlaşıldı, büyük bir 
rezalet çıktı. Siyasi mevkii sarsıldı. 
Parlam~nto tahkik komisyonu ken· 
dini İ

0

stifaya davet etti 

G ene, evvelki gibi meteliksiz 
kaldı. Fakat, me) us olmadı. 

maaş alı} ordu. Fak at, bununla ka. 
naat etmedi.. Daha ziyade kazan· 
mak için başka çart:ler düşünüyor· 
du. Bir vazife ile Almanyaya gön
derilmişti. Fırsattan istifade ertti, in. 
gilizlerin mukabil casus teşkilatı p 
!anlarını Alman erkanıharbiyesine 

sattı. Bu suretle (iki yüzlü) bir ajan· 
oldu. O kadar ustahlda harrkd C· 

diyordu ki sen,.lerce yakayı ele ver. 
medi. Nihayet, IPgilizler işin farkı 
na vardılar. Fakat, (TTebiç) Ame· 
rikaya kaçmağa muvuffak oldu. A· 
merika hükümeti hesabına casuslu 
ğa başladı. Meksikaya gönderildi. 
Meşhur ve kanlı isyanı çıkaran bu 
dur. 

Amerika hükumetine ettiği bü. 
yük hizmetlere rağmen bir gün hap. 
se tıkıldı. Orada da (iki yüzlü) ha· 
reket etmek;e itham olundu. 

A ı sonra hapisten kaçtı. 1918 
dt, Gtn< ral Lüdendrofla be· 

raber, Alman erkanıharbiyesi karar· 
gahında bulunuyonJu ihtilal çıkmaz 
dan evvel ( lstokholın ) a sıvıştı. 
Ad,.t yerini bulsun diye mahkum 
edildi. lsveç hükumeti kendisini hu· 
dut baricine çıkardı. Baltık memle· 
kellerini dolaştı. Bu sırada gizli lıir 
Alman teıkilatına dahil oldu. F ran• 
sa aleyhine büyük bir mücadele ha
zırladı. Bu zamanlar dünya piyasa· 
sını sarsmaya sebcb olanan ( sahte 
Fransız banko notlara ) m, ( Macttr 
bonoları ) nı yapan, piyasa<fa sü 
ren ondan başkası de~i!dir. Bunlaı ı 
Macaristanda kurduğu ~bir fabrika· 
da yapıyordu. 1926 da Fransız za· 
bitası, Macar polis rnüdüriyetini 
haberdar etti, vesikaları gönderdi. 
Kalpazanlann, Trebiçden maada, 
hepsi yakalandı. O, Bu defada 
kaçmata, kurtulmağa muvaffak ol· 
muştu. 

A 1man doslaıının himayesile Çi· 
ne kapa~i attı. Ve Çin ordu· 

!arı kumandanı general Şan Kay 

1 

1 
Bir müddetrenberi temizleme 

ameliyesi yapılmakta olan Bebekli 
kilise onündeki yolun kenar kaldı· 
rımları yapılmış ve ortada da bozulan 
ıtaşlar da sökülmüş olduğundan ye 
Dİ baştan inşasıııa başlanmıştır. 

Umumi caddeden başlıyarak or· 
ta okula dönen yere kadar olan kıs· 
mmın yarısı ikmal edilmiştir. Yol 
bele diytnin getirttiği kesme siyah 
taşlarla örülmektedir. Diğer kısmı 
da bir iki hafta içinde ikmal edile· 
cektir. 

şehı imizde meyveler 

Şehrimizde kış meyveleri şu fi · 
atlar üzerinden satılmaktadır. 

Nevşehir armudu kilosu 35 ku 
ruş, Niğde: elması 20; Bursa kesta· 
nesi 20, lzmir inciri : O, Gireson f ın 
dığt 30, Ereğili ceviziçi 40 kuruş Ü· 

zerindefl, yerli portakal ikisi 5, Dört· 
yol portakalı küçük cinsinden sey · 
yar satıcılarda 4 - 5 şi 5, limon iki· 
si 5. mandalinc 2-3 tanesi brş lu 
ruş üzerinden satılmaktııdır . 

Zabıtada: 

Bıçakla şaka 

Kunduracı Seyfi, bıçakçı Ka
mil oğlu Yusuf ile şakalaşırken ça· 
kı ile karnından hafif surette yara· 
lamıştır, Suçlu Seyfi hakkında taki · 
bata başlanmıştır. 

Güvercin hırsızları 
Alidedc mahalfeıinden Asaf oğ 

lu Tevfik ve Ahmed otlu Mustafa 
ayni m1thalleden Halil oğlu Halilin 
güvercin dolabının kilidini kırarak 
bir çift güvercin çalmışlardır. Fakat 
biraz sonra yakalanmışlardır. 
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Gök yüzü kapalı, ha"va sisli ve 
hafif rüzgarlı. En çok sıcak 16 san· 
tigr ad derrce. 

sokan, laarap eden bu serseri günün 
birind • mahvoldu: 

Dört sene evvel, vaktiyle Lon 
drade1 .bıraldığı. ve hiç aramamtt 
biricik ÇOCUt\loun büyi!düpni, ~· 
giliz ordust,trida batçavuş ok.ft-u 
amirlerinden birini öldürdüpnü, bu 
sebcble idımma hükmedildiğini ha· 
her alnı. 

Ta~hn bi; kalbe malik olan : 
sevıi, naerh.nıet nedir bilmiyen bu 
müthiş serserinin yüreginde garip 
bir teeuür hu;ule geldi. oğlunu, bir 
kere görmek arzusuna kapıldı. Çin 
hükumetinin tavassut ve ricasilc 
Londraya gitmeğe muııade aldı. 
Y 0 1a çıktı Bindigi vapor fırtınalar 
dolayısiyle gecıkti. Ve {T.rebiç) Lon 
draya, oğlum n idamından b'r 
bir saat sonra yetişti, ama ölüsü· 
.sünü görebildi. 

B u facia kendisini sarstı, tekrar 
Çine döndü. .Sarayını, l ütün 

servetini dostf.ı1rıpa d.tğ ttı. Ve bir 
( Tibet ) manastırına kapandı, 

Merkezi Ceyhanda kurulduğu· 
nu geçenlerde yaulrğımız Okalip· 
tüs işleri Şefliği, Aıerkeıi Adanaya 
nakledilmiş ve mühendisliğine tayin 
edilen biri~ci sınıt orman mühendis· 
larinden Fehmi Gür ersin şehrimize 
gelerek işe başlamıştır. 

Bir manda üç 
kişiyi yaraladı 

Erzurumlu Mustafa Şevket yu
larsız olaı ak köye götünnekte ol· 
duğu bir manda. kalabahktan ür 
lctrek Hasan oğlu Ntcip ve kızı Teh · 
life ve Cemil oğlu Hikmeti boynuz· 
Jıyarak yaralamıştır. 

Bir çok ihracat maddelerimizde 
tatbik edilen standardizasonda çok 
iyi neticeler alındığı göz önünde tu· 
tan lktisad Vekaletinin hu bu batımı 
zı da standardize etrneğe karar ver 
diğini yazmıştık. 

Bu hususta lstanbul ihracat kont· 
rol dairesi lstanbul piyı:.sasında bazı 
tetkikat yaparken, diğer taraftan lk 
tisat Vekaleti de hububat ve limon 
portakal ihracatını kontrol edecek 
elemanlar yetiştirmek üzere üniver· 
site ve yüksek iktisat mektebi me· 
zunları arasında bir kurs açmağa ka 
rar vermiştir. 

Kursa iştirak etmek istiyenlerin 
doğrudan doğruya iktisat vekaletine 
müracaatlara icap etmektedir. 

Hadisede manda sahibinin dik 
katsızlığı görülmüş olduğundan hak. 1 
kında kanuni muamele yapılmıştır. Enternasyonal 

İzmir fuarı Mahkemelerde : I 
Katil Rızanın muhakemesi İzmir Belediye reisi türlü 

temaslar yaptı 
Adananın Şeyh Murad köyün· 

den Aliyi tabanca il~ öldürmekten 
suçlu ve mevkuf ayni köyden Hasan 
oğlu Rıza ile arkadaşlarının duruş 
malarına dün de ağırceza mahkeme 
sinde devam edilmiş ve şahit Alinin 
bulunduğu yerin tahkiki için duruş· 
ma gelecek ayın yedisine bırakıl· 
mıştır. 

Çinliler N nkini ta
mamen tahliye etti 

-Birinci Sahifeden Artan- j 

olan münasebatı detişmiyecektir. Al
manya eski hükümeti tanımakta de· 
vam edecektir. 

Londra : 15 (Radyo) - Alman. 
yanın Çindcki sefaret memurlarım 

hamil bulunan Vampung gemisinin 
J•pon tayyareleri tarafından bom 
bardımanı Berlinde infial uyandır 
mıştır. 

Vaşington : 15 (Radyo) - Bir 
l~ik Amerika devletleri büvük elçi
si Japonyaya bir nota vererek pa 
nay top çekeri ile üç benzin kcmisi 
nın Japonlar hrafından bombardı
manını şiddetle protesto etmiştir, 

Bıı notada, gemilerin, yerlerinin 
tt'hlikeli olduğu ve dolayısile yrr de. 
tiştiıme~ mecburiyeti ıde kaldıkları 
tebaruz ettirildiii g b, şiındiye kadar 
Japony ... Amerikan hukukunu çiğ 
nem~kte devam edildiği kaydedil. 
mektedir. 

Vaıintton: 15 (Radyo) -Hul, 
beyaz saraya giderek reisi cumhur 
Ruzveltle görüşmüş ve son vaziyet 
etrafında izahat vermiştir, 

Bundan sonra Hul gazetecileri 
kahul etmiş ise de Amerikan gemi· 
lcrine yapılan ttcavüzler ctrafınd1 
hiç bir şey söylememiştir. 

Londra : 15 (Radyo) - Avam 
kamarasrnin bugünkü konuşmaların· 
da Japonların lngiliz gemilerine kar· 
şı yaptığı tecavüz de mevzuu bahse· 
dilecek tir. 

Berlin : 15 (Radyo) - Nankin
de b:ılunan Alman ~üşahitlerinin 
geri çağrılmış oldukları ttrafında çı 
karılan şayialar resmi makamlar ta· 
rafından tekzip edılmektedir. Müşa· 
rutler vazifelerine devam etmekte. 
dirler. 

Ankara : 15 ( Hususi ) - iz 
mir belediyesi 1937; lzmir enler. 

nasyonalJ fuarı kapanır kapanmaz 
38 fuarı için hazırlıklara başlamıştır. 

lzmir belediye reisi Dr. Behçet 
Salih Uz, fuarm geçen yıllara nisbet 
lef evkelade faaliyet ve hareket by
nağı haline gelmesi için teşebbüsler 
debulunmuş ve hükümetin de yardım 
ve müzaharetini temin etmiştir. 

Başbakanlık bütün vilayetlere ve 
devlet müesseselerine 20 ağustos 

ta açılacak olan lzmir enternasyonal 
fuarına iştir2k etmelerini, memleke· 
tin büyük ve küçük bütün sanayiinin 
lzrnir fuarında yer almalarını tavsiye 
eden tamimler göndermiştir. 

Balkan antantına dahil olan mem· 
leketlerle, iştirak etmemiş ecnebi 
müesseseler daha şimdiden davet o 
lunmaktadır. 

. 938 Fuarının en büyük hususi· 
yetlerinden biri, eşyanın yalnız teş· 
hiri değil, ayni zamanda satışa da 
açık bulunmasıdır. 

iş bankası ile Eti bank ta muaz· 
zam pavyonlar kuracaklardır. Eti 
Bank Türkiye Ma Jenciliğini çok gü· 
zel bir şekilde temsil edecektir. 

Bundan başka bir çok kıymetli 

müesseselerimiz gibi, inhisar idare. 
si de iştirak ederek üurinde fzmir 
fuarı resmi ve 938 tarihi bulunan 
nefis sigara ve tütünlerimizi teşhir 

edectk ve satacaktır. 
1938 'yılı lzmir enternasyonal 

fuarı hiç bir fuara nasib olmıyan 
f.n-;trüktif bir hizmet gösterect-k zi. 
yaret eden'cre yepyeni şeyler öğre. 
tecek ve Türkiye en kıymetli hedi 
yelerini lzmirin eliyle sunacaktır . 

lımir Belediye reisi Dr. 1' ehçet 
Salıh Uz, şehrtmizde temaslara de· 
vam etmektedir. 

~~~-----·------~~~ 

Avrupada tahsile gönde
r.lecek talebeler 

Ankara : 15 (Hususi) - Kültür 
bakanlığı ekonomi bakanlığı hesabı 
na yabancı memleketlerde dc-niz in 
şaah, deniz makineleri, iskele ve bu 
na bcnur liman inıaatı mühendis ' 
likleri tahsiline gönderilecek talebe 
leri seçmiştir. Bu dört genç Orhan 
Erdener, Firuzan Kunt, .Taki Pehli· 

• Kristal Tabut 

Paris Soir gazetesinden : 
·set 

Canne de [ Fransa] C,aık 
gezintisinin nihayetinde bir m• . 
vardır ki, kimsenin nazarı dikk• 
c"lbetmez. 

vvel ı Bundan on beş sene e . 
gin bir yabancı, C. Baron den~ 
nannda muhteşem bir köşk 
almıştı. On sene bu cennette ~ 
karısı ile mesud bir hayat gerr 
ler. Fakat bir gün Baronun a 
ansızın hastalandı ve öldü, 

B ··1·· d b" tu"rlü teselli u o un en ır h 
lamayan C. Baron karısını ba ~ 
ne gömmek için hükumetten f1l 

de istedi ve izini almağa da 
vaff ak oldu. 

Karısının ölüsünü tahnid et 
ve kristal bir tabut içine koydıJ 
Ve sonra denize bakar bir ye 

· et muhteşem bir makber ınşa 
b. bU 

Fakat bu mezarın garip ır 

yeti oldu. Bir asansör olması · 

8 .. .. . etçilerin u as ~ nsorun zıyar 
. . . . 1 ş oldıJ zara ınmesı ıçın yapı mı 

zannetmeyiniz. . ·ti 
Bilakis tabutun istenıl~ıdıf 

·' ıP man yukarıya çıkal:.ilmesı ıç 

Köşkün kapıcısile yaptı~• 
a ıÇ zun konuşmalardan sonr 
E\' s 

girmeğe muvaffak oldum. I 
C. Baron beni çok nazik kalW 
Ziyaretimin sebebini anlattım 
ketle cevap verdi. : 

·- Pek ala .. Gidelim g 

Makber köşkün park~nınbı'r 
k 
... k 

ydindedir. C. Baron uçu .. 
d'1111ıı 

tarla kapıyı açtı, Ve ken 'duk: 
sörün boşluğu önünde bul fif 
ron bir düğmeye bastı. t-fay• 
gürültü ile asansör yukarı 
mağa başladı. . bir 

Bir müddet sonra genıt.ıt 
. .. . d k '•tal ta 

şemenın uzerm e ""' öliİ 

müze geldi. Genç kadın btfll 

yüzündeki tazelik ve renk 1ı ve 
rete düşürdü. Çünkü ~, c~~ i~ 
ıimle konuşuverecekmış fi ir' 

T b .. 1.. ·· n resıl' a utun ve o unu . e 
mak istedim. C. Baron r•;ldıJ• 
bir nezaketle buna manı f 
ıısının hayatta i\cw fot<>A':.,..ıı 
maktan nefret ettiğini "e iti 

arzusuna şimdi de hürmet. " 
.. ıedı. 

riyetinde olduğunu soy. . ııe 
b · 1çıP sinden ayıılırken u ı~ ~ı1dl 

d f . . . ordıı1 ar para sar ettığını s 
af diledim . d Jı 

·ı e 
- Çok bir şey değ• 

kuz yüz bin frank,. 

r _ _...-4 
.. "'' TÜRK§O 

ıete 
Gündelik siyasi ga 

Abone şartlar• 
---- f(urıd 

1~ 12 Aylık . 

6 Aylık 
3 Aylık 

.,()O 
,~ 

1 Aylık ,.. 
·~·il ı - Dış meııılc~kcllcr 
111 

ırı•' 
Pos 

bedeli de~işmc1. yalnız 
zammedilir. 

2 - ilanlar için 

caat edilmelidir 

bıfJ• 
Kültür bakanlığı hesa stJ 

111eı1 
rik, makine, inşaat ve i.iıere 
hendisliği tahsil etmek ıebe 

"-1-'J ktıta paya gonucrı ece ,,sı 
1 ıı a lise olgunluk mezun a d• 

. ' haoırı 
pılan müsabaka ımtı . f{ıı 

1 dır· ler muvaffak olmuş ar Btl 

çen, Oı han Işık, Nazıırı.AktıJ 
tafa Bayram, Mehmet o"· 

Ç H . ş-rıs ı fı med akır aşım .. ı, , a· ,,~, 

Ali Terim, Hikmet ın 

Cesaretini kaybetmedi. Umumi harp 
teıı birkaç sene evvel, lngilizleı in 
meşhur (Entellıjan Servis) ine gir· 
di. Dünya siyasetetinin, maliyesinin 
nasıl çevrildiğini. bu sahada ne da· 
lavereler dondürüldüğünü herkesttn 
iyi bıliyordu. Bu sayede mükemmel 
bir (Casus) oldu. Çok yük.sek bir 

Şek'e lıühil etmeğt, az sonra da 
(müşavirihaa) ı almağa muvdfak 
oldu. Çinde büyük bir nüfuz ddeetti. 
sahtekarlıkla büyük bir servet yaptı. 
herşey ı,e ıc 2shna -döner, derler. Doğ 
ı u milletlere kah hizmel, kah ihanet 
eden, birçolr kimseleri zarara 

Asrın en büyük srrserisi şimdi 
her şeyden mahrum, h~rlt"sten ıı · 
zak, te-nha bir manrstırın ~ükuneti 
içinde bir buda papazı olar11k ya. 
şıyor. 

Vaşington : 15 (Radyo) - Bazı 

selahiyettar mahafilin kanaatlt rine 
göre son hadiseler üzerine Amerika 
-fngiliz te§rik meşaisi artırılacak tar, van (ğ Ju, Mc 1 n t t ~· ~ 11c! . ı-. a.Ônalp, Lütfi KarasOY· 
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Delbos Prağe 
ge 1 d i 

Yapılan temaslar 
ve merasimler 

Resmi tebliğ neşredilei 
Prağ : 15 (Radyo) - Bay Del 

bos bugün buraya gelmiş "ve mera
sınıle ,karşılanmıştır. 

Belgrad : 15 {Radyo) - Ava 
la ajansından: Fransa hariciye nazırı 
dün Oplaynada gider~k mütevdfa 
kral Aleksandırın mezarı önünde e 

i ~ilmiştir. Bundan sonra da nazır A 
~ Vala tepesine çıkmış ve Yugosiav 
,J!<. !lıeçhul askerini ziyaret etmıştir. 

Belğrad : 15 (Radyo) - Delbos, 
Fransız sefaretinde Yugoslav baş 

Vekilini kabul etmiş ve bir saat ka
dar görüşmüşlerdir. 

Bu görüşmelerde Stoyadinovi.;, 
kornşularile olan dostluktan ayrıl
llııyacağını, Fransaya Yugoslavyanın 
sıkı bir surette bağli olduğunu Del· 
bosa ~öylemiştir. 

Belgrad 15 (Radyo) - Delbos 
bugün, Yugoslav başvrkili ile bera· 
ber Fransız mezarlığını ziyaıet et. 
llıiştır. Mezarlığa gider ve çıkarken 
Yugoslav gençliği ve halk Delbosla 
başvekili hareretli bir şekilde alkış
lamışlardır. 

~a Fransız hariciye nazırı Delbos 
b' bu akşam Pı ağa hareket edecektir. 
çı~ Belgrad : 15 (Radyo) - Fransız 

hariciye nazırı Delbos ile Yugoslav 
başvekili Stoyadonoviç göı üşmelerin 
den sonra neşredilen resmi tebliğde 
ltÖrüşmelerin tam bir ahenk içinde 1 

Cereyan ettiği, iki devlet ricalinin 
ll'Örüşlerinin ayni olduğu ve iki mem. 
1eket dostluğunuıı bü'yük bir itimat 
1Cinde idame edileceği tebarüz etti 

~ rilrnektedir. Delbos. Yugoslav tica· 
1ct nazırı ile üç ticaret anlaşması im· 
~a etmiştir. 

p -........_ ... __ _ 

TAN Sineması 

BU AKŞAM 
iki büyük ve güzel film birden 
• - 1 -

A.rnerikalı muharrir lzab-1 Javelin 
biiıün dünyada satılmış Veıji Vin 
terin hayatı isimli romanından 
'%ktebes ve AN HARDING 

JON BOLS tarafından yaratılan 
çok hissi bir film 

( Seven kadın ) 
-2-

Koı kus uz Suvari 
'yeni ve müthiş kovboy ( BOB 
Sl'EEL ) in bin, bir macera 
dolu heyecanlı sergüzeşt filmi 

C~ıecek Proğram : ( ŞOVBOT ) 

~ılyonlar s~rfile vucuda getirilen 
büyük demaşalı film. 

Sin~ma 8,5 da başlar 

Telefon : No • 266 
....._ 8792 --------· 
~<ılkevi Başkanlığından: 
v Gösterit kolumoz tarafından 16 
~~ 17 - 12 -37 günl ~rinde saat 
Q~·30 da Asri sinemada ( Himmetin 
l I~ ) piyesi temsil edılec~ktir . Bu 
erıı · ı . . . 

d sı e gelmek ıstıy< nler Halkevın 
~~ .. k 1 ıtı rış artı a malıdırlar .8798 

Bıı gece nöbetçi eczane 
rı y ağcamıi civarında 

~i Nasibi eczanesidir ---

Kutup heyeti 
büyük tehlikede 

Şimal istasyonunda 
tedbirler alındı 

Moskova : 15 (Radyo) - Ame· 
rıka - Rusya kısa yolunu tesise ça 
lışan Sovyet sefer heyeti büyük bir 
tehlike içinde bulunmaktadır. 

Sabih buz kitlesi üzerinde ku 
rulan şimal istasyanu bir facianın 

arifesindedir. 
Üç metre derinliğinde ve iki ki· 

lometre uzunluğunda olan bu buz 
kitlesinin hemen hemen yarısına ka 
dar olan kısmında çatlaklıklar ha
sıl olmakla beraher kenar kısımlar
da da oyuklar açılmıştır. 

Çerkof ve üç arkadaşının dur 
madan içinde çalıştıkları bu sahih 
istasyonunun her hangi bir tehlike· 
ye maruz kalması halinde icabeden 
tertibat alınmıştır. Dört büyük alim, 
şimdiye kadar hiç bir şeyden kork 
mıyarak vazifelerine devam etmek
tedirlt!r, Şimal istasyonu, medeniyet 
için bir çok yenilikler meydana ge
tirecektir. Sabih buz kitlesinin ma· 
ruz kalacağı bir tehlikP karşısında 

Sovyet buzkıranı derhal istasyona 
yaklaşarak alimleri kurtaracak

tır . 
Eğer tehlikeler ani olarak baş 

gösterir ise o zaman aliml'r tayya

reler tarafından alınacaklardır, 

Alman - Çek matbuatı 
bir anlaşma yaptı 

Berlin : 15 (Radyo) - Alman 
- Çek matlıuatı arasında yapılan 

bir anlaşma ile iki memleket dosta· 
1 

ne matbuat münasebetleri idame 
edecekler ve her ıürlü matbuat hü· 

cumlarından kaçınacaklardır. 

İtalyanın çekilmesi 

Milletler cemiyetini bir 
çok ihtilaflardan kurtardı 

Berlin : 15 (Radyo) - lsviçre 

telgraf ajansı, ltalyı nıl'l mil.Jetler ce 
miyetinden çekilmesile, lsviçrede 
hususi bir ehemmiyetle karşılandığı 
nı ve bu münasebetle İsviçrenin te· 
mamile bitar . ıf kalmasını isteyenle· 
rin son zamanlnrda çoğalmış olduğu 
nu hatırlatmaktadır. 

Roma : 15 (Radyo) - MesajPre 
gazetesi, !talyanların Mılletler cemi· 
) etinden çekilmesi dolayısile d yor 
ki; Milletler cemiyeti Fransız ittıfak 
!arının çerçivesi olmuştu. Cemiyet 
sadtCP başkalarının hukukunu ta· 

nımakta idi. 
Nevyoık : 15 (Radyo) - Gaze· 

leler, Mılletler cemiydinin artık öl
düğünü, yeni hadiseler karşısında 
yeni bir muvazene kurulması lazım 
geldiğini yazmaktadırlar. 

Nevyork Teimes gazetesi ftalya· 
nın Milletler cemiyetinden çe~ ilınesi 
etraf nda diyor ki; bu Ç!kiliş ltalya. 
nın kendi aleyhine dönecektir. Bu 
suretle hiç olmzsa "gerek miiletler 
ceııiydi ve gerek diğer bir çok dev 
!etler faşist hareketlerinin çıkarmak· 
ta olduğu ihlilaflardan kurtulmuşlar 

dır. 

Eşya Piy;ıngof.u tertip 
heyetinden : 

Göı ülen !üzüm üzerine Eşya Pi
yango;unun keşid si 16 ikinci Ka
nun 1938 tMihiııe temdit edilmiş 

tir. 

8793 3-3 

Türksöztl 

Sayın Abonelerimize 

Birinci mıntıka şehir müvezzumiz değişmiş ol
duğundan gazetelerini alamıyan sayın aboneleri
mizin derhal idarehanemizi haberdar etmelerini 
rica ederiz . 

1 
' 

1 BELEDİYE İLANLARI 1 
~~------------~----·~-------------------------------

1- Belediyenin ihtiyacı olan evrakı matbua açık eksiltme suretile ta· 

bettirilecektir. 
2- Muhammen bedeli dört yüz seksen beş liradır. 
3- Muvakkat teminatı otuz yedi liradır. 
4- ihalesi ikinci kanunun 3 üncü pazartesi günü saat on beşle Bele. 

diye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Tabettirilecek evrakı matbuanın liste ve şartnamesi belediye yazı 

işleri müdürlüğündedir. isteyenler orada görebılirler . 
6- Taliplerin ihale günü muvakkat teminat makbuzlarile birlikte Be· 

lediye Encümenine müracaatları ilan olunur. 8800 16-21-25-29 

1 - Divan yolunun asvalt dörtyol ağzından - yazlık sinema onü. 
ne kadar olan kısmının parkeye tahvili inşaatı kapalı zarf usulile eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 Bedeli keşfi ( 7745,56 ) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı ( 580,54 ) l'radır. 
4 - ihalesi 1938 senesi şubatın 3 üncü perşembe günü sııat on. 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 - Proje ve şartnameler fen miidürlüğündedir. isteyenler oradan 

dört kuruş mukabilinde alabilirler. 
6 - Taliplerin ihale tarihinden bir hafta evellkine kadar belediye 

encümenine müracaatla bu işin ehli olduklarına dair ehliyet ves:kası alma· 

lan lazımdır. 
7 - T~klif mektuplarının 3 - 2 - 938 13erşembe günü saat 12 

ye kadar kabul olunacağı ilan olu. ur. 

t 

8794 15 - 25 - .30 - 5 

Radyolar ucuzladı 
Ksa orta ve 

Uzun mevceleri 
parazitsiz, 

li radyolar 
• 

nın 

pürüzsüz alan 
tabii, güzel ve latif ses
ancak Sahibinin Sesi

mukabilinde ve bir 100 lira 
sene vade ile 

'\, 

sattıgı radyolarile 
kabildir. 

Satış yeri Belediye karşısında Yeni Wağaza 

• 

Ş. Rıza lşcen 
61 7967 

'fl;_,,,f(~ 
diyip geçmeyin 

Aksırır, aksırır, aksırırsınız; 

geçer gibi olurken yeniden geri gelir. 

• iste 

rı ' 

böyle başlar ! 

Vakit geçirmeden grip, soğukalgınlığı ve ağrılara .. 
karşı emniyetli ilaç A S P i R i N alınız! 

ısrarla 

isteyin iz! 
Asp1rin'in tesirli ve hakiki olduğunu El) markası garanti eder>" 

""'!"'--~--- -· Saiınalırken dı~ında ve tabletlerin üstünde 
i EE) markaaınıı:!_· bulunmasına dikkat ediniz. 

14-26 8715 

Sahife : 3 

ASRi SiNEMA 
18 Birinci kanun cumartesi akşamından itibaren 

Film sanayiinin en muhteşem eseri senenin en muazzam Türkçe filmi 

.................................................. 

1 Hacı urat ! 
* * t ..... ~ ........ ~·•••••u._..u.._u ..... u-ıMo~•~•~••••••••n....,11,__11_0"'~'"'~'~'•'•'•'•'•"...., .. ._.t 

Tolstoyun meşhur eserinden muktebes Vatan ve istiklal aşkının en büyük 
destanı. Meşhur Şeyh ŞAMiL vakası 

Baş rollerde : iV AN MU JKIN -LIL DAGOVER-BETTY Amann 

f lavet1en : En • 
yenı dünya havadisi 

Fiatlarda zam yoktur. Localarınızı evvelden telefonla temin ediniz 

Telefon : 250 8799 ASRI 

Somikok ve Kriple 
Maden kömürü 

Tozsuz, topraksız ve rutubetten ari 
olarak top-saf ve temiz kömür ucuz 

tan ve perakende satılır . 
Satış yeri Yeni Mağaza 

Ş. RIZA IŞÇEN 
/)il 5 l Belediye karşısında 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Kanunu 

Kanttn /\o.3202: Kabul tarihi : 11611937 

DÜNDEN ARTAN -

Sandığındaki hakları en çok üç sene müddetle mahfuz tutulur. Bunlar, 
bankada son aldıkları aylıklar üzerinden sandık aidatını ve aylıklarını ve 
ren müessese de 56 ıncı maddenin 4 üncü bendinde yazılı yüzde beşleri 
banka Tekaüd Sandığına vermekle mükelleftirler. Bunlar tekrar bankaya 
avdetlerinde emsallerine benzer aylıklarla vazifelere tayin edilirler. 

Madde 68 - U .numi büdçeden tekaüd veya yetim maaşı alıp da;banka 
da tekaüde tabi aylıklı hizmetlerde müstahdem olanlar hakkında 2921 nu · 
maralı kanunun 36 ıncı maddesi hükümleri tatbik olunur. 

Madde 69 - lstanbul Emniyet Sandığında müteşekkil ( Emniyet 
Sandı~ı Y drdım Sandığı ) nın bütün mevcudu ve hakları ile borçları bu 
kanunun neşrinden itıbaren Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Tekaüd 
Sandığına devrolunur. 

işbu kanunun Tekaüd Sandığı hakkında Ziraat Bankasına Vt! memur· 
!arına tanıdığı hak ve menfaatlere ve tahmil ettiği vecibelere aid olan 
hükümleri Emniyet Sandığı ve halen mevcud ve bundan sonra alınacak 
memurları hakkıııda da tatbik olunur ve bu memurların Ziraat Bankasın
da geçeıı hizmet müddetleri tekaüdlük hesabında sayılır. 

Emniyet Sandığı memurları işbu kanunun Ziraat Bankası memurla
rına tanıdığı diğer hak ve menfaatlerden de istifade ederler. 

Madde 70 - Banka Nizamnamesinde tayin edilecek şartlar daire
siııd~ banka memurlarının ve ailelerinin tedavillerile meşgul olmak üzere 
ayrıca bir ( Sağlık Yardım Sandığı ) kurulmuştur. Bu sandığın men
baları : 

1 - Her .;ene bankaca 20.000 lirayı geçmemek üzere verilecek pa
ralardan, 

2 - Memurlardan m~aşlarının °/0 1 ini geçmemek üzere kesilecek 
aidattan, 

3 - Memurlardan inzibati ceza olarak kesilecek paralardan, 
4 - Umumi heyet kararile tekaüd sandığından ayrılacak para· 

!ardan, 
5 - Teberrülerden, 
ibarettir. 
Madde 71 - Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası memurlarına her 

sene kat'i mizanın tesbitinden sonra bir aylık maaşları tutarı ikramiye 
olarak verilir. 

-Sonu var -




