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lngiliz - Italyan 
miinasebetlerinde · 
ki yeni gerginlik 

Diinya siyasetine yeni l?ir 
istikamet verilmek isteniyor 
Londrada yap1lan mfihim mfizakereler 

:Y eni imparatorlugun dogma
sHe eski lmparatorlugun va
ziyeti arasmda behemehal 
~arpi§mayi icab eden bir za
:ruret var m1? lngiltere heaa· 
bma boyle bir zarureti mev
cud saymaga imkan yoktur 

~ ahirde biiyiik bir sebeb yok gi
~ bidir, oyleyken t~giliz. - lta~ -

Hitler ile Mussolini 
italya Krait da 

1 7 maytsta gorii~ecekler, 
Macaristana gidecek 

yan miinasebetlen budenbl!e 
Habe§istan seferinin dogurdugu vaziyet
lerin en had devirlerini anduacak bir 
§iddetle gene geriliverdi. Ne oldu, ne o
luyor ve bilhassa ne olacak? 

Dogrusu istenilirse hic;bir §ey olmadt • 
g1 gibi yakmberi bir§ey olacag1 da yok
tur. Oriilmege ba§hyan lngiliz silahlan • 
rna duvan Roma - Berlin mihverine ati • 
yi biraz karanhk ve biraz zor gostermege 
ba§lad!gl i~in iki devlet bu vaziyete kar§l 
kafa tutmak iizere siyasetlerine faa • 
liyet vermek karannda itt!fak etmi§ go
riiniiyorlar. Y eni siyasette Italyanm on • 
de yiiriiyerek Almanyanm onu takib ve 
takviye eder bir tarz ihtiyar etmesi mana· 
hd1r. Buna nazaran herhangi bir sergii • 
ze§t siyasetine ba§lamag~ Almany~da~ 
beklememelidir. Eger Italya had1sey1 
ika etmekte onayak olursa Almanya bun· 

General Goring diin V enedige vasd oldu. Y ak1nda miihim ve ciddi 
bir tak1m beynelmilel hadiseler ~tkacag• haber verilmektedir. 

Kont Ciano'nun nutku muhtelif tefsirlere yol a~b 

dan istifade etlllek imkanlanm arayacak· M. Eden italya Krah S.M. V. Amanuel Amiral Hortt General Goring ismet inonii. 

hr. 0 zaman bu imkan ya bulunur, ya Londra 14 (A.A.) - Reuter aians1 Almanya sefarethanesinde Mare§al von matbuahnm Londradan ald1gJ bir habere 
bulunmaz. Bulunursa ala. Bulunmazsa bildiriyor: Blomberg ve diger Alman murahhaslarile gore Beck, bugiin FranSIZ, Macar ve 
italya ika etmi§ olacag1 sergi.ize§t~e ya~~~~ Tiirkiye Ba~vekili ismet lnonii, bugiin ogle yemegini yemi§tir. Finlandiyah meslekta§larile gorii§ecektir. 
kahr. Zaten bugiiniin g_iinliik bule§hnc~ Hariciye Nezaretinde Eden'le gori.i:j - Paris 14 (A.A.) - Diplomatik me- Beck, 20 may1sa kadar Londrada kala • 
vaziyetine ragmen iki devletin siyasetl:n mii§tiir. hafilde soylendigine gore, Avusturya Ha- cakhr. 
esasen yekdigerinden ayn, hatta yekdt • Diplomatlarrn temaslart riciye Nazm sah yahud c;.ar§amba giinii Miihim ve beynelmilel mesele-
gerine ztddtr. Almanyanm Avusturya Londra 14 (A.A.) -Reuter ajans1 Londradan Parise gelecektir. Yugoslav- ler mi ortaya ~tkacak? 
lizerinden Adriyatige yakla§masJ veya bildiriyor: ya Kral Naibi de Londra di:inli§unde Pa- Roma 14 (A.A.) - Havas ajansi 
inmesi erge~ ltalyayt Almanyaya kar§l Birc;.ok ecnebi diplomatlanmn hliku - riste bir mliddet kalacak ve bu esnada muhabirinden: 
cephe almak Iztlrannda bJra'kacakttr. Bu met merkezinde bulunmalarmdan istifade Reisicumhur tarafmdan kabul edilecek ' Burada pek yakmda miihim ve belki 
vaziyet §ah1slarm siyasetlerile. degi§eb~ - ederek kendilerile kat'i mahiyette olm1yan tir. de ciddi bir tak1m beynelmilel meseleler 
lir bir vaziyet degildir. 0 tanhten, cog • gorii§meler yapan Hariciye Nazm Eden, Var§ova 14 (A.A.) - Polonya [Arkas~ sa. 3 8iitun 4 tel 
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odeta fizik kanunlan gibi bir zarurethr. Mt.ll"'t gu·· re§ takimiDID italyaya gore Almanya ile Avusturya 
iizerinde veya <,;ekoslovakyaya kar§l an-

la§ml§ olmak, c;.er~evesi tam ~izilebilece.k "-' mu·· sabaka 
ve bilahare dursun denilecek herhangi btr yap a cagi 
noktada durabilecek vaziyetlere hakimi • 

:;~~~£~~::~:;~· ilt~!~ 0~:~~:~~~~~~ Yarm saat 12 de G-a-lat-as-ar-ay-kl-ubunde ba~llyacak 
miyecek bir zar~;~retse bunun tabu ~ehce- 'J 
si ister istemez Italyan • Alman sly~s~t
lerinin tezadma miincer olur. Bunun. J~ID~ Miisabakalarda derece alan 
dir ki Avrupa siyasetinin bu garib ctl~esl .... • • 
§imdiki halde diinyamn en ~a§tla:ak 1§ - verecegtmJZ hediyeler de tevzi 
lerinden biridir. Bizce bu sryasetm , her Gazetemizin tertib ettigi biiylik glire§ _. - - -..._..~-----~ 

pehlivanlara 
edilecek 

Miinhal istanbul 
meb'uslugu 

Emekli Tugbay ~iikrii 
A 

Ali namzed gosterildi 
Ankara 14 (A.A.) - Abdiil • 

hak Hamid T arhandan bo§alan 1s
tanbul saylavhgma emekli T ugbay 
,Siikrii Ali Ogel Parti Genel Ba§ku
runca Parti namzedi olarak onay
lanmt§tJr. Saym sec;icilere bildirir ve 
ilan ederim. 

C. H. P. Gene! Ba~kan 
veklli adma 

Dahlliye Vekill 
C. H. P. Genel Sekreterl 

$iikrii Kava 

Ziraat bankas1 kanununun miizakeresi 

Ziraat Bankasinin vergi 
kabul edildi • vermes I 

Meclisin diinkii celsesinde gene hararetli 
Vekili miizakereler oldu ve Dahiliye 

uzun beyanatta bulundu 
Ankara 14 (T elefonla) - Bugiin I 

Hilmi Uran'm ba§kanhgmda yaptlan Ka
mutay toplanhsmda celse ac;1hr a~1lmaz 
gec;.enlerde Mamak civarmdaki mermi 
tamir ati:ilyesinde vuku bulan infilak dola· 
y1si!e MlSlr parlamentosu tarafmdan gon
derilen teessiir telgraft okunarak riyaset 
divanmca kar~thk verilmesi tasvib edilmi§· 
tir. Meclis, bundan sonra Ziraat BankasJ 
kanun layihasmm f!lUZakeresine de
vam etti ve bilhassa bankaya aid 
emvali gayrimenkulenin vergiden mu· 
af tutulmas1 noktai nazan etrafm
da miinaka§alar yaptldt. Buna dair 
Zonguldak meb'usu Rifat Vardann bir 
takriri vard1. Dahiliye Vekaleti Siyasi 
Miiste§an Abdiilmuttalib ezciimle dedi 
ki: 

- Bina ve arazi vergisi 2271 numa
rah kanunla idarei hususiyelere devredil
mi§tir. Ziraat BankasJ ic;.in muafiyet ka
bul edildigi takdirde varidattan 150-200 

Dun Mecliste uzun beyanatta bulunan 
Dahiliye Vekili ~iikrii Kaya 

bin lira kadar bir noksanhk husule gele• 
cek, bundan ba§ka ayni vaziyette diger 
milli miiesseseler de bu muafiyetin tatbi .. 
kini istiyeceklerdir. Bu takrirle istenen 

[Arkast Sa. 6 siitun s te] 
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Hindenhurg facias1na 
fena ini§ sebeh olmu§ 
Tahkikat yapan heyet, hava gemilerine 
m~hul adamlar taraf1ndan ate!J . 

a~ddJiroi meydana ~lkard1. 

Htndenburg tacia8tndan korkuru; bir entantane 

Lakhurst 14 (A.A.) - Ticaret Ba- Bu beyanat i.i~ gun siiren tahkikattan 

iki tarafmda Makyevelik hesablar butun· mlisabakalannda derece alan pehlivan
dugu muhakkakttr. Muhakkak olan diger larla milli giire§ tak1m1 kadrosuna dahil 
bir ciheti de §Uras!diT: Bu siyasette ltalya olan pehlivanlar arasmdaki miisabaka ya
miite§ebbis, Almanya muakkib, ltalya rm Galatasaray kuliibiinde yap1lacakhr. 
miitearnz, Almanya miistefid goriinii~~r' Miisabakalara tam saat 12 de ba§lana
ye eger bu siyaset §imdiki minvalle yu • cakhr. Musabakaya girecek giire§~iler sa
riirse, oyle samhr ki, onun yakm veya at ondan on hire kadar tarhlacaklardtr. 
uzak neticeleri bu dediklerimizi teyid ~de- Giire§ F ederasyonu giire~~ilere hirer kilo 
rek c;.tkar gelirler. Ancak biz zannediyo- tolerans vermi§tir. 

kanhg1 tarafmdan Hindenburg balonu ka· sonra yap1lmt§ ve bu miiddet zarfmda, 
lntihab yarrn zasmm sebeblerini tetkik i~in te§kil edil- kaza esnasmda balonda mevcud olup 

Buyiik §air merhum Abdiilhak mi§ olan tahkikat komisyonunun ii~ aza- ifade verebilecek vaziyette bulunan her• 
ruz ki bu siyaset ilani~aye bOyle d~vam Miisabakalara ba§lanmadan evvel 
edemez. Bize daima Italyamn fngtltere milli giire§ taktmmda yer alan giire§ -
ile ih'tilafr sun'i ve muvakkat gibi gorii • ~ilerle, «Cumhuriyet miisabakalannda» 
niiyor. italya ne vakit i~giltereye daha derece alan giire~iler halka takdim edi
kuvvetle kafa tutarsa biz ltalya hesabma lecektir. 
bunun Zlmnmda ingiltere ile daha iyi an· Takdim merasiminden sonra miisaba· 
la§mak arzulanm sezer gibi oluyoruz. kalara ba§lanacak, miisabakalarm hita -
Hatta hahrlardadn ki biz Roma • Ber • mmdan sonra da «Cumhuriyet giire§ mii· 
lin anla§mas1m bile Italyanm lngiltere ve sabakalan» nda derece alan miisab1klara 
Fransaya kendisini daha pahah sat~ak gazetemiz tarafmdan hediye edilecek o
maksadma atfetmi§tik. Bu bak1mdan ~1m· lan miikafatlar tevzi edilecektir. 
diki siyaset tezahlirleri hirer manevra sa- Milli Giire§ tak1mile gazetemizin ter -
ytlmak laz1mdtr. . . . . tib ettigi miisabakalarda derece alan peh-

Ancak manevra, kendi mahtyeh lU • livanlann kar§tla§mast ~ok enteresan ve 
barile geriye doniilemiyecek kadar ileri 0 nisbette ~etin olacakhr. Gazetemizin hediye edecej'ji kupalar 

gitmemek ve hele hele sonra Oniinden ka-- vunnu••mu••mmtnnu•u••m•nnn••nnm•nnm••nmntnmtnnmnm•n••m•u•unm•mnn•mmn•muunu•"nn•nrnmmmm•mm••unnlll 

c;.1lam1yacak bir ~arpmaya kadar var : re bu lngiliz silahlanmasma ragmen In- gildir. Akdenizde gaile olarak ·tngiltere-
dmlmamak mecburiyetindedir. Halbukt giltere ile anla§mak Almanya ile anla§ - ye ftalya kafidir. F akat Akdenizde AI • 
§imdiki gidi§lerin yiiriiyii§, ilerleyi§ ve at- maktan daha kolay, daha tabii ve daha manya lngiltereden once ve ondan daha 
layt§ tarzlannda ~ok kere ricat ih~imalini makuldii. Belki doniip dola§tp i§ erge~ ziyade ltalya ic;in bir meseledir. Karadan 
unutan bir ahlganhk ta gormekteytz. Y e- oraya vanr. Temenni olunur ki gecikmi§ ltalyanm omuzlanna binecek bir Alman
ni imparatorlugun dogmasile eski impa • olmasm. Oklar yaydan c;ok c;,Iktyor. is - ya Akdenizde 1talyamn dizginlerini eline 
ratorlugun vaziyeti arasmda behemehal panya meselesinin bir bol§evizm aleyh - almt§ olacak bir siivaridir. 
~;-arpl§mayl icab eden bir zaruret var m1) tarhg1 meselesi olmad!gml biitiin lnigl - Giiya bu yaz1y1 biz lngiliz • ltalyan 
Ingiltere hesabma boyle bir zarureti mev· tere pek iyi biliyor, Fran sa da berabcr. miinasebetlerindeki son gerginligi izah et
cud saymaga imkan yoktur. Fa kat eger Italy a bu i§te Akdenizin garbini hem fn- mek i~in yazmaga ba§laml§hk. Vaziyet • 
hayatma kasdolunursa bunu i:iniinden giltereye, hem F ransaya kapamak gibi lerin i~yiizleri yukanda soyledigimiz §e -
kac;.!lam!yacak bir zaruret saymak ta ha- gayet ag1r ve tahakkuku hemen hemen killerdedir. Gelin de siz c;.1km bakahm bu 
ta olamaz. muhal bir yiik yiiklenmi§ oluyor. Bun - arab sa~mm ic;inden. 

Kont Ciano yeni ftalyan • fngiliz ger- dan bir Avrupa harbi c;.tkar m1 ~1kar. Netice §U oluyor ki ftalyan • lngiliz 
ginliginin men§eini son lngiliz silahlan • Oyle bir harbde ise ispanya bir tarafta ztddiyeti kolay kolay izah olunamaz ~ok 
tnasmdan ba§latmJ§tlr. !ngiltere bu silah- kalarak ba~ka meselelerin gozler karartan ~etrefil bir i§tir. Bugiin ic;in biitiin izah 
lanmanm tedafiii bir mahiyette oldugunu azametile kar§Jia~thr. arzulanmtzm bu neticesini yegane izah o-
evvel ve ahir a~1k soyledi, ~e a~1k soyle- Akdenizde Almanya? .. tngilterenin larak kabul etmege mecburuz. 
Inekte devam ediyor .. Bizce !talyaya gQ.-, bunu isti!!liyecegi gizli kapakh bir§ey de- , YUNUS N ADI 

Hamidden inhilal eden lstanbul smdan biri olan kumandan Schroders §U kes isticvab edilmi§tir. Balonun muvasa-
meb'uslugu i~in 'yann intihab yap! • beyanatta bulunmu§tur: latmJ beklemekte olanlann ifadesi ku .. 
lacakhr. intihab heyeti tefti§iyesi «- Felakete hie;. §iiphesiz, hir fena mandanm beyanatma bilhassa esas te§'" 
diinden itibaren bu hususta ham • ini§ manevras1 sebeb olmu§ olacaktu.» [Arkast Sa. 5 siitun 1 de] 

ltklara ba§lamt~tlr. Rey sandtgl da ••nuu•nnuru•m••mm•unn•unmn•mm••mu••mm••m•mm•n••m•u•umnunmn•nm•nmm•umm•unm•nmu•nu••nnm••nnn••nuuun 

yarm sabah Oniversite konferans sa- I I d b e 

~~ spanya su ar1n a 1r 
<;ift~!nin ~orcu 15 lngiliz gemisi torpillendi 
taks1te baglan1yor 
Hiikumet, bir kanun 

projesi haztrladJ 
Ankara 14 (Telefonla} - Hi.ikumet, 

borclu ~ift~ilere yardtm hususunda ye -
niden hr karar alm1§ ve bu hususta Mec
lise yeni bir kanun layihasJ vermi§tir. 
Layihaya gore, 133 7 - 1341 senelerinde 
ikhsad, Maliye ve Ziraat Vekaletleri 
blitc;elerine konan tahsisattan istila goren
lerle ~iftc;.ilere nakden verilen paralardan 
ve aynen dagthlan tohumluk, c;ift hay • 
vanlan ve ziraat aletleri bedellerinden 
tevelliid eden devlet alacaklan faizsiz 
olarak 15 miisavi taksite baglanacakt!r. 
Birinci taksit l !e§rinievvel 193 7 tarihin
de digerleri de bu tarihten hirer sene son
ra tahsil edilecektir. 

Bundan ba§ka Meclise Dahiliye Ve
kaleti merkez te§kilatJ ve vazifeleri hak
kmdaki kanunun baz1 maddelerini tadil 
eden bir layiha da verildi. 

[Arkast Sa. 3 sutun 3 tel 

ingiliz torpitosunun miirettebattndan ii~ ki,i 
oldii, on iki ki,i de yaralandJ --

Kazaya uj'jnyan torpitonun tiptnde olan torpltolardan oirt 

Valencia 14 (A.A.) - Salahiyettarjbinin sag tarafmda su kesimine yakm bir 
bir membadan bil~iriJdigi~e .go~~· diin s~- noktada bir infilak vukua gelmi~tir. 
at J 5. te Hunter JsmmdekJ lngthz muhn- [Arkas& Sa • . 7 sutun 1 del 
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Tarihi tefrika : 119 Yazan : M. Turban Tan 
1Terctime ve iktibas edlleme~l 

Sultan Siileymanla · Riistem P~. 
Padi,ah goriinii,te ona iradesini terketmi,e 

benziyordu; fakat hakikat bunun tam aksi idi 

Bu sebeble kan cranagma donen goz
lerini ;;ahihuban sultamn yiiziine dik
ti, elini hancrerinin kabzesine koydu, gii
riil giiriil giirledi: 

- Ona ac1dm ha. Seni de o ite e§ ede
yim de hovardalara uzaktan goniil vermek 
nice olur, gor! 

Niyeti, gercrekten de oyle davranmakti, 
Kubbealtmda bir erkege yaphrthgi i§in 
e§ini Y avuzun klZlna yapmakti ve hancre
rini c;ekerek - k1zgmhgi unutup korkuya 
kapiimi~. zang1r zang1r titremege ba§lamJ§ 
olan - kansmm iizerine yiiriiyordu. Fa kat 
kan koca arasmda bir dala§ma yi.iz gos
terecegini evvelce sezerek kap1 oniine yi
gilan haremagalan ve halayiklar Sadn
azamm bir cinayet daha i§liyecegini go
rUr gormez ic;eri dolmu§lar, hiddetinden 
kuduran vezirin iistiine c;ullanarak ken -
disini dovmege koyulmu§lardi. llk ham
lede onun hanc;eri de ahnd1gmdan vazi
yeti c;arc;abuk kotiiletmi§, sac;1 sakah yo
lunmu§, eli ayag1 tutmaz bir bic;ime girmi§· 
ti. 

;;ahihuban Sultan, tehlikenin giderildi
gini goriince akhm ba§ma dev§irdi, hala
Y•klarla kolelere emir verdi: 

- Atm kepazeyi di§ari, kapaym ka
pdan. Ben §evketlu karinda§Ima gidip 
kaziyyeyi hikaye ederim, bu nankore gii
niinii gosteririm. 

Biraz sonra alim Sadnazamm yaralan 
bereleri selamhkta tedavi olunuyor, Sul
tan Siileyman da k1zkarde§inden mace -
ranm tafsilahm dinliyordu. Hurrem de, 
kocasmm yanmda bulundugu ic;in dama
dile kendisinin eseri say1lmak icab eden 
bu garib sahnenin biiyiik plana gore ne
tice vermesine medar olacak miilahazalar 
yiiriitmekten geri kalm1yordu. 

Hiinkar, Kubbealtmda verilen mahud 
hiikiimden dolay1 zaten Lutfi Pa§aya 
kizgmd1. Onun karmna da ayni cez.ayi 
yapmaga :..alki§hgml duyar duymaz ga
zab! ziyadele§ti. Hurremin telkinleri ise 
onu crileden c;1kacak hale getirdi ve sar
gilar ic;inde kalan Sadnazam1 hemen hu
zuruna getirterek uzunboylu tekdirlerle, 
tahkirlerle bir iyi donathktan sonra ~u 
emri verdi: 

- Hem miihrii, hem mehri ver, ken
din de yolculuga hazulan. Bir dahi adi
m duymak, yiiziinii gormek istemem. 

Miihiir dedigi Sadnazamhk alameti o
larak padi§ahlar tarafmdan birinci vezir
lere verilegelen mi.ihiirdii, mehirden mak
sad da $ahihuban Sultamn nikahiydi. 
Lutfi Pa~a bu suretle sadaretten azlolu
nuyor ve kansmi da bo§amaga zorlam
yordu. 0, kendisinin idamma emir veri!· 
memesini bir nimet saydt, mlihrii hemen 
Padi§aha sundu, konagma doner diinmez 
de kansmm bo§ kagidmi ve yirmi bin al
tmdan ibaret olan mehrini yollad1. 0,. 
«;aVU§ zaten konaga gelmi~lerdi, kendisi
ni siirglin olarak Dimetokaya gotiirmek 
iizere haz1rlanmasmi bekliyorlardi. 

Bu hadisenin sonu, Had1m Siileyman 
Pa§anm Sadnazamhga, Rlistemin de i
kinci vezirlige ~1kmasma mlincer oldu. 
Hurremle damad1 ustaca davranarak i§te 
bir merhale daha atlami§lardi ve devlet 
idaresini biisbiitiin ellerine alabilmek icrin 
tek bir ad1m1 kafi gorecek duruma gel
mi&lerdi. 

Bu ad1m, ahlmasa da olabilirdi. (:iin
kii Sultan Siileyman, biitiin iradesini 
Ri.isteme terketmi§ gibiydi, her §eyi on· 
dan bekliyor ve her ,eyde ona mliracaat 
ediyordu. Gerc;i fbrahime gosterdigi kar
de§cre tavn Riisteme kar§I takmml§ de -
gildi. Onunla kadehda§hk etmiyordu, ge
celerini beraber gecrirmiyordu ve biitiin 
temaslannda efendiligini muhafaza ede -
rek Riistemi kole durumunda bulunduru
yordu. Lakin kalbini Hurreme vermi§ti. 
Hurrem onun goren gozii, duyan kulag1 
ve konu§an dili menzilesindeydi. Bu hal, 
Ri.istemi <<her ~ey» yapm1ya kafi idi. 
(:iinkii Hurrem, yalmz Riistemi dii§ii • 
niiyordu. 

Hlinkann damadma meclub ve devlet 
i§lerinde maglub olmasmda bir sebeb da
ha vardt: Riistemin silik kalmakta ve 
goriinii~iin biitiin §erefini Padi§aha buak
maktaki ustahgJ! .. 0, yapmami§ goriine
rek yap1yor ve yap1lan i§lerden ~eref his
sesi aramamayi ba§anyordu. lbrahimin 
pervastzca saltanata ortak olmak isteyi· 
§ini bir tiirlii unutamJYan Hi.inkar, zeki 
damadmm bu durumundan da son dere
ce mahzuz oluyordu. F akat hakikate say
gt gostermi§ olmak icrin hemen ilave ede
lim ki Ri.istem, devlet adamhg1 bakJmm
dan efendisinin sevgisine, itimadma ve 
takdirine ger~ekten layiktJ. 

(Arkast var) 

Dekorasyon san'atJn1n tamimi 

«Dekorasyon-. dan tki manzara ve iistad Sallihaddin Refik 
arkada§tmtza baz1 maltlmat vertrken 

k 
Uzun Ylllardll', memleketimizde cDe- h t t t f 

orasyon .. den1·Ien t ~-· . ya u a e ;i§at itibarile zevksizlige, 
e.ul§ ve tezym san- kullam§sizhga misal olacak kadar fena 

attru. n yega,· ne ii.stad1 olan Sal"haddr'n d" · b I d 
R fik a o9enmr§ u un ugu goriiliiyordu. 

e • san atmm ne zamanda b . h 
k . n er·l er- Bugiin telakki olarak ta, konfora du-

esr mah.ru_m ettigi firsatlarmdan halkr-
mrzl da JStifade ettirmek iizer b. yulan ihtiyac olarak ta vaziyet tam amen 
gaza a~agr isabetli bulmu§ v: b 11' m~~ degi§mi§tir. Her ev ve aile sahibi olan 
essese diin fstiklal caddesinde k"u dmu_ insan; ilk i§ olarak evini, evinin i~ini ve 
dilmi§tir. U§a e bu dahili manzumenin kendisine temin 

Salahaddin R fik t edecegi huzur ve saadeti dii§iinmege ko-e ahsisen Ankara _ 
d I t k · yulmu~tur. Miibrem bir zaruret, ka~1 -nm ev e mer eza olu§undanberi gii • 

zel san'atlann hakikaten giizel ol~n bu mlmaz bir hayat icab1 olan i§te bu ihti-
§Ubesinde,. hatta mii§kiilpesend Avrupa- yacdu ki cev• denilen miiessesenin ye
hlara dahl parmak Isrrtan ileri bir mu- niden tanzimi li.izumunu ortaya koy -
vaffakiyetle uhdesine dii§eni ba§ardr~l mu~tur. 
gibi, Tiirkiyede de Dekorasyon denilen t§te memlekete bu hakikat ve ihtiyac1 
san'atl adeta ibda' etmi§tir denilebilir. tamamile tamtmak yolunda degerli va-

Bizde dekorasyona bir vakitler, sade- zifeler gormii§ olan Salahaddin Ref.ik, 
ce tiyatro ve sinemalar i~in hazrrlanan bu i§e hasredilen bir mi.iessese a~makla 
sahneler, yahut fevkalade hadiselerin yeni ve me§kur bir hizmet gormii§ olu
gosteri§ini tanzim eden do§eme ve em _ yor. 
sali satlltyordu. Maziye dogru k1sa bir Tiirkiyede evi ve evin i10ini tertib ve 
tarih devresinde, ev do§emek zevkinin tanzimde liiksten tamamile ayn giizel 
ve itiyadmm gii.zel niimunelerine rasgel- bir tefri§ san'atl yaratmak sadece iktl
mek imkam yok degildi. Ancak bu, mah- sadi §artlara degil, san'attan anhyanla
dud bir ziimreye inhisar ediyor, ve ade- nn bulu§larma da bagh bir §eydi. Oyle 
ta iyi bir ev do§emek, varhg1 bol bir a- goriiyoruz ki Salahaddin Refik t;ah§ma
ilenin hakkmdan gelebilecegi biiylik bir larmda bu neticeye giden bir itina ve 
kiilfet ve ziynet sayrhyordu. ihtimam1 da kollamaktadrr. 

Buna muvazi olarak ta, dr~andan ~tok Kendisini tebrik ederken t;ah§mala -
muhte§em goriinen nice yahlarm, ko - rmdan yurda haytrlt olacak muvaffa -
naklarm; il;eride ya tamtakrr oldugu, kiyetler dileriz. 

CUMHURfYET 15 May1s 1937 

( ____ e~e_h_i_r _v_e_M_e_m_le_k,_e_t_Haberleri ) 
ikt1sad Vekili i, kanunu i~in mii- Hava 'ehidleri i~in 

fehrimize gelecek him bir konferans yapdacak ihtifal 
Almanya - italya 

A vrupanm garbinde biiyiik dev " 
letlerin birbirine kar§I iki grupa 
aynlmalan temayiilii ahiren crok 

kuvvet buldu. F ransa, Almanya ile bir 
tiirlii anla§amamasi ve miittefiklerile ken• 
di arasmdaki baglann gev§emesi iizerine, 
son giinlerde, lngiltereye siyasi ve askeri 
cihetten daha ziyade baglandt. Diger ta• 
raftan italya ile fngilterenin arasmdaki 
z1ddiyet ve miinaferetin niiksederek art• 
mas1, Romayi Almanyaya yalmz siyasi 
degil askeri cihetten de baglamaktadn. 
Zaten ltalya ile Almanya, her meselede 
beraber yiiriimekte gerek Fransaya ge .. 
rek lngiltereye kar§I a§agi yukan ayni 
vaziyeti almakta idiler. Bu i§birligini bir 
kat daha sikiia§hrmak ic;in gelecek cu • 
martesi giinii V enedikte iki arada mlihim 
siyasi miizakereler ba§hyacakllr. 

ihracat tacirleri Vekilden 
baz1 dilekte bulunacaklar 

lkt!sad Vekili Celal Bayar bugiinlerde 
Ankaradan §ehrimize gelecektir. Celal 
Bayar §ehrimizde bilhassa Istanbul li -
manmm alacag1 yeni §ekil ile me§gul o
lacak ve ihracat tacirlerile gorii§ecektir. 

fhracat tacirleri, fkt1sad V ekilile te -
mas etmek iizere aralarmdan Ticaret 0-
dasi birinci reisi Mithat Nemlinin reislig1 
altmda Kerim Attar, Murad Forton, Ni· 
yazi, Antalya ambim miidiirii Mehmed, 
ya§meyva ihracatcrisi Sehabdan miirek -
keb bir heyet sec;mi§lerdir. Bu heyet diin 
ak§am Ankaraya gidecekti. Fa kat V e • 
kilin §ehrimize gelecegi haberi almmasi ii
zerine temasm burada yap!lmasi takarriir 
etmi§tir. 

!hracatc;Ilar lktuad Vekilinden 1span
ya ve Almanyaya ihrac edilen mallarm 
bedellerile Almanya ile yeni yap1lacak 
ticaret ve klering anla~malan hakkmda 
dileklerde bulunacaklardir. Almanyada, 
ihrac edilen Ti.irk mallan bedeli olarak 
bloke kalmi§ Tiirk parast miktan - son 
giinlerde yapJlan fazla ithalatla - bir 
bayli hafiflemi~ ve 17 milyon liraya ka -
dar inmi§tir. 

1hr\cat~Ilar bankalardan ald1klan 
mallarm yiizde seksen bedeline kar~1 
vermekte olduklan faizden kurtulmalan 
i~in bu paramn Cumhuriyet Merkez Ban· 
kasi tarafmdan kapa!Ilmasmi temenni e
deceklerdir. Nitekim bundan evvel 1s -
panyaya ihrac edilen mallann bedelleri 
ic;in de ayni §ekilde hareket edilmi§ti. 

ADLIYEDE 
Bir mekteb miidiirii tevkif 

edildi 
Karagiimriik Rum muhtelit mekte -

binde cereyan eden bir sahtekarlik vak
asi diin Adliyeye intikal etmi§tir. Vak'a 
§Udur: 

Mektebin eski miidiirii Yosif Ha~a -
pulos'un bir10ok talebelere sahte §eha • 
detname verdigi ve bu gibi talebelerin 
daha son smrf1 bitirmeden sahte §eha -
detnameler alarak diger mekteblere 
girdikleri yap1lan tefti~ neticesinde an
la§llmu;; ve Hac;apulos polisc;e yakalana
rak Adliyeye sevkedilmi§tir. 

Diin birinci sorgu hakimi Rahmi tara
fmdan maznunun sorgusu yap1Im1~ ve 
iki talebeye bu suretle §ahadetname ver
digi anla§Ilarak tevkif olunmu§ ve Agir· 
cezaya verilmi~tir. 

Firarilere aid tahkikat 
Adanada yakalanml§ olan firari Ab

dullah ve Tevfige aid evrak Miiddeiu -
mumilikc;e hazirlanml§ ve dun birinci 
sorgu bakimligine verilmi§tir. 

Bir kadm hakimimiz Berline 
gidiyor 

Adliye Yenileme biirosunda t;ali§an 
kadm hakimlerimizden Suad, Berlinde 
doktorasmt vermek iizere Vekaletin 
miisaadesile yarm Romanya yolile Al
manyaya gidecektir. 

Sahtekar hkla ucuz iapirto 
alanlar 

Resmi makamlarm mii.hii.r ve damga
lann'l taklid ederek ucuz ispirto almak 
suretile yap1lan bir sahtekarhk Adliye
ye intikal etmi§tir. 

Kolonya imal eden Dimitri arkada§l 
Ahmedle resmi makamlarm tnhisarlar 
idaresinden ucuz fiatla ispirto ald1kla· 
nm nazan -itibara alarak Askeri Satm 
alma komisyonunun ve baZI resmi has
tanelerin antetli kag1dlanm ve mlihiir
lerini taklid etmi§ler ve !nhisarlar ida· 
resinin istanbul Ba§miidiirlligiinden se
kiz bin kiloya yakm ucuz ispirto almi~
Iardir. 
Birka~ particle alman bu ispirtolara 

aid ka~dlarm sahte oldugu bilahare 
meydana t;Ikml§ ve i§ zab1taya aksetmi§· 
tir. Bunun tizerine sut;lular yakalanmi§ 
ve Ahmedin Kli~tlikpazardaki evinde 19, 
<;ukur banda bir odada da 11 varil is
pirto ele get;mi§tir. 

Resmi makamlar namma sahtekarhk 
yaprlarak ucuz ahnmr§ olan bu ispirto • 
lar musadere edilmi§, Dimitri, Ahmed 
ve Ambar memuru Abdullah ta MUd -
deiumumilige tevdi olunmu§lard1r. 

SEHIR ISLER/ 

Y eni Hal 48350 liraya 
yap1lacak 

Meyva Hali binasr yamnda yaptlacak 
olan Sebze Halinin projesi hazulanmi§, 
§artnamesi de tanzim olunmu§tur. Ke -
§ifnameye gore, yeni hal 48,350 liraya 
mal olacakhr. Bu hafta ic;inde ihale edi
lecek, haziran ortalarmda da in§aata 
ba§lanacaktrr. 

Ondiilasyon makineleri 
Ondiilasyon makinelerinin muayene

sine devam edilmektedir. Ondiilasyon 
yapacak berberler de muayeneye tabi 
tutulacaklar, ehliyetnamesi olmtyanlar 
bu makineyi kullanamJyacaklard1r. Ha
ziramn birinden itibaren bu husustaki 
yeni talimatname tatbik edilecek, tali
matnameye mugayir makineler musa -
dere olunacakhr. 

«Tih·kiye s1n1f kavgas1 
olan bir memleket 

i!J kanunu hakkl'ncla konterans 
veren profesor Kesler 

Oniversite Edebiyat ve Hukuk Fa -
kiil teleri profesorlerinden doktor Kesler, 
hazirandan itibaren baz1 hiikiimleri mev
kil meriyete girecek olan i§ kanunu ve bu 
kanunla takib edilen gayeler hakkmda 
diin ak§am Eminonii Halkevinde miihim 
bir konferans vermi§tir. 

Doktor Kesler, evvela kanunun muh -
telif faSillanm hirer hirer ele alarak bun· 
Ian tahlil ve izah etmi§. vazn kanunun 
muhtelif i§ erbabma verdigi haklar, c;a -

h§ma miiddetleri iizerinde uzun uzad1ya 
durmu§tur. Profesiir, l;m suretle kanunun 
muhtelif maddelerile i§crilerle i§ veren!e • 
rin birbirlerine kar§I ifaya mecbur olduk
lan vazifeleri de gozden gecrirmi§ ve ka
nun hakkmdaki noktai nazarmi §U §e • 
kilde hulasa etmi§tir: 

«- h kanunu hakkmda verdigim bu 
izahatla vazn kanunun ortaya athgt bir -
c;ok ince noktalan ve fazla teferruatl bir 
tara fa b1rakttm. F akat yaptlgtm bu ku§· 
bakl§I tetkik bile, kanunun kat'i ehemmi
yetini ve derin §iimuliinli gostermege ka -
fidir. Vazn kanun, ~ah§an insam, milli ik· 
hsadm en yiiksek unsuru addetmektedir. 
Bu unsur him aye gormelidir. F abrika ve 
maden amelesi s1hhatini kaybetmemeli -
dir. <;ah§kan ise, ailesile beraber yiiksel
me yollanna malik olmahd•r. Amele i~i -
nin esiri degil, i§ veren fabrikatorle hera
her ayni hakka sahib, serbest bir insan ol
malt, muvaf1k licret almah, muvaf1k ve 
miinasib §ekilde muamele gormelidir. 
Ti.irkiye smlf kavgas1 memleketi degil, 
sulh ve huzur ic;inde ge~en, it memleketi 
olmahd1r. Artan refaha, en basit amele 
de, refaha liyakat kesbeden hissesile i§ti
rak etmelidir. fstismarlara kar§l kendile -
rini en az miidafaa edebilen kadmlar ve 
~ocuklar, hususi bir himayeye mazhar ol
mahdir. Hulasa i§~iler ve mlite§ebbisler, 
i§ verenlerle i§ alanlar, her yerde devletin 
kendi i§lerine kar§I alaka besledigini ve 
adaletli bir elin kendilerini himaye ettigi
ni hissetmelidir. Bunlar, yeni it kanunu • 
nun biiylik ve isabetli dii§iincelerini te~kil 
ediyorlar. T emenni edelim ki, kanun 
Turk halkma ve milli Tiirk ikllsadma, ii
mid edilen selamet ve saadeti temin ct -
sin.» 

Bir katil daha 
firar ediyordu 

Jandarmalar1n dikkati 
sayesinde yakaland1 

Emin admda bir sab1kall katil, yag
ma ve yangm ~1karmak sucrile 24 sene 
hapse mahkum olmu§ ve Oskiidar ha • 
pisanesinde iki senedir cezasm1 ~ekmege 
ba§lami§Iir. 

Emin, bundan iki giin evvel hapisa • 
nede kumar oynarken yakalanmi§ ve ceza 
olarak umumi kogu§tan ~Ikanlarak tee
rid edilmi§tir. 

Emin, evvelki gece bulundugu yerin 
kaptsim kirm11 ve hapisanenin bahc;esine 
~1karak firara haznlanmt§hr. 

Nobet~i jandarmalardan saklanmak 
i~in bahcredeki erik agacma c;1kan Emin, 
derhal agac;tan duvara gecrmi§ ve soka
ga atlarken jandarma Manisah Siiley -
man larafmdan goriilmii§tiir. 

J andarmanm «durl» emrini dinlemi • 
yen Emin duvardan atlaml§ ve kac;maga 
ba§lami§hr. Jandarma Siileyman ile jan
darma Urfah Mehmed de duvardan at· 
lJYarak firariyi takibe koyulmu§lardir. 
Bir miiddet sonra Emine yeti§en jandar
malar ate§ etmek iizere mavzerlerini dog
rultmu§lar ve ni§an almi§lard1r. Emin, 
i§in §akaya gelmiyecegini anlaymca tes • 
lim olmu§tur. 

Firari Emin yakalandiktan sonra §Un· 
Ian soylemi,tir: 

«- Kanmi c;oktanberi goremiyordum. 
Be§ikta§ta oturdugunu ogrendim. Hem 
onu "rmek, hem de kirlenen crama§IT -
lar1 ,ilemek i~in ka~trrn.» 

Bugiin aziz ~ehidlerimizin 
ha hralar1 tebcil edilecek 

Hava §ehidleri ihtifali, bugim biiyi.ik 
merasimle yapllacaktlr. Saat 13 te Fa
tih tayyare parkmda merasime i§tiraK. 
edecek k1t' alar ve ·davetlilerle halk yer
lerini almJ§ bulunacaklardu. Saat 14 te 
F atih park1, Beyaz1d, Selimiye, T ak
sim ve Macrkadan atllacak toplarla me
rasime ba§lanacak ve !stanbul merkez 
komutam albay Kurd Cebe tarafmdan 
merasim yerinde bulunanlar hava §ehidle
rini ve biitiin §ehidleri selamlamaga davet 
edile<'.ektir. Bu daveti bir borazan tara • 
fmdan ~almacak (Ti) i§areti takib ede· 
cek, herkes selam vaziyetini alacaktu. 

Bu anda §ehirde ve limandaki as1h 
bayraklar yava§ yava§ yanya indirilecek 
ve gemilerle fabrikalar diidiiklerini c;ala
caklardu. 

Diidiikler crahmrken nakil vas1talan 
ile yayalar bir dakika olduklan yerde ka
lacaklardu. 

Bundan sonra merkez kumandam ta
rafmdan borazana verilen emirle (Ti) 
i§areti tekrar cralmacak ve her§ey eski va
ziyete gec;ecektir. 

Ordu namma hava subaylanndan biri 
tarafmdan irad edilecek hitabeyi Tiirk 
Hava Kurumu, ;;ehir Meclisi ve yiiksek 
okullar namma soylenecek hitabeler ta • 
kib edecektir. 

Hitabelerden sonra mlZika matem ha· 
vas1 c;alacak, bir manga asker havaya i.icr 
defa ate§ edecektir. 

Kolordu, C. H. P., Belediye ve Tiirk 
Hava Kurumu tarafmdan parktaki abi
deye ~elenkler konduktan sonra ma ile 
Maltepe askeri lisesi, fuka m1Z1kas1, bir 
piyade taburu, bir topc;u bataryasi, bir 
polis taburu ile mektebler Beyaz1da ka
dar gecrid resmi yapacak ve merasime son 
verilecektir. 

Almanya namma bu miizakereyi Prus• 
ya Ba§vekili ve Almanya Hava Nazm 
General Goring idare edecektir. Bu si
yasi: gorii§meler bitip te iki taraf bundan 
sonra herhangi bir meselede takib ede • 
cekleri hath hareketi tayin ettikten sonra 
asker! i§birligi plamm miizakere edecek -
lerdir. 

italya ile Almanya arasmdaki askeri 
i§birligi, Lokarno misakmm feshinden 
ve bahusus Bel~ikamn hem bu misaktan 
hem de Fransa ve lngiltere ile mevcud 
olan asker! ittifaktan aynlmasmdan sonra 
birbirinin asker! emniyet ve selameti ic;in 
Londrada Frans1z Harbiye ve Hava 
N amlan ile 1ngilterenin milli miidafaa 
i~lerile alakadar namlar arasmda yapl• 
Ian yeni askeri anla§maya mi.imasil vc 
muadil olacaktir. 

Bu asker! anla§ma, 26 may1sta Roma• 
ya gelecek olan Almanya milli: Miida • 
faa N azm Mare§al Blomberg ile hal " 
yan genelkurmay ba§kam Mare§al Ba • 
doglio arasmda gorii~iiliip kararla~tmla
cakllr. Yani lngiltere ve Fransa arasm• 
da kararla§tmlan askeri i§birligi planla
nna mukabil Almanya ile ftalya da ken• 
d1 aralarmda ayni esaslar iizerine askeri 

------------~---- planlar hazuhyacaklardu. 
DENIZ ISLER/ Binaenaleyh asker! i§birligi ad1 verilen 

Deniz miiate§arinin tetkikleri fngiliz - Franstz anla~masma kar§I AI • 
:;iehrimizde bulunan Deniz t§leri manya ile !talya mukabil askeri tedbir• 

miiste~arl Sadullah Giiney, buradaki leri birlikte alm1~ oluyorlar. 
tefti§ ve tetkiklerine devam etmektedir. Almanya ile ftalya, yalmz kendi ara
Sadullah, dun de Deniz Ticaret miidiir- lannda degil: muhtelif rabJtalarla ken • 
lii.giine giderek orada me§gul olmu~, li- dilerine bagh olan devletleri de liizumu 
manlara aid te§kilah ve gemilerin mu- halinde asker! sahada dahi kendilerile 
ayene i§lerini tetkik etmi§tir. beraber hareket edecek bir vaziyete ge • 

T ebeaaiimle kar§danan tirmege ~ah§Iyorlar. Bu ciimleden ~imdi· 
bir haber ye kadar gizlice tank ve tayyareler ver• 

mek suretile Macaristana yardrrn eder .. 
Sabahlan t;rkan bir gazete, diinkii lerken arhk bu devleti, Trianon sulh mu• 

niishasmda Karadenizde su tistlinde yii- ahedenamesinin askeri ahkam1m feshe • 
zen biiyiik bir gemi enkazmm Bogaza 
dogru siiriiklendigi goriilerek keyfiye- derek silahlandigtnJ resmen meydana vur• 
tin telsizle Deniz Ticaret miidiirliigline maga te§vik etmi~lerdir. 
bildirdigini, Deniz Ticaret miidiirliigii- Macar ordusunun tank ve tayyare kul• 
niin de bu i§ten gene telsizle biitiin ge- lanmas1 ve muallem ihtiyatlar yeti§tir • 
mileri haberdar ettigini, bu gemi le§i· mesi ahden memnu oldugu halde Avus
nin Bogaza dogru gelmekte oldugunu turya Cumhurreisinin Macar Kral N a • 
yazryordu. Bu havadis, alakadarlarca te- ibine yapligi ziyaret miinasebetile Pe§te
bessiimle kaqllanm1~hr. c;unkli Kara- de yapilan gecrid resminde tanklar, tay • 
denizde boyle Bogaza dogru yiizen bir yareler ve ihtiyat ht'alan biitiin devlet • 
gemi enkazr yoktur. Goriilen ~ey de a- lerin ata§emiliterleri oniind~n ge~mi§tir. 
lelade bir dubadan ibarettir. Bu duba Bunun iizerine Macaristan hiikumeti 
Bulgar-istan sahillerinden sular1m1za 
dogru gelirken goriilmii§tlir. Gemilere orta Avrupada silahtan tecrid edilmi§ bir 
telsizle i§aretler verildigi de kat'iyyen halde yegane devlet olarak kalam1yaea· 
dogru degildir. gm1 da alakadar devletlere gayriresmi: o• 

CEMIYETLERDE larak bildirmi§, diger teslihatl hakkmda 
yakm bir zamanda mufassal mallimat 

Esnaf cemiyetleri dispanseri verecegini ilave etmi§tir. 
Macaristamn diledigi gibi silahlan ., Esnaf cemiyetleri binasmda kurula -

masma kar§I kom§u devletlerin hududla• cak yeni esnaf dispanserinin bi.itiin ha-
zirltklan ikmal edilmi§tir. Dispansere 2 rmi tahkime ba§lamaktan ba§ka bir mu• 
doktor, bir ebe ve bir de hem§ire tayin amelede bulunmtyacaklan anla§Ihyor. 
edilmi§tir. Dispanser aym 21 inde Vali Cekoslovakya, §imdiden bu i§e ba§la • 
Muhiddin tJstiindag tarafmdan ac;1la - mi§hr. Hulasa Avrupada iki siyasi ve 
cakhr. askeri ziimre iyice tebelliir ediyor. 

Berberler cemiyeti Muharrem Feyzi TOCAY 
feshedilmiyor 

Diinkli gazetelerden biri Berberler ce
miyeti kongresinin bugiinlerde yapila
cagmt ve cemiyetin hit;bir i§e yaramadr
gr it;in feshi istenecegini yazmakta idi. 

Berberler cemiyeti heyeti umumiye -
sinin - 1 hazirandan itibaren esnafm 
s1hhi muayeneleri ba§hyacag1 ic;in • a
gustos it;inde yaptlmasi Ticaret Odas1 
esnaf §Ubesince muvaf1k goriilmii~tiir. 

Cemiyetin feshi meselesine gelince, 
boyle bir talebin yaptlmasl manastz ola
cakhr. <;unkii Berberler cemiyeti aza -
Ian srhhi muayeneye tabi olan bir ce -
miyettir. Belediye zabJtas1 talimatna -
mesi mucibince bu nevi esnafm bir ce
miyeti bulunmas1 laz1mdlr. Esasen §im
diye kadar Berberler cemiyetinin idare 
heyetinden yapllml§ bir §ikayet te yok
tur. Cemiyetin idare heyeti de bir ay 
evvel se<;ilmi§tir. -···-Mecidiye koyii halkmm bir 

dilegi 
Mecidiye koy halln bir mazbata ile 

Belediyeye miiracaat ederek tramvaym 
Kay online kadar uzatilmasm1 istemi§ -
lerdir. Belediyece bu hususta tetkikat 
yaprlmaktad1r. Koyiin giinden .gline nii
fusu artmakta oldugu gibi bilhassa ya
zm da gezmek ic;in buraya gidenler c;ok 
olmaktad1r. Tramvay §irketi nezdinde 
te§ebbiis yaprlacaktir. 

Romanya ve Bulgaristandan 
gelecek go~menler 

Haziranda Romanya ve Bulgaristan • 
dan go~men nakliyah ba~hyacagt ic;in 
istanbulda Tuzla ve Sarayburnu, !zmir
de Urla muhacir misafirhanelerinde bu 
sebeble yaprlan haz1rhklar sona ermi§ • 
tir. Gec;en sene memleketimize mtinfe
rid ve kollektif pasaportla 40 bine yakm 
muhacir gelmi~ ve bunlar bilhassa Ana
doluda yerle§tirilmi§lerdi. Bu sene de bu 
miktarda gelmesi muhtemel g~menle· 
rin mtihim bir k1smrmn Trakya havali· 
sin de yer Ier;;tirilmesi dli§iini.ilmektedir. 

Mes'ud bir nikah 
Esbak Karasi meb'usu merhum Fer· 

hadm k1z1 Sabahat Glirayla merhum 
Ayan azasmdan ManastJrh !smail Hak
kmm oglu K1bns konsolosu Ekrem A· 
rann nikahlan diin icra krlmmr§hr. 
Genclere saadetler dileriz. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuruljtur. 

Abone ~eralti { Tiirkiye Ha~c 
Y icin icm 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
AltJ ayhk 750 .. 1450 • 
Oc ayhk 400 .. soo • 
Bir ayl.lk 150 " Yoktw: 
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TELEFON TELGRAf ~• TELSiZLE 

ingiltere 3arkta buyuk bir filo yapacak 
lngiltele imparatorluk 
konferanst diin a~tldt 

Biitiin dominyon hiikfunet reislerinin huzurile a~dan 
konferansta Baldvin miihim bir nutuk soyledi 
Londra 14 (A.A.) - :imparatorluk kon lngiltere t;arhta biiyiih bir 

ferans1 saat 10 da Saint- James saraym- fila yapacah 
da ac;tlmt§tir. Ba§vekil Baldvin, ittifak- Londra 14 (A.A.) - News Chronicle, 
la reis intihab edilmi§tir. imparatorluk konferansmm Uzak§ark 

Ac;th§ nutkunda Ba§vekil, bilhassa de- i~in bir imparatorluk filosu ihdast pro _ 
mi§tir ki: jesini miizakere edecegini ve bu fila -

c- ingiltere ittihadt cemaatleri ken- nun 70 milyon ingiliz lirasma balig ola
di kendilerini idare eden ve her biri ken- ca{pm bildirmektedir. 
di hiirriyetine sahib bir Milletler Cemi- Bu fila, Afrikadan Biiyiik Okyanusa 
yeti haline gelmi§tir. Fakat bunlar, giden yollara nezaret etmege memur o
mii§terek menfaat meselelerinde birbi- lacaktir. 
rile tei'riki mesai etmege ah§mt§lardtr. Bu fila, Akdeniz filosu kadar kuvvetli 
Ve hepsi de ingiltere tacmm hissedan- olacakbr. 15 ztrhh, 2 kruvazor filosu, 2 
dtrlar. Bunlarm te§riki mesaisine tel - torpito filotillas1. 
mih ettim; ~iinkii kendi aralanndaki Bu fila, dominyonlar filolarile Singa
miinasebetlerin bu §eklini ehemmiyetle pur iissii bahrisi filosunun bir araya 
kaydetmek istiyorum. Ge~en miihim se- getirilmesi suretile viicude getirilecek
neler zarfmda te§riki mesai prensipi bi- tir. 
zim ic;in daimi bir prensip halinde kal- Bu filonun senelik idare masrafl, 12 
mb I§br. Fakat bu prensipin serbest~e tat- milyon ingiliz lirasi olacak ve 8 mil _ 

ikt isteniliyorsa, bu sisteme inanan yonu dominyonlar tarafmdan temin o
milletlerin prensipin dayand1gt temelle-

lunacaktlr. ri takviye etmeleri Hiztm gelir. Vazife-
miz, bu arahk mefkuremizi muhafaza Londra 14 (A.A.) - Gazetelerin miit-
etmek laZlm geldigine inanmakttr.• tefikan bildirdiklerine gore, imparator-

Muhtelif dominyon reislerinin nut - luk konferanst bilhassa, Amerika ile 
kundan sonra Hertzog, Ba§vekil tara - Fransa tarafmdan istenilen giimriik 
fmdan soylenen nutkun sarahatini tak- manialarmm kaldmlmasl meselesinde 
dir ettigini soylemi§ ve te§riki mesai be.ynelmilel vaziyet icab ettirdigi tak -
meselesinde konferansta herkesin bu dirde ingiltere ittihadt camialanmn 
prensipi tasvib ettigini ve bizzat kendi - siiratle harekete ge<;ebilmelerini temi
nin de bu hususta hi<;bir itiraz1 olmadt- nen bir program tanzimi i~le me§gul a-
gmt i!a.ve eylemi§tir. lacaktir. 
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Miihim bir ifsaat 
' 

Amerikada bir diktator
liik mii kurulacak? 

Va§ington 14 (A.A.) - Amerika diplo
matlarmdan birinin yapmi§ oldugu he
yecan uyandmct if~aat dolaytsile cum
huriyetc;i ayandan Nye, bir takrir verc
rek Hariciye Nezaretini Amerikanm 
Berlin sefiri Edward'dan, ayan meclisi
nin bir anket a<;abilmesi it;in, cAmeri -
kada bir di!l;tatorliik tesisine miizaheret 
etmege amade oldugunu• soylemi;? alan 
milyarderlerin ismini bildirmege davet 
etmesini istemi§tir. 

Nye'in takriri, hariciye enciimenine 
gonderilmi§tir. Zira bu enci.imenin reisi 
.Pittman, bu meselenin derhal ayanda 
miizakere edilmesine muhalif bulun -
maktad1r. 

Amerika Reisicumhuru, Berlindeki 
Amerika sefiri tarafmdan gonderilen ve 
ayan azasmt yiikselt mahkemede yap! -
lacak tslahata zahir olmaga davet eden 
ve heniiz ismi ortaya ablm1yan bir mil
yarderin Amerikay1 cfa~istle§tirmek• 
te§ehbi.isi.ine ktyam etmi;? bulundugunu 
haber veren mektub hakkmda miitalea 
beyan etmekten imtina eylerni§tir. 

Va§ingtonun siyasi mehafili, yi.iksek 
mahkemede yap!lacak tslahat hakkmda 
intikali bir hal sureti bulunacagtm ti
mid etmektedir. 

Ayan meclisince teklif edil.en metni 
adliye enciimeninin 18 maytsta reye 
koymas1 laz1m gelmektedir. Enciimenin 
gayrimiisaid bir reyi, efkan umumiye 
iizerinde fena bir tesir hast! edecegi ve 
Roosevelt'in plammn ayan meclisinde 
muvaffakiyet kazanmasma mani ola -
cakhr. 

Kont de Martel 
Tiirkiye yolile Cenevre 

ve Parise gidiyor 

Antakya 14 (Hususi muhabirimiz -
den) - Kant de Martel'in Cenevre ve 
Parise gitmesi takarriir etmi~tir, 20 rna • 
y1sta Beyruttan hareketle Tiirkiye yolile 
gidecektir. 

Kont de Martel Tiirk1yeden gec;erken 

Ankaraya da ugnyacaktJT. Bu ziyaretin, 

Irak Hariciye N azmnm, Turkiye - Su

nye munasebetleri hakkmdaki konu~ma -

lanm tamambyacak mahiyette olacag1 

tahmin edilmektedir. 

Suriye Ba~vekili Mardam da Parise 

giderek Kont de Martel' e mulaki ala -

caktu. 

Maarif V ekaletinin hazJrla
dJgi hir layiha 

Ankara 14 (T elefonla) - Vilayet 

Maarif miidurliikleri miimeyyiz, memur 

ve mustahdemlerinin Hususl idarelere 

devri ve ilk tedrisat mufetti§lerinin mu -

Vazenei umumiyeye almmalan hakkmda 

Maarif Vekaletince hazlrlanan layiha 

Ba§vekalete verildi. 

Romanyan1n 
milli bayram1 

Atatiirkle Kral Karol 
. aras1nda telgraflar 

Ankara 14 (A.A.) - Romanya is
tiklal bayrami miinasebetile, Reisi
cumhurumuz tarafmdan Majeste 
2 nci Karol'a ~ekUen tebrik tcl
grafile gelen cevabm suretleri a§a
gidadir: 

Majeste ikinci Karol 
Romanya Krah 

BUKRE;:i 
Romanya milli bayram1 miinase

betile Majestelerine en samimi teb
riklerimi ve gahsi saadetlerile dost 
ve miittefik Romanya milletinin 
refaht ic;in alan hararetli temenni -
lerimi arzetmekle bahtiyartm. 

K. ATATURK 
Kamal Atatiirk 

ANKARA 
Milli bayram miinasebetile bana 

ve Romanyaya alan hararetli te
mennilerden dolay1 ekselanslanna 
<;ok samimi olarak te§ekkiir ederim. 

KAROL 

Komiir sergisi 
jiiri heyeti 

Diin Ankarada ilk 
toplanbsini yapb 

Ankara 14 (A.A.) - Dun Enter -
nasyonal Komur sergisi juri heyeti iktt -
sad Vekili adma kendilerine riyaset eden 
lzmir saylav1 Rahmi Korkenin ba§kan -
hgmda ilk toplantJSJm yapml§hr. 

Ekonomi Bakanhgmca hamlanan ta -
limatname hiikumlerine gore ve enternas
yonal sergi biirosunun talimah dahilinde 
te§kil edilen bu juri ilk olarak 7 kategori
ye aynlan e~yay1 tetkik etmek uzere 7 
ihhsas grupuna aynlmJ§hr. Juri ihtJsas 
gruplan yarmdan itibaren hazuhk top -
lantdanna ba§hyacak ve 24 may1stan iti
baren muhtelif e~yamn ve maddelerin tet
kik ve mutaleasile me~gul olacakhr. 

Firmalara tecrubelerin ba§l1yacag1 ve 
her firma ic;in tayin ol unan tecrube giinleri 
teblig edilmi§tir. 

Radlof gecesi 
Ankara 14 (Telefonla) - Tiirk Dili 

Tetkik Kurumu tarafmdan Halkevinde 
bir Radlof gecesi tertib olunmaktadtr. 
Bu gecede meghur Tiirkologun hayati 
ve <;ah;;malart etrafmda konferanslar 
verilecektir. 

PARiS BORSASI 
Paris 14 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinku kapam§ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 110,23, Nevyork 22,33 1/2, 

Berlin 898, Briiksel 373,12 1/2, Amster
dam 1225,60, Roma 117,60, Lizbon 100,25, 
Cenevre 510,75, baktr 63,65, kalay 249,05, 
altm 140,08, giimii~ 20,7,13, kur§un 22,18, 
<;inko 21,17,6. 

CUMHURiYET 3 

HAdiseler aras1nda 

Miinir Nureddin konse-
rinde bir diisiince . ' 

HEM NALfNA 
MIHINA 

Diinya siyasetine yeni is· 
tikamet verilecek 

('E=I vvelki gece Miinir Nured - ~ehid kanadlar 
~ dinin konserinde bulun • L d d I h 

dum. Programm teferrua- Ofi fa a yap1 an MU im miizakereler n s u~ii~, hava §ehidlerinin gii. 
tma girmek istemiyorum. Miinir Nu- t::) nudur. Coklerden gonliimiize 
.reddinin, i~inde bahar manzaralar1 [Ba§taratt 1 inci sahifede] ta tesadiif eden itilafnamenin akdini ko - du§en hava kahramanlanm 
beliren rengarenk sesinin harikaltmm orta~~ <;Ik~cagJ in!J~at ~evcu~.d~r. . layla~tumak maksadile Macar zimamdar- hiirmetle anacagtz. Onlar ic;in, her yd 
da yeniden hatJrlatmJyacag•m. Dun CJOrnale d Itaha, «Buyuk Bn - larile goru§melerde bulunacag1 haber a - yaptJgrnuz ihtifali tekrarlarken Turk 

Yalmz programda goriinen bir ha- lanyamn !talyaya kar~I bir~eyler haz:rla- hnm1~hr. gencligine havaCJlrga verdigimiz buviik 
kikate i§aret etmek isterim: Alaturka makta oldugun!-1» r~zmaktayd': . .. !talyan ve Macar devlet adamlan, ehemmiyeti gostermi~ olacagiZ. . 
musiki yeni eserlerden mahrum go - Bu gazete, lnglbz gazetelenndekl mu- Macaristamn merkezi Avrupadaki diger Bugiin c;1kacak olan «Havacrhk ve 
riiniiyor. Bir konserin on on be§ par- naka§alann, Roma - Berlin mihverini kiT- devletlerle alan miinasebetlerini de tetkik Spor» mecmuasmda ~ehid kartallara kar• 
~ahk programtm doldurmak la:lJm magi ve iki tarafl yekdigerinden tecrid et- edeceklc.rdir. §I besledigimiz sevgi ve hiirmetin sebeble· 
geldigi zaman bile, Dededen Nevresc megi istihdaf eylemekte bulundugunu ila- Miklasm seyahati, Ciano'nun seya • rini anlatan yazlmda §unlan soyledim: 
kadar uzanan devrin eserlerinden ve ed!yordu. . . ' .. . hatini .ihzar e~mi§tir. Ve. uc;. devlet ara - «Vatanlan ugrunda canlanm vermt • 
ba§ka bir§ey bulunmuyor. Tamburi T nbuna gazetes1, Bilbao nun mudaf1- smdakt noktamazar teahlen Roma pro- yenler, onun ic;in hi<;bir §ey vermi~ sayil • 
Refik ~emseddinin nikriz sirtosu gi- lerinin birka~ giindenberi son derecede tokollan c;erc;evesine dahil bulunmakta - mazlar.» 

bi rejyonal renkler ve melodilerle do- asri silahlara sahib bulunmakta ol~ukla - dJt. Pek ho~uma giden bu soz benim de • 
lu giizel eserleri de bugiiniin mahsul- n~~ yaz~aktadiT. Bu hal, Kantabn.k ~~.- Parola, daima §udur: gil; kii<;iik bir kotra ile tek ba§ma Okya• 
lerinden saydamaz: Ne yeni bir bes- hdmdekl ablukayJ zorlamJ~ olan lnglhz dtalyasJZ hic;bir ~ey, Almanyastz hie; nuslan a§an me§hur denizci, demir irade· 
te, ne yeni bir saz eseri, ne de - bir gemilerinin yalmz Basklara ia§e mevaddJ bir §ey yapdamaz.» li ve demir viicudlii Alen Yerbo'nundur. 
iki istisna ile • yeni bir §arlo... getirmekle iktifa etmemekte olduklan ze- Y ani, Rom a, eski Avusturya - Maca· Buyiik Harb i~inde F ranslz hava ordu _ 

h b t I'd t kt d' ristan imparatorlug~ unun basu"badelmevt" d 1 Piyasaya hergiin ~1karrlan eserlcr, a mi ev 1 e me e IT. " sun a tayyareci ik eden Alen Yerbo 
G l G " ' V d 'kte mazhar olmasm1 andJTacak bir halt' has- kl d - ' halis bir musikinin repertuan i~inde enera arrng ene 1 go er e can veren kahramanlardan bah-

saytlmazsa alaturkam1zm tam bir te- Milano I (A.A.) - Alman Hava mane bir nazarla gorecektir. sederken onlann fedakarhklanm yubelt-
vakkuf devresi ge~irdigine hiikmedi- Bakam General Coring Venedik' e gel - italyanm Tuna havzasmda gem§ ve mek ic;in, bu giizel sozii soylemi§tir. 
lebilir. Hemen biitiin konserler, prog- mi~ ve bir otele inmi§tir. Ceneralin bu zi- mustakil bir anla§ma viicude getirmek Yurdun biitiinliigiinii, devletin istikla· 
ramlarmda srk srk tekrarlanan diiniin yareti tamamile husus! ma~iyette olup u- tasavvurunda olduguna ihtimal verilme- lini, milletin §erefini korumak ic;in canla -
eserlerile, bu durgunlugu bize veri - zun zamandanberi cenubi Italyada ika - mektedir. nm feda edenleri birbirinden ay1rmaga, 
yorlar. met etmekte alan zevcesini kar§Ihyacak !talya, Benes'in gec;enlerde Tchesko birini az, digerini c;ok sevmege hakktm1z 

Alaturka musiki, kendi varl1gm _ ve beraber Almanyaya giitiirecektir. Berideve ] urice' de siiylemi~ oldugu nut- yoktur. 
dan §iiphe i~indedir. Sanki her an Roma 14 (A.A.) - Salahiyettar ku biiyiik bir ihtiyatla kar§Jiaml§hr. <;e - Bir kara torpilile <;amurlu siperindc 
kendi kendine soruyor: «Ya§Iyacak mehafil, 15 may1sta bir Alman resmi tre- koslovak Reisicumhuru bu nutkunda, parc;a par<;a alan piyade neferi, bir ~i.ingii 
m1y1m? Garb musikisinden gelen te- ninin Venedik' e gelmesinin bir Hitler • Pragm Kiic;iik hila fa sad1k oldugunu, hiicumunu idare ederken k1t' asmtn on tin
sir dalgalan altmda nefes almak, be - Mussolini bulu§masl projesile hic;bir ~Ia- ancak Almanya, Lehistan, Macaristan de §ehid du§en boliik zabiti, 
nim i~in ne zamana kadar mukad - kas1 bulunmadJgmJ bildirmekte ve Htt - ve diger devletlerle muzakereler icra et- Ostune yJkJlan topraklann altmda czi· 
der? Yeni hassasiyetler verebilmem ler - Mussolini gorii~mesi bahsinde hi~bir mesi lazJm gelmekte bulundugunu soyle- len bir istihkam erba§J, 

i~in, ~algth kazinolarda, alkoliin hi- tarihin tesbit olunmadtgmt ilave eylemek- mi§ti. Y almkthc du§mana saldmr ve hasml-
mayesi altmda nekadar daha kalaca· tedir. Htler • Musalini Miilahatr nm omuzlanna m1zrak saplarken olen sii· 
g1m ?» Kant Ciana'nun nutkundan ~tha- Viyana (Hususi) - Viyanamn siyasi vari askeri, 

Alaturka musiki, bu §iipheden I rrlan manalar mehafilinde mevcud kat'! malumata na - Yarahlan toplarken kahbe bir ate§le 
kendisini kurtaracak biiyiik besteka- Milant 14 (A.A.) - Corriera Della zaran 17 may1s saat 15 te cenubl AI • Allahma kavu§an teskereci, 
rml bekliyor. Yalmz eski eserler bir Sera gazetesi, Kant Ciano'nun nutku hak- manyamn Berhtezgaden §ehrinde Hitler- Cephenin gerisinde, akan kanlan dur· 
san' at nev'inin hayabm istikbale ka- kmda tefsiratta bulunarak diyor ki: Je Mussolini arasmda bir gorii§me vuku durmaga c;ah§Jrken bir dii§man tayyare 
dar uzatmaga kafi degildir. ~iink\i Bu nutuk ltalyan siyasetinin dostlanna bulacakhr. Be~ hususi vagondan miirek - bombasma kurban giden doktor, 
«eski» ve «yeni» varhklarm1 birbirle- ve bilhassa du§manlanna bu siyasetin tam keb bir Alman treni yarm Gras ~ehrinden Bataryasmm toplan arasmda zehir sa· 
rine borcludurlar. Eskiye bagh olm1· ve dogru takdiri ic;in icab eden unsurlan gec;erek Venedik' e gidecektir. Mussolini c;an mermilerle cigerleri parc;alanan top· 
yan yeni, kokleri ~iiriimii~ bir agac vermektedir. bu hususi Alman trenine V enedik'te ra - <;u, 
ve yeniye bagh olmryan eski de dal - italy a, sadece, kendisini fmparatorlu· kib olacakllr. Venedik'te Mussoliniyi T utu§an taretinin cepaneliginde diri di· 
lar1 lrurumu§ bir agac gibi devrilmege gun te*kilatlanmasma verebilmesi ic;in, Prusya Ba§vekili General Goring de kar- ri yanan bahriye askeri, 
mahkiimdur. ban~ i«;inde ~al!§masma miisaade edilme- §Ihyacak ve kendisine Borhtezgaden' e ka- Deniz in karanhklannda havas1zhktan 

PEY AMI SAFA sini istiyor. Oyle goriinuyor ki, ingiltere- dar refakat edecekmi§. bogularak iilumlerin en Js!Jrabhsile can 
de her turlii ingiliz - italyan uzla§masma Hitler • Musolini miilahatmda veren denizalh gemisi kumandam, 

Halka kolayhk 
Posta idaresi ~ok giizel 

tedbirler ald1 
lstanbul pasta miidiirliigii tarafmdan 

almmi§ alan yeni motosikletler dunden 
itibaren faaliyete ba§laml§lardJr. Bunlar 
~ehrin muhtelif semtlerdeki posta kutu -
lanm otomatik cihazlarla gunde be§ defa 
ac;acaklard1r. Motosikletli memurlar bu 
vazifeyi giirurken merkez postaneye gel
mis alan mektub ve saireyi giinde be~ ke
re .§ubelere dag1tacaklar ve ana mukabil 
burada toplanm1~ olan mektublan mer • 
keze getireceklerdir. 

Fatih, Edirnekap1, Topkapl ve Ak
saraya yeni otomatik posta kutulan kon
mu§tur. Bundan ba§ka pasta §Ubesi bu· 
lunmJYan her §imendifer istasyonile va -
pur iskelelerinde posta pulu sahlmasi ic;in 
bey'iye §ubeleri. temin olunmu§tur. 

Posta idaresinin halka gosterdigi ko
layhk ve irsalattaki surati temin ic;in al
dJgJ tedbirler §ayam takdirdir. 

(;ift~inin borcu 15 
taksite baglan1yor 

[Ba§taratt 1 inci sahifede] 

Layihaya bagh cetvelde hususl kalem, 
mahalli idareler umum mudiirlugu, vil\
yetler idare umum miidurlugii, hukuk 
mii§avirligi, niifus i§leri umum mudiir -
liigii, seferberlik miidiirlugii ba§hg1 al
tmdaki kJsJmlarda baz1 degi~iklikler ya
p1lmaktad1r. 

I 936 mali y1h Duyunuumumiye biit<;e
sine munzam tahsisat verilmesi hakkmda
ki layiha da, biitc;e encumeninden gee;· 
ti ve Meclise sevkolundu. 

Anharadahi ihtilal 
Ankara 14 (T elefonla} - Tayyare 

§ehidleri ihtifali ;,:;arm saat 11 de Ulus 
meydanmda yap1lacak, Parti ve Hava 
Kurumu erkam tarafmdan nutuklar soy
lenecek, abideye c;elenkler konacak!Jr. 

1spanya limanlarma gidecek 
Turk gemileri 

Ankara 14 (Telefonla) - Hariciye Ve
kaletinde bir komisyon, :ispanyaya gi
decek Tiirk gemilerinin beynelmilel 
murakabe komisyonu kararlan muci -
bince tabi olacaklan ahkamt gosteren 
bir talimatname projesi haz1rlamakta -
d1r. Projede gemilerin takib ettikleri ro
talar iizerinden hangi murakabe liman
lanna ugnyacaklan ve alacaklan mu
rakiblardan sonra ispanyaya ne §ekilde 
gidecekleri hakkmda hiikiimler bulun -
maktadtr. 

Projenin oniimiizdeki hafta sonunda 
Vekiller Heyetine sevkedilecegi anla§t
hyor, 

muhalif olan gizli kuvvetler mevcuddur. neler goriisiilecek? Butun bunlann hepsi, havada harbe -
Roma - Berlin mihveri saglam ve miies- p derken dii§iip olen tayyareci kadar, sev-
sl.rdt'r. Fransan1n emn1'yet1' hususundaki aris 14 (A.A.) - Echo de Paris 

· d p · k d H' 1 'I giye ve hurmete lay1k kahramanlardu. 
endi~esi ve bir gi.in ingilterenin muzahere· gazetesm e ertmax, ya m a t! er e Onlar da ayni erne!, ayni gaye ugrunda 
tini kaybetmek korkusu, 1talyan impara- Mussolini arasmda yapllacak alan gorii§-

.. II'k h b I h kk d b' ~ehid du§mu~lerdir. torlugunu tammasma mani olmaktadir. meye mutea 1 a er er a m a 1r ta-
k "t I I d t kt d' M h C::.ehid •ehiddir ·, fani insamn en buyuk Popolo d'Italya gazetesi yazlyor: lm mu a ea ar ser e me e Jr. u. ar • "=' Y 

italya, Habe§ cephesinde ve beynel- rir, Du<;e'nin Akdeniz hekemonyas1 ic;in payesi olan §ehidlige eri§emiyenlerin, on-
tt I I. 'It k k 1 I an birbirinden ayud etmeg~ e haklan ve mile! cephede muzaffer olmakta ve her a yamn ngt ereye ar§t yapma Ia o -

· d v .. d I d F"h •· k 'd salahiyetleri yoktur. tarafta tam istiklalini istemektedir. Ita!- ugu muca e e e u rer m ay1 ve 
ya, kimseden kendi hukukunun tanmma- §arts1z olarak ltalyaya zahir olmasmt te- Buyuk Abdulhak Hamidin, Fati~ i«<in 
Slm istemiyor. F akat yabanc! devletlerin mine c;ah§acagJ fikrindedir. soyledigi guzel bir miSTaJ biraz degi§t:re-

bizzat kendi topragmda yeni imparator- Pertinax, !talya ile lngiltere arasmda- rek 
luk nizamma veya hukiimdannm unvan- ki muvakkat itilafnamenin arttk hukum • Tasnifi yerde bitmez ar~a ~tkan kibann 

lar~na riayet edilmesini istiyor. den sak1t olmu§ oldugunu beyan etmek-
Italya, ispanyada, beynelmilel miida- tedir. 

hale kar§ISinda samiml surette aydmlahct Muharrir, diyor ki: 
unsurlar teklif etmi§tir. Fa kat bu teklifler «Duc;e, ingilterenin silahlanmasmm 
nazan dikkate almmak istenmemi§tir. i- kendi aleyhine muteveccih oldugu kana -
talyan meclisinde, 1talyan goniilliilerinin atindedir ve italyada Akdeniz hakkmda 
kahraman idealizmi ~erefine yapilan ortahgl c;mlatan resmi veya yanresml soz
merdce tezahiirat, Italyan vatanperverli- ler, Ingilterenin Akdenizdeki eski heke
ginin utandmc1 yalanlara mukabelesidir. monyasmJ elde etmeden evvel fili ve mus

F rans•z gazetelerinin diit;iinceleri pet icraata gec;mek arzusunda bulundu -

Paris 14 (A.A.)- Siyasi mehafil, gunu gostermekte oldugu, bir ihtimal ola
Ciano'nun irad eyledigi nutukta bilhassa rak ileri surulebilir. F akat bunun ic;in A1-
Fransa ve ingiltereye kar§J kullamlmJ§ 0 • manyanm azimkarane muzahereti lilztm
lan lisamn mutedil ve sulhcuyane mahiye- d1r. Halbuki Dut;e, Venedik'te Viyar.a
tinden bahsetmekte ve bunun, vaziyetin da, Budape§te' de ve Bukre§'te Almanya
tenvirini derpi§ etmegi umide medar ala- nm menfaatine c;ah§mi~ oldugu halde Al
cagmJ ilave eylemektedir. manyanm kendisine yardun etmesini ve 

italya ile Fransamn mukarenetinden ii- Almanyamn bizzat kendi menafii mev -
midini kesmemi~ alan sag cenah mehafili, zuu bahsolmadik~a muhataralanndan c;e· 
bu nutku, biiyuk bir memnuniyetle kar- kinmekte berdevam oldugu bir harbin 
§Jlamaktadu. Sol cenah mehafili ise, bu tehlikelerini goze almasmt temine muvaf
sozlerin italyan diplomasisinin yeni bir fak olamam1~t1r. M. Mussolini, M. Coe
manevrasml gizlemege matuf olmasmdan ring ve von Neurath'la degil, bizzat 
endi~e ederek her ne suretle olursa olsun Fiihrer'le gorii§tugii takdirde acaba daha 
miitalea yuriitmekten i~tinab etmektedir. muspet neticeler istihsal etmek bahtiyar • 

Leh gazetelerinin net;riyatr hgma nail olacak ml ?» 

Var§ova 14 (A.A.) - Kant Cia -
no'nun nutku hakkmda tefsiratta bulu -
nan Cazetta Polska diyor ki: 

«Kont Ciano, batJ paktJ muzakerele -
rinin muvaffakiyeti hakkmda nikbinlik 
gostermemi~tir. 

italyan D1~ Bakammn, bir batJ pak
tmm gozden uzak tutulmamast laz1m ge
len Lehistan acil menfaatlerini teslim et
mi~ oldugunu kaydetmek icab eder. 

Viyana 14 (A.A.)- Coering'le 12 
ki~iden ibaret maiyetini goturmekte alan 
tren, sa at I 0, 1 0 da !talyan hududunu 
ge~mi~tir. 

italya Kralr Pefleye gideceh 
Roma 14 (A.A.) - Havas Ajan

SI muhabirinden: 
Ciano'nun Macar Naib hukumeti A· 

mira! Harty' nin 1936 ikincite~rininde Ro
maya yapml§ oldugu ziyareti iade etmek 
uzere italya Kral ve Kralic;esinin yakm
da Budape~teye icra edecekleri seyahat· 
ten bilistifade italya ile Romanya arasm
da akdedilmek istenilen ve Macaristan 
tarafmdan ~1kanlan bir tak1m mu§kula-

Almanya hiiyiik el~isi lkbsad 
Vekilimizle gorii§tii 

Ankara 14 (A.A.) - Almanyadan ye
ni avdet eden Alman biiyiik elc;isi von 
Keller bugiin Ekonomi Bakam Celal 
Bayar tarafmdan kabul edilmi~tir. 
Tiirk - Alman ticaret miinasebetlerinin 
dostane bir muhavereye zemin te~kil 

ettigi ve iki memleket arasmdaki mu -
zakeratm 3 temmuzda Berlinde ba~hya
cagi haber allnmt§hr. 

lsve~ silahlamyor 
Stokholm 14 (A.A.) - Parlamento 

1936 da tesbit edilmi~ alan silahlanma 

programmm geni~letilmesi ve tatbikt -
mn tesrii hakkmda sag cenah partisi 
tarafmdan yaptlan teklifi bir kere daha 
reddetmi§tir. 

Parlamento, harb gemisi in~aatma mii 
teallik olarak 13 bu~uk milyon kurona 

yiikselen normal tahsisah kabul etmi§

tir. Sag cenah bu paradan 7 milyon faz
la tahsisat teklif etmi§ti. 

demekte hata yoktur. 
0 halde hepsi ayni yiice mertebey;: va· 

ran §ehidlerimiz arasmda neden yalmz 
hava kahrarnanlanm digerlerinden ayn 
olarak amyoruz. Nic;in umumi bir «~ebid
ler gunii» yok ta yalmz «hava §eh!dleri 
gunii» var. 

Umuml bir «§ehidler gunii» olmamas1 
hakikaten bir eksiktir; fa kat ayn bir <<ha
va §ehidleri gunii» olmas1 fazla de~i 1 dir. 
<;unkii tayyareci, insan denilen mah!u • 
kun, zekas1 i§lemege ba~ladrgJ giindenbe
ri pe§inden ko§tugu bir gayeyi, u~;mak 
emelini tahakkuk ettiren bir kahramancLr-
0 sadece bir vatan §ehidi degil, bir ilim 
ve fen kurbamd1r da ... 

Mavi gokler be§erin hayalini her z.a • 
man kendine <;ekmi~tir. Butun dinler, bu
tun itikadlar, o sonsuz maviliklerde, i!ahi 
kuvvetler gizlendigine, peygdmberlerin 
goklerde dola§hklanna inanmt~lar, hemen 
hemen biitiin insanlar, semalann kutsiye· 
tine iman etmi~lerdir. cenaiJ aliyat, ar~l -
ala, hep yedi kat gokun ic;inde addedil • 
mi~tir. Be§er her§eyi giiklerden beklemi~
tir. Dua edenler, gozlerini kara topraga 
degil, mavi goke dikerler. Dindar olmt -
yanlar ic;in de gok, dune gelinciye kadar 
eri§ilmez, b1r ideal olarak kalml~!tr. Y er· 
lerde surunen insanlar, aSJTlarca bavalar· 
da u<;u§an ku§lan k1skanm1§lardu_ 

Cunduzleri, gune§in yand1gJ, geceleri 
aym ve yJ!d1zlann pmldad1g1 bu esraren· 
giz bo§lugun cazibesi hepimizi daima 
kendine dogru c;ekmi§tir. 

!nsan zekasmm tabiatte en sonra fet -
hettigi yer, gok ve en son hakim oldugu 
madde hava olmu~tur_ Bunlan ele ge<;!ren 
fevkalbe§er fatih ve hakim de tayyareci· 
dir. Biz, bugiin, hava §ehidinin hahrasmt 
taziz ve tebcil ederken vatan §ehidile be· 
raber bu fevkalbe§er kahramanm kar~Jsm
da da egiliyoruz. Sehid kartallan, kmk 
kanadlan, hiirmetle anarken bugun yedi 
kat gokun ustune stratosfere c;1kan tayya
recinin, yann, oteki seyyarelere, ba~ka 
dunyalara kadar gitmesini temin ic;in onu 
tesci etmek istiyoruz. Herhangi bir mille-

[Lutten sahifeyi ~evirtntz] 
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A "I Rihbm tamirati Hukukundan feragat 

II ~~~~= B ii y iik a §k I Simdi de EminOnii tarafJ ~~~~.!!!~!!:.~!\~!!~in ........ bOyiik JI'UP tamameu '-'======================= !1 ' d 1• daha hukukunu kaybetmek uzere oldu- doldu. ( Bu aks. amid progra~ ) .. takviye e i 1yor - · ·t· B d x r· A t ·d·· Y az gelmi§ti. Madam Barnier cam! a - lanmasmi kabul etmi§ti. Y almz onun bir _ gunu I§I 1yoruz. u a, ra u;e s n m K Ut;Uk Grupa 
b I b .. ·· ·· d karde§i Prens Charles'in oglu ve !sve~ iSTANBUL: 

n siliyordu. Perdeleri takmadan evvel, i§ u masmi ve utun gun ev e oturma- Galata ve Emino··nu·· r1ht1m!annm tak - kavdolm1ya ac:ele edioiz. 12,30 plakla Tiirk muslklsi - 12,50 hava~ 
d. d N Krahmn yegeni Prens Charles'drr. 

bahc;ede sebze tophyan kom§usunu c;ag1 - masmt arzu e Iyor u. e yaz1k ki adam viye ve tamir i~ ilerlemi•tir. Karakoy Ia- · K 1 h d Par is • MilAn • Bel g rad dis - 13,05 muhtelif pl~k ne11riyatl - 14,00 
k I d E I ~ b t . . d c· t •· k ,, ' Son zamanlarda Isve~ ra ane am son - 18,30 plakla dans musil.dsi - 19,25 gi-

rara konu~maga ba§ a 1. vve a yaz - O§ a gezmeyi seviyor u. met e In a- rafmdaki nhhmin kaymasma mani olmak azas1 arasmda vuku bulan kiifiivsiiz iz- 8u Grupla 14 Temmuz Frans1z tar solo: Marya Parudi tarafmdan - 19,50 
dan, sonra mevsimden ve i§lerden bahset- zandigi paramn yansm1 alarak meyha - iizere burada denize altJ bin metro mika- divaclarm bu ii~_;iinciisiidiir. Milli Bayramm• da gorec:eksiniz. konferan.s: Spar fevaidi hakkmda Bay Ce~ 
tikten sonra: nede §arab ic;ip eve sarho§ doniiyordu. bmdan fazla ta§ dokiilmii§ ve nhtJmm Prens Charles, prens unvamm muha- 142 ll' radan 

1
.t l"bar en Ia! tarafmdan - 20,00 Fasll saz heyeti- 20,30 

k . d N"h c· .. k d' . . d d Bay Orner Rtza tarafmdan arabc:a .sOylev ... - Dogrusu hayahmdan §i ayet~J e- 1 ayet metete In en JSJni ev en ata- temelleri esash bir •ekilde tamir edilmi§- fazaya devam etmelke beraber bane an 
.. I k ' tl Murac:aat : NAT fA Beyoglu 20,45 Fast! saz heyeti: Sa at ayan - 21,15 or~ gilim. Dort klZ!m var. U~ii evli ve mes- cagm1 an aymca biraz harekete gelere tir. ~imdi burada nhtJmm duvar, iskele azallgmt kaybedecektir. Bazi rivaye ere kestra - 22,15 Alans ve Borsa haberleri ve 

ud. En ku<;iigii de bir terzinin yanmda, bir fabrikada ~h§maga ba§ladi. Cok pa- ve kaldmmlan yapi!maktadir. gore, Bel~_;ika Krah Leopold, kendisine ~-lzmirde : Kil~iik Kardi~al Han 30 ertesl gtiniin program! _ 22,30 plakla solo· 
iyi para kazamyor. dedi. Ira kazamyordu. Yalmz cumartesi giinle- Eminonu tarafmda nhtim civannm bir diikahk tevcih etmek tasavvurun - Mazhar Yalav la~i~~:ve operet parc;alan - 23,00 son. 

Prensin ni§anland1~ kadm Stok o m S - Ginette degvil mi? Fakat o bir giin ri haftahg1 almca ak§ama kadar ic;iyor, temizlenmesi i§i bitmek uzeredir. Bu b- dadir. h 1 T T A M A R A 17,30 gramofon _ 18,30 edebi yaym, ko-
sizi b1rak1p gidecek. ziliurna eve doniiyordu. s1mdaki temellerin saglamla§tlTllmasJ i~in nu~;~ma, ev musiklslni o~renellm! - 19,35 

sosyetesinin tamnml§ simalarmdan olup i ve ilaveten bergiin ilk k f h b 1 h r Madam Barnier cevab verdi: Bir cumartesi giinii Cinette son defa buraya da birkar bin metro mikab1 Ia§ onu11ma, gramo on, a er er, ava, spo 
,. bir kontun mutallakasldlr. N seansta ve saire - 20,15 filimlere ve tiyatroya dair· 

- Zannetmiyorum, o hie; evlenmek olarak §U tenbihte bulundu: dokulecektir. • • A 21,05 BUYUK BAHAR KONSERi - 22,40 
fikrinde degildir. - Fernand! Bu ak§am da eve sarho§ !ki taraftaki nhtJmlann bu §ekilde ta- Venedikte heyelan ME A~k Bandosu PiYANO KONSERi - 23,15 haberler, hava 

I. V ]' · ' I k b I k b ve saire - 23,25 MUSi:Ki. Kom§usu gulerek: ge men... a IzmJ ta§ I ta u aca sm mir ve takviyeleri devam etmekle hera er Venedik 14 (A.A.) _ Topraklarm A BERLI.N·. 
0 I · d" I · k N <;ar,amba matinelerinden - Amma bir dostu var, dedi. , bu soz en m em1yere • gene sar - yakmda nhtJmlann uzatJlmasJ ve son sis- kaymas1 neticesinde burada 4 ev y1k1l - S iti baren 17,05 e~lencell yaym - 19,05 gramofon -

- Bu muhim bir§ey de gil, atelyede ho§ geldi. Ertesi sa bah Cinette sadece: tern vesaitle takviyesi i§ine derhal ba§ia- mi~hr. 10 ki§inin oldiigii, bir~_;ok ki§ile- I MARl" NELLA 19,50 spar - 20,05 MUSiKi VE ~AN - 20,50 
rah•an k1zlarm, pazarlan dans etmek j - - Valizin, kapmm e§iginde duruyor, nacakhr. Bu i• hakkmda Londradan gon- rin de yaralandi1h tahmin edilmektedir. haberler ve saire - 21,15 OPERA YAYINI: ,. ' ~ -lli.li--l.lilll.l"'ilil·--------------••••••••••llllj QAR VE ZiMMERMAN- 23,05 spor ve sa-~in bir erkek arkada§lan olur, diyerek dedi. derilen projeler liman i~letme idaresi mii- I ' ire • 23,35 GECE MUSi:Kisi - 23,50 hava. .. 
perdeleri takmaga ba§lad1. Tam 0 ma- Fern and aparhmandan ~1kar <;Ikmaz tehasSISiarile fen memurlarmdan miirek- Bugiin I• p E K sinemasmda 2 bOyOk filim bird en 24,05 e~lenceli kon.ser. 
da kap1 ralmdi. Madam Barnier, kap1y1 kapmm kilidlendigini hissetl!li§ti. Ak§am keb bir heyet tarafmdan tetkik edilmek- PE§lTE: 

,. I 18,05 ropartaj - 18,50 ASKER! BANDO .. 
ac;ar a~maz bir askerle kar§Iia§l!: kansmi, atelye kapJSJnda bekliyerek ya - tedir. 1 • 0 R M A N L A R H A K I• M I• 20,05 konU§ma - 20,35 c;iNGENE ORKES ~ 

- Bonjur anne I vard1, yakardt. Nihayet gene ban§hlar Sarayburnundan Eminonline, Kara • TRAS:iLE MACAR §ARKILARI - 21,35 ha-
Elinde san mukavvadan bir bavul Fernand gene uslanmadJ. ikidebir valizi- koyden Fmd1khya kadar imtidad edecek f 1 - L KAH T berler • 21,55 ORKESTRA KONSERi-23,20 

I b I d FranSJZca sozlu ASK - HT LA RAMANLIK - CESARE gramoron - 1,10 haberler. 
vard1. S1rtJndaki, agz1 iyi baglanmamt§ ni a 1p gidiyor, sonra gene ari§Iyor ar 1 alan nh!imlann 1slahi, antrepolar in§aSJ, ve SERGOZE~T ~ AHESERf. Ba§rolde: BUKRE§l: 
torbadan bayat ekmek parralan gorunii- Bir giin anne bz kap!CIYI ~agJrdiiar: nhhmlann luzum goriilecek yerlerine mi- b I 18,05 ASKER! BANDO - 19,05 hava, ko ~ 

"" WARNER BAKSTER ve on in erce figliran 
yordu. Adam apar!Imamn ic;ine dogru - Biz gidiyoruz, birka<;; gun sloknra haniki tesisat konulmasl i§leri iki senede 2 L I H d I s e r s e r I" I e r K r a II (TUrkce I ~=a-~~.~~~~~!::~~ ~~~~m~g~ : 
bakarak: gelecegiz. Fernand gelirse, mem e etJ ba~anlacak ve be§ milyon lira sarfedile - - ore ar I sozliJ) 21,20 mektub kutusu - 21,35 EOLENCELi 

- Ben, kizmizm ahbabiyim. Kendisi terkettigimizi soylersin. cektir. :~=================:;::;:;:::;:::::;:;- KONSER - 22,35 spor, haberler, hava ve 
burada degil midir? Sekiz gun sonra dondiiler. Arhk sar - ---------- saire- 22,50 GEGE KONSERi - 23,50 fran· 

GOMROKLERDE s1zca ve almanca haberler - 24 son haberler. Madam Barnier, askeri tepeden hrna- ho§ adamdan kurtulduklanm zannediyor- Bugiinden ASRAI Sinemada Herkes~. ko~~~racak LONDRA: 
ga kadar suzdii. Bu acayib adamm k1zile lard!. fki aydanberi Fern and; hi~ go run- it ibaren 2 guzel hhm 18,05 c;ocuklarm zamam - 19,05 DANS 
alan alakasmi bir tiirlii kestiremiyerek: memJ· •ti. Bir gun polis gelerek: So - Sirkeci giimriik binaal N 0 k . c;;: .. K b I k I ORKESTRASI - 20,05 hava, haberler ve 

' Me§hur SA D R or estrasmm I§- ..,antor ov oy arm ra I saire - 20,35 §AN KONSERi - 21,05 konu§-
- Buyurunuz, oturunuz, dedi. kakta, bayiimi~ bir sarho§ bulduk - Sirkecide eski gii.mriik binasmm, bir tirakile unutulmaz ve sevimli yJ]diz RICH A RD DlCK F O RAN'in rna - 22,05 TAC GiYME KONSERi • 23,05 
Adam gosterilen odaya girip oturdu. lanm ve hastaneye kaldudtklanm yolcu salonu haline konulmast keyfiyeti MARCEL CHANTAL ve SHELLfA MANNORS ile spar, hava, haberler ve salre - 23,35 DANS 

Madam Barnier, baz1 sualler sqrmak is- soyledi. Ginette, gidip onu gordi.i. Fer- Vekalet~e tasvib edildigi i<;in faal-iyete FERNAND CRAVEY ORKESTRASI. 

tiyor, fakat bir tiirlu cesaret edemiyordu. nand hasta hasta aghyordu. Zavalh a - ge~ilmi§tir. tarafmdan oynanan ve seyircilere co§- beraber c;evirdigi i~i~~~~f~~: _ 18,20 KLARNET KON-
Pencere uzerinde duran sabunu ald1, be- dam c;ok zayiflami§IJ. Ginette tekrar onu Bu binada holi.in etrafmda gii.mri.ige kun dakikalar gerirtecek alan K I Z I L C A Y I R SERi - 18,50 gramofon - 19,05 GiTARA 

k d I b d I h . . · aid levaz1m ambarlan bulunmaktadlr. "" .. '"] · · MUSiK.is:t - 19,35 haberler - 20,05 ~ARKI-
zi de alayun der en su o u ar ag1 eve getirdi ve hertiir li istira atlm temm Liman t§Ietme idaresince, yolcu salo- MACAR ROMANSI goru memi§ ve yem macera LAR _ 20,20 gramofon, haberler, hava _ 
dii§iirerek: etti. Fern and, ayaga kalkmca gene ic;ki- nu haline konulabilmek uzere binada muhtesem filmini goreceksiniz. ve sergiizest filmi 21,05 EOLENCELi YAYIN - 21,35 OPERET 

- Ah! Ne beceriksizim .... dedi. As- ye ba~ladt. Madam Barnier, kmna: icab eden tadilatm icras1 i~_;in bu am • MUSiKisi- 23,35 haberler, gramofon, ha· 
ker hemen: - Daha bu adam! sevmekte devam barlarm da ba•ak bir mahalle nakll' 1·cab va - 24,10 dans muslklsl. 

~ Muhterem mii~terilerinin umuml taleb ve arzulan uzerine ROMA: 
-Anne, size yardim edeyjm. edecek misin? diye sordu. etmektedir. Liman !§letme idaresi, gii.m- A s· d 18,30 DANS MUSiKisi - 18,55 
Bu «anne» kelimesi, kadm! iyice sinir- - BakaiJm.... ri.ige, levazlm ambarlan i~_;in Sirkecide M i L L I lnema a yaym - 21,45 KARI§IK MUSiKi 

lendirmi§ti. Bu tammad1g1 adam nic;in Birka~ giin sonra Fern and gene ka - Lim an antrepolan kaqlS!ndaki R1hhm komedl - 23,20 BUYUK KONSER 

kan~tk 
- 22,(}5 
- 23,5(} 

kendisine «anne» diyordu? p!dJ§an edildi. Aradan bir sene gec;mi§ti hamm tahsis etmi§tir. ~imdi, bu am - goriilmemi§ bir muvaffakiyetle gosterilmekte olan ~D!!"AN._s~MU~s;.iKI~·~s~i.~~~~~~~~~ 
- KmmJ c;oktan mi tamyorsunuz? F ernand ortahkta yoktu. Cinette, artJk barlardaki levazm buraya ta~macak ve R 0 M E 0 ve J u L I. E T No·. BET<;I' ECZANELER 

I bina Liman idaresince teslim almarak - Be§ senedenberi beraberiz. Gec;en eskisi gibi §en degildi. Kumm dudak an 
C · d derhal icab eden in§aata ba~lanacakhr. Bu ak§am ~ehrin muhtelif semtlerinde 

sene askerligimi yapmak i~in ezaym bile solmu§tu. F ernand\ hala seviyor u.. Emsalsiz a§k ve ihti~am filmi ve mevsimin en buyuk §aheseri. nobetc;l olan eczaneler ~;>unlardLI: 
gittim. Hasta dondiim. lstirahate ihtiya - Bir sonbahar ak§amJ, Ginette atelyeden Giimriikler Levazrm miidi.iri.i Cevad, Aynca•. Yenl" R 1• N _ T i N • T i N istanbul cihetindekller: 

C B I d h I levaz1m ambarlarmm nakil i§ine neza- Emlnoniinde (Bensason), Beyaz1dda (A· c1m var. inette bana « ize ge sana donu§!e, kap1lannm oniin e ayret e, ret etmek u""zere, du··n, Ankaradan .:ehr1·_ 
d B. ~ GANCSTER L ERE KARSI sadorl, Kiic;tikpazarda (Necati Ahmed), E-c;ok iyi bakanz, dedi.» Bu vaziyet kar- Fernand'm mahud valizini gar u. tr mize gelmi~tir. yiibsultanda <Mustafa Arifl,' §lehrem1ninde 

§Ismda kacl.n busbutun ~a§HdJ. Belki yi!'- ~Ighk kopararak annesine seslendi: (,-------:----:-----:----) Bu filim bu sene l stanbulda bir daha gosterilmiyecektir. (Hamdil, Karagiimriikte (Ar1tl , samatya-

mi defadan fazla saate bakarak: - Fernand geldi. Herhalde meyha- ASKERLiK 'SLERi !==========:;:::::;:;============== da (Rtdvan), t;lehza.deba~mda <Hamdil, 1 I · F d - Aksarayda (~eref), Fenerde (Htisameddtn>, 
- Kulagim biraz ag1r i§itir, sizin e nede ic;iyor, dedi. Ciin er ge~tJ. ernan 1 $I K L 

1
• s ES 

1
• N 

1
• N Alemdarda (Abdtilkadir), BakLikoyde (Hi· 

c;ok konu§amiyorum. AffmiZI taleb ede- gelmedi. Ginette bekliyordu: ~ubeye dave t laD. 
nm. - T uhaf §ey ... Fern and ortada yok.. UskUdar Asker Ilk ~ubes1nden: Beyojtlu cihetlndekiler: 

A k I V I. ' . b k k '\ SenelJ"k bu"'yu"k mu"samereSI• istikl~l caddeslnde (Della Suda), Tepe-s er gur ses e: a IZim ac;1p a sa m1 r §lubemizde kayidll olup her sene mutad ba~;>I Asmahmescidde (Kinyol1l, Galatada. 
- Zarar yok, dedi. Mahud valizin ic;inden eski bir cekete olan yoklamalarl gelrnedlklerlnden dolayt b (Htiseyin Htisniil, Taksimde (Limonciyanl, 
S b. b k c· ld' I I b" k d k B k bd aktbetleri me~hul olan a§ajttda ktinye ve 19 mayJs ~ar~am a "l~;>lide (Narglleclyan), Kastmpa~ada (Mii-aat on tr u~u Ia mette ge I. i ik enmi§ IT ag1 ~~ h. u me tu a adresleri yaz1h u" yedek subaym istanbul- d " 

I. d B" y gUnU gecesl saat 9 a eyyed), Haskoyde (Neslm Aseo), Be§lk -Kirmtzi dudakh, §Uh bir esmer giize IY - Fern and affedilmesini istiyor u. << IT da iseler 48 saat zarfmda blzzat, t9.1jrada 1- ta~ta (Siileyman Receb), Sanyerde (Asaf). 
di. Adami goriir gormez: muhacir kafilesile Afrikaya gidiyorum seler ar;lk a.dreslerinl blldirmek suretile MELEK st·nemastnda vert.lecektir Usktidarda iskelede (Merkez), Kadiko ~ 

- Beni bekliyebilirdin Fern and! Hastayim ... Egv er or ada da i§ bulamaz • mektubla ~ubeye miiracaatlerl ehemmlyet- Usktidar, Kadtkiiy ve AdalardakUer: 
le ilan olunur. yiinde Pazaryolunda (Ritat), Btiytikadada 

Sonra annesine donerek: sam ac;ltktan oleceoim. Ben c;ok degi§ • Yedek P. Ysb. Sablh Nuri o~lu Ahmed ZENGiN ve GOZEL bir program hazirlanml§hr. ($inasl RJza), Heybelide (Halkl. 
- Eger musaade ederseniz ni§anhm tim Cinette! fstasyonda mektubumun ce- 310 Bursa 11412. ihsaniye HaCJeminpa.§a so- Biletler Melek sinemasi gi§esinden almabilir. 

bizimle oturacak. vabm1 bekliyorum. Tren on buc;ukta kal- kak 19 No. 
Yedek P. Ysb. M. Salim oglu Mustafa Ha-

Zavalh kadmm gozleri ya§la dolmu§- kiyor.» lid 316 istanbul 25917. Maltepe SakiZagact 
tu. Daha biraz evvel saadetinden bahse- Cinette mektubu okuduktan sonra, o- Yedek P. Ysb. Ahmed oglu Abdurrahman 
diyordu. nu ebediyyen gormiye~egini anlad1. San- 19 No. 309 Yanya 13100. Uskiidar Arakiyeci 

- Demek yemegi de burada yiyecek- ki sekiz giindenberi kend.isini istasyonda Hacicafer BalCJ yok1IIIu 45 No. 
siniz. N e hazirlayJm? bekliyormu§ gibi, on a ko§mak istedi. An· 

- Anne Fern and mii§kulpesend de - nes1: VEFAT 
gildir. - Hastasm, c;1kma. Gitmi§tir. Mektub c;ankm saylaVI profesor Bay Faz1l 

Cinette annesini mutfaga kadar takib sarih. 1stersen ben gideyim, dedi. K1zca- Nazmi Orkiiniin biraderi Kandiye e§ra-
ederek: giz dii~undii ve mmldanarak: fmdan ve kudemayi memurinden §air 

N 0 d I. _ r 0k ger kaldik.... Yunus Racih Orklin evvelki giin vefat - e yapayun, anne l nu e ICe se- "Y ""$ 

· Ginette, rok sagvlam bunyeliydi. Bu etmi§tir. Cenazesi dUn $i§li S1hhat Yur-
VIyorum. · · Bir tiirlii unutamiyorum.... "' dun dan ehibba ve taalh1katJ tarafmdan 
Buyuk a§k..... biiyiik a~km acJsJ daha ustun <;Ikh ve onu ihtifalati layika ile kaldmlarak Ferikoy 

Madam Barnier gozya~lanm silerek oldurdii. kabristamnda medfeni mahsusunda de£-
sofrayJ kurdu. F ernand i§tiha ile yeme • $imdi... Zavalh anne yalmz kalmi§. nedilmi§tir. Saym say lava ve ailei ke-
gini yedikten sonra Cinette'i atelyeye kederlerile ihtiyarhyordu. Kendisini a - derdidesine beyani taziyet ederiz. 
goturdii ve tekrar dondii. Ak§am Madam vutmak i~in s1k s1k, kom~ularma gidiyor, 
Barmier klZlna: zavalh kizile, bedbaht F ernand'm hi -

- Acaba Fernand bir yerde c;ah§acak kayesini oldugu gibi anlahyordu. Bu bu-
m!~ diye sordu. yuk a§k hikayesinin son una gelince, ~es1 

- $imdilik, daha i~ bulmadJ. kiSllarak hic;kmklarla aghyordu. 
Kadmcag1z, klZlmn Fernand'la ni§an- SEM IH DINO 

VILAYETTE 
Orman koruma te~kilat 

kanunu 
Orman koruma te~kilat kanunu Vi

layete teblig edilmi§tir. Orman koruma 
vazifesi bu kanunda gosterilen §ekilde 
askeri k1t'alara verilmi§tir. Bu k1t'alar 
koruma vazifelerine hale! gelmemek 
§artile askeri usullere gore te§kil, talim 
ve terbiye edilirler. Ziraat Vekaletine 
bagh ve Tiim komutan salahiyetini haiz 
bir orman gene! komutanh~ te§kil olu
nur. Ormanlarm viis'at ve ehemmiyeti
ne gore alay veya miistakil tabur veya 
boliik halinde te~kil edilecek alan bu 
lat'alar bu komutanhk emrine verile • 
cektir. 

ONIVERSITEDE 
·ocret1i muallimlerin maa§· 

lart veriliyor 
Birkac; aydanberi maa§ alam1yan orta 

mekteb ve liselerdeki i.icretli muallim • 
lerin iicretlerine aid alan havale dun 
gelmi§tir. Ucretli muallimler bir iki gu
ne kadar birikn'i§ maa§lanm alacak -
lard1r. 

P rofesor Ropke istifa etmedi 
Universite iktJsad Fakiiltesi profesor

lerinden Ropke'nin istifa ettigi hakkm
da dlinkii gazetelerden biri tarafmdan 
verilen haber dogru degildir. Profesor, 

T EPEBASI 

GARDEN'i 
Bu ak§am 

Paris Empir ve Elhamra tiyatrolan 
nm me§hur fantazist §antorii 

PERCHiCOT 
Akrobatik dansorler 

GiLLY ve WESTER 
.$ayam hayret R us dansorleri 

TRiO UDALAiA 
Ceceyansmdan sonra 

0 ANSi N G'de 
M e§hur realist §!antoz 

JANE BRUYERE 
son numaralarmda 

Y A R IN 17 D E M A TtNE 

r 

Paris ve Londrada oldugu gibi §ehrimizde de mevsimin 
artistik hadisesi ; §iiphesiz 

SAKARYA 
SiD.emasinin 

D iinyanm diger biiyuk §ehirleri sinemalarmm ayni 
zamanda gosterecekleri ve sabiCSJzhkla beklenen 

iNGiLTERE TACtNIN iNCitER' 
harika filminin iraesine ba§hyacagi 
18 MA YIS AK.$AMI i~in tertib ettigi 

GALA M OSAMER ESi olacakt1r. 

en buyuk 

K ral 6 nc1 J orj'un tac giyme toreni mii nasebeti le hediyeten takdim edilen ilk 
ve yegane sinema ~aheseri. 

Hami§: Bile tier hergun sa bah saat I 0 dan itibaren satJlmaktadJr: 

T elefon : 41341. 
Bu filim, ba~ka hi~bir sinemada gosterilmiyecektir. 

Bugiin TURK sinemas1nda 
~imdiye kadar gtirdUgUnUz filimlerln en eglencelisi 

B A Y A N G E N E R A L (FransJzca) 

Bir ziyal miiessif 
istanbul sab1k tahakkuk miidiiri.i ve 

2 nci Umumi Miifetti§lik Maliye mii§a· 
viri Talat Erdil klsa bir hastahg1 miite
aklb elim bir vaziyette hayatma veda 
etmi~tir. Cenazesi pazar giini.i saat 11 de 
Cerrahpa§a hastanesinden kaldmlarak 
Edirnekap1daki ~ehidlige defnedilecek
tir. Mevla kederdide ailesine sabrr ve 
metanet ihsan buyursun. 

r YENi ESERLER ' '-----=-=::.::..:. _____ _; 
Y alova hakkmda bir eaer 

Asari Atika Miizeleri Miidtir muavini ve 
Edebiyat Fakiiltesi Yunan tarlhi doc;enti 
Arif Mi.ifid Mansel tarafmdan Yalov:a ve ci
van hakkmda bir eser yaziimi§tlr.Istanbul 
miizeleri ne~riyatl i~eris!ne dah!l olan bu 
eserde Arif Milfid, ~imdiye kadar yap1lrn1~ 
alan arkeolojik tetkikatmdan da lstifade 
ederek Yalovamn Miladdan evvel ii
c;tincii y1lmdan itibaren tarihinl tesbit 
etmekte ve gene bu devirlerde buralarda 
ya~am111 ve Et111lere akraba olduklan anla 
§tlan Asya men~e·u kavlmlerin ltlkadlar 
iizer!nde b1rakt1g1 tes!ri de tebariiz eLtir 

RUBY KEELER· DiCK POWELL ve yiizlerc:e Ilene ve ,, iizel erkek ve k z 
Havayen adalarmm a~k adetleri, Sevi4meler, Havayen daoslan, nefis 

- miizik, zen srin sahneler, ne11'e ve zevk. Bugiin saat 1 de matine 

dikten sonra Miladdan evvel altmc1 as1r 
dan itibaren Miladm dordtincii asrma, da 
ha do~ru.su I. Kostantin devrine kadar 
devam eden zaman zarfmda Yalova tarihi 
ni muhtelif noktai nazardan tetkik etml~ 
tir. Tarihr;i doc;ent bundan sonra Ko.stan 
tin devri Yalovasmt, JUstinian devri Ya 
1ovasm1, Yunanistan devrinden sonraki 
Bizans devri Yalovasm1 ve orta zamanla di 
ger zaman Yalovasm1 uzunuzad1ya tarif e 
derek bu muhtellf devirlerde Yalovanm di 

Bu hafta S U M E R 
ni, iktJSadi ve lc;tlmai baktmmdan ehem 

d I miyetini kaydetmi1} ve bu giizel beldeyi sinemasin a I elinde bulunduran mmeuerin iktJSadlan u 
zerlndeki tesir ve ehemmiyetl tebartiz 

V I. C TOR F RANCEN Arif Mtifid, arkeolojik tetkikat neticesln 
Gorulmemi§ yeni bir. filim de Yalovada elde edilml~ muhtellf mezar 

KALiFORNY A HAKtM t M A R CEL C HANTAL ve adak istenert uzerlnde de durmu~ ve 
Me§hur artist JEA N PiERRE A U MONT bunlarm birc;ok fotografilerini eserine 1la 

N OLO ve ROLAND TOUTA 1N ve etmi~ttr. 
E DWARD A R Dikenli <;it 

t f d f tarafmdan oynanm1• ara .m an rans1zca ~ Gene ve giizide hikayeci Cahid Uc;u~un 
sozlii filim DENi ZLER PERiSi I bu gi.izel romam ikbal kitabhanesi tarafm 

2 " 1 ve Frans1zca tilim birden dan ne§rolunmu~tur. Sevile sevile okuna 

1----------g•u•z•e•••••••••••••••••••- cak bir kitabdJr, yirmi be§ kuru~a sat1l 
maktadir. tin degil; be§erin, medeniyetin istikbali 

mahdud ve karalar ve denizlerde degil; 
sonsuz goklerdedir. Ve tayyareci be~eri
yeti semalann biitiin fethine hakim k1la· 
cak yaman cihangirdir. Onun ic;in bu ila· 
hi kahramam ~ehid dii§tiigu zaman ayn
ca tebci] ediyoruz. 

Universitemizle akdetmi§ oldugu kon
tratm, kendisine vermi.§ oldugu haktan 
istifade ederek Cenevre Universitesin -
de bir vazife kabul ettigini yedi ay ev
vel Universite Rektorliigiine bildirmi~ 
ve kontratmdaki sarahate binaen bir se
ne sonra, yani 937 - 938 ders senesi ba
!imdan itibaren Tiirkiyeden aynlacagm1 
ilave etmi§hr. Binaenaleyh profesor 
Ropke eyh1le kadar daha Universitemiz
deki vazifesine devam edecektir. Yeni 
ders senesi i~_;in Universite bu klirsiiye 
ba§ka bir profesor angaje edecektir. 

,_ Gedikpa~a AZAK SiNE MAS I ~ar~1kap1 Yeni Adam 
176 nc1 say1s1 r;IktJ. Bu say1 ile Eplktirtin 

Bahc;esi llaveslnln 7 nci formasmt veriyor. 
ic;eride ismail Hakki, H. Avni, Adnan, Ce 
mil, Suphi, Nurl, Dr. izzedd!n, H. Bozokun 
yaz1lan, Hamid anketlne !;\evket Siireyya 
Sadri Etem ve Ahmed Kutslnin cevablan 
Halid Ziya hakkmda dii§iinceler, Andre 
Glde'den terciime, 1<; ve dJ§ sosyete tetkik 

BugUn 
Biitiin diinyada en ~ok begenilen, Saray sinemas1 fil imler miisabakasmda rekor 

k1ran ve bu sene Amerikada birinciligi kazanan 

BAK iR DELiKANLI 
ler, kiiltiir haberleri, Fikret Mua!lanm e (Mr. Deads Goes to Towir) 

GARY COOPER'in son harikas1 •••••••••••••••Ill I serleri vardir. Tavsiye ederlz. 
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Hindenburg faciastna 
fena ini~ sebeb olmu~ 

heyet, hava gemilerine 

BayragtmiZa iltica 
eden ispanyollar 

Valansiyaya bir vapur 
daha gonderilmesi 

dii~iiniiliiyor 
Tahkikat yapan 

me~hul adamlar 
a~dd1gin1 

taraf1ndan ate' 
meydana ~1kard1 1spanyadaki sefarethanemize iltiea e

den miiltecileri almak iizere Valansiya· 
ya gitmi~ olan Karadeniz vapuru, ii~ gii
ne kadar hareket edecektir. Vapura §im
diye kadar 450 miilteei bindirilmi~tir. 
-5imdi son kafile olan 150 miilteei daha 
yerle§tirilecek ve vapur 600 yolcu ile Ii
mammiza hereket edecektir. Karadeniz 
Vapuru hi~ bir yerde tevakkuf ebneden 
dogru limammiza gelecektir. Vapurun bu 
uzun seferi dii§iiniilerek buradan liizumu 
kadar komUr, kumanya ve su ahnrnl§hr. 

Hindenburg balonunun yanarken· almmt§ yenl blr resmi 

[Ba§taraft 1 fncl sahl!cde] ner, orada Hindenburg balonunun en • 
kil etmektedir. Kumandan Schrodorf, kaz1 iizerinde tetkikat yapacaktJr. 
diger iki azanm kendi fikrine i§tirak edip ¥ ¥ ¥ 

etmedigi hakkmda bir~ey soylememi§tir. Riiya sayesinde hayatrnr 
Y aralr kumandan iyile~ti kurtarmt~ 

Nevyork 14 (A.A.) - Kumandan Bir Frans1z gazetesi, Hindenburg ba-
Pruess'yi tedavi eden doktorlar tehlike- lonu faciasmdan bir mucize eseri ola • 
nin atlami§ oldugunu bildirmi§lerdir. rak kurtulan Joe Jackson ismindeki mii

Birinci kaptan -5annt hastaneden ~~k- zikhol artistinin bu garib macerasm1 ya-
IDI§ ve ziyaret te kabul edebilmi§tir. Ziyor. Joe Jackson hayahm bir riiyaya 

medyundur. lnamlm1yacak kadar hayali 
Lenpox Hill hastanesinde tedavi edi-

len diger 13 mecruh ta tedavi yolun - gibi goriinen bu hadise §oyle olmu§tur: 
dadll. Joe ] ackson, Hindenburg balonile se· 

Zepline ate~ mi edilmif? 
Nevyork 14 (A.A.) -Alman ajans1 

bildiriyor: 
Newjersey polisi Hindenburg balonu 

felaketi hakkmdaki tahkikatla alakadar 
olarak, son yiiiar i~inde Lakhurst civa • 
nnda tayyarelere birka~ defa ate§ ac;t! • 
IDI§ oldugunu bildirmi§tir. 

Maruf Atlantik tayyarecilerinden 
Clarende Chamberlain de son zaman -
larda iki tayyareye kar~I suikasd yap1l -
digiDI soylemi§tir. Bunun ikincisi 2 ma
yJsta olmu§tur. Bu tayyarelerden biri 
bir benzin borusu kur§unla delinmi§ ol • 
dugu hal de Bendix' e ve obiirii de kanad
lanndan birine kur§un isabet etmi§ oldu
gu hal de Clifton' a gelmi§tir. 

Bendix, Lakhiirst' den altmi§ mil ve 
Clifton'dan 42 mil mesafededir. 

Gene haber verildigine gore, 1930 da 
Los Anjelos balonu heniiz hizmette iken, 
bu balon iizerine de ate§ edilmi§ti. 

1930, 1932 ve 1933 te Zwc 27 ba-

lonuna da ate§ edilmi§tir. 
Hava servisi makamati, tayyarecileri, 

miitehevvir olan ahalinin iizerlerine ate§ 
etmemelerini istiyorlarsa N ewjersey iize
rinden u~mamaya davet eden miiteaddid 
ihtar ve telefon ihbarlan almi§tJT. 

Dr. Ekner de hadise yerinde 
Nevyork 14 (A.A.) - Eckener ile 

Alman tahkik komisyonunun diger be§ 
azas1 buraya gelmi§lerdir. 

Eckener, yard1m i§lerini takdir etmi§ 

ve bu i§lerin pek miikemmel bir surette 

yapiirni§ oldugunu soylemi§tir. 

Komisyon, hemen hemen hie; durma • 

dan Lakehurst' e hareket etmi~tir. Ecke-

yahate karar vermi§, biletini, bagaj nu • 
marasm1 bile almi§h. Seyahatten iki giin 
evvel, riiyasmda, kendini balonda gor • 
mii§tiir. Balon tutu~mu§, yere dii§mii§ ve 
Joe ]ackson'u, oteki yolcularla beraber, 
alevler ve dumanlar arasma gommii§tiir. 

Joe J ockson, riiyay1 gordiigii gecenin 
sabah1 bunu Palmer ismindeki bir arka
da§ma anlatmi§, onun bu riiyay1 hayra 
yormad1gm1 goriince seyahatten sarfma· 
zar etmi§tir. 

Joe Jackson, tahakkuk etmekte gecik -
miyen bu riiyay1 gen;;ekten gordiigiinii, 
seyahatten vazge~tigi giin arkada§ma 
yazd1g1 bir kartpostahn tarihi ile isbat 
etmektedir. Filhakika, Hindenburg ba • 
lonunun bir resmini ta§Iyan bu kartm ii
zerinde, Joe Jackson tarafmdan arkada
§Ina hitaben yaziiml§ ve Avrupadan ba
his bir ciimle, pulun iistiinde de 3 may1s 
tarihi vard1r. 

Geyve koylerinde telefon 
Geyve (Hususi) - 936 senesi koy 

biitc;elerinden aynlan para tahsilah ta -
mamlanm1~ oldugundan Geyve ile koy ka
nunu tatbik edilen 93 koy arasmda tele
fon muhaberatJ tesis edilmi§tir. 

Kaza ic;in idarl ve adli bak1mdan c;ok 
miihim olan bu i§in muvaffakiyetle ve 
siiratle ba§anlmasmda kaza kaymakami 
Hamdinin biiyiik faali~i vard1r. 

----·--· Kudiiste a~hk grevi yapan 
mahkumlar 

Kudlis 14 (A.A.) - Tac giyme merasi
mi dolay1sile aff1 umumi ilan edilmedi
ginden dolay1 Akka hapisanesindeki 150 
Arab mahpus, a<;hk grevine ba§laml§hr. 
Arab milli konseyi, dUnkii toplanhsm -
da bu meseleyi de goriil?mii§tiir. 

Son gelen haberlere gore, 1spanyada 
sefarethanemize iltica edenlerin miktan 
I 000 i ge~mi§tir. Karadeniz vapuru 
haddi istiabisinin azamisini alarak aneak 
600 miilteci getirecektir. 1spanyada, Turk 
bayragma iltica edenlerin miktan giin 
gec;tik~e artmakta oldugundan Karadeniz 
vapurundan sonra Valansiya'ya ikinei bir 
vapur daha gonderilmesi zaruret halini 
almaktadn. Hiikumet, bu husustaki ka
ranm bugiinlerde vererek alakah rna -
kamlara tebligatta bulunaeakhr. 

MOTEFERRIK 
Merkez Bankasina se~ilecek 

azalar 
Cumhuriyet Merkez Bankasmda mUn

hal iki azahga se<;ilecek namzedleri in
tihab etmek lizere Ankarada toplanacak 
murahhaslar heyetine aza gondermek li
zere diin !stanbul Vilayetinde Enclimeni 
Daimiden Fuad Fazh, Ziraat Odasmdan 
Mazhar ve Lutfi Arifin i§tiraklerile in
tihab yapiln'II§ ve !stanbul saylavt Zi -
yaeddinle Ziraat Bankast Ziraat mli§a
viri Hikmet se<;ilmi§lerdir. Esasen bu 
iki zat Ankarada bulunduklarmda orada 
yap1lacak intihabda !stanbul murahhas1 
olarak rey vereceklerdir. 

Musiki§inaslar arasinda 
Son giinlerde §ehrimizde musiki san

atkarlan arasmda garib bir vaziyet ba
sil olmu§tur. (Yeni Tiirk Yaym Kuru -
mu) ismi altmda kurulan bir cemiyet ts
tanbuldaki ~algici, okuyucu, oyuncu, o
peret~i, dansoz, tiyatrocu gibi bu i§lerle 
ugra§anlan bugiin bir toplanbya <;agir
rni§tlr. Bu ~agiri§la beraber !stanbul 
mu&iki san'atkarlar kurumunun aleyhi
ne laz1m gelen makamata miiracaat edil
digi de ilan edilmi§tir. 

Halbuki diin Ticaret Odasmda yap~t
gimiz tahkikata gore resmi olan ve mu
siki san'atkarlan i~in birlik olarak tam
nan kurum, istanbul Musiki San'tkar -
Ian cemiyetidir ve reisi de profesor Sey
feddin Asald1r. 

Diger cemiyet b!r artist te§ekkiilii o
larak telakki edilmektedir. Bunun da 
reisi Halid isminde bir zathr. 

9 uncu Y erli Mallar sergisi 
Bu sene Galatasaray lisesinde a<;Ila • 

cak olan Yerli Mallar sergisi 27 tern • 
muzda a<;lhp 12 agustosta kapanacaktu. 
Sergiye ikbsad Vekaleti ve istanbul Ti
caret ve Sanayi Odas1 miizaheret ede • 
celkerdir. 

Serginin haz1rhklarma pazartesi gii
nUnden itibaren ba§lanacaktlr. 

Dokuzuncu Yerli Mallar sergisine ik
bsad Vekaletinin tensibile Siimer Bank 
ve !§ Bankas1 mliesseselerile !nhisarlar 
idaresi de i§tirak edecektir. Bu miiesse
seler Galatasaray lisesinin on bah~esine 
muazzam li~ paviyon kuracaklard1r. 6-
tedenberi bahc;ede yer alan diger mii -
esseseler yan bah~ede paviyonlar yapa
caklardir. Sergi, lisenin alb kat salon -
lanm kamilen kaphyacaktlr. 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 75 
" tale be yatt1ktan sonra V edia ile mehtab

da bir gezinti yapmay1 dii§iindii. 

BiZ iNSANLAR 
============== Yazan: Peyami Safa =:V 
_ <;ok nadir. insanm oyle dostlan Her zaman dii§iiniirum bunu. En sevdi

olmah ki bir hafta gormezsek onlan, soh- gim §ey bu bahistir. 
Ltl · cikmal! 1·nsan - Hayalen... Evet... Ben de bu ue erme a . 

Vedia ayaga kalkh: zihin tecriibelerini yaprnl§IffidJr. Bu mev· 
- lsterseniz yukan salona ~1kahm, zua yabanci kalmamak ic;in. 

dedi. - Romanlar da yard1m ederler. 

- Buras! daha rahat zannederim. - Ben pek az roman okudum, Ve • 
dia Hamm. 

K1z tekrar otururken sandalyasmm 
ikisi de konu§tuklan bahsin dibini ka'Vaziyetini degi§tirmi§, yiiziinii pencere ta-

rafma dogru vermi§ti. Orban onun ani zarak derinle§mek istedikleri halde salih-
teklifinin belki de vaziyetini degi§tirme- ta kalmaga mecbur oluyorlardJ. Orban 
ie bir bahane oldugunu dii§iindii. Biraz bu muvaffakiyetsizligin sebebini kendisin· 
evvel V edianm golgede kalan yiiziindeki de arad1. Bir kadmla konu§manm ayn bu 
}'orgunluk c;izgileri I§tkta azalrnl§h. Gi:iz- san'at oldugunu ilk defa anhyordu. He. 
lerine bir tavus tiiyii pm!t151 doldu. Or- an, araya girebilecek can s1kmt1S1 ·ejderim 
han da arka cebindeki sigara paketini a- geriye itmek ic;in c;ektigi zahmet, yeni bir 
ramak bahanesile biraz dogruldu ve kol· can sikmtiSI uyand1rmak istidadmdayd1. 
tugunu ona dogru c;ekti. Dizleri arasm· Ba§.kalan ne yap1yorlar? Mesela Rii§tii? 
da birbirine temas imkanlan veren bir Hep boyle fikir mevzulannda 1srar etmek, 
Yakmhk vard1. erkekte zekadan ba§ka bir§ey aramad•ii· 

Orhan birdenbire sordu: n1 iddia eden Vediada bile, tatmin olun-

- Ka~ta yatarsmtz? diye sordu. 

- Belli olmaz ki ... Uykulanm ~ok 
intizamsizd1r. Bazan geceyanlan yata -
g1mdan kalkarak bahc;;eye, koruya c;1kh • 
gtm olur. Bu gece gezintilerini c;ok seve
rim. Hi~ korkmam. T enha, sessiz yollar
da yiiriir, yiiriiriim. 

- Bu gece sizinle uzunea bir yiiriiyii§ 
yapahm m1? Ben sa at onda serbest kah
nm. 

- Hava soguk olmazsa yiiriiriiz. 0 -
!ursa otururuz. Siz herhalde gelirsiniz. 

Orhan miisaade ald1. 

Mektebe donerken ic;inde sarih bir se -
vine vard1. Bu hissin Vediaya aid iimid • 
lerden geldigini anhyordu. Mektebdeki 
odasmda c;ocuk velilerine gonderilecek 
mektublan imzalarken arada bir duruyor, 
Vedianm bir baki§IDI, dudaklannm etra
fmda bir manamn parlayl§IDI hatuhyarak 
gozleri dahyordu. 

- Hayahmzda hie; sevdiniz mi? m1yan kalbini bo~luk ve s1kmh i~inde b1 -
Yedia tereddiid etmeden: rakmaz miydl? Fa kat i~inde her an Sa -

Ogleden sonra ikinci dersi yoktu. Orla
smda yeni smif defterlerinin miihiirleri 
iistiine imza atmak gibi liizumsuz buldu 
gu bir i§le me§gul oldu. T eneffiis zaman: 
yakla§Irken muallim odasma inmi§ti. ~e
ne masamn i.istiinde bir ak~am gazctesi 
buldu ve ilk sahifesine goz gezdirirke'l 
birdenbire durdu: «Gene bir zabitimizin 

- Hayn! dedi. F akat bayalen kuv- miye Hammm ilk haykm§lanm hatJrladi-
vetli bir sevginin biitiin anlanm ya§adlffi. SI bu oda. Orham tazyik ediyordu. Gece, 

Londrada ~enlikler 
Kral evvelki 

dab a verdi. 
balolar 

gece 450 
Muhtelif 

birbirini 

kisilik • 
resmi 

takib 

bir ziyafet 
kabul ve 

ediyor Bir tabirin manas1 

Serbest irlanda kanunu esasisi kabul edildi 
D
a skenderundan hi~ oku!ueu <<hamam• 

da zurna ~alan hryakiye dondii» ta
birinin ne demek oldugunu soruyor. 

!tiraf ederim ki ~a§mp kald1m. Eski ta • 
birleri, darhimeselleri ic;ine toplami§ ve 
bunlardan hikayeye miistenid olanlarmt 
izah etmi§ bir kitab yok ki bak1p aziz o • 
kuyucuya eevab vereyim. 

Tac giymeden bir gii.n evvel, merasime riyaset eden Due of Norfelk hii.kii.m
darla.ra veda ediyor. Sagda Krali~enin birinci damdonorii. Dil§es do Norfelk 

Merasim ktyafetile Buckingham saraymdan aynltrken 

Tabiri ben de biliyorum ve bir vak'a
ya delalet ettigini de anhyorum. Fa kat 
hakikati nedir? .. !§te burasiDI tesbit et -
mek giic;. Nasreddin Hocamn minare iis· 
tiinde hamam kubbesi arama f1krasile bu 
tabirin sezindirdigi vak' a arasmda belki 
bir benzeyi§ vard1r. Malum ya. Rahmetli 
hoca hamamda §arki okurken sesinin gii -
zel akisler yaphgmi gi:iriip ho§lanmi§ ve 
minarede de ayni zevki bulmak istemi§. 
Lakin sesi ~i.rkin oldugundan daha ilk 
Jrlayi§ta «in be boca a§agi, bu kotii sesle 
minarede okunur mu '?>> itabma hedef 
olarak terenniimii b1rakm1§ ve §U §ekilde 
derd yanmi§: 

- Minareyi sivri yapacaklarma kuJ>. 
beli yapsalard1 sesim boyle ~Ikmazd1, du
yan bay1hrd1. 

Londra 14 (A.A.) - Diin ak -
§am Londrada birc;ok miihim kabul re
simleri yapilrni§hr. Buckingham saraJin· 
da Kral tarafmdan verilen ikinci bir zi
yafette lngiliz ve ecnebi olmak iizere 
450 ki§i bulunmu~ ve bu zevat1, Kral 
ve Krali~e ile Kral hanedam erkam kar
§IlamJ~hr. 

Almanya biiyiik elc;iligi ile Avusturya 
orta elc;iligi de biiyiik resmi kabuller ter
tib etmi§lerdir. Bunlarda ecnebi ve ln
giliz olmak iizere bir~ok zevat ham bu
lunmu§tur. Albert Hall' daki biiyiik kos
tiimlii baloya lngiliz ve ecnebi aristok • 
rasi alemlerine mensub oir~ok zevat i§ti
rak etmi§lerdir. Davetlier arasmda muh
telif hiikiimdar ailelerine mensub biiyiik 
zevat ve diplomatlar goriilmekte idi. 

Prenaea Margaret Roz'un elbiaeai 
Londra 14 (A.A.) - Kiir;iik Pren • 

ses Margaret-Rose'un beyaz elbisesine 
ilave edilen klrmtzt kadife etek hakkmda 
eglenceli bir hikaye nakledilmektedir: 

«Klzcagiz, biiyiik hem§iresi Eliza -
beth'in halkm ve Lordlar kamarasJ azas~
nm kar§tsma biiyiik bir kadm gibi et ~kli 
bir esvabla ~lkacagml ogrenince aym ce· 
mileden istifade edemedigi ir;in aglamaga 
ba§lami§hr. Hadiseden haberdar olan da
dlsJ, herkesin sevinc i~inde bulundugu bir 
giinde kii~iik prensesin miiteessir oldugu· 
nu istemediginden kizcagizm arzusunun 
yerine getirilmesini terzilere emretmi§tir.» 

lnlanda kanunu esasisi 
kabul edildi 

Dub! en 14 (A.A.) - lrlanda par -
lamentosu, serbest lrlanda devletinin yeni 
kanunu esasisi hakkmdaki kanun layiha
smt diin ikinci okunu~unda 43 reye k:H~l 
69 reyle tasdik etmi§tir. 

ihtimal ki hamamda zurna ~alan tir -
yaki de bOyle bir aklbete ugrami§br. !yi 
amma, o, neyin tiryakisiydi. bengin mi, 
afyonun mu, esrann m1, neyin?.. 1Ikin 
bunu tesbit etmek laz1m. Acaba o tiryaki, 
kansmm entarisini ve hotozunu giyinerek 
sokaga ~1kt1ktan sonra tesadiif ettigi bir 
aynada kendini goriince: «Eyvah, ko • 
camdan izinsiz sokaga c_;Ikmi§Irn» diye ba
glra bag1ra geri di:inen esrarke§lerden ol • 
masm? Oyleyse hamamda zurna diye 
ba§ka §eyler de ~aim!§ olabilir! 

·························································································································· 

T abirin is tin ad ettigi vak' ay1 ve deJa
let eyledigi manay1 bir tiirlii kestiremiye· 
rek iiziiliirken hahnma Evliya <;elebi 
geldi. 0, fmat dii§iirdiikc;e boyle tabir • 
lerin yakast yirhlmad1klanm kullamr, 
yazismi giizelle§tirir. Rahmetlinin ruha • 
niyetine srgm1p Seyahatnamesine el at ~ 
lim, yorulmadan kan§hrdlm, kan§hrdlm, 
nihayet §U sahrlara tesadiif ettim: Bir gemici metresini yaralad1 

Galatada oturan Fatma, bundan alb 
ay evvel Muzaffer admda bir gemici ile 
tam§ml§ ve metres hayah ya§amaga 
ba~lam1~br. 

Son aylar i~inde Muzaffer gemisile u
zun seferlere ~Ikhgmdan Fatmay1 ziya
rete gidememi§, bu ylizden metresi ken
disinden arttk vazge~tigini zannederek 
ba~kasile ya§amaga ba§lami~br. 

Dun sabah §ehre gelen Muzaffer, Fat
mayl gormege gitmi§, fakat metresi ta
rafmdan alaka gorememi§tir. 

Bu halden son derece asabile§en Mu
zaffer derhal bel-inden kamasmt ~1kar -
mi§ ve metresini ii~ yerinden yarala -
rnl§br. 

Yarah hastaneye kaldmlml§, su~lu 
yakalanml§br. 

.-.•. -
Afyonda kar 

Afyon (Hususi) - Sehrimizle eiva
rma birkac; giindenberi rencberleri sevin
direcek derecede kar yagmaktad1r. Bazt 
yerlerde karm irtifa1 4-5 santimi bulmu~
tur. Vi!ayet mektubcusile ~rkada§lari va
zifeten gittikleri koylerden donerlerken 
tipiye yakalanmi§Iar, arabalan da seller 
altmda kalmca tehlikeye dii§mii§ler ve 
neticede kurtulmu§lardir. 

._ .. ,_ 
Lazarevi~ Viyana el~isi oldu 

Belgrad 14 (A.A.) - Yugoslavyamn 
Ankara orta el~isi Branko Lazarevi~ 
Viyana orta elc;iligine tayin edilmi§tir. 

intihan» serlevhas1 altmda ikinci serlevha 
olarak ~u sahrlar vard1: «Diin gece gene 
bir zabitimiz sabaha kar§l odasmda bey
nine kur§un s1karak intihar etmi§tir.» 

Sahrlan daha iyi gormek ic;in pencere
ye dogru ko§an Orhan intihar haberini 
ba§tanba§a okudu: 

«Polis miidiriyetinden aldigimtz habe
re gore diin gece gee; vakit F azhpa§adaki 
evine gelen Bahri isminde gene zabitleri
mizden biri, odasma c;ekilerek ,akagma 
bir kur§un s1kmak suretile intihar etmi§ -
tir. 

<<Oglunun kap1y1 anahtarla a~arak eve 
geldigini duyan annesi yatagmda heniiz 
uyamkmi§. Silah sesini duyunca, felaketi 
derhal anhyarak, c;Ilgm gibi yatagmdan 
ftrlami~, «oglum, evlad!m, Bahricigim ... » 
diye miintehirin odasma ko§rnU§tur. Ka -
dmm feryad1 iizerine uyanan ev halk1 da 
arkasmdan gelmi§lerdir. 

«Gene zabit, yatak odasmda bir bl • 
tuga oturmu§, ba§I arkaya sark1k, bir §a • 
kagmdan yanagma dogru iki inee kan §e· 
ridi akar vaziyette goriilmii§tiir. Hemen 
iistiine ko~an annesi ve k1z karde§i miin · 
tehiri kucakhyarak birka~ kere ismini hay
kirmi§lar, cevab alamaymca birbirlennc 
sanlarak aglamaga ba§lami§lardir. 

«Bilahare yeti~en zab1ta memurlarumz, 
Belediye tabibinin muayenesi iizerine, 
otenc zabitin ba~ma kur~unu s1kar s1kmaz 

Bir Arnavud §airinin kemik
leri naklediliyor 

Arnavudluktan §ehrimize bir heyet 
gelmi§tir. Bu heyet Kad1koy kazas1 da
hilinde Merdivenkoyiinde medfun bu
lunan Arnavud §airi Mehmed Etrd§in 
kemiklerini Arnavudluga nakledecektir. 
Mehmed Etra§i, Arnavudlarm milli §a
iri olup Arnavud lisanile §iirler yazdigt 
gibi kendisi KamusiilaHim sahibi 9em
seddinin biraderidir. Bu nakil keyfiye -
tine s1hhiye memurlarmm nezareti al -
tmda mlisaade edilmi§tir. 

._._ ...... ~ 
Elektrik §irketi hakk~nda yeni 

bir ihbar 
istanbul Defterdarhgma Elektrik §ir

keti aleyhinde bir ihbar vaki olmu~tur. 
Bu ihbar da §irketin memurlanna ten
zilath elektrik vererek bedelini ayhk
larmdan kestigi halde bu paradan ka -
zan<; vergisi ayirmad1g1 ve bu suretle 
35 bin lira kadar tutan bir meblagt zim
metine ge<;irdigi bildirilmi§tir. istan -
bul Defterdarhg1 meseleye el koymu§ 
ve Maliye mlitehass!Sl M. Mulleri bu 
hesabm tetkikine memur etmi§tir. M. 
Muller §irkete aid bu hesabab tetkik et
mektedir. -···-Japon tayyaresi Londradan 

doniiyor 
Londra 14 (A.A.) - cAllah riizgarh 

tayyaresi, Japonyaya avdet etmek lizere 
saat 8,10 da Croydon'dan hareket et -
mi§tir. 

oldiigiinii tesbit etmi§lerdir. Bu sabah 
miintehirin evini ziyaret eden muharriri -
miz, elim inhbalanm ve intiharm sebeb -
lerine aid tahkikatJm §Oy!e kaydediyor: 

«F azhpa§anm lie; kath, rengi uc;uk kar
gir evlerinden birinin online geldigim za
man, i~eriden di§aTI vuran vaveylalan 
duydum ve felaketin kap1s1m §a§lrmadim. 
Kanad yan arahktJ. <;mg1ragi birkae< ke
re c;aldiglm halde feryadlar i~inde e<JTpt
nan ev halkma duyuramami§hm. Kap1y1 
ittim, girdim ve merdivenin trabzanma 
vurdum. Ba§ortiisiiniin kenarile gozlerini 
kuruhyan bir hizmetc;i kadm a§ai'bya in
di. Karanhk ta§hkta kendisine bu g;bi 
ahvalde bir gazeteci ziyaretinin ne demek 
oldugunu anlatamazdim, Bahri Beyin 
annesini gormek istedigimi soyledim. Be
ni orta kata ~1kard1. Merdiven ha§mda 
biri sac;lan bembeyaz ve yiizii taze, oteki 
de sac;larma ak dii§memi~. fakat yiizii da
ha ya§h iki kadm, aglamaktan kipklrrniZJ 
kesilmi~ gozlerinin hayretile bana bakt -
y<1rlard1. Hangisinin anne oldugunu i'k • 
once farkedemedim. Galiba keder ya~l· 

ile gene arasmdaki fark1 siliyor. 

«- Bahri Beyin validesi ... diye m1 • 

nldandim. 

Sa~lanna ak dii§memi§ kadm: «Be -

nim ... » dedi ve gene h1~kumaga ba§iad1. 
(Arkast var> 

«Mezbur da'vay1 merdl idiip nice laf
zenlik eylemi§ti, §imdi bu hal vaki ve ken
dinin korkakhgl zahir ve sabit olunca ha
mamda zurna c;alml§ tiryakiye doniip abl 
ruyu dokiildii, vekau vekan gitti. Hatta 
serdann yanma gidip te: «Dii§man aya • 
gma gelmi§, nic;in i:ildiirmedin» diye itab 
goriince: <<Geli§i cehennem zebanisi gi • 
biydi. Nice oldiirebilirdim» cevabm1 ve -
riip susmak istedikte serdar: « Y a bana 
geldikte cennet melegi gibi mi gelir. Me
lekiil'mevt durumunda boy gosterir» di
yerek bo§ yere ogiinmenin aytb oldugun 
telmih eylemi§ti.» 

$u ibareden hamamda zurna ~lma • 
mlyacagJ ve oyle bir i§e yeltenenlerin 
mahcub olacag1 anla§Ihyor. ZIJrna ha • 
mamda nie<in ~ahnmaz? Ses mi vermez, 
s1cakta nve nemden perde mi tutmaz ? .. 
Eger boyleyse hangi tiryaki, ~ak1r keyif 
veya zilzurna olup ta hamamda kendini 
giiliinc yapacak bir tecriibeye giri§mi§ • 
tir?.. 

Dedim ya, ic;inden ~Ikd1r §ey degil. 
Kafam1 boyuna zorlasam ve birka~ Ev • 
liya <;elebi Seyahatnamesi daha kan~ttr
sam, kuvvetli bir mefhum ta§1d1gma §up
he edilemiyen bu tabirin oziinii ac;lga vur
mak kabil olmiyacak. Onun i~in 1skende
rundan bizi imtihana r;eken okuyucumun 
affm1 dilerim. Ayni zamanda §Unu da 
soylemek isterim: Eski tabirler, meseller, 
Jshlahlar yiiksek bir himmet ve esash bir 
zahmet ihtiyar olunup toplanmazsa yakm 
bir istikbalde: «Cakar almaz, a tar vur • 
maz». <<Ac; ile eeeli gelen soyle§ir», «Adt 
c_;Iktt dokuza, inmez sekize» gibj Soz)erin 
de anla§IImasma imkan kalmiyacaktu. 

M. TURHAN TAN 

lstanbul Ticaret ve Zahire 
Borsas~ndaki vaziyet 

Diin !stanbula dahilden 675 ton bu~
day, 30 ton kepek, 75 ton ~avdar, 15 ton 
tiftik, 35 ton mlSlr, 31 ton beyaz peynir, 
7 ton ka§er peyniri, 15 ton un, 7 ton 
nohud, 29 ton da zeytinyag1 gelmi§tir. 
istanbuldan harice ise 44 ton i~ fmdtk 
ve 17 ton da yapagi ihra<; edilmi§tir. 

Diin istanbul Borsasmda §U muamele
ler olmu§tur: Yumu§ak bugday kilosu 
6,15 kuru§tan 6,19 kuru§a kadar, arpa 
4,01 kuru§, ~avdar 4,20 kuru§, ku§yemi 
9,37,5 kuru§, tiftik 122,20 kuru§, beyaz 
peynir 25,20 kuru§tan 27,20 kurU§a ka
dar, ka§er peyniri de kilosu 45 kurur· 
tan 55 kuru§a kadar satllmi§tir. 

Diin ecnebi borsalarda fiatlar §Oyle 
idi: Bugday kilosu 5,63 kuru§tan 6,45 ku
ru§a kadar, arpa 5,05 kuru§, m1str 3,66 
kuru§, ketentohumu 7,95 kuru~, fmd1k 
kilosu 87,50 kuru§. 

Havalarm miisaid gitmesi bugUnlerde 
istanbula fazla miktarda bugday gelme
sine sebebiyet vermektedir. Fiatlarda 

bir tahavviil yoktur. 



Bugiin ve yann yap1la~ 
cak milli kiime ma~lar1 
Fenrbah~e izmirde, Giine~ Ankarada, Galata• 
saray ve Be~ikta, ta ~ehrimizde oyn1yacaklar 
Milli kiime ma~lanmn hararetli bu I tad1rlar. Heniiz yorulmami§, yipranma

haftasma daha girmi§ bulunmaktayiz. mi§ bir tak1mm siirantrene olmaga ba§ • 
F enerbahc;eliler bugiin hmirde Dogan - hyan bir tabma kar§I avantaj1 ise su go
sporla, yann O~okla kar§Ila§acaklardu. tiirmez, miinaka§a edilmez bir hakikattir. 
Giine§liler bugiin Ankarada Gender Bir- iki kuliibiin kara ve iyi giinlerinde de 
ligile, yarm Ankara Giicile oymyacak - birbirlerinin yakm dostlan bulunduklan
lardir. Y ann da T aksim stadyomunda n• bildigimiz i~in ma~m sa kin bir hava 
Galatasarayla Be§ikta§ tak1mlarmm ma~I i~inde giiriiltiisiiz ve bilhassa kavgas1z ce
vardir. reyan edecegini zannediyoruz. Oyunun 

F enerbah~e takum bu haftaki ma~lan- idaresi kendisine tevdi edilen ,Sazi T ez
m en k1ymetli oyuncularmdan Y a§ardan can da iyi bir giiniinde bulunup iyi bir 
mahrum olarak oymyacakhr. {_;iinkii Y a- idare ~1karma mesele biisbiitiin kolayla§· 
§ann son ma~taki bir dii§ii§iinde bilek ke- mt§ olur. 
miklerinden biri ~tlamJ§ ve kolunu alc;1ya 
koymak mecburiyeti has1l olmu§tur. Buna 
mukabil Dogansporlularm Hakkt ile F et
hiyi de aralarma ahp tam kadrolarile oy
namalan muhtemeldir ki bu da ge~en haf
taki §anss1z Dogansporun §ansh bir vaziye 
te gec;mesi demektir. Bundan birkac; haf
ta evvel Ankaradaki mac;ta Gender Bir
ligi Dogansporu 6 - I gibi biiyiik bir 
farkla yenmi§, fakat bir hafta sonra ayni 
kuliiblerin hmirdeki kar§lla§malannda 
Doganspor 2 - 0 kazanml§h. Bunu gozo
niinde tutarsak san laciverdlilerin de lz
mirde bir maglubiyet tehlikesine maruz 
bulunduklan dii§iiniilebilirse de biz bu 
ihtimali c;ok zaytf bulanlardamz. San la
civerdlilerin O~okla yapacaklan mac; ta 
dikkate §ayand1r. {_;iinkii bu izmir takum 
burada yaphg1 kar§lla§mada ancak I • 0 
ve giic;liikle magiub olmu§tu. Kuvvetli bir 
takuna kar§J az farkh bu maglubiyetin 
verdigi manevi kuvvetten ba§ka rakibleri· 
nin bugiin de Dogansporla kar§!la§IP yor· 
~.un dii§eceklerini hesaba katacak olan 
Uc;oklular c;ok iimidli bir §ekilde sahaya 
c;Ikacaklar ve ona gore oymyacaklardn. 
!stanbuldaki kar§!la§malarda bugiinkii ve 
yannki rakiblerini yen en F enerbah~eliler 
iistiiste iki intikam ma~1 yapacaklar de • 
mektir. 

Giine§lilerin Ankarada yapacaklan 
mac;lar da ~ok ehemmiyetlidir, $imdiye 
kadar yapt1g1 ma~larda bir hayli puvan 
kaybetmi§ olan bu tak1m bundan sonraki 
kar§ila§malarda da ayni ak1bete ugrama
mak i~in Ankara temaslanna lay1k oldu
gu ehemmiyeti vermi§ ve misafir gittigi §e· 
hir sahasmm ~imen oldugunu nazan itiba
ra alarak Beykoz ~aymnda miiteaddid 
antrenmanlar yapml§l!r. 

Giine§lilerin bugiinkii rakibleri milli ki.i
menin birincilik namzedlerinden biridir. 
Y annki rakibleri ise kendilerine lstanbul 
sahalannda yenen bir tak1md1r. Hemen 
hemen ayni kuvvette bulunan istanbul ta
klmlanndan ikisile gerek burada ve gerek
se Ankarada muvaffakiyetli ma~lar yap
ffil§ bulunan Genclerle Ankara Giicii ta
k!mlanmn Giine§i bugiin ve yann c;ok 
zorhyacaklanm iimid ediyoruz. Paris • 
ten avdet eden Rasihin idman vaziyetini 
bilmedigimiz i~in kendisinin iltihakile Cli
ne§ takunmm br kazancda m1 veya bir 
kaYJbda m1 bulunacagml pek kestiremi -
yoruz. 
o~ §ehrin sporculannt en fazla ala

kadar eden rna~lardan biri de yann 
T aksim stadyomunda yap1lacak olan Ca
latasaray - Be§ikta§ kar§!la§mas!du. Be
§ikta§hlar F enerbahc;e ile Gime§i ayni 
neticelerle yenmi§ler, Calatasarayhlar ise 
bu takunlarla berabere kalml§lardu. Be
§ikta§m lehine bir avantaj olan bu vazi • 
yetten ba§ka Siyahbeyazhlann Sanku • 
mlZlhlara kar§l daima ~ok §ansh bulun· 
duklan da yap1lacak tahminlere kat1l • 
mas1 laz1mgelen miihim bir keyfiyettir. 
Siyahbeyazhlar kendileri kadar canh oy
myan tak1mlara kar§l muvaffakiyeti bi
raz giic;~e temin ediyorlar. Y ann Gala • 
tasarayhlar da enerjik bir oyun tuttura -
bilirlerse F enerbah~e ile Ciine§in akJbet
lerine ugramJyabilirler ve belki de k1s • 
metleri oyle ac;IIdlgl i~in ma~t gene bera
berlikle bitirebilirler. Bununla Sanklrml
ZJIJlann galibiyet !htimalleri yoktur de • 
mek istemiyoruz. lki tak1mm oynad1klan 
oyun sistemi hemen hemen ayDid!r. Y al
mz Siyahbeyazh oyuncular ciisse itiba • 
rile rakiblerine nisbetle daha iri k1Yim • 
d1rlar. 

Buna mukabil Galatasarayh genclerin 
~ok kere kanklrmlZl kesildikJerj vakidir. 
Iki tak1m arasmdaki farklardan biri de 
Be§ikta§taki oyuncular arasmda olduk~a 
bii'yiik kJYmet farklan bulunmasma mu
kabil Galatasarayhlann k1ymetler ara • 
smda c;ok az fark gostermekte olmalan • 
d1r. Siyahbeyazhlarm §imdiye kadar 
durmadan, dinlenmeden her hafta bir ve· 
ya iki mac; yapmalan kendilerini her hal
de yormu§tur. Bu bak1mdan Sanbrmm
hlar daha iyi vaziyettedirler. Siyahbe -
yazhlarm on mac;ma mukabil Sank1rm1 • 
z1hlar ancak dort mac; yapml§ bulunmak-

Bursada 30 bin seyirci 
topbyan bir giire' ma~I 

Bursa (Hususi) - Pazar giinii Ata
tiirk stadyomunda yap1lan giire§ miisa -
bakalanDJ 30,000 den fazla Bursah sey· 
retmi§tir. Bursa, ~imdiye kadar boyle bir 
kalabahg1 hic;bir milli bayramda bile top
luca bir arada gormemi§tir. Kmlay ce • 
miyeti Bursa §Ubesi tarafmdan tertib e -
dilmi§ olan bu giire§ler halkm biiyiik bir 
alakasm1 toplaml§tl. Stadyomun dort ta
rafl simsiyah bir insan denizini andmyor
du. Halk daha erkenden stadyomda yer 
bulabilmek i~in Alllparmak caddesinden 
a§agl bir nehir halinde ak1yordu. Otobiis 
seferleri durmu§tu. Stadyomun dort ta -
rafmda tribiinler olmadtgl ic;in, kesif halk 
tabakalanmn arka taraflannda kalanlar, 
sutlanm sahaya donerek ve ellerini ha -
vaya kalduarak parmaklan ucunda tut • 
tuklan kii~iik aynalara bak1p giire§leri 
anc.:ak bu §ekilde takib edebiliyorlardi. 

Atatiirk stadyomu yap1ldigi giinden • 
beri degil de, Bursa kuruldugu giinden -
beri bu kadar muazzam bir balk kiitle • 
sinin bir araya toplandJgmJ goren olma
dtgmda herkes miittefikti. Bu manzaray1 
biz yalmz sinema perdelerinde biiyiik 
Avrupa merkezlerindeki stadyomlarda 
gorebiliyorduk. 

Bursa halkmm, milli sporumuz olan 
giire§lere kar§J gosterdigi bu alaka dog • 
rusy tarifin ve takdirin iistiindeydi. Galib 
pehlivanlar alk!§land!gl zaman sanki tri· 
biin ve stadyom y1k1hyordu. 

- Y a§a!.. sesleri tek bir ugultu ha • 
Iinde gokgiiriiltiisii gibi Bursaya yay1hp 
gidiyordu. ,Sehrin o gun c;ok lSSiz ve ten· 
ha kald1gl, sokaklarda kimselerin goriil • 
medigi soyleniyordu. 72 bin niifuslu bir 
§ehirde 30 binden fazla insam stadyom· 
da gormek bizde ba§hyan spor alakasmm 
belki Tiirkiye rekoru denilebilecek canh 
bir ornegiydi. 0 giin stadyomun bo§al -
mas! bir saatten fazla siirdii. Halk; hp
kl kaymyan bir deniz gibi dalga dalga 
kap1lara dogru ak1yordu.. Maamafih; 
bize bu kalabahk stadyomumuzun biiyiik 
bir noksamm gostermi§ olmak bak1mmdan 
da aynca istifadeli oldu. {_;iinkii; biiyiik 
bir kapt ile kiic;iik iki kap1 bu kalabahgm 
girip c;1kmasma miisaid degildi. Bu tee • 
riibeye nazaran: Stadyomumuzda ilk ya
p!lacak i§; duvarlann bazt yerleri mese· 
Ia Merinos fabrikas1 yolu iizeri deline -
rek oralardan hirer bi.iyiik kap1 daha a -
c;Jlmasldlr. Has1h Bursamn bu giire§ler 
miinasebetil~: gosterdigi biiyiik alaka ve 
bu muazzam kalabahk herkesin parma • 
gm1 agzmda buakacak bir hadise oldu. 

8 kuliib turnuvas1 
Sekizlerin turnuvasma bu hafta da 

$ere£ stadyomunda devam edilecektir. 
Beykoz taktmmm 1zrnite gitmesi iizeri
ne Siileymaniye ile yapacagr ma!f tehir 
edilmi§ ve bittabi diger taktmlarm kar
§lla§ma saatleri de degi§mi§tir. Birinci 
ma!f saat 12 de Topkap1 ile Vefa, ikinci 
mac; 13,40 ta !stanbulsporla Hilal, iic;iin
cii ve son rna!; ta saat 15,20 de Anadolu 
ile Eyiib arasmda yap1lacakhr. 

Halkevinin tertib ettigi 
ma~lar 

Eminonii Halkevinden: 
16/5/937 pazar giinii Evimiz spor §U· 

besi tarafmdan 19 may1s spor bayra -
mmda finali yap1lmak iizere §ild usulii 
tertib edilen futbol mac;larma a§aglda
ki programa gore devam edilecektir. 

Alakadar kuliiblere teblig olunur. 
Bak1rk6y sahast: 
Saha komiseri Mehmed S1rr1 Ho§gi:ir. 
Balo.rkoy - Altwk saat 14,30 hakem 

Faik Ugur. 
Aksaray • Ylld1z saat 16,30 hakem 

Talii.t. • 
Gayrifedere ma~I 

16 may1s pazar giinii saat 11 de Apo
yematini gazetesi turnuvasmm final 
mar;1 Beyogluspor (Pera) ile $i§li ku
liibii arasmda oynanacak ve galib takt
ma kupa verilecektir. Bu mac;tan evvel 
Galatasporla Arnavudkoy arasmda bir 
mac; yaptlacakt1r. 

CUMHURiYE'l 15 Mayts 1937 

Ziraat Bankasi kanununun miizakeresi 
[Ba§taraft 1 tnct sahifede] 

muafiyet !darei Hususiyede laakal 50 
mektebin kapanmasma mal olur. T akri
rin reddini is terim. 

Ziya Cevher, ortaya bir prensip 1§1 
atttgm1, Ziraat Bankasmm sermayesi, ka
zanct ve zaran devletin oldugunu, bir dev
let miiessesesi olduguna gore evvelemir
de bina vergisi verip vermemesi laz1m 
geldiginin prensip noktasmdan halli icab 
ettigini ileri siirdii. 

Miimtaz Orkmenden sonra Mustafa 
Sere£ Ziraat Bankasmm bir k!Slm vergi
lerle miikellef olmas1 tabii bulundugu
nu, belediyeler ve idarei hususiyelerin 
dahi gelir getiren i§lerinden vergi almd!
gml, hiikumetin bankay1 esasen muayyen 
vergilerden istisna etmi§, bunlan da layi
hada saymJ§ oldugunu, fakat bina ve ka
zanc vergisi i~in kayid olmadtgmdan bu 
vergileri verecegini soyledi. 

Emin Sazak (Eski§ehir) de bankanm 
vergiden muaf olmast lehinde bulundu. 
Hasan Fehmi (Giimi.i§ane) daha evvel
ce sordugu suale vazth cevab alamad1gml 
beyan ederek izahatta bulundu, bankanm 
devlet biitc;esipden muhtelif §ekilde yap!· 
Ian yard!mlarla meydana gelmi§ ve amme 
hukukunu ika eden bir miiessese oldugu
nu, bunun maksadt ticaretle kurulrnu§ mii
esseselere benzetilmesine i§tirak etmedi
gini soyledi. 

Mustafa Sere£ (Burdur) - Banka 
faizsiz i§ goriiyor, iskonto alm1yorsa di
lekleri dogrudur amma yaphgimtz kanun
da Ziraat Bankasmm hususi karlar geti
ren miiesseseler tarzmda c,;ah§an bir va
ziyeti de vard1r, dedi. 

Ziya Gevher tekrar soz ald1 ve Ziraat 
Bankasmm evvelce bina vergisi verdigini 
sonradan Devlet Surasma miiracaatle le
hine karar aldigml, halen vergi vermemek
te bulundugunu, §imdi bu miiessesenin ih
yasl yolunda ad1m at!hrken yeni bir kiil
fet tahmil edilmemesinin dogru olacagl· 
m, verginin esasen mevcud olmad1gmdan 
ldarei Hususiyelerce varidattan eksilme 
ihtimali mevzuu bahsolamlyacagim soy
ledi. 

Halil Mente§ te soz alarak, bu bahis
teki noktai nazanm soyliyerek muafiyet 
lehinde bulundu. Bundan sonra Aziz Ak
yiirek (Erzurum) noktai nazanm izah 
etti. 

Bundan sonra Dahiliye Vekili ve 
Parti Gene! Sekreteri ,Siikrii Kaya §U 

beyanatta bulundu: 

Dahiliye V ekilinin nutku 
«Arkada§lar, 
Tiirkiye biiyiik Cumhuriyet devletini 

kurarken, her makinesini ve her zembe· 
regini yeniden dokmeye, bakmaya, i§le
mesini tecriibe ederek yapmaya mecbur 
olan bir meclissiniz. Maziden ancak nok
sanlar ve ihmaller tevariis ettik. Diinya· 
mn gittigi, vard1g1 noktaya derhal var • 
mak, onlarla muvazi ve bir hizada yiirii· 
yebilmek, ya§ayabilmek i~in iki tiirlii kiil· 
fete muhtacJz, iki tiirlii fedakarhk yap
maga ihtiyacun1z vard1r. 

Birisi, mazinin noksan ve ihmalini ort· 
mek ve kapamak; ikincisi, uhdenize dii
§en ve senelere aynlacak i§leri bir ham
lede yapmak. 

Bu biiyiik davanin ic;erisinde gelen kii
~iik zembereklerden biri de bugiin mii
naka§a ettiginiz kanundur. Bu zembere• 
gi kurarken bunun en kii~iik yaymm bi
le saglamhgma bakanz. F akat bu zem· 
beregi kurarken diger faaliyet zemberek· 
lerini bozmiyahm. Sa a tin iyi i§lemesi i~in 
en kiic;iik c;ivisinin de yerinde olmast ge
rektir. Biz biiyiik bir saati dakikas1 daki· 
kasma i§letmege mecbur olan bir heye
tiz, saati kurarken zemberegi kmnak, bi
zim elimizden gelmiyen bir hata olur. 
Biz her §eYe ayn ayn bakarak, icab eder
se giinlerce, aylarca ~ah§arak saati ileri
ye dogru iyi olarak yiiriitmege mecburuz. 

Ziraat Bankasl hakkmda giinlerce de
vam eden miinaka§alan dikkatle dinle • 
dik. Arkada§lanmlz bunun iizerine ~ok 
hassasiyetle sozler soylediler. Soyledik -
leri sozler tamamen yerindedir. Belki de 
bu miinaka§alar daha uzun siirecek hatta 
ikinci miizakeresinde de sozler soylene -
cektir. Ziraat Bankas1, mazide yalmz 
baz1 hizmetler i~in kurulmu§ bir miiessese 
idi. Bu hizmeti mahdud sahaya miinha • 
s1r idi. Hatta Menafi sand1g1 zamanmdan 
itibaren Osmanh !mparatorlugunun son 
giinlerine kadar c;ok mahdud bir sahada 

c;ah§tl. Cumhuriyet maliyesi, en dar bir 
zamamnda, elinden tuttu, ve bugiinkii 
vaziyete getirdi. Bugiin Tiirkiye ziraati
nin bel kemigi olan bu miiessesenin I 0 
sene evvel kasasmda tek paras! yoktu. 
BankaYJ bugiinkii hale getiren SIZSinlZ. 
Bunu bu hale getirdikten sonra koylii • 
siine ve ~ift~isine en biiyiik hizmeti ya • 
pacak bir hale sokmakla me§gul oluyor
sunuz. Aroma, bunu yaparken, memle • 
ketin ve devletin rnecbur oldugu diger 
hizmetleri iizerinde de buna rnuvazi ola· 
rak yiiriimege mecburuz. 

Maliyenin §Uradan buradan ald1g1 u -
faktefek varidatlarla, biz koskoca bi; 
devlet kurduk. Onun yamnda bu Ziraat 
Bankas1 da dahildir. Eger Maliyenin 
vergileri sizin himayenize mazhar olma -
sayd1, bugiin ne bu Tiirkiye devleti ku -
rulurdu, ne de bu bankanm ad1 amhrdt. 

En stki zamanlarda siz elinden tuttu • 
nuz ve Maliyenin yard1mile bunu ya§at -
tmtz. Bugiin cihanda nam1 amlacak bir 
miiessesei maliye haline getirdiniz. Zira
at Bankasmm teessiisiinde devlet, tam bir 
te§ebbiis almi§ ve huzurunuza tam ve mii· 
tekamil bir kanun getirmi§tir. Elbette si
zin miitalea ve reyleriniz bunu daha mii· 
tekamil bir hale getirecektir. Fa kat bura
da bunu k1smak, §Unu kesmekle mahiyeti 
ayn ve maksada aykm bir hale getirmek 
demektir ki bu da, devlet ve miiessese i~in 
zararh olur. Miiessesenin faizi vardiT, 
geliri vard1r, varidah vard1r, kazanc1 var
dlr ve bu kazanc1 taksim olunmaktadJr. 
Bundan Maliyenin vergi almamasl ne de · 
mektir? 

Ben bugiin devletin §U ve bu i§leri ic;in 
aldiglm ~eylere giimriik vermekteyim. 
Devlet kendi aldiklarma vergi vermekte
dir. Vergi hesab1 ba§kadn, kazanc, Hr 
hesab1 ba§kadir. Onlan ayn ayn hesab 
etmek laztm gelir. Onu kurarken, kulla· 
mrken ve bu kanun yap1hrken bunun ve
recegi vergiler dii§iiniilmii§tiir. Biz bura
ya ne kazanc i~in geldik, ne de vergi al
mak ic;in. Bu miiesseseye, normal ~artlar 
altmda ~ah§hracak ve ya§atacak bir §ekil 
vermek i~in geldik. 15~ bin lira bu miies
seseyi hic;bir zaman sarsmaz, c;iinkii yal • 
mz menafi hissesi olarak idarei hususiye • 
Jerden 450 bin lira vermekteyiz. Her se· 
ne biit~e inki§af ettikc;e bir bu~uk milyon 
lira, 3 milyon lira, 5 mil yon lira, I 0 mil
yon lira verebiliriz. Elverir ki miiessese 
normal §ekilde ya§asm. Bizim vazifemiz 
bunu bu hale ~tirmektir. Malumunuz • 
dur, merhametinize, himayenize muhtac 
olan ba§ka miiesseseler de vard1r. ldarei 
hususiyelere bugiin mektebleri vermi§si • 
nizdir. Hususi idarelere s1hhi te§kilat, na· 
f1a te§kilat1 vermi§siniz. Zaman ?:a • 
man bu tshrablar huzurunuza geliyor. Bu 
tstlrablara karar vermek iizere i§leri grup
lara, heyetlere tevdi ediyorsunuz. Bugiin 
idarei hususiyenin §Urasmdan burasmdan 
para kesmek demek, koyliiyii tenvir et · 
mek, okutmak i~in ve nihayet ziraatc;i ve 
~ift~i yapmak i~in, a~acag1mlz mektebleri 
kapatmak demektir. 150 bin liranm ke -
silmesi demek. 30 tane mektebin kapan • 
mas1 veya a~1lmamast demektir. Bizim 
mekteblerimiz dolmu§, ta§ml§ bir halde 
degildir, ac;!lmasl laz1m gelen bir~ok 
mektebler vard1r. 

Halil Mente§ gec;en celsede buyurdu • 
lar ki, ziraat kendi kendine ilerliyen bir 
miiessesedir. Ziraat miiessesesi bir gore • 
nek miiessesesi degildir. Eger ziraat bir 
gorenek miiessesesi olsayd1 Hazreti Adem 
zamanmda oldugu gibi toprag1 parmak -
larile e§erek ziraat yap1hrd1. Ziraat mil -
essesesi, miispet bir ilim miiessesesidir. 0-
nun ir;in ziraat enstitiileri ac;hk, biiyiik zi
raat miiesseseleri yaphk ve yapacagtz.. 
Ziraat niimune tarlalan yapacag1z. 

Ziraat Bankasmm yardtmile kredi i · 
kinci derecede kahr. Bilmiyenlerin kredi
leri israf olunur. Senelerdenberi boyleydi. 
Ne yapacagm1 bilmeden bore alanlar ba
tar. Boyle batmJ§ olan adamlar vard1r. 

Biz onlara acmz. Amma ba§ka zaman 
vatanda§lanmiZI o hale gotiirmek isteme· 

yiz. (Bravo sesleri, alkl§lar) 

Alman kredi ancak istihsal ic;in olmah

dir, istihsal de bilgi iizerine miiesses ol • 
mahd1r, verimli, geliri olmahd1r. Bir mii

essese kurulmu§tur, bunun ya§ahlmast i • 

~in hepimiz elbirligile c;ah§acag1z. Bizim 

en biiyiik vasf1m1z, ~ift~i olmakhr. 16 

mil yon niifusun 14 IJlilyonu ~ift~idir. Biz I burdur. Biz bilgimizle, boyle kurdugunuz 
~ift~ilige dikkat ve gayret ederek ve onu mall, ikhsadi miiesseselerle azami rand1· 
ilerleterek kuvvetimizi arhrabilecek bir man almak ve Anadolunun bozkirlannl 
millet oldugumuza kaniiz. Biitiin kanun· ye§il bir hale getirmek mecburiyetinde • 
lanm1z, te§kilahmiz, ~ah§mam1z hep bu yiz. Bu halb miireffeh edecek tedbirleri 
gayeye miiteveccihtir. {_;ab§Ilmi§, iizerinde almaga mecburuz. Boyle yapmazsak, 
dii§iiniilmii§ ve enciimenlerden ge~mi§ bir enstitiileri inkar edersek, enstitiiyii yapar~ 
kanun buraya geldigi zaman vasfm1 kay- ken kredi i§lerini ihmal edersek demin 
bederse, hakikaten gayeden aynlml§ olur. soyledigim gibi saatin zemberegini yapar• 
Ben, milletimizin ve bilhassa o milleti bii- ken diger noktalanm yapmami§ oluruz ve 
tiin §erefile ve hassasiyetile temsil eden bii- bu §ekilde hie; birimizin istenen neticeye 
yiik medisinizin boyle mii§kiil davalarda varmas1 imkam yoktur. Neticeye varmak 
tuttugu yolun dogrulugunu gormu§, kani i~in her meselede, bilhassa boyle vatan 
olmu§, inanmt§ bir a.rkada§IDIZim. Fa kat i§lerine taalluk eden i§lerde bir taraftan 
ir;imdeki bu tehlikeyi, bu endi§eyi gene bir b1z bir hekim gibi hastabklan gayet gii· 
arkada§m1z olmak s1fatile soylemegi va- zel ve h~k.iki olarak te§his eden, cesur bir 
zife addettim. Vereceginiz karar §iiphesiz cerrah gJbt yarmak, asmak ve ondan son• 
hepimiz ic;in mula olur ve 0 tatbik olunur. r~ dikmek ve ~iize~tm~k ~.ec~uriyetin~e: 
Ancak kararlanmz1 verirken i§aret etti • YIZ. 0 mecbunyethr k1 btzl h1slerden an 
gim bu §iipheleri sizin de bir defa tekrar kdarak mf miispet ilimleri hakim k1!acak, 
buyurmamz1 rica edecegim. kalbimzin hassasiyetini bir tarafa bua • 

H l 'l M t · b' · h karak, yalmz akbm1zla, yalmz gorii§i.i • 
a l en e,rn· lT rza l •. I h''k d v• Akl I .. . . muz e u me eceg1z. 1m1z a ve go ~ 

Ic; l§leri Bakamm miiteaklb kiirsiiye rii§iimiizle hiikmettikten sonra aldlglm!Z 
gelen Halil Mente§, kendisinin zirai kal- karan da biitiin hassasiyetimizle tatbik e• 
kmma i§inde devlet enerjisile hususi ener- decegiz ve ediyoruz. Zaten Cumhuriye• 
jilerin yanyana yiiriitiilmesinin gozetilen tin on be§ seneden beri b1rakhgl feyizin 
gayeye daha c;abuk vanlmasm1 temin e - yegane mn budur. 
decegini ileri siirdiigiinii ve bu mevzu ii • Heyeti umumiyeden benim ricam, da· 
zerinde bundan c;.vvelki celselerde vuku ima biiyiik meselelerde oldugu gibi bu 
bulan beyanatmm eksik aksettirilmi~ bu- Ziraat Bankas1 meselesinde de dii§iiniir~ 
lunmasi neticesi yanh§ bir telakkiye sebe- ken memleketin hastanesini, mektebini, 
biyet vermi§ bulundugunu soylemi§tir. laboratuanm, enstitiisiinii, tohumunu da 

Devlete gore kiit:iik ve bir arada ve birden dii§iinerek karar ver• 
buyuk te~ebbusler menizdir. Bunu heyeti umumiyeden tek-

i~ hleri Bakam Halil Mente§enin bu rar rica ederim. Bu kararlar daima ve da· 
ifadelerine kar§lhk olarak ta §unlan ila- ima bu meclisten ~lkml§tlr. Boyle miina• 
ve eylemi§tir: ka§alar karann dogruluguna ve iyiligine 

Ge~en miizakerelerin bir klsmmda bu- daima hadim olmu§tur. BinaeD!I.Teyh bu 
rada hazJr bulundum. Vazife icab! olarak miinasebetle de ~1kacak karann dogru • 
daima burada bulunmak mecburiyetinde- luguna ve iyiligine §iiphe yoktur. 0 ka· 

rar, sizin hiikumetiniz ve sizin itimad et-yim. Fa kat gene ba§ka bir vazife beni ha-
tiginiz memurlanmz tarafmdan kudretle ricde bulunmaga mecbur ettiginden mii-

zakerenin bir klsm!nda bulunamad!m. Fa· ve ayni dikkatle tatbik olunur. 
kat onlan hirer hirer zabJtlarda takib et- Maruzahm bundan ibarettir. (Bravo 
tim, okudum. sesleri) ». 

Y aphg1m1Z ve yapmakta oldugumuz 
i§lerin ve gayelerimizin ne oldugunu bil
mekte ve gormekte Halil Mente§e ile ara
m!zda bir tahaliif oldugunu gordiim. 0 · 
nu izah i<;in kiirsiiye ~1khm. !cab ederse 
ikinci bir fmatta gene kiirsiiye ~1kacagt· 
m1 arzederim. 

Bizim ziraat sahasmda, diger te· 
§ebbiisat sahasmda, o giin Celal Baya
nn ve diger hatiblerin soyledigi gibi dev
let<;iligimiz, ferdin yapamiyacagl i§lere 
miinhamd1r. Bilhassa oniiniizde mevzuu 
mlzakere olan Ziraat Bankas1 kanunu 
ferdci ziraat~iligin tamamile miidafii ve 
harnisi bir miiessesedir. Eger o miiesse • 
seyi devlet, devletc;i ziraat~i yapsayd1 bu 
§ekilde Ziraat Bankast kanunu getire -
mezdi. Bir kasa, bir kes yapar ve o su
retle getirirdi. Ziraatc;ilikte, bilhassa orta, 
biiyiik, kiic;iik diye miktarlara gore ayn
lan ziraatc;ilikte, biz yalmz ziraatin te • 
rakkisini temin edecek kanunlan koymak
taylz. Mali varidahmiZI arhracak esba
ba tevessiil etmekteyiz. Bizce kiic;iik, da
ha ziyade muhtac1 himaye oldugu i~in, 
aroma biiyiik te daha ziyade muhtact mu
avenet oldugu i~indir ki, hepsine miisavi 
surette yard1m etmekteyiz. Etmeliyiz, e
decegiz ve ediyoruz. 

T oprak ve komiir 
Ziraat denildigi vakit hepimiz c;ift~i ve 

~iftc;i c;ocugu oldugumuza gore hepi.miz 
ilk g1dasm1 topraktan ~1kan tanelere med· 
yun bulundugumuza gore, i§in mii§kiila
hm pek iyi biliriz. {_;iftc,;ilik gorenege ta
bi bir san' at degildir. ,Siiphesiz ki ~iftc;i· 
Iikte gorenegin ve tecriibenin biiyiik bir 
ktymeti vard1r aroma, bunlar zaman za
man, toplana toplana bir ilim halini al • 
mi§ttr. Biz bunu bizim ~ift~imize koylii
miize - koylii dedigim zaman yalmz koy
lerde oturanlan kasdetmiyorum, §ehirle
nmizde ve kasabalanm1zda oturanlann 
yiizde 30 u ~ift~idir • ogretmege mecbu
ruz. Evvela menfi elemanlarla miicadele 
edecegiz. T ohum hasta ve kotiidiir. Top
rak zay1f ve naklst1r. Aga~ hastahkhd1r. 
~imdi bu menfi elemanla, anadtrla mii -
cadele etmek mecburiyetindeyiz. Bun -
lardan sonra miisbet elemanlarla ugra§ • 
mak mecburiyetindeyiz. Eger bugiin koy· 
liiniin yaphg1 nadas, ald1g1 tohumun has
tahkh olmasmdan dolay1 fena netice ve
riyorsa yaz1k degil midir ki senelerce 
koyliimiizii bu vaziyette a~ bnakahm. Bu 
cihetten bir c;ok ziraat enstitiilerine ihti· 
ya~ vard1r. Bundan sonra sendilka, koo -
peratif nam1 altmda birle§tirerek kom • 
bine diye bir hale getirerek bugiinkii fen· 

Vekilin beyanatmdan sonra Halil 
Mente§ tekrar soz alarak dedi ki: 

- V ekilin fasih, belig ve ayni zaman
da ilmi mevzuda olan hitabelerini zevkle 
dinledik. Devlet, bir taraftan bir zembe· 
regi Slkl§tmrken, oteki tarafm zembere
gini geni§letmemeli, devlet i§lerini bir kiil 
hal in de dii§iinmelidir. dediler ve sozleri· 
nin anladiglm hulasasJ budur. Fa kat Zi
raat Bankas1 esasen emlak vergisi vermez
ken kanuna «vermiyecektir» diye kayid 
koymakla idarei Hususiyenin vaziyeti bo· 
zulacak, binaenaleyh bir tarafm zembe· 
regi gev§iyecek degildir. Bankamn vergi· 
den muafiyeti zaten bir iki rnaddeye isti· 
nad etmiyor ki diger birc;ok maddelerden 
muaft1r. Sonra arada bir suitefehhiim ola
cak. Vekil, gazetelerde gordiigii Meclis 
miizakerelerine dair hulasalara istinadla 
bana bir hiicum yaptllar. Maamafih bun· 
lar siyasi cilvelerdir. Gene karde§ligimiz, 
hiirmetimiz bakidir. Ben gec;en celsede 
zirai sendikalarm liizumundan bahseder
ken hususi enerjileri de toplay1p devlet e· 
nerjisi yanmda muvazi bir surette yiiriit· 
melidir ki bu kalkmmayt daha seri olaralt 
yapabilelim, dedim ve sendikalardan bah· 
settim.» 

Halil Mente§ bu hususta yeniden iza • 
hat verdikten sonra ortada suitefehhiimii 
mucib olacak bir vaziyet bulunmad1gmt 
soyledi ve tekrar siyasi cilveye atfetti. 

Bundan sonra Refik ince soz ald1. 
Bu miizakerelerin heyeti umumiyesinde 
dermeyan edilen muafiyet miitalealarmm 
maddede yeri olmad1gm1 ileri siirdii, bu 
i§in miistakil bir teklif halinde gelmesini 
usule uygun buldu. Miizakere kafi go .. 
riildii. Bankaya aid emvali gayrimenku· 
lenin devlet emvali gibi bina vergisinden 
muaf tutulma31. hakkmdaki Rifat Varda· 
nn teklifi ve bu vergi ile bidikte kazanc4 
dan da muaf tutulmas1 hakkmda Eski§e· 
hir meb'usu Emin Sazagm teklifi ayri 
ayn reye konarak ekseriyetle reddedild~ 

O~iincii takrir Giimii§ane rneb'usu Ha• 
san Fehmi tarafmdan bankadan ahnacak 
kazanc vergisinin safi kazancm yiizde 11 
nisbetinde olmasma dair takrirdi. Hasan 
F ehmi takririni izah etti. Ziraat Bank a .. 
smm Surayi Devletten ald1g1 bir kararla 
bugiin kazanc vergisi de vermedigini, e .. 
ger nisbeti kanunda zikredilmezse ban • 
kanm yiizde 30 vergi ile miikellef tutula• 
cagm1, halbuki Tiirkiyede mevcud millt 
bankalanmlZln hic;birinin bu azami ver• 
giye tabi tutulmad1gmi ileri siirdii. 

, HACI RA$iT 
Milli ve polis romanl 

Pendikteki Beyaz Ev ve Ki:i~?e Minderinin Esran romanlanndan 
daha meraklt bir romana ba~?lamak iizereyiz. Ayni romanlann 
muharriri tarafmdan yaZilan bu eserde: 

..., nin milletlere bilhassa ~ift~iye verdigi ko
layhklardan ~ift~imizi de istifade ettir -
mek mecburiyetindeyiz. Bunu yapmaz • 
sak ~ift~iyi topraga esir ederiz. Halbuki 
biz koyliiyii bu memleketin efendisi ola
rak ilan ettik. Biz koyliiyii topraga de • 

Mustafa ((:ankm), bu takririn yerl 
olmadtgmJ, tadilatm kazanc kanununda 
yaptlmasi lazim geldigini soyledi. 

Bir miiddet daha miizakereler oldu. 

ikhsad V ekili Celal Bay ar maddenin 
§iimul ve ehemmiyet kesbettigini, banka• 
mn muafiyetleri iizerinde §ayani §iikran 

bir hassasiyet gosterildigini ileri siirereK 

son takririn bu madde ile birlikte enciime• 

ne havale edilmesini teklif etti ve bu fikir 
A~k, cinayet, servet kavgast ve bir mirasln pe§inde 

bogu~an bir ailenin biitiin ihtiraslarl okunacakttr 

gil, toprag1 koyliiye esir etmege mecbu • 
ruz ve bunu yapacag1z. Zaten topraktan 

azami rand1man almmad1g1 takdirde top
rak nankor bir anadu; yer. binaenaleyh 

koyliiyii topraga yedirmek laz1mdu. Bu 

topragm vaziyeti ikhsadiyesi ne olursa 

olsun bizi beslemegeJ zengin etmege mec· 

Enciimene havale edildi. 

V e bir miiddet miizakereden sonra pa• 

zartesi toplamlmak iizere celseyc nihaye~ 

verildi. 
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15 Mayts 1937 CUMHURiYE'l 

lspanya sulartnda hir 
lngiliz gemisi torpillendi 

# 

ingiliz torpitosunun miirettebatJndan ii~ ki,i 
oldii, on iki ki~i de yaralandl 

[Ba§taratt 1 tnct sahtfede] 

3 ki§i olmii§, 12 ki§i yaralanml§hr. 
Muhrib nastl torpillendi? 

Londrada heyecan 

Konya ovastni 
sulamak i~in 

Her tarafta arteziyen 
kuyular1 a~1byor -

GUNUN BULMACASI 
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Soldan saga: 

Ankara Niimune Hastanesi 
Ba,tabibliginden: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyac1 olan a§agrda cins, miktar, tahmini 
fiat ve eksiltme §ekillerile muvakkat teminatlan yaZih 44 kalem erzak ve 
saire 15 may!.!' 1937 tarihinden 31 mayxs 1937 tarihine kadar on be§ gi.in miid
detle eksiltmiye konulmu§tur. 

:;;artnameler Ankarada Niimune hastanesi Ba§tabibligmden ve istan
bulda S1hhat ve f<;tima1 Muavenet Miidiirliigi.inde goriilebilir. 

E_ksiltme 2 haziran 1937 <;ar!iamba gi.inii saat 10 da Ankara Niimune has
t;.nesmde te§ekkiil eden hususi komisyonda yap1lacakttr. 

DiKKAT: 
Muvakkat !eminat olarak para ve para mahiyetindeki evrak Komisyon-

ca almam~yacagm,dan bunlan vermek istiyenler ihale giiniinden evvel Has-
taneye muracaat ederek teminatlanm Maliye Vekaleti veznesine yattracak· Almeria 14 (A.A.) - Diin ogleden 

sonra ingiliz muhribi Hunter' de geni§ 
bir rahne ac;an infilakm sebebleri heniiz 
anla~Jlamaml§tlr. Efraddan 7 ki§! olmii§ 
ve 15 ki§i yaralanmJ§hr. Muhrib, lspanya 
hiikumetine aid bir top ~eker tarafmdan 
Almeria limamna getirilmi§ ve biiyiik 
mii§kiilatla baglanml§t!T. 

Bir rivayete gore, muhrib, hiiviyeti 
mec;hul bir tahtelbahir tarafmdan torpil
lenmi§tir. Diger bir rivayete gore de gemi 
bir mayine c;arpml§hr. Bununla beraber o 
havalide son zamanlarda hic;bir mayine 
tesadiif edilmedigi kaydedilmektedir. ln
filak esnasmda Almeria limamnda bulu
nan Lazaga ismindeki lspanyol hiikume
tine aid torpito sahilin iki mil ac;1gmda 
bulunan Hunter'in yanma gelen ilk ge
midir. 

Londra 14 (A.A.) - Hunter muh
ribinde husule gelen hasar, burada biiyiik 
bir heyecan uyandirmi§tir. Pek muhtasar 
olan ilk haberler, bu hususta biiyiik bir 
ketumiyet muha£;aza edilmesini emret· 
mektedir. Deniz makamah tarafmdan 
kazanm sebebleri hakkmda haz1rlanan 
mufassal rapor, kabineye tevdi edilecek
tir. 

Kazanm harid sebebler dolayJsile vu
kua geldigi tahakkuk ettigi takdirde hii • 
kumetin infilakm miisebbibleri hakkm
da pek kat'i bir tam hareket ittihaz ede
cegine §iiphe edilmemektedir. 

Konya (Hususi muhabirimizden) 
Konya vilayetindeki sulama i§leri ~ah§ • 
masJ, Konyanm geni§ bir ziraat sahasi o
lan Cihanbeyli kazasma da intikal etmi§· 
tir. Konya - Ankara arasmda verim ka
biliyeti ~ok yiiksek olan bu ova parc;as1 
kurakhk yiiziinden her tiirlii zirai te§eb -
biisleri neticesiz ~1kanyor, bu mmtakada 
oturan halk yerlerini terketmek mecburi
yetile kar§l kar§Iya bulunuyorlardi. Ku • 
rakhk olmadigi zamanlarda 40-50 nisbe
tinde mahsul vermi§ ve sakinlerini zengin
le§titmi§ olan Cihanbeyli mmtakas1, ku • 
rakhk tehlikesi kar§mnda bu vaziyete 
dii§iince hem halk hem hazine c;ok zarar 
gordii. Othyan binlerce siirii, yiyecek ot 
bulamadigJ i~in elden c;1kh. Mes'ud ve 
miireffeh olan halk, gec;im s1kmhsJ yiiziin
den hicret eylemege mecbur oldu. 

1 - Aptalllk, Ermenllerin ve Almanlarm 
~k kullandtklan bir kelime. 2 - Yazm ha· 
s!l olan bir cild hastallgl, bir emir. 3 - Bir 
clns fala bakma usulii, clns beygirlerln ye
tl§tirildigi yer. 4 - Bir ~yi bulmaga ~al!li· 
mak, me§hur kahraman «Riistem, 1n ba· 
bas1. 5 - Bo§una. 6 ~ Bir emir, lil.kll'dl. 7 • 
GQrmek, nota. 8 - cl§te,. kellmesinln evve
llne gelen blr tabir, ktsa zaman, masdar 
edat1. 9 - Yanma gelerek. 10 - Laylk, te -
cessiis. 

la!'dir. c12152 (2730) 
Tahmin edilen Muvakkat 

fiat teminat Eksiltmenin 
Lira Kr. Kilo Lira Kr Cinsi §ekli 

6662 50 65000 500- Birinci nevi has ekmek Kapah zarf usulile 
712 50 5000 54- Francala ,. ,. ,. 

13300- 38000 997 50 Koyun eti .. ,. ,. 
700- 2000 52 50 Kuzu eti ,. ,. ,. 

3600- 4000 270- Sade yag A<;1k eksiltme ,. 
6600- 44000 495- Siit Kapah zarf usulile 

Hunter'in miirettebatJ, fspanyol hiiku
met mhllSI Jaime' e nakledilmi§ ve yarah
lar Almeria hastanesinde tedavi altma 
ahnml§hr. 

T eknedeki rahnenin tetkiki neticesin
de infilakm bir mayine c;arpma netice
sinde vuku bulmadlgl anla§IImi§hr. 

Harday torpito muhribinin bugiin fa
cia kurbanlarmm cesedlerini Cebeliitta
nk' a nakledecegi bildirilmektedir. 

«] aimel» zuhhsmm kumandam demi§ -
tir ki: 

«- fnfilak giiriiltiilcrinden 1!ngiliz 
muhribinin hasara ugrad1gmi anhyarak 
derhal Lazana ile dort bahkc;1 gernisine 
muhribin yard1mma gitmelerini emrettim. 
T ahlisiye sandallannm birile bir olii ve 
dort yarah getirildi. Gemilerimiz ba§I git
tikc;e suya gomiilen ve batmak tehlike • 
sine maruz bulunan muhribi c;ekmege mu
vaffak oldular. Muhrib sag tarafa yat
mi~h. Bulundugu yerde batmamas1 ic;in 
evvela karaya oturtmak istedik ve en ya
km sahile dogru c;ektik. Sonra yiizmekte 
devam ettigini gorerek Almeria'ya kadar 
getirdik.» 

ingiltere hiikumetinin, bundan evvel 
d~ az ehemmiyetli hadiseler dolay1sile 
bile gemikrine kar§l hir;bir miidahale ka
bul etmiyecegini beyan ettigi hatularda
dJr. 

CUMHUR1YET - Hunter torpi
tosu 1933 senesinde in§a edilmi~ 1350 
ton hacminde ve 33.5 mil siiratinde 4 ta
ne 12 lik top, 7 tane makinelitiifek, dor
dii kovanlara aynlml§ 8 tane 53,3 liik 
torpil kovanile miicehhezdir. 145 miirette-
bah vard1r. . 

lhtilalcilerin bir tayyaresi 
d ii~iiriild ii 

Bilbao 14 (A.A.) - Tayyarelere 
kar§J miidafaa bataryalan, asilerin bir 
tayyaresini dii§iirmii§tiir. Tayyarenin pl· 
lotu, para~iit sayesinde kurtulmu§sa da 
esir dii§mii§tiir. 

Umumi karargahzn tebligi 
Salamanka 14 (A.A.) - Umumi 

karargahm tebligi: Aragon cephesi: E • 
hemmiyetsiz top!;U faaliyeti olmu§tur. 
Dii§man tayyareleri, faaliyetlerine devam 
ederek Saragos ~ehrinin sivil ahalisini 
bombard1man etmi§ ve ekserisi kadm ve 
r;ocuk olmak iizere yiiz kadar ki§inin o • 
liimiine sebebiyet vermi§tir. 

Soria, Biscaye, Santander, Asturies, 
Avila cephelerinde bazan silah ate§inden 
ba§ka, §ayam kayid bir§ey yoktur. 

Madrid cephesinde tam siikunet hiikiim 
siirmektedir. 

Tours 14 (A.A.) - Rogers, gazeteci - natta bulunacagm1 soylemi~tir. 
lere beyanatta bulunarak Diik de Wind- Diik de Windsor, diin Londrah 
sor'un pazartesi veya sah giinii izdiva- bir avukatm ziyaretini kabul etmi§ • 
cmm tarihi ve mahalli hakkmda beya- tir. 
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Miireftede bag hastahklarile T orbahda muhacirler i~in bir 
miicadele niimune koyii yap1hyor 

izmir (Hususi) - Torbah civannda 
Kayas ~ihligi arazisi ic;inde 230 evlik 
bir muhacir niimune koyii in§a edilecektir. 
T orbahda muhacirlere toprak tevziah 
devam etmektedir. ~imdiye kadar 15 bin 
dekar arazi verilmi§tir. G~menler, hii • 

kumetin alakasma kar§J derin bir §iikran 
gosterrnektedirler. 

Konyadaki, yerin altmda gizli suyu 
c;1kararak yeryiiziinde istifade edilmesi 
ugrunda y ap1lan tecriibeler iyi neticeler 
vermi§ oldugu ic;in vilayet §imdi de bu 
tecriibelerine Cihanbeyli mmtakasmda de
vam eylemege ve bu yurd parc;as1m da 
kurakhk tehlikelerinden uzakla§tlrmaga 
karar verdi ve tatbika ta ge~ti. 

Vali Cerna! Bardak<;1mn da bulundu
gu bir fen heyeti Konyadan Cihanbeyli 
taraflanna hareket etti. Bu fen heyeti bu 
mmtakada arteziyen kuyulan ac;arak o· 
vay1 sulamak ic;in tetkikler yapacak ve 
hamlanan raporlara gore hemen tecriibe
lere ba§lanacaktu. MiitehassJslar, artezi
yen kuyularile bu geni§ sahanm sulanabi • 
lecegi kanaatindedirler. 4-5 yiiz metroya 
kadar yerin altma inilerek tazyikli su ara
masJ hamhklan yap1lmi§ bulunuyor. 
Halbuki nihayet 300 metro derinlikte a· 
ranan suyun bulunmasJ ihtimali ~ok kuv
vetlidir. Eger bu mmtakada tazyikli su 
bulunacak olursa bu ovanm bereketi bii • 
tiin Orta Anadoluda derhal kendisini his
settirecek ve miihim bir ikhsadi kalkmma
ya yo! ac;ml§ olacaktn. Burada su bulu
narak sulama hareketinin ha§lamasJ biitiin 
Orta Anadolunun sulanmasma bir ba§· 
lang1c te§kil edecektir. 

Harabeye ~evrilen 
bir sokak 

Mi.irefte (Hususi) - inhisar idaresi 
baglanmtza anz olarak tahribat yapan 
mildiyo ve ki.illeme hastahklarile mii -
cadele etmek iizere tertibat almi§hr. 
Bu maksadla kazam1za kiilliyetli mik -
tarda ki.ikiird, gozta~1 ve bunlan serp • 
mek ic;in makineler getirilmi~tir. Ay · 
nca zi.irraa cBagc1lara mildiyo ve kiil
leme hastahklan hakkmda ogiidler• 
isimli bro§iirler de dagitllmaktadir. 

-···~ Amerikaya u~an tayyare 
Londra 14 (A.A.) - Ogrenildigine go

re, diin Amerikaya miiteveccihen hava
lanml§ olan Amerika tayyarecilerinden 
Merril'le Lombie, Londra sinema mii • 
esseselerinden baz1larile aralarmda c;t -
kan ihtilaf dolay1sile tac giyme mera • 
simine aid filimleri Amerikaya gotiir -
memi§lerdir. 

Kendilerine, ilk geli§lerinde verilmi§ 
clan 6 aybk yiyecek bugdaylarJ bitmek 

iizere bulundugundan ikmci alt1 ay1Jk 
tevziata ba§lanmi§hr. 

~i§lide oturan Abdiilkadir isminde bir 
kariimizden aldiglmJZ mektubda denili • 
yor ki: «~i§linin Bomonti semtinde bir 
Giircii manastm var-d1r. Bunun oniinde 
bir iki yiiz metro uzunlugunda, oldukc;a 
temiz ve agaclan yeti§mi§ bir yo! vard1. 
EshabJ hayudan biri de toz kalkmasm 
diye i.izerine komiir tozu serpi§tirmi§ti. 
Gec;enlerde Bulgarc;ar§Jsmda polis kara
kolunun yanmdaki 35 numarah ev yikil
maga ba§landJ. Araba araba ~1kanlan 
molozlann bu yolun iizerine serpi§tirilmi§ 
o)dugunu soy[ersem herhaJde §a§arsmJZ, 
F akat dedigim maatteessiif bir hakikat
tir ve giinlerce siiren bu ameliye esnasm
da alakadar hie; bir memur arabac1lann 
yakalanna yap!§arak ne y~p1yorsunuz 
diye sormaml§hr. Size sokagm §imdiki ha
lini gosterir bir resmini gonderiyorum. Za
valh yolun ba§ma boyle bir halin gelece
gini bilseydim bir de bu hali almadan 
evvelki vaziyetini de tesbit ederek onu da 
gonderir ve mukayese imkanlanmzi ge -
ni§letmi§ olurdum.» 

Nevyork 14 (A.A.) - Merril, Terre 
Neuve iizerinden uc;mu§ oldugunu bil
dirmi!)tir. 

Rusya- lsve~ arasmda havai 
seferler 

Moskova 14 (A.A.) - Tas ajans1 bil -
diriyor: 

iSTANBUL VE CiV ARI ~EHiR DEMiRYOLU 

TURK ANONiM ~iRKETi 
(TASFiYE HALiNDE) 

2 nci i L A N 
Istanbul ve Civan ~ehir Demiryolu Turk Anonim ~irketinin 5 may1s 1937 

de fevkalade surette toplanan hissedarlar umumi heyeti, §irketin feshine ve 
tasfiye edilmesine karar vermi~tir. . 

Umumi heyet, BAY A. GiNDORFF ve BAY I. PERKEV'i birlikte veya 
ayn ayn hareket etmek hususunda muhtar olmak iizere tasfiye memuru 
tayin eylemi~tir. 

$irketten alacakh olanlar, ticaret kanununun 445 inci maddesine gore, 
alacuklanm tesbit etmek iizere bu ilanm son defa olarak gelecek ne~rinden 
itibaren azami bir sene zarfmda istanbulda, Beyoglunda Tiinel meydanmda, 
Metro hanmdaki tasfiye memurlarma bizzat yahud taahhiidlii mektubla mii
racaat etmege davet olunurlar. 

Yukandan a~ag1ya: 
1 - Karde§, blr emir. 2 - Yap1lan ~ey, 

sevabm aksi. 3 - Gemilerln glrdlkleri ycr, 
tefsir edatJ. 4 - Bllgic;c;eslne, bir renk. 5 -
Bir ~eyin aksi, sert toprak. 6 - Sonradan 
nave olunan parc;a., bir cins sandal, islm. 
7 • Ba.l}ka bir milletin paras1, nota. 8 • Bir 
clns ~arkl, iran dilinde cyllam, 9 - Qiinkii, 
ili..\iik. 10 - Bir ~e~id avutmak. 

Evvelki bulmacanm halledilmi§ §ekli 
1 2 a 4 5 6 1 s 9 to 
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PAR ALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Belcika Fr. 
Drahmi 
isvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
Silin Avusturya 
Mark 
Zloti 
Pen~to 
Ley 
Dinar 
Kron isvec 
Altm 
Banknot 

Acilis 
626.-
123.-
110.-
120.-
80.-
19.50 

565.-
20.-
63.-
70.-
21.-
25.-
20.-
21.-
12.-
50.-
30.-

1059.-
254.-

Ka-pam~ 
626.-
126.-
114.-
125.-
84.-
22.-

575.-
25.-
66.-
75.-
23.-
28.-
23.-
24.-
14.-
50.-
32.-

1060.-
255.-

I CEKLER 

Lonrda 
New-York 
Paris 
Milano 
Briiksel 
A tina 
Cenevre 
Sofva 

· Amsterd. 

I 
Prasz 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varsova 
Buda-peste 

I 
Biikres 
Bellrl'ad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

A.;th~ Ka-pam~ 
625.- 625.50 

0.790032 0.7906 
17.64 17.6275 
15.0112 14.0992 
4.6896 4.6850 

87.44 87.37 
3.4525 3.4!i14 

64.- 3.9488 
1.4375 1.4384 

22.6688 22.65 
4.2096 4.2062 

13.72 13.7090 
1.9720 1.9696 
4.1712 4.1675 
3.9840 3.9R10 

107.52 107.4340 
34.40 34.3725 
2.7486 2.7465 

24.095 24.1125 
3.1034 3.1010 

ESHAM 
A.;di$ Ka-paDJS 

Bomonto·Nektar 9.- 9.-
Aslan Cimento 14.05 13.90 
Merkez Bankas1 89.25 89.75 

iSTiKRAZLAR 
Ac1hs Kal)ams 

Turk borcu I Pes in 
,. ,. IVadeli 20.35 20.30 
,. ,. DPellin 20.20 20.20 

Er~rani 95.- 95.-
S1vas-Erzurnm I 96.25 96.25 

TAHViLAT 
Acd1s Kapams 

Anadolu 

4590- 27000 344 25 Yogurt A<;1k eksiltme .. 
320- 1000 24- Kesme ~eker .. 2 ,. 

2800- 10000 210- Toz §eker ,. • ,. 
2475- 5500 185 65 Sa bun ,. • ,. 

65- 500 5- Birinci nevi un ,. • ,. 
260- 2000 19 50 Kuru fasulye ,. ,. 
120- 1000 9- Nohud 2 ,. 
36- 300 2 70 Mercimek ,. ,. 

800- 1000 60- Kuru kay1s1 ,. 
" "' 270- 1000 20 25 Makarna " 2 ,. 

150- 500 11 25 :;iehriye ,. 2 "' 500- 2000 37 50 Pirinc; unu ,. 2 ,. 
90- 300 7- Ni§asta ,. 

" "' 200- 2000 15 50 <;ama~Ir soi:las1 ,. 
" "' 900- 2500 67 50 Benzin ,. 
" 

,. 
1800- 30000 135- Tuz ,. 2 ,., 
4400- 22000 330- Pirinc; " • ,. 
275- 1000 20 65 Kuru iizum " " .. 

1280- 16000 96- Patates " " 
,. 

2400- 4000 180- Tavuk aded ,. 2 ,., 
460- 23000 34 50 Yumurta aded ,. 2 ,. 
240- 8000 18- Limon aded ,. • ,. 
80- 400 6- Salc;a ,. • " 350- 5000 26 25 Kuru sogan ,. 

" 
,. 

250- 2000 18 75 Semizotu ,. 2 ,. 
300- 4000 22 50 ispanak ,. 

" 
,. 

10- 200 -75 Havu~t " " .. 
300- 3000 22 50 Kabak ,. 

" 
,. 

600- 4000 45- Path can ,. 
" .. 

312 50 2500 23 50 Do mates ,. 
" .. 

900- 60{)0 67 50 Taze fasulye ,. 2 ,. 
100- 1000 7 50 Taze bakla ,. • ,. 
200- 1000 15- Taze bamya 2 2 ,. 
240- 4000 18- PJ.Tasa ,. 

" .. 
125- 2500 940 Laban a 2 2 ,. 
560- 800 42- Zeytin ya~ ,. • ,. 
550- 500 41 25 Kuru bamya ,. 

" .. 
23200- 800 ton 1740 - Kok komiirii Kapah zarf usulile 

84083 50 Yektin 

ikttsad Vekaleti 
• 
I~ Ticaret 

Umum Miidurliigi.inden: 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde Tiirkiyede i§ yap. 

maga izinli bulunan ecnebi ~irketlerinden (Nidkvist ve Holm - Nydqvist & 
Holm) !iirkEti bu kere miiracaatle !lirketin Tiirkiyedeki faaliyetine nihayet 
verildigini bildirmi~ ve tasfiye i!llerini ifa etmege muhtar Aksel ve avukat 
Bensiyon Galin'i vekil nasb ve tayin etmi~tir. 

Bu ~irketle alakas1 olanlarm istanbulda Baker hanmda mukim Muh
tar Aksel ve Galatada Billur hanmda mukim avukat Bensiyon Galine ve 
icabmda ikt1sad Vekaletine miiracaat etmeleri ilan olunur. 

istanbul Giimriikleri 
Galatada Kocamustafa caddesindeki 5 say1,h sab§ ambarmda bulunan 

ipekli, pamuklu mensucat, manifatura, cam e§ya, htrdavat, attariye, demir 
e~ya, makin'alar, tuhafiye, kokular, kantariye, eczayi tJbbiye ve emsali e§ya 
12/4/937 giiniinden itibaren hergiin saat 13 ten 18 e kadar pazarhk ve art
tJ.Tma suretlerile ve pe~in para ile satJlacaktir. !steklilerin bu elveri~li sa -
ti~lardan istifade etmek iiz~re muayyen gi.in ve saatte ambardaki Sah§ Ko
misyonuna j:!e]meleri ve istiyenlerin satllacak e§yayt hergiin g6rebilecekleri 
ve evvelce iW.m yap1bp ta Re~adiye caddesindeki sah§ salonunda satilacag1 
bildirilen e§yanm ayni ambarda kurulacak Komisyonca sahlacag1 alakadar
lara ilan olunur. (2531) 

Zonguldak Belediyesinden: 
50 milimetreden 1374, 25 milime-treden 223, 16 milimetrelikten 143 kilo 

elektrolit baktr telle 12 numara siemens izolat6rden 100 A. E. G. marka asma 
armat6rden 16 aded satm almmak iizere ac;1k eksiltmiye pkanlml:Stl.T. 

ihale 20/5/1937 saat (15) te Belediyede Enci.imen tarafmdan yaptlacaktJ.T. 
ihaleden itibaren sekiz giin zarfmda Zonguldakta teslim edilecektir. 
Muhammen bedeli (2565,60) muvakkat teminat (193) liradtr. 
isteklilerin ihale giinii muvakkat teminatla eksiltmede bulunmalan nan 

olunur. (2634) 

Ac;1k Arbrma ile 
Mecburi Sab~ 

1937 may1sm 16 nc1 pazar gi.inii saat 10 
da Beyoglunda Tiinel civan istikHH cad-

Afyon Tapu memurlugundan: 

• I Vadr1i 39.95 40.- desinde 390 No. h eski Rus Sovyet kon-

Baki oglu Hac1 !smailin batapu mu
tasarnf oldugu Biiyiikc;e§me mevkiinde 
§arkan Halil oglu Halil, garben cebel, 
§imalen yol, cenuben Kara ~ahin oglu 
Mustafa hududlarile mahdud tarlasmm 
kaydmda miilahazat hanesine 30 nisan 
329 tarihinde mahkemeye kefildir diye 
yazJlmi§Sa da tapuda bir evrak1 miisbi
te ve mahkemede bir kay1d olmad1g1 
anla§Ilml§hr. Mezkur kefalet hiikiimsiiz 
addedileceginden bir hak ve alakas1 o
lanlarm iki ay i~tinde Afyon Tapu idare
sine miiracaatleri ilan olunur. 

,. U Vadeli 39.95 40.- soloshanesi §imdi NARMANLI yurdu-
; " Miimessil Pe~in 44.30 44.30 nun 3 iincii dairesinde mevcud kiymetli '- } '---=-==----========-- ve li.iks e§ya, biblo, tablo ve halilar ac;1k 

istanbul asliye ikinci ticaret mah • arttuma ile satllacagt ilan olunur. Re -

kemesinden: nesans usulii ceviz yemek oda taklml, 
Galata Tiirkiye Milli hanmda Feniks salona aid kiymetli e§yalar, biblolar, 

sigorta §irketi veznedan Affan vekili artistik tablolar, giimii§ tuvalet ve pasta 
avukat Suad Hayn tarafmdan Sultan- taklmlan, bakare kristaller, imzah bronz 
ahmed Firuzaga mahallesi $eftali sokak h~ykeller, <;in ve Japon duvar tabaklan, 
24 No. da Hadi Naci zimmetinde 439 lira Saks sahan ve gruplar, Sevr biskiii hey
39 kuru~ icradaki inkar sebebile %20 
tazminat 930 senesinden itibaren de %9 
faiz ve avukathk iicreti ve muhakeme 
masraflarile birlikte tahsiline dair a<;l· 
lan davada: 17/3/936 tarih ve 935/352 
No. h dava 1slah arzuhali sureti miid • 
deaaleyhin ikametgahmm m~huliyeti

keller, Lui XVI §eklinde kristal avize • 
ler, Verni. Marten sigara masalan, Eo
hem kutular, Bahii, oyun masalan, Sa
hibinin Sesi salon gramofonu, minister 
yazthane, sofra talumlan, Kristofl c;atal, 
btc;ak taklmlan, Horasan, ~iraz, Fera
han hahlan ve seccadeleri. (32628) 

Ayvahk hukuk hakimliginden: 

ne binaen bilateblig iade kthnmi!i oldu- •••••••••••••••• 
gundan 25 giin miiddetle ilanen tebligat Goz Hekimi 

Ayvahkta Zekibey mahallesinde Htf
Zl oglu Mehmed Nuri namma bilvelaye 
anas1 Nadire tarafmdan kocas1 ikamet
gahi m~hul H1fz1 aleyhine ac;llan nafa
ka davasmda miiddeaaleyh H1fztya ~~
kanlan davetiye mumaileyhin ikamet
gaht m~hul bulundugundan bilateblig 
iade edilmekle 26/4/937 tarihli muha
keme celsesinde miiddeaaleyhe ilanen 
tebligat ifasma ve muhakemenin 28/5/ 
937 cuma giinii saat dokuza birakllmast
na karar verilmi§ oldugundan miiddea
aleyhin o giin saat 10 da Ayvahk sulh 
hukuk mahkemesine bizzat gelmesi ve
ya bir vekil gondermek suretile kendi
sini temsil ettirmesi, aksi halde muha
kemenin g~yabmda devam ve inta~t e-

icrasma ve muhakemenin 2/7/937 tarih Dr. ~i.ikrii Ertan 
saat 14 e talikma karar verilmi!l olmak-

Cagaloglt! Nuruosmaniye cad No 
la keyfiyet teblig makamma kaim ol- 30 (Cagaloglu eczanesi yanmda) 

· Sovyetler Birligi sivil hava filolan 
merkez idaresile isvec; hava §irketi ara
smda vuku bulan anla§ma mucibince, 
Moskova- Stokholm hava hattmda mun
tazam seferler 1 temmuzoa ba:;;hyacak
br. 

istanbul 12 may1s 1931 
!DARE MECL!St • mak iizere ilan olunur. (32647) .. ___ Telefon: 22566 ---- dilecegi uan olunur. (2766) 
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CUMHURiYE'l 15 May1s 1937 

ikinci say1s1 bugiin ~1kt1 
BA~LICA YAZILARI: 

Y azhk lfapkalarmtzi kendiniz yaptmz. Milano dantelinden modern bir yemek tak1m1 • Yasttk ve abajurda Bay amca - Karyola 
etekligi - Giizel bir ortii ornegi · Yavrunuzun saghgt - (;ocuk ~amaftrlart - Krofe ifi ornekleri - Gii zelligin strrt - Giinliik jimnastik -
Lekeler nastl ~tkarthr? Yazhk el bise modelleri - Diki, dersleri - Rumen ve Kanava ifi ornekleri - (;ama~tir tamirleri - Jur ve ajur nastl 
yap1hr?- Kuru deriler - Siit - Abonelere hediye ve profesor doktor Tevfik Remzinin makalesi; Ev kadm1. Ayrtca 8 sahifelik ornek ilavesi. 

« Ev- i$ » Tiirkiyenin biricik kadan, aile, ev i,leri gazetesidir. Fiatl her yerde 15 kuru,tur. 

. ' . . . . ' ,": ~· . i ~ .- ' . •' '. .;..--:....... ; ~ . ~- .. ~~ ... ·. ·•• ·. . : 0:~ 

Giiniin 2.4 saatinde hasta 

Ba~ agnlanna kar~1 

GRiPiN 
I 

ka§elerini kullammz? 

GRiPiN: Biitiin agn, stzt ve san
etlan keoer. 

G RiP iN: En ~iddetli ba§ ve di§ 
agnlanm siiratle din· 
dirir. 

GRiPiN: Nezle, 

tizmaya 
essirdir. 

gnp ve roma

kar§t !;Ok mii-

1cabmda giinde 3 ka~e ahnabilir 

Ambalajl arda 
GR1PiN kelimesine 

dikkat ediniz 

Babanakka, Vak1f Kaymakambg1ndan: 

Ot ilan1 
Nakka~ koyiinde Harkalh, Harkiistii ve Koylistii r;aytrlanmn 1937 senesi 

otu. Doniim 600 
Evvelce yaptlan mlizavedelerde haddi laytkmt bulmad1gmdan 20 may1s 

~37 per~emb~ giin~ saat 14 te pazarhkla ihalei kat'iyesi icra olunacagmdan 
Isteklilerin o glin c;atalca Vaktflar Memurluguna mliracaatleri. (2767) 

Devlel Demiryollar1 r,retme Umum Miidiirliigiinden j 
1\-Iuhammen bedeli 2259 lira 80 kuru~ olan 50 kilo gliserin, 200 kilo ni~adtr, 

200 kilo ~ap, 10 kilo klikiirt, 5000 kilo goz ta 1, 300 kilo adi hamtzt kibrit ile 
10,000 kilo tuzruhu 19/5/937 c;ar~amba giinii saat 10 da Haydarpa~ada gar 
binasl dahilindeki Komisyon tarafmdan pazarhkla satm aimacakhr. 

Bu i;:e girmek istiyenlerin 169 lh lirahk muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiiH vesaikle birlikte pazarhk glinii saatine kadar Komisyona mii -
racaatleri laztmdtr. 

Bu i~~ aid ~artnameler Komisyondan parastz olarak dagttJlmaktadtr. 
(2738) 

istanbul Va!n flar Direktorliii!ii ilanlarJ I 
Tekirdag Vak1flar idaresinden: 

2762 numarah vaktflar kanunu ve buna miiteferri nizamname ve tali -
matname uyarmca Tekirdagmda Ertugrol mahallesi Pe~temalct caddesindeki 
Katolik kilisesi ve Hiirriyet mahallesi Tabaklar caddesindeki musevi sina
g?gu vak1flarma avn ayn tek mlitevelli tayin olunacakhr. Miitevellilik im
hham 20/5/937 peqembe giinii saat on dortte Tekirdag Vaktflar idaresinde 
yapllacakbr. 

~crait ve evsaf1 kanuniye ve matlubeyi haiz ve teamiillerine gore ala
ka1.1 t~Iiblerin muayyen gline kada~ Tekirdag Vaktflar idaresine mi.iracaat
lc:n ilan olunur. (2666) 

Beyoglu Tahsil M iid iir liigiinden: 
Sahlacak e~yanm nev'i vc cinsleri: 
Kuyrukl11 piyano, biiyiik klic;lik muhtelif ayna, giimii~ tabak, glimii~ ~;a

tal ~ btkac; tak1mlan, giimii~ ~ampanya taktmlan, muhtelif cins tabaklar, muh
teltf masa ve sandalyalar, bronz ve pirin~ abajor lamba lan tavan van tilatorii 
masa ortli ve pe~eteleri, muhtelif i~ki bardak ve kadehleri semaver buz do~ 
labt .. nike>laj ve alpaka bronz tepsiler. saba vesaire. ' ' 

Istepan Giilbalinin kazan~ vergisinden )'lazineye alan borcundan dolay1 
yukanda. vazth muhtelif e~va; Beyoglunda Istiklal caddesinde 134 numarah 
Anbasador binasmda 17/5/937 tarihine rashyan pazartesi glinii sabahleyin saat 
dokuz bu~;ukta alenen miizayede suretile sattlacagmdan isteklilerin mezkur 
mahalde bulunacak olan sahs heyetine mliracaatleri ilan olunur. (2768) 

I Havalar 
tsanmaga ba,lada 

El, ayak, koltuk terlerini kesen 

naho§ kokuyu gideren yegane 

s1hhi pudrad1r. 

tNGiLiZ KANZUK eczanest 

BEYOGLU - ISTANBUL 

Aldanmamak i~in 
Verilen feyle ahnan karfl· 
hk arasmda, biiyiik bir mii
badele fark1 bulunmamast· 
na dikkat etmek laztmdir. 

Krem Pertev'in 
degerini onu senelerce ev
vel begenmi, ve kullanmaga 
karar vermt' olanlardan 

sorunuz. 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hasfallklan mufehaSSISI 

Beyoglu Ylld1z sinemas1 kar~1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Te l: 43924 

llUR 

Kad1kiiv Direld iirliiP.ii ilanlari ~----------~ 
ll'l~l liiii~~IEul2lz~ID- uiEna:ccuq~t·. a• SI!Iu• .. r~m~L;.;u~s~a v;.o;.r.i<;.;E.rm-enlai-k•il•is•es1i1B;.~~_;;;;;~:_-• Os~~;~a:va~ ~t:~=~~iva- 1 

2 - l!skudar Surp Ha~ Ermeni kilisesi T f h k d h 
3 U · ··d s· nnda ayyareci e mi so agm a er - s](u or tirp Karabet Ermeni kilisesi 
4 - Bcykoz ~~rp Nigagos Ermeni kilisesi 
5 - Kartal Surp Ni~an Ermeni kilisesi 
6 - Kanctilli Siirp Arakelos Ermeni kilisesi 
7 - Kadtk~y Si.irp Takavor Ermeni kilisesi 
8 - Kad1koy Rum cemaati 
9 - Bi.iviikada Rum cemaati 

10 - Kuzguncuk Ayapandeli Rum kilisesi 
11 - Heybeliada Rum cemaati 
12 - Kmaltada Panaiye Rum kilisesi 
13 - Kandilli Hiristos Mctamarfozis Rum kilisesi 
14 - c;en~Zelkoy Ayayo~gi Rum kilisesi 
15 - uskiidar Profit - Ilya Rum kilisesi 
16 - Pa~abllhc;e Ava - Konstantin Rum kilisesi 
17 - Beykoz Aya Paraskevi Rum kilisesi 
18 - Bur,gazadas1 Hiristos manashn 
19 - Biiyiikada Ayanikola manastm 
2() - ::Ieybel•ada Ay'il Tiryado manastm 
21 - Biivukada Hiristos manastm 
22 - Heybelia.da Aya Yorgi manastm 
2.3 - Kmaltada Hiristos manastm 
24 - Heybeliada Rum Ruhban mektebi 
25 - Biiylikada Heybeliada Yetimhaneleri 
26 - Haydarpa~a Musevi Sinagonu 
27 - Kuzguncuk Musevi Sinagonu 

Cemaatlerce idare olunan vaktflardan semtleri ve isimleri yukanda 
yaz1h vaklflara 2762 numarah vaktflar kanunile nizamnamesine ve olbab • 
daki talimatname hiikiimlerine tevfikan tek mlitevelli tayin edileceginden 
i ~tcklilerin 21/5/937 tarihine kadar KadJ.koy Vaktflar Miidiirlligune alelusul 
miiracaatlcn Han olunur. (2513) 

tiirlii konforu, hamam1, bah!;esi ve 

kuyusu bulunan 42 numarah 4 kat

It kargi r ev acele sattltktu. Gormek 

ve gor ii§mek i!;in ayni evde sahibi 

Sayan T asiya 'ya saat 9 dan 2 ye 

kadar miiracaat 

r- BAY ANLARIN --. 
Dogumdan evvelkt siyah leke

lerini ve biitiin ~ilierini 

Yalmz 

Faz•l ~il ilac• 
giderir. 

Ankara Beynelmilel sergisinde biiyiik muvaffakiyet kazanan ve takdirle te~hir edilmekte olan 

isviqre'de webbolite A. G. • 1n 

EB Li GiHAZLARI 

Kuyunuzun, muslugunuzun kire~li ve ac1 
suyunu 0 - 1 derecede tatl1 suya ~evirir. 

V ebolid ile kireci tasfiye edilmi~ su; 

BANY·ODA: 
YEMEK ve 
CAMASIR ve 

Cildi ve sa~lart ipek gibi yumu§ahr, ondiilasyonu devam ettirir, sa~lann 
kepeklenmesine milni olur. 

CAYDA: 
8ULA31Kta : 

Et ve kuru sebzeleri .;abuk pi~irir ve lezzet temin ~der, .;aya 
kendi nefis renk ve kokusunu verir. 

Sodaya ihtiyac kalmaz, elleri tahribattan kurtanr, sa
bundan % 60 tasarruf temin eder, ~ama~1rlann yipran
masma mani olur. 

KAZAN ve KALORiFERde : Kazanlann kire~ tutmasma ve borulann zamanla hkan
masma mani olur. 

BOYAHANELERde: Daha az boya sarfile daha parlak ve sabit netice verir. 

VEBOLiD: Alelumum sanayide, ev idaresinde, hastane, laboratuar, 
mekteb, otel ve lokantalarda, gazoz, kolonya ve mi.iskirat 
imalathanelerinde ve berber salonlarmda mutHtka laznnd1r. 

Tazyikli ve t iz 
su ile i~ 

Saatte 250 litre tasfiye 
eden portatif cihazlar 

25 T. llr&SI 

Cihazlar1n tasfiye ettigl suyun evsaf1 
asliye ve tabllyesinde blr degi,ikllk 
yapmad•g• CUlhane As. ve ZUrlh Hlf· 
ZISSihha enstitlisU taraf1ndan tevsik 
edilmi,tir. 
Tazyikli ve tazyikslz s1cak ve soOuk 
su ile iffler ve saatte 250 lltreden 
15000 litreye kadar su tasfiye eden 
cihazlar ve kudretleri tamamen garan· 
tilidir. 

Sipari~ler posta Ocreti almmaksJZm gonderillr. 
Taleb iizerine bir memurumuz cihazla beraber tecrube 
yapmak iizere adresinize gonderilir. Telefon: 44507 

~ I 
I 

Biitiin su ~ebekesini tas
fiye eden sabit cihazlar 

125 liradan 

VEBOLiD LiMiTED Istanbul, Galata, Voyvoda caddesi No. 40 • 42 

Sah~ yerleri: Ankara, Vehbi Kor; Ticaret Evi - Ankara: ~ark Merkez ecza deposu - istanbul: Ziyaeddin Said 
Voyvoda, 40 - 42 Galata - izmir: l;lifa Eczanesi - Adana: Feyzi Dural- Samsun: $1k Terakki Ticarethanesi - Ay
dm: Emniyet Eczanesi - Kiit\' hya: ihsan ~erif Eczanesi - Malatya: Mahmud Nedim ve Biraderi - inebolu: Sa
lahaddin !:;elebi • Stvas: Yusuf tlnsalan - Trabzon: Faik Harunoglu ve Ogullan - Biga: Zi.ihtii Zeren • Kasta -
moni: Mustafa Nuhoglu - Ta~koprii: Tiikm~n Karde~ler - Daday: E~ref Tiftik - Bursa: Behc;et Yanc1 • Merzi
fon: Larlar Karde~ler - M. Akhisar: Hilmi Faiz - Kayseri: Mustafa Diri - Edremid: Ali Rtza Karagozoglu -
Edirne: Aziz i~bilen - Tokad: Per i Karde§ler - Zongul dak: Mehmed Hilmi Giinal - Gazi Anteb: Mehmed 
S1rn Ozkaya. 

Anadolu, Suriye, lrak ve Iran1n ba~hca ~ehirlerinde sab~ yerleri aran1yor. 

Eyiib Posta Telgraf ~efliginden: 
Kemerburgaz posta merkezile Eylib merkezi arasmda her giin miitekabi

len bir sefer yaptlmak ~artile posta nakliyah ac;tk eksiltmiye konulmufJ tur. 
Nakliyat otomobil veya otobiisle yaptlacaktir: Gidi11 geliiJ olan her sefer

de ag1rh k yekunu 100 kilodur. Muhammen l.Jedel ayda 8 lirad1r. Muvakkat 
teminat 720 kuru~tur. Eksiltme 24/ 5/ 1937 tarihine musadif pazartesi saat 14,30 
da yaptlacaktlr . 'L'alib olanlar yevmi mezkO.rda muayyen olan . saatte Eyiib 
P osta Telgraf Telefon binasmda miite~ekkil Arttirma Eksiltme !hale Komis
yonuna mliracaat 'etmelidirler. (2644) 

• Suadiye caddesinde ~ok 

Giizel bir ko,k 
Satthk ve kirahkhr. Suadiye camii 

bakkalma miiracaat. 

Zayi - Kabata§ lisesi 7 nci sm1fmdan 
aldtgtm tasdiknameyi zayi ettim. Yeni
sini alacag1mdan hiikmii yoktur . 

Ali Hikmet 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan· 
D . No. 

1098 

2400 
2429 

2481 

3922 

4117 

4794 

4947 

5240 

5325 

5793 

6875 

7005 

Semti ve mahallesi 

Ortaki:iy 

Bi.iyiikdere 

Edimekap1 Kariyei
atikalipa~a 

Edirnekapl Kariyei
a tikalipa§a 

Ortakoy 

Ortakoy 

Arnavudkoy 

Bostanct 

Burgazada 

Boyac1koy 

Kuzguncuk 

Kadtkoy Hasanpa§a 

Heybeliada 

Sokag1 

E: T a§merdiven 
Y: T a§basamak 

Kiic;i.ikbuzhane 
,Seyheyiib 

Camii~erif 

Emlak No. 

E: 16-16 Mii. 
Y : 10 - 12 

E: 2 Mi.i. 
E: 2 Y: 26 

E: 21 Y: 25-27 

E: Caytr E: 11 
Y: Kestane Y : 8 
E: Kahveci •E: 8 
Y : Sanefe Y: 12 
E: DogramacJ E: 4-6-8 
Y: T ayyarecisuphi Y: 24 ve 26 
Catal<;e§me E: 16 Y: 16 Mii. 

harita: 6 
E: Manashr E: 4 
Y: Goni.illii 

Kanaki 

E: Hactkaymak 
Y: 1cadiyehamam 
ve Tenekeci 
E : Erenkoy cad. 
Y: Merdivenkoyiine 
giden yo] 

E: Karakol 
Y : Eskikarakol 

E: 18 

E: 110 
harita: 537 

E: 4-15 
harita: 5 

E: 10 
Ada: 22 
Parse!: 6 

Cinsi ve hissesi H isseye gore 
muhammen K . 

Birisi yanmt~ kargir iki 21 0 A!;tk 
hane ve bah<;enin I / 16 his. artttrma 

660 metro arsa 
31,50 metro arsa 

965 metro arsamn 
3/ 16 his. 
56 metro arsa 

51 metro arsa 

81 metro arsanm 
3/ 8 his. 

240,50 metro arsa 

459 metro arsanm 
10/ 11 his. 

64,50 metro arsamn 
2!3 his. 
Kargir hane ve bahc;enin 
Y2 his. 

31364 metro miifrez 
tarla 

61 metro arsanm 
1 ; 3 his. 

330 » 
70 » 

500 » 

60 » 

100 » 

80 » 

360 » 

1050 Kapah 
zarf 

100 Ac;1k 
artttrma 

680 » 

3770 Kapah 
zarf 

70 Ac;1k 
artttrma 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkul ler on giin miiddetle sah§a ~Jkanlm1~hr. lhaleleri 26/ 5/937 giiniine dii§en c;ar-~ 
~a mba giinii sa at 14 tedir. Sat!~ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 
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MidBnize 
Dikkat ve iyi 
HAZIM edioiz. 

~abuk, iyi ~ignemeden yemek yiyenler, fazla baharatb ve biberli 
yiyenler, bilhassa i~ki i~enler midelerini tahri§ ederler ve 

EK$iLiK, HAZIMSIZLIK, 
ag1rhk, ba§ donmeleri hissederler. 

MAZON 
MEYVA TUZU 

HAZIMSIZLICI. MIDE EK.$1LtK ve Y ANMALA
RINI giderir, 1NKIBAZI DEFEDER. Bugiinden bir 
§i~ MAZON ahmz. Hi~bir miimasil miistahzarla luyas 
kabul etmez. MAZON isim, Horoz markasma dikkat. 
Deposu MAZON ve Boton ecza deposu, lstanbul Yenipos· 
tane arkasmda. No. 47. 

Uyu,turucu Maddeler inhisanndan: 
!daremiz 1937 senesi afyon rekoltesini Tiirkiye Ziraat Bankas1 vas1ta -

sile dogrudan dogruya ekicilerden satm alacaktrr. 
Ahmlar mezkUr bankanm a~ag1da gosterilen §ehir ve kasabalarmdaki 

54 ~ube ve sand1gmda yapllacaktlr. 
Tokad, Erbaa, Niksar, Zile, Amasya Merzifon, Giimii§hac1koy, Gorum, 

Mecidozii, tskilip, Malatya, Ad1yaman, Eski§ehir, Sivrihisar, Mihalhc1k, Kii
tahya, Emet, Gediz, Simav, Tav~anh, Ak§ehir, Yalvar;, Ilgm, Bozkrr, Karaman, 
Bey:~ehir, $. Karaaia~. Bilecik, Bozoyiik, 1negol, Geyve, Goyniik, Orhaneli, 
U§ak, c;al, Civril, Kula, Afyonkarahisar, Bolvadin, Sand1kh, Yeni§ehir, Nal· 
hhan, ::Emirdag, Seydi~ehir, Konya, Denizli, Aydm, !sparta, Egridir, Uluburlu, 
Dinar, Burdur, Tefenni, Ac1payam. 

Mubayaa fiatlan 4U 111retle tesbit olunmu~tur: 
Softlar beher morfin derecesi 40 kuru~ 
Temiz ve konaks1z toplanm11 drogistler 
beher morfin derecesi 
Morfini yiizde 12 ve daha yukar1 kaba
lar beher morfin derecest 
Morfini yiizde 12 den a~a~ kabalar 
beher morfin derecesi 

40 

35 

30 

• 
• 

r ' • 

Satm almacak afyonlarm iptidat muayenesi idaremizin ahm merkezle
rine gonderecegi ekaperler tarafmdan yap1lacak ve tart! ve teselliimii mii
teakib alakadarlara kilo ba~ma berver;hiati miktarlarda avans verilecektir: 

Softlar 4.- TL. 
Temiz ve konaks1z toplanml§ drogistler 4.- • 
Morfini % 12 ve daha yukan kabalar 3.- ,. 
Morfini % 12 den a~ag1 kabalar 2.50 ,. 

Bakiye afyon bedelleri !stanbulda yap1lacak laboratuar tahlilden sonra 
azami siir'atle ve ~ene Ziraat Bankalar1 vas1tasile alakadarlara odettirile -
cektir. Ekicilere afyonlarmt Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hi~ 
bir masraf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasm1 miiteakib derhal ba~lanacak ve bu 
tarihler Banka tarafmdan mahallen ilan olunacaktlr. 

Allm miinhas1ran 1937 senesi rekoltesine ve hakiki mii.stahsillere aid mal
lara tahsis edildiginden eski seneler mahsulii afyonlarla tliccar ve miistah· 
sil mallar1 kat'iyyen kabul edilmlyecektir. 

Temiz ve konakSlZ olarak toplanmlf$ saf afyonlara daha yiiksek fiat ve
rilmekte oldugundan ekicilerin afyonlarm1 temiz toplamas1 kendi menfaat
leri icabmdandtr, (2709) 

lnhisarlar Umum Miidiirliigtjnden I 
I. - tist kutru 46, alt kutru 35, boyu 65 santim olmak ve agtz tarafm

d'O kar~1hkh lki kulpu bulunmak iizere 3500 aded liziim kiifesi pazarhkla sa
tm almacaktir. 

II. - Pazarhk 18/V /1937 tarihine rashyan sab giinli saat 15 te Kaba
ta~t-1 Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktrr. 

III. -$artnameler parastz olarak her giin sozii ge~en ~ubeden almabilir. 
IV. - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte adt ge~;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2652) 
~ 

I. - Sartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim c 1000» ton rekom
poze maden komiirii pazarllkla satm almacakt1r. 

II. - Pazarhk 19/V /937 tarihine rashyan ~ar~amba giinii saat 15 te Ka
bata~ta Levazun ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktir. 

III. -$artnameler paraSlZ olarak her gun sozii ge~en ~ubeden ahnabilir. 
IV. - isteklilerin pazarbk i~in tayin edilen gi.in ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte adt ge~en Komisyona gehneleri ilan olunur. (2653) 

Suretile Eksiltme ilam Pazarbk 

Eski,ehir Naf1a Miidiirliigiinden: 
!ki defa kapah zarf usulile eksiltmiye vazedilip talib zuhur etmiyen Siv

rihisar - Hamidiye yolunun 12 + 550 - 34 + 000 ci kilometreler arasmda 
35665.34 lira k~if bedelli yeni ~se ve imalah smaiye in~aah 2490 numarah 
kanunun 43 iincii maddesine tevfikan pazarhga konulmu§tur. 

Muvakkat teminat 2571.90 lirad1r. 
1n§aata aid her evrak her zaman Naf1a Direktorliigunde g5riilebilir. Ev

velce ilan edilen :jerait dahilinde vesaiki haiz olan istekliler hergi.in Vilayet 
Daimi E.,!lci.imenine miiracaat etmeleri. (2631) 

istanbul Defterdarbgtndan: 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira 
.Beyoglunda Tomtom mahallesinin Yeni~;ar~x caddesinde Galata
saray Lisesine karst dokuz oda vesair miilftemilah havi 66 nu-
~arah kargir evin tamamx. 3000 
Aksarayda eski Katibkas1m yeni Yah mahallesinin Sandlkbur-
nu sokagmda eski 12 yeni 10 numarah arsanm be~te bir pay1 
toptan. 37 5 
~ ' 
-'~Urtulu~ta Ce§memeydam sokagmda s1rf miilk eski 46 yeni 44 
numarah 22,5 m2 arsanm tamamt (beher metre murabba1) 1,5 
. Yukar1da cins ve mevkileri yazll1 yerler hizalarmdaki muhammen be -
deller iizerinden bir ay ic;inde pazarhkla ayn yarx satllacakbr. tsteklilerin 
~~ tediye :jeraitini 5grenmek istiyenlerin 10/6/937 per§embe giinii saat on 
t orde kadar yiizde yedi bu~uk pey akc;elerile Milli Emlak Miidiiriigunde 
Oplanan Komisyona gelmeleri. eM... (2739) 

Kapab Zarf Usulile «75,000» 
Lirabk Eksiltme ilanl 

Manisa Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Naf1a Vekaletince muhammen bedeli •75,000· lira olarak tasdik edi

len Manisada yaptmlacak mekteb in~aatl gene Naf1a Vekaletince muvaftk 
goriilen vahid fiatlar iizerinden kapah zarf usulile eksiltmiye «;lkarilml§tlr. 

2 - Bu i~e aid ke~if ve saire evrak c375• kuru§ mukabilinde Manisa 
NafJ'l Miidiirliigiinden almabilir. 

3 - thale maytsm 20 nci per§embe giinii saat on birde Vilayet Daiml 
Enciimeni oniinde yaptlacaktlr. 

4 - Muvakkat teminat c50QQ,. liradtr. 
5 - Bu eksiltmiye gireceklerin Nafm Vekaletinden ahnml$ ehliyet ve

sikasl ve 1937 yllma aid Ticaret Odast vesikas1 ve muvakkat teminat mak
buz veya rnektublanm kapah zarfm i~ine koymalar1 ve zarfm ihzarxnda 2490 
sayllx kanunun 32 nci maddesindeki ~artlara bilhassa riayet etmeleri laz1mdrr. 

Kapah zarflarm 20/5/1937 per~embe giinii saat ona kadar Manisa Valili
gine verilmesi ve posta ile gonderileceklerin kanunun 34 iincii maddesine ria
yet etmeleri liizumu ilan olunur. (2619) 

Eczac1 ve T a bib al1nacak 
Askeri F abrikalar Umum 

Miidiiriilgiinden: 
Ankara civarmda Kaya~, Kiir;iikyozgat ve Erzurumda kullamlmak iizere 

bir operator ile iki tabib ve bir eczac1 almacaktrr. !steklilerin istida ve ve
sikalarile Umum Mlidiirliige miiracaatleri. (2305) 

Babkesir Vilayeti Daimi Enciimeninden: 
1 - Artbrm1ya konulan i§: Haziranm iir;iinde a~1lacak olan Manyas, 

Donii~ ve ~amh panay1rlarmdan ~artnamesi mucibince ahnacak riisumdur. 
2 - Muhammen bedeli •3350• liradrr. 
Arthrmtya i:?tirak etmek istiyenler bunun % 7,5 ~ olan c25h lira c25,. 

kuru§U Malsandtgm~a yahrd1gma dair vezne makbuzu ve yahud banka mek
tubile mi.iracaat edebilirler. 

3 - Arthrma 20 may1s 1937 tarihine rashyan per§ernbe giinii. saat c15• 
te merkezi vilayette teskil edecek Enciimende yaptlacaktrr. 

4 - Haricden telgraf veyahud mektubla pey kabul edilmiyecektir. 
lstekliler vakti muayyeninde te~kil edecek Enciimende bizzat hazrr bu

lunacaklardlr. 
5 ....; r;lartnameyi gormek lstiyenler merkezde Daimt Enciimen kalemin

de, vilayetlerde Vilayet makamlarmm gosterecegi mahalde ve kazalarda Mu
hasebei Hususiye memurluklarxnda gorebilirler. 

6 - Enciimende nakten para veya tahvilat kabul edilmez. (2440) 

ALEMDAR KOYO 
OTOBOS 

VE TA~DELENE 
SERViSi 

15 may1s 937 den itibaren her hafta CUMARTESl ve PAZAR sabah
lan saat 9 da Oskudardan muntazam otobiis servisleri yaptlacaktir. 

Alemdar koyu veT a§delenden donii § ak~amlan saat 18 dedir. Pazar giinleri 
T a~delen servisi sa at 8 ve 9 da olmak iizere 2 posta hareket edecektir. 

Y olcu iicretleri gidip gelme 80, yal mz gitme 50 kuru§tur. Hususi tutuldugu 
takdirde 20 ki§ilik otobiis 15 liradu. 

1----MD t 1 • 'O•kUdar araba meydant1 BDlbUldere caddeai •••••I r•c•• )'er • 22 ve 24 numarah bt-nzlnel diikkln• 

Karacabey Belediyesinden: 
Bursa Vilayetine ba~ll Karacabey kazas1 merkezinde Goz mevkiinde her 

y1I aGllan cPanayrr» bu y1l da c26 may1s 937 ~ar~amba giinfi,. a~1larak dort giin 
devam edecegi ve bu panay1rda her cins hayvanat ve emtiai ticariye all~ ve
ri~i yapllacag1 ilan olunur. (2632) 

F AB Ri KATO RLARI 
Haziranda i§ kanunu tatbik edili
yor. Bu kanun mucibince yapacagi· 
mz bir~ok §eylerle yasak ve cezah 

i§leri ma ile toplu ve pratik 
olarak ~abucak 

i§ verenin ve i§~inin 
Kanuni Hak ve 

Odevleri 
KiTABINDA BULACAKSINIZ 
iNKILAB KIT ABEVINDE 

satJhr. Fiat! 50 kuru§tur. 

Diinyada birinciligi kazanan 

saatleridir. 

Her yerde araYJnlz. 
155 birinci miikatat. 

........ ! ............. ______________ ... 

INTOURIST 
ISTANBUL • PIRE • HAifA 
Arasmda muntazam seri posta 

« IAN RUDZUT AK ,. 
6,000 tonluk liiks vapuru 16 

rnayxa pazar giinii aaat 20 de Ga· 
lata rxhllmtndan hareketle 1 inci, 
2 nci ve ii~iincii tnmf yolculan ala· 
rak dogru (Pire ve Hayfa) ya gi· 
decektir. Biitiin yolcularm kama -
rast, yatagt ve yemegi vard1r. Taf. 
silat i~in lntourist miiesaeaesinin 
Galatada Hovagtmyan ha·nmdaki 
$arkt Karib miimessilligine 42653 

Deposu: A. EMiRZE, Istanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 -·---------------SiNiR DAMLASI 

KARDOL 
Biitiin sinir nobetlerine, 
asab yorgunluklanna 
ve baytlmalara kar§J 
yegane ve son ila~hr. 

Zayi - Hukuk Fakiiltesinden ald1g1m 
hiiviyet varakasm1 kaybettim. Yenisini 
r;1karacag1mdan eskisinin hiikmii yoktur 

'B. Giindiiz Balc1oglu 

Ciimriikten en son ~IkardigliDIZ ku
ma,lar ylizdeyiiz garantili hakiki 

ingiliz kumaslandtr. 
Calatada, Karakoyde 

J, MOTOLA 
kuma, tlcarethanesl 

En giizel ve ~e§idli desenlerde olan 

bu miintahab lngiliz kuma§lan ~a
buk satJ!digi ic;in acele ediniz. 

Fiatlar her yerden 
ucuzdur. 

Sthhat 

Merkez 
Ve i~timai Muavenet Vekaleti 

Miiessesesi Hifzissthha 
Miidiiriyetinden: 

1 - Eksiltmiy~ konulan i!!: Toprak altmda komiir deposu ve memurin 
aparhmanl etrafma beton yollar1. 

Bina ve tesisatmm tahmini ke:;if bedeli 15554 liradrr. 
2 - Bu i~e aid :;artname ve evrak §Unlard1r: 
A - Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Fenni ve hususi gartname 
D - Ke~if cetveli 
E - 2 aded plan 
lsteklilere bu ~artname ve evrakl 0,78 lira mukabilinde Merkez HlfZ1s • 

sihha Mi.iessesesi Muhasebesinden ve tstanbul Limam S. S. Merkezi Leva· 
z1m Miidiirliigiinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/6/937 tarihinde cumartesi giinii saat 11 de Miiessesede 
yap1Iacaktrr. 

• 4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacakhr. 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklinin 1166 lira 55 kuru§ muvak • 

kat teminat vermesi, bundan ba~ka a§ag1daki vesikalan haiz olup gostermesi 
laz1mdrr. 

6 - Eksiltmiye en az bir parr;aqa 15,000 liral!k bina inl!aatl yapmt:; 
oldu~na dair Naf1a Miidiirliiklerinden vesika alm1~ olanlar ve Ticaret Oda
sma kayidli bulunanlar girebilirler. 

7 - Teklif mektublan yukanda iiGiincii maddede yazllt saatten bir sa
at evveline kadar Daireye getirilerek Eksiltme Komisyonu Reisligine mak
buz mukabilinde verilecektir. Dl§ zarfm miihiir mumile iyice kapatllml§ ol-
masl laz1mdrr. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. cl226· (2729) 

[ istanbul Beledi:vesi ilanlan I 
istanbul Meb'us intihab1 

T efti' Heyetinden: 
Abdiilhak Hamid Tarhandan ar;1lan istanbul meb'uslu~ i<;in 16 may1s 

1937 tarihine rasl!yan pazar giinii intihab yaptlacagmdan miintehibisanile
rin mazbata.larile o gun saat dokuzdan on ii~e kadar Beyaz1dda tiniversite 
konferans salonuna te~rifleri rica olunur. (2749) 

Bursa Cezaevi Direktorliigiinden: 
Bursa Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasmdan 938 senesi may1s sonu

na kadar bir senelik ekmegi a~ag1daki §artlar dairesinde eksiltmiye ~tkarll • 
IDliiitlr. 

1 - ilan miiddeti 6/5/937 tarihinden 26/5/937 tarihine kadar devam edip 
26/5/937 r;ar~amba ~iinii saat 16 da kapall zarf usulile Miiddeiumumilik dai • 
resinde ihalesi yap1lacakhr. 

2 - Ekmegin beheri 960 gram itibarile hergiin en az 300 ve en ~ok 900 
ekmek teslim edecektir. 

3 - Ekmek Belediyenin piyasaya ~1kard1~ ikinci nevi ekmek olacak ve 
safi bu~day olup i~inde ba~ka madde bulunmtyacak ve iyi pi~rni§ olacaktrr. 

4 - Ekmek bergiin sabahlar1 saat 9 da teslim edilecektir. 
5 - Eksiltmiye i~tirak edecek ahc1larm bali haz1r rayic iizerinden tah -

min edilen bedelin yiizde yedi bu~ugu olan 2430 Iirahk muvakkat teminat ola
rak banka mektubu veyahud paranm depozit olarak Malsandtgma yatlrlld1 -
gma dair makbuz ibraz etmesi lazund1r. 

6 - Ahc1 olanlar ayr1 bir zarf i~inde teminat mektub veya makbuz ol
dugu halde diger bir zarf iGinde olarak teklif mektublannt 26/5/937 ~ar~am
ba giinii saat 16 ya kadar Miiddeiumumilik dairesinde toplanacak Komisyona 
vermeleri Iaz1mdrr. Bu miiddet gec;tikten sonra teklif kabul edilmez. 

7 - Bu hususa aid masraf ve ilan iicretleri mlisteriye aiddir. 
8 - Daha ziyade maltlmat almak istiyenlerin bu i§e aid §artnamesini de 

almak iizere Cezaevi Direktorliigune miiracaat etmeleri ilan olunur. (2663) 

Turgudlu Belediye Riyasetinden: 
r;lehirin su ge~miyen yerlerine tesisat yap1lmas1 ir;in a§a~1da miktar ve 

evsaf1 yazll1 malzeme kapah zarfla eksiltmiye konulmu~tur. 
1 - Her biri ii~ metre uzunlugunda ve 70 milimetre kutrunda 4600 met

re boru, 12 9ded vana ve 18 aded dirsek ve 2000 kilo kur§un ve 195 kilo kat
ranb salmastrad1r. 

2 - Malzemenin bedeli ke~fi 12995 liradrr. 
3 - Giimriik maafiyetinin temini belediyeye aid~ir. 
4 - Buna dair fenni !$artname ve ke~ifnameler Istanbul, tzmir ve Tur-

gudlu 'Belediyelerinde gorebilirler. 
5 - Ek(':iltme tarlhi 27/5/937 per~embe giinii saat 16 dadrr. 
6 - l!ltirak i~in: 
A- 'l'icaret Odasma kayidli oldu~na dair vesika. 
B- 'l'eklif mektublarmm ihale saatinden bir saat evvel Belediye En • 

ciintenine verilmesi. 
C - Bedeli ke~fin yiizde yedi bu~u~ olan 975 lirahk teminat veya ban. 

ka mektubu vermesi ~arttrr. 
6 - Taliblerin tayin olunan giin ve saatte Belediyeye r.1iiracaatleri illn 

olunur. (2752) 
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BiRADERLE"RvE$~ 
i.ITANBUL• AN KARA·iZMiR 

Bugi.in a~1lan Ye~ilkoyde ' 

.YE$iKOY PASTAHANESi 
Miidiriyeti; me§hur bir pastac1 ustas1 nm i§tirakini temin etmi§ oldugundan 
muhterem mii§teriler; daima en nefis Vt! leziz ~i:irekler ve pastalarla en iyi cins 
ve her nevi ~eker ve §ekerlemeler bula caklard1r. 

•••••••• Hami§: Halka bir siirpriz hazJrlanmJ§tlr. •••••• .. 

Zayi - Eminonu Malmudiirlugiinden 
ald1g1m maa§ tatbik miihriimii zayi et
tim. Hiikmii yoktur. 

Reklama liizum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

Mutekaid tiifek~i Osman 

Zayi - Fatih Malmiidi.irliigii Samat- ~~~~~ 
ya ~ubesinden almakta oldugum ~--=~~~~~~~~~==~ 
19164/211 numarah maa~ tatbik miih- Sahtb t~e Ba$multarr~rt: Yunua NtJdt 
riimii zayi ettim. Yenisini ~lkardlglm _ Umuml ne$rtyat1 fdare ellen faza lfrert 
dan zayiin hukmii yoktur. Mildil.ril: Hikmet Milnil 

Memduh Cuml!urtue& matbaaa. 

15 Mayts 1937 

E ' 
• 
I ---· 

S1tma, tifo ve hastahk getirir, 
yemeklerinizi kirletir, 

Adi gaz1 boya ile kari!fbrarak yalanci ecnebi 
markab kutulara dolduruyorlar. Ve f1~darda 
ve tenekelerde a~1ktap Fayda yerine sabyorlar 

FAYDA MARKASINA ve 
MOHORONE DiK-KAT 

Aldanmaymlz. Faydada gaz yoktur. Ha$aratl kat'i oldUrUr. Kutusu 
17'-h, orta 25, biiyiik 45, bir litrelik 65, be~ litrelik 300, buyuk tenekelerde 
900 kurufitur. Biiyiik f1<;llarda tam kilosu 50 kur~tur. Hasan deposu. • • istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
Ankara ve Istanbul telsiz istasyonlar1 ihtiyaCl ic;in fenni §artnamesine 

gore almacak 14tifl kilo 66 borne derecede saf hamlZl kibrit ac;1k eksiltmiye 
konulmufitur. Eksiltme 17/5/1937 pazartesi giinu saat 14,30 da Istanbul Bii
yiik Postane binas1 birinci katta istanbul P. T. T. Vilayet Miidurliigiinde 
miite~ekkil Ahm Satlm Komisyonunda yapllacaktlr. Muhammen bedeli 551 
lira, muvakkat teminat 41 lira 33 kuru§tur. 

Taliblerin ~artnamesini gormek ve muvakkat teminatlanm yatirmak 
uzere <;ah~ma giinlerinde mezkur Mudurliik !dari kalemine muracaatleri. 

(2~·68) 

araniZI beyhude yere 
sokaga atmaytntz! 

---RADYOLiN-,--
Sizi; terkibi me~hul ve ondan ii~ dort defa pahah 

ecnebi mamulahm kullanmaktan kurtarmi§hr. 

Bize biitiin yerli mallar1m ya· 
banc1 mallara tercih ettiren en 
kuvvetli sebeb olanlarm taze, ucuz 

ve saf olmalaridir. Bu evsaf1 tati
yan oz Tiirk mamulab dururken 
pahah, ve muhteviyab fupheli ec· 
nebi mamulatma para vermek gii

nahbr. 

Radyolin dit macunu hududsuz 
muvaffakiyetile halis yerli mahnm 
bu meziyetini parlak surette isbat 

etmittir. 
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Eski!fehir Elektrik Turk Anonim ~irketinden: 
Zonguldak ve Kozluda Elektrik miihendisi olarak istihdam edilen Bay Ra

§id Zeki ismi ge<;en mahallerde bulunamaml1? ve kendisine gonderilen taah • 
hi.idlii mektub iade edilmi§ oldugundan adresinin §irketimize bildirilmesi 
rica olunur. 

YARINKi iSTANBUL 
• Eski ~ehremini Doktor CEM!L TOPUZLU'nun yeni <;1kan <;ok ente

resan bu eserini istanbulu sevenler ve biitiin Belediye i§lerile ugra~anlar 
okumahd1r. Ahmed Halid Kitabevinde 25 kurufia satlhyor. 

KALORiFER MALZEMESi-... 
Ankarada Beynelmilel Komiir Sergisinde gosterilen me§hur Strebel 

kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiator ve ka
lorifer tesisab i<;in her cins borular ve biitun malzeme 1stanbulda Galata 
Tiinel caddesi No. 48. M!HRAN GESAR OGULLARI ticarethanesinde 

sahlmaktadrr. Telefon: 40308. 
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