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eclis Hataya Dair Muahedeleri Tasdik EHi 
Muhim bir nutuk soyliyen Ba,vekil: 
hakimdir, kafi derecede kuvvetimiz 

«Tunceli muhalefet mintakasJnda hiikfunet vaziyete 
Islahat program1n1 takib edecegiz)) dedi orada haz1rd1r. 

I 

• • 

Biiyiik ~efin Trabzon seyahatinden- inbbalar: Sagda, Ulu Onder Trabzon limanmdaki iirabm tema~a ediyor, ortada Umumi Miifetti§ Tahsin 
· vapurda kabulden sonra ne§eli bir mu!5anaoe esnasmda, solda Trabzona ~tiris 
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Millet Meclisinde heyecanll bir celse 
Sancaja·- aid inualzedeler 
lzararetli miizakerelerd..Jn 

Millet Meclisi Ba~vekilimize 
itimad re}'i verdi ittifakla • 

88§vekil harici siyasetimizin r parlak bir devrede 
oldugunu anlatarak yurdun emniyetini ba§kalarinJn 

trifalanda ~egi}, su}hta aradt.Al~IZI soy}edi 
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Ataturktan hepimiza 
~ok yuksak bir 

millatseverlik· dersi 
u ders ile T iirkliigiin vara
gr merhalenin ne oldugunu 

'liyoruz: Yerinden sarsrlma
imkansrz yekpare bir vatan 

Ve millet olmak merhalesi! 

tatiirkiin c;ah§ma ve ba~arma 
omegi olarak yarathgl milyon
lar ve milyonlar degerindeki 

· · millete hediye etinesi, Ata-
rehberligile hayret olunacak biiyiik 
· hamleleri ic;inde yiizen Turk mil
yeni hayatmda yeni bir harika te

~rile yay1hrken onun as1l biiyiik manas1 
1111 hadise etrafmdaki §iikran maruzabna 

Atatiirkiin verdigi cevablarda go
l'iildii. Atatiirk Tiirkiye Biiyiik Millet 
~eclisi Ba§kamnm, Mecliste izhar olu
~n heyecanh tazim ve §iikran hislerini 
•ulasa eden telgrafma sadece: 

«- Y ap1lan bir vazifedir.» 
Ciimlesile cevab vermi§ ve Ba§baka

lltn bu yiice hareketi tahlil eden heyecanh 
ltlgrafma ise vatan ve millet i§inde takib 
olunacak hareket hattmm en ulvi §ekille
lini gosteren ula§llamaz bir belagatle 
rukabele eylemi~tir. Ba§bakan fsmet 
llonii Atatiirkiin yiice varhimt mil
~tin haytr ve varbit i~inde kaynq
~ gosterirken ve hiikumetle bera
~Jer biitiin milletin bu yiice varbit 
~tndi en aziz varbit saydtitm kat-
1}'etle ifade ederken tepeden tlmaga sa
btirni idi. Zaten hepimiz biliyoruz ki ls
btet lnoniiniin en biiyiik meziyeti onun en 
~fak piiriizden dahi ari olan samimiye
tindedir. Bu samiiniyet Atatiirke taalluk 
tttigi zamansa kendi kahbma bile s1gm1-
~~rak hayranhklan art1ran bir heyecanla 
lirperir. 
~imdi bir de buna Biiyiik ~ef Atatiir

~i.in verdigi cevabdan §U son pa~y1 oku
)alun: 
«- Mevzuu bahaolan hediye yiik

~k Tiirk milletine benim uti verme
~ diitiindiijiim hediye ka11umda 
~~bir ktymeti haiz deiildir. Ben icab 

YUNUS NADI 
(Arkas' sa. 1 Biltun • tel 

---l olandu 
Basvekil Tuncelini 1"Hataya aid muahedelerin tam 

teftise gidiyor hUIOsla latbiklm istiyoruz, 
inonii bu sabah 
istanbula 

ismet inonii dedi ki: «Suriyelilere dair iyi hissi· 
gelecek yabmm hararetle izhar i~in ahval ve ----

Zeki mes'ud Tayfur Sokmen Yenal Ar1man Hikmet Bayur 

. Hariciye Vekilinin izahatl 

Hariciye Vekili de 
Bagdad ve Tahrandan 
~oskovaya ge~ecek 

Ankara 14 (Telefonla) - Ba§vekilis
met inonii ve Hariciye Vekili Tevfik 
Rii§tii Aras bu ak§am hususi trenle !s -

T •• k !anbula hareket ettiler. Ba§vekilimiz 
Ur • Istanbulda bir giin kalacak ve t;ar§am -Riittii Alas Hatay ihtilaf1nm 

Frans1z dostlugunu kuvvetlendiren ·bir 
ba giinii hareket edecektir. 
· ismet :inoniiniin istanbul donii§iinde 

[Arka.n Sa. 7 sutu.n 4 te] 

i~tihan zemin~ olduAunu soyledi :::;:========== 
i)llilc fiati~I 

Muhtelif hatibler bu neticenin bir muvaffakiyet I"kt d V kA 1 t" t b. 1 a e a e mce es 1t 
oldujunu tebariiz ettirdiler ve Hatay Tiirkleri d"l • 1· t 

hakkmdaki hassasiyetlerini izhar ettiler 

Millet Meclisi diin 
tatil karan vererek 

dag.ld1 
Ankara 14 (Telefonla} - Cenevre

de imzalanan Hatay anayasas1 ve Fransa 
ile yap1lan anla§manm tasdikma dair ka
nun layihas1 bugiinkii Mecliste heyecanh 
ve hararetli tezahiirat arasmda kabul e -
dildi. Layiha, ruznamenin son maddesini 
te§kil ediyordu. Tevfik Rii~tii Aras 

e 1 en yen1 1s e 
Ankara 14 (A. A.) - ikhsat Vekale

tinden: 
Endiistriyel mamulatm maliyet ve sa

ti~ fiatlarmm kontrol ve tesbiti hak -
kmdak: 3003 numarah kanunun birinl\i 
maddesinin verdigi. salahiyete istina
den 23 haziran 1936 tarihli ve 3337 sayl-

[Arkasa Sa. 3 siltun 6 da] 
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~ iNGiLTERE iLE ~ 
ikt1sadi 

miinasebetlerimiz 
Hariciye Vekilinin nutku Onder Atatiirkiin ilk biiyiik eseri olan ve tngilterede bir ay siiren bir tet-

Kanunun miistaceliyetle gorii§iilmesi bu yeni Tiirkiyeyi kuran Biiyiik Millet kik seyahatinden avdet etmi$ 
kabul edildikten sonra Hariciye Vekili Meclisi hiikumetinin kar§lla§hgl milli da- olan i!i Bankas1 Umum Miidiirii 
T evfik Rii§tii ~ras alk1§lar arasmda kiir- valarumz ic;inden bir hal yo) una girmesi Muammer Eri~ten bu tetkikle· 

rinin neticeleri iizerinde inhba-
siiye gelerek §U beyanatta bulundu: bugiinlere kadar teahhur eden Sancak larmi ve miitalealarint rica et _ 

«Arkada§larnm, medeniyet diinyas1 - i§ini hep iyi bilirsiniz. Cumhuriyet hiiku - mi!ltik. RicaDllzi kabul eden 

teraitten letvik gormiiyorum» 

V er gilerin tenzili ve 
biit~emizde fazlal1k 

Ankara 14(Telefonla}-Biiyiik Millet 
Meclisinin bugiinkii toplantiSlnda ruz • 
nameye dahil maddelerin miizakere ve 
kabuliinden sonra siirekli alkl§lar ara -
smda kiirsiye gelen Ba§vekil lsmet lnonii 
a§ag1daki beyanatta bulunmu§tur: 

«- Muhterem arkada§lar, 
<;ok feyizli c;ah§IIlamza ara vermek 

iizere bulundugunuz bugiinde, hiikume -
tin dahili ve harici siyaseti hakkmda 

I yiiksek huzurunuzda ufak bir hulasa 
yapma~ vazife sayarun. Bu hulasa • 
dan sonra eger, yiiksek . tasvib ve te§vi • 
kinize bizi lay1k goriirseniz sizden itimail 
reyi istiyecegim. (Siirekli alki~Iar.) -

E vvela harici siyaset iizerinde biitiili 
miinasebetlerimizi miimkiin oldugu ka • 
dar at;Ik yiirekle ve hic;bir noktasm1 sak· 
lamiyarak oldugu gibl saylemege c;ah§a• 
cag1m. Harici miinasebetlerimiz iizerinde 
kom§ulanmtzla miinasebatumzi birer bi • 
rer sayd1ktan sonra, umumi siyaset esas
larnniZI izah edecegim. · 

[Arka.n sa. 7 sutun IS teJ 
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I§ kanunu bugiin mer'iyet 
mevkiine giriyor 

Sanayi miiesseseleri miimessilleri diin toplanarak 
kanunun tatbik fekilleri iizerinde gorii,tiiler 

nm ha§mda bela gibi pathyan Umumi meti ilk giindenberi halli arada kalan kaymetli bankacimiZm bu bahis 
Harbin son safhasmda merkezi Avrupa milli i§leri milletimizin kalkmma mesai • etrafmda biitiin memleketimiz- Fabrikalanmizm birinde cal~an i!iciler 
grupu ittifakma dahiJ dev)et!erin harb siy)e muvazi olarak Ve rniinasebet, imkan ce dikkate deger yaziSIDl ya• 

sahalanndan harbin talihi neticesi biref ve muva a iyet §art anm gozoniin e tu- ne!lredecegiz. tetkik ve }:taz1rhktan sonra haz1rlanan mektedir. lt kanuna, tatbillllt tUbarlll ff k I d rmki niishamiZin ba!i siitununda Hiikfunet tarafmdan sekiz senelik bir I nunu, bugiin meriyet mevkiine gir • 

hirer ~ekilmesiyle a~ll~ deyrede Biiyiik (.trkcw Sa. ~ autun 1 del \......._ ___________ _,...J ve ge~;en sene Meclisten ~kan cl§ ka - (Arl«Ut sa. 5 autun 4 tel 



Tarihl tefrika : 150 Yazan : M. Turhan Tan 
1Terciime ve iktibaa edilemezl 

Son pazarl1k 
Safevi ailesinin iinlii bir unsuru olan ~ah 

Tahmas, 400,000 albn alarak sarayma stgtnan 

Sehzade Beyaztdt teslim etti , 

Onlardan gelen mektublar her ikisinin 
bir ogulla bir karde, kanma candan su -
samt§ oldugunu, ;;ahm cevablan da mi • 
safirinin hayatmt giile glile satmtya ha • 
zu bulundugunu gostermektedir. 

Padi,ahla $ahm iki ilk mektublan 
yolda kar§tla§tt. Siileyman, oglu Beya
zJdm isyamm Iran hiikiimdarma ihbar ve 
Konya muharebesini tasvir ediyordu. 
T ahmas da §ehzade i~in §efaatte bulu • 
nuyordu. !stanbulun ikinci mektubunu 
T ebrize Sin an Bey getirdi, Beyaztdm an· 
cak bir cani, bir hain oldugunu ve eli kolu 
bagh olarak geri gi:inderilmesi liizumunu 
bildiren bu kagtdm sonunda «Asi evla
dm affolunacagt» vadedilmekte idi. 

$ehzade Selimin !mrahor Agaya ve
rip gonderdigi mektub, Beyaztd hakkm
da bir~ok tahkirleri ihtiva etmekle kalm1· 
ytp onun vaktile han karvanlanm yagma 
ettirmi§ bir §aki olmasma gore ;;ahm hi
mayesine laytk olamtyacagmi, «Allah 
i~in muhabbet, Allah i~in nefret>~ kaide
sine gore muamele yap1larak kendisinin 
kogulmasmt bildiriyordu. 

Bu suretle ba§hyan muhabere bir~ok 
safhalar gectirdi ve yava§ yava§ pazarhk 
sahasma intikal etti. T ahmas, ilkin agtr 
davrantyor, elindeki ku§u pahaltya sat • 
mak ve hatta Bagdad!, Vam almak isti
yordu. Fa kat asinin diri veya oli.i olarak 
teslimine yana~tlmadtgl takdirde bir Os
manh ordusunun onu s1gmdtg1 saraydan 
~ekip ~tkarmakta gii'<liik '<ekmiyecegi ih
tar olununca $ahm vaziyeti degi§ti, ne 
koparabilirse ona kanaat etmek zorunda 
kaldt, a'<tk bir dille pazarhgt tamamla • 
mak yolunu tuttu. 

;;ah, hi bitirmek ic;in §oyle bir teklifte 
hulunuyordu: Beyaztdt, babasma teslim 
etmiyecegine yemin etmittir. Lakin onu 
karde§ine teslim edebilir. (:i.inki.i bunu da 
yapm1yacagma yemini yoktu. 0 halde 
miilteci §ehzadeyi almak ic;in Selimin a
damlar gondermesi lazimd1r. 

Sultan Siileyman ile Selim, bu teklifi 
§iikranla kabul etmi§ler ve hemen lrana 
c;ifte ~ifte celladlar yollamt§lardJ. Gafil 
Beyaz1dm ise aylarca siiren bu muhabere 
masmda vaziyeti derece derece agtrla§
maktaydt. ;;ah, zaten iic; bine indirilmi§ 
olan §ehzade askerinden bir tak1mmm 
Esterabada gonderecegi ftrkaya yardtm
CI istemek suretile onu korucusuz btrak • 
mt~ gibiydi. Bununla beraber stk s1k ver
digi ziyafetlerle onu oyalamakta devam 
ediyordu. Bu ziyafetlerin birinde $ah ve 
§ehzade - baba ile ogul durumunda • yan
yana gezinirlerken Beyaz1dm adamlann
dan Arab Mehmed adh bir hain, tenha 
dii§iirdiim zannile ;;ahm yanma yakla§h, 
fiSlldadt: 

- Babasma, biiyiik 'karde§ine isyan 
eden adama inanmaym. 0, iki kolesine 
emir vermi~tir, sizi oltiirtecektir. 

T ahmas bu ihbar ve ihtardan son de
rece tela§a dii§ti.i, gobek burusuna (karm 
agnst demektir) tutuldugunu soyliyerek 
ziyafet yerinden aynld1. Beyaztd, donen 
dolabm farkmda degildi. $ah namma 
kendini le§yi eden vezirlerin riikulaft, si.i
cudlan arasmda saraya avdet etmi~ti. 
N edimlerinden biri, Arab Mehmedin 
,Saha neler si:iyledigini sezmi§ oldugun • 
dan - efendisile yalmz kahr kalmaz • 
hziyyeyi haber verdi. BeyaZid da ga -
zaba gelerek Arab Mehmedin kafasmt 
kestirtti. 

Fa kat baht! bozuk bir §ehzadeye hiz
metten ise ;;aha yaranmay1 daha kazanch 
goren Arab Mehmedin, Aksak Seyfed -
din, miralay Mestan gibi birka~ fikir or
tag! vardt. Onlar, hainin aktbetine ken
dilerinin de ugnyacaklarmt dii§iinerek 
;5aha iltica ettiler, §ehzadeyi suikasd ni -
yetinden dondiirmege ~ah§tlgl i~in Arab 
Mehmedin oldiiriildiigiinii soylediler. Bu 
haber Sahm tela§Jnt artndt ve onun tela§! 
saray dt§ma da sirayet ettiginden ertesi 
giin birka~ bin $ahs!.ven tarafmdan §eh
zadenin sarayma hiicum vukua geldi. 

Kuduz F erhad, az bir kuvvetle saray1 
ve efendisini miidafaadan geri kalmadt. 
Kalabaltgt adtm ad1m geri pi.iskiirttii. 
;;ah, fstanbuldan umdugu miikafatt her
hangi bir kaza ile kaybedebilecegini ni
hayet anladtgmdan gene lki yi.izliiliige 
germi verdi, asker gonderip kalabaltg1 
dagtth, §ehzadeye tathlar, yemi§ler ve 
htl' a tier gonderip oziirler diledi, iki giin 
sonra da bir ziyafet ~ekti. 

Beyaztd, fena fikirlerdt!n uzak ve yii
rek~e temiz oldugunu gi:istermi§ olmak. 
ayni zamanda korkmadtgmt da anlatmak 

i9n bu ziyafete gitti, fakat saraya firer 

girmez bir siirii korucunun hiicumuna ug
radt, adamlarmdan ~ogu oldiiri.ildii. ken
disile ogullan hapsedildi. $uraya buraya 
dagthlmt§ olan Tiirkmenlerden de bin • 
den fazlast o mada idam edilmi§ bulu
nuyordu. 

T ahmas, kendine iltica etmi§ alan §eh
zadeye bu muameleyi reva goriirken dil
bazhgt da elden buakmtyor, cinayetlerini 
mazur gostermek i'<in safsata yi.iriiti.iyor -
du. 0, akh ba§mdan gitmi§, miicessem 
hayret ve deh§et kesilmi§ olan Beyaztda 
§oyle diyordu: 

- Halkm hi.icumundan sizi koru • 
mak i~in bu i§leri yapttk. Ger'<i sizinle 
isti§areden sonra yapmahydtk, kusur edip 
acele eyledik. Bundan dolaYJ bizi rna • 
zur goriiniiz, bOyle davranmamazm bir 
sebebi daha var. Malumunuzdur ki pe • 
derinize gonderilen el~imiz: «$ehzade 
yaptJgl i§e pi§man oldu. Sebeh olanlan 
bizim reyimizle oldiirdii. lsyan ihtimali 
kalmamak i'<in kendisi de mahpustur» de· 
mi§ti. Beni yalanct ~1karmayt elbette tee
viz etmezsiniz. Y eminimizin yerine gel • 
mesi i~in de be§ on ki§i oldi.irmemizi ve 
sizi hapsetmi§ gibi goriinmemizi dogru bu
lursunuz. Lakin bunlann sonu mutlaka 
haytr olacakttr 1 

hte bu mada Sultan Siileyman tara
fmdan son elc;i olarak gonderilen Van 
V alisi Hiisrev Pa§a ile Kap!ctba§! Si
nan Aga Tebrize geldi. $ehzade Selim 
de hem el~i. hem cellad olarak <;avu§
ba§l Aliyi onlara yolda§ yapmt§tl. 

Elc;ilerle Sahm temaSI dostc;a oldu \'e 
son pazarhk yapt!dJ. Safevl siilalesinin 
bu iinlii unsuru, bu tacidar bazirgan ken
di sarayma stgman Sehzadeyi teslim et
mek ic;in Padi~ahtan i.ic; yiiz bin, Selim
den de yiiz bin altm istiyordu. El~iler, 
paraya degil maslahata deger verdikle· 
rinden sozii uzatmaga liizum gi:irmemi§ler 
ve: «Peki» demi§lerdi. Bunun iizerine 
T ahmas Kaptctba§I Sinana yiizi.inii (fe• 
virip sordu: 

- Sehzade Beyaztd Hazretlerini ta
ntr IDISIOIZ? 

0, dii§i.ine dii§iine cevab verdi: 
- Gencliklerinde kendilerini gormii§

tiim. Aradan hayli zaman gec;;ti. Bunun
la beraber ka§larmdan, gozlerinden ta • 
nmmalan miimkiindiir. 

Bu cevab, oliime mahkum Beyaztdm 
son hayat deminde yeni bir hakaret gor
mesine sebeb oldu, $ahm emrile zavalh
mn sakah ve sa~lan kestirildi, elc;;ilerin 
oniine 0 suretle getirildi. 

K1yafeti de pek peri§andt. $ah, Os -
manit $ahin§ahma isyan eden bir ada • 
mm - prens dahi olsa - temiz bir k1ltk i
~inde gezmesine kendi tarafmdan miisa
ade edilemiyecegini gostermek ic;;in onun 
ba§tna kirli bir sank, beline y1rhk bir 
ku~ak sard1rmt~. arkasma ye§il renkli adi 
bir ferace attlrm!~tl. 

Sultan Siileymanm elc;;ileri, $ahm ye
mininde sadtk kalmasmt da iltizam ettik
lerinden teslim ve teselliim muamelesine 
kan§mamt§lar, yanlarma '<tkanlan peri§an 
ktyafetli §ahsm Beyaztd oldugunu tesbit 
ettikten sonra onu Selimin adam! Ali A
gaya btrakmt§lardt. 0, Padi§ahla Se!im 
tarafmdan kararla§ttnlan aktbeti Beya • 
ztda sunmakta tereddiid etmedi, kendisini 
c;;alyaka edip T ebriz saraymm bir ko§e· 
sine gotiirdi.i, kemendle bogdu ve nefes 
almadan maktuliin dort oglunu da birer 
hirer oldiirdii. 

0 gun muharrem aymm on besiydi ve 
biitiin iranda Kerbela §ehidleri ic;in rna
tern ayinleri yapthyordu. Gene o gun 
Bursaya gonderilen ba§ka bir cellad, 
Beyaztdm heniiz siit emen be§inci ve so
nuncu oglunu da anasmm kucagmdan a
hp hayattan uzakla~ttnyordu. 

(Arka«a nar) 
s =s: __ 

Windsor Diikii i~in 
Biiyiikadada biiyiik bir 

ko,k haZirlandt 
Sab1k tngiliz Krah Sekizinci Ed -

vard'm memleketimize misafir olarak 
gelecegi tahakkuk etmek iUeredir. ts -
tanbul Valisi Muhiddin t.l'sti.indag iki 
gun evvel Buyukadaya giderek buyiik 
bir ko§k kiralamt§hr. Kiralanan bu 
ki:i§kiin Vindsor Diikii ic;;in oldugu an -
la~Ilmaktadir. Muhterem misafirimiz. 
1stanbulda kalacagt miiddetin bir ius -
mmx burada ge~irecektir. 

CUMHURiYET 

( hlr va 
Otomobillerin 

muayenesi ha,hyor 
~oforler de Belediyeden 
bazt dileklerde bulundu 

fstanbulda, otomobillerin alb ayhk 
muayenesine bugi.inden itibaren ba~la
nacakttr. Otomobillerin muayenesine 
ba§lamrken §Ofi:irler de bir istida ile 
Belediyeye muracaat ederek baz1 di -
leklerde bulunmu§lardir. $oforler, bi • 
rikmi§ olan plaka paralanmn taksite 
baglanmak suretile tahsili cihetine gi -
dilmesi, bu yuzden haczednen otomo -
billerdeki haczin kaldmlmas1m iste • 
mektedirler. Kanuni miiddet dolmu§ ol
dugundan haczin kaldmlmas1 miimkiln 
olmamaktadir. 

Diger taraftan Belediye otomobiller 
hakkmda yaphgi tahkikat neticesinde 
civar vilayetlerden bir~ok otomobillerin 
!stanbula gelerek uzun miiddet kaldik
lan halde plaka paras1 vermedikleri ve 
gene resmi dairelere aid birc;;ok otomo • 
billerin belediye resmini vermedikleri 
halde hergiin mu§teri naklettiklerini 
tesbit etmi~tir. Bunlardan iki otomobi -
lin plakas1 almmi§hr. · • 

DENIZ ISLER/ 
Y olcu salonu projesi 

Yeni yolcu salonuna aid kat'i proje • 
nin hazirhklarl ilerilemektedir. Profe
sor Dep, Liman l§letme idaresi tarafm· 
dan temin edilen baz1 Turk mimarlari
le birlikte projeyi hazirlamaktadir. E
sas planlarla beraber projenin bir aya 
kadar haz1r olacagx anla§tlmaktadtr. 

Diger taraftan binamn kurulacagx sa
hanm metanetini tetkik ic;in yapilmakta 
olan sondajlardan dort tanesi muvaffa· 
kiyetle neticelenrni§tir. $imdi be§inci 
sondaj yap1lmaktad1r. 

Trabzon Liman §irketi satin 
ahmyor 

Trabzon Liman §irketinin satm a -
lmmast hakkmdaki hiikumet karar1 a
lakadarlara teblig edilmi~tir. 

Bunun iizerine, Liman l§letmes! mu
dur muavini Hamid Saracoglu, bu §ir
ketin, satm almma mi.i:!.kerelerini yap
mak iizere bugun Trabzona gidecektir. 
Hamid Saracogluna bu seyahatinde bir 
hukukc;;u ile bir de muhasib refakat e • 
decektir. 

Trabzonda, §irket idare mecl4sjl~ §ir; -
ketin satm almma esaslart iizerinde go
rti§iilecektir. Esas itibarile anla§ma hu
sule geldikten sonra §irket hissedarlari: 
fesih karan vereceklerdir. 

Bu fvrmaliteler ilanal edildikten son
ra Trabzon Liman §irketi istanbul Li • 
man i§letmesine bagh bir §Ube miidur
liigii halinde idare edilecektir. 

Dumlupmar vapuru lzmirden 
yiik alamadt 

Denizyollan idaresinin Dumlupmar 
vapuru Mersinden yuklii olarak aynl • 
d1g1 ic;in tzmir depolarmda tstanbula 
sevkedilmek iizere haz1rlanm1~ ya§ 
sebze ve meyvayt yiiklemek imkamm 
bulamaml§hr. Bu yiizden mutazarnr 
olan tuccar, mallarmm giirumesi dola -
y1sile muhim surette zarar ve ziyana 
duc;;ar olduklarmdan bahisle alakadar 
devaire milracaat ve ~ikayette bulun -
mu§lardir. 

/SKAN ISLER/ 
Go~menlerin nakliyab 

Bugiinden itibaren ba§lamas1 laz1m 
gelen gi:igmen nakliyati, nakliyat i§ini 
iizerine alan armatorla heniiz mukavele 
imza edilemedigi ic;;in geri kalmaktadtr. 

Bu sene, Bulgaristan ve Romanya • 
dan memlekete gelecek Irkta§larimizm 
mecmuu 25 bin kadardtr. Kt~ bashrma
dan ve Karadenizde f1rhnalar ba§lama
dan evvel bunlarm yurda nakilleri mu
karrer bulundugu ~c;;in nakliyat i§inde 
fazla gecikmege meydan verilmiyecek, 
nihayet bir haftaya kadar Kostence ve 
Varnaya vapurlar gonderilecektir': ya -
ptlan bir hesaba gore beher vapur her 
seferinde 1500 1rkta§ImiZI getirdigi tak
dirde NaZim ve Hisar vapurlarile 25 
g&;menin nakli birincite§rin sonuna ka
dar sUrecektir. Bu tarihten sonra nak
liyata devam edilemiyecegi ir;in bu se
neye milretteb kafilelerin tamamen 
nakli i~in si.iratle ~ah~Ilacaktlr. -···-0~ vesaiti nakliye kazas1 

Beyoglunda Babkpazarmda tavukr;u 
c;;uag1 Todori, diin sabah Harbiyede 
caddenin bir tarafmdan di~er tarafma 
gec;erken §Ofor Mehmedin idaresindeki 
3314 numarah otomobilin sadmesine 
maruz kalmi~hr. 

Todori vucudiinun muhtelif yerlerin
den yaraland1gmdan hastaneye kaldl • 
nlmi§, §Ofor yakalanmi§trr. 

¥-¥-¥-

Posta mi.idiirliigi.ine aid 213 numarall 
kamyon, dUn Fmd1khda 100 numaralt 
tramvaya c;;arpm1~tlr. ~arpi§mad~ yal -
mz tramvay hasara ugramJ§hr. Insanca 
bir zayiat yoktur. 

*** ~ofOr Leonun idaresindeki 1059 ~u -
marah otomobil Galatada Necat1bey 
caddesinden ge~erken Ali admda bir a
meleye garpml§hr. 
~ofor yakalanmi§, yaralanan amele 

hastaneye kaldmlmi§hr. 

M t Haberleri .J 
Dogru degil .mi? 

Ktnaltadantn 
elektrik derdi 

Birkac;; giin evvel Kmahadada O· 

turan bir okuyucumuz gazetemize 
teJefon ederek §U SozJeri soy\edi: 

«- Adamtzm elektrigini bura
da Belediyeden aldtgl miisaade i.ize
rine bir adam temin etmektedir. Bu 
zat bu is i~in gayet eski ve ki:ihne bir 
dinamo kullanmaktadtr. Bittabi bu 
yi.izden Slk S!k anzaJar olmakta ve 
Adadaki cereyan kesilmektedir. Mi
sal olmak i.izere son 20 giin zarfm
da cereyamn 1 0 defa kesildigini 
soyliyebilirim. 

Sonra haber aldtk. Meger dina
monu'l kay1~1 25 yerinden yamahy
mi§. Anza da bu yiizden oluyor • 
mu~. Son zamanlarda nas1lsa ka· 
YI§I yenilemi§ler, bu sefer de dinamo 
yanmt§. Y ani Ada gene l§tks!Z kaldt. 
Bu i§ acaba ne zaman diizelecek ?» 

Okuyucumuzun yerden goke ka
dar hakkt var. Adamn elektrigini 
25 yerinden yamah kayt§h eski, ~a
karalmaz bir dinamo ile temin et
mege ~;ah§mak en hafif tabirle am
me hizmetine kar§t ihmal ve lakay
di gostermektir diyoruz; 

Dogru degil mi? j 

Emirgan1n tarihi 
•• 
Ustad M. Turban Tan 

bir konferans verdi 

Ustad M. Turban Tan 

Emi.rganhlarm vuku bulan daveti ii
zerine pazar gi.inu edib tarihc;imiz ve 
ktymetli arkada§Imiz M. Turhan Tan 
Emirgana giderek miinevver ve muhlte 
nazaran kesif bir dinleyici ki.itlesi i:i
nunde gerc;;ekten nefis bir konferans 
vermi§tir. 

tl'stad, ilkin Bogazm efsane tarihinde, 
ilim tarihinde, umumi tarihte ta§tdtgJ 
mevkii izah ettikten sonra Emirgan ko
yiinun Bizanstan evvel ne halde bu -
lundugunu, oradaki Hekad mabedinin 
mahiyetini, sonra me§hur Mun§eat sa -
hibi Feridun Beyin orada kurdugu bah
~eyi, daha sonra Emir Giine oglunun 
Istanbula getirili§ini ve bu bahc;enin 
buna verilmesile viicude gelen yeniligl 
anlatmi§tlr. 

Konferansm mihverini bu izahat te§
kil etmekle beraber ustad, Onyedinci a
sir hayatma taalluk eden birr;ok tarihi 
tablolan tasvir ve tahlil etmi§, dinleyi
cilerin samimi alkt§lanm kazanmt§tlr. 

Bu konfera':sm bize ilham ettigi bir 
mi.italea var: Istanbulun ayn ayn hirer 
tarih sahifesi te§kil eden k1.i§elerinin 
boyle canh SUrette halka ogretilmesi! 
Fakat bu haytrh i§ iistad Turban g1bi -
lerin kulfete katlanmalarma bagh gi:i
rtinuyor. 

SEHIR ISLER/ 
937 yol paraat 

Belediye tahsil ~ubeleri 937 senesi yol 
parasmm tahakkukatJm bitirmi§lerdir. 
Halktan ilk taksitin tahsiline, hazira -
mn 15 inden itibaren, memurlardansa 
agustos maa§mdan itibaren tahsil edi • 
lecektir. 

KOLTOR ISLER/ 
Gazi Terbiye Enstitiisii 
kayid ve kabul §&rtlarl 

Ankara Gazi Terbiye Enstitusilne ta
lebe kayid ve kabulii hakkmdaki tali -
matname dun Maarif miidurlugune bil
dirilmi~tir. Talimatnameye gore Terbi
ye Enstitiisunde resim ve eli§i §Ubele -
rinden gayri diger lustmlarm tahsil 
muddeti iki senedir. Resim ve eli§i §U· 
belerinde uc;; senedir, Enstituye bu sene 
muallim mektebleri mezunlarile lise ol
gunluk imtihanlarmda muvaffak olan
lar almabilecektir. Bunlardan leyli gir
mek ist.iyenler mUsabaka imtihanma tA
bidirler. Nehari girenler ic;;in imtihan 
yoktur. 

imtihan, muallim mektebi bulunan 
§ehirlerde muallim mekteblerinde, mu
allim mektebi bulunm1yan §ehirlerde 
lise ve ortamekteb muallimlerinden se
gilecek ug ki§ilik bir heyet tarafmdan 
yap1lacaktir. 

1mtihana girebilmek ir;in 25 ya~mdan 
fazla olmamak, askerligini bitirmi§ ol -
mak ve yahud tam ehliyetnameyi haiz 
olmak §arthr. 

ihrac maddeleri 
kontrol ediliyor 

Nizamnameler Devlet 
~uras1na verildi 

Hukfunetin yeniden baz1 ihrac mad -
delerini kontrol altma alacagm1 evvelce 
yazmi§tJk. Bu ihrac maddelerinin kon
trolu ic;;in Iaz1m gelen nizamnameleri -
nin bir k1sm1 Devlet $U.rasma verilmis
tir. Bir ktsmt da iktisad Vekaletince h;. 
Zirlanmaktadrr. 

Agustos ba§mdan itibaren palamut ve 
kuru uzum ihracatl devletin kontrolu 
altma ahnacakttr. Birincite§rinden iti -
baren de pamuk, portakal, yapagi ve 
tif~igin ihracatl kontrola ba~lanacaktlr. 

Ikhsad Vekaleti gelecek istihsal se -
nesi ba§mdan itibaren de hububatm 
ihracahm kontrol altma almak kara • 
rmdadtr. Bunun i~in haztrhklar yapxl -
maktad1r. 

Bu kadar c;;e~idli maddelerin ihraca -
hm kontrol etmege mevcud kontrol 
te§kilab kafi gelmiyeceginden 150 • 200 
lira maa§la yeniden kontrol memurlan 
almacakttr. Bu kontrollar temmuz ba -
§tndan itibaren kursa tabi tutulacaklar
dir. 

MUTEFERRIK 
Muammer Erit Ankaraya 

gitti 
Cumartesi giinu §ehrimize gelmi§ o -

Ian 1§ Bankas1 Umum Mudi.iru Muam -
mer Eri§ Ankaraya di:inmu§tur. Muam
mer Eri§ gelecek hafta tekrar §ehrimize 
gelecektir. 

lkttsad Vekaleti Miiste§art 
Berline gidiyor 

iktisad Vekaleti Miiste§ari Faik Kurt
oglu hafta ic;inde bir heyetle §ehrimize 
gelecek ve 3 temmuzda Berlinde miiza
kereleri ba§hyacak olan Turk - Alman 
yeni klering ve ticaret anla§malarmt 
yapmak uzere Berline gidecektir. 

Havalar adamakdb tsmdt 
Uc; dort gi.indenberi ~ehrimizde hava

lar adamalulh xsmmt§ ve hakiki mana
sile yaz gelmi~tir. Diin hararet giine~te 
58, gi:ilgede 30 dereceyi bulmu§tur. Ha
raret yiizunden §ehrimizde hafif saVU§· 
turulan bir de kaza olmu~tur. Kurtub.l§
ta 256 numarah Lui'nin aktar diikkatiJ
mn camekfmmda duran kapsol ve man
tarlar hararetten ate§ almi§ ve di.ikkan 
ya-amag&. "ea§lam~•~~. IJ 

Ate§i goren polisler ko§arak diikka -
na gitmi§ler ve itfaiye gelmeden ate§i 
si:indurmu§lerdir. 

Tiirk Kutunda imtihanlara 
ba§lamyor 

Bugun Ramideki Tiirk Ku§U kampm
da TUrk Ku§U talebelerinin imtihanla -
nna ba§lanacakhr. 1mtihanlar dart gi.in 
surecektir. 15 temmuzda tnoniindeki 
bilyiik kamp ba§hyacagmdan imtihan • 
larda muvaffak olanlar oraya yollana
cak ve eyl(U sonuna kadar tnonunde c;a
h§acaklardxr. 

Kampa 200 talebe i§tirak edecektir. 
tni:inunde muvaffak olan ve C brovesi 
alacak olan talebeler i:iniimiizdeki sene 
Ankara Motorlu Tayyare mektebine de
vam edeceklerdir. Ge~en sene inoni.inde 
C brovesi alan talebeler de temmuzda 
derslerine ba§lamak Uzere MotOrlii 
Tayyare mektebine gitmege ba§laml§ -
lard1r. 

Kad1koy Su §irketi memurla
rm•n vaziyeti 

Kad1koy Su §irketinin memurlarma 
verdigi on gUnluk mUddet nihayet bu1-
mu§tur. Memurlar imzaladtklan kagrd
lara senelerdenberi devam eden miikte
seb haklarmm mahfuz kalmas1 §artile 
r;al!§maga amade olduklan kaydi ihti
razisini koyarak evrakt imzalarnl§lar -
d1r. Bu suretle §irketten ikramiye ta -
leb eden memurlarm adedi yirmi be§i 
gec;;memektedir. Bunlar arasmda ktrk 
be11 sene ~ah§IDI§ birka~ memur da var
dtr. 

G0MR0KLERDE 
Giimriikler Miiste§armm 

tetkikleri 
$ehrimizde bulunan Gumrukler Miis

te§arl Adil burada tetkiklerine devam 
etmektedir. Muste§ar, dun beraberinde 
Giimruk Ba§miidiirii Mustafa Nuri ol
dugu halde Liman t§letme idaresinin 
bulundugu Merkez R1httm hanma gi -
derek idare mudiiru Raufiyi ziyaret et
mi§ ve binayt gezmi§tir. 

Gi.imrilkler Mi.iste§an, bu sabah da, 
giimrilkler·in kendl vasttalanm tamir 
ic;;in Halicde vucude getirdigi tamir a -
ti:ilvesini gezecektir. 

Y eni giimriik kararnamesi 
Gi.imruk ithal rejimini tamamen ser

best bir hale ifrag edecek olan yeni ka
rarname haztrlanmt§hr. Son tetkikler 
bitirildikten sonra kararnamenin bu -
gunlerde Resmi Gazetede ne§redHmesi 
beklenmektedir. Tatbik mevkiinde olan 
son alti ayhk kararnamen!n miiddeti bu 
ay sonunda bitmektedir. Bunun icrin, 
tatbikat haz1rl!klarma vakit kalmak ii
zere bu aym yirmisine kadar yeni ka -
rarnamenin ilaru icab etmektedir. 

• • ~ I 

' 
Siyasi icrnal) 

Albn ve litika 

a ki aydanberi altm meselesi ikt~!s.cl ~ 0 politika alemlerini rahatstz edtYtl 
Bir hafta evve! bu mesele az do 

' ;iti.in di.inyayt sarsacak bir buhran . 
.Jracaktt. fngiltere ve Amerika 

leri azim fedakarhk yaparak £a~<ll•,,. 

oniini.i aldtlar. F akat mesele . . ~ 
halledilmi§ degildir. y almz §irndthk a 
hamet peyda eylemesine meydan "er 
memi§tir. 

Umumi Harbden sonra devletler 
ralan i~in altm mikyasmt tekrar 
etmi§lerdi. Her biri evrak1 nak 
kar§thgt olarak muayyen bir u; . 
tm bulundurmak mecburiyetinde idl· 
kat Almanyadan tamirat namt 
alman harb tazminatt, devletlerin IB· 
nndaki Biiyiik Harb borclan, ham J11

3n 1 

de tediyatt gibi gayritabii miidahale IDn 
diinya memleketleri arastndaki alt111 1~ · 
simatmm muvazenesini altiist ettikten ~~c 
ra altmt azalan devletler kambiyo ta :l e. 
dati ve gi.imri.ikten gecrecek mallann lll~t 
tarlanm tahdid eden kontenjan ve e!!ls ka 
kayidlere miiracaat et~i§lerdi. ~ 

Altmlart '<ogalan devletlerin ticareltl a 
leri ve bahusus haricl ticaretleri a a 
dalgalan arasmda bogulmu§tu. Bu?lj 
sanayi e§yasile ham maddelerinin ft 81 .. e 
altm nisbetine dayandtgt cihetle c;ok Y~i 
sek oldugundan mi.i§teri bulamtyorla!"ln 
N eticede 1929 da Amerikada ba§hY' 
rak biitiin ciham tarihin az kaydettigi S j. 
yet biiyi.ik ikhsadi buhran ve sukuta. ~ 
ratmt§tt. ,rl 

Bu felaketin oniinii alabilmek ic;in ·\.1 
merika ile fngiltere kagtd paralarmll1.t1 •. 

tma nisbetle olan k1ymetini indirdi J1• k 
Daha dogrusu altmm k1ymetini yiik5 , 

tiler. Bu sayede lngiltere kendisinin sJ ~ 
nayi e§yas! ve Amerika dahi ham e!~~, 
i~in haricde mii§teri bulmaga, harid u , 
caretlerini diizeltmege ve dolaytsile da i• 
hilde olduk~a refah ve kalkmmaYJ tefll 

ne muvaffak olmu§lardt. J ~ 
Diger devletlerin bir~ogu da ik!JS8 

necat ve selametlerini ayni yolda aradl 'tl 
lar. En sonra Fransa ve onunla berab ~ 
hareket eden Bel~ika, lsvi~re ve Holatiil 
da dahi paralarmm altma nisbetle olaf 
ktymetlerini dolar ve sterlin gibi indird 
ler. 

Lakin devletler kag1d paralanmn kl)• 
metim ~§Jt~Ie beraber alhn mikya ' 
smdan esas itibarile aynlmt§ degildirlef. 
K4ogiH pant1~m mukabilinde muayYej 
bir nisbette altm bulundurmagt vazife t 

dinmi§lerdir. Bunun i'<in cihan piyasastfl' 
da altm piyasasmm dii§memesine ~ok e ' 
hemmiyet vermektedirler. <;iinkii alt1° 
fiatt dii§ecek olursa dolar ve sterlinin ktY' 

"k ·~ meti artacak ve gene e§ya fiatlar1 yu 
selmi§ olacak, neticede tekrar ticarel dll', 
racakhr. 

Buna mani olmak i~in tngiltere iJe I 
Amerika piyasaya arzolunan altlnla;, 
hep satm altyorlardt. F akat son za!113 

larda piyasaya '<tkanlan altmlar son dj; 
recede artmt§tl. F ransadan yiiksek !113

, 

alemin harice ka~udtib altmlar ve So1 • . e• 
yet Rusyasmdan ardt arkast kesilrnt~ ..• 
altln ihracatt ve bir giin altm fiatmm d~ll 
§eceginden endi§e eden !flUhtekirle:le 
piyasaya doktiigii altmlatt lngiltere 1 , 

Amerikanm hazmeylemeleri ~ok gii~Je~ 
mi§tir. . 

<;unkii bu iki devlet altm almak i~111 

kag1d paralanm c;ogaltmaktan ve infla;, 
lion yapmaktan dahi c;;ekiniyorlard1. Ha. 
den fazla altm satm almak i'<in mutla.k• 
istikraz yapmak; diger taraftan Fra.ns~ 
ile yaphklan anla§ma ile de bu de'l'letl 
korumak mecburiyetinde idiler. lngiltere 
ile Amerikanm alttn almtyacaklan §ll ' 
yihast ortaya '<tkh. Londra piyasastll.' 
herkes elindeki altmt arzetti. Biiyiik bJ! 
panik ortahgt istila etti. Y eni bir buhra' 
mn oniinii almak i'<in ingiltere ile Arne ' 
rika azim paralar sarfile bu altmlan sr 
tm almt§lardtr. Mister Ruzvelt altm a' 
maga Amerikanm devam edecegini "e 
!ngiltere Hazine Miiste§an da lngiltere: 
nin altm politikasmt degi§tirmiyecegifll 
ilan ederek siikunu temin ettiler. Diget 
taraftan Almanya da di.inya altmlan ic;ill 
kuvvetli yeni bir talib olarak meydall3 

c;tkmt§ht. $imdilik vaziyet yah§rm§ gi • 
bidir. 

Mu!.arrem Feyzi TOGAY 
~~~~~~~~~~~ 

Bir amele kuduz alaimi 
gosterdi 

Pa§abahge tugla fabrikast amelele • 
rinden Rasim, kuduz alaimi gostererel' 
etraftakilere saldtrdtgmdan polisler tll' 
rafmdan yakalanmt§ ve Kuduz hasta • 
nesine yollanmi§tlr. 

Cum hu riyet -=--NUshas1 5 kuru!;tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Baric 

icin iciD 
Senellk 1400 Kr. 271111 ((r. 
Alb a:vhk 750 • 1450 • 
Vc ayhk •oo • 800 • 
Bir ayhk 150 • lloklut 



lhtililciler nihayet 
Bilbao'ya girdiler 

miidafii ile 4000 Mil is 
kuvvetlere diistii • es1r 

12 (Hususi) - lspanyol ih· taarruzun ba§Iangtcmda asi top~u kuv • 
elinde bulunan Salamanca vetlerile otomatik silahlar, hukumet~ilere 

istasyonu Bilbao'nun zaptedildigini agtr zayiat verdirmi§ ve taarruz akamete 
!ehrin miidafaasmt idare eden kuman- ugramt§tlr. 
F aliero da dahil olmak iizere 4,000 Milisler de iki kere Chamil!ars mmta-
almdtgmt bildirmektedir. kasmdaki Fran co mevzilerine taarruz et-

$ehre girmeden evvel mi§ler, fakat kullandtklan c;ok miktarda 
cephesi 14 (A.A.) - Havas tanklara ragmen muvaffak olamtyarak 
muhabiri bildiriyor: dagmtk bir hal de ric at etmi~lerdir. 
pazar giinii yaptlan harelcat Hiikumet~ilerin Belchite'te yapttkla-

Bilbao'nun sokaklan Franco n taarruzlar da akim kalmi~tJr. 
tiifekleri menzili dahiline lspanyada olen ve yaralanan 

Biskaye merkezinin etrafmdaki ltalyanlar 
gittikc;e kapanmaktadtr. Rom a 14 (A.A.) - Y eni bir teb • 

~arkta Franco ktt'alan dogrudan dog- ligde Guadalajara muharebesinde 229 
Bilbaoya hakim olan Santa - Ma • ftalyan ganiilliisiiniin oldiigii ve 123 ii 

tepesini i§gal etmi§lerdir. Bu tepede zabit olmak iizere 1994 ganiilliiniin ya-
sanatoryom vardir. Fran co kuvvetleri ralandtgl ve 250 gani.i.lliiniin kayboldugu 

buradan dogrudan dogruya Bil- bildirilmektedir. 
nun sokaklanna ate§ etmektedirler. Jhtilalci karargaht Burgos' a 
Sebastien'den Bilbao'ya giden yo! nakledildi 

ga F' ranco mitralyozlerinin ate§i altinda - Salamanca 14 (A.A.) _ Biskaye· 

~~' deki hare kat! kolayla§tlrmak ic;in karar -
Cenubda asiler Bilbao'nun yeni me • gah1 umwni Burgosa nakledilmi§tir. 

A .'hgile Barralezua kasabasmi zaptet • Matbuat biirosundan maada bi.i.tiin 
a!·.lerdir. diplomatik servisler Salamanca' da kal • 

Milisler, zay1f bir mukavemet gaster- mi§tir. 
rler. Basklar, her taraftan ricat Valencia' da casuslukla miicadele 

'ektedirler. Bunlann Bilbao'da top- Valencia 14 (A.A.) - Reisicum -
klan zannedilmektedir. hur, «devlet hususi istihbarat serv!Sl» 

ti 1 Hukumet~ilerin akim kalan te§kili hakkmda bir emirname imzalami§· 
da .' hiicumlart hr. Dogrudan dogruya Dahiliye Neza -
teJll1' Saragosse 14 (A.A.) - Havas A • retine bagh bulunacak alan bu servis, her 

~smm muhabiri bildiriyor: tiirlii casusluk te§kilatmi takib ve tenkil 
l-Iiiktunet kuvvetleri dun sabah kuv • eyliyecektir. ~imdiye kadar, casuslukla 

'IIi bir topc;u ate§ile himaye edilmekte miicadele, umumi emniyet direktorlii~iine 
ii~ !iva ile Huesco mmtakasmda merbut bir sivil servisle bir askeri servis 

ai1ddetli bir taarruza gec;mi§lerdir. Daha tarafmdan icra edilmekte idi. 
olat -'"'"'""""""'""'"''nOIOIIIIIOIItlllflfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllfftllllllllllnU"nnnununuo""""'" 

iiteveffa Briand Afyon meselesinde 
• • • 
1~1n meras1m 

ranstz Ba~vekili M. 
bu miinasebetle 

J
e ~diin bir nutuk soyledi 

aU -
kt1' Paris 14 (A.A.) - Mi.i.teveffa Bri -

·~d'm namma Hariciye Nezareti bah~e • 
dtt1:Jle dikilmi§ olan abidenin oniinde res· 

l niimayi§ler icra edilmi§ ve bu niima· 
•llere halk da i§tirak eylemi§tir. 
£ski muharibler namma Cassin, sulh 

· Milletler Cemiyetine muzaheret te§ • 
Je- atJ namma Paul Boncour ve hiikumet 

J!l,Ji tmna Leon Blwn, Briand'm senasmt 
' ~tazammm nutuklar irad etmi§lerdir. 

Miiteaktben muhtelif sulhseverler te§· 
atlan, siyasi te§ekkiiller mensublan 

>tdenin oniinden gec;mi§lerdir. 
j\e Blum, Briand'm §ahsiyet ve hayahm 

lsvir etmi§ ve ifratla sulh lehinde bu • 
lnmu§tur. 

j~itl B a§vekil ezciimle demi§tir ki: 
1 «- Briand, yalmz Fransa ic;in degil, 

ad- >'ni zamanda Avrupa ve biitiin diinya 
ak1 ~in sulhun efsanevi bir kahramam ola -

·~k hatiralarda ya§Iyacakhr. 
~imdiki silah yan§ma ragmen, Bri -

tere 1~d'm icraat ve faaljyeti beyhude olma-
~a ' l~hr. ~imdi artJk harbden nefret et • 
s1n_• ~~kte, harbi takbih etmekte olan be§eri
bJf let mllvacehesinde harbin lehinde bulun

hra' ~aga imkan yoktur. Artlk hic;bir hiiku • 
e • ~et ic;in harb, siyasi bir gaye, siyasi bir 
sa' ~~stta oldugu itiraf edilebilir bif§ey de • 

T iirkiyenin siyaseti 
Cenevre Afyon Komis· 
yonundaki delegemiz 

bunu izah etti 
Cenevre 14 (A.A.) - Anadolu a

jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
!sti§ari afyon komisyonunda hiiktune· 

timizi temsilde Cenevre ba§konsolosu Nu
man Tahir Seymen, komisyon miizakera
hnm son safhalannda s<iz alarak demi§· 
tir ki: 

«- Hiikumetimin ha§ha§ zenyatmm 
tahdidi hakkmdaki cevabmm menfi ala· 
rak telakki edilmemesini soylemek iste • 
rim. Bizim bu insani meseledeki te§riki 
mesaimiZ miiemmendir. Y almz ha§ha§ 
zeriyatmm tahdidi hakkmda 1938 y1lm· 
da ic;timaa davet edilmesi tasavvur edilen 
istihzarl konferansm beklenilen neticeleri 
veremiyecegine <le kaniiz, zira bugiine 
kadar yap1lan tetkikat heniiz kat'i esas • 
Jar vermemi§tir. Boyle miihim bir kon • 
feransm noksan esaslar ve vesikalar iize
rinde miizakeratta bulunmasmdan fayda 
beklenemez. Bizim ikt1sadi menfaatleri • 
miz ha§ha§ zeriyatmm tahdidini amir 
olmakla beraber bu zeriyatla me§gul kay· 
liiniin menfaatlerinin tetkiki de zamana 
ve ilmi tetkiklere muhtacd1r. Bunun i~in 
acele edilmemesi taraftany1m.» 

taturkun telga 
Anadolu Ajanst, me· 
tinde yapbg1 bir ha· 
tayt tashih ediyor 
[Anadolu Ajans1, evvelki gece 

Atatiirke aid telgrafta yaptig1 bir 
yanh§l §U suretle duzeltmektedir:] 

Diinkii biiltenimizde miinderir 
Biiyiik Onderin ismet inoniine ~ek
mi§ olduklan telgrafta c:basith ke
limesi transmisyon hatast olarak 
c: ba§ta• §eklinde inti§ar etmi§ oldu
gundan oziirler diliyerek biiyiik 
ehemmiyeti olan telgraft aynen tek
rar ediyoruz: 

Ba§vekil ismet inonii.ne 
Hatirlarsmiz, Turk koyliisii Tiir

kiin efendisi oldugunu soyledigim 
zamam. Ben o efendinin arzu ve 
iradesi altmda senelerdenberi c;a -
h§ml§ olan bir hadimim. $imdi beni 
c;ok heyecana getiren hadise, Tiirk 
ki.iyliisiine na~izane olsa da uhk 
bir vazife yapm1~ oldugumdur. 
Milletin yiiksek miimessiller he • 
yeti bunu iyi gormii§ ve kabul et
mi§lerse benim i9in ne unutulmaz 
bir saadet hatirasmt bana vermi§
lerdir. Bundan dolay1 ~ok yuksek 
zevkle millet, memleket ve Cum -
huriyet hiikumetine yapmaga mec
bur oldugum vazifelerden en ba
siti kar§Jsmda gosterilmi§ olan te
vecciihten, takdirden nekadar mii
tehassis oldugumu ifadeye mukte
dir degilim. Mevzuu bahsolan he· 
diye yiiksek Tiirk milletine benim 
as1l vermegi dii§iindiigiim hediye 
kar~1smda hic;bir k1ymeti haiz de
gildir. Ben icab ettigi zaman en 
biiyiik hediyem olmak iizere Tiirk 
milletine camm1 verecegim. 

K. Atatii.rk 

Elinizden gelirse 
hayret etmeyiniz! 

Belediye ikttsad miidiir
liigii 'imdi de, benzin 

ihtikart, yok diyor! 
Belediye lkt1sad Miidlirli.i.gii, benzin 

ihtikan hakkmdaki tahkikah bitirmi§tir. 
Belediyenin vard1gi neticeye gore benzin 
ah§veri§inde ihtikar yoktur. Benzin fiat· 
lanmn yiikselmesi, son zamanlarda nav· 
Iunlarm yiikselmesinden ileri gelmekte • 
dir. Y almz §ayam dikkat nokta 1udur ki 
benzin fiatlannda ihtikar oldugunu ve 
muhtekirin mahkemeye verilecegini bil· 
diren gene Belediye lkhsad Miidiirliigii 
olmu§tu. -------
Kii~iik Antant Ba,. 
vekilleri toplan1yor 
~ekoslovakya Ba,vekili 

Biikre,e hareket etti 
Prag 14 (A.A.) - <;ekoslovakya 

Ba§vekili doktor Hodza, diin ak§am 
Biikre§e hareket etmi§tir. Doktor Hodza, 
sah giinii Biikre§e varacak ve orada ~ar· 
§amba ak§amma kadar kalacaktJr. Mii • 
teak1ben Romanya Ba§vekili T ataresco 
ile birlikte T urnseverin' e gidecektir. Kla· 
dovo'da iki devlet adamma Yugoslavya 
Ba§vekil doktor Stoyadinovi~ de iltihak 
edecek ve T uran - Severin' de Kii~iik 
Ant ant devletleri Ba§vekilleri Tuna ii· 
zerinde bir gezintide bulunarak gorii§me
ler yapacaklard1r. Bu gorii§melere, Ro • 
manya Hariciye Nazm Antonesco da 
i§tirak edecektir. 

Von Neurath Berline avdet etti 
Budape§te 14 (A.A.) - Almanya 

Hariciye Nazm von Neurath ve refaka
tindeki zevat bu sabah hususi bir tayyare 
ile iki giinli.ik ziyaretten sonra Budape~
teden aynlmi§iardir. 

al' lildir. Hatta daha ileri gidecegim ve di
i ve iecegim ki, an'anevi milli §eref mefhumu 
te~e; ierine, yava§ yava~ biisbiitiin ba§ka bir 
gtnl illlefhum kaim olmak iizeredir. ~u halde 
ig~f !ski niifuz ve fi.ituhat zihniyeti yerine ya· 
j~Jn )a~ yava§ sulh ic;in mlistahsen rekabet 

anB ~ihniyeti kaim olmakt~~~r .. hte, degi§i_k -
gi • 1k buradad1r. · Bu degJ§tkhk bazan h1s -

Murahhasim!ZlD bu sozleri konferans 
muhitinde ~ok iyi tesirler yapml§ ve hii
kumetimizin afyon i§inde gosterdigi hiis· 
nii niyet ve bu babda ittihaz ettigi tedbir
ler komisyon azas1 tarafmdan siyati§le 
kar§Ilanmi§tlr. 

Von Neurath, Macar ajansma yapbg1 
, beyanatta, demi§tir ki: Hatayda heyecan devam 

ediyor 

:edilmez olur, fakat be§eriyetin derin ta
f 0akalannda mevcud ve bakidir. 

ts• 
ta ~ 

Briand' m ismi, ebediyen buna bagh 
~alacakhr.» 
Yunan hava kuvvetleri i~in 

para topland1 
A.tina 14 (Hususi) - Diin biitiin Yu

~anistanda barb tayyaresi menfaatine; 
~§~i ve miistahdemlerin yevmiyelerin -
~ ~:n 30 milyon drahmiden fazla bir pa
a topland1g1 tahmin edilmektedir. 

liitler <;in Maliye NazirlDI 
kabul etti 

1 :Berlin 14 (A.A.) - Fuhrer diin 
~erchtesgaden'de <;in Maliye NaZln ve 

1.a~vekil muavini Kung'u kabul E\tmi~
tr. 

llll{~ng bu miinasebetle Fiihrer'e k1y -
eth san'at eserleri vermi~tir. 

Antakya 14 (Hususi muhabirimiz • 
den) - Hatayda tahrikat devam et • 
mektedir. T ahrik~iler §imdi biitiin faa • 
liyetini Tiirklerle Alevilerin arasm1 ac; • 
mak noktasma teksif etmi§lerdir. F akat 
bu gayretler hi~bir netice vermemektedir. 

Diger taraftan Haleb hapisanesinde 
mevkuf clan Tiirkler de hala serbest bi
rakiimami~lardir. Hataym her tarafmda 
korku ve heyecan devam etmektedir. 

Liibnan Cumhurreisi Pariste 
Paris 14 (A.A.) - Ltibnan Reisicum

huru diin buraya gelmi§tir. 

PARiS BORSASI 
Paris 14 (Hususi) - Paris Borsasmm 

bugiinkii kapam~ f.iatlan ~unlard1r: 
Londra 110,90, Nevyork 22,47 1/2, 

Berlin 900, Briiksel 379,50, Amsterdam 
1236, Roma 118,25, Lizbon 100,75, Ce • 
nevre 515,37 1/2, bak1r 61 - 62, kalay 
246,7,6, altm 140,6 1/2, glimii~ 20, kur
§Un 22,1,3, ~inko 20,15, 

«- Dranyi ve de Kanya ile yapbg1m 
gorii§meler Alman • Macar dostlugunun 
kuvvetini ve samimiyetini bir kere daha 
teyid etmi§tir. lki millet arasmdaki dost· 
luk, istikbalde Tuna havzasmdaki yap!cl 
faaliyetin mi.i.him unsurlarndan biri ola • 
rak kalacaktiT.» 

Yeni 
Valisi 

Diyarbekir 
i,e ba,hyor 

Ankara 14 (Telefonla) - Diyarbekir 
valiligine tayin edilmi§ olan Zonguldak 
meb'usu doktor Mithat Altwk meb'us -
luktan istifastm bugiinlerde Biiyiik 
Millet Meclisine verecektir. 

Doktor Mithat Altwk bu ay sonuna 
dogru Diyarbekire giderek yeni vazife
sine ba§hyacaktir. 

Goringin ani bir tefti§i 
Hambrug 14 (A.A.) -Goring bu

giin anslZln ~imal denizindeki Sylt adaSI 
tayyare kitadl garnizonu ile orada bu -
lunan filolan tefti§ etmi§tir, 

MES'ELELER 

Refah san'atkan Oldfirfir mfi? 
Peyami Safa 

Bir ankete verdigi cevabda, Vedad 
Nedim Tor, askeri bir kat'iyetle «oldii
riir !» dedi ve dostumun bu miilahazas1, 
refah i~inde olan san' atkarlardan ziya
de, tersine, olmiyanlar arasmda, kara ha
ber iirpermesi gibi naho~ bir tesir husulc 
getirdi. 

Sua! eski oldugu kadar da canbdu, 
~iinkii mideden kafaya kadar ~1kan bir
c;ok meseleleri i<;ine ahyor. 

Davanm yeni olm1yan tarihine degil, 
mevzuuna girelim. 

Refahm derecelerinden gelen birkac; 
tiirlii manas1 iistiinde anla~mazsak, bir<;ok 
miinaka§alarda oldugu gibi, tabir ihtil<l· 
fmt mevzu ihtilafma kadar gotiirerek 
<;tkmaza sokabiliriz. 0 zaman refah 
dii~mam hakh olarak diyebilir ki: «San' at 
eseri Istlrab ve endi§e mahsuliidiir. Cal· 
kanm1yan bir ruhtan di§anya hi~bir dam
la su;ramaz. Ostiinden hic;bir endi~e bu
lutu ge<;miyen, hic;bir korku riizgan esmi
yen ruhlar bombo§ kahr.» Refah taraf
tan da hakh olarak diyebilir ki: «San' at
karm Jshrabt ve endi~si yalmz midesin
den mi gelir? Haydi ayle farzedelim ve 
refah onu yava§ yava§ oldiiriir, diyelim. 
Fa kat, fiziyoloji bize is bat ediyor ki ac;· 
hk daha c;abuk aldiiriir!» 

Refahtan refaha fark var. 

Haz1mdan ve mahmurluk bozmaktan 
ba§ka endi§esi olmadigl ic;in mtiisti.i yatan 
mirasyedinin, irad sahibinin refah1, yalmz 
san' atkan degi}, her tiirlii meslek adami
m gev§etir, salakla§tmr ve gutlagma ka
dar <;Ikan bir rehavet lapas1 ic;inde, erge~ 
bogar. Bunun aksine, yalmz san' atkarm 
degil, her tiirlii meslek adammm kar§I· 
sma ali.im korkusunun bir istihalesi halin
de hergiin, her an dikilen bir a~hk endi
§eSi de onun ~ah§mak ve yaratmak ic;in 
muhtac oldugu nisbi huzuru selbeder, bii
tiin hamlelerinin filizlerini kirar ve ira
desinin kokiinii kurutur. 

,Siiphesiz, refahm azamiye yakla§an 
bir derecesi vardu ki her adamdan ?.iya
de san'atkan oldiiriir; fakat refahm as
gariye yakla~an bir derecesi de vardtr ki 
her adamdan ziyade, ona, san'atkar 
muhtacdu. 

San' atkar ki ruhu yalmz kendisinin de
gil, d1~armm biitiin meseielerile <;alkalanan 
insand1r, i~ine dolan tesirlerin mah§eri 

i<;inde allakbullak olmaga ve ahenklerin 
en harikuladesi olan deruni muvazeneyi 
her an aramaga ezelden mahkumdur; 
san' atkar ki nefsine be§eri endi~lerin en 
ag1r hulasasm1 yiiklemi§tir, buna bir de 
ev kiras1, boya ve tuval parast, kitab, 
yiyecek ve giyecek masraf1 endi§e!erini 
katmaga mahkum olursa, dogurmak ic;in 
muhtac oldugu huzurdan mahrum sokak 
kadmlan gibi ~ocuk dii~liriir. Kitabc1 vit
rinlerimizi, resim sergilerimizi ilah ... dol
duran kitab, resim ve ilah ... ~eklindeki 
ceninlerin hazin yarallh~ maceralanm 
tetkik ederseniz, san' atkann karnma vu
ran ag1r sefalet darbelerinin tesirlerini ya
kmdan goriirsiiniiz. 

Biiyiik bir refahSJZhk da biiyiik bir re
fah kadar san'atkan aldiiriir. San'atka
rm muhtac oldugu refahm hararet dere
cesini bir termometre ile tayin etmek de 
mi.i.mkiin degildir; fa kat sarfettigi ceh
din miikafatl olabilecek bir der!ceyi a~
mJyan refaha biitiin san'atkarlar mt:htac
dirlar. Bu ihtiyac, tatmin olunmadJkc;a, 
onlan tamamlanmami§ eserler halinde ze
hirlerini biitiin cemiyete sac;acaklan bir 
bedbinlik ic;ine atar. 

Burada korkunc bir adalet vard1r. 
San' atkarlanna refahm bir derecesini kls
kanan cemiyetler, onlann eserlerinden 
yiikselen bogucu istikrah ve bedbinlik 
gaz1 i~inde ecelteri dakerek haks1zhkla • 
Tin! kendi ne§'elerinden klsarak odemege 
mecbur olurlar. Bunlar iki kath bedbaht 
cemiyetlerdir: San' atkan anlamadtklan 
i~in bedbaht, onun lanetine ugrad1klan 
i<;in bedbaht. 

Fa kat san' atkarmm altma <;ifter ~ifter 
otomobiller siiren, ba§Intn altma k1.1§ti.iyii 
yast!klardan birini kaldmp otekini koyan, 
her akmdtkc;a iic; halay1k elile iic; mendil 
ko§turan, her ba§t agnd1kc;a sac;lanm re
havetin 1hk riizgarile yelpazeliyen bir 
mirasyedi refah1, onu bir sultamn kedisi 
gibi ~i§kin karmm salhya salhya ipek ha
hlar iistiinde gezinen dekoratif ve liizum
suz bir mahluk haline getirir. 

En kotii cemiyet, bir klSim san'atkar
lanm boyle bir refah i<;inde lapala§hnr
ken, diger bir kisim san' atkarlanm zaru
ret ic;inde bvrandirandJr. Y ani refahh ve 
refahstz biitiin san. atkarlanm oldiiren ce
miyet. 

PEYAMJ SAFA .... I~ii~~·······;;p~;~ ........ y;~~·y·~; .. ·· 
Bodrum limantnda tutu,an gemi karaya 

oturdu, yolculan tamamen kurtardd1 
Devlet Denizyollan i -
daresine aid inonii va
purunun Bodrum lima-
nmda yanmakta oldugu 
diin alakadarlara bildi
rilmi~tir. Yangm ge _ { 
minin ambanndan c;Ik
mt§, sondiiriilememi§, 
gemi siivarisi de yol • \ 
culan kurtarmak ic;in 
gemiyi ba~tankara et -
mi§ ve i~rinde bulunan 
40 - 50 yolcu tamamtle 
kurtanlmt§hr. 

Arahk postay1 yap -
mak iizere per§embe 
giinii limamm1zdan hareket ederek 
Bozcaada ve izmire ugrad1ktan sonra 
Bodrum limanma giden inonii va -
purunda daha ziyade tiiccar e§yas1 
mevcuddu. Gemi tic; bin tonluktur, Os-

Rusya bu sene seyyah J 

kabul etmiyor 
Berlin 14 (Hususi) - Moskovadan 

bildirildigine gore, bu sene Rusyaya sey
yah kabul edilmiyecektir. Sovyetlerin 
seyyah i§lerini idare eden lnsurist idaresi 
seyyah kaydine nihayet verilmesi husu • 
sunda h~ricdeki §ubelerine emir vermi§tir. 

Ziraat Bankas1 merkez heyeti 
ilk i~timam1 yaptJ 

Ankara 14 (Telefonla) - Tiirkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankasmm Mecli
sin Biit~re, 1kbsad, Maliye, Ziraat ve Di
vam Muhasebat enciimenlerinden mii -
rekkeb heyeti umumiyesi ilk i~rtimamt 
bugiin 13,30 da yaph. Heyeti umumiye
de banka heyeti idaresinde Meclis ne
mma bulunacak muraktb se~rilmi§, di -
ger taraftan eski Ziraat Bankas1 mua
melatmm tasfiyesi i§leri bitirilmi§hr 
Yeni te§kilat kanunu mucibince banka 
memurlan hakkmda umumi hiikiimler 
tatbik edileceginden tekaiid ya§lnl dol
durmu§ olan memurlar tekaiide sevke
dileceklerdir. 

Tayyare ile devrialem 
seyahati yapan kadm 

Roma 14 (A.A.) - Devrialem seya -
hatine t;Jkan Amerikah kadm tayyareci 
Amelia Earhart, Massaouah'a hareket 
etmi~tir. 

fnonii vapuru 

man kaptanm idaresindedir. 
Son gelen malumatta yangmm ne su

retle zuhur ettiginin anla§Ilamadigi bil
dirilmekte ve ate§in ambarlarda sinsl 
sinsi devam ettigi haber verilmektedir. 

Ankarada bir katil 
idam edildi 

.. ~.n~a~~ 14 (~elefonla sabaha kar~I)
Okuzun~ ~~~ld1gmdan ~iiphe ettigi a • 
damla hamile kansml oldiirmek suc;un
dan mahkfun edilen Keskinli 6me1 
hakkmdaki i:iliim cezas1 bu sabah saat 
4 te Samanpazannda infaz edildi. 

Kir§ehir - Ankara yolunda 
bir kamyon kazas1 

Km:~ehir (Hususi) - i~inde on sekiz 
yolcu ve iizeri e§ya dolu Nev§ehirli 
Hasamn idaresindeki bir kamyon An -
karaya giderken igdeli mevkiinde bir 
virajda devrilmi§, yolculardan bir ka -
dmm kolu ve bir erkegin eli ezilmi§, bir 
k1sm1 da hafif~re yaralanmi§lardir. 

Hastaneye kald1nlan yarahlardan ka
dmm elini kesmek mecburiyeti has1l 
o~mU§tur. Kazaya kamyonun siiratle 
siiriilmesi ve dikkatsizlik sebeb oldu -
gundan §Ofor tevkif edilmi§tir. 

<;inde biiyiik bir isyan 
patlak verdi 

Londra 14 (A.A.) - Reuter ajansmm 
Pekin'den ald1g1 bir habere gore, <;a~ar 
eyaletinde bir isyan ~1km1§ ve asller 
<;a§ar §ehrile Jehol arasmda miiteaddid 
yerleri zaptetmi§lerdir. Man~u makam
lan, asiler iizerine on ftrka yollamt~lar
dlr, 

3 

Maltilgaziler 

Biiyiik ~efe ~iikran· 
lartnt arzettiler 

Ankara 14 (A.A.) - MalCU~a -
zilere aid kanunun, ~e<;en cumar
tesi _gunii biiyiik Millet Meclisinde 
kabulii miinasebetile mezkur ce -
miyet gene! merkezi tarafmdan 
Biiyiik Sef Atatiirke <;ekilen tel -
graf sureti a~aj1;Idad1r: 

«Biz maltiller hakkmdaki biiyiik 
lutuflarmm eseri olan terfihimize 
aid kanun, bugtin Biiyiik Millet 
Meclisinde kabul olundu. Riitiin 
malullerin Ulu Ondere Tiirkliigun 
ve Tiirk tarihinin en biiviik VI' en 
'cefakar evladma, en asil ve kah -
raman Ba~buguna, Biiyiik Atatiir
ke ebedi minnet ve baghhldarmi 
arzetmek hahtiyarhg1, duydugu -
muz biitiin saadetlerin iisttindedir. 
Biiyiik eserlerinin istikbal ve Cum
~uriyetin, pervasiz ve biiyiik bir 
mania daima arkamzdan ko~an ko. 
ruyucular1 arasmda ve en on saf
ta bulunmak ~erefi, bizler i<;in tii
kenmez bir bahtiyarhk iken, biz
Jeri hususi ve :viiksek alakalarmm 
minnet ve siikran saadetlerine 
boedunuz. Biitiin maluller nannna 
tazim ve l!iikran ve bitmez hir ta
hassiirle tekrar tekrar elleriniz • 
den ouerken iistiine titrt'diginiz 
asil milletimizin ~aadetinin bir kat 
daha artmasm1 dileriz Biiyiik ve 
Ebedi Atatiirk. .. 

MalUlgaziler Cemiveti Genel 
Merkezi namma avukat 

A!am Ersan 

iplik fiatlart 
[Ba~taratz I tnct sahttede] 

It resmi gazetede inti§ar eden ve 1 tem
muz 1936 tarihinden itibaren mer'i bu
lunan. muhte~if numara pamuk ipligi 
azam1 sah§ f1yatlan, -vergiler dahil- 15 
haziran 937 tarihinden itibaren mer'i 
olmak iizere fabrika teslimi pe§in sahs
lar i~in a§ag1da yaz!l1 §ekilde tebdll 
edilmi§tir. Adana ve Mersin vilayetleri 
dahilinde bulunm1yan fabrikalar, pa
muk nakliye fark1 olarak, fiyatlara pa
ket ba§ma 20 kuru§ zammedebilirler. 

a.- Vater iplikleri: 

iplik No. 4: (safi 4,530 kg. hk bir pa
ket ipligin sati§ fiyah) 350 kuru§, 
No. 6: 370 kuru§, No. 8: 390 kuru§, No. 
10: 410 kuru§, No. 12: 450 kuru§, No. 14: 
470 kuru§, No. 16: 490 kuru§, No. 18: 515 
kuru§, No. 20: 540 kuru§, No. 22: 565 ku
ru§, No. 24: 590 kuru§. 

b.- Kath iplikler -2 ve 3 kath- : 
iplik No. 4: safi 4,530 kg. hk bir pa • 

ket ipligin sah§ fiyah) 380 kuru§, 
No. 6: 400 kuru§, No. 8: 425 kuru§, 
No. 10: 451 kuru§, No. 12: 497 kuru§, 
No. 14: 523 kuru§, No. 16: 549 kuru§, 
No. 18: 580 kuru§, No. 20: 611 kuru§, 
No. 22: 642 kuru~. No. 24: 673 kuru§. 

c.- Ktvrak iplikler -ekstra hart
iplik No. 4: (safi 4,530 kg. hk bir pa

ket ipligin sat!~ fiyah) 357 kuru§, 
No. 6: 408 kuru§, No. 8: 437 kuru~, 
No. 10: 468 kuru~. No. 12: 517 kuru§, 
No. 14: 548 kuru~, No. 16: 573 kuru§, 
No. 18: 611 kuru~, No. 20: 645 kuru§, 
No. 22: 681 kuru§, No. 24: 713 kuru§. 

Toptan sab§larda tiiccar ve fabrika
torlerin mecbur tutulacaklan hiikiim
lerin: 

a.- Gerek fabrika, gerekse ticaretha
ne sah§larmda klon ve bir paket dahi 
toptan sah§ addolunur. 

<;ile gibi perakende sah§larda fiyatlar 
yekfin itibarile paket fiyatlarmt teca· 
viiz edemez. 

b.- Fabrikasmm bulundugu §ehirler
deki tiiccarlar fabrika fiatmdan azami 
yiizde 1 yiiksegine toptan satl§ yapabi
lirler. 

c.- Fabrikamn bulundugu §ehir ha
ricindeki tUccarlar Han edilen fiyatlara 
kendi kar ve masraflan olarak azami 
yiizde 3 fiyat farkl ilave edebilirler. 

d.- Fabrikalar ba§ka §ehirlerde, sa
b§lanm satl§ magazas1 veya biiro a~
mak suretile bizzat yaphklart takdirde, 
o §ehirlerde a~acaklan sab§ magazas1 
veya biiro masraft olarak fiyatlara aza
mi yiizde 2 fark ilave edebilirler. 

e.- ilan edilen fiyatlar azami oldugun
dan fabrikalar bu fiyatlardan daha ucuz 
satl§ yaptlklan takdirde yukarki fiyat· 
larda yaz11I tiiccar kar masraflarmm 
azami fiyat iizerinden hesab edilmesi 
me§ruttur. 

f.- Fabrikasmm bulundugu §ehir ha
ricindeki sah§larda toptan fiyatlara ay· 
nca nakliye iicreti zammedilir. 

g.- Paket ambalaj masraf1 fabrika· 
lara, balya ambalaj masraf1 mii§tenye 
aiddir. Balya ambalaj masrafl hakk1 
masraft tecaviiz edemez. 

h. - Gerek tiiccar ve gerekse fabrika
lar depolarmda iplik oldugu halde, 
miibayaa i~rin miiracaat eden mii§terile
re sat!§ yapmaktan istinkaf ettikleri 
takdirde kanunun cezai hiikiimlerine 
tabi tutulacaklard1r. 

i. - Gerek tiiccar ve gerekse fabrika
lar magaza veya s'l.b§ biirolarma, ko
misyun ve masraflarmm ilavesile tan
zim edecekleri iplik sati§ fiyatlarmm 
mahalli Ticaret odalarma tasdik ettir
dikten sonra umumun gorebilecegi b1r 
§ekilde ve nihayet tarihi ilandan itiba
ren 15 giin zarfmda talik etmege mec• 
burdurlar. 
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ra ... 
Bedia ba§tm aikaya atarak hayalle 

perdelenen gozlerini yava§ yava§ lcapadt. 
Bu cevabr almak, bu saadete ermek imka
m ve ihtimali bu kadar kuvvetli iken bun
ca senedir hislerile bo~ubo~una miicadele 
ederek neye susmu§tu sanki! Arttk vakit 
kaybetmek istemiyor, §imdi iki giin bile 
beklemek ona ~ok geliyordu. Saatine 
baktr, on bir buc;uk. Ankara postast iki 
ellide kalktyordu. Oyle ise mektublann 
kutudan on ikide toplanmasr laztmdt. 
Hala riiyah ve hulyah gozlerle mektubu 
zarfa koydu, yapi$hrdr. Ostiine adres 
yazdt ve postaneye giderek kutuya attr. 

Oh! i~i o kadar rahat, o kadar sakin
di ki! Havamn sogukluguna ragmen agtr 
ag1r yiiriiyerek evine geldi. Ne~eli ne§eli 
yemegini yedi. Sonra odasma ~tkarak ya
tagma uzandt. Kalbinden attlgt agtr yii· 
kiin btrakhgt hafiflikle gozlerini kapadt 
ve uyudu. 

Uyandtgt zaman saat dorde geliyordu. 
(ok uyumadan gelen bir gev~eklilde es
nedi, gerindi. Sc:mra birdenbire Cevdete 
yazdtgt mektubu hattrladt. Steak bir u· 
tanc dalgast biitiin viicudiinii sardr. A -
man Allah1m! Cevdet bir arkada§ mek
tubu beklerken ~IIgm bir a§k mektubu 
alacaktt. Her§ey_i her§eyi ogrenecekti! 
Deli gibi yerinden fuladt. Ilk aklma ge· 
len §ey postaneye ko§arak yalvanp ya -
kanp mektubunu geri istemekti. Sonra 
bunun imkanstz oldugunu, zaten mektu -
bun ~oktan trende ve her dakika Cevdete 
biraz daha yakla§hgrm dii§iinerek sanki 
onu, mektubu okurken gormek istemi -
yormu§ gibi ellerile yiiziinii kapadr. Na • 

CUMHURIYET 

lrtihal 
Bahriye binba§th~ndan ve Sams\l!l 

Giimriik kimyagerliginden miitekaid, 
merhum Hac1 Zahid Pa§a damadt, dol;• 
tor kimyager Hakla Bey uzun miiddet· 
tenberi ~ektigi hastahktan kurtularnt " 
yarak diin ak~am vefat etmi§tir. Cena· 
zesi bugiinkii salt giinii Aksaray M\lS' 
tafakemalpa§a caddesi 76 numarah hll' 
nesinden kaldmlarak namazi ogleyi!l 
Valide camisinde lalmacak ve aile kab' 
ristanma defnolunacakhr. Tann rna~ " 
firet eyliye. .... 

Madelet 
.$apka Evi 

ilkbahar modellerlnde 
bUyUk tenziiAt yapm•tt•r 

Giineypalas • Beyoglu 
istiklal caddesi 



CUMHURMT 

iiyiik bir Tiirk dahisinin 
900 iincii yddOniimii 

·lbni Sina 

biiyiik 
be,eriyetin yeti,tirdigi en 
fahsiyetlerden biridir 

Bu biiyiik Tiirk 
Arab, iranb ve 

benimsemek 

tabib 
hatta 

ve filozofunu hala 
Y ahudi diyerek 

istiyenlere cevab 
• BUyiik Turk alim ve tabibi lbni Sina· 

~In olumtindenberi tam dokuz aSir gec;ti. 
·I haziranda buyiik dahinin 900 iineii 
hid" .. .. .. ~ : . onumunu anaeagiz. 

! lbni Sina be§eriyetin yeti§tlrmekle if
.nar edecegi en buyiik simalardan biri • 

~ ·it, 0, lpokrat, Aristo, Calinos ve Razi 
·e ~Yni safta mevki ahr. 

Ibni Sina biiyiik Tiirk milletinin yeti§· 
• tcligi biiyiik adamlard;,n biridir. F akat 
l~na ragmen her biiyiik adamm arkasm-

0 ~n soylendigi gibi onun hakkmda da 
' ·.!.t~ok yanh§ iddialarda bulunuluyor. Ez

:~lllle Avrupahlarm bir kismi onu .Arab 
S bJYe bilirler. Arablar ve bir kisJm Iran -
, \ ar kendisini Aeem addederler ve hatta 
~~lldisine Y ahudi diyenler bile olmu~tur. 
U iddialan haddi zatmda mazur gor • 

~ek laztmdir. Cunkii herhangi biiyiik bir 
' <d . 

arnm muhtelif milletler tarafmdan be· 
~ilnsenmek istenmesi tabii bir histir. 

t lbni Sin a Arab degildir; 

. ~iinkii bizzat Arablar, onun kendile· 
~~den olmadigm• itiraf ederler ve ken • 

• }sine Acem derler. Avrupahlann kendi
, lnj. Arab saymalanna gelince bunun se
~bl eserlerini arabea yazmi§ olmasidir. 
albuki §ark edebiyatmt, daha dogrusu 

~~ki Turk edebiyatlm bilenler, kolayhkla 
~~nun sebebini anlarlar. Ciinku ~ark 
iirkleri ilim lisam olarak arabcayi ve 

• ;~n· at lis am olarak da acemceyi kullamr
·<tdi. Nitekirn biitiin ilim kitablan arab· 

' ~ ~. ve buna mukabil butiin edebiyat ki • 
1•blan da aeemce yazilmi§hr. Bunu bil
~iYenler - bilhassa Avrupahlar - lbni Si· 
l:YI arabea yazdigi ic;in Arab ve Mev 

• tnayi Mesnevisini acemce yazdigi i~in 
tanh sayarlar. 

Ibni Sina Acem degildir; 
) <;iinkii kendisine bu ismi takan Arab
ar Arab olmiYan biitun Miisliimanlara 
rabanel manasma gelen ayni ismi verir • 
er. !bni Sinamn aeemee yazrlmt~ tek bir 

• lseri yoktur. Misal olmak iizere gosteri· 
en)er de hakikatte arabcadan ve ba§ka 

• lliiitercimler tarafmdan tereiime edilmi§ -
lir. Halbuki lbni Sina Acem olsayd1 ta
t~.atile biitiin eserlerini, hi~ olmazsa en 
k Uyiik kismmi bu dille yazardt ve sonra 
endisi ~ii degil, Hanefi idi. 

lbni Sina Y ahudi degildir; 

ibni Sinamn bir minyatiirden 
ahnm1~ resmi 

hb iiniversitelerinde I 2 nci amdan 18 in· 
ei asra kadar okutulmu§tur. Bundan son
ra yaz1lan diger eserler de bundan miil -
hem olmu§tur. 

lbni Sina nisbeten kisa olan hayat dev· 
rinde 150 kadar kitab ve risale yazmi§· 
hr. Bunlar tibban ba§ka manbga, felse • 
feye, riyaziyeye, fizige, kimyaya, ieo • 
lojiye, astronomiye ve diger sair ilimlere 
aiddir. Avrupahlarea Avicenna diye ta· 
nman bu biiyiik adam tJb tarihinde c;ok 
biiyiik bir mevki i§gal etmektedir. Biitiin 
miinakkidler kendisinin ~ok biiyiik zeka 
ve. ~ok geni§ malumata malik oldugunda 
miittefiktirler. Bugiin bile bir~ok eserleri 
garb lisanlanna tereume edilmekte ve 
miinaka§alara yol ac;maktadir. 

Bu biiyiik adamm en bariz karakteri 
biitiin hadiseleri tabii kuvvetlere istinad 
ettirmek ve her§eyi tabii kuvvetlerle izah 
etmege ~ah§maktir. Bilhassa hurafata 
kar§I ~ok kat'i bir miieadele a~mt§ ve bu 
nevi fikirleri reddetmi§tir. F enni kanaat
lerinin esasmt mii§ahede ve tecriibelerini 
meydana koydugu vakialar te§kil eder. 
Kendisinin ya§adigi devir ve bu devrin 
telakkileri gozoniine ahnaeak olursa bu 
kanaatinin kiymeti ~ok bariz bir §ekilde 
anla§Ihr. 

lbni Sinanm her§eyi miisbet ve ilmi bir 
zaviyeden gormege ~ah§masi, hadiseleri 
tecriibe ve mii§ahedelerle izah etmesi onu 

........................... 
iktlsadi hareketler 

Uni Tiirklerin fiab 
ne i~in dii,Uyor 

Oni-Turk nam1 verilen eski Osmanh 
borclan tahvilatlan bu hafta i~erisinde 
istanbul Borsasmda velevki az da olsa 
miitemadiyen a§agi dii§tii. Hafta ba§ID
da 18.95 lirada kapanan bu tahvilat 
hafta ic;erisinde 18,85, I 8,65, 18,55, 
18,62,5 liraya kadar dii~tii. Paris borsa
smda ise vaziyet tamamile aksi oldu. Bu 
tahvilat miitemadiyen yukan ~Ikti. Haf
ta ba~mda 265 frankta, yani 14.52 lira
cia kapanan bu tahvilat miitemadiyen 
yiikselerek 297 franga, yani 16.335 li
raya kadar c;Ikti. 

Istanbul Borsasmdaki bu miitemadi 
sukutlarla Paris borsasmdaki bu miite
madi yiikseli§lerin sebebi aeaba nedir > 

Eski Osmanh istikrazlanmn alacakh
lan yani Oni-Tiirklerin sahibleri umumi
yetle eenebidirler. Bu tahvilatlar en faz
la Paris borsasmda bulunurlar. Hiiku
metimiz bu tahvilatlann hamillerile 1935 
senesinde yaphg1 en son bir anla§mada 
bunlarm faizlerinin yansim Fransiz fran
gl ve yansm1 da buradan Turk mah ih
rac etmek §artile Turk Iirasile odiyeeek
tir. Hamiller alacaklarmm yansm1 do
vizle aldrlar, fakat diger yansile memle
ketimizden mal ihrac edemedikleri ala
eaklannm miihim bir kismi bu suretle bi
zim Merkez Bankamtza bloke olup kal
di. Bu vaziyet gayet tabii olarak bu tah
vilatlann Paris borsasmdaki kurslan iize
rine derhal tesir yaph. Ve onlann fiah 
Paris borsasmda birkar; lira sukut etti. 
Bu suretle arada 4-5 lira bir fark husule 
geldi. Yukanda goriildiigii gibi haftanm 
ba~mda Oni-Tiirklerin 1stanbul borsa
smda fiatlan 18,95 lira iken Paris bor
sasmda fiatlan 264 frank yani 14,52 li
radu. 

Bu tahvilatlan tedricen memlekete 
tophyabilmek ve hariee doviz ihrae etme
den mubayaalanm burada Tiirk parasile 
yapabilmek ic;in hlikum:timiz bu tahvilat
larla serbest arbitraj yapilmasma izin ver
di. Y ani buradan bankalar veya hususi 
e§has hariee kar; lira kiymetinde ecnebi 
tahvilat ihrae ederlerse, ayni kiymette de 
harieden memlekete 0 ni-Turk tahvilatt 
ithal edebilirler. Paris borsasmdaki fiat
larla Istanbul borsasmdaki fiatlar arasm
da 4-5 lira bir fark olunea, tabii bu~iin 
ecnebi bankalar var kuvvetlerile bu karh 
arbitraji yapmaga ba§ladtlar. 

Gayet tabil olarak Paris borsasin'da 
Oni-Turklere taleb artti. Bunun ic;in de 
onlarm orada fiat!an miitemadiyen yiik
seldi. Burada ise vaziyet tamamile aksi 
oldu. istanbul Borsasmda Oni-Tiirkle
rin am miit~madiyen arth. Bunun ic;in 
de burada Oni-Tiirklerin fiat! miitema· 
diyen a§agi dii§tii. 

M. TEZEL 

• , Bu iddia o kadar sa~ma ve hi~bir esasa 
' r'linad etmiyen bir iddiadu ki uzerinde 

~da durmaga ve dii§iinmege dahi liizum 
~oktur. 

, Elhasil lbni Sina tam manasile bir 
liirk oglu Turktiir. Hakiki ve oz bir 
~i.irk yurdu olan Buharada dogmu§tur. 

bugiinkii modern ilmin onciisii, ba~aSI "!.-.~!!!__~""- ---~~~..-'!!!~.!!"--...... --~ 
mevkiine c;Ikarmaktadir. Onun ic;in Ibni Muhafaza memurlarinin 
Sinamn bundan dokuz am evvel yaz • terfihi 
digl yazilan okurken fikirleri bize hie; de 

abasi Abdullah admda Belhli bir 
furktiir. Dedesinin ismi de Sinadir. Ve 
~\J. isim ancak Tiirklere has bir isimdir. 
, Bu biiyiik dahi daha pek gene ya§mda 
11tne, bilhassa felsefeye ve tibba merak 
bltni§ ve biiyiik istidadi sayesinde ~ok ~a-
1,uk i§tihar etmi§tir. Hastalar bu harik~· 
ade adama ko§maga batladilar. 0, bu 

1~raftan teeriibelerini ilerletiyor, bir ta • 
~aftan da kendisinden evvel gelenlerin 
;serlerini etiid ediyordu. Uzun tecriibe -
erden sonra Kanunu FittJb namile bir 

aykm ve eski gelmemektedir. Ve i§te o- Gumriik muhafaza te~kilatJnda ~ah -
d h d b §an memurlarm maa§ ve derece vazi -

nun en biiyuk ku reti ve de ast a u- yetlerinde lehlerine baz1 tahavviilat ic-
radadir. ras1 kararla§tlnlrm§hr. Bu hususta a -

:t-11-¥ I' akadarlarca bir layiha hamlanmi§tir. 

eser ne§retti. 
b !lim vadisinde hakiki bir ~aheser olan 
ll kitab Avrupa da dahil, biitiin diinya 

Evinin oniinde olii olarak 
bulundu 

Beyoglunda Hamalba~mda Zafer a • 
parhmanmda oturan 17 ya!,!larmda ma
rangoz Yani, evvelki gece saat birde a
partunamn oniinde yarah bir halde ve 
olii olarak bulunmu~tur. 

Cesed Morga kaldmlmi§hr. Emniyet 
ikinci §Ube cinayet masas1 memurlan 
tahkikata ba~lami§lardir. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 102 

BiZ iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa ~ 
«- C:iinkii, dedi, evlenmekte yalmz gelmi~ti. Hastanm dolabmdan hepsi de 

tahathk ve kolayhk aranmaz m1? siyah kaph yedi defteri alarak §ezlonga 
«Hayn diyerek onu incitmemek ic;in: yatti. Vedianm oldukc;a intizamla hatua
«- Bilmem ki, dedim, oyle midir? lanm kaydettigini evvelce biliyordu. Bu 
«Safiyenin evlenmekte fena bir tee • defterleri yahdan hastaneye kadar getir-

tiibesi var. Seviyorum zannetti. Erkek digini de hasta say1klarken birkac; defa 
~iizel ve hissizdi. Aralan bir senede so • soylemi~ti. 
~lldu. Ah ne hikayeler. Orhan biliyordu ki bu defterlerin ic;in-
«- Sevmek akllhhk degil, dedi. de iic; senedenberi kendi kendine kudur-
«- Her erkek bir olur mu} dedim. tueu bir teeessusle sordugu birc;ok sualle-
«Dii§iindii, dii§iindii: rin belki biitiin eevablan vardi; Orban 
«- Dogru... dedi. biliyordu ki bir kadmda en c;ok sahibi 
«Ic;ini c;ekti. Zavalh Safiye. ,Simdi. olmak istedigimiz ve hafiza dedigimiz 

~afile yere, §en dul olmaga c;ah~Iyor. Ne- ~eyin muhtevalanm if§a eden bu yaztlan 
adar bedbaht oldugunu hissediyorum. okurnak, bir bakireyi uykuda iken soya-

Orhan bu satirlan, yazildiklan tarih· rak c;Iplak viicudiine tasarruf etmek ka
ten u~ sene sonra, hususi hastanede, Ve- dar lursiZCa ve alc;ak~a bir hareketti; fa
~ianm yattigl odada ve onun bakan, fa· kat Vedia birc;ok defalar, ona «birden
d &t gordiigu belli olmiyan gozleri oniin- hire oliirsem bu defterlerimi kimseye hi-

e, kendi kendine okuyordu. Bir ~ezlon- rakmaymiz, sizden ba§ka hi~ kimsenin o
Ra uzanmi§!i. Y anm saat kadar evvel, kurnasma razi degilim, Bahri nasu hat:ra· 
~?ktorla bu odadan ~Ik!iktan sonra mer- lanm bana tevdi ettise, ben de size bira· 
l'lende bir kere daha gozleri karannea hyorum.» demi§ti. Vasiyete benziyen bu 

llsaib katta kendisine verdikleri eterli su- sozlerin ha!irlanmasl, Orhanm ellerini 
ht ic;mi§ ve dinlenmek ic;in buraya tekrar defterlerin bulundugu dolaba uzatmak • 

-···· Bir ~ocuk boguldu 
Galatada Kelemen sokagmda §ekerci 

dukkanmda c;rrakhk eden Erzurumlu 
Osman, pazar giinii iic; arkada§ile Bey -
koza gitmi§ ve hep birlikte Pa§abahc;& 
civarmda denize girmi§lerdir. 

Osman yiizmek bilmediginden biraz 
derinlere gittikten sonra su yutmaga 
ba§lami§ ve ~Irpma ~1rpma bogulmu§ • 
tur. 

tan menedebilecek biitiin ahlak mlilaha
zalanm hiikiimsuz hirakmaga kafi geldi. 

Sahifeleri intizamsiz kan§tmrken, Or· 
han, Vediayi tammadigt giinlerin ehem· 
roiyetsiz teferruatma aid sahifeleri atla
mi§tl. Kendi admm ge~tigi ilk hahra iis
tiinde durdu ve okumaga ba§ladi, On· 
dan evvel de kendisinden bahseden bir
c;ok sahifeler olaeakh. F akat bu defter· 
Jeri ba§mdan sonuna kadar okumadikr;a, 
Orhan, hangi parc;alanmn otekilerine go
re daha ehemmiyetli olduklannl tayin e
demiyecegini anhyarak tesadufiin a~bgi 
sahifeler iistiinde kalmi~h. Okudugu her 
eiimle, ona bu defterlerin sakladigi haki
katleri bir anda ve bir hamlede ogrenmek 
ihtirasi veriyordu. Birkac; defa bu oda
dan Cikmi§, hastay1 kendi haline hirak -
mak ve evine kapanarak, saatlerce, hie; 
kimildamadan, bu defterleri tamamile o
kuyup bitirmek arzusunu duymu§tu. 

Rasgele sahifeleri c;evirdi. Kendi is • 
mile ba§hyan parc;alan tercih ediyordu. 

Okudu: 
«29 mayts, yalt, gece - Orban bugiin 

geldi. Seyahat onu yormu§ ve karartmi§. 
Fa kat gozlerinde yeni bir parlakhk var
di. Bana kavu§tugu ic;in ~ok mes'ud ol
dugunu soyledi. y ann gelecek ve seyahat 
impressionlanm anlatacak. 

«Yen gem onu fena kar§Iladt. Salona 
bir girdi, onu gordii ve «safa geldiniz l» 

I§ kanunu bugiin m~r'iyeti 
mevkiine • • g1r1yor 

-------------------
Sanayi miiesseseleri miimessilleri diin toplanarak 

kanunun tatbik ,ekilleri iizerinde gorii,tiiler 
[Ba1tarat• 1 tnef sahttedel 

muhtelif devrelere aynlmi~ bulunmak
tadir. Derhal tatbik €dilecek madde ve 
hiikiimler bulundugu gibi alti ay, bir, 
ii~ ve dort sene sonra tatbik edilecek 
maddeler de bulunmaktadtr. 

Derhal tatbik edilecek hiikiimler bil
hassa §Unlardir: 

1 - i~ verenle i~c;i arasmdaki muka
veleler. 

Bu mukaveleler bir sene veya daha 
fazla olan i§c;ilerle i§ veren arasmda 
yapilacaktir. Bu suretle siirekli i§ akid
leri mukaveleye baglanmt§ olacaktlr. 
Mukaveleler ya her i§c;i ile ayn ayn 
veya elt!:p halinde yap1lacakhr. 

2 - !§in tanzimi ve §ekli tayin edile
cektir. 

3 - tl'cret meselesi (giindelik, hafta
hk, on be§ giinliik veya ayhk olarak ta
yin edilecektir.) 

4 - Gece i§c;ileri. 
18 ya§mdan kiic;uk erkek ve her ya§

ta k1z ve kadmlarm geceleri c;ali§malan 
kanunen memnudur. Fakat sosyal, eko .. 
nomik veya teknik sebeblerle baz1 i§ 
yerlerinde geceleri 18 ya§mdan kuc;iik 
erkek c;ocuklarla k1z ve kadmlarm c;a -
h§malanna ikhsad Vekaleti dort sene 
ic;in miisaade edebilir. Bunun ic;in bu 
nevi i.§ yerlerinin do~rudan dogruya 
Vek&lete miiracaatle miisaade alm1~ ol
malan laZimd1r. 

Diger miihim maddeler 
i§c;i ve i~ verenlerin en ziyade zihnini 

me§gul eden meselelerden biri de i§ 
miiddeti meselesidir. Kanunun hiikiim
lerine gore Tiirkiyede i§ saati haftada 
48 saattir. Yalmz bunun tarz1 taksimi 
ve bundan istisna edilecek ve giinde a
zami sekiz saat ~ah~acak ag,.r sanayi i§
~isi, c;1kanlacak nizamnamelerle alh ay 
ic;inde tayin ve iic; senede tatbik edile· 
cektir. 

Her i§ yeri i~in haz1rlanacak dahill 
nizamnamelere muteallik talimatname 
de ii~ ay i~inde hazirlanacakbr. 

i§c;inin s1hhati ve korunmasi hakkm
daki nizamnameler de yakmda c;1kar1 -
lacaktlr. 

Sanayi birligindeki i~tima 
Dun sabah ~ehrimizdeki sanayi mii -

esseseleri miimessilleri Sanayi Birligin
de bir toplanb yapmt~lar ve i~ kanunu
nun derhal tatbik edilecek hiikiimleri 
iizerinde goru§mu~lerdir. Toplantlda 
Birlik Umumi Katibi Halid Giileryiiz 
muhtelif hiikumlerin tatbikah hakkm -
da izahat vermi~tir. 

1, daireaindeki laaliyet 
!§ dairesi istanbul Mmtakas1 funirll -

~nde dun buyuk bir faaliyet goze c;ar
plyordu. Butun giin !§ dairesi amirli~ini 
bine yakm i§ yeri sahibi ziyaret ederek 
kanunun hiikiimleri iizerinde izahat al
mi~tir. 

!§ dairesi mufetti~leri bugiin tefti§le
rine ba§llyacaklard1r. 

1, yerlerinde 
Diger taraftan i.§ yerlerinde de dun 

kamilen i§ kanununa aid haz1rhklarla 
gec;mi§tir. Amelenin s1hhi muayeneleri 
yapilmi§, i.§ mukaveleleri akdolunmu§, 
ucretler iizerinde gorii§ulmu§ ve i~ ve
renle i§~i miinasebetleri tanzim edil -
mi§tir. 

lzmirde biiyiik bir miting yaptldr 
izmir 14 (Hususi muhabirimizden) -

Bugiin 30 bin i§c;i, i§ sahibleri, t~ kanu -
nunun yarm mevkii meriyete girmesi 
dolayisile Cumhuriyet meydamnda mu
azzam bir miting yaphlar. Vali Fazh 
Giilec, i§c;iler, i§ sahibleri miiteaddid nu
tuklar soylediler. Atatiirk heykeline 
c;elenklez: kondu. Biiyiiklere tazim tel • 
graflar1 c;ekildi. 
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Stalinin annesi 87 
ya1finda vefat etti 

Stalin'in annesi 
Madam Cuga§vili, 
87 ya§mda oldu~u 

halde 9 haziranda 
Tifliste vefat et -
mi.§tir. Madam Cu
ga§~ili bir~ok ~o -
cuk diinyaya getir
mi§tir:' Stalin, u -
c;iincu ogludur. 

Stalin'in annesi 
c;ok dindar bir ka
dm oldugu i~in en 
biiyuk emeli oglu- Mm. Cuga§Vili 
na kuvvetli bir dini terbiye vermek ve 
onu ileride ortodoks papaz1 yapmakh. 
Din, Stalin'le annesi arasmda daima en 
biiyiik ihtil&f mevzuu olmu§ fakat Sta
lin, annesine kar§I daha biiyiik bir mu· 
habbet ve hiirmet beslemi§tir. Senede 
iki defa, tayyare He Tiflise giderek an
nesini ziyaret ediyor, genclige hitabe • 
lcrinde, anas1 hakkmda besledigi biiyiik 
sevgiden bahsetmegi asia unutmuyor • 
du. 

Maarif miidiirii geldi 
istanbul mektebleri hakkmda Maarif 

Vekaletine izahat vermek iizere bir 
hafta evvel Ankaraya giden Maarif mii
durii Tevfik, diin istanbula donrnii§tiir. ., .. .._ 

Amerikada yeni bir grev 
Washington 14 (A.A.) -John Lewis, 

bir grev tertib etmi§tir. 
Lethlehem Steel Corporation'a aid 17 

maden ocag,.nda ~ah§an United Mi • 
neworkers azasmdan 9500 amele bu 
greve i§tirak edeceklerdir. 

Hamidiye kruvazorii 
Dubrovnik' e vard1 

Belgrad 14 (Hususi) - Hamidiye kru
vazorii diin Dubrovnik'in GurU§ lima -
mnda demir atmJ§tJr. Dost Tiirkiyenin 
mekteb gemisi Umana girerken Yugos
lav filosunu 21 topla selamlam~, Yu -
goslav filosu Amiral gemisi de Hami -
diyenin selamma ayni suretle mukabe
le etmi~tir. 

Yugoslav filosu kumandan1 Hamidi -
yeye giderek kumandan deniz miralay1 
Ruhiye beyam hO§ amedi eylemi§tir. 
Miralay Ruhi de kendisini kar§1hyan • 
larla beraber karaya ~1karak Deniz A -
kademisini ziyaret etmi§tir. 

••• 
Alman milli tiyatro haftas1 

Kolonya 14 (A.A.) - Alman milli ti
yatro haftasi, diin ak!,iam burada, Pro -
paganda Nazm doktor Goebbels'in hu
zurile ac;Ilml§ ve W agner'in c U c;an Ho
landah• operas1 temsil edilmi§tir. -···-Kambiyo BorsasJnda diinkii 

vaziyet 
Dun Kambiyo Borsasmda muhim bir 

muamele olmami§trr. Ecnebi borsalar -
da s1caklarm tesirile herkesin deniz ke
narlarma gitme zamanlar1 geldigi ic;in 
(olii mevsim) denilen bu zamanda !s -
tanbul Borsasmda da hararetli muame
leler durmu§tur. Paristen gelen tel -
graflarda Turk borclar1 tahvilatlan a -
«;Ill§ ve kapam§ta 265 frank kaydetmi§· 
tir. Dun Borsada her on be§ giinde bir 
yap1lan likidasyon glinuydii. Likidasyon 
ic;in Borsada (repor) yap1lmas1 laz1m 
gelen takriben 146,000 lirahk esham ve 
tahvilat vard1r. 

deyip ~Ikh. I «Safiye de bunu yengeme soylemi~. 
<<2 temmuz, yalt, gece - Orhan mek- «Yen gem bu sa bah, kahvaltida, a~-

tebden istifa etmi~. Amcasmm olumti 0 • ti: 
nun hayatim ~ok degi~tirdi ve daha da «- Rii~tii goriinmuyor, dedi • 
degi§tirecek gibi. Kendisi anlatmadikc;a «Sesimi ~tkarmadim. 
ben hie; sormuyorum. 0 da bana yalmz «Yiiziime bakh: 
Anadoluyu anlatiyor, yengesinden pek «- Neden acaba} dedi. 
az bahsediyor ve <<i§lerim ... » deyip ge~i- «Gene mi sofradan kalkayim, gene mi 
yor. odama kapanayim, gene mi bu yengeye 

«8 lemmuz, ,r;alt, gece- Orhanla dun hergiin iki defa bonjur, bonsuvardan ba§· 
Beyoglunda bulu~tuk ve Si§liye kadar ka bir kelime soylemiyeyirn, ne cehennem, 
yiiriiduk. Cok iyi giyinmi§ti. Caliba onu yarabbi! .. 
ameasmdan kalan miras boyle degi~tir - «15 temmuz, yalr, ~abah - Eski Or-
di. Kendisi hie; bahsetmiyor. Pek az be- ham tercih ediyorum. 
raber olabildik. Ben yengemden korku - «15 temmuz, yalt, ak§am - Eski 
yordurn, 6 vapuruna yeti~mek i~in ~buk Orham tereih ediyorum. Onun gozlerin
aynldim. Orhan yahya gelmek istemiyor. de eskiden bir endi§e vardi. Neden kor -
Bir§ey soylemiyor amma anltyorum. Ne kuyordu, bilmiyorum. fakat korkuyor • 
kadar hakki var. Ah, bu yengem... du. Bu korku onun boynunu kmyor am-

«9 temmuz, yalr, ak§am - Ah bu rna ruhunu agirla§tmyordu gibi bir ~ey. 
yengem... Ben o zaman ona daha rahat bakiyor· 

«- VediaCJ~m. dedi, galiba artik dum. Simdi bu endi§enin yerinde bo§ bir 
Bogazic;inden hiktm. aydmhk var. Ciinkii vaziyeti diizeldi. 

«- Nic;in yenge? .• Galiba zengin oldu. Y ahud olaeak. Bir 
«- Son zamanlarda istanbula fazla ~ey soylemiyor, fakat hissediliyor. 

iniyorsun. «15 temmuz, yalt, gece - Hayu, ben 
«- leah ediyor, yenge. zengin bir Orhan istemiyorum. Nic;in 
«- Eskiden bu kadar ieab etmezdi. mi? istemiyorum i~te. Ciinkii onun ;a
«Orhanla bulu§tugumuzu anhyor. nmda kendimi daha zayif hissedeeegim. 
«Rii~tii bir aydir ugramadi. Safiyeye lstemiyorum. 

demi§ ki: «f 6 temmuz, yalr, gece - Ben ~a1t~a-
«- Vedia bana kar§I c;ok degi§ti. maz mlyim? Piyano dersleri verebilirim, 

Kelime konusmalart 
' 

K e~~~· §iiphe yok ki, cirminden 
buyuk kiymet ta§Iyan bir§ey
dir: Goz gibi! .. Onu bedenden 

aymnca hayat nasi) aksarsa, anla§Ilmaz; 
bir bi~im aliTSa kelimenin de dilden aynl· 
masile hissiyat oyle sersemle§ir, kiirle§ir, 
F akat bir dile yabanCJ kelimeleri doldur
mak, a§agiyukan; takma goz kullanmaga 
benzer. C:iinkii hakiki goziin uzviyetteki 
rolii zati olmaktan ziyade -tabir eaizse· 
i§tirakldir, ba§ka uzuvlarla alakahd1r, 
bir dilin kelimeleri de hemen hemen oyle· 
dir, birbirlerile uzaktan ve yakmdan ilgi
lidir. Y abanei kelimeler, tabiatile, bu 
alakayi temin eyliyemiyeceginden -tam 
bir te§bih olmasa dahi- takma goz vazi
yetinde kahrlar. 

Bu basit miilahazayt bana yazd1ran bir 
okuyueumun yan §aka, yan gerc;ek ileri 
siirdugii miitalealardir, Adanadan o mii~ 
talealan yollamak kiilfetine katlanmi§ 
olan okuyucumuz benim sik sik kullan
digim ulamak ve kalgi kelimelerine iii§· 
tikten sonra son yazilanmdan birinde 
gordiigii musandira kelimesini ele alarak 
§U sahrlan yaziyor: 

«Irlamayt fransizca hurler' den, yahud 
hurlement' dan, musandirayi da man· 
sarde' dan aldmtz diyelim. Kalgiyi nere
den c;Ikardmiz ?» 

Aziz okuyueu aldamyor. Babalan· 
mtz, dedelerimiz, ~ok kuvvetli ve keskin 
olan gozlerini kendi ellerile c;Ikanp ye
rine takma goz koymak gibi aeikh bir 
gaflet gostermi~Ier ve turks;eye durmadan 
yabanei kelime doldurmu§lardir. F akat 
tiirkc;enin derin ve engin bir dil oldugu 
anla§Ildiktan, dil inkilabi altp yliriidiik
ten sonra boyle bir gafletin devam etme
sine imkan yoktur. §imdi okur yazar ve 
okudugunu anlar his;bir milliyetc;i Tiirk, 
§U veya bu dilden kelime almaga kalki§· 
maz ve bunu yaman bir sur; sayar. Zaten 
kelime almak degil, kelimeyi dile malet • 
mek ve halka sevdirmek hiinerdir. Bu 
hiineri N amik Kemal gibi, Cenab ~eha
beddin gibi c;ok yiiksek edibler bile gos
terememi§ler, sev!! seve kullandiklan 
aremremleri, tamadatlan lisan biinyesine 
hazrnettirememi§lerdir. 

Kald1 ki benim ulamaklanm, musan· 
d1ralanm fransJZeadan gelrne veya boz
ma olmayip halis tiirkc;edir. Hatta -kolay 
kolay yalana c;Ikanlamiyaeagirni umarak 
siiyliyebilirim ki- fransizea Hurler keli~ 
mesi tiirkc;e hirlamaktan, Mansarde' da 
• o lug a tin o ad I ta§Jyan bir F rans1z mii
hendisinden gelme oldugu kitablarda ya· 
z1h olmasma ragmen- musand1radan a· 
hnmi§ttr. 

Y almz Irlama ba~kadir, hnlama gene 
balikadtr. lrlama, 1r aslmdandtr ve bu 
kelime, (taganni) nin tam kar§Ihgtdir, o 

itibarla ulamak da §ark! okumak, tagan· 
ni etmek manasmt ta§Imaktadn. 

Kalg1ya gelince: Bu kelimeyi -neka· 
dar yaz1k ki- benden ba§ka kullanan mu
han1r yoktur. Halbuki kalg1, Rumeli 
lehc;esinde raks ve dans mefhurnunu ifa
de eden c;ok kuvvetli ve c;ok zarif bir ke
lime idi. Adanah okuyueurnuzun ne di
yecegini bilmem aroma ben, dans deyinee 
hareketsiz kalmm, kalgiyi duyunea yii· 
regimin tatlt tath hopladigmi sezerim. 

Soziin kisasi §udur: Sihhatimizi sevi
yorsak goziimiizu, dilimizi seviyorsak ke· 
limelerimizi korumak lazimdir. 

M. TURHAN TAN 

franSIZca dersleri verebilirim, hatta kiz; 
mekteblerinde biraz edebiyat. .. 

«Hep bunu dii~iiniiyorurn. Nasi! yap· 
Mah? 

<<19 temmuz, yalr, gece -- Orhan bu· 
giin sordu bana: 

«- Ni~in c;ah§mak istiyorsun, Vedia? 
«ilk defa bana senli benli soyliiyor. 

Cah§mak istiyorum da onun goziinde 
kiic;iik mii dii~iiyorum. Bir daha bana 
«sen» demesini istemiyorum. On a: «Be
yefendi !» diye hi tab edeeektim. Aramt
za mesafe koymak ic;in. istemiyorum. 

«20 lemmuz, yalt, sabah - Orhanla 
eskisi gibi uzun konu~amiyoruz. Mekleb
den istifa etti. Koyde geeeleri kalami
yor. Y ahya gelmek istemiyor, geldigi 
Zaman da r;ok oturmuyor. Ben lstanbula 
sik stk inemiyorum. 

«20 lemmuz, yalt, gece - ic;im sikth· 
yor. Rengim bir ho~. Yen gem birkac; gi;n. 
diir buna dikkat ediyor. Muamele;ini de
gi~tirdi. Gonliimii almak istiyor. 

«Cok mahzunum, c;ok. Orham da, 
Ru§tiiyii de, hi~ kimseyi giirmP.k istemiyo
rum. 

«25 lemmuz, yalr, gece - Bugiin is
tanbulda tartildim. Be§ kilo kaybetmi. 
~im. Viieudiimde daimi bir kmkhk var. 
Y engemle beraberdik. 

<<- Ne oluyor, sana, ne oluyor? de· 
di. (Arkast var) 



6 CUMHUBiYET 

Biiliin 
Paris 

diinganzn gOzleri 
Sergisine ~evrildi 

Fa kat sergi henUz tamamlanm1~ deOildir 
Bir~ok yerler heniiz bizim Adliye 
Saraymm harabesi gibi duruyor 
ve bu dag,mkhk hakikaten san'at 

eseri olan paviyonlann oldugu 
gibi goriilmesine mani oluyor. 

Paris sergisinde italyan paviyonundan almmt& panoramik bir resim (ilerideki biiyiik binalar Alman ve Rus 
paviyonland1r) ve sagda Place de L'Alma, solda Concorde kap1lan 

Paris: Haziran 1931 I 
Y eryiizii merkezi s1kletini zaman za

man degi§tiren acayib bir cisimdir. Ge
c;en ay Krahn tac giyme merasimi biitiin 
diinyanm nazan dikkatini Londraya ~ek
mi§ti. Daha sonra sinema artistlerinin gre
vi miinasebetile ve bir defa daha f-Ioli
vud'la ugra§Udi. «1937 fen ve san'at» 
sergisinin ac;IlmasJ iizerine §imdi de goz· 
ler Paristen yana c;evrilmi§ bulunuyor. 

Ac;1lmasi dedim amma, dogru degil. 
Y ahud kelimeden her§eyin tamam oldu
gu, yani serginin kapanabilecek bir hale 
geldigi manas1 <;1kanlmasm. Paris sergi
si I may1sta tam am olacakh; olamad1. 
On be§ may1sta bitecekti; bitemedi. Bu 
olamayJ~m. bitemeyi§in gizledigi mana 
aynd1r ve biiyiiktiir. Nihayet galiba bu
giinkii hiikumetin biitiin milletler nazann· 
da kiic;iik dii§memesini temin i~in iki haf
ta evvel F rans1z Reisicumhuru « 193 7 
fen ve san' at sergisinin resmen ac;1ldigmi» 
ilan etti. Bu tarihten 15 giin ge~tigi hal
de sergi hala bitmemi§tir. F ransa evine 
misafir c;ag1ran ve davetliler sofraya otur
dugu halde yemegi hala ham bulunmi· 
yan bir ihmalkar ev sahibine benziyor. 
Almanya, ltalya, Rusya ve diger devlet
ler paviyonlanm c;oktand1r halka ac;hk
lan halde ortada eksik olan FransadJr. 
Serginin kuruldugu geni§ mmtakamn bir
c;ok yerleri heniiz, yahud daha dogrmu 
hala, bizim eski Adliye saraymm hara
besi gibi duruyor. Bu dag1mkbk hakika
ten hirer san'at, yani hirer emek eseri 
olan baz1 paviyonlarm - ezciimle Alman, 
Rus ve italyan paviyonlarmm • oldugu 
gibi goriilmesine manidir. 

Bununla beraber tenviratJ a~ag1 yuka
n tam am olan sergi miinasebetile, Fran
Sizlarm her Zaman ogunduk)eri me§hur 
«<~1k .Sehri» bu mada kelimeyi tam ma
nasile hakketmi§ bulunmaktad1r. Geceleri 
- giindiiziin kiri, peri§anhgi ve c;ir -
kinligi kayboldugu zaman • Paris usta 
bir rejisor elinden ~1kmi§ bir muhayyel 
cenneti andmyor. Opera binas1, Sehidler 
abidesi, Konkordiya' daki Obelisk- ki bi
zim Dikilita§m karde§idir- ve biitiin diger 
abideler rengarenk I§Iklarla y1kamyor. 
Parisin bu gece manzarasm1 bir ressam 
aynen mu§amba iizerine gec;irebilseydi 
hi~ §iiphe yok mubalaga etmi§ samhrd1. 
En iicra ko§elerine kadar koca Parisle 
bir bebek odas1 titizligi, bir magaza vit
rini itinasile ugra§Ilmi§ ve elhak muvaffak 
da olunmu§tur. 

Bu giizellik sergi yiiziinden, fakat ser
gi haricindedir. Konkordiya meydanm -

Sein sahilinde Bel~ika paviyonu 

dan Etoile'a uzanan giizel Champs ~ 
Elysee'nin garbmda Seine nehrinin her 
iki sahilinde boydanboya yayJ]mJ§ bulu
nan sergiye zannederim 52 kadar millet 
i§tirak etmi§tir. Orada ucsuz bucaks1z 
Sovyet Rusyadan kii~iiciik lsvi~recige 
kadar her millet hissesine dii§en §ere£ pa
yJm kurtarmaga ~,;ah§Jyor. En ziyade na· 
zan dikkati ve hayranhgi celbeden pa· 
viyonlardan biri de Alman paviyonudur. 

Onun kar§I masmdaki Rus paviyonile 
sergi biiyiik ihti§ammi bulmu§tur. Her 
~yin esasmda politika ve propaganda an
yan ve bulan bir zamanday1z; ve baz1 id
diah milletler Paris sergisinin verdigi fu
sah kac;umami§lardir. Bu ciimleden ola
rak Rus ve Alman paviyonl<).lmm birpir
lerile yarl§ edercesine yiikselmeleri kafa
lan ba~ka yerlere ~urukliiyor. 
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Ktr~ehir orta mektebinde a~dan giizel bir sergi 

Klr§ehir (Hususi) - Ortamektebimi
zin fizik ve tarih, cografya muallimleri, 
talebelerinin haztrladJgJ eserlerden mii
rekkeb bi.iyiik bir sergi ac;mt§lardtr. Og
retici istatistiklerin biiyiik yer kapladJ
gJ bu sergide Tiirk inktlabt, Tiirkiye 

cografyast, htfziss1hha ve sair bilgiler 
hakkmda giizel grafikler bilhassa goze 
c;arpmaktadtr. 

Gonderdigim resimler, bu sergide gos
terilen tablolardan birkagm1 goster -
mektedir. 

'1 istemi~: 

HAC I R A $ • D I - Durun, acele etmeyin. Bu, o de • I gildir, bir yanh§hk var. 

Diye bag1rmak istemi§. Fa kat ne ileri
\.c..,, ==== «Cumhuriyeh> in milli sergiize,t romanr : 25 -===--.,.;) ye gec;ebilmi§, ne de sesini i~ittirebilmi§. 

Biliyorsunuz ki doktor Samoilofun 
hadsiz hesabs1z cinayetleri en sonunda 
hirer iki~r ortaya ~1km1§ ve en sonunda 
herif yakayJ ele vermi~ti. Bu biiyiik mu· 
vaffakiyeti polisin nas1l temin ettigi her· 
kesin malumudur. Onlan anlatacak de -
gilim. Ben yalmz adliyedeki safhalan 
anlatacag1m. Samoilofun muhakemesi 
dort buc;uk ay siirdii. Herif kendisini hi~ 
miidafaa etmedi: 

Birisi: 

- Carib §ey! diye hayret gosterdi. 

Bir ba~kasJ: 

- Hi~ de garib degil; miidafaa im -
kam yoktu da ondan. 

Avukat devam ederek: 

- F erdi ismindeki sab1k polis memu -
runun bizzat takibleri sonunda elde et -
tigi delaile istinad ederek mahkeme, Sa
moilofun bir hayli cinayetlerini ortaya 
koydu. Bir defa degil, be§ defa idam 
hiikmii giymesine kafi gelecek bu cina -

yetleri Samoilof inkar etmedi. En sonun
da bir tek ciimle ile kendini miidafaaya 
kalktJ: «Hepsini ilim ugruna yap tun, 
tecriibedir! » dedi. F aka t · heyeti hakime 

onun bir ilim adam1 olarak ge~inmesini 
ag1r sebeblerden addederek idam hiikmii
nii verdi. Hi.ikiim tasdik olundu ve bir 
giin gazeteler Samoilofun asildigmi haber 
verdiler. 

Bir iki ki§i bird en: 

- Gazeteler haber verdi! N e de
mek? AsilmadJ m1 herif? Goren yok 
mu? 

- Goren var. Gorenlerden yalmz bir 
ki§inin ifadesi, Samoilofu tammi§ olanla
n hayret ve hiddetten sarsh. Demin bah
settigim sab1k polis memuru F erdi hay
c!udun as!lacagi giin, sabah erkenden si-

yaset yerine gitmi§ ve herifi as1hrken gor
mii§. Samoilof tam ipe c;ekilecegi mada 
ileriye at1lmak istemi§, jandarmalann a • 

rasmdan miiddeiumumiye dogru ko§mak 

F erdi, i§ i§ten gec;tikten sonra miiddeiu • 
mumilige §U izahatJ vermi§: 

- Ben Samoilofu yakmdan tamnm. 
Bu herifin boyunu, bosunu, viicudiinii, 
ellerini, goziiniin rengini, yiiriiyii§iinii ga
yet iyi bilirim. Onu her zaman tamyabil
mek ic;in bunlara ~ok dikkat ettim. Bun
dan dolay1 iddia ediyorum ki bu o, degil
dir. Samoilof yerine bir ba§kasJ asJ!mJ§· 
tlr. 

AvukatJ dinliyenler merak ve hayret
ten donakalmi§lardJ. Hatta servis yapan 
garsonlardan birisi bile elinde biiyiik bir 
tepsi oldugu halde hikayenin bu klsmm
da oldugu yerde m!hlanmJ§, neticeyi din
lemege hazulanmJ§tl. 

Uzunboylu, sivri hiYJkb, adali ~ehreli, 
ya§hca bir zat: 

- Samoilof sag oyle ise ... Fakat ye
rine as1lan kim ve bu herif as1lmaga na
si! raz1 oldu? ..• 

-Samoilofu miidafaa eden avukat da 
tabii onun kac;acagmdan, kurtulacagm • 

Jaen Harlow kendi 
yaptu-d1g1 tiirbeye 

defnedildi 

Artist varislerine ii~ 
milyon dolar b1rakb 

Jean Harlow'un son 
resimlerinden 

Bir iiremi krizi neticesinde vefat eden 
sinema yildiZl Jean Harlow'un cenazesi 
9 haziranda, Hollywood' da pek sa de me
rasimle kaldmlmJ§hr. Artistin annesi boy· 
le arzu etmi§ti. 

Cenaze merasimine, gene yJidlZin yal
mz ailesi erkam ve samimi dostlan i§tirak 
etmi§lerdir. Sinema yildiZlanna mahsus 
kabristandaki kiic;iik kilisede kisa bir ayi
ni miiteak1b, Jean Harlow'un na§J, iki 
sene evvel, Rodolph Valentino, Marie 
Drenler ve lrving Thalberg'in mezarla
nna yakm bir yerde kendisi i~in yapt!T· 
IDJ§ oldugu tiirbeye defnedilmi§tir. Yil· 
dlZin cenazesi Hollywood' da, hususi bir 
§ahsa aid olan morgda, artistin en sevdigi 
ilk muvaffakiyetli filmindeki beyaz robu 
giydirilmi§ oldugu halde te§hir edilmi§· 
tir. Na§m bir elinde bir defne dah, viicu
diine sanlmi§ diger bir defne dab daha 
vard1. Jean Harlow'un oda hizmetc;isi 
kadm, aglaya aglaya giizel yJldizm mak· 
yajm1 ve sa~ tuvaletini yapml§tlr. 

Ortada dola§an §ayialara gore Jean 
Harlow 40 milyon franka kadar bir ser• 
vet terketmi§tir. G_iizel y1IdJz, Greta 
Garbo gibi, basit bir hayat seviyor ve her 
tiirlii liiksten uzak ya§Jyor, modasJ gec;
mi§ bir Ford arabas1m bizzat kullamyor
dl,l. Son zamanlarda, biiyiik bir lngiliz 
sigorta kumpanya!mda hayahm da bu-
Y~. pir mtblaga .sigorta ettirmi§ti. Artis
tin bu suretle varislerine buakt1g1 servet 
3 milyon dolar kadar tahmin ediliyor. 

Polanegrinin hastaltgr ve 
hakkmdaki rivayetler 

Berlin'den gelen haberlere gore, sine
rna mehafilinde, Pola Negri'nin s1hhati 
hakkmda c;ok endi§e verici haberler do
la§maktadu. 

Pola Negri, Bayreuth'ta bulundugu 
mada hastalanmJ§hr. Evvelce bu hasta
hk gelip ge~ici, ehemmiyetsiz zannedil
mi§se de, bilakis vahamet peyda etmege 
ba§ladJgJ goriilerek, hasta alelacele Ber
lin'e nakledilmi§tir. Pola Negri'nin has
tahgi hakkmda biiyiik bir ketumiyet mu· 
hafaza edilmektedir. Bu hususta muh
telif rivayetler dola§makta, kimisi soguk
algmhgmdan, kimisi bir kazadan bahset
mektedir. 

Son zamanlarda Pola Negri hakkm
da ortaya bir~ok §ayialar ~IkmJ§, artistin, 
Hitler' e kar§l alaka besledigi iddia olun
mu§tu. 

Giire§~i F arugu ~agu1yoruz 
Gazetemizin tertib ettigi biiyiik giire§ 

miisabakasmda 87 kiloda birinciligi ka· 
zanan giire§c;i Ankarh F :ugun ogle den 
sonra matbaam1za miiracaat etmesini 
rica ederiz. 

dan haberdar degildi. Y almz arkada§Im. 
miiekkilinin idam karanm bile miithi§ bir 
sogukkanhhkla kar§JladigmJ, hiicresinde 
kendisini ziyarete gittigi zaman -karardan 
sonra da evvelki halinden farkh bulmadJ
gmi soyliiyor. Herif sanki beraet karan 
alm1§ gibi sakin, kay1dsiz ... 

Doktor aklma gelen bir suali sabrede -
miyerek sordu: 

- Allaha§kma, bu herif Tiirk tebaa· 
s1 midir? 

- Hem evet, hem hayu ... Niifus tez
keresi gibi Rus ve Rumen tabiiyetinde 
oldugunu gosteren vesikalan da vard1. 
Ancak hic;bir sefaret onu benimsememi§ 
ve herif Tiirk tebaas1 olarak muhakeme 
edilmi§ti. 0 da ba§ka tebaadan oldugunu 
iddiaya kalkamad1. 

- Peki netice? .. 

- N etice mi? N eticeyi kim biliyor 
ki? .• Yalmz miiddeiumumilige vaki ih -
bar iizerine hi~ ihtimal verilmemekle be
raber herifin hala hapisanede olup olma· 
d1g1 anla§Ilmak iizere biitiin mahpuslar, 
hirer hirer gozden gec;irilmi§. Bu muaye -
nede onun avukah da, F erdi de haz1r bu
lunmu§ amma ne Samoilof var, ne de ona 
benzer birisi ..• 
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Biiyiik ~efin Trahzon 
seyahatinden inbhalar 

Reisicumhurumuz, Kalemimahsus Miidiirii Siireyyamn 
evrak1 dinliyor 

Atatiirkii Trabzon limamnda kar&•hyan halk kafileleri 

Trabzon istikbal heyeti izmir vapurunda 

Trabzonda bir goriinii!? 
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K1r~ehirde Atatiirk heykeli rekzedildi 

Nigde (Hususi) - $ehrimizin askeri kazinosu giizel bahc;esini §erefli bir 
abide ile siislemi§tir. Nigdeliler, kumandanlan Ziya Ekincinin himmetile diki
len Atatiirk heykelinin ac;tlma meras1mine sevincle i§tirak etmi§lerdir. Mera· 
simde askeri bando ile k1taat da bulunmu§tur. Gonderdigim resim biistiin 
ac;tlma resminden bir am gostermektedir. 

Doktor giilerek: 

- T abii yoktur. Bir ba§kasmJ kendi
sine benzeterek idam sehpasma gonderen 
bu herif elbet kendisini de ona, o giden 
zavalhya benzetmi§tir. 

- F akat diyorum size. Bu muayene
de F erdi de bulunmu§. F erdi ~ok zeki ve 
tecriibeli bir polis memurudur. Maslub 
idam sehpasma gotiiriiliirken gorerek a-

dim ah§mdan onun Samoilof olmad1gma 
hiikmeden F erdi, bir de cesedi muayene 
etmi~. kanaatinde aldanmad1gmJ anla -
m•§· Hapisanede mahkumlan teker teker 

muayene ederek Samoilofun benzerini 
bulmaga c;ah§mi§; yok. 0 zaman miid • 

deiumumilikten bir yoklama rica etmi§. 
Y oklama sonunda ne ~Ik1yor, bilir misi
niz? Bir ki§i noksan ... 

- T abii, Samoilofun yeri bo§ald1 .. 

- Hay1r, ondan maada bir ki§i .. A-
ra§hnhyor, tetkikat yap1hyor ve anla§I-

hyor ki Hiisnli isminde bir idam mahku· 
mu da ortada yoktur. 

-Yay camna ..• 

- Olur §ey degil ..• Bu Samoilof in-

san degil, iblis ..• 

Avukat bir lahza durdu. Arhk hika • 

yenin bittigini zannedenler aralarmda bu 
emsalsiz hadisenin imkanlanm ara~hrma· 

ga c;ah§lyorlar, miinaka§a ediyorlardi. 
Birisi: 

- Hepsi iyi, ho§ ... Samoilofun c;ehre 
degi§tirmekteki hiinerini i§itiyoruz. Ken~ 
di ~ehresini ba~kasmm ~ehresine, onun~ 

kini kendi ~ehresine benzetti; diyelim. 
F akat bu Hiisnii, yahud ba§kasi nasi! ra~ 

z1 olut? Buna raz1 olmak demek, as1l ,. 
maga raz1 olmak demektir. 

Avukat izah etti: 

- Evet amma, kaybolan da bir idam 
mahkumudur. 0 da Samoilof gibi kara· 
rm tasdikim bekliyor... Biz Samoilofun 

a vukatile §Una hiikmettik: Samoilof ha· 
pisanede, kendisi gibi bir idam mahkumu 
bulunca onunla ba§ba§a verdi. Kendi va~ 
ziyetinin onunkinin ayni oldugunu gordii 
ve ona ispat etti. Kurtulmak veya as1l • 
mak §anslan ikisinde de miisavidir. Hal• 

buki ikisinin §ahsi vaziyeti ayni degil, bi~ 
risi hapisanede bile serveti sayesinde iyi~ 
ce rahat Ya§Iyor, oteki asilmasa bile sefa· 
!etten oliime mahkum goriiniiyor. 

(Arkasz var> 
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Millet Meclisinde he
yecanll bir celse 
[Ba§tara/l 1 tnd sahf!ede] 

larak ~hemehal hirer hirer hallini ve 
tnuslihane usullerin tercihini kendine va
~fe edinmi~tir. Bu hesabh ve ameli tas -
bifte sona kalan fakat milli mahiyet ve 
ehenuniyeti itibarile oburlerinden asia de
hece farkt olm1yan Sancak i§inin son saf-

Hatay heyeti 
diin avdet etti 

""' Bundan sonra Antalya meb'usu Tayfur 
Sokmen alkt§lar arastnda kursuye gele • 
rek Hatayhlarm saadete kavu§tuklan bu 
biiyuk gunun manastm izah eden guzel 
bir hitabede bulundu. 

ast da gene malumunuzdur. 
1-Ier i§i vakit ve zamanile yalniz vazife 

\'~ ,diirusti degil, ba~hca muvaffakiyet a
~lh bilerek c;ah~an Hariciyeniz Sancak 
l§tnin dahil oldugu, son safhayt da daha 
ba§tnda takdim ettigi beyaz kitablarile 
\'e §ifahi maruzatla buyuk meclisin yuk
lek ltblama anetmi§ bulunuyordu. 

Mecliste, Alevilerin 
ayr1 bir millet olma
digina dair beyanat 

sevin~ uyand1rdi 
Ankara 14 (Telefanla) - Biiyiik

lerimize tazimlerini sunmak iizere 
Hataydan gelen heyet bu ak~am 
Taros ekspresile Ankaradan aynl -
d1. Heyet azas1 bugiin Mecliste sa
miin lacasmdan, Ratay anla~mas1 

hakkmda cereyan eden miizakereyi 
takib ettiler. 

Aralarmda Aleviler de bulunan 
heyet azas1 bana; Kocaeli saylav1 
ibrahim Doblamn Alevilerin ayn 
bir cemaat addedilmesini protesta 
eden beyanabm fevkalade miite -
hassis alarak dinlediklerini ve buna 
biitiin kalblerile i~tirak ettiklerini, 
Sancakta cAlevi:. diye bir millet 
mevcud almadtgtm, ancak bir mez
heb fark1 olup kan fark1 olmadtgmt 
ve hepsinin Tiirk aglu Tiirk alduk
lanm soylediler. 

'-----------------..1 

1 Mil!etler Meclisi konseyinin bu _i§imiz 
llakkmda ittihaz ettigi miitekaddiiD ve 
10nuncu kararlan gunii gunune ne§redil
tni§ ve §imdi yuksek tetkik ve tasvibinize 
arzalunan kanunlann hariciye encumeni
llilde miizakeresi esnasmda enciimeninize 
~afsilatile arzedilmi§tir. Bu muhim i§in 
~drak edilen muslihane bir hal neticesine 
Ualinden Turkiye F ransamn birbirlerile 
dost kalma azim ve niyet ve mu§terek 
~ostlanmtzm dostane gayreti ve Millet -
er Meclisi konseyinin ve anun bu i~te 
kiYrnetli rapartoru 1svec; Hariciye Na -
lirt dostum M. Sandler'in itina ve dira
~eti ve bilhassa bi.iyi.ik Ba~vekilimizin 
~ndra seyahati esnasmda Parisi ziyareti 
de F ransa devlet adamlarile kar§1hkh iyi 
~Yetler iizerindeki konu§malan ha§hca 
ami! olmu§tur. Hataym ehemmiyeti der- dii§iiniilerek yapt!mtyar. Halk Turk, A
kar alan ana yasas!Sintn hazulanmasmda- levi, Ortodaks, Arab ve saire gibi sekiz 
ki MiHetler Cemiyeti eksperler komisyo - cemaate aynlmt§hr. Bu usul mustemle -
bllnun k1ymetli mesaisini ve bu komisyon- kelerde halkt daima nifak halinde tut -
da derin bir vukuf ve biiyiik bir gayretle mak ic;in tatbik edilir. Bu usuliin tatbik 
~ah§rni§ olan bymetli arkada§lm Mene• edildigi yerde milletlerin kiil halinde ya
lllencioglunun miihim hizmetini ve bu §amasma imkan yaktur. Bu iyi bir usul 
kornisyona riyasct etmi§ olan Belc;ikah olsaydt Franstzlar kendi memleketlerinde 
~rofesor Burke'nin buyiik kabiliyetini ay- tatbik ederlerdi. Mesela Bask! an, Y a -
tieq tebariiz ettirmeliyim. hudileri, Protestanlan ayn ayn intihaba-

lngilterenin k1ymetli Hariciye Nazm ta i§tirak ettirirdi. Goreceksiniz ki cemaat 
jliz dostum M. Eden'in bu i§te alakadar- taksimatt oniimuzdeki senelerde Hatayda 
ar derecesinde gosterdigi faaliyet ve Sav- bir niza ve nifak mevzuu alacakttr. Ale

Yet Rusyanm muktedir Hariciye Komi • vi diye bir cemaat yoktur, Turk vardtr. 
!erj k1ymetli dostum M. Litvinofun ibraz Hukumetten temennim, Cerniyeti Ak -
ettigi alakayt huzurunuzda §ukranla ya - vam misakmm tatbik edilmiyen ve edile
detmeliyim. (Alkt§lar) miyen muahedeler ic;in btrakttgt ac;1k ka-

Bu milli Sancak i§inin son safhasi ptdan ergec; istifade ederek bu usulii kal-
da gene malumunuzdur. dumastdtr. 

Bu milli i§imizin ortaya koydugu ilk g n- lntihab fekli 
~enberi Balk a~ ~uttefiklerimi~~~ v~ dost- I·· ili§ecegim ikinci !Jlesele bundan mil -
~t'!mtz.~n kendtlennden bekledtglmtz vee;- himdir ve metinden kolayl&la anla§tl.ma-

le Turk davas1 hakkmda .d~vam edege- dtgl ic;in Numan Rifat Menemenctden 
len halisane muzaheret ve htsstyati ve Ak- sordum, anlad1m. T e§rii ve icrai biitiin 
Qe?izde diger kam§umuz ltalyanm izhar kuvveti temin edecek olan intihabat Ha -
ttt ¥• • • 'J• lgi sempahyJ maruzatlma I ave etmez- t In yabanctlar elinde bulundug¥ u za -
le h d h k'k · ld ¥ 'b' ay rn uzurun~z a a 1 at1 ° . ugu gt 1 man yap1Iacakttr. Gerc;i Cemiyeti Ak • 
trzetmek vazdemde kusur etmJ§ a~urum. vam muraktblan bulunacaksa da bu va-
. Her giin artan kuvvetini suih htz~~ - ziyet gene bende buyuk bir endi§e uyan· 
line hasreden ve c;ah§malanni kend1sme dtrdl Bu vesile ile miitarekeden sonra i§· 
0ld ¥ k d b k I · · d · · · ugu a ar a~ a an t«;m e esngemt- 1 anlannda Babtali ile i§gal ku -
h T" k' k b .• AI .. ga zam 
tn n ur lyeye .a~§I u sarrumt .a em~u .• mandanlan arasmda bir muhaverede ve· 

Ill muhabbete tstmad eden styasetmm ·1 b h t I k 1'mka·nslzdtr b . . d ¥ n en ceva 1 a tr mama . 
k %elmtlel nail olagelmekte. b~lun ¥~gu Babtalinin bir hakstzhk iddiasi §ikayetine 
~a.r§IhgJ ve adeta m~kaf~tl d~yebtledcegtm. kar§! «Franslz ordusu nerde ise Fransa • 
llnu da arzetmek 1sten~ kt. bu ava - mn da orada oldugu» cevab1 verilmi§ti. 

l'lllz~a ~a §ark ve. garbm. ~atbuatl kiy· Endi§em ilk intihabatta tazyikie §U veya 
lrleth muzaheretlennden blZJ mahrum et- b k'ld h kikatte ekseriyette olan 
tne · 1 d' u §e 1 e a . . 

l'DI§ er tr. M Tiirklerin ekalliyette birak1lmas1 1httma • 

1 
~arkta lranm, Efganm, Irakm, 1 • lidir. » 

lttn belli ba§h matbuatmln ve garbde he- H 'b b k I ·· · d hiikumetin 
tnen bi.itiin Avrupamn Y akm§ark i§leri • .att . ~ .no ta ar uzer:n. ~ d' 
lle d "t b'l t 1 · ·n ne• tatmm edtct tzahat vermesmt 1ste 1. . e su un ay1ra 1 en gaze e enm ,- • 
r1tatm1 bu meyanda zikretmeliyim. Der- Turk milliyet~iligr .. 
hal astl §U ciheti huzurunuzda minnetle Zeki Mes'ud Alsan, Biiyuk Onder 
~~kdetmeliyim ki, maruzattmm ba§mdan Atatiirkun bu mes'ud neticeyi daha 
lt~?ar~n bu sayd1g1m amillerin ustunde Bii- bu ic;tima ythm ac;arken miijdelemi§ ol • 
ra.uk O~?~~in h.er i~te old;tgu bibi a!.dm- dugunu, Turk milletinin Biiyiik Ata~I -

hc1 buyuk dtrekttf ve tr§adt ve luzum nm i~aretine bakarak metanetle, emmyet 
k~duk~ direktifl;rin~. tat?.ika.tmda lutuf- ve itimadla bekledigini, Turk mille~inin 
( r mudahalelen kat 1 muesm olmu§tur. hic;bir zaman bu davanm muvaffa~::,e~-
Aikt§lar) le neticeleneceginden §iiphe etmedtgtm, 
Mubalagastz diyebilirim ki Fransa ile c;unkii Ataturkiin ve lsmet lnonu huku -

a.ramtzda otedenberi ic;in ic;in devam ede- metinin ele aldtgl her davamn muvaffa -
tek son senede had bir surette meydana kiyetle ba§anlacagmdan em-in oldugunu 
~!.kan Sancak i§i ihtilaft bu maruzattmda kaydettikten sonra Turk milliyetc;iliginin 
§llkranla kaydettigim avamil ve hissiyat mahiyeti iizerinde bir lahza durdu. Ken· 
~a}'esinde Fransa - ~iirkiy~ .do~tlugunu di hakkt kadar ba~kalanmn hakkma. da 
lll~h~ c;ok kuvvetlendtren b1r. tmhhan ze- riayetkSr olan Tiirk milliyet<;-iliginin m -

nt olmu§tur. (Bravo seslen, alkt§lar) sanhgt yi.ikselten ve msanhga yanyan 
Arkada§lanm.. yuksek bir iilkuniin ifadesi oldugunu 

~ E:llerinizde buluna~. mu~hede metinl~~i soyledikten sanra: 
ar~thkh alman taahhudlerm mana ve §U· «- Hat.·.y davas1, Turk davas1 ol -

~Uli.inii ~afi sarah~tle ifade etmek.te~ir. dugu kadar da insaniyet davas1 idi. 
h llnlan lutfen tasvtb buyurmamz1 tstir • Buyuk Ataturkun mujdesi tahakkuk 
Cam ederim. (Alkt§lar) etti. Turk milletinir_ umdugu aldu. Biz 

ernaatlerin taksimi dogru degil millet vekilleri biiyuk miijde ile ba§hyan 
J..{·Hariciye Vekilinden sonra ilk sozii ic;tima y1hm Hatay istiklaiine aid vesi • 
.. 1kmet Bayur (Manisa) aldt ve ez - kal • :n muzak ere ve kabulile bitiriyaruz. 

tllrnle dedi ki: Bugun de Ataturk Turkiyesinin yiik -
d' <<- Bu netice buyiik bir siyasi zafer
~k·. Bununla hepimiz iftihar elmeliyiz, 

1 zaman muahedeieri Osmanh lmpa -
r~torlugu aleyhine degi§tirilmekte iken 
r~.di muahedeler miitemadiyen Tiirkli.ik 
e lne tadil edilmektedir.» 

i Hikmet Bayur bu noktaya kuvvetle 
Ja.retten sonn kendisinde endi§e uyan -
h1\:n bazt noktalara temas etti .ki §oyle 

ll as a edil ebilir: 

<<- Hatayda intihabat, balk ve millet 

sek seciyesini tebariiz ettiren tarihi giin
lerden biri oldu. Karde§ Hataya istiklali 
kutlu alsun !>> 

Zeki mes'ud sozlerine, Ataturke say
g1lar ve hi.ikumete te§ekkiirle candan teb
rikler sunarak nihayet verdi. 

Diger hitabeler 
Ru§eni (Samsun), Benal Arman 

(izmir), doktor Sadi Konuk, Muhiddin 
Baha, Berc Tiirker so.: alarak c;ok ha • 
raretli ve heyecanh hitabeler irad ettiler. 

Suriyelilerin hatalart 
Rasih Kaplan (Antalya) soz 

dedi ki: 
alarak 

«- Hatay Turklugu uzerinde, siyasi 
yaztiar bertaraf edilirse, itiraz edecek tek 
insan yoktur. Hatay Tiirktur. Y almz 
Hatay degil, civanndakiler de kendileri 
uzerinde bir tahlil yaparlarsa Turk ol -
duklanni goreceklerdir. Acaba ,Samda 
btr tek Arab ailesi bulunabilir mi'? Bey
rutta bulunabilir mi '? Halebde buluna -
bilir mi? 

Tiirkiyeye pmaportsuz girilmez! 
Suriyelilerin baztlarmda bir arahk bu 

muzakerelerin devaml masmda oyle ve
cizeler i§ittik ki burada tebariiz ettirmek 
tarihi bir vazife olur. Adanayi, Mardini 
Arabd1r demek aktlsizhgmi, §uursuzlu
gunu gosterenler oralara geleceklerini 
soyliyenler de oldu. Bilmediler ki oraya 
pasaportsuz girilmez! » 

Rasih Kaplan, ay ytldlZI gokten alan 
ve insan kam rengindeki zemini uzerinde 
parhyan Tiirk bayragm1 tavsifle {kan -
dan nehirler, kandan denizler yapmak 
kudreti alan milletler varsa Turk hudu
duna yakla§trlar) dedi. Hatayh karde§-
lere Hatayla hak ve istiklalin; ancak ko
rumak ve sahib olmakla elde tutuldugu
nu, istiklalin tek pahasi icabmda yoluna 
kan akttmak oldugunu, ukta§lmlz olan 
Hatayhlann istikballerini muhafaza ede
ceklerinden emin bulundugunu soyledi. 

Remzi Gores ( Gazi Anteb) den son
ra Refik ince soz ald1 ve tasdik edilmek 
iizere olan Hataym istik!aline clair vesi
kalan tahlil etti. Bu vesikalar arasmda 
yalmz Hatayh karde§lerimizin degil, Su
riyeli karde§lerimizin dahi hayat ve is • 
tikballeri iizerinde maddi ve manevi 
muzaheretimizi gostermek vicdanhhgm; 
tekefful ettigimizi tebaruz ettirdi. 

H ariciye V ekilinin cevablart 
Hariciye Vekili T evfik Ru§tii · Aras 

kursiiye geldi. Evvela Hikmet Bayur 
(Manisa) nm temas ettigi noktalara ce
vab verdi. Cevablan s1rasmda Cemiyeti 
Akvam muessesesinil\ faydasma inandt
gumzt, heJ yeni ve ·iyi mlieossese gibi onun 
da tekemmule muhtac oldugu kadar 
miistaid de bulundugunu kaydettikten 
sonra dedi ki: 

«- Beynelmilel taahhiidlerde Turki
yenin takib ettigi usul, taahhiidlerine ria
yeti bildigi kadar riayet istemegi de bil
mesidir» dedi. Turk - F rans1z dastlugu
nun bu imtihandan daha kuvvetle c;tkh· 
gm1, Suriyenin bizimle iyi kom§uluk et
mekteki faydalan takdir edecegini, niha
yet her muahedenin iimid alunan k1ymeti 
tatbikatmda tezahur edecegini, Fransa 
ile hulusuniyetle aktedilen bu muahede • 
nin de kar§thkh hulusuniyet bekledigini, 
Hataydaki Turk varhgmm menfaatini a
zami derecede koruyacak §ekillerin du§U· 
nulerek kabul olundugunu, Hataytn ilk 
intihabatm bitecegi be~ sene sonra kendi 
kanununu degi§tirmege salahiyetli bu -
lundugunu beyan etti ve alkt§land;. 

Aleviler ayrr cemaat degildir 
Hariciye V ekilinden sonra Ibrahim 

Dublan (Kocaeli) soz alarak Alevilerin 
Tiirklerden ayn bir cemaat gosterilme • 
sini mevzuu bahsetti: 
«- Alevilik milliyet ifade etmez. A

levilik bir mezhebdir. Aleviier hi!;bir za
man Turkliikten aynimamt§lardir. Ha -
taydaki butun Alevi karde§Ierimiz Tiirk 
kam ta§lyorlar ve o mefkure ile ya§tyar· 
lar» dedi ve alkt~land1. 

Kanun ittifakla kabul edildi 
Bundan sonra miizakere kafi gorUldii. 

Layihamn maddelerine gec;ildi. Nihayet 
kanunun heyeti umumiyesi ac;tk reye kon
du ve mevcud 314 meb'usun ittifakile ka
~>Ul edildi. Bundan sonra Ba§vekil hmet 
lnonii alkt§lar arasmda kiirsuye gelerek 
k1sm1 mahsusumuzda munderic alan s1 -
yasi nutkunu soyledi. 

T atil kararr 
Meclis elindeki i§leri c;tkarml§ oldu • 

gundan 1 te§rinisanide toplanmak iizere 
tatii karan verdi. 

Diinkii Meclisin manzaras1 ve 
kabul edilen kanunlar 

Ankara 14 (Telefonla) - Buyiik 
Millet Meclisi bugiin saat 14 te Abdul
halik Rendanm ba§kanbgmda toplandt. 
Ruznamede bilhassa Sancak meselesine 
dair layiha oldugu ve diger taraftan Ba§
vekilimizin de siyasi beyanatta buluna
cagt bilindigi ic;in samiin localan misli 
gorulmemi§ derecede kalaba!tkti. Kar
dipiomatige mahsus lacalar da doluydu. 
Benzil ve petrol fiatlarr kanunu 

Ruznamede bulunan layihalardan bir 
ktsmi <;tkanld1ktan sonra petrol ve ben
zin fiatlanmn indirilmesini istihdaf eden 

Atatiirkiin hepimi
ze ~ok yiiksek bir 
milletseverlik dersi 

[Ba~makaleden devaml 

ettigi zaman en biiyiik hediyem ol
mak iizere Tiirk milletine canum ve
recegim.» 

Acaba Ataturkiin insam bir anda hay
retten donduran ve takdirden CO§turan 
bu yuksek belagatini Turk gencligine bir 
edebiyat niimunesi olarak m1 okutmah, 
yoksa yurd bilgisinin en ulvi dersi olarak 
m1 ezberletmeli '? Biliyoruz ki o yuce soz
lerin yiice belagat k1ymeti onlann temiz, 
sarstlmaz ve vat'ln§iimul bir kanaat ve 
imam tecelli ettirmesinden ileri geliyor. 
Bizce Atatiirk bu cevabile Turk mille
tine en yuksek ~eklinde bir vatanseverlik 
niimunesi gostermi§ ve onun bu ~iftlikler 
vesilesile kendi benliginden vatan alam
na aksettirdigi hakikat c;iftliklerin maddl 
ve manevi k1ymetlerini fersahlarla gec;en 
paha bi!;ilmez bir i~aret te~kil eylemi~tir. 
Ataturk Ba§bakana cevabmm son ciim
lesinde, ktlavuzluk ettigi Turk milletine 
kendi varhgmm en hakiki tarifini ver
mekle bu millete kar§t yapabilecegi vazi
felerin en kutlusunu ve en mutlusunu ar
taya koymu§tur. hinde gittigimiz Ba~bu
gun heP.si vatan ve milletin binbir haynna 
yanyan ve hepsi miitemadiyen iyilikler 
ve yiikseklikler yaratan biitiin hareketle
rindeki e§siz muvaffakiyet mnm ~imdi 
c;mlc;tplak gormu§ ve olanca varltgile 
ogrenmi§ bulunuyoruz. Bu SIT millet ve 
memleket ugrunda nihayet can fedakar
hgma varmc1ya kadar hic;bir semahatten 
geri kalmamak azim ve karanndan iba
rettir. Turk milletinin Ba§bugu c;iftlikler 
vesilesile kendisine fazla te§ekkurier su
nulmasma kar~I hakiki vatanseverlik va
zifesinin kendisince en basit oldugu ka
dar en saglam akide halinde bulunan 
ulvi mahiyetini ortaya koymak mecburi
yetinde kalmt§hr. ~imdi Biiyi.ik Adamtn 
biitun hayah gozferimizin onunde en ha
kiki huviyetile caniamyor: 

Trablusgarbda bir vatan parc;as1 bas
kma ugrad1g1 zaman oraya ko§an kolaga
Sl Mustafa Kemalle, kurtulu§u iizerinde 
inktlabc1 modem bir millet yarathgt Tiir
kiye Cumhuriyetinin Ba~kam Mustafa 
Kemal arasmda ne fark goriirsiiniiz '? 
<;anakkaledeki muvaffak ve galib miida
faantn zafer mnm ~imdi daha iyi anla
mtyor musunuz '? Erzurumda ve Stvasta 
dagl1ml§ milleti birle§tirmege c;ah§an 
millet ferdi Mustafa Kemal ile diit
rbam vatanm ismet hariminde boga
cagmt haykuan Mustafa Kemal ayni 
adamlar degil mi? Ordular, «~imdi he
definiz Akdenizdir» diyen Ba§kuman
dan bugun memlekete fedakarhk dersi
nin en yuce sayfalanm ac;an Ba§bug ve 
Ba§kandan ba§kast mt '? Bun! ann ve sa
ytlmakla bitmez buyiik i§lerin yapiC!SI 
bugiin butun bu yoldaki ba§anlann en 
hakiki kaynagmt kendi elile ortaya ko
yuyor. Birkac; parc;a c;iftligin lah m1 olur, 
0 varhgmi bu aziz millet ve memleketin 
selamet ve saadetine vakfetmi§tir. Kendi 
kendini mecbur edilmi~ gorerek bunu 
ac;1k soyliiyor, ve icab ettigi zaman 
en biiyiik hediyem olmak iizere 
Tiirk milletine ben cannm verece
gim,, diyor. 

Bu hediyenin §Uur!an yakan biiyuklu
gii uzerinde mar edecek degiliz. Fa kat 
onun dersi memleket ic;in hic;bir ktymetle 
ols:ulemiyecek kadar buyuk manahdlr. 
Ciftliklerin millete ihda edilmesi muna· 
sebetile Ataturkten ald1g1mtz en buyuk 
hediye bu ders olmu§tur diyebiliriz. Bir 
ders ki onu hakkile ogrenip tatbik eden
Jere gore yeniden yeniye adeta ~iftlik 
degil- vatan ve millet yaratmak imkanla
rl yiiz gosterir. Bu dersle Tiirkliigiin va
racagt merhalenin ne oldugunu biliya
ruz: Y erinden samlmast imkanstz yek
pare bir vatan ve millet olmak merhale
si! 

YUNUS NADI 

Ba,vekil T uncelini 
tefti~e 1idiyor 

[Ba~taratz 1 tnct sahttedel 
dagruca Elazize gitrnesi rnuhtemeldir. 
Ba~vekilimizin ~arktaki tetkik seyaha • 
tinde Tunceli mmtakasmda tefti~lerde 
bulunacag1 da anla~thyar. 

Vekiller Bagdada gidiyor 
Hariciye Vekilimizin cuma ak§amt 

Ankaradan Toros ekspresile hareket et
mesi takarriir etmi~tir. ikhsad Vekilile 
refakatindeki zevat da ayni giin hare -
ket edeceklerdir. Vekillerimizin Bagdad 
miisaferetleri pragramt diin yazdtgmuz 
gibidir. Hariciye Vekilimizin Tahran -
dan sonra Moskavayt ziyaret edecegi 
anla§thyar. 

layiha iizerinde goru§meler aldu. Benzin 
ihtikanndan bahsolundu. N eticede kanu
nun ne§ri tarihinden itibaren mer'i olmast 
§eklinde Hiisnii Kitabct tarafmdan ve • 
rilen takrir kabul olundu. 

Bundan sanra Hataya aid mukavele
lerin tasdiki layihast gorii~iildu. 
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Millet Meclisi Ba~veki .. 
limize ittifakla itimad 

verdi rey1 • 
(Ba#o.ratt 1 tnct sahttcde I 

Turk • Rus dostlugu daima 
kuvvetlidir 

Sovyet lttihadile mur:asebahmtz dos -
tane ve samimanedir. Hatta son zaman -
larda bu dostluk yeni bir samimiyetle can
lanmt§hr. (Bravo stsleri. alki§Iar). Son 
zamanlarda Sovyetlerle aram1zda bilakis 
sogukluk bulundugunu du§iinenler ve 
farzedenler ic;ir. bu kadar ac;tk bir suret
te soylemem belki hayreti mucib ola -
cakhr. Bu sefer gerek M. Litvinof'la ya
kmdan konu§u~umda ve gerek yeni Sov
yet buyuk elc;isinin Ankaraya geli§inde 
temaslanm1z iki memleket arasmdaki 
dostluk rabttalanmn her iki tarafc;a haki
ki ktymeti ile takdir edilmekte oldugunu 
nazanm1zda bir kat daha tecelli ettir -
mi§tir. (Bravo sesleri, alki§lar). 

Arkada§lar, aram1zda sogukluk gee; • 
tigini farzedenler, §imdiye kadar olan 
tecrubelere Hfi derecede dikkat etme -
mi§ olanlardtr. V e b-izim siyasetimizin 
hususiyehni iyice kavramamt§ olanlardtr. 
Polit-ikamlZin istiklali, siyasi ve cografi 
vaziyetimizin hususiyetieri bize kendimi
ze mahsus bir taktm faaliyetler goster -
mektedir ve daima gosterecektir. Bu hu
susiyet bizim taahhudlerimizle, mi.iasses 
dostluklanmtzla ve ilk gundenberi yakm 
bir dostlukla biribirimizi takdir ettigimiz 
Sovy~tlerle munasebattmtzi asia taaruz 
etmiyecektir. (Bravo sesleri, alkt§Iar). 

H ariciye V ekilimizin seyahati 
Arkada§lar, Dr. Aras yuksek tevec

cuh ve itimadmtzla bugun ehliyet ve sa
lahiyeti bir kat daha tebariiz etmi§ olarak 
yakmda 8gdad1, T ahram ve Moskovay1 
ziyaret edecektir. (Alki§lar) 

lrak ve lranla munasebat 
Irakla munasebetlerimiz, samimiyet 

ve dostluk mahiyetinde gosterdigi iyi te -
celliyi her f1rsatta bu memleketin efkan 
umumiyesi tebaruz ettirmi~tir. 

Irakln inki~af1 ve terakkisi ve bizimie 
iyi m:lnasebetler beslemek hususundaki 
azim ve gayretini bu memleket kemalile 
takdir etmektedi: vr- daima da edecek -
tir. 

lranla, esasl:, koklu bir surette mevcud 
dostiuk miinasebetlerimiz ve emniyetli 
hislerimiz meclis; alide son giinlerde tas
dik olunan ehemmiyetli muahedeierle bir 
kat d:1ha saglamhk peyda etmi§tir. lranm 
terakki yolunda athg1 biiyiik ad1mlar, 
Tiirkiye halkmm hayranhgmi ve takdi
rini daima mucib oldugu gibi iran - Tur
kiye munasebetlerinin ve yakm karde§ -
lik rab:talan hissiyat1 ic;inde inki§afmt bu 
memleket daima takdir ve muhabbet his
lerile kar§tlami§hr ve kar§thyacaktn. (Al
kl§lar) 

Arkada§tm Dr. Arasm bu seyahati 
esnasmda Kabile kadar gitmesini ve bi -
zim orada d1 dostluk hislerimizi yakm -
dan ifade etmesini isterdim. Maddi im
kanstzhk bu sefer onun seyahatinin Ka
bile kadar uzamasma imkan b1rakmtyor. 
Fa kat bu sozlerim Buyiik Medisin Ef -
gan milletine kar§l oian dostane hissiya -
tim tebariiz ettirmek ic;in iyi bir vesile ol
du ise bahtiyanm. (Alk1~lar) 

$iiphe yoktur ki, Hariciye Vekilimiz 
Kabilde Efganh dostlanmlZI ziyaret et -
mek ic;in eline gec;ecek ilk fmattan isti
fade edecektir. 

lngiltere ile dostlugumuz 
inki~af etmektedir 

fngiltere ile miinasebetlerimizin hakiki 
bir dostluk ve emniyet hislerine musten!d 
oldugunu soylemek benim ic;in bahtiyar
hktu. lngilterede bulundugum zaman da 
!ngiliz milletinin en salahiyettar ricalin
de memlektim hakkmda samimi dostluk 
hislri mu~ahede ettim ve en salahiyettar 
rica! ingilterenin Tiirkiye hakkmda bes
ledigi samimi ve ciddi dostluk hissiyatmi 
memleketime getirmemden mmnun olacak
lanm bana izhar etmi~lerdir. (Alkt~lar). 

Y almz resmi mehafilde degil, husu • 
si mehafilde de memleketimiz hakkm • 
da itimad ve sempati gosterilmektedir. 
Sulh davasmda in gil terenin takib ettig; 
hath hareketi, zihniyetimize uygun L'l!
maktaytz. Memleketlerimiz arasmdaki, 
itimad hisleri, aradaki munasebetlerin in
ki~aft ic;in ve beynelmile! sulh davasmda 
ve emniyet havasmda ktymetli bir ami! 
olarak muessir olmak ic;in c;ok faydah o 
lacakhr. 

ltalya ile miinasebetlerimiz. 
iyidir 

ltalya ile siyasi munasebetlerimiz c;ak 
iyi haldedir. fkttsadi munasebetlerimil 
inki~af etmektedir. ftalya ile miinasebetle
rimizin en iyi halde bulunmast bizim cid
di emelimizdir. Akdenizde biitiin dev -
letler arasmda suitefehhumlerin izale e
dilmesi, ihtilaf sebeblerinin ortadan kalk
masi ve Akdenizde iyi munasebat hava
smm butun palitikalara hakim olmas1 bi
zim ciddi arzumuzdur. 

I Arkada~lar, memleket bildigi gibi, bu
tiin diinya da bilir ki. Akdenizde emniyet 
ve istikrar bizim i~in c;ok ktymetli bir mev· 
zudur. (Bravo sesleri, alkt§lar). 

Akdenizde emniyet ve istikran tevlid 
ve temin edecek her turlu tedbirleri bu 
memleket iyi kabul ile kar§thyacakttr. 

F ransa bizimle iyi ge~inmek 
istiyor 

F ransa ile munasebetlerimizin haytrh 
ve mes'ud inki§af1 hakkmda Hariciye Ve
kili arkada§1m1z ve hatibler bundan ev
velki mevzuda soz soylemek ic;in fJTSat 
buldular. Fransa siyasetini idare etmekten 
birinci derecede mes'ul olan zatlarla ya
kmdan Tiirkiye ve F ransa arasmdaki esas
!t emniyet ve biiyiik politika mevzulanm a
C.:Ik bir surette gorii§tiim. Arkada~lanm, 
Fransanm mes'ul ricalinde ve Fransa bii
yuk meclisinde ve F ransanm efkan u .. 
mumiyesinde §ahsiyet sahibi alan yuk .. 
sek ktymeti haiz biitiin ricalinde Tiirki
yeye kar~t dostluk beslemek ve Turkiyeye 
kar§l iyi miinasebet beslemek hususunda 
ciddi bir arzu ve kanaat gordiigumu soy
Iemekle bahtiyanm. (Alki§lar). 
Hatay meselesinde varrlan netice 

Fransa ile aramJZda son zamanda «;I· 
kan Hatay meselesi vardt. Ve budud em
niyeti i.izerinde bir taktm hadiseier ~Iktt. 
Hatay meselesi Milletler Cemiyeti Kon· 
seyi kararile ve bugiin tasdik buyurdugu
nuz muahedelerle kat'i neticesini almt§tlr. 
Benim zanmmca Hatayda vardtgtmiZ: 
neticenin astl k1ymeti bu meselenin iyi bir 
surette hitam buldugu hakkmda zihinle
rimizde hast! olan kanaattir. Beynelmilel 
meselelerin halli hususunda muahedelerde 
yaptlan tasfiyelerin yalmz kag1d iizerinde 
degil, bilhassa zihinlerde kabul alunma• 
sile k1ymeti hast! olur. Onun ic;in Turkiye 
Hatay meselesinde vanlan neticeleri kat'i 
bir tasfiy addetmektdir. 
Muahedelerin hulU.sla tatbikinden 

ba~ka bir fey istemiyoruz 
Hatibler, hukumeti, muahedelerin §U· 

rasmdan burasmdan tenkid etmek ic;in fir
sat buldular. F akat yuksek heyetiniz gibi 
biitiin millet ve butiin alem dikkat etmi~tir 
ki, nihayet biitiin hatiblerin uzerinde bir· 
le§tikleri nokta, kagtd uzerinde kaydugu
muz esaslann stdkile, hulus ile takib olun
mast iizerinedir. Demek ki, §imdi bu hissi 
hulasa ederek ben de soyliyeyim ki. biz 
Cemiyeti Akvamda vanlm1~ olan netice • 
lerin hakkile ve hulus ile takib olunmasm· 
dan ba§ka hic;bir §ey istemiyaruz. (Alkt§· 
lar). 

V aziyeti bulandtrmak istiyen 
siyaset~iler var 

Arkada§lar, muahedelerin hulus ile 
tatbik olunmas1 her§eyden evvel imza e
denlerin husnu niyetlerine baghdrr. Size 
biraz evvel F ransa ile Ti.irkiye arasmda
ki steak havay1 ve Fransamn mes'u] ri -
calindeki hulusu ifade ettim. Bu halde 
bu Hatay uzerinde vardtgimlz anla§ma• 
!arm hulus ile tatbik olunmas1 ic;in neka
dar unsur tasavvur olunabilirse bu anda 
o unsurlann hepsi elimizdedir. Bir bir, 
miimkiin aldugu kadar hafif takim kul .. 
lanmaya ve aramaya c;ah§acagtm. Vazt• 
yetten haberdar oli!!IYan ve nihayet va .. 
ziyeti bulandmnakta tiirli.i saika kaptl '" 
ffil§ alan siyaset~ilerin Cemiyeti Akvam• 
da verilen karardan sonra siikunette ol .. 
madtklanm ve bu siikuneti bozmaga c;a· 
lt§hklanm goruyoruz. Hatiblerin bu hu .. 
sustaki endi~eler; yalmz Biiyiik Meclisten 
degil, memlekct muhitinden de bize ak· 
setmektedir. 

Esaslar Cemiyeti Akvamm 
mes'uliyeti altmdadtr 

Burada musterih olmak ic;in baz1 nak· 
talan gozoniind: bulundurmak faydah
dir zannederim. Kabul olunan muahe .. 
delerin tatbikt vazifesi bugun ic;in Fran -
saya dii§iiyor. Bugiin taahhud ettigimtz 
muahede ile Hataym tamamiyetinin her 
vastta ile mahfuziveti Tiirkiye ve Fran -
saya dii~iiyor. Nibayet bu esaslar Ceml
yeti Akvamm muzaheret ve i~tigal saha
stdlr. Hatta eger hukukc;ular tabiri ca1z 
goriirlerse mes'uliveti altmdadtr. Demek 
ki biz alakadar alanlann kuvvet ve hiis
nuniyetlerile bu muahedelerin tatbik 0 -

lunacagmdan emin olaca~Iz ve nihayet 
biitiin vasttalar c;aresiz ka!ITSa ve hakika
ten siyaset tahribcileri biitiin bu beynel • 
mile! akidleri hic;e sayacak kadar teca -
viiz fikirleri gosterirlerse en nihayet Ce
miyeti Akvama iltica etmekten de geri 
kalmtyacagtz. 
Suriyelilere dair hissiyatrmtzr ha .. 

raretle si:ivlemek i~in ahvalden 
te~vik gi:irmuyorum! 

Bugiin oradaki vaziyet Cemiyeti Ak
vamln kabul ettigi, tesbit ettigi esaslar 
dahilinde emniyetin hiisnii tatbikt Cem1· 
yeti Akvam1 te~kil eden bu kadar milletin 
mii§terek kefaleti ve taahhiidu aittnda • 

[Ltltten sahtfeyt ~evtrtnta] 
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diT. Si.ikunetle soyledigim bu sozlerin 
'c;in de Hatay i~in yap1lan anla~rnamn be
hemehal ve hulus ile tatbik olumnaSJ ic;in 
kafi miieyyideler rnevcuddur, iirnidin -
deyim. Esasen hatibler gibi milleti • 
miz de Suriye hallnna kar§t hakiki 
tevecciih ve muhabbetle mahmuldiir. 
Ben, hu vadide Suriye halkma kar • 
Jl Tiirklerin hassasiyetini gostermek 
·~in lnymetli firsatlarda.n istifade et • 
tim. ~imdi o mevzuda, tekrar hara -
retle soz soylemek i~in ahval ve §e • 
raitten kafi derecede te§vik gordiigii· 
mii soyliyemem. Amma kanaatim o
dur ki milletler hakiki menfaatlerini 
nihayet siyaset adamlarma ibram ve 
char edeceklerdir. (Bravo sesleri, 

alkr§lar). 

Hududda ~than ihtilallar 
Hudud iizerinde, Tiirkiye • Suriye hu

dudu iizerinde c;1kan hadiseler bir tak1m 
ruhabereleri intac etti ve onlar dahi ilk 
emaslardan sonra iyi· bir yola girdi. 0 -

midirniz zaten esasta dost iki rnemleke -
in hududu iizerinde erniniyetin mevcud 

olmas1 prensipinde hic;bir ihtilaf yoktur. 
Mesele bunun iyi tatbiki ic;in Fran sa ri
calile biz ayni kanaat ve ciddiyetle bu i§i 
takib etrnek kararmdaytz. 

Omidimiz 
Hulasa arkada§lanrn, F ransa ile mii· 

nasebatirn1zda hususl meseleler bahtiyar 
bir surette tatbik edil&kten sonra yeni bir 
nki§af devrinin, biiyiik bir ernniyet hava

smm hiikiim siirecegini timid etrnek ve 
iirnidimizi huzurunuzda soylernek bize 
hususl bir haz verrnektedir. 

Balkan devletlerile dostlugumuz 
fOk ileridir 

Balkan devletlerile miinasebetlerirnizin 
bi.itiin millet tarafmdan malum olm1yan 
hemen hic;bir safhas1 yoktur. Di:irt devlet 
aramrzda ac;:1k muahede ve onun hiikiim
lerile bir sulh davas1 ic;;in baghyrz. Y akm 
bir zamanda ben ve Dr. Aras Balkan 
miittefiklerimizin payitahtlanm beraber 
veya ayn ayn gormek bahtiyarhgma na-
1 olduk. Memleketimize kar~J miittefik -
erimiz tarafmdan gi:isterilen tevecciih ve 

muhabbet biiti.in diiyanm dikkatini eel -
bedecek s1cakhkta idi. Bu memleket Yu
goslavyadan, Yunanistandan ve Ro • 
manyadan gordiigi.i s1cak tezahiiratJ ayni 
suretle kar§Jladl (Alk1~lar). 

Balkanltlar sulh idealinde samimi 
ve sabittirler 

Arkadaslanm, dart Balkanh devle -
in ayn ayn cephelerinden dolayr vakit, 

vakit goriilen hususi politikalan onlann 
Balkan AntantJ taahhudleri i.izerinde va
ziyetlerinin hafif veya zayrf oldugunu 
zannettirecek propagandalara sebebiyet 
vermektedir. Bunu gi:iriiyoruz, amma bu
na inanrnaym. En yakm temaslanm1zla 
anlzyoruz ki dort Balkan devleii kendi • 
erini birle§tiren sulh idealinde samimi 

ve sabittirler. (Bravo sesleri. alkJ§lar). 

Bulgarislanla miinasebatrmtz 
iyile#yor 

Bulgaristan kom~umuzun, evvelce de 
bir iki miinasebetle huzurunuzda arzetti -
gim Balkanda sulhu muhafaza etmek ve 
diger kom~ularile iyi miinasebetlerini ar • 
tJrmak ic;in gosterdegi hiisnii niyetleri biz 
yakmdan ve en sal.~hiyetli ag1zlardan 
I§ittik. Bulgaristan bizimle hususi bir 
muahede ile bagh oldugu gibi, Yugoslav
ya ile de hususl bir muahede ile bagh • 
dn. Bulgaristan, Yunanistan ve Roman -
ya ile miinasebetlerini de bu hale getir • 
mek kararmda oldugunu soylemi§tir. Bu 
arzulanm Tiirkiye yalmz te~vik eder ve 
elinden geldigi kadar teshil eder. $uphe 
yok ki Balkanlardo. Bulgaristanla diger 
kom§ulan arasmda s1cak dostluk hava -
smm teessiis etmesi ve biitiin Balkan dev
letlerinin soyledikleri gibi ciddi ve iyi ni
yetli bir dostluk yoluna girmesi hepimiz 
c;in sevincli bir erne] ve A vrupa sulhu i<;in 
bir mesneddir. 

Hassas oldugumuz noktalar 
Bulgaristanla aram1zda, ~irndi tefer -

ruata girrnek istemiyorum, milletimizin 
hassas oldugu mevzular rnalurndur. A • 
ram1zdaki miinasebetlerde yekdigerimizin 
hassas noktalarma dikkat etmekte ve iyi 
dostlugu inki~af ettirmekte menfaatleri -
miz oldugunu rnii§ahede ettik. Gori.iyor • 
sunuz ki, biitiin esaslar, devletler arasm
da soz olarak katedilen biitiin mesafeler 
hay1rh ve ileridir. Bunun iyi bir surette 
tatbikmda her iki memleketin menfaati 
oldugunu takdir ediyor ve takib ediyo • 
ruz. 

Cemiyeti Akvama dair telakkimiz 
Arkada~lar, size Cemiyeti Akvam ii -

zerinde gorii~lerimizi de soylemek iste • 
Tim. 

Bu miiessesenin kuvveti ve zaf1 son za· 
manda mi.ibalaga edilrni§tir. Kuvvetine 
mananlar bi.iyuk davalann ve biiyiik me· 
selelerin kolavhkla fill ve kat'! bir suret
te halledilebilmesini be-ldem;slerdir. Bu 
liizumundan fazla bir hayalperestliktir. 
Zafrm ileri siirenler onun hi~bir faydasJ 
olmadJgmJ ve milletlere hi~;bir teminal 
vermedigini zannetmektedirler . Bunu boy
le zannetmek de hakikati asia kendi ha
kiki olciisii dahilinde gormemektedir. 

Cemiyeti Akvarn bugi.in onun huku -
kan ve filen haricinde bulunan devlctle · 

rin faaliyetinden mahrum ' bulunmakla 
biiyiik bir mahrumiyet ve zayrfhk i11in • 
dedir. Buna §iiphe yok. Haricde bulu • 
nan devletlerin k1ymetli ve beraber mii§· 
terek c;ah§malanm Cemiyeti Akvamda 
birle§tirrneleri bu rniiessesenin · beynel • 
mile! sulh ideali i11in haiz oldugu yiiksek 
otoriteyi <;ok kuvvetlendirecek, ideal bir 
§ekle sokacaktrr. Buna §iiphe yoktur. 
Bunu temenni ederim. Ancak bugiinkii 
halile Cemiyeti Akvam az bir k1ymette 
degildir. Biiyiik bir ehemmiyet ve biiyiik 
bir kJYrnettedir. Milletlerin, ~u kadar c;ok 
milletin muayyen sulh hedeflerinde bir ~ 
le§mi§ olduklanm soylemeleri, diinya 
ic;in, be§eriyet i~in esash bir mesned te§kil 
eder. (Alki§lar). 

Ondan sonra bu kadar milletin mes'ul 
ricalinin vakit vakit bulu§arak birbir -
lerini gi:iriip anla§malan az gorulecek 
bir fayda degildir. V e nihayet bazt kiy· 
metli te'criibeler gosterrni§tir ki Cerniyeti 
Akvam beynelmilel meseleleri mi.italea 
ve bazr ahvalde iyi c;areler bulmak 1~10 
k1yrnetli bir vasttadJr. Ve nihayet Cemi
yeti Akvamm beynelmilel sulh i~in ~iz • 
!!li§ oldugu ideal, herkesin tahakkukuna 
yardrrn etmesi temenni olunan bir ideal • 
dir. Bununla Tiirkiye, biz, Cemiyeti Ak
vamm lehinde ve aleyhinde ileri siiriilen 
biiti.in noktalan du§iinerek onun faydah 
bir miiessese olduguna, onun esaslan da
hilinde siyaset takib etmek istedigimize 
hulus ile ve §Uurla kani oldugumuzu gos
termi§ oluyorum. 

Biitiin diinya memleketlerile 
miinasebattmrz dostanedir 

Arkada§lar. ba§mda soyledigirn gibi 
siyasl mi.inasebetlerimizden bahsederken 
komsulanrniZla miinasebetleri ayn ayn 
mev~uu bahsettim. Kom§U olmadtgtmrz 
devletlerle de miinasebetlerimiz ~ok iyi 
dostanedir. Ve hiybir memleketle esash 
hi«;bir ihtilafumz yoktur. Bunu memnu • 
niyetle kaydettikten sonra bugiin biitiin 
diinyamn sulh davasr ile me§gul oldugu· 
nu, milletlerin beynelmilel sulhun idare • 
sini sagl.arn esaslara istinad ettirmek ic;in 
ne gibi tedbirler bulmak lazrm geldigini 
arad1klanm soyledim. Beynelmilel sui
hun devamr ve saglam esaslar iizerine bu
lunmast «;areleri aramyor, heniiz bu1un -
mu§ degildir. Memleketimizin sulh i<;in 
ciddi arzulu oldugunu bilmekle beraber, 
onun, beynelmilel sulhun sarstlmaz bir 
takrm esaslara haglanmamt§ oldugunu da· 
ima dii§iinmesinde ve bilmesinde zaruret 
ve liizum gi:irmekteyim. Bu sozleri onun 
i~in si:iyliiyorum. (Bravo sesleri) 

Tiirkiyenin haytr ve menlaatini 
sulhde buluyoruz 

Biz sulh davasmda hakiki ve samiml 
bir hadim vaziyetindeyiz. Kendi vesaiti
mizin, faaliyet sahamlZin dahilinde bey
nelmilel sulhun muhafazasma ~ah§mz ve 
Tiirkiyenin hayu ve menfaatini sulhte 
bularak onun daima muhafaza edilmesi 
temenl)isindeyiz. 

Arkada§lar, bu noktamn siyasi zihni
yetimiz olarak anla§Ilmasrm isterim. Biz, 
beynelmilel sulhun Tiirkiyeden uzak ve 
bizim hududlanmtzdan ~ok ayn yerlerde 
de bozulmasrm kendi menfaatimize ve 
haynmrza muvaf1k gormeyiz. (Bravo 
sesleri) 

Emniyetimizi ba~kalartntn nilak 
ve ihtilalmdan beklemiyoruz 
Biz, memleketimizin emniyet ve 

siyasetini, herhangi iki memleket 
arasmdaki nifak ve ihtilaftan bek
lemiyoruz. (Bravo sesleri) 

Bu esash bir noktadtr. Biz kendi 
mernleketimizin emniyetini, diger mem • 
leketler arasmda iyi miinasebetler ve em· 
niyetli miinasebetler bulunmasile pekala 
telif olunacak, temin oluna~ak itikadm • 
day1z. (Aikl§lar) 

Onun ic;indir ki diger iki mernleket 
arasmdaki herhangi bir nifak ve iftiraka 
kan§maytz. Onun diizelmesini isteriz ve 
herhangi iki memleket arasmda nifak ve 
iftirak husuliinii asia istemeyiz. Bilakis 
elimizden geldigi kadar memleketler ara
smda bu kabil uzakhklarm ve musade -
melerin ortadan kalkmasmJ temenni ede
nz. Milletler arasmda rniihim bir uzuv 
ve kuvvetli bir millet olarak c;ah§trken 
bizim siyasetimize delil olan, saik olan 
esash fikirler ve manevi sebebler, amiller 
bu soyledigim sebeblerdir. 

T unceli meselesi 
Arkada§lar, harid miinasebetlerimiz • 

den gec;erek §imdi dahili siyasetimiz iize
rinde de bir iki malumat arzedecegim. 

Dahili siyasetimiz iizerinde tek me ~ 
sele olarak eskiden Detsim dedigimiz 
T unceli vilayeti hadiselerinin esas1m ve 
bugiinkii vaziyetini huzurunuzda efkan 
umurniyeye apkc;a bildirrnek isterim. 

lslahat programma muhalelet ve 
«Sel selerleri» 

Biiyiik Meclisin malurnudur ki hiikii
met iki senedenberi T unceli mmtakasmda 
husus!tslahat programmr takib etrnektedir. 
Bu program, bu mmtakay1 rn&denile§tir • 
rnek i~;in biitiin vasttalarla ve hususi hii
kiimler dahilinde orada geni§ bir c;ah~ma 
teferriiahm ihtiva etmektedir. Bunu §im
diye kadar reisler iyi kar§IIarnadrlar. Is
lahat programma mukavemet ve rnuha • 
lefet etmek istediler. Bu. tarihini tam soy· 
]iyemiyorum, mart nihayeti - nisan bida-
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yetlerinde hususl askeri tedbirler almayr 
icab ettirdi. Orada §Unu dii§iindiik, rriu -
kavemet eden ve hi.ikumetin rslahat pro -
gramma muhalefet eden mmmkada ne 
yapmahyJZ? ~imdiye kadar olan Dersim 
tecriibeleri, orada hiikumetin bir emrine 
kar§I muhalefet olunca miihim bir kuvvet 
tophyarak o mmtakada ciddl tedibat yap· 
mak ve brrakmak. Biz buna «Sel sefer
Jeri» dedik. Mernleketin bir tarafmda bir 
hadise c;1kmca onu kuvvetli bir surette ve 
sel halinde gelip gec;mekten bir fayda ha
st! olmryacagJ kanaatinde bulunduk. Biz 
muhalefet edenlerin mukavemetlerini ber
taraf ettikten sonra kendi programJmizm 
h1c;bir §ey olmarnl§ gibi tatbik olunmasm1 
esash vazifelerimizden sayd1k. 

H arekii.tta hakiki zayiattmtz 
Bugi.inki.i vaziyet §Udur: Orada jan • 

darrna ve hukiimet kuvveti tamamile te~ 
essiis etrni§tir. T uncelinde 1slahat prog • 
ram1 olarak dii§i.indiigiimiiz tedbirler fa
stla gi:irmeksizin devam etrnektedir. Y ol 
yaptvoruz, mekteb yap1yoruz, karakol 
yap1yoruz. Bir iki ay miiddetle bu i§lere 
fas1la gelmi§ olan yerlerde tekrar bu b· 
]ere ba§lad1k. 

~imdiye kadar bu harekat ve faa]iyet 
esnasmda orada ciddi musademeler ol • 
dugunu ve orada biiyiik zayiat ge~tigini 
zannettiklerini i~ittim. Onun i~in size 
§irndiye kadarki yani iic; ayhk harekat1, 
iic; ay zarftnda ugradtgl!!)JZ hakikl zayi • 
at! oldugu gibi soylernek isterim. 14 ha· 
ziramn, bugiin ald1gtrn rapora gore §im • 
diye kadar olan zayiat jandarma, asker 
ve muhafJZ olrnak iizere, 13 §ehid, 18 ya
raltdu. Bunlarm i~erisinde bir tanesi su
baydn·. T egmendir. Bu zayiatm bize e ~ 

leJ!l verdigini ve Biiyiik Meclisin hissiya
tmda c;:ok ac1 yaphgmr mii§ahede ediyo • 
ruz. F akat hadisenin ehemmiyeti, bil • 
hassa miibalagah ne§riyata kar§J yaprlan 
i§ kar§Jsmda fedakarhgm fazla olrnad1 • 
g1 noktasma nazan dikkatinizi celbetmek 
isterirn. 

Jandarma ve hiikumel vaziyete 
tamamen. hakimdir 

Bugiinkii vaziyette arkada§lar tekrar 
ettigim gibi jandarrna, hiikiimet vaziyete 
tamamen hakimdir. Kafi derecede aske
r! kuvvet orada haz1rdu. Islahat progra
m! takip olunmaktadrr. 

lslahat her ~eye ragmen devam 
edecektir 

Huzurunuzda soylerken biitiin memle· 
ketin ve mahallinde bulunan vatanda§ • 
!ann i§itrnesini isterirn •ki, Cumhuriyet 
hiikumeti oraya tslahat programmr si.i~ o
larak, heves olarak goti.irmedi. (Bravo 
sesleri (. N ekadar mii§kiilata ugrasa, ha· 
valar nekadar c;ok fena siirse yaz ve ki§ 
bu program! biz orada tatbik edecegiz. 
(Bravo sesleri, siirekli alkt§lar). 

Herhangi bir meseleyi Biiyi.ik Millet 
Meclisi kabul ettikten sonra §imdiye ka
dar nasil ufak tefek muhalefet ve mii§ • 
ki.ilat kar§Jsmda vazge~mek bizim §ian -
m1zda ve iktidanm!Zda olrnadJysa, bu 
sefer de programimiZI ve Biiyi.ik Millet 
Meclisinin karanm tatbikten geri kalmt~ 
yacagl2':. (Bravo sesleri ve alk1§lar). 

Bu kanaatin bilinmesinden 
beklenenler 

Bunun bu suretle ve kanaatle bilinme· 
si, zannederim ki bizim i§lerirnizi kolay -
la§hrdigJ kadar heniiz akh ba§mda olrnt
yan reisleri birar1 evvel hi.ikiimetin kud • 
retli oldugu kadar adaletli ve §efkatli 
kucagmda selamet aramalannm yegane 
c;1kar yol olduguna, ikna edecektir. 

Arkada§lanrn, goriiyorsunuz ki biitiin 
meseleleri size ac;Jk olarak soyledim. 
Bundan sonra hiikumetin umumi faali • 
yeti iizerinde soz soylemek !<;Ill bugi.in 
Biiyi.ik Meclisin ruznamesinde bulunan 
meseleler ayn ayn ve canh hirer misal 
verrnektedir. 

V ergilerin tenzili 
imar politikasam takib ediyoruz. V er ~ 

gileri tenzil etmek i~in her fmattan isti
fade ediyoruz. Mall politika olarak bir 
kac; senedenberi takib ettigimiz indirrne 
tedbirleri §imdiye kadar miispet netice 
vel'di, indirdigimiz vergilerden bir iki se
nede azalan nisbeti telafi edecek rniktar· 
da kar§rhk ald1k. Bugi.in yaphgrmrz pet
rol indirmesinde de ..,-e diger vergi indir -
mesinden de memlekette yeni bir inki§af 
gorecegimizi iimid edyoruz. 

T ahsilii.t artzyor 
Vergi rslahatmda, imkan buldugumuz llan1 Merinos Yapagisi Sat1s 

her mevzuda, indirme siyasetine §a§ma . • K b M 
dan devam edecegiz . (Alki§lar) araca ey erinos 

' 
'Y eti,tirme 

Maliye Vekili arkada§IIDIZ Biiyiik 
Mecliste biitc;e miizakeresini yaparken 
yeni sen eye I 0 mil yon lira kadar bir ba
zine vaziyeti devredebilecegini iirnid et • 
tigini saylemi§ti. Haziran biday~tindeki 
ilk hesablar b~ze Maliye Vekilirnizin tah· 
min ettigi iyi vaziyetin fazlasile tahakkuk 
ettigini • gostermi~tir. 0 · huzurunuzda 
10 mil yon si:iylemi§ti. Bana verilen rna • 
lumatta haziran nihayetinde vaziyetimi ~ 
z:n II ,500,000 lira fazlas1 ile intikal et
ti!l;idir. {Bravo sesleri, alki~lar) 

Biit~emizdeki lazlalzk 
iyi ve saglam bir bi.rt~e memleketimi

zin biiti.in faaliyeti ic;in c;ok itimad veren 
bir esashr. Y eni biit11enin nekadar saglam 
mevzular iizerinde kuruldugunu soylernek 
i<;in size soyliyeyim ki yeni biitc;eyi Bii • 
yiik Meclis 231 milyon ki.isur iizerniden 
kabui etti. Bizim 936 da tahsil ettigimiz 
miktar, muvakkat olan, son, sene nihayeti 
hesablanna gore 241 milyon lirad1r. (Al
ki§lar). Goriiyorsunuz ki kabul ~ttiginiz 
bi.it~enin fazlasm! gec;en sene de filen ta
hakkuk ettirrni§ bulunuyoruz . . Bu. mem
leketin ikt1sadl hayatmda tutulan yolla
rm iyi semere verdigine ve memleketin 
miitemadiyen inki§af yolunda yiiriidiigii
ne maddl bir misa! olarak telakki · edilir 
i.imidindeyim. 

Arkada§lar, kisa ve miinferid nokta -
Jarla siyasetimizin harici, dahili ve umu· 
mi hatlarma i§aret etmek istedim. T afsi
latmt ve teferruatm1 biitc;e miizakerele
rinde etrafile bildiginiz bu esasb siyaset 
hatlanm kanaatle takib etmek fikrinde
yiz. Bizi bu hususta tasvib ve te§vik etti
ginizi yiiksek reylerinizle gosterrneni~i ar· 
zu ederiz. (Siirekli ve §iddetli alkl§lar). 

Ba~vehile ittilakla itimad 
beya nedildi 

· Biiyiik Millet Meclisi Ba§vekilin bu iza· 
hatrm 329 reyle ve mevcudun ittifakile 
tasvib ederek hi.ikurnete itimad beyan et· 
mi~tir. Riyaset makammm bu neticeyi bil 
dirmesi iizerine siirekli alk1§lar arasmda 
kiirsiiye gelen Ba§bakan 1smet inonii §Un-
lan soylemi§tir: . 

«- Arkada§lar, yiiksek itimadrmz 

<;iftligi Miidiirliigiinden: 
1 - Merinos Yeti~tirme <;iftliginin 937 senesi hasilatmdan (12500) on iki 

bin be~ yiiz kilo safkan Merinos yapagrsile (6200) alb bin iki yiiz kilo yarlll1" 
kan Merinos yapagJs~. k~pah zar~ usulile arttlrmwa konmu~tur. .. .. at 

2 - Artttrma gunu 25 haz1ran 1937 tarihine musadif cuma gunu sa 
on be:;;tir. · - · 

3 - · Muharnmen fiat olarak safkan Merinos yapa~1s1mn beher kilo (12~) 
yiiz yirmi kurw~ yanmkan Merinos yapagrsmm beher kilosuna da (110) yu:l: 
on kuru~ tahmin edilmi~tir. 

4 - Her ikisi i~in (1637) bin alb yiiz otuz yedi lira muvakkat teminat 
almacaktrr. · 

5 - isteklilerin Karacabey kazas1 dahilinde Merinos Yeti~tirme (:ift • 
ligi Miidiirliigiine ihale giiniinde ve 2490 say1l1 kanun hiikiimleri dahilinde 
teminat ve teklif mektublarile birlikte miiraca~tleri ilan olunur. (29~ 

-[ inhi:.lar Umum Miidiirl~den: 
I - .Niimune ve f:)artna·mesi mucibince muhtelif eb'adda 4 930 000 aded 

kapslil P.azarhkla satm ahnacakttr, 
II - Pazarhk 21/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinu saat 15 t: 

Knbata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesind.eki Ahm Komisyonunda yapl 
lacaktrr. 

III ~ ~artnameler parasrz olarak hergiin sozu geGen ~ubeden ahnabiU~ 
IV - Isteklilerin pazarbk i<;in tayin edilen giin ve saatte yiizde ~e. 

bw:;uk giivenme paralarile birlikte ad1 ger;en Komisyona gelmeleri d~n) 
olunur. (320 

I - 10,000 kilo bel jpi pazarhkla satm almacaktlr. 
II - Pazarhk 21/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat (16) da !{a: 

bata~ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda ya 
prlacaktrr. 

III - 1?artnameler parasrz olarak hergun si:izii gecen ~ubeden ahnabilir. 
IV - !steklileriri pazarhk iGin tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giivenrtle 

parahirile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (3275) 

20,000 kilo eski evrakr matbua 
6,960 aded Bomonti bira ~isesi 

34,956 " muhtelif cins teneke 
30,000 kilo tahta parcalan 

3,000 ,. 1skarta kmnap 
3,000 :0 :0 ip 

4,025 ,. eski Iskarta kanaviGe 
5,156 ,. " " · ip 
2,259 " ,. " r;ul 

584 ,. ,. " kmnap 

356 " 
7,625 I> 

" " etiket bezi 
,. yamahk kanavi<;e 

~ 

kutu 

: Kabatal'l Krrtasiye ambarmda 
: Likor faqrikasmda 
: Cibali fabrikasmda 
: Kutu fabrikasmda 

. Ahtrkapl Baktmevinde . 
: 
: ,. Deposunda 
: 

: ,. Bakunevinde 
: ,. Deposunda . ·-

Yukanda cins ve miktarlan yazth 1skarta malzeme 22/VI/937 tarihine 
rashyan sab giinii saat 15 te pazarhkla sahlacaktrr. isteklilerin mallan gi:ir .. 
mek uzere hergiin hizalarmc!..a gosterilen mahallere, pazarhk i'<in de !a ~ 
yin olunan giin ve saatte % 15 giivenme paralarile birlikte Kabata~ta In • 
hisarlar Levazrrn ve Mubayaat ~ubesi Miidiirlugiindeki Satr§ Komisyo 

6
) 

nuna miiracaatleri ilan olunur. (327 

bizi yeni bir kuvvetle te~hiz ~tmektedir. Kiir;;iik el defteri 
Tiirkiyenin biitiin kuvvetlrini kudretli e· · Biiyiik el defteri 

6500 Aded 
3000 ,. 

Iinde tophyan Biiyiik Millet Meclisi e- Mukavva kaph el defteri 
·~· · · k imza kurutma defteri 

2500 " 
900 " manet ett1g1 rcra tivvetini biiti.in kabili-

1 Klasor 
yetimiz e iyi bir y'olda takib etmiye, tat· Musannif 

4000 .. 
36000 "' 

bik etmiye ~ah§acagJmJzdan emin· ola ~ Slimen 
bilir. (Siddetli alkisliu). Sa bit miirekkeb lh k_~;!. _ ~ .... , 

500 " 

M - , istampa miirekkebi · J.Strda b • .... ~~ ... ~~. • -~,~ · . - - nnm1 , KirrniZI miirekkeb % kg. 

- "~ggo .... Q~e .,. 
5000 ,_ 
1200- >',. ' 

§ehrimize gelecek · ... ;;. "'"'-·· KrtffiizY't6'!dnt!rek'keb • ~ 
Sekizinci Balkan oyunlarma hazirhk Siyah toz miirekkeb I''"" 

"·" · • 15'M Paket · 
1500 Kutu 
5000 Aded m __ aksadile birka<; ecnebi temasr yapmak Miirekkeb lastigi .. 

F d Kursun kalem Iastiii;i uzere e erasyonca yap1lan te§ebbiisler 15000 " 
muvaffakiyetle neticelenmek iizeredir. I - Niimuneleri mevcud yukanda cins ve miktan yazll1 «14» kalerrt 

M F d k1rtasiye pazarhkla satm almacaktrr. 
rsrr e erasyonu _tarafmdan yap1 - II - · Pazarhk 29/VI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 14 te Kaba " 

Ian bir teklif.i Atletizm Federasyonu ka- ta§ta Levazrm ve Mubayaat $ubesinc1~ki Altm Komisyonunda yaprlacakttr. 
bul etmi~tir. 

III - Sartnameler parastz olarak hergiin sozii ge<;en !iUbeden ahnabilir. 
~emmuzun ikinci haftasma kadar ge- • 

lebrleceklerini bildiren Kahireli atlet • IV - isteklilerin pazarhk i<;in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi b1.1• 
ler 100, 200, 400, 800, 1500 metro ko§u • <;uk giivenme paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan oh(;::Z~) 
larla uzun, yiiksek ve giille atma ve 
bayrak yan~r yapacaklanm bildirmi§ • 
lerdir. Bu miisabakalarm temmuzun o
nunda yapllmas1 ·ihtimali kuvvetlidir 

Atletizm Federasyonu agustos ay1 
i~inde de bir Macar ekipi getirmege te
§ebbiis etmi;;;tir . . 

....---- Ticaret Dershanesi ---. 
Haftada iki ak§am derse gelerek, 4 ay sonra mohasebeci 11ahadetnarne 

sini almak is:in, Soltanahmed, Alemdar da ddesinde No. 23 Amerikan Ti 
caret dersanesine ba11vurup bir program ahmz. Hususi ders de verilir. 

Gerii, Bar§i, Ke~marki gibi en biiyiik 
Macar atletlerinin kuliibii olan B. B. T. 
E. ile yaptlan muhaberatm kabul edi • ' BoJU 
lerek Macarlarm istanbula gelecegi 

Naf1a Miidiirliigiinden: 
kuvvetle timid edilmektedir. 

istanbul altmc1 icra memurlugundan: 

Bolu Vilayeti Nafra silin~ir makinelerinde c;ah!?hnlmak iizere dart maki~ 
niste ve karnyon ve binek otomobilinde c;;ah§tmlmak iizere de iki §Ofore ib.· 
tiyac; vardir. . 

Ku~ mevsiminde iic; ay ms1f ve dokuz ay tam olmak iizere derecelerine 
gore ayda asgari 40, azami 55 lira iicret verilecektir. istekliler nerelerde ve 
ne gibi i~;;lerde c;ah&tlklanm tahsillerile birlikte evrakl miisbitelerile bir cJ -

·lekc;;e ile Bolu· Viliiyetine miiracaat" eylemeleri. (3378) -
Bir borcdan dolay1 dairemizin 937 I 

877 numarah dosyasile mahcuz olup bu 
kere paraya <;evrilmesine ~arar verilen 
bir krt'a Suviet marka ayakh diki~ ma
kinesi 16/6/937 tarihine musadif <;ar -

§amba giinii saat 10 dan itibaren Tahta- ---- ECZACJ ARANJYQR g. 
kalede Telefon sokak 62/1 numarada J 
ikinci a~tk arttrrma suretile sahlacagm- ·i$bilir bir kalfan1n Salih Necati eczanesine mUracaatl 
dan taliblerin yevmi mezkfirda mahal-
linde hazrr bulunacak memuruna mii -
racaatleri ilan olunur. 

Cagnlar, Konferanslar, kongreler ) 
. Miiddeiumumilige davet 

istanbul Cumhuriyet Mtiddeiumumiligin
den: 
Ka~ Mtiddeiumumi muav!nligine tayin 

krlman ve Istanbu!a geldigi anla§rlan Te· 
fenni esk! hakim muavinl Sakibln acele 
memuriyetirnize miiracaat etmest. 

Ankara Valili2inden: 
Ankara Merkez kazas1 937 mali yrh ta~, kum, kirec;;, tugla vesaire rii .. 

sumu kapah zarf usulile miizayedeye konulmul'l ise de talibi Gtkmadtgm " 
dan 20/5/937 gliniinden itibaren bir ay miiddetle pazarhga konulrnul;)tur . 

Talibleri eski bec!.eli olan 17400 lira % 7,5 nisbetinden teminatlarile 
mezkil.r. miiddet zarfrnda pazartesi ve. per~embe giinleri Vilayet Daimi En .. 
climeninde, &artnamesini gormek istiyenlerin Hususi idare Tahakkuk ve 

: Tahsil' Miidurliigiine miiracaatleri ilan ohinur. (3291) .. 

ilant 

Tapu Kadastro Umum Miidiirliig~nden: Tosva 
A~tk Eksiltme 

Belediyesinden: 
Fen Memuru Olmak istiyen Lise Mezunlar1na 

Ankarada bulunan Tapu ve Kadastro mektebine tedris miiddeti bir sene 
olmak iizere bir I;)Ube ilave edilerek 1 T. Evvelde tedrisata ba~lamlacaktlr. 

Bu ~ubeye lise rnezunlarmdan ve lisenin onuncu smifmdan tasdikname 
almr~ bulunanlardan mi.isabaka ile talebe almacakhr. 

Miisabaka «Hesab, cebir, hendese ve miisellesah dan yaprlacaktrr. 
Mektebe kabul edileceklere tahsil mtideeti i~inde zaruri masraflart i~in 

ayda 25 lira verilecektir. • 
Mezun olacaklar ilk once kadastro fen memur muavinliklerinde maa§

Ia istihdam olunacaklardir. 
Talib olanlar: 

1 - Niifus ciizdam 
2 - Belediyece musaddak s1hhat raporu 
3 - Polis<;e musaddak hiisniihal mazbatas1 
4 - Mezun oldugu lisenin ;;;ehadetnamesi veya onuncu suuftan ~Iktigma 

C'.air tasdikname. 
5 - 4 X 6 eb'admda iiG klt'a fotograf ili~tirilerek bir istid.a ile 15 temmuz 

tarihine kadar Mekteb Miidiirliigiine miiracaat etmelidirler. 
.1552.» .(3391) 

1 -· Eksiltmiye konulan i~?, Tosya kasabasmda yeniden yapilmakta olan 
yirmi yatakh hastanenin ke~if ve projesindeki ikinci ktsmmm in~aatt~ 
na aiddir. Bu klsmm ke~if bedeli «9508· lira ·85» kuru~tur. 

2 - Bu if;ie aid §artname ve evrak §Unlardrr: 
A - Eksiltme f:iartnamesi, 
B - Mukavelename; 
C - Naf1a i~leri genel §artnamesi, 
D - Fenni ~artname, 
E - Hususi !lartname, 
F - Kef:)if cetveli, silsilei fiat cetveli, metraj cetveli, 
G- Proje. 
:i:stekliler bu evrakr Tosya Belediyesinde gorebilirler. ~ 

3 - Eksiltme 29 may1s 1937 den 17 haziran 1937 tarihincl.e per~embe giinll 
saat 14 te Tosya Belediye Dairesinde Belediye Enciimeninde a~:1k ek .. 
siltme usulile yaptlacakhr. 

4- Eksiltmiye girebilmek ic;;in isteklilerin 713 lira 17 kurul'l muvakkat te~ 
· minat vermesi ve miiteahhidin bu i~i yapabilecegine dair Naf1a Ve .. 

kiUet.inden almrnl§ ehliyet vesikas1 ibraz etmesi Iazrmdrr. 
isteklilerin mezkur giinde Belediye Enciimeninde haz1r bulunmalar1 
ilan olunur. (3146) 
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''ERKEKLER 
• 

NEZDINDE TORK TiCARET BANKASI 
'~WASIL 

WUVAFFAK 
Merkezi: ANKARA 

' -I• 

LDUM?" Yurdumurda en vukaek bir mal olan 
HER NEVi SANKA MUAMELATI • 

BOZKURT 
Ttra~ levaztmati 
Sakallan yumu,ahr, eildi parlak 
tut&r ve fUai1 kat'iyyen tahri' 
etmeden fevkalfde kolayhkla 

Her ay faizleri iidenen : 

bra, ede-r. 

HZ TURK COCUGUNUN MAll ULAN 
V AD ELi MEVDUAT KUPONLU 

Cuzelligim asri zamantn bir 
blucizesile % SO nisbetinde 
trbntfbr. 

Cildim hemen yan olm~ bir haldey- riildiigi.i gibi memnuniyetbah§ neticeler 
di. Buru~mu§, solmu§ ve ihtiyarlam1~tt. elde ettim. Sonra, bir miknatisin ~ehgi 

BOZKURT 
Tua3 levaz1mat1n1 

Her Tilrk tereihaa koUanmahdtr. 
$UBELER • • 

Maamafih karakterim heniiz gencdi. cezbettigi gibi cilde son d_erece yap1§ : ••••••••••••••• 
bans1 seviyordum, fakat hi<; kimse beni rna d~a~sa~1~1 ~eren d husus1 _ve klymetl~ istanbul altmc1 icra memurlugundan: 
dansa davet etmiyordu. Bugiiniin er - ~a e. en lhhva e en yem ve gaye 
ltekl · l'gy· orlar Nihayet bir mce btr pudra kullandtm. Hemen he - Bir borcdan dolayt mahcuz ve satll • 

en, gene 1 1 any · · ,. 1 d w r masma karar verilmi" olan bir ayakh tilt miitehasstsile isti§are ettim. Dedi men gaynmer 1 o up su an, yagmu - '$ 

lti: Cildt'mm· cBt"ocel,. t' cildi terii taze dan ve tagayyiiratl havaiyeden kat'iy- diki§ makinesile ev e§yalarmm 17/6/937 
tarihine musadif peqembe giinii saat 

tutan ktymetli cevheri azalmt§ttr. Fen, yen muteessir olmadigr igin banyonu - 13 ten itibaren istanbul Miizayede sa -

Adapazar1 

ANKARA Band1rma 

Telefon ; 2316 
Bart1n 
Bolu 

BozUyUk Gemllk 
Bursa izmlt iSTANBUL 
DUzce Safranbolu 

T elefon : 22971 Eski,ehir Teklrdag 

Son zamanlarda cBioceh i gene hay - zu ahrken veya steak bir '6alonda dan - Ionunda birinci ag1k arthrma suretile 
'Vanlarda gizlenmi~ dlt hiiceyrelerinden sederek terleseniz bile yiizilniizde sabit sahlacagmdan istiyenler mezkur gi.in 
istihsal garesini bulmaga muvaffak ol _ kahr. Bu yeni pudramn §ayam hayret ve saatte mahallinde haz1r bulunacak 

Tiirkiyenin her taraftnda muhabirleri vardtr. 
· · d B b k memuruna miiracaat etmeleri ilan olu-lnu~tur. Tlpkt cildinizin «Bioceh i gi. • ve OriJinal renkleri var Ir. u cazi e-

bidir. Bu cevher, §imdi cildinizi besle- ~if pek biiyiik ve mali fedaka.rhklarla .nlllur•.•••••••••••••~a 
lllek ve genclC§tirmek igin matlub nis - Tokalon miiessesesi tarafmdan temin 

TELGRAF ADRESI: bet dairesinde Tokalon kreminin terki· edilmil!tir. Ve Tokalon pudrastna karl§· 
binde mevcuddur. Vakit kaybetmeden tmlm1~ttr. Her yerde Tokalon krem ve 
hunu tecriibe ettim ve resimlerde go - pudrasm1 araymu. 

Yiiksek Miihendis Mektebi Arttirl11a 

ve Eksiltme Komisyonundan: 
1 _ Yuksek Muhendis Mektebi binasmm bulundu~ arsa dahilinde 

yaptmlacak c238,260• lira c7!" ku~~lu~ ke~i£ bedelli pansiyon binas1 in~a
st ve tesisatt kapah zar£ usuhle ekstltmtye konulrnU§tur. 

~ - Bu i~e aid ~artname ve evrak ~unlardtr: • 
A) Eksiltme ~artnamesi ':e buna ~~rbut hu~st v~. fe.nni eartlar, 

pansiyon projesi, taksunatl dahiliye listes1, tahlili fsat cetveli. 
B) Mukavele projesi. 
C) Baymdrrhk i:;leri genel §artnamesi. 
D) Plfm ve projeler. 

lstekliler bu ~artnameleri ve evralo (12) lira bedel mukabilinde Mekteb 
ldaresinden alabilirler. 

3 _ Eksiltme 28/6/1937 tarihine ~us~dif P~.artesi. giinii saat 15 te ~ii· 
:rnii§suyunda Yuksek Miihendis Mektebt bmas1 1~mdeki Arttrrma ve Ekstlt· 
me Komisyonund.a yap1lacakttr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin (13,164) lira muvakkat te
minat veriiU!si, bundan ba§ka a§ag1daki vesikalart haiz olup getirmesi 1! • 
zrmdtr. 

A) Nafta Vekaletinden almmt~ yap1 miiteahhidl!gi _ehliyet v~si~asL 
B) c50,000,. lirahk i!S yapttgrna dair Naf1a Vekaletmce tasdikli vesika. 
C ) 937 yllma aid Ticaret Odas1 vesikas1. 
5 - Eksiltmiye gireceklerin bizzat diplomah muhendis veya mimar ol· 

tna~a veya bunlardan birinin fenni mes'uliyeti altmda i_~in yaptlacaguu ve 
in~aat mi.iddetince i~in ba~mda bulundurulacagmi taahhud etmesi lb1md1r. 

6 - Teklif mektublar1 yukar1d.a 3 iincu maddede yazth saatten bir sa· 
at evveline kadar Yiiksek Miihendis Mektebi binas1 ic;indeki Artttrma ve 
Ek~iltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gonderile~ek mektublarm nihayet iic;iincu maddede yazth saate kadar gel • 
tni~ olmas1 ve d1~ zarfm miihiir mumile iyice kapah]Jnl$ bulunmasi §artbr. 
Postada olacak ~:recikmeler kabul edilmez. (3205) 

OperatOr aran1yor 
Miihim bir miiessesenin Sarki Anadoluda §imendifer giizergahmda bu . 

lunan ~ubesi ic;in muktedir bir operator aramyor. Bu vazifeye talib olan 
doktorlar muhtasar terciimei hallerini ve istedikleri iiqetin miktarm1 gos
terir bir mektubla (Ankara posta kutusu 216) adresine miiracaat etme • 
lic.irler. 

Urfa C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Urfa Cezaevinin bir senelik ihtiyac1 olan c250,000• kilo ekmegin 

7/6/937 tarihinden itibaren kanuni sebebler dolay1sile 15 gun miiddetle ka· 
Pah zarf usulile tekrar eksiltmiye konmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli clB750• ve teminatl muvakkate cl410• lirad1r, 
3 - Eksiltme 22/6/937 tarihine rasllyan sah g\inu saat 12 de yapila • 

cagmdan istekliler bir saat evveline kadar Urfa C. M. Umumilikte topla • 
nacak Komisyona zarflanm vermeleri laz1mdrr. 

4 - Ekmek ~artnamede izab edildij:{i evsafta yerli unundan olacakbr. 
Fazla mah1mat almak istiyenler Urfa Cezaevi Miidurliigune miiracaat 
ederler. (3355) 

Devlet Oemiryollart i,lalme Umam Midiirligiinden 
Muhammen bedeli 6500 lira olan 10500 metre muhtelif renk ve desende 

tnlicellid bezi 5/7/937 pazartesi gii.nu saat 15 te Haydarpa~ada gar binas1 da· 
hilindeki Komisyon tarafmdan kapah zarfla eksiltmiye konmu$1;ur. 

Bu i~e girmek istiyenlerin 487 % lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettigi vesikalan, Resmi Gazetenin 7/5/936 giin 3297 numarah niisha -
smda inti~ar etmi~ olan talimatname d.airesinde ahnmt§ vesika ve tekliflerini 
ayni gun saat 14 e kadar Komisyon Reisligine vermeleri lazlmdtr. Bu i~e aid 
~artnameler Komisyondan paras1z olarak dagittlmaktadtr. (3383) 

izmir Memleket Hastanesi Ba,hekimliginden: 
izmir Memleket ve E~?refpa!?a hastanelerinin bir ytlhk ihtiyacm1 kar~Ilt

Yacak olan 45,000 kilo ve 18,000 lira muhammen bedelli koyun ve kuzu eti 
kapah zarf usulile ve 11/6/937 tarihinden 1/7/937 tarihine kadar 20 giin miid
detle eksiltmiye c;1kanlmr~hr. istekli olanlarm ~eraiti miinakasay1 gormek 
lStiyenler'~ hergun Ankara ve istanbul Slhbat Miidiirliiklerine ve 1zmir 
Memleket Hastanesi Ba~hekimligine miiracaatleri ve eksiltmiye i!ltirak ede
ceklerin miinakasanm icrasmdan evvel bedeli muhammeni olan yiizde yedi 
buc;uk nisbetinde 1350 lira teminah muvakkatesini H. Muhasebe Miidiirlii • 
ihine yahrmaga veyahud bir banka mektubu veyahud da tahvilahm bir zarf 
derunun~e teklifnamesini ve bu iki zarftan bir zarf ic;ine konularak ve iistii 
~ii.hurlenerek zarfm uzerin~ acl.resi hangi i§ ic;in miinakasaya i!ltirak edece
ginin de derci ve ihale giini.i olan 1/7/937 tarihine rashyan pazartesi gunii 
~':at ondan on ikiye kadar izmir Vilayet Daimi Enciimenine miiracaatleri 
llan ol~;nur. c1870" (3379) 

FABRiKATORLAR! 
it kanunu tatbik edildi. Bu Ira
DUD muc:ibince yapaeag1nJZ bir 
~ok feylerle yaaak ve cezah it
len ara iletoplu ve pratik ola 

GENEL DIREKT6RLLJK: TiiRKBANK - ~ubeler: TiCARET 

rak ~abueak 

I§ Verenin ve i§~inin 
Kanuni Hak ve 

Odevleri 
KITABINDA BULACAKSINIZ. 

INKILAB KiTABEViNDE 
ntabr. Fiah ~0 kuruttur. 

r- Laborant aran1yor ~ 
Anadoluda bir maden ~irketinde 
~ahtmak 6zere kimyadan anlar 
bir Tilrk genci aranmaktadar. ide· 
yenlerio Galatada ~inili R1hbm 
hant kar§tstnda prab iskele~d so
kaftnda Muradiye han1ruo 5 inei 
kabna mGraeaat etmeleri. 

Kiiltiir BakaniJjmdan: 
1 - Orta okullarda tiirk~e. tarih • co~afya, riyaziye, tabiiye, fransuca, 

almanca ve ingilizce o~etmeni olmak istiyenler i~in bu ytl smav yap1la • 
caktrr. 

2 - Smavlar 1 eyl(U ~ar§amba giinii lstanbul Oniversitesinde ba§h • 
yacakttr. 

3 - Smava girmek istiyenlerin: 
A) Tiirk olmalan, 
B) 20 den a~a./{1 ve 45 ten yukar1 ya§ta olmamalan, 
C) Hiisnuhal erbabmdan olduklan., cinayet ve ciinha nevinden mahku

miyetleri olmadtki hakkm& mahalli vilayet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen memur ve ogretmen olanlar bu kayiddan 
miistesna olup mensub olduklan claire amirinin verecegi vesika kafidir.) 

D) Her tiirlii hastabktan ve ogretmenlik etmiye mfi.ni viicud anzala • 
r1ndan salim olduklarm1 isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri. 

E) En az lise ve 4. 5, 6 sm1fl1 o~etmen okulu mezunu veya bunlarm 
muadili tahsil gormii~ olmalan, 

O~etmen okullarmdan mezun olanlarm en az iki ders senesi ogretmen· 
lik etmi:s bulunmalan gerektir. 

4 - Gerek sozlii ve gerek yazdt smav sorulan Oniversite ve Yuksek 
Ogretmen okulu talebesinin takib ettigi ders mufre&tmdan sec;ilecektir. 
Bundau ba~ka smava gireceklere pedagojik sorular da sorulacaktlr. 

5 - Namzedler smavda kazandtklart takdirde 1702 numarah kanunun 
birinci maddesinde gosterilen dereceler dahilinde her hangi bir Orta ~~et· 
men okulu yar ogretmenli~ine atanacaklarcJr. 

6 - Yukandaki ~artlar1 haiz olan namzedler bir istlda ile Bakanhga 
muracaat edeceklerdir. Bu istidaya ~u vesikalar baglanacakbr. 

A) Niifus tezkeresinin asll veya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecelerine aid ~ehadetname veya vesikalarmm asll veya -

bud 5uretleri, 
C) Husniihal mazbatas1, 
D) Mahalli Kiiltur idaresinden niimunesine tevfikan tasdikli sthhat ra-

poru. 
E) M&halli Kiiltiir idaresind.en tasdikli ve fotografh fi~. 
F J Alti aded 4 X 6,5 biiyiiklU~iinde kartonsuz foto~raflan, 
Bu vesikalartn en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanhjta gonderilmi~ 

olmast Iazundtr. Bu tarihten sonra Bakanhga gelmis olan veya evrak1 miis
bitesl noksan gonderilmi§ bulunan istidalar hakkmrla muamele yaptlmt • 
yacaktrr. c1455,. (3191) 

T. Hava Kurumu Sa. AI. Komisyonundan: 
1.000 tane defter yaptmlacaktir. 
Eksiltmesi ac;tk olarak 18 haziran 937 cuma giinii saat 14 te yapllacakttr. 

!stekliler ~artnamesini Piyango Direktorliigii Muhasebesinde hergiin gore -
bilirler. (3386) 

Ankara Belediye Reisliginden: 
Su i~leri ic:l.aresi ic;in (300) lira ayhk iicretle bir yiiksek muhendis all • 

nacakbr. Lis an bilenler ve evvelce §ehir sulan i~lerinde ~ab~ID1§ olanlar 
tercih edilir. 

Taliblerin askerlik hizmetini ifa etmi~ bulunmast ve foto~rafh istida • 
lanm, a~ag1da yaz1h vesikalarm suretlerini raptederek (Ankara Belediyesi 
Reisligine) gondermeleri Iftzrmdtr. 

1 - Diploma ve ruhsatname 
2 - Evvelce c;ahsm1~ oldugu yerlerden almi$ oldugu sertefikalar. 
3 - Niifus cuzdam. cl530" (3331) 

Ankara Cezaevi Direktorliigiinden: 
1 - Ankara Hapis Evinin haziran 937 iptidasmdan mayrs 938 sonuna 

kadar bir senelik ihtiyac1 olan beheri 960 gram itibarile ~artnamede mez -
kUI' §erait dahilinde birinci nevi ekmek 21 giin miiddetle ve kapah zarf usu
lile miinakasaya c;tkanlmt§hr. 

2 - ihale 21 baziran 937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te An
kara Cumhuriyet Miiddeiumumiliginde toplanan Komisyonc:l.a yap1lacakttr. 

S - 1stekliler muhammen bedelin yiizde yedi buc;ugu olan 2424 lira 33 
kuru~luk muve.k.kat teminat vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden miitevellid riisum, tekllif ve damga resmile ilAn uc
retleri ve indelhaee ekmegin tahlil iicret masarifi vesair bilciimle masarif mli
teahhide aiddir. 

5 - Teklif mektublan 21 haziran 937 pazartesi giinii saat 14 e kadar 51· 
ra numarah makbuz mukabilinde ikinci maddec.e yaz1h Komisyon Reislijtine 
verilecektir. 

6 - ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenler mesai saati 
zarfmda Cebecide Hapis Evi Miidiirliigune miiracaat etmeleri ilan olunur. 

(3080) 

S OMER BANK 
U MUM i M 0 D 0 R L 0 G 0 N DEN: 

Lokomotif Makinisti Aran1yor 
Karabiikte tesis edilmekte olan Demir ve Celik fabrikalan dahili de· 

miryolu hatlarmda lokomotiflerde c;alu~tmlmak iizere iki buhar ve bir Di
zel makinisti ahnacaktir. isteklilerin 20 hazlran 1!!37 tarihine kadar An -
karada :Sankamtz Umumi Miidiirliigiine miiracaatleri ilan olunur. 

P. T. T. Levaztm Miidiirliigiinden: 
Takunm Muham men Muvakkat Miinakasanm 

Cinsi Adedi bedeli teminat sekli 
Polis grisi 875 15750 1181,25 Kapah zarf 

,. ,. 190 3420 256,50 A~k eksiltme 
Nefti 155 2790 209,25 " " 

1 _ !dare ihtiyact i~in yukanda miifredatl yazth 1220 tak1m elbise ve 
kasket sahn ahnacakttr. 

2 _ Eksiltmeler her ktslm ayn ayn olmak i.izere 1 temmuz 1937 per • 
sembe giinii saat 15 te Ankarada P. T. T. Umumi Miidiirliik Satrnalma Ko
misyonunda yapilacaktir. 

3 - istekliler kapah zarfta, teminat makbuz veya banka mektubunu, 
Ticaret Odas1 vesikasmdan baska 3297 sayth Resmi Gazetede yazth miiteah
hidlik ehliyet vesikasmx ve teklif mektubunu ihtiva edecek k_apab zarflarmt 
0 gun saat 14 e kadar mtzkur Komisyona tevdi eyliyeceklerdtr. 

Ac;1k eksiltmelerde, teminat ma~buz veya banka .mektubu vesair ka -
nuni vesaikle beraber saat 16 da muracaat edeceklerd1r. 

4 _ ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levaz1m Mud~rlii~ii~den, tstan • 
bulda P. T. T. Ayniyat ~ube Miidiirliigiinden parca

1
s
5
rz
43

v,.enlecektlr. 
(3342) 

Ankara Vilayetinden: 
1 _ Vilayet c;iftc;ilerine dag1hlmak uzere 400 aded sap arabas1 kapah 

zarf usulile satm almacaktlr. 
2 _ Arabalarm muhammen bedeli 29600 liradtr. 
3 _ ihale 28 haziran 937 pazartesi giinii saat 15,30 da Vil~yet Daimi 

Enciimeni tarafmdan yapllacakhr. 
4 _ ~artnameleri Ankara, !stanbul, Eskisehir, Bursa, Adapazar ve 

!negol Ziraat Miidiir ve Memurluklarmda gori.ilebilir. 
5 _ Eksiltmiye istirak ic;in taliblerin yiizde yedi bu<;uk tutar1 ol~n ba~~a 

kt b H · 5•1· Muhasebe veznesine yatmlan makbuzla birhkte Ilan me u u veya usu . · 
3393 edilrm saatte miiracaatlen. •1551- ( ) 

BASURA ~ARE SiNiR ~ARPINTI ve BA YGINLIGA A DEMi iKTiDARA 

HEDENSA NEVROL CEMAL FORTESTi 
Amelfyatstz basur memelerlnl mahve· 
der, kam, agnyt derhal keser, butiin 
diinyada ~obret bulmu~. viizlerce pro
fesorun takdirnamelerinl kazanml$tlr. 

Hiddet merak ve korkudan baytlanlar, siniri, hafakam, ~arpmtis1 
tutanl;r 20 damla cNevrol Cemat. ahnca hemen a~thrlar Evi
nizde bulundurunuz onsuz yolculuga ~tkmayxmz. Bu mesbur 

cNevrol Cemah '; ahrken cCemah ismlne dikkat ediniz. 

Pek miiessir bir ilacdtr. Bel gevsekli~ini ~te<;l· 
rir. Vakitsiz ihtivarltyanlan genclestirir. Sul
istimal edilmi§ vorgun viicudlan dincle$tirir. 

Yalmz ismine dikkat ediniz. 
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U,iitmenin. Grip. Nezle. Ba, ve 
CUMHURiYET 

kat'i 
iUiCI 

15 Haziran 1937 

KESK iN KA$ EL ER i D i R. s~~i:~::::~~ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Baynxbrbk Teknik Okulu 

Direktorliigiinden: 
(Eski Naf1a Fen Okulu) 

C 1 N S t Miktan !Ik teminat Tahmin bedeli Tutan 
k~ L~ kuru$ Lira 

Ekmek 
Da~hc eti 
Kuzu eti 
S1~1r eti 

11 4400 40000 330 
15000 
1500 
1000 

46 
46 
35 

6900 
690 
350 

7940 595/50 
Sade yag 
Zeytin yag 
Sa bun 

85 3400 4000 255 

Zeytin C.uble 
Beyaz peynir 
Kasar peynir 

2000 
2500 
500 

1000 
1500 

65 
36 
37 
36 
60 

1300 
900 
185 
360 
900 

3645 273/38 
Camastr ytkama parca 
Ceviz ici 

4 2000 50000 150 

Kuru kaylSl 
" t.l'ziim 

Cam ftstlk 
Kus iiziim 
Kuru sojtan 
Patates 
Toz seker 
Mercimek 
Nohud 
Yumurta aded 

200 
200 
300 
50 
50 

7000 
5000 
5000 
200 
500 

60000 

Pirinc Bursa 6000 
Kuru fasulye 2000 
Sirke 500 
Kuru barbunye 500 
Tuz 1000 
Bira mayas1 20 
Salca 500 
Gaz litre 100 
Soda 100 
Civit P AKET 50 
Kuru bamya 100 
Limon aded 330 luk 10000 
Pashrma 100 
Yass1 kadayrl 200 
Tel kadaytf 150 
Ekmek kaday1f t:ift 150 
Giillac 200 
Cay 50 
Un 2500 
Pirincunu 150 
Arpa sehriye 100 
frmik . 100 
Makarna 500 
Nisasta 100 
Bugday asurelik 100 

Tavuk etl 
Hindi eti 

1000 
500 

38 
65 
20 
70 
24 
3/5 
7 

26/5 
11 
13/5 
2 

25 
16/5 
10 
10 
6 

80 
17/5 
22 
6 

70 
98 
2 

70 
20 
20 
23 
55 

400 
16 
20 
24 
18 
24 
lR 

"I 

a ll 
45 

76 
130 
60 
35 
12 

245 
350 

1325 
22 
67/50 

1200 

3522/50 264/19 
1500 
330 

50 
50 
60 
16 
87/50 
22 
6 

35 
98 

200 
70 
40 
30 
34/5(1 

110 
200 
400 
30 
24 
18 

120 
18 
7 

3556 266/70 
500 
225 

Yesil salata aded 
Prasa 

725 54/38 

Ispanak 
Havuc 
Laban a 
Kok kereviz 
Pathcan aded 
Taze bamya 
Smk domates 
Semizotu 
Saktz kabak 
Taze bakla 
D<Xmahk biber 
Taze A. Ka. fasulye 
Balkabag1 
En_gin;l.r aded 
Taze bezelye 
Taze call 
Taze barbunya 
Karnabahar adecl. 
Hiyar 
Salamura yaprak 
Yesil so~an aded 
Maydanoz demet 
Dereotu demet 
Nane demet 
Kuru sarm1sak 
Pancar 
Marui aded 

3000 
2000 
3000 
500 

1200 
1000 

10000 
400 

3000 
600 

1500 
1000 

600 
1500 
200 

1500 
200 
200 
300 
500 

1500 
200 

1000 
5000 
1000 
200 
50 

300 
1500 

1 30 
4 80 
5 150 
5 25 
4 48 
6 60 
3 300 

20 80 
7/50 225 
6 36 
5 75 
8 80 

10 60 
10 150 
5 10 
7 105 

10 20 
10 20 
12/50 37/50 
16 80 
2 30 

16 32 
1 10 
1 50 
1 10 
1 2 

26 13 
4 12 
2/50 37/50 

1868 140.10 
1 - Be~ikta~: Yildtzda bulunan mektebimizin may1s Hl38 sonuna ka

dar olan thtiyacatmdan yukanda yaz1h maddelerden et kapah zarfla ve di
gerleri ayn ayr1 a~1k eksiltmiye konulmustur. 

. 2 - Eksiltme 2/7/937 tarihine rashyan cuma giinii et saat 15 te (ljger
lert saat 10 dan ba§hyarak mesai saatlerinde Y. Miihendis Mektebi Muha -
-sebesinde toplanacak alan Satmalma Komisyonunca yapllacakhr. 

3 - lsteklilerin ilk teminatlanru Yiiksek Miihendis mektebi Muhase _ 
beciligine yattrarak alacaklan makbuzlarla ve bu i~leri yapttklarma dair 
r~~~t, unvan . tezkereleri veya Tiearet Odas1 bel,llelerile birlikte eksiltme 
gununde Kom1syonda bulunmalan. :;lartnameleri gormek iizere Yild1zda 
Teknik okuluna gelmeleri ilan olunur. (3410) 

I · Kad1koy Vak1flar Direktorliigii 
. I IlanlarJ 

Soka~1 Cinsi Aybk Mahallesi 

No.s1 kiras1 

t.l'skiidar K1S1kh 
" Selmanaga 
,. Pazarba~1 

Cami 
Lira Kr. 

Kahve 2. 4, 6 36 50 
Cami Diikkan 49/4 6 00 
Karacaahmed Tekke odalan 169 5 00 
Silahdarbahcesi Bahce ve kuliibe 56 4 50 
Da.ithamami Tarla 00 1 20 
Balaban Depo 52/1 10 00 

,. Muradreis 
" Selamiali 
,. Rum Meh. 

rnedpalla 
» Karacaahmed Camaltl Diikkan 278 6 00 
» Karacaahmed Camaltl Diikkan 276 5 00 
,. KUZ""ncuk t d" / "w ca 1ye Bahc;e kazino 31/33 15 00 

Kad1koy OsmanaS!"a Mekt b ~ e Kahve 2 15 00 
" Caferaga B. K. Camialb Diikkan 18/1 6 00 
» " Muvakkithane Gazini odalar 55 18 00 
» ,. Bademalb Ev 45 20 00 
" Osmanai!a Havdarpa:;:a Diikkan 
» Ziihtiipasa Tahtakoprii Ev 6~ 2~ ~~ 
» » Tahtakoprii Diikkan 53 2 oo 
" . " .. Bagdad Ev 2 5 00 

Merdrvenkoy Mihrimah ca n··kk. 
Goztepe t . · u an 4 1 00 
Cenp:elko st. caddes~ Kahve 78 6 00 
K d

.
11

. Y R:u. caddes1 Oda 4 3 00 an 1 1 Mekteb E 
Pasabahce Cmar E v 28 8 00 

Yukanda 1 1 v 72/8 14 00 
.. yazr 1 yer er pazarhkla kiraya verileceginden isteklilerin K • 

drkoy Vaktflu Miidiirlii~ne miiracaatleri a · awQ 

I Operator 

RIZA UNVER 
Do!}um ve kad1n hastallklarl 

mOtehaSSISI 
Ca~aloglu, Nuruosmaniye caddes 

No. 22, Mavi yapt 
T elefon : 22683 

i~TE BiR GUL 
i~TE BiR GELiNCiK 

i~TE BiR LALE 

Bu renkleri anacak VENUS 
ruju temin eder. Y eni icad ve A
merikan formiilii VENUS RUJ· 
LARI harikulade cazip ve !tok aa
bittir. S1hhi VENUS RUJLARI 
dudaklar1 yakmaz ve yay1lmaz. 
Kullananlart hayrete dii~iiriir. 

NAS1RllAC1 
KANZUK 

Amerikada uzun tetkikat 
neticesi olarak buldugu 

bir formUidiir. 

KANZUK NASIR lLACI en 

eski namlan bile kokiinden <;tkanr. 

Ciddi ve §ayam itimad bir nastr 

ilacldlr. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU. iSTANBUL 

SiP.AHi 
OCAGI 

Sat1n Alma komisyonundan: 

Yulaf - ( 40000 • 50000) kilo 

Ot - (25000 - 30000) kilo 

Saman - ( 15000 • 20000) kilo 

Ocak atlan i!;in miktarlan yukanda 

yaz1lt yulaf, ot ve saman ac;1k eksiltmeye 

konmu§tur. $artnamesi Harbiyede Ocak 

merkezinden almabilir. 1hale giinii 19 I 
611937 cumartesi saat 15 tedir. 

Santo ve Btl$munamn: Yuno• Nadr 
Umumt nl'~yatt tdare eden Ya:n llten 

MUdilr1l: H;hmet Miinil 

Cumll.ur&IJe& matbaa.n 

ZOM 
KA 

OT YALOVA 
LICALARI 

Bu sene K piicalarin Otel ve Lokantala· 
r1nda biiyiik tekemmiiller yapiimi~tir. 1 ha· 
zirandan itibaren fiatlardaki ucuzluk bilhas· 
sa calibi dikk ttir. 
<;1nar Oteli: Bir giinliik pansiyon komple 
( Otel ve Y emek) bir ki,i i~in ( 325 ) ku· 

iki ki~i i~in otel ve yemek ( 550) rustur. 
' 

kurustur. 
• 

Biiyiik Ote : Bir giinliik pansiyon kom· 
pie ( Otel ve Y emek) bir 
kuru~tan ba~l1yarak kat ve 

kisi (350) • • 
I~ID 

odalar1na gore 
' 

yedi liraya kadard1r. iki ki~i i~in 
dan dokuz liraya kadard1r. 

alt1 lira· 

Aileler i~i ayr1ca tenzilat yap1l1r. 
Lokantalarda biiyiik bir itina ile haz1rlanan yemek· 

lerin tabldotu: Biiyiik Lokantada 100 ve Park Lo • 
70 kurut,ur. Alakart yemek fiatlar1nda kantas'1nda 

dahi tenzilat 
fiatlari ge~en seneye nazaran ~ok ucuzlamu~br. (3233) 

abonelerimizin nazar1 
dikk tine 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
1937 . 1!J38 telefon rehberi tabettire mek iizere oldugundan h~len elde bu· 

lunan rehberde biiyiik harflerle, meslek s1rasmda kiic;iik ilam bulunan abo • 
nelerimtz 3/7/937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyeceklerini 
bild.irmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince Hanlan yeni rehber
de de aynen ne~redilerek tarifesi mucibince iicretleri tahsil edilecektir. Bu 
kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere bu ~ekilde kayid arzusunda bulunan 
abonelerimizin Abonman Dairesine miiracaat buyurmalan. (3313) 

i• adamlar1na ve mi.iesseselere 
miihim f1rsat 

• 
Istanbul T elefon Direktorliigiinden: 
1937-1938 telefon rehberi bastmlmak iizeredir. Telefon rehberi 16,000 aded 

basilacak, abonelerimize dagitilacak, memleketimizin biiyiik ~ehirlerile bil -
tiin ecnebi memleketlerine gonderilecektir. Buna binaen bu rehberler en kuv
vetli, en pratik ve en verimli bir propaganda vas1tas1 olacaktir. Bu 16,000 
telefon rehberi giiniin her saatinde binJ.erce zat tarafmdan elde bulundut ala
cak, miindericatmd.an sehirler icinde ve ecnebi memleketlerde bulunanlar 
haberdar olacakhr. Bu yiizden ilan veren zevat ke.ndi ihtiyacma, meslegine ve 
arzusuna gore istifade etmis olacaktir. 

isini, meslegini, mamulat ve mahsu latm1 velhas1l her tiirlii varhgm1 hcr
kese, her muhite tamtmak i~;in iyi bir f1rsat alan Telefon Rehberine ilan veri
niz. 

Pek yakmda tab'ma ba~lanacak rehbere ilim vermek ve ilan sartlanm 
ogrenmek iizere Abonman Dairemize miiracaat buyurunuz. (3314) 

Bu akfam 

Munir Nureddin 
TanburT REFiK ve KemanT SADi 

PANORAMA 
Bah~esinde 

ZUhrevi ve cild hastahklarl 
MUtehass1s1 

or. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacarni 
karwsmda No. 133, Telefon: 4358} 

Kartal icra memurlugundan: 
Bir borcdan dolay1 mahcuz olup pa "' 

raya r;evrilmesine karar verilen kasab 
diikkam enkaz1 17/6/937 tarihine rnu~ 
sadif per§embe giinii saat 17 de BoS "' 
tanc1da Yeni kariyede Kasablar rrar~1 "' 

smda acr1k arttirma ile satllacagtndan 
talib olanlarm o giin ve o saatte orada 
haz1r bulunacak alan memuruna mii. ~ 
racaatleri ilan olunur . 

Emniyet ve itimad ile ~arptntT, 
bayJimalar, heyeean ve butun 

sinir nobetlerine 

KARDOL 
Gebzede Bi.iyi.ik Pehlivan giiretleri I 

Tiirk Hava Kurumu menfaatine Gebzede 20 ha.-;iran pazar giinii bii ·II•A•d•a•la•r-su•l•h•h•a•k•im-li.gi•n•d•en•:--
yilk bir pehlivan giire~leri miisabakas1 tertib edilmi~tir. ikametgah1 Biiyiikadada 23 nisan 

Ba~a 50, biiyiik ortaya 30, kii<;ilk ortaya 20 ve desteye 10 lira milkafat I caddesi yeni 43 numarada iken 10 ka ~ 
verilecektir. Miisabakaya i~tirak arzusunda bulunan pehlivanlarm Gebze nunusani 1937 tarihinde olen Emperial 
Hava Kurumuna miiracaatleri. otelinin eski miisteciri Ali Memduhinin 

1\fiisabakaya gelecek merakhlarm her tiirlii istirahati temin edilmi~tir. terekesine vaki taleble vaz1yed edilerl< 

inhisarlar Erzurum B ~miidiirliigiinden: 
1 - Erzurum Ba~miidiirliigiine baglt Malazgirt kazas1 dahilinde Ak 

tuzlasmda in~a edilecek bir miidiir evi, iki memur evi, bir idare binas1, bir 
amele hangan ve iki tuz ambarmm toptan in~as1 ac;Ik eksiltmiye konul -
mu~tur. 

2 - Ke~if bed..eli 36889,61 lirad1r. istekliler ~artname. ke§if ve planlan 
istanbulda tnhisarlar U. Mildilrliig iive Erzurum inhisarlar Ba~miidiirliigii 
Tuz Fen $ubesinde gorebilirler. 

3 - ihale 2 temmuz 937 tarihine musadif cuma giinii saat 14 te Erzu
rum inhisarlar Basmiidiirliigil odasmd.a yap1lacakhr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yaptlacakt1r. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin 2766,72 lira muvakkat te -

minat paras1 vermesi laztmdir. 
6 - Eksiltmiye girebilmek i<;in isteklilerin miiteahhidlik vesikasm1 ib· 

raz ve bir taahhiidde en az 15,000 lirahk buna benzer in~aah iyi bir surette 
yaphklanm ispat edecek vesaik ibraz etmeleri me~ruttur. 

7 - Teklif mektublan k1rm1zi mumla miihiirlii oldugu halde yukanda 
ii<;iincii maddede yaz1h saatten bir saat evvel Erzurum inhisarlar Ba~mii • 
diirliigii Eksiltme Komisyonu Riyasetine makbuz mukabilinde verecekler • 
dir. Posta ile gonderilecek mcktublarm da bu saatte Komisyonda bulunmas1 
lazund.tr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3366) 

defter tutma muamelesine ba§lanrn1~ 
oldugundan Tiirk medeni kanununun 
561 inci maddesine tevfikan ilanen ne~· 
ri tarihinden bir giin sonra ba§lamak u~ 
zere bir ay zarfmda alacak ve borclafl~ 
m hususi deftere kaydettirmek uz£re 
dosya nu:r:narasile mahkememize mura~ 
caat etrneleri ve kefalet sebebile a1acai;:ll 
olanlann da buna dahil oldugu ve ala "' 
caklanm vaktile yazd1rm1yan, alacal<."' 
lanm Tiirk kanunu medenisinlil 
569 uncu maddesine gore mirasr;tla:~ 
ne ~ahsan ne de terekeye izafeten takl 
edemiyecekleri ilan olunur. 

Or. Suphi !?enses 
idrar yollan hastallklan mtitehaSSISI 

Bevoglu Yt!d1z sinemaSl kar~?ISl 
Leklergo Apt. Muavene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere parastz rt 
Tel: 43924 
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TURKIYE" VAG VE MAMULATI SANA VII LIMITED SIRKETI 

A,ag•da yaz1h emt1ay1 imal eder ve satar: 

Y emek yaglar1 
Rafine zeytin yagi 
Susam yagi 
Pamuk ya~ 
ve diger salata yaglari 

Sade vas?lart 
KOKOZiN 
TURVAr. 
MARGARiN 

Bezir va!ilart 
ingiliz kaynami~ a~;Ik 
ingiliz kavnami$ koyu 
Tiirk cift kaynami~ 

Camas r sabunlar1 
Zeytin yagdan yapilmi~, 
MARSiLYA. DEVE, HALEY, 
ARAB ve diger cinsler 

Tuvalet sabunlar1 
TURAN banyo sabunu 
ROZMARi- FATMA- VERDA 
Gliserin 
ve ilach sabunlart 

Ttras sabunlar1 
Tnas kremi 
Tna~ sa bunu 
Tua~ tozu ----
Di~ macunu 
PERLODENT 

T uva let esanslart 
Krem BARONiA 
Turyajb ~ampuam 
Tuvalet yag1 
Sac fiksatifi ----
Temizleme tozu 

TURSiL ~;ama~1r tozu E C E 

, 1 . erkezi idaresi: Istanbul, Sirkeci Nur Han No. 3-1~ 

Fabrikast: T U R X N - imur 

CUMHURIYE'l' 

MAZON MEYVA TUZU 
iNKIBAZI, HAZIMSIZLI(H, MiDE EK~iL:tK 

ve YANMAI.ARINI 
giderir. HiGbir zararh ve miishil maddesi yoktur. 

Seker hastahgr olanlar bile alabilirler. 

Mide ve Barsaklari Ab,hrmaz. 
!cilmesi Jatif, tesiri kolay ve miilayimdir. Yerini 

hicbir miimasil miistahzar tutamaz. 
M A Z 0 N isim H 0 R 0 Z markasma dikkat. 

--··----
Emniyeti Umumiye Miidiirliigiinden: 

1 - 15/9/937 tarihinde 51 inci tahsil devresi ba~hyacak o11ln tstanbul Po-
lis rnektebine 150 stajyer talebe almacaktlr. 

2 - tstekliler: 
A- Tiirk olmak 
B - Fill askerlik hizme>tini yapmrs bulunmak, 
C- Otuz ya~mdan yukarr olmamak, 
D- Boyu 1/64 santimetreden a~ag1 bulunmamak, 
Bunlarla birlikte diger evsa£1 haiz olanlar actk adreslerini ta~wan bir is

tida ile bulunduklan yere en yakm vilayete miiracaat edeceklerdir. Bu isti
daya ~u vesikalar baglanacaktJr. 

A - Tahsil derecelerini gosterir vesika, 
B- Niifus, askerlik terhis vesikalarmm astl veya fotogra£11 hirer ornek

leri, 
C - A~1 ~ehadetnamesi. 
Bu miiracaatlerin en son 1/7/937 tarihine kadar yaptlml§ olmalar1. 

cl499• (3292) 

Dif; macunlar1n1n incisi 

NOR KOH • 
I 

Macunudur. 
Bunu bir kere kuUananlar arbk ayrtlamazlar. 

kullanmam1~ olanlar bir denesinler. 

lzmir sab§ ~ubesi : Bay Ahmed Buldanloglu ---• 

Yiiksek 

Miinakasava konulan 
mevaddm cinsi 

Pirinc 

Toz $eker 

Slit 
Kase vo):turdu 

Zevtin 
Zeytin va~ 
Sa bun 

I 
Yumurta 
Sogan 
Patates 

Kuru fasulye 
Kuru barbunye 
No hut 

Miihendis 

Miktarr 
6000 K. 

8500 • 

4000 ,. 
2000 ,. 

1000 K. 
4000 • 
3500 • 

50000 A. 
7000 K. 
9000 ,. 

3000 • 
1000 " 
1000 It 

Tahmin 
fiat! 
21.00 

27.00 

10.00 
5.00 

28.00 
62.00 
35.00 

2.00 
2.75 
7.00 

13.50 

Mektebi 
Direktorliigiinden: 
Pey 

akcesi 
94.50 

172.15 

46.88 

298.88 

136.70 

Eksiltme 
T. 

21/6/937 

• 

• 

,. 

23/6/937 

Saati 

14 

14.30 

15 

15.30 

10 

Eksiltme
nin sekli 

Ac1k 
,. 

• 

• 

500 " 

13.251 
9.50 

11.00 51.20 ,. 14 

Prrasa 7500 • 2.50 
Lahana 4000 • 4.00 
lspanak 5000 • 5.00 
Kok kereviz 700 • 4.25 

~~----~-----~---------•••••••••rll Havuc 1200 • 4.00 
Dev let Demiryollart ve Limanlar1 i,Ietme 

Genel Direktorliigiinden: 
1t'idan t'e Fide Nakliyatzna Mahsus tarifede tadiUit 

Fidan .ve fide nakli~abna aid tarife degiiiitirilmiliitir. $imdiye kadar yal-
11Jz sebze, c;i~ek, a.f:ac fidan ve fidelerine miinhasrr olan tarife 1 temmuz 937 
~at'ihinden itibaren, tiitiin fideleri gibi, yukandaki tasnif haricinde kalan di
Rer bili'1mum fidan ve fidelere de tatbik edilecektir. Tarifede diger baZl 
tadilat da yaprlmriiihr. Tafsilat i~in istasyonlara miiracaat edilmelidir. 

c1558• (3397) 

Deposu : A. E M i R Z E 
~~~~---• Istanbul, Sultanhamam, D•kranyan Han. 

Zonguldak Belediyesinden: 
Parke ve adi ta~ kald.mmm1 iyi yapmak liiartile krrk lira ayhk iicretle iki 

faldrrun.cr almacaktrr. isteklilerin ehliyet vesikasile Belediyemize miiracaat • 
eri. (3375) 

Zonguldak Belediyesinden: 
! Doksan lira ayhk iicretli itfaiye amirligi boiiitur. l\s1lttidaki ~artlarr haiz 
steklilerin bir ay icinde vesikalarile miiracaatleri. 

1 - Ya~1 kirk be!?ten yukart olmamak, 
2 - Gaz kursu ~ormii$ bulunmak. 

11 3 - Bir itfaiye grupunu iqare edebilecek kabiliyette olmak ve buna dair 
esikasJ bulunmak. 

4 - Tiirk olmak. 
5 - Tam srhhatli olmak. 
6 - Orta derecede tahsili olmak. (3376) 

Karnabahar 600 A. 16.00 
Yerli bakla 1000 K. 5.00 
!zmir, Adana Bak. 1000 • 13.00 
Semizotu 2000 " 4.00 
Pathcan 30000 A. 3.00 
Dolmahk domates 1500 K. 7.00 
Taze bamya 600 " 20.00 
Ay~ekadm 4000 " 11.50 344.70 
Cahfasulye 1500 • 13.50 

.,. 
" 15 

Yesil barbunye 1000 • 10.50 
!c barbunve 500 " 13.00 
Saktz kaba.1h 5000 ,. 7.50 
Enginar 7000 A. 7.50 
Limon 20000 " 2.00 
Salca 400 K. 15.50 
Mavdanoz 2500 D. 1.00 
Dereotu 3500 " 1.00 
Taze sogan 2000 • 1.00 
Domates ktr 1500 K. 5.00 
Tuz 2000 ,. 4.50 

Ekmek 50000 ,. 11.00 I 412.50 24/6/937 10 Kapah 

Koyun eti 31000 " 44.00 11023.00 • 14 .,. 

1 - Mektebin 937 mali senesi zarfmdaki yiyecek ihtiyaclan eksfltmiye 
konulrnu~tur. 

2 - Bu ihtiyaclarm cins ve miktarlarile fiatlart ve ilk teminatlan ve 
eksiltmenin tarih ve $ekillerl hizalarmda gosterilmiliitir. 

3 - Kapah zarf usulile yaptlacak eksiltmeler i~in isteklilerin teklif 
rnektublanm 2490 numarah kanunun emrettigi diger vesikalarla beraber 
muayye1. saatten bir saat evvel makbuz mukabilinc:l.e Komisyon Reislikine 
vermeleri muktezidir. 

4 - !stekliler 937 mali senesine aid Ticaret Odas1 vesikalarmt gostere· 
cekler:iir. 

5 - Sartnameleri gormek istiyenlerin hergiin ve eksiltmlye girecekle
rin muayyen giin ve saatte Giimii§suyunda mekteb binasr dahilindeki Ko -
misyona rniiracaatleri ilan olunur. (3180) 

Dahiliye V ekaletinden: • 
Balzkesir Sehri II alihaztr H aritalarl 

' 
Ahmt Eksiltrnesi 

Bahkesir ~ehri halihazrr haritalan ahmr iliii kapah zarfla eksiltmiye ko
nulmuliitur. 

1 - i!?in muhammen bedeli (6600) lirac:l,J.r. 
2 - !stekliler bu i~e aid &artname, proje ve sair evrak1 bilabedel Da

hiliye Vekaleti Belediyeler !mar Heyeti Fen Sefliginden alabilirler. 
3 - Eksiltrhe 14 temmuz 1937 tarihine rashyan caq;arnba giinii saat 

on birdc Ankara Dahiliye Vekaleti binasmda toplanacak Belediyeler !mar 
Heyetince yaptlacaktrr. 

4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin aliiag1da yazrh teminat ve 
vesaild ayni gun saat ona kadar Komisyon Reisligine teslim etmi§ olmalan 
laztmdir 

A - 2490 sayllr kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 495 lirahk 
muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesikalar. 
C - Kanunun 4 iincti maddesi mucibince eksiltmiye girrniye bir mani 

bulunmad1gma dair .imzah bir mektub. 
D - Belediyeler Imar Heyeti Fen ~efliginc:l.en alacaklan miinakasaya gir

me vesikas1. 
5 - Teklif mektublar1 ihale giinii saat ona kadar makbuz mukabilin • 

de Komisyon Reisli~ine verilecektir. Posta ile g5nderilecek teklif mektub • 
lanmn iadeli taahhiidlii olmasr ve nihayet bu saate kadar Komisyona gel -
mis bulunrnas1 laz1mdrr. 

Bu i~ hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler !mar Heyeti 
Fen Sefligihe miiracaat etmeleri. cl565• (3392) 

SEFALIN 
Bazan utak bir tecriibe insana 

miihim ~eyJer kazandmr. 

aa,lnlz agr•yorsa 
Der hal bir ka~e 

SEfALiN 
ahn1z. 

NEZLE, GRiP, 
BA~ ve Di3 

agnlanna kar31 
Eczanelerden llik 
ve 12 lik amba· 
lajlann1 aray1n1z. 

Bunyan ~arbaybg1ndan: 
1 - Bunyan kasabasmm hali haz1r vaziyetini g5sterir haritasr Nafra 

Vekaletinden g5nderilen fenni ~artname dairesinde yaphnlmak iizere bir ay 
miiddetle miinaklsaya konulmu~tur. 

2 - Haritas1 yaprlacak saha tahminen 50 hektar meskun, 75 hektar 
gayrimeskun olmak iizere 125 hektardan ibarettir. 

3 - Meskun klSmm hektan 25, gayrimeski'in krsmmki 12 lira muham -
men bedel kabul edilmi~tir. 

4 - !hale 7 temmuz 937 c;ar~amba gii.nii saat 10 da Belediye Encumeni 
hu:r.urunda yap1lacakttr. (3348) 

Kocaeli Vilayetinden: 
tznrl'f - Karayakuplu yolunun 0 + 000 - 26 + 000 ncr kilometreleri ta

rafeyninde hendeklerin aGtlmast ve yolun cukurlanmn doldurulmas1 •7800» 
lirahk ke!ifi ve ~artnamesi mucibince haziranm otuzuncu ~ar~amba ~tinii sa
at on be~te ihalesi yap1lmak iizere SGlk eksiltmive konulmw~tur. isteklilerin 
585 lirahk muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vekalet veya 
Vilayet Naf1c. Miidiirlugunden almmr~ fenni ehliyet vesikasile. mezkur ta -
rihte Vilayet makamma ~artname ve ke~ifnamesini gi:irmek istiyenlerin Vi
layet Naf1a Miidiirliigiine mi.iracaatleri. (3374) 

SUMER BANK 
Umuml Miidiirliigiinden : 

Eregli Bez fabrikas1 ivriz idroel ektrik santrah 
int;aat mi.ipakasas• 

1 - Bankam1zm Konya Ereglisinde lvriz mevkiinde yaphra
cagt muhammen ke,if bedeli 205.498,21 (iki yiiz be• bin 
dort yiiz doksan sekiz lira ve yirmi bir kuru~) olan ldro
elektrik santrali in,aah vahidi fiatla ve kapah zarf usulile 
eksiltmege konmu~?tur. 

2- Miinakasa evrakt 20 lira mukabilinde Ankarada Siimel' 
Bank in.aat servisinden ahnabilir. 

3- Eksiltme 1 temmuz 19~7 per~?embe giinii saat 14,30 da 
Ankarada Siimer Bank umumi miidiirliigiinde yap1la -
cakhr. 

4 - Muvakkat teminat 11.525 on bir bin be~ yiiz yirmi be~ 
liradtr. 

5 - lsteklilerin ihale giiniind en en az bir hafta evvel Siimcr 
Bank inl}aat servisine gelerek bu kabil bir inl}aall yapabi
lecek fenni ehliyetlerini isbat ve icab eden vesikalart ibraz 
ile eksiltmege gireceklerine dair hirer vesika almalar1 
,arttir. 

6- Teklif mektublarmt havi kapah zarflar, ihale giinii saat 
12 ye kadar makpuz mukabilinde Ankarada Siimer Bank 
muhaberat servisi miidiirliigiine teslim edilmil} olmahd1r. 

7- Bu in,aati banka diledigi miiteahhide vermek hakkm1 mu
hafaza eder. 

Zonguldak Urbaybgtndan: 
Bo~ olan zabitai belediye komiserligine yetmi$ be~ lira ayhk iicretle bi

risi ahnacakhr. A~agtdaki liiartlan haiz bu vazifeye isteklilerin bir ay icinde 
vesikalarile muracaatleri. 
1- Ya&l kirk be~ten yukan olmamak. 
2 - Tahsili liseden a~agr olmamak. 
3 - Askerligini bitirmi~ olrnak. 
4 - Tam s1hhatli olmak 
5 - Turk olmak. 
6 - Hiisniihal vesikalan bulunmak. (3377) 

Kocaeli Vila vetinden: .. 
10/6/937 ta.rihinde i.hale edilmek iizere kapah zarf usulile eksiltmiye ko

nulan Vilayet iGin almacak c35000• lira muhammen bedelli iki aded ekska· 
vator mak!nesi icin i.stekli CikmadJgmc.al) haiiranm 23 iincii car~amba ~nii 
saat on be&te pazarhkla almmasma karar verilmi~tir. !steklilerin ·2625· ll • 
rahk muvakkat teminat mektubu veva banka makbuzile mezktlr tarihte Vi
l~yet makamma, s_artnamesini g5rmek istiyenlerin de Vilayet Encilmen h
lemine mliracaatleri. (3373) 



CUMHURiYET 15 Haziran 1937 -# 
a ;p 
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FRiGiDAiRE'i 
intihap ettim 
CUNKO: 
FF1~r 1 B II t .. .., k " '-"" ,.. u un sogu 'Jli ·1; 

1~~~· hava dol plar1 
·, ' ' i~inde, be$ sene 
ic;in hakiki bir teminat_ 
veren yaln1z odur 

'H' Be$ sene i~inde bozu-
'• lan par~alar1 tamire 

·!~ kalkl$m•yor, Bilakis 
biitun makanizmayi degi$tir
megi taahhi.it ediyor. 

~~ .. ~~~ D.~~.asl var: FRiGiDAiRE1 

"'"~~-;--~ ~ butun ahcllar1na resmi se"! 
0 » 

kilde tanzim edilmi$ hakiki 
bir teminat $ehadetnamesi de ve· 

• r1yor . 

. -~ ZJi i$te bUt Lin bu sebeplerden 
r~ '-1i!. dolay1 hakiki FRiGiDAiRE'i_ 

,.JJ 1 intihap ettim,ve hergi.in ken·· 
di kendimi tebri~. e~_iyor11m, 

• 

.. 

I 

I 
iNANIRSIN 

.. 

ve S A T i E nin biitiin §Ubelerinde 

Adana - Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan- Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed ~evki Zaman ve ~s1 
Bahkesir - Hiiseyin ,Sablan 

Bursa - Marko Herman 
Diyarbekir - Misbah Miinib Uras karde§ler 
Eski~ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ozman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 

fzmit- Zihni Kaman ve §eriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya - Ali Ulvi Eranda~ 
Mersin - <;ankaya §irketi 

0 

Samsun - B. Albala ve oglu 
T okad - B. Albala ve oglu - Cerna! Kovala 
T rabzon - Harunlar miiessesesi 
Zonguldak - Ali R1za !nee Alemdar oglu 

~.·, ~ :~ 


