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tek bir hudud te~kil etmektedir 
« Bu hududa gOz dikenler giine§in yaktci §Uaile 
kar§tla§Ir. Bundan hazer etmegi tavsiye ederim. » 

Balkan Antantinin 
en ~iimuJiii ve en 
salahiyetli bir izah1 
('E)) u izahm Atatiirk tarafmdan ve
l,g) rilmi§ olmas1 onun istinad ettigi 
• salahiyet ve §iimulii gosterrnege 
katidir, ve bu izah evvelki alqam 
Atinada Biiyiik Britanya oteli salon
larmdaki ziyafet esnasmda verilmi§
fir. 

Bu sayimizdadaki telefon haberleri a
tasmd~ goriilecegi ve<;hile Biiyiik Bri
tanya oteli salonlannda lsmet lnonii 
§erefine verilen resmi ziyafetin miitekabil 
nutuklannda ve zaten i§tirak edenlerin 
hepsinin hallerinde ve sozlerinde en sa -
hJimi CO§kunlugunu bulan dostluk teza· 
hiirleri Ba~bakammiz tarafmdan telefon
la Ankarada <;;ankayadaki evlerinde 
Cumhurreisimiz Atatiirke arz ve iblag 
olunmasJ iizerine Tiirkiye devleti Reisi 
kendi Ba§vekiline verdigi cevabla oradaki 
hakh siiriiru bir kat daha artirmi§ ve bu 
meyanda Balkan Antanhmn bugiinkii 
kuvvetli vaziyetini en salahiyettar dililt 
lzah ve ifade eylemi§tir. Atatiikiin Tiirk· 
Yunan dostlugunu iki milletin ebedi 
birligi tabirile tasvir etini§ olmas1 ne 
kadar manah ise bilhassa Balkan dev
letleri ittifakmm hududlarda birligi 
tazammun ettigini ve bu hududlara 
taarruz imkanS!ZhgmJ ifade ey!iyen ikinci 
tebligleri o kadar §iimulliidiir, ve bu §U· 
rnullii izah ve ifadenin Atatiirk gibi en 
sal.ihiyetli bir kaynaktan gelmesi ona, 
Balkan ittifakmm olgunluk yolunda aldi· 
~\1 mesafeyi gostermek suretile, <;ok biiyiik 
bir k1ymet izafe eder. 

Atinada Ba,vekilimiz 
Ankaradan telefonla 
Atina 26 (Hususi) - Diin 

ak§am Biiyiik Britanya ote
linde Tiirkiye Ba~vekili 1smet 
inonii §erefine verilen ziyafet 
devam ettigi Slfilda Tiirkiye 
Cumhurreisi Atatiirk, 1smet 
inoniine telefon ederek: 

«- Bu anda samimi 
karde§ ve miittelik 
muhitte ya§amakta 
bulundugunuzu istih
bar ettim. Bu ka • 
dar krymetli dostlar • 
la ve ayrrlmaz miitte
fik millet miimessille
rile ge~irmekte oldu • 
gunuz gecenin ne ha
dar grptacisi oldugu .. • 
;;umu anlatamam. 
Gonliimii dolduran 
dostluk ve arkada§· 
Irk duygularint. oldu • 
ga gibi oradaki kaf' • 
de§lere soylemenizi ri
cadan ba§ka soz bula
mryorum. Size ve dost
larrmiza seltimlar.» 

Atatiirk ikinci bir telefon· 
larmda da §U mesaj1 bildir· 
mi§lerdir: 

«Balkan miittelik devletle • 
rinin Balkanlardaki hududla-

'erefine verilen ziyafet 
soyledikleri sozler sonsuz 

Ulu Onder Atatiirk 
Balkanlarda dostluk §a mil 
mcinasrnr kazanrr. Balkan it • 

rr bir tek hududdur. Bu hudu · tifakrnrn insani ve medeni he· 
da goz dikenler giine§in yakr- ·deli de budur.» 

cr §uaile kar§rla§rr. Bundan Atatiirkiin bu tebliginden sonra Yunan 

hazer etmegi tavsiye ederim. Ra§vekili General Metaksas Reisicumhu

Bu noktaya itina olunduk~a rumuza §u telgraf1 <;ekmi§tir: 

esnasinda Atatiirkiin 
bir sevinc uyandtrdt 
' «Reisicumhurun mesa -

jr, burada haz.rr bulunan· 
lara yiiksek sesle okun
muflur. Burada haz.rr bu & 

lunan Elen ordusu, donan
mast ve hava kuvvetleri 
miimessilleri, Tiirkiye Re
isicumhurunun, Elen his· 
siyatrna ve Ele'n milletinin 
hardef millet hahhrnda 
duyduiu derin ve boz.ul -
maz. dostluga tam suret· 
te tekabul eden bu sozleri 
harsrsrnda duyduklart bii· 
yiik sevinci ve ~evh ve he
yecant arz.ederler.» 

Balkan devletleri sinrr
larrnrn bir tek hudud lef • 
kil ettigi hakkrndaki be -
yanaltnrz.la, Balkan An • 
tantrnt hurmah i~in i,bir· 
ligi yaptrgtmr:z: seneler i • 
findehi biitiin gayretleri • 
miz.in temelini lefhil eden 
bir hakikate viicud ver • 
mi, bulunuyorsunuz. Bu, 
o derece mes'ud ve o de· 
rece hakihat dolu bir ila· 
dedir hi, memlehetleri· 
mizde bunu ta halbinde 
hissetmiyen hi~bir kimse 
yoktur.» 

Tiirkiye Cumhurreisi buna 
a§agidaki cevab1 vermi§lerdir: 

«Bahtiyarrm, hududlarrmrz boy· 
ledir ve onlarr miidafaa edeceh 
huvvetlerin bir tek ve birbirinden 
ayrrlmaz oldugunu soylemekle in
sani ve asheri biiyiih bir sevinc 
duydugumu size bildririm.» 

Bunun iizerine General Metaksas te
lefonla Atatiirke: «Kelimenin biitiin 
manasile ebedi «miittefikiz» demi§tir. 

..... M~Ifir·~;bitt~;'i'~···i~;fi'f~f .. i".Miil~ti~;···c~;;;~ti. 
---· -- · asamblesi topland1 

ismet inOnU gazetemize 
mUhim beyanatla bulundu 

ccYurda, Tiirkiye siyaseti i~in miisbet', 
I 

inbbalar alarak doniiyoruz>) 
Giineysu vapuru 26, saat 20,30 

(Ba§vekilimizi kar§Ilamak iizere A
tinaya giden ve refakatlerinde gelen 
muharririmizden telsiz telgrafla} -
Dost memleketleri ziyaretten anayur
da donmekte olan Ba§Vekilimiz is
met fnonii, Giineysu vapurunda ga
zetemize §U beyanah lutfettiler: 

«- Memlekete hasret ve mem-
nuniyetle doniiyorum. Memur oldu

~ gumuz vazife, Londrada tac giyme 
~ merasimine Tiirkiye namma i§tirak 
~ etmekti. Dost ingiliz milletinin umu-

1 
mi ve milli bir bayram halinde tes'id 

ettigi bu giizel ve muvaffak mera-

simde bulunmak bizim it;in k1ymetli 
bir hatira olarak kalacaktu. 

Bu vesile ile her tarafta siyaset 
adamlarile temas etmek flTSah has1l 
oldu. Bu gorii§meler daima umumi 
mevzular ve umuml miinasebetler ii
zerinde k~lmi§hr. Umumiyet itibari· 
le yurda, Tiirkiy(! siyaseti i<;in miis
pet intJbalar alarak doniiyoruz. 

Seyahatin nihayeti, dost ve miit
tefik Yunanistam idare eden yiiksek 
§Bhsiyetlerle terns imkamm verrni§tir. 

Bunu mes'ud bir hadise telakki e
diyorum. 

[Arkasl Sa. 6 sii.tun 1 de] 

Kontenjan • • sJstemi kalk1yor 

Giimriigii verilen her §ey 
memlekete girebilece·k 
ikttsad Vekili Meclisin diinkii celsesinde bu 

hususta abnan 
Ankara 26 (T elefonla) - Hiiku • 

met, kontenian sistemini tamamen kal • 
d1rmaga karar vermi§, ikhsad ve Maliye 
Vekaletlerince bunun lizerinde ~ah§Ila -
rak bir proje hamlanmi§hr. Proje, Ve
killer Heyetince tetkik olunacak ve be§ 
on giin i<;inde ilan edilecektir. T akib o
lunan prensip ithalah <;ogaltmakhr. Giim
riigii verildikten sonra ithal olunm1yacak 
e§ya kalmiyacaktu. Bir emniyet tedbiri 
olarak almmasma zaruret has1l olmu§ o
larak kontenjan tedbiri tiiccan s1kmakta, 
giimriikleri mii§kiilata sokmakta oldugu 
gibi baz1 maddelerin ithali yasak edilmi§ 
oldugundan hayah da tazyik etmekte ve 
nihayet baz1lan <;ok pahah ithal ediidi -
ginden fiatlan yiikseltmekte idi. Bu sis • 
temin kaldmlmasile hayat pahahhgma 
amil olan mlihim sebeblerden biri de iza
le edilmi§ olacakhr. 

[Arkast Sa. 5 siitun 4 teJ 

tedbirleri anlattt 

iktzsad Vekili Celtil Bayar 

············ ....................................................................... ································· ..... .. 

Balkan Antanh muahedenamesinin 
Balkanlarda mevcud mzamm muhafaza· 
~~ §eklinde sulhu muhafaza etmekten iba
ret olan a<;!lc maksad1 yalmz bir iki mad· 
dede, hatta en dogrusu bir tek maddede 
teksif olunmu§tur. Bu dar <;er<;eve bile bi
dayette baZJ siyasilerin havsalasma zorca 
sJgarak onlar tarafmdan baz1 ihtirazi ka
Yidlar dermeyan olunmasm1 davet etmi§· 
ti. Antantm behemehal tahakkukunu isti
Yenler, bu tiirlii kay1dlara ehemmiyet ver
titiyerek onlan kabulde beis gormemi§ler, 
te§ekkiil etmek iizere olan yeni siyasi uzvi
Yetin tekamiiliinii zamana bnakmanm da
ha dogru olacag1 kanaatile geni§ davran· 
lni§lar, <;ok miisaadeli ve miisamahah yli
riimii§lerdir. Velevki muayyen bir <;evre· 
de mahdud bir maksad1 temin i<;in birle§· 
rni§ olan milletler, aralanndaki temaslarm 
tevalisi neticesinde elbette daha ileri anla
YI§Iara varacaklar ve zamanla diinya ha
diselerini kendi birlik menfaatleri zaviye
sile ol<;mege dogru terakki edeceklerdi. 

Bu hususta haztrlanan ~ok miihim bir kanun 
layihasr diin Biiyiik Millet Meclisine verildi Hariciye Ve~ilimiz. ~- Meclisin diinkii celsesi 

sambleye rets se~ddt 

Vaziyetin, miittefik Balkanhlar arasm
da Balkan Misalom akdettirrnekte onayak 
olanlarm gorii~lerine mutab1k inki~flar 
arzederek yiiriidiigiinii gormekle bahtiya
tlz. Oyle inki§aflar, ki otedenberi bu su
tunlarda i§aret edegeldigimiz bir telakki 
§ekli olarak bize Balkan Antantmm umu
rni heyetile ve milletlerarasJ vaziyetler iti
barile biiyiik bir devlet sayilabilecegini her
~i.in daha kuvvetle miidafaa ettirmektedir. 
Nitekim Atati.irkiin hudud birligi ve mii
dafaa birligi iizerindeki kuvvetli sozleri 
Atinanm Biiyiik Britanya oteli salonla
tma, sanki semadan dii§en bir giine§ gibi 
5liziiliip indigi zaman orada ham olanla
tln heyecanlanna son olmami~tJr. Orada 
haz1r olanlar it;inde de bilhassa askerlerin. 
Bu hakikati General Metaksas'm Atatiir
ke sundugu telgrafnamede aynen §oyle 
okuyoruz: 

«- Reisicumhurun mesajt, burada 
haz1r hulunanlara yiiksek sesle okun
tnu§tur. Burada haz1r bulunan Elen 
[)rdusu, donanmast ve hava kuvvetle
ti miimessilleri, Tiirkiye Reisicum· 

Ankara 26 (Telefonla) - istiklal dolay1sile bu ak§am saat 20,30 da bu 
Harbinde cansiparane c;ah§an subay ve miihim layihay1 Meclise yeti§tirmi§
askerlerin arasmda hasbelkader bir ka- tir. 
nunun c;1kmasile bir k1s1m terfih edilme- Bu layiha ile bu kabil malullere maa§· 
mi§ zabitlerimiz vard1r. Bir k!Slmlanmn lanndan haric olarak miihim bir terfih 
daha miireffah vaziyeti kar§Ismda yur- zamm1 da verilmektedir. Layihanm e
da gosterdikleri alakaya gore kadirfli - saslanm aynen bildiriyorum: 
nashk vazifesinin bu malulleri de terfih 1 - 1683 sayll1 asked ve miilki teka
oldugunu goren hiikfunet bu hususta lid kanununun ne~rinden evvel ve ya -
bir kanun layihasr hazirlami§ ve Mecli- hud sonra eski hiikiimlere ve emraz cet-
in bugiin gee; vakte kadar c;ah~mas1 [Arkast Sa. 3 siltun 6 da] 
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hurunun, Elen hissiyatma ve Elen bu, ittifak erkammn yekdigerile imtizac 
illetinin karde§ millet haklanda duy- ve ittihadlannm en yiiksek manah ve <;ok 

~ugu derin ve bozulmaz dostluga §iimullii ~ir ifadesidir. ~tatiirk General 
tam surette tekabul eden bu sozleri Metaks~s_m t~I~rafla vak1 ~ar_uzatma ce
kartismda duyduklan biiyiik sevinci vaben f1knlenm §U ciimle 1le 1kmal eyle-
ve §evk ve heyecam arzederler.» mi§tir: 

Ve dost memleket Ba§vekili ayni tel- «- Hududlarimtzl miidafaa ede-
grafmda iJave ediyor: cek kuvvetlerin bir tek ve biribirin· 

«- Balkan devletleri smulanmn bir den ayr1lmaz oldugunu soylemekle 
tek hudud te§kil ettigi hakkmdaki beya _ insani ve askeri biiyiik bir sevinc 
nahmzla, Balkan Antanhm kurrnak i<;in duydugumu size bildiririm.» 

i§birligi yaphgimiz seneler i~indeki biitlin Bugiin Atinada boyle. Diin Belgradda 
gayretlerimizin temelini te§kil eden bir bOyle idi. Biraz dah~ evvel Ankarada 
hakikate viicuc vermi§ bulunuyorsunuz. Romanya ile ba§ka tiirlii degildi. Biitiin 
Bu, o derece mes'ud ve o derece hakikat bu mes'ud tezahiirler, maksad1 ban§a hiz
dolu bir ifadedir ki, memleketimizde bu - metten ibaret olan Balkan ittifakmm az 
nu ta kalbinde hissetmiyen hi<;bir kimse zamanda vas1l oldugu kuvvet merhalesini 
yoktur.» gosterir. Bu kuvvetteki ve bu samimiyette-

Bu hakikat Atatiirkiin tebliginde ki bir ittifak heyetinin hakiki mana ve ka
miittefik Balkan devletleri hududtan- biliyeti ise i§te en salahiyetli bir tefsirle en 
nm bir tek hudud te§kil etmekte ol- dogru ifadesinin en §iimullii §eklini almi§ 
dugu §eklinde tesbit olunmu§tur ki bulunmaktad1r. YUNUS NADI 

Cenevre 26 (Hu- t 9 k d d tt• 
susi)-TiirkiyeHa- saa a a ar evam e I 
riciye Vekili Dr. 
Tevfik Rii§tii Aras 
Milletler Cemiyeti 
Asamblesi riyaseti
ne sec;ilmi§tir. Di -
ger namzed M. Po
litis namzedligin -
den vazgec;tigin -
den, Dr. Tevfik 
Rii~tii Aras miitte
fikan Asamble ri -
yasetine intihab e- Tevfik Rii§tii. Aras 
dilmi~tir, 

Mrsrr, Cemiyeti Ahvama girdi 
Cenevre 26 (Hususi) - Milletler Ce

miyeti Asamblesi, bugiinkii fevkala
de toplanhsmda MlSlrm Milletler Cemi
yetine aza kaydini miittefikan kabul et
mi§tir. Bu karardan sonra Meclise giren 
M1s1r Ba§vekili Nahas Pa§a hararetli 
bir nutuk irad etmi§tir. 

Cenevre Mesai Biirosunda Tiirhi· 
yeyi Necmeddin Sadzh 

temsil edeceh 
Cenevre 26 (A.A.) - Anadolu ajan

smm hususi muhabirinden: 
Tiirkiyenin Milletler Cemiyeti nezdin

deki daimi murahhas1 Necmeddin Sa
dik, 3 haziranda toplanacak olan bey
nelmilel mesai biirosunun senelik ic;ti
ma devresinde Tiirkiyeyi temsil ede
cektir. 

Maarif ve Nafia Vekaletlerinin biit~eleri de kabul 
edildi, ikttsad Vekaleti biit~esinin miizakeresine 

bugiin de devam edilecek 

Maarif Vekili Saffet Ktiztm Nami Duru 
Artkan (Manisa> 

Ankara 26 (Telefonla) - Mec
lis bugiin saat 14 te Refet Camtez 
(Bursa} mn ba§kanhgmda toplandr ve 
fasJlasiz surette gece 21 e kadar it;tima 
halinde bulundu. 

ilk olarak Maarif biit<;esi konu§uldu. 
Na~id Ulug soz alarak maarif sahasmda 
yap1lan feyizli ve hay1rh i§leri takdirle an
d!. Miiteak1ben istamat Ozdamar kiir -
siiye geJerek §Unlan soyledi: 

ismail Mehmed U{Jur Najia Vekili 
(Smas) Ali <;etinkaya 

«- Koylerde yap1lan mektebler ara· 
smda goze ~arpan ve koylii hayahnda 
koy aleminde, miihim rol oymyan ve fa· 
kat yardrms1z kalmasmdan kapanrni§ o • 
Ian yah okullarma §Urada i§aret etmek is· 
terim. Bunlar, <;ok verimli i§ler goriiyordu. 
Bunlan yeniden ihya etmek <;ok isabetli 
bir i§ olur. Nitekim Eski§ehirin Kay1 ko • 
yiinde muhasebei hususiye yard1m edeme-

[Arkast Sa. 7 sii.tun 1 del 



Tarihi tefrika : 131 urhan Taft 
1Terciime ve iktibas edilemez) 

Babayt ogla dii~man eden kadtn 
Osmanb tarihinde 

Hurrem 
bir 

hakiki 
bu 

bir yiiz karas1 olan 
menfur roliinii nas1l 
idare ediyordu meharetle ------

- Durmadan yola ~tk, RiistE-me fet· 
mamm1 ver, orduyu dagttlr dag1tmaz ken· 
disinin de buraya gelmesini soy!e. 

Biraz sonra sogukkanhhgml ti.lmamile 
kaybetmi§ti, Hiirremin yanmda kopure 
kopiire i~ini dokiiyordu: 

- Babamm dedeme yaphgmi oglum 
da bana yapmak istiyor. Bu, Alldhm tak
diri mi. kendi gaf!etimizin cezas1 m1, bil-

• mem. F akat ben V eli Beyaz1d degilim, 
Mustafa da asia Yavuz Sultan Selim o· 
lam1yacakhr. KITanm, her§eyi ktranm. 
Beni dii§iirmek istiyenleri oglum degil 
babam olsa mahvederim. 

Hurrem, boyle bir fmah kac;tramazdt, 
ve ka~trmad1, kocasmm koltugu altma 
girerek babalan ogullarm degil, onlan 
babalarm yarathgm1, agac; yerinde dur
d1kc;a c;iiriik meyvalann topraga dii§me· 
sine kimsenin actm1yacagmi anlattl: 

- Bana soylemek dii§mez aroma, de
di. aslamma bile dil uzatan o densiz ka
dm oliinciye kadar oglunu kimbilir nastl 
doldurmu§tur, nastl agularnt§hr? 

- Mahtdevram amyorsun I 0 oldii, 
Bursada gomiildii, bu fitnede zavalhmn 
parmag1 olamaz ki. 

- Akreb olse de ytlana verdigi zehir 
ya§ar, bugiin aslamm1 tahtmdan indirmek 
istiyenler bu dersi ondan almt§lardu. 

- 6yleyse kadm ahirette de giilmiye
cek demektir. <::unkii Mustafamn Allah 
dahi istese tahta ~1kmasma imkan yok. 

- Biiyiik soyleme aslamm, temkinli 
ol. Bugiine bugiin Padi§ahsm, karada da, 
denizde de emrin yiiriir, hiikmiin gec;er. 
Yedi diivel fermamna boyun eger. La • 
kin (magrurlanma padi§ah~m, senden bii
yiik Allah var). Y 1ldlzl giine§, giine§i 
toprak yapmak onun elindedir. Ha§a, 
siimme ha§a aslamma aktl ogretmek 
haddim degildir. Zaten sac;1 uzun, akh 
ktsa br cariyeyim. Gel gelelim otuz ytld1~ 
legenini ben tutuyorum, pe§kirini ben su
nuyorum. Sana dort de evlad dogurdum. 
Onun ic;m boyle soyleniyorum. 

- Anlad1m Hurrem, bir §eyler soy ~ 
lemek istiyorsun. Fa kat ac;1k konu~mu • 
yorsun. 

- Demek istedigim §udur aslan1m: 
Ken dine giiven, T annya s1gm. Bir yan
dan Padi§ahhgml, bir yandan da ICullu
gunu unutma. Boyle yaparsan T ann se· 
ninle bile olur, fitneler basdtr, fitne ku
ranlar kendi kazdtklan kuyuya dii§iip 
bogulur. 

Sultan Siileyman karanm c;oktan ver· 
mi§ti, Y avuz Sultan Selimin yapt1g1 i§i 
ornek tutmak istiyen Mustafay1 arhk ce
zalandlracaktt. Lakin Hurremin bu va
ziyette ne dereceye kadar kendini hakh 
buldugunu anlamak ve onun verecegi hii
kiimle vicdamm susturmak istiyordu. Bu 
sebeble ac;1k ve c;ok ac;1k davrand1: 

- Sen, dedi, T annya s1gmmay1 bir 
yana koy. Bizim yiiregimiz hep ona bag
hdtr. Zaten o takdir eder, fitne patlak 
verir. Biz, ancak bize dii§en i§i yapanz. 
Olan biten i§lerin hikmetini aramayiZ, 
arasak da bulamaytz. Y almz §U var ki 
taciitahtm tadma doyum olmaz. Bu tad, 
evladt babaya dii§man yapiYor, karde§i 
karde§e sald1rhyor. Bu. diinya kuruldu 
kurulah boyledir. Diinya durdukc;a gene 
boyle olacakhr. 0 halde benim bugiin 
Mustafadan gordiigiimii yarm Selimden, 
obiir gun Beyaztddan gorecegime §iiphe 
yok. !§te iiziilii§iiroiin sebebi budur, ev • 
ladlanmm hepsini bana kar§l asi gorii -
§iimdiir. 

- lsyan eden cezasm1 bulur. 
- hi amma boyuna evlad oldiirmek 

bir baba yiiregini ne hale getirir? 
- Asi evladt oldiirmeyip te kendin 

mi oleceksin ? ... Boylesi i§ hic;:bir Padi§a· 
ha yakl§maz. Padi§ahlar padi§ah1 olan 
aslamma ise asia yak1§1k almaz. 

Hiinkar, konu§an mahitabm ruhunu 
gormek isterigibi bir hareket yaph, Hiir
remin iki elini yakalad1, gozlerini onun 
gozbebeklerine dikti: 

- Dii§iine dii§iine konu~. uluorta soy
leme. Y ann Selimin, yahud Beyaztdm 
bir fitne <;1karmak istediklerini duyunca 
da boyle davranacak mmn, «oldiir, dur
ma oldiir» diyecek misin? 

Hurrem iliklerine kadar titremekle be
raber sogukkanhhgml muhafaza etti. 
anahk §efkatinden o an ic;in s1ynldt, en· 
trikac1 bir kadm olarak cevab verdi: 

- Senin, yalmz senin ya§amam is -
terim. Bu ugurda, hele sen gerekli go • 
riirsen, Selimi de, Beyaz1d1 da kendi e· 
limle agu verip oldiiriiriim. · 

- Bu sozii unutma, Ogullannm §ey
tana uyup bana kar§l gelmemeleri t<;m 
T annya yalvarmaktan da geri kalma. 
\=iinkii bugiin Mustafanm yaphgmt ya
nn onlar yapacaklard1r. T ahtm, tacm 
mayasmda bu ugursuz efsun gizli. 

i§te 1553 senesinin ilkbahan bu mu
havere ile, daha dogrusu Riistem - Ha
yali • :)emsi miisellesinin §ehzade Mus -
tafa hakkmda resmi surette ortaya koy • 
dugu iftira ile ba§hyan korkunc; bir ta
mhkla gec;ti. Padi§ah, dedesi Sultan Be
yaztdm ugradJgl aktbeti kendisine tat • 
tJrmak istedigine artJk kanaat getirdigi 
biiyiik ogluna indirecegi darbeyi dii§iin· 
mekten ba§ka hic;bir §eyle me§gul olmu
yordu. Hurrem de, Riistem de ektikleri 
tohumun mutlaka ye§erip ba§ak verip 
klZII klZll taneler di:ikecegine kanaat b'!s
liyordu. Lakin Hiinkann nasi! orak ve
ya tJrpan kullanacagmi, harmam ne bi -
c;imde yapacagm1 kestiremiyorlardt. <::un
kii o, Hurreme bile dii§iincesini ac;miyor
du, bitmez tiikenmez bir dalgmhk ic;inde 
kendi plamm c;:iziyor, diizeltiyor, miisbet 
bir §ekle dogru yiiriitmekle oyalamyodu. 

Mustafa ne yap1yordu!.. 0, Hurremir! 
Padi§ah iizerindeki niifuzundan i~in i;in 
endi~elenip duruyordu. Kendi anas111a o
nun oynad1g1 oyun ve zavalh kadllla yii
Iarca c;ektirilen hicran da hatmndan c;Ik· 
miyordu. Evvelce babasmm Hakka say
gt gosterip kendini Hurreme feda etmi
yecegine kanaat besliyordu. Sonralan 
klZII Rusyalmm her dedigini yaptmr bir 
duruma yiikseldigini, Ibrahim Pa§a gibi 
Padi§ahm kalbinde yer etmi§ bir veziri 
bogdurtmak, yerine gec;enleri hirer hirer 
kiindeden attlrarak Sadnazamhga dama
dlm getirtmek derecelerinde niifuz sahibi 
oldugunu goriince bu kanaat samld: ve 
~!ddi surette tela§ gostermege ba§ladt. 
Uvey anasmm her §eyi yapacagma ve 
kendisini de feda ettirecegine arbk ina
myordu. Padi§ahm Selimle Beyaz1d1 ls
tanbula yakm eyaletlerde bulundurma • 
s1m da manah buldugu ic;in tela§J son 
y11larda c;:ogalmi§ ve V eliahdlik hakla • 
nm korumaya c;areler aramaya koyul • 
mU§tU. 

~u ve bu, hakikatseverlik maskesine 
biiriiniip onu kt§klrtmaktan geri kalm1 -
yorlard1. Onlarm arasmda Padi§ah•n ih
tiyarhgmJ ileri siirenler ve ve iyi haz1r -
lanml§ bir darbe ile saltanati elegec;:irrne
ge !e§ebbiis edilmesini tavsiyeye kalkt -
§anlar da vard1. Mustafa bu telkinlere 
uymaktan c;ekinmekle beraber o dostla • 
nn ag1zlanm da kapamiyordu. (:iinkii 
sozler, kendi dii§iincelerine ve hie; olmaz
sa endi§elerine uygun geliyordu. Biitiin 
giivenci halkm, askerin ve bilhassa mii -
nevver ziimrenin kendine kar§l besledigi 
muhabbettiydi. <Arkasl var> 

Tire idman yurdu on bir ya,1nda 

Tire (Hususi) - idman Yurdumuzun 
on bir ya~ma girmesi miinasebetile T·op
tepede 300 ki~ilik miikemmel bir krr zi
yafeti verilmi~tir. Ziyafetten sonra 
muhtelif eglenceler tertib edilmi~, mil-

li oyunlarla ~ok giizel ve ne§eli bir gun 
gec;:irilmi§tir. 

Gonderdigim resim Yurdun lm eg -
lencesine i§tirak edenlerden bir kiSml· 
m gi;istermektedir. 

CUMHURiYE':l 

( 
• ti er• v 

imalathaneleri 
Muamele vergisi kanu· 

nunda yapdan tadi
lattan memnun 

Muamele vergisinin baz1 maddelerini 
tadil eden ve §imdi Biiyiik Millt>t Mecli
sinde miizakere edilmekte olan layihamn 
kanunun ikinci maddesinin «0» f1krasm1 
esash §ekilde degi§tirdigini diin yazm1~ 
hk. Bu f1krada yap1lan tadilat bilhassa 
be§ beygirden az kuvvetle c;ah§an ve 
I 0 ameleden az i§~i kullanan deri ve las· 
tik imalathanelerini istihdaf etmektedir. 

:)imdiye kadar bu §ekilde c;~.h§an deri 
ve lastik imalathaneleri muamele ve istih
lak vergisi vermiyerek imalat yapmakta 
ve milyonlarca lira sarfile kurulmu§ deri 
ve lastik fabrikalarile geni§ mikyasta re
kabet etmekte idiler. Bu svretle hem 
memlekette sanayiin geni§lemesine imkan 
kalmamakta, hem geni§ olarak kurulmu§ 
sanayi baltalanmakta idi. 

Deri ve lastik sanayii erbab1 kanunun 
bu §ekilde tadil edilmesinden fevkalade 
memnun olmu§lardtr. Bu tadili Tiirkiye -
de sanayiin daha fazla biiyillnesi ic;in 
bir ad1m ve yeni bir devre olarak telakki 
etmektedirl er. 

Diger taraftan mevadd1 iptidaiye Ia· 
dilat cetvelinin Vekiller Heyetince tas -
dik edilmesi, erbab1 sanayii tela§a dii§iir· 
mii§tiir. Ciinkii bundan bu sene muamele 
vergisinde !arh §eklinde esash bir degi • 
§iklik olm1yacagt manast <;Jkanlmakt& -
dtr. Halbuki, sanayiciler muamele ver • 
gisinin ktsmen giimriikten ve ktsmen da
hilde almmast ic;:in bir projeyi hiikumete 
vermi§lerdir. Bu proje esas itibarile ka
bul edilmekle beraber Meclisin bu dev· 
resme yeti§emiyecegi anla§Ilmaktadtr. 

MOTEFERRIK 
Takas komisyonu lagvedildi 

Muhtelif devletlerle akdedilmi§ olan 
klering mukaveleleri ahkiimma tevfi ~ 
kan yap1lacak takas i§lerini ifa etmek 
iizere VHa.yette Vali muavini Hiidai -
nin ba§kanh~nda miite§ekkil takas ko
misyonu Vekiller Heyetince ittihaz edi
len karar mucibince diinden itibaren 
Iiigvedilmi§tir. Takas heyeti yeni kara
ra gore badema istanbul Tiirko~is ;w.\i· 
durunun ba§kanhgmda toplanacakhr. 

Alman tiitiin miim~ssilleri 
Ankaraya gitti 

Evvelki giin §ehrimize gelen Alman 
tiitun mii,bayaa heyetinden Sermayer 
ve Wikkers dun ak§am Ankaraya git -
mi§lerdir. Alman miimessilleri miihim 
bir mali anla§mtya dayanan miibayaa 
i§i etrafmda hiikfunetle temasta bulu -
nacakttr. 

Ankaraya giden Alman miimessilleri 
satm almi§ olduklart 19 milyon kilo tii
tiinii i~liyerek ihraca ba§hyacaklanm 
hiikfunete bildirecekler ve ac;:Ilan 16 
milyon lirahk kredinin itfast iizerinde 
mutabtk kalacaklardrr. 

ADLIYEDE 
Silivrikap1 cinayetinin 

muhakemesi 
Silivrikaptda bah~e sahiblerinden Pe

rikliyi oldiirmekten maznun olarak u
zun zamandanberi Agrrceza mahkeme -
sinde muhakeme edilmekte olan Ali Rl
zanm muhal{emesine diin de devam e
dilmi§tir. 

§lahid adedi itibarHe bir rokor te~kil 
eden bu davada evvelce dinlenmi§ olan 
otuza yaktn §ahidden sonra diin tekrar 
bir~ok §ahidler dinlenmi§ ve nihayet 
dava karara btrakllmt§hr. 

Kii~iik kasa htrstzlari 
mahkum oldu 

Bundan birka~ gece evvel $ehzadeba
§mda dart gene gocugun Abdiilkadirin 
mahallebici diikkamm soyduklanm ve 
kasadaki 420 lirayt ~alarak ka~ttklanm 
yazmt~tik. Bunlardan yakayt ele veren 
Abdiilcelil, Emin ve Mii§tak admda
ki gencler, nobet~i curmii me§hud mah
kemesine verilmi§lerdi. Daha bu ya§tan 
kasa htrsizhgma kalkan kiic;:iik serseri -
lere aid dava diin neticelenmi~, bunlar
dan Eminle Mii§tak iki~er bu~uk sene 
hapse, eleba§l olan Abdiilcelil de 4 sene 
3 ay hapse mahkfun edilmi§tir. 

VI LAYETTE 
Dogum ve vefiyat vukuah 
Memleketin en miihim i§lerinden biri 

dogum ve vefiyat miktanm tesbit etmek 
oldugu ve bu gibi vukuatm muntaza -
man alakadar memurlara bildirilmesi 
teblig edildigi halde son zamanlarda bu 
tebligat hilafma hareket edildigi go -
riilmii~tiir. 1stanbul S1hhat ve Muave
neti i~timaiye miidiirliigii bu emre ria
yet etmiyenler hakkmda bir karar itti
hazmt Vilayet idare heyetinden istemi§, 
Vilayet idare heyeti bu gibi vukuatt ni
hayet bir hafta zarfmda en yakm bele
diyelere bildirmiyen ebelerle dogum a
meliyesile me§gul olan doktorlarm ida
rei umumiyei vilayat kanununun 68 in
ca maddesi ahkamma tevfikan nakdi 
ceza ile tecziyelerine karar vererek key
fiyeti icab edenlere teblig etmi§tir. 

) 
Yam n ir 
dolandiriCI 

SID ih net 
eden bir kad1n 

Diin Avrupadan 'ehrimi- Dostile beraber yakalan-
ze gelirken yakay1 d1, ikisi de ii~er aya 

ele · verdi mahkiim oldular 
istanbul zabtta -

s1 dun §ayani tak -
dir bir muvaffa -
kiyet gostererek 
yaman bir dolan -
dmctyl yakalamt§· 
t1r. Senelerce iz -
mirde, istanbulda 
ve Ye§ilkoyde bil -
hassa safdil kadm -
lan igfal ederek 
Avrupaya kac;:an 
bu dolandlrtct, par- MevlUd ogZu Ahmed 
maklarmda miiteaddid ptrlanta yiiziik
ler, elinde giimii§ bastonla vapurdan i
nerken yakaYI ele vermi~ir. 

Asll ismi Mevlud oglu Ahmed olan bu 
adam, evvela izmirde sahtekarhga ba§
lami§ ve orada birc;:ok kadmlan aldata
rak emlak ve arazilerini zaptetmi§ ve 
nihayet izmirde barmamtyacaguu an -
hyarak istanbula ka~mt§hr. Mevlud og
lu Ahmed, istanbulda ilk i§ olarak Dor
diincii Vaklf hamnda odaba§thk yapmt§, 
bilahare Halid Pa§azade Mehmed, Rifat, 
Ahmed, <;elebi gibi muhtelif isimler ta
kmarak Taksimde cHayrrlb ve c:;lerife• 
aparhmanlarmm sahibi Bayan Kamere 
sokularak aparttmanlarmt kendi iistii
ne ~evirtm~ ve bunlan bir §irkete ipo
tek ederek par alan da almt§ ve A vru -
paya kagrru§hr. Uzun miiddet Avrupada 
dola§an Mevlud oglu Ahmed, Selanik -
ten ba§hyarak Londraya kadar gitrni§ 
ve dolandtrdtgt paralan Avrupanm zevk 
ve safa yerlerinde eritmi§tir. Aradan u
zun miiddet ge~ince ve paralar da suyu
nu ~ekince dolandtrtct !stanbula gelen 
bir vapura atlamt§ ve §ehrimize don -
mii§tiir. ' 

Evvelce Ye§ilkoyde de bir kadmm 
ko§k ve arazisini ayni tarzda dolanch -
ran Mevlud oglu Ahmed, daha vapur -
dan ~tkar ~tkmaz zabtta tarafmdan ya
kalanmt§tll'. ------- • 

SIS Diin sabahki 
Vapurlar saat 11 e kadar 

i,liyemedi 
Diin sabah Marmarayi kesif bir sis ta

bakast kaplami§, ilk postay1 yapmak ii • 
zere Adalardan hareket eden vapurlar 
Kmahada oniinde demirlemi§lerdir. 

Bir arahk sis sJynlmt§, bu esnada Hey· 
beliada vapuru hareket etmi§tir. Bu va • 
pur F enerbah~e online geldigi zaman sis 
gene ba~lamt§, bu arada idarenin Gi:izte
pe vapuru Heybeliada vapurunun online 
<;Ikrni~, fakat birdenbire vaziyet anla§l • 
larak melhuz bir tehlikenin onune 
gec;ilmi§tir. Saat dokuzda biraz stynlmi§ 
olan sis bir miiddet sonra daha kesif ola
rak ba§gostermi§, Marmara goriinmez bir 
hal almi§ ve nihayet saat on bire kadar 
bu hal devam ettikten sonra ogleye dog
ru hava ac;IImi§, vapurlar da seferlerine 
devam edebilmi§lerdir. 

Diin Marmaray1 kaphyan sis son se
nelerde goriilenlerden c;ok fazlad1r. 

SEHIR ISLER/ 
Kiraya verilecek sandallar 
Sandallanm kiraya verecek sandal -

ctlann her halde mi.i§teri ile beraber 
bulunmalart sandalctlara kat'i olarak 
teblig edilm~tir. Bu kaideye riayet et
miyen sandalc1lar cezalandtnlacaklar -
dtr. 

Asfalt yap1lacak yol 
Belediye, $i§li - Buyiikdere asfalt yo

lunun $i.§li tramvay deposundan A -
yazaga c;:iftligine kadar olan ktsmm1 30 
metro geni§liginde a~maga karar ver • 
mi§tir. Yalmz, depodan Mecidiye koyii
ne kadar olan sahada istimlak yaptlmast 
lazim gelmekte ve bunun kar§thgt da 
§imdiki halde haztr bulunmamakta ol
dugundan i.§e Mecidiye koyiindeki Likor 
fabrikast oniinden ba§lanacakhr. Fab
rika oniinden Ayazaga c;:iftligine kadar 
giden yol 30 metro geni§liginde ac;:tldik
tan sonra diger ktsmm istimlaki de ya -
ptlarak burast da a~Ilacakhr. 

V esaiti nakliyenin muayenesi 
Belediyece biitiin vesaiti nakliyenin 

haziran iptidasmda muayenelerine ba§
lanacaktt. Fakat bu sene yaptlacak mu
ayeneler c;:ok esash ve ciddi olacagt i~in 
bu hususta bir talimatname haztrlanmt§, 
Daimi Enciimene verHmi§tir. Talimat -
name heniiz enciimende tetkik edilmek
te oldugundan muayeneler temmuz ip
tidasma btraktlmi§hr. Muayene netice
sinde bir~ok hurda otomobil ve otobiis
ler tasfiye edilecektir. 

MVZELERDE 

Ayasofya mozaiklar1 
Ayasofya miizesinin mozaiklarmi 

meydana c;tkaran profesor Wittemore, 
Atinadan §ehrimize donmii§tiir. Yuna • 
nistandaki tetkiklerini bitiren profesor 
Wittemore yakmda Aya:sofyadaki c;:a -
h§malarma ba§hyacakttr. 

Evvelki giin Kalyoncukullugunda ya
pllan bir zina ciirmii me§hudu diin Ad -
liyeye intikal etmi§ ve karara baglan -
mt§tlr. Hadisede suc;:lu olanlardan biri 
Miiriivvet admda bir kadm, digeri de 
Armia admda bir Rumdur. 
Yaph~m1z tahkikata gore vak'a §Oy

le olmu~tur: 
Ni§anta§mda oturan §Ofor Sabrinin 

Miiriivvet admda 25 ya§larmda gene bir 
kanst ve bu kadmm biri alh, digeri se
kiz ya§mda iki ~ocugu vardtr. 

Bu iki ~ocuklu aile, mes'ud bir §ekilde 
ger;inip giderlerken §oforiin tamdtklarm 
dan biri bir giin kendisine §Oyle bir ih
barda bulunmu§tur: 

c- Sabri! Dikkat et, ka11m ko§e bak
kah Armia ile bir ytldanberi miinase -
bettedir. Soylemiyecektim amma, artik 
kamma dokundu.:. 

Bu haberi alan zavalh koca, hemen 
kadm1 gozetlemege ve aras1ra da taki
be ba§lamt§tlr. 

Nihayet evvelki ak§am kan.smm siis
lenip evden (;lkhgm1 haber almca, yaru
na iki §Ofor arkada§mt daha alarak oto
mobille kadmt takibe koyulmu§tur. 

Miiriivvet, bir miiddet yiiriidiikten 
sonra Kalyoncukullugu civarmda Ma -
dam Afroditi'nin evine girmi§ ve yuka
ndaki katlardan birine c;:tkmt§tlr. Bu St
rada Sabri ile arkada§lar1 da a~1k olan 
kaptdan i~eri girmi§ler ve odalardan bi
rinin kap1sm1 anstzm ac;:mt§lardtr. :;io -
forler bu srrada bakkal Armia'YI ~tplak 
olarak yatakta yatarken ve kachm da 
soyunurken yakalamt§lardtr. 

Armia baskma ugradt~m anlaymca 
hemen yataktan ftrlaytp giyinmek iste
m~, fakat §Offuler buna miisaade etme
diklerinden aralannda §iddetli bir mii
cadele ba§lamt§hr. 

Bu Strada §oforlerden biri otomobille 
gidip karakoldan dort polis getirmi§ ve 
ayni vaziyeti zabtta memurlan da gor -
mii§lerdir. Bunun iizerine suglular ka -
rakola dovet edilmi§lerdir. 
Su~lu Armia karakolda verdigi ifade

de kadmm evli oldugunu bilmedigini 
iddia etmi§, fakat mahalleden dinlenen 
§ah1dler bu·nun aksini ispat ehni§lerdir. 

Suc;:lu Miiriivvet te: cBu adam bana: 
Gel sana bir §ey soyliyecegim;-dedi, gi~ 
tim. Bu s1rada kocamla arkada§lart gel
diler. demi§tir. Neticede maznunlar 
me§hud ciiriimler dordiincii asliy~ mah
kemesine sevkedilmi§lerdir. 

Diin bunlarm muhakemelerine gizli 
olarak baktlmt§ ve karar alenen tefhim 
olunmu§tur. Buna gore maznunlarm 
suc;:u sabit goriilerek her ·ikisi de ii~er ay 
hapse mahkfun edilmi§lerdir. Diin su~
lulan gormek iizere Adliyenin onii bii -
yiik bir kalabahkla dolmu§ ve halkm, 
kadmm yuziine tiikiirecelkeri §ayiast 
~tktigmdan zabttaca tertibat almmt§hr. 

Bu zina davasmm karan tefhim edil
dikten sonra diger bir vak' a olmu§, bu 
vak'a da ciirmii rne§hud mahkemesine 
intikal etmi§tir. Su~lulan gormek iize
re mahkeme kaplSl oniine toplanan hal
kl dag1tmak istiyen jandarmalardan Va
hide, mahkfun Armia'nm akrabasmdan 
bir kadm hakaret etmi§ ve hemen zabtt 
tutularak kadm ciirmii me§hud mahke
mesine sevkedilmi§tir. 

KVLTVR ISLERI 

Muallimlerin ktdem zamlar1 
veriliyor 

936 senesinde terfi eden ve biitc;:e dar
hgmdan dolayt heniiz k1dem zamlanm 
alamtyan muallimlerin miiterakim zam
lan bugiinden itibaren verilmege ba§ -
Ianacakttr. Bunun i~in biit~eye on ii~ 
bin lira tahsisat konmu§tur. Zamdan is
tifade edecek muallimler ii~ yiiz ki~idir. 

937 senesinde zam goren muallimle • 
r·in ktdem zamlan ic;:in de bir cetvel ha
ztrlanmaktadtr. Bu cetvele gore biit~e -
ye konacak tahsisatla az maa~h mual -
limlerin alacaklarmdan ba§lamak su -
retile tevziat yaptlacakhr. 

Ortamektelberde tedrisat 
tatil edildi 

Diinden itibaren ortamekteblerdeki 
tedrisat tatil edilmi§tir. Cum a giiniin • 
den itibaren de liselerde imtihanlara 
ba§lanacaktlr. 

INHISARLARDA 
Avrupadan bir tarab miite· 

hass1s1 getirilecek 
$arab istihsalini fazlala§tlfmak i~in 

inhisarlar idaresi izmir ve Tekirdag §a
rab fabrikalanm tevsi etmege karar 
vermi~tir. Bu miinasebetle §arab cinsle
rinin 1slah1 ve kalitelerinin standardize 
edilmesi i~in bu sene Avrupadan bir §a
rab miitehasstst getirtilecektir. 

Y eni inhisarlar kadrosu 
Yeni inhisarlar kadrosunda ehemmi

yetli bir degi§iklik yapllmamt§tlr. Fa -
kat son §ekil alakadarlara teblig edilin
ciye kadar inhisar memurlarmm hazi
ran maa§larmm birkac;: giin gecikmesi 
muhtemeldir. 
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Siyasi icmal 

Macaristan • Romanya 

M acar payitahtml ziyaret eden 
ftalya Krah ve Hariciye Na· 
zm Romaya avdet edip Ma • 

caristan ricalile Macar ve italyan millet· 
lerini birbirine baghyan duygulan teyid 
ve kar§Ihkh te~ekkiir telgraflan heniit 
teati etmi§lerdi ki Romanya Veliahdt 
Prens Michel Pe~teye geldi ve Macar 
Kral Naibi tarafmdan kabul edildi. Ro
manya V eliahdi, babasi Kral Karol na• 
mma Macristan devlet ~efini Romanya 
payitahtm1 ziyarete davet etmi~tir. 

Bu ziyaret ve davet biitiin Avrupa po• 
litikasl ve bahusus Orta Avrupadaki si• 
yasi vaziyet ic;in c;ok manidar ve ehem ~ 
miyetli bir hadisedir. italya Krahn1n 
Macaristan devlet Sefini Pe~tede ziyaret 
etmesinin Romanyada, her iki devletin 
politikalanna ve aralarmdaki temaslara 
kar§t §iiphe uyand1rmak §oyle dursun. 
bilakis bunu Romanyanm Macaristanla 
anla§masma yard1m eden bir jest ve ha· 
reket telakki edildigini ispat ediyor. 

ltalya, Yugoslavya ile Belgradda im· 
za olunan muahede sayesinde tamamile 
anla§arak ayni zamanda Yugoslavyamn 
Mcaristanla arasm1 bulmu§, ve aradaki 
gyritabii miinasebah diizeltmi~ti. halya, 

Yugoslavya ile her hususta anla§hktan 
sonra Romanya ile dahi ayni suretle an• 
la§mak ve yakmla§mak te§ebbiisiinde bu• 
lunmu~tu. 

ltalyanlarla Rumenler men§eleri mii§· 
terek ve ayni nktan olduklan gibi arala• 
nnda iki taran dogrudan dogruya ala • 
kadar eden meseleler ve ihtilaflar olma• 
d1gmdan bu iki millet ve devletin uzta§• 
malan Yugoslavlarla ltalyanlann uzla§• 
mal arm dan daha kolay olacakh. Fa kat 
Romanya eski Macaristamn en degerli 
par<;asi Transilvanya'yt (yani eski Er • 

de!'i) Biiyiik Harbden sonra ilhak edip 
Macar milletinin miihim bir ktsmmm bii• 

yiik bir ekalliyet olarak Rumen idaresi 
altma girmesi iki millet ve devlet arasm
da ~;ok derin bir u<;urum ac;mt§, l'y1acaris· 

tanm ikhsad, askerlik, politika ve arazi 
sahalannda besledigi hertiirlii milli dilek 
ve gayeleri, ltalya, biitiin gayret ve kud• 
retile iltizam ve miidafaa etmekte oldu• 
gu ic;in ayni uc;urum, bilvasita, Romanya 
ile italya arasmda peyda olmu§tu. 

Bunun ic;in Romanyanm, italya ile 
anla~'abltmes1·~n daha evevl Romanya· 
nm Macaristan1a uzla§masi icab etmi§tir. 
At\lii~a'ri ' fralya Kralile Harit:.lve Nazi· 
nn1n Pe§teyi ziyaretleri esnasmda Maca· 
ristamn Romanya ile anla§masJ ve iyi 
ge~;inmesi iizerinde gorii§iilmii§ ve iyi ne· 
ticelr ahnmi~hr. 

Pe§tede soylenen nutuklarda Ve ne§rO· 
lunan resmi teblig ve telgraflada AI • 
manya ile i§ birligi haricinde fazla soz 
soylenmemesi ve §imdi de Romanya Ve· 
liahdinin bu §ehre gelerek Macar Kral 
Naibini, Romanya Krahm ziyarete da· 
vet etmesi bunu ispat ediyor. 

Macaristamn silahlanmast, bu devletin 
ne Yugoslavya, ne de Romanya ile mii· 
nasebal!m bozacak bir mesele degildir. 
Romanya Hariciye Nazm, son beyana· 
tmda da tasrih ettigi ve~;hile, Macarista• 
mn silahlanmak, diger devletlerle mii· 
savat hakkim haiz oldugu esas itibarile 
gec;en te§rinievvelde Kiic;:iik itilann ii<; 
azast tarafmdan kabul ve teyid edilmi§• 
tir. Ortada bir Macar 4alliyeti vardtr. 
Bunun ahdi haklanna riayet edilmesi bii· 
yiik zorluklar <;tkarmtyacaktir. Amiral 
Horthy (Horti) nin Biikre§e yapacagl 
seyahat miinasebetile iki taraf devlet a ~ 
damlan arasmda cereyan edecek miiza• 
kerelrin yaratacagt anla~ma havast !talya 
ile Romanyanm da kat'i anla§malanni 
tahakkuk ettirecek ve Orta Avrupada, 
Almanya ve ltalya dahil oldugu halde, 
dogrudan dogruya alakadar devletlerin 
i§tirakile biisbiitiin yeni bir vaziyet mey
dana gelecektir. 

Muharrem Feyzi TOGAY 

Emniyet miidiirii geldi 
Bir miiddettenberi mezunen Avrupa• 

da bulunan istanbul Emntyet miidiirii 
Salih Kiltc dun §ehrimize donmii§ ve 
i§ine ba§lamt§hr. -···-Gazozcularm §ikayeti 

Gazoz imalinde kullamlan ve memle
ketimizde istihsal edilen asid karboni • 
gin kilosu evvelce 22,5 kuru§a satlhr • 
ken, asid karbonik istihsal eden fabrika· 
Iar son giinlerde birle~erek fiatlart 35 
kuru§a c;:tkarmt§lardtr. 

Gazozcular, bunun iizerine lktJsad 
Vekiiletine §ikayette bulunmu§lardtr. 

Cumhuriyet 
Niishas1 5 kuru&tur. 

Abone ~eraiti { Tiirkiye Baric; 
Y idn i~in 

Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 
Alb ayhk 750 ,. 1450 • 
'Ot aybk 400 • 800 • 
Bi.r aybk 150 ,. ~oktu.r 
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Suriye gazeteleri ~imdi de 
diinyayt tehdid ediyorlar 
DUnya sulhu Suriyede tehlikeye girmi~ 

Sancag1n 
ya 

Arabligini 
kanlarile 

ihlal 
kars1 

edecek her anlasma-
. ' 

' 
koyacaklarmi' 
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Doktor ~ehbendere suikasd yap~ldt. Tiirk unsuruna Rus ta yyarecileri 
kar~1 tazyik ~iddetlendirildi. lskenderun Miida- • I k b I d 
f (') k · · b··t·· A bl · d d -- sima ut u yo un aa . omttest u un ra art 1m a a ~agtrtyor ' 

Siddetli kar ftrbnalart 
$am 26 (Hususi muhabirimizden) -

Suriye matbuatr Hatay davasmm Cenev
tede aldtgt vaziyet iizerine birdenbire ~ok 
§iddetli bir lisan kullanmaga ba§lamt§ ve 
Suriyedeki Ti.irkler iizerindeki tazyik bir
denbire §iddetlenmi§tir. Halkt §iddetle 
tahrik ve te§vik eden bu yaZ!lardan bazt 
i>arc;alan aynen bildiriyorum: 

F ettalarab diyor ki: 
«Cenevre anla§masile kurtulan diinya 

sulhu bundan sonra Suriyede tehlikeye 
girecektir. Tiirkler istediklerini kabul et
tirdiler. Suriyenin Sancakla hi<; irtibati 
kalmtyor.>> , 

Elliva §oyle diyor: 
«Sancak ekseriyeti, iradesi hilafma 

'riirkiyenin geni§leme arzulanm tatminen 
:Yaptlan anla§mayt kabul edemez. Suriye
liler kulaklarmt Cenevreye diktiler. Me§ru 
emellerine ayktn karar <;tkarsa kuvvetlinin 
istibdadma boyun egmiyecek, Sancagm 
Arabltgmi ihlal edecek her anla§maya 
kanlarile kar§t koyacaklardtr.» 

Oiger taraftan Vatanilerin, anla§mayt 
"Protesto maksadile tekmil parlamento aza
lanmn istifa etmesini istedikleri bildiri • 
liyor. Dahiliye N azm Hasan Cabiri Ha
lebde soyledigi bir nutukta: 

«- Hatay meselesi beynelmilel bir i§ 
oldu. Bunu halktan saklamak liizumsuz -
dur. Bizim kabahatimiz yok. Elimizden 
geleni yaptJk, fa kat ne c;are? istikbalin ne
ler doguracagi bilinmez. Gene de meyus 
olmiyahm. >> demi§tir. 

Vatani elemanlar Sancaktaki diikkan
lan zorla kapatmaga <;:ah§IDaktadtrlar. 
Tale ben in mektebe gitmelerine de mani 
olmaktaprlar. Bu arada mektebe gitmek 
istiyen Oir Y ahudi talebenin ta§la ba§I 
Yanlmt§hr. Tiirk unsuruna kar§I yap1lan 
kiistah<;a tecaviizler de ~ok artmt§hr. Ma
halll hiikfimet memurlan biiti.in hadiselere 
seyirci vaziyetindedir. 

Bu vaziyet kar§tsmda Hatay balk mii
tnessilleri reisi Abdiilgani Tiirkmen Pa -
rsite bulunan ali komisere bir telgraf c;e-

kerek Sancak halkmm heyecan ve gale -
yamndan bahisle Halbden izciler getire
rek niimayi§ler ve tecaviizler yaphranlan 
§ikayet etmi§ ve bu halin unsurlar arasm
da her an bir <;:arpi§ma husuliinii bir ihti
mal haline getirdigini kayidle bundan do~ 
gacak mes'uliyetin de tamamen mahalli 
hiikfimet memurlanna raci olacagmt ilave 
etmi§t!r. 

iskenderun Sancagmt miidafaa (!) ko
mitesi namile bir tak1m ipsiz saps1z ve ma
ceraperest adamlann te§kil etmi§ olduklan 
birlik bir beyanname ne§retmi§tir. Bu be
yannamede diinya Arablarmdan yardtm 
jstiyerek §Oyle denilmektedir: 

«Ey Arab Sancak evlatlan! Ve ey 
musibet bir bela karde§i Arablar! isken -
derun miidafaa komitesi size hitab edi -
yor, sizi zulmii onlemege, haksizhga mu
kavemet gostermege davet ediyor. Oyle 
ki bizi kuvvetsiz sanan ecnebiler, kuvvetsiz 
oJmadiglffilZI, biitiin kuvvetJerin oniinde 
serfiiru edecegi muazzam bir kuvvete sa
hib bulundugumuzu anlasmlar. Bu kuv -
vet iman kuvvetidir. Arab Sancag1 miida
faa yolunda mukaddes Arabhk ugrunda 
oliimii istihkar kuvvetidir. 

Ey Arab Suriye evladlan, Irak baha
dtrlan, Necid, Hicaz kahramanlan, Ye
men aslanlan, MlSlr ricali, Magnp Arab 
evladlari, size hitab ediyor ve diyoruz ki, 
kuvvetlilerin kas1dlan kar§Ismda bugiin 
Arab Sancak ( ! ) elimizden ~Ikmak iizere 
ise Sancak Arablannm gafletinden degil 
sizin onu miidafaada gosterdiginiz gaflet 
ve siikutunuzdandn. 

Hususile, ey Suriye devlet ricali, mil
let onderleri size hitab ediyor ve Sancagm 
ziyamdan sizi mes'ul tutuyoruz.» 

Bir suikasd te~ebbiisii 

$am 26 (Hususl muhabirimizden) 
Miistakbel Suriye Ba§vekili Dr. ;;ehben
dere mec;hul bir. §ah1s vasttasile suikasd ya
pilmi§hr. F akat atilan kur§unlann hi<;bi
ri isabet etmemi§tir. 

- ...................... , .. ,.,.,.,,,,,,,llllllllllllllllllllllllllllillllillillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluuuuun•n""'""-

izmir havalisi.nde 
zelzele oluyor 

Dort senelik plan 
i~in ilk toplant1 

Akhisarda evvelki gece Konseyin ilk celsesinde 
6 defa sarstnb oldu Hitler de haztr bulundu 

izmir 26 (Hususl) - Son giinlercie, 
hmir, Denizli, Manisa havalisinde zelze
leler olmaktadn. Denizlide ytldmmdan 

1 ki§i olmi.i§ti.ir. Akhisarda ba§hyan zel
zele evvelki gece 6 defa tekrarlamt§tir: 
Halk tela~ ic,;indedir. 

Almanya, V atikam protesto 
etti 

Berlin. 26 (A.A.) - Almanyanm 
Vatican nezdindeki sefiri von Bergen, 
kardinal Mundelein tarafmdan Chica • 
go'da verilen vaizt, Almanya hi.ikumeti 

namma protesto etmi§tir. Bu vaiZda Hit· 
Jere §ahsen hiicum edilmekte idi. 

Frans1z deniz grevi bitti 
Paris 26 (A.A.) - Ba§vekil Blum 

ile deniz grevcilerinin murahhaslan ara· 

s~nda cereyan eden uzun bir miilakattan 
~onra denizciler grevi bitmi§tir. 

Denizciler, 40 saatlik haftadan ve 
iicretli mezuniyetlerden istifade edecek • 

l~rdir. Gemilerde ia§eleri daha iyi bir 
surette temin edilecektir. 

Mare§al Blomberg'in ltalya 
seyahati teeyyiid etti 

Berlin 26 (A.A.) - lyi malfimat al
lnakta olan bir membadan ogrenildigine 
&or~. Alman Bahriye N azm Mare§al 

'Von Blomberg, italya hiikumetinin yap
lni§ oldugu bir davete icabet ederek ya

kmda italyan ordusunu ziyaret edecek • 

tir. Mare§alin 2 haziranda .Romaya gel· 

tnesi beklenilmektedir. 

Berlin 26 (A.A.) - Dort senelik 
programm tatbikma memur milli konsey, 
diin ilk celsesini akdetmi§tir. Bu celsede 
I 1itler ile Goring ve diger birt<ok namlar 
haztr bulunmu§lardu. 

Maarif N azm Bust, bir nutuk irad e

derek Almanyamn diinyanm diger aksa

mma kar§t miistakil ve miistagni bir va· 

ziyete sahib olmak ic;in sarfetmi§ oldugu 
mesaiden bahsetmi§tir. 

Ara§hrmalar konseyi reisi General 

Becker, bundan sonra karbiiranlar, men

sucat, selliiloz ve yaglar .. ilah .. hakkmda 

tetkikat icrasma memur §ubelerin faali -

yetleri hakkmda izahat vermi§tir. 

Holanda Veliahdinin bir 
~ocugu olacak 

Paris 26 (A.A.) - Sabah gazeteleri -
nin Londradan ald1klan haberlere gore, 
doktorlar, Rolanda Veliahdi Prenses 
Juliana'ya miimkiin oldugu kadar fazla 
istirahat tavsiye etmi§lerdir. Filhakika, 
Rolanda sarayt, sene sonlarma dogru 
mes'ud bir hadise belkemektedir. 

PARiS BORSASI 
Paris 26 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugiinkii kapam~ fiatlan §Unlardtr: 
Londra 110,61, Nevyork 22,38 1/2, 

Berlin 899, Briiksel 378, Amsterdam 
1231,25, Roma 117,20, Lizbon 100,75, Ce-

nevre 511,62 1/2, baktr 64 1/2 • 66 1/2, 
kalay 252,2,6, altm 140,07, giimii§ 20 1/4, 
kur§un 24,7,6, ~inko 23,7,6. 

, 
tayyarelerin hareketini 

gii~le~tiriyor 
Moskova 26 (A.A.) - Fena hava • 

lar, kutub seferine i§tirak etmi§ olan bir 
takim tayyarelerin Rodolphe adasmda 

kalmalanm intac etmi§tir. 2 mayis saat 

13 te Kutubda bir kar f1rtmas1 hiikiim 
siirmekte idi. Bir kilometro mesafeden 

ilerisini gormek kabil degildi. Saat 19 da 
havayt kesif bulutlar kaplami§ ve hafif 
surette kar yagmaga ba§lami§tlr. 

Ri.iyet dairesi 2 ila 4 kilometro idi. 
Rodolph adasmda saat 19 da kar ftr

tmast hi.iki.im siirmekte idi. 
Rodolphe adasmda bulunmakta olan 

heyeti seferiye reis muavini Chevelev, ga
zetecilere beyanatta bulunarak §oyle de -
mi§tir: 

«- Kutba kadar bi.itiin mesafeyi bu -
lutlar altmda katetmege mecbur olmamtz 

muhtemeldir. Pilotlann yildizlara baka

rak istikamet tayin etmeleri ve Rodolphe 
adas1 radyo fenerinin verecegi i§aretlere 

gore yollarma devam eylemeleri muhte
meldir. Hava §artlanna gore at<tk bir ha
vada kutba yakla§maga crah§acagtz, Ya -
hud bulutlar altmda kutub mmtakasma 
inerek bize rehberlik etmekte olan Vop -
lanov'un tayyaresini arJYacagiz. Kutba 
vasil oldugumuz zaman, hava §artlan 
mahsus surette vahimle§ecek olursa, yere 

inmemize miisaid bir mahal anyacagtz ve 
telsiz vasttasile Schmidt ile temasa &_elece
giz. Herhalde Papanine grupuna iltihak 
edecegiz, istasyonu tesis etmege <;ah§aca
giZ ve Rodolphe adasma donecegiz.» 

lrtibat tesis edildi 
Moskova 26 (A.A.) - $imal kut

bundaki yeni Sovyet istasyonile irtibat, 
Prens Rodolphe adasmdan hareket et -
mi§ ve ia§e maddeleri ve baz1 fenni alat 
ve edevat nakletmi§ olan i.it< tayyare ile 
tesis edilmi§tir. 

$imal kutbu radyo istasyonu, havamn 
iyi oldugunu bildirmi§tir. 

Memlekette petrol 
arama isleri 

' 
Yurdun muhtelif minta· 

kalartnda sondajlar 
yap1hyor 

Ankara 26 (Telefonla) - Memleketin 
muhtelif mahallerindeki petrol arama
lan ilerlemektedir. Basprin'deki sondaj
da kurumu§ petrol emarelerine tesadiif 
edilmi§tir. Sondaj makinesi §imalde 
Hermi mevkiine ~ekilmi§, burada da ya
ptlan sondajda havagazi ft§ktrdt~ gibi 
petrol kokan tabakata da tesadiif edil
mi§tir. Burada 500 metro derinlige inil
rni§tir. 1000 metroya kadar inecek olan 
bu mmtakadaki iimidler kuvvetlenmi§· 
tir. Miireftede §imdiye kadar kaztlan 6 
kuyuda havagazine tesadiif edilm~. bi
rinde su ile kan§Ik hafii petrol ~tkmt§· 
ttr. Yedinci kuyunun neticesine gore 
sondaja devam edilip edilmiyecegi anla-
§tlacaktlr. Adanada biiyiik bir sondaj 
yaptlmast i~in 15,000 lirahk makine ve 
200,000 lirahk i§letme masrafma liizum 
goriilmektedir. $imdilik elde mevcud 
kii~iik bir aletle bir ktlavuz sondajl sa
hverilecektir. Trakya i~erisi, Gazi An -
teb, Van civan ve garbi Anadolunun 
bazt mmtakalannda Sizmtilar ihbar e -
dilmi§ ve buralarda bazt tecriibelere 
miisaade edilrni§tir. Jeolojik tetkikata 
ba§lanmt§ bulunuyor. 

Etem Toto oldiiriildii 
Tiran 26 (A.A.) - Sabtk Dahiliye Na

zm, son isyanlar §efi Etem Toto, dun 
ak§am Kuvele§i civarmda jandarmalar
la son asiler arasmda vukua gelen bir 
~arpl§mada oldiiriilmii§tiir. 

I Bilbao' da bir Alman pilo
tu idama mahkiim edildi 
Goniilliilerin geri ~ekilmesi hakktnda haz1rlanan 

proje alakadar devletlere verildi 
Bilbao 26 (A.A.) - Havas aJan;I 

muhabirinden: 
Diin asilerin tayyareleri, sabahleyin 

erkenden Bilbao iizerinden uc;maga ba§
lami§lar ve biitiin giin havada dola§mt§· 
lard1r. Bu tayyareler, Bilbao'yu born -
bardiman etmemi§lerse de varo§lanm 
bombard1man etmi§lerdir. 

Diin ak§ama dogru asilerin Dima mm· 
takasmdaki kuvvetli bir tazyikleri hi.iku
met~ileri, kuvvetli bir miidafaa hattJ vi.i· 
cude getirmege mecbur etmi§tir. 

Asiler, birkac; mevzi elde etmi§lerse d(' 
biraz sonra ag1r zayiatla bu mevzileri 
terketmege mecbur olmu~lardtr. 

Bask milisleri, kralctlann bir bayragmi 
zaptetmi§lerdir. 

Majorka adasr bombardrman 
edildi 

evvela kendi arazilerinin bir~ok noktala
nnda beynelmilel bir takim heyetlerin 
bulunmasmt kabul etmeleri laztm gelen 
Valencia ve Salamanca hiikumetlcrinin 
bu hususa muvafakat etmelerini istemek· 
tedir. Bu heyetler, evvela goniilliilerin ne 
suretle avdet edeceklerini tahkik edecek· 
ler, saniyen bu avdet i~inin goriilmesini 
kontrol eyliyeceklerdir. 

Goni.illi.ilerin geri almmasi, cepheden, 
cephe gerisine nobet degi§tirme suretila 
icra edilecektir. 

Cephe gerisine alman muharibler, rum
taka, mmtaka tesbit edilecek olan taha§· 
§iid merkezlerine sevkedileceklerdir. Bu 
goniilliiler, bu merkezlerden limanlara 
sevkedilecek ve oralardan memleketlerine 
gonderilmek iizere vapurlara bindirile • 
ceklerdir. 

Bu hususta birc;ok mi.i~kiilat vard1r: 
Madrid 26 (A.A.) - resmi teblig: 1 - Her iki muharib taraftaki go -
T ayyarelerimiz, MaJ"orka adasmda 11 nii iilerin ayni zamanda geri ahnmasi 

Palma'yi bombardiman etmi§lerdir. meselesi, 
Palma, sahilin muhtelif noktalanna kar· 2 _ Cepheden geri almacak muha • 
§I yapiian seferlerin hareket noktasmt te§· riblerin yekdigerine muadil olmast mese-
kil etmekteydi. lesi, 

11 tayyare, bu limanda demir atmi§ 3 - Asilerin Bilbao oniinde ve ya • 
olan gemileri bombard1man etmi§tir. bud hiikumet~ilerin Madrid oniinde ya
T ayyareler, Can ares sisteminde bir kru· pacaklan esash miidafaa hareketleri i<;in 
vazoriin yamba§mda bulunmakta olan bir laz1m olan muhariblerin cephelerden geri 
gemide yangm ~Ikarmt§lardir. <;ekilmesi meselesi. 

T ayyarelerimiz, §ehrin askeri merkez- 1!k hatlardaki muhariblerin geri alm-
lerini de bombard!man etmi§lerdir. mast meselesinin arzetmekte oldugu mii§-

Bir Alman pilotu daha idama ki.ilat dolayisile !ngilizler, bir mi.itareke 
mahkum edildi yapilmast teklifinde bulunmu§lardir. 

Bilbao 26 (A.A.) _ Reuter ajansi Bu te§ebbiis, bilkuvve ve beklenilen 
muhabirinden: cevablar gelmeden evvel akamete ugra-

Genc Alman pilotu Hans ]oackim IDI$ oldugundan halihaz1rda mevzuu bah
Wand, diin ak§am balk mahkemesi ta . sol an mesele, biitiin alakadar hi.ikumet • 
rafmdan idama mahkum edilmi§tir. lerin ve Valencia ile Salamanca hiikii • 

Gniilliiler meselesi nasd metlerinin miitehasSIS!ann hazulamt$ o!-
halledilecek? duklan metni ne suretle kar~Ihyacaklan

du. 
Londra 26 (A.A.) - Gi:iniillulerin Bir yolcu tayyaresi diisiiriildii 

geri <;ekilmesi hakkmda Miitehasstslar ko- B"lb 26 (A A) · 
· · f 1 ao · · - Reuter ajan -

m1test. tara mdan tanzim edilmi§ olan ra· smm muhabiri bildiriyor: 
por, lngiliz, F rans1z, Alman, Rus, hal· Bayonne • Bilbao hattmda i$liyen 

h
yakn murahhas heyetleri tarafmdan kendi F.rans.1z «Air Pyrenees» kumpanyasma 

ii umetlerine gonderilmi§tir. d b B 1 at Ir tayyare Bilbao'nun §imal sahi _ 
u P anm tatbik sahasma asgari 2 ila lin.de kain Sopelana $ehrinin i.istiinde b1·r 3 ay zarfmda ge "] w • t h · d"l k -. A '<1 ecegi a mm e I me • as1 avct tayyaresi tarafmdan d"" .. ··1 ·· 

tedir. Plamn tatbikt 1 I 00 000 liradan .. T . I I U§Uru lnU§· 

fazla bir paraya mal • ola~akhr PIA tur.d w aby!lda~e.nl m kyod~u anna bir§ey ol • 
. an, rna 1g1 1 m me te 1r. 
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Alman lktJsad 
Naztri Pariste 

Franstz Meclisinde 
'iddetli tenkidler 

Dr. Schacht Parise bir Fransa, dordiincii deniz 
is~~~r~ ya~~ak i~in gel· devleti 1nevkiini kaybet
digl rivayebnt tekzib etti mek tehlikesinde mi? 

Paris 26 (A.A.) - Dr. Schacht, 
diin ak§am kendi ~erefine Almanya se -
farethanesinde verilen bir ziyafete riya
set etmi§ ve bu ziyafette Blum ile Auriol, 
Bastid Moutet ve Labeyrie hazu bulun
mu§larda. 

Parise muvasalatmdan sonra matbuat 
miimessillerini kabul etmis olan Dr. 
Schacht, bir F rans1z - Alm~n mukare -
neti itilafnamesini tevdi etmek i.izere ve 
yahud F ransada bir istikraz akdeyle -
mek iizere F ransaya gelmi§ olduguna da
ir olan §ayialan tekzib etmi§tir. 

Mumaileyh, kendisinin bu ziyaretinin 

yegane gayesi, sergideki Alman pavyo -
nunun ki.i§ad resmini icra etmek oldugu
nu tasrih etmi§tir. 

Dr. Schacht, ~unlan ilave etmi~tir: 
«- Biitiin hi.isnii niyet sahibi olan 

mille~lerle oldugu gibi sizinle de te§riki 
mesa1de bulunmaga amadeyiz. Ve emi
nim ki Fransa hiikumeti, bu hususta bi
zim beslemekte oldugumuz hissiyatm ay
mm beslemektedir.» 

Oc; aydanberi Fransa ile Almanya a
rasmda Pariste ve Berlinde cereyan et
mekte olan ikhsadi mi.izakerelerin arzet ~ 

mekte oldugu mii§kilattan bahseden Dr. 
Schacht, bu mi.i§kilatm iktiham ediiemi
yecek mahiyette olmadigi mi.italeasmt ser
detmi§ ve F ransa ile Almanya arasmda
ki ticari miibadeleleri idare etmekte o • 
lan muvakkat rejim yerine bir ticaret mu
kavelenamesinin kaim olacagi i.imidini iz· 
har eylemi§tir. 

Van Zeeland'm tahkikati meselesin • 
den bahseden Dr. Schacht, beynelmilel 
bir ikhsad konferansmm i~timaa daveti 
hususunun heni.iz mevsimsiz oldugu mii
taleasmda bulunmu§tur. 

Alman· pavyonu a~rldr 
Paris 26 (A.A. ) - D r. Schacht bu 

sabah beynelmilel sergideki Alman pav· 
yonunu a<;mi§hr. 

Paris 26 (A.A.) -=5ag cenah mensub
l~nndan Noel Pinelli, mecliste deniz si
l~hlart hakkmda sarfedilen gayretlerin 
ktfayetsizliginden bahsetmi§tir. 

Meb'us dordiincii deniz devleti olan 
Fransanm bu mevkiini kaybedeceginden 
korktugunu soylemi§tir. 

Maliye Nazm Auriol, 1937 senesi 
bahriye biit~esinin 1936 senesinin biit -
~e rakamlanna nazaran yiizde 30 fazla 
oldugunu ve yevmiyelerin artmasmt 
kar§Ilamak iizere biit~eye iki bu~uk 

mi~yarhk tahsisat ilave edilmesi derpi§ 
ed!lmekte oldugunu beyan etm~tir. 

Gaston Gerard, hiikumeti, cgizli ka
pakh bir enflasyon• yapmak ve Fransa 
bankasmdan kanuni hadden fazla avans 
almt~ olmakla itham etmi~tir. 

Auriol, bu ithamlan kafiyetle tekzib 
etmi§tir. Naztr, Fransa bankasmm dev-
lete yaphg1 avanslarm daima 10 milyar 
olan kanuni had dahilinde kaldtgmt kay
detmi§tir. 

Eski Ba§vekil Pierre - Etienne, Flan
dm, hazinenin vaziyetinden bahsetmi§· 
tir. 

Auriol, hazinenin mii§kiil vaziyette 
bulundugunu itiraf etmekle beraber, bu 
hususta icab eden tedbirlerin almaca -
gml soylem~ ve heyecan verici haber -
leri tekzib ettikten sonra biit~enin mil
said bir vaziyette bulundugunu ilave 
eylemi§tir. 

Havzada Atatiirk giinii 
Havza 26 (A.A.) - 19 may1sta Sam -

suna ~1k1p 25 may1sta Havzaya gelen ve 
kald1g1 yirmi giin i~inde inktlabm ilk 

fili hareketlerine ba§hyan Biiyiik Ata
mtzm Havzayt §ereflendirdikleri gi.iniin 
ytldoniimii olan 25 maytst diin binlerce 
Havzah CO§kun tezahiiratla kutlulamt~-

' br. Kasaba ba§tan ba§a donahlm1~tlr. 

Gece de fener alaylan ve muhtelif eg -
lenceler yaptlmt§tlr. 
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1 

I HEM NALINA 
MIHINA 

ol!)) 
IF!!!!! e<;en hafta, ekalliyet mekteble
~ rinden birinin talebesini, bir ge· 

zintide gordiim. <;ocuklar, ara· 
Sira ogretmenlerinin §erefine veya arala
rmdaki oyunlarm sonunda «Yiiksek 
hurra !» diye bagn§tyorlardt. Ni~in boy
le bagtrd1klanm ve bunu kendilerine ki
min ogrettigini sordum. Vazih bir cevab 
alamadim. Y almz, ic;lerinden biri «hur
ra !» soziiniin tiirk~e oldugunu soyledi. 

<;ocuklara « Yiiksek hurra !>> yerine 
«sag ol !>> diye bagirmalanm, ~iinkii Tiirk 
ordusunun da, Tiirk sporunun da arhk 
«Sag ol ! » diye bag1rdiklanm soyledim. 

Ertesi giin bir okuyucumdan bir mek· 
tub aldim. 19 may1s ak§ami Beyoglu 
Halkevinde tertib edilen jimnastik ve 
spor ~enliklerinde, genclerin « Yiiksek 
hurra !» diye bagirdiklanm soyliiyor ve 
bundan §ikayet ediyordu. Beyoglunun 
~ok ~ah§kan miidiirii olan Ekrem Tura 
telefonla ni~in « Yiiksek hurra l» diye 
bagmldigmi sorduk. Ekrem T ur bOyle 
bagmlmadigt cevabm1 verdi. 

Hulas a, « Yi.iksek hurra I» garibesinin 
nereden <;Ikhgmt anhyamadim. Gerc;i, 
bir zamanlar, dil J.ra~hrmalan suasmda 
«hurra !» soziiniin tiirk~enin <<Vur ha !» 
smdan ahnd1gt soylenmi§ti. Eski Tiirk • 
ler, muharebede «Vur ha !» diye hiicum 
ederlermi§, sonra bunu Avrupahlar tahrif 
ederek «Hurra !» ~ekline sokmu§lar, mu
harebelerde hiicum narast ve sulh zama
nmda da «ya§a !» manasma takdir ve 
alkt§ bag1rma51 olarak kullanmaga b§l
mt§lar. 

Bu iddia, dogru ve Avrupalmm «hur
ra !» s1, Ti.irkiin «Vur ha !» smdan alm
mi§ olabilir. Fa kat, bugiin «hurra !» 
tiirk<;e degildir. Ti.irk ordusu hiicum 
ederken «Allah Allah!» diye hiicum 
eder. T akdir ve alki§ bagirmasJ olarak ta 
orduda ve sporda «Sag ol I» sozii kabul 
e~ilmi§tir. Arhk Tiirk gencligi de, "hi~ • 
b1r mana veremedigim « Yiiksel hurra! » 
fi!an gibi sa~ma sozler yerine «Sag ol !» 
d1ye bagiracaktJr. <<Hurra !>> y1 yiiksek, 
orta, al~ak gibi tasniflere tabi tutulmast• 
ni garib ?uldugum bu soz, «Ya§a I» nm 
~uhaffefJ olan «Sa. §a, §a!» mn yerini, 
bilmem nas1l, almi§hr. 

S1rasi gelmi§ken «Sa. §a, §a!» nin bir 
tariht<esini yapay1m. 

Ti.irkiyenin ilk futbol kuliibi.i olan 
Galatasarayt kurdugumuz ve Kad1ko • 
yiinde lngilizlerle kar§Ila§hgimiz zaman, 
f~tbol oyunu gibi, <<Hip, Hip Hurra !» 
dJYe b~girmagt da onlardan ogrenmi§tik. 
~~~rut1yet i~an edilip de Galatasaray ku. 
lubu Macanstana gittigi zaman orada 
milliyetperver Macarlar, ' ' 

Siz ni<;in lngilizler gibi «Hip, Hip 
Hurra !» diye bagmyorsunuz? Tiirk~ede 
bunu_n. ka~§Ihgi yok mu? diye sormu§lar 
ve ~IZimk~leri tiirk~e bir soz kullanmaga 
teFik etmi~ler. 0 vakit Macarlann yar • 
d1mil~ « Y a§a !» mn k1sast olan «$a!» 
hecesi kabul edilmi§ti. Bir iki seneden • 
b~ri, bazt Ankara kuliibleri «Var 0 [ !» 
diye bagmyorlardi. Nihayet ordunun 
«Sag ol l» sozii sporda da kabul edildi. 
V e ~ok iyi oldu. Art1k, « Yiiksek Hur .. 
ra !>> lar filan icadma liizum yoktur. 
«Sag ol! » ~ok canh ve manahd1r. 

I 

Malul zabitlerin terfihi 
. . llf~§taratz 1 fnc-1 sahttede] 

velmdekt maluhyet derecelerine gore 
tekaiidii icra ve harb malulii olarak 
tes~il olunan subay ve askeri memur
lara a§ag1daki miktarlarda terfih zammx 
verilir. Bu malullerin 551 sayth kanun 
mucibince halen almakta olduklan mik· 
tardan fazlasmm tesviyesi Divam Mu
hasebatm tes~iline baghdtr. 

Verilecek terfih zammt cderece itiba
rile•: 

1: 100 lira; 2: 90; 3: 70; 4: 60; 5: 50 ve 
6 net dereceye 40 lira. 

2 - i:stiklal Harbi malullerinin birinci 
maddedeki terfih zamm1 dahil olmak 
iizere alacaklan meblag yekunu 1683 
numarah kanuna gore 1 haziran 1930 
tarihinde ayni riitbeli ve ayni hizmetli 
malul emsallerine verilen para r,liktan
m gc~emiyecegi gibi diger harb malCtl
lerinin alacaklan miktar baligi de 1 ey-
1111 1929 tarihinde ayni riitbeli ve ayni 
hizmetli subay ve askeri memurlar icin 
tesbit edilmi§ olan maa§ iizcrinden t~h
sis edilen miktan ge~emez. 

3 - Her ne suretle olursa olsun rna -
luliyet iddialan tekaiid talebile birlik
te, resen tekaiide sevk halinde de buna 
1ttlla tarihinden itibaren nihayet bir ay 
i.~inde yap1labilir. Bu miiddetten sonra 
vaki olacak maluliyet iddialan mesmu 
olamaz. 

Beynelmilel Jeker itilaf1 
imzaland1 

Londra 26 (A.A.) - Hindistamn 
imzast haric olmak iizere 21 imLa ta§tyan 
beynelmilel §eker itilafi, diin ak§am ne§• 
redilmi§tir. 1tilafname, bi.itiin imza eden• 
ler tarafmdan tasdik edildigi takdirde 
I eylul 1937 de meriyete girecektir. 
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rrl KU~iik 
~ hiklye Neclinin bebegi J 

Necla, heniiz be§ ya§mda idi. Bu ya§
taki biitiin ~ocuklar gibi etrafmda ge~en 
biiyiik Ishrab sahnelerine tamamile la
kayd, kendi riiya ve hulya aleminde §en 
ve §akrak geziyor, tozuyor, giiliiyor, eg
leniyordu. 

Yerinde dogruldu. Onun ic;in diinyanm 
yedi acayib nesnesinden birini te§kil eden 
bu harik'!YI daha yakmdan seyredebilmek 
ic;in arabamn yanma sokuldu. A!.. KapiSI 
arahk ... F abrikamn sahibi kimbilir hangi 
acele i§i dolayisile onu kapamayi, kilidle
meyi unutmu§tu. Necla, etrafma bakmd1, 
doniip e§ikteki yerine tekrar oturdu. Oto
mobile her baki§ta bebegini kucakhyor: 

Bibliyografya 

Miifetti~ 
• Hilmi Kitabevi - istanbul 1937 

Yurdun cenub incisi 
Adana imar ediliyor 

· ~ ·ADYO 
( Bu ak~amki program) 

Fiatt 50 kuru§ Sulama ve nehir i,Ieri de bitirildikten sonra 
bu giizel ~ehrin k1ymeti ~ok artacakbr 

ISTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk muslklsl - 12,50 hava· 

dis - 13,05 muhtelif plak ne~riyatt - 14 sot!• 
18,30 plakla dans musiklsi - 19,30 spor mu• 
sahabeleri: E:;;ref ~fik - 20 Rifat ve ar ~ 

<;ocuk bayrammda annesinin, diki§ 
parasmdan giic;bela biriktirdigi bir lira ile 
satm aldigi ac;1k san sa~lan, koyu mavi 
gozlerile biraz da kendisine benziyen be
begi onun en sevgili arkada§IydJ. Bu Ia§ 
ve bez par~asile, sanki canbymi§ gibi ko
nu§uyor ve oyna§Iyordu. 

- Sevgili yavrum, diyordu, kap!SI 
ac;1k ... ic;eri girebiliriz ... fakat yiiriiteme • 
yiz ki ... yiiriitsek te hizim olmad1ktan son-
ra neye yarar? .. Sahibi gelip elimizden 
a hr., 

cGogoh iin diinyaca tamnmi§ olan bu 
be§ perdelik komedisini tiirk~eye ~evi
renler Avni insel ve Vecihi Gorktiir. 

A vni insel bun dan evvel de, sonun -
cusu Vecihi GOrkle beraber olmak iize
re, Andre Gide'den Diinya Nimetleri, 
Prosper Merimee'den Karmen, Lermon
tov'dan iblis terciimelerini ne~retmi§ti. 

Diinya Nimetlerinden burada bahse • 
derek karilerimizi alakalandirmiya ~a -
h~mi§hk. Karmen ne~rolundugu zaman 
kitabm ba§mdaki kay1ddan Avni 1nse
lin bu vadide ba~ka eserler de hazirla
digmi ogrenerek sevinmi§tik. 

kada§lan tarafmdan Tiirk musikls! ve 
halk §arkJ!an - 20,30 Orner Rtza tararm
dan arabca soylev - 20,45 Safiye ve arka
da§lan tarafmdan Ti.irk muslklsl ve hallt 
~arkJ!ar1, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
a,ians ve borsa haberleri ve ertesl giini.in 
progranu - 22,30 plakla sololar, opera ve 
operet par<;alan - 23 son. • 

ViYANA: 
19,05 E<:iLENCELI MUSiKi VE DANS 

HAVALARI - 20,05 spor ve salre - 20,30 u
Iusal yaym - 21,30 MUSiKiLi YAYIN • 
22 ,05 BUYUK §AN VE SENFONiK OR • 
KESTRA KONSERi - 23,10 muhtellf ha.• 
berler - 23,35 dans musikisi. 

Eskiden boyle bir bebek onu uzun 
miiddet avutamazd1. Binbir oyuncagm -
dan her birile birkac; gun me§gul olur, son
ra kuar atard1. F akat bir senedir vaziyet 
degi§mi§, ortada o oyuncak saltanatmdan 
eser kalmami§h. Eger bilmi§, anlami§ olsa 
diger degi§ikliklerin de farkma varacakt1. 

Otedenberi havai bir adam olan babasi 
onlan birakip gitmi§, Mac;kadaki aparh
mandan c;Ikmi§lar, F erikoyiindeki ah§ab 
evin bir odasma Sigmmi§lardi, Eskisi gibi 
bol pasta ve yemi§ yiyemiyor, eskisi gibi 
§Ik ve giizel giyinemiyordu. Lakin ne za
rari vard1. Bebegi ona kafi idi. Ana mek
tebindeki arkada§lanndan ziyade onu se
viyor, sokakta oynadigi ~ocuklardan hi~
birine kar§I duyamad1g1 yakmhg1 onun 
hakkmda besliyordu. 

Arl!k ~orab ve fanila makinelerinin 
l!kirdlSI durmu§, yorgunluk ve can sikm
hlanm hissetmemek ic;in §ark! soyliyen i§c;i 
kiZlann sesleri duyulmaz olmu§!ur. De • 
mek, fabrika tatil ediliyordu. Otomobil 
sahibi gelmek iizere idi. 

Neclanm yiizii sapsan kesilmi§ti. Kal
bi c;arp1yor, bir avuc kam incecik damar
larmda en son h1zile doni.iyordu. E§ikten 
kalkh. Arabamn kapmna dogru ko§!U. 
Bebegini kucakladi, kalbinin lizerinde 
s1kh, bir daha sikh, sonra kap!Jlln arahgm· 
dan onu, diinyada en sevdigi §eyi ic;eriye 
uza!ti. Maroken oturulacak yerin yan ta
rafmdaki bo~luga goriinmiyecek §ekilde 
hkh, saklad1. 

Bugi.in elimize aldigimiz bu k1ymetli 
terciime, k1sa bir zamanda tahakkuk sa
hasma giren bu te§ebbiisten sevinmek
te nekadar hakh oldugumuzu ispat et -
mektedir. Umid edelim ki bu defa da 
haZirlanmakta oldugu ilan edilen diger 
be§ kitab da pek yakmda inti§ar saha
sma ~1kar. Adananm milstakbel Belediye Saray, ve meydam 

BERLiN: 
17,35 KUQUK KONSER - 18,0S MUSi.Ki

Li E<:iLENCE - 19,05 gramofon, §arkilar .. 
20,20 Musi.Ki - 20,45 giiniin akisleri, ha ~ 
berler - 21,15 §ANLA BiRLi:KTE DANS 
ORKESTRASI - 23,05 haberler ve saire "' 
23,35 E<:iLENCELi MUSiKi. 
PE~TE: 

18,05 KORO KONSERi - 19,05 konfe • 
rans, gramofon ve salre - 20,35 PiYANO 
KONSERi - 21,05 MUSiKiLi PiYES - 22,35 
harici haberler - 22,50 ORKESTRA KON
SERI - 24,05 cazband taktnu - 1,10 son ha· 
berler. 

¥-:£.¥-

Bir pazar giinii beklenilmedik bir ha
dise oldu, Eski tamdiklanndan bir kan 
koca onlan ziyarete geldiler. Konu§malar 
pek te yiiksek sesle cereyan etmiyordu. 
Hatta bir arhk Neclay1 ko§edeki pastaci
ya §eker almaga gonderdiler. 

Ziyaret~iler zengin ve ~ocuksuz bir 
aile idi. N eclanm annesi: 

- Rica ederim, diyordu, bana birka~ 
giin daha miisaade ediniz ... hice dii§iine
yim. Ondan aynlmak, yavrumu sade on, 
on be§ giinde kir gormek.. Buna katlana
bilecek miyim? Zannetmiyorum., Y a ak
§amlan, tekba§Ima lokmalar bogaz1mdan 
nasi) gec;ecek? 

Necla pastacidan dondiigii vakit an • 
nesi gozya~lanm silmi§ ve yiiziine deminki 
teessiiriinii belli etmiyecek zoraki bir ne§e 
yamamak istemi§ti, Misafirler, kiic;iik ki
zm sac;lanm tekrar tekrar ok§Iyarak ka • 
pidan c;Ikhktan sonra annesi mutfaga, 
Necla da bebeginin yanma ko§mu§lardi, 

¥-¥-:£. 

Ertesi ak§am N eel a mektebden dondii
gii vakit kapilanmn oniinde yolda tesa • 
diif ettiklerinden hic;birine benzemiyen 
c;ok giizel bir otomobilin durdugunu gor
dii. Evvela, diinkiilerden daha zengin mi
safirlerin annesini ziyarete geldiklerini 
sand I, Fa kat ko§ede toplamp on a hayran 
hayran bakan c;qcuklardan, bu §Ik araba
mn kar§Iki ~orab fabrikasmm sahibine aid 
oldugunu ogrendi. 

KahvaltlSim edip bebegi kucagmda 
tekrar sokaga c;1khgi zaman ortahk ka • 
rarmak iizere idi. Arhk mahallenin c;ocuk
lannm giiriiltiisii susmu§, kendileri de ev
lerine donmii§lerdi. N eel a tahta e§igi iyi
ce iifledikten sonra etegini kaldmp i.izeri
ne oturdu. Bebegi de dizinde ayakiizeri 
durduttu. 

Gozleri ya§h, ruhu heyecan ve halecan 
ic;erisinde e§ige kadar ~ekilip gelmek ic;in 
ancak vakit bulabilmi§ti. F abrika sahibi 
kapiyt arahk bulunca evvela tela§a dii§ • 
mii§, fakat arabamn ic;erisine ve di§ansma 
goz at1p ta bir harikuladelik gormeyince 
giiriiltii ile kapad1ktan sonra gireksiyonu 
fml fml dondiire dondiire, makinenin 
boguk hmltilan arasmda uzakla§IP gitmi§
ti. 

#1-¥-¥-

N eel a hatab ve bitkin ic;eriye girdi. 
Annesi sofray1 kurmu§lu. Yemek haz1rdi. 
Kiic;iik k1z ka§Igmi ag1r agu, istemiye is
tsmiye agzma gotiiriiyordu. 

- KIZlm nen var?.. N eye c;orba ic; • 
mek istemiyorsun? 

- f§tihan m1 yok .. Bebegini de yamna 
al... 0 sana i§tiha getirir !.. 

Necla, yan karanhk odada parlak ve 
Islak mavi gozlerini annesinin gozlerine 
dikerek cevab verdi: 

- Bebegim mi? .. Sorma annecigim .. 
Kar§Iki fabrika sahibinin otomobiline bin
mek istedi .. Daha dogrusu ikimiz de bin
mek istiyorduk .. Kapi da arahkll. Fakat 
adam beni goriince indirecek, belki de do
vecekti. Benim yiiziimden onun da boyle 
bir saadetten mahrum olmasm1 dogru bul
madim.. Kalbim parc;alana parc;alana 
onu otomobile b1rakbm. Benim eri§emedi
gim hayah bari o siirsi.in! .• 

*** 
E ... Arllk neticeyi tabii tahmin edersi-

niz .. Birkac giin sonra zengin ve c;ocuksuz 
kan koca t~krar geldiler. Bu sefer, onlar 
da hpki kar§Iki fabrikamn sahibinin ara
basi gibi §Ik bir otomobilde idiler. N ecla, 
nasi! yiiregi par~alana pan;alana bebegini 
selametlediyse, annesi de yavrusunu o §e
kilde hic;kira h1c;kira ugurlad1 ... 

Ahmed Hidayet 

Dans dersleri 

Bugiin Rus klasiklerinin en ehemmi
yetlilerinden biri say1lan Gogol'iin Mii
fetti~ adh bu eseri mutlakiyet idaresi
nin, tereddiye siiriikledigi memurlarm 
yaptlg1 fenahklan biitiin acthklarile, 
biitiin ~1plakhklarile anlatmaktadtr. 

Adana (Hususi) - Evvelce tath bir/ ret Odas1, Borsa ve bankalar g]bi mali 
hayalken, Cumhuriyet hiikumetinin isa - miiesseseleri bir araya tophyacak ve be • 
betli gorii§ii ve sarsilmaz azmi sayesinde lediyeye miihim irad getiren bir bina ola
hakikat oldugunu gorecegimiz sulama ve cakhr. Aynca, §ehir tiyatrosu da, modern 
nehir !arama i§i de biterse, sinesinde ha- bir sinema ve bir kabareyi ihtiva etmek 
zineler ta§Iyan bu yurd parc;asmm giizel iizere biiyiik bir binada kurulacaktJr. As
§ehri, memleketimizin yegane nehir lima- ri bir §ehir hamami, bayram ve eglence 

BUKRE$: 
18,0S EOLENCELf KONSER • 20,05 kon• 

ferans • 20,25 KONSER - 21,35 SENFONIK 
KONSER - 23,20 GECE KONSERi - 23,50 
fraruazca ve almanca haberler • 24 son 
haberler. 

ilk defa olarak tam yiiz bir sene ev
vel sahneye kondugu zaman Rus Qan, 
sansoriin miimanaat te§ebbiislerini on -
liyerek Miifetti§in oynanmasma miisa • 
ade etmi~ ve bu suretle eserin, tahlil e
dilen vak'amn, yarahlan tiplerin i~yiiz
lerini olduk~a yakmdan bildigini gos -
termi§, herkesi hayrete dii§iirmii§tiir. 

m olacaktir, meydanlan tesisi de bu ciimledendir. 
;lehir meclisi diinkii toplanhsmda, i§ • imar plammn bir istikraz akdi veya 

lerin ehemmiyetine gore tedricen ve do • toptan olarak bir in§aat §irketine devre • 
kuz senede tatbik edilmek iizere bir me • dilmesi hususunda alakadarlarla temasta 
sai program! kabul etmi§tir. Sehirci pro • bulunmak iizere Belediye reisine direktif 
fesor }ansen'in hamladigi planlar gozo • ve salahiyet te verilmi§tir. 

BELGRAD: 
18,05 mektebliler zamam - 19,05 DANS 

MUSiKis:i: - 19,35 ing!l!zce ders - 20,35 u· 
Iusal yaym - 21,05 KONSER - 22,20 halk 
~arkilart - 23,05 haberler ve salre - 23,25 
piyano konseri. 

LONDRA: 
Uyand1rd1gt bir~ok itirazlara ragmen 

Miifetti§ sonsuz bir ragbet kazanml§hr. 
Bugiin bile biitun Avrupa sahnelerinde 
olduk~a s1k oynanmaktad1r. 

Miifetti§, umumiyetle bir or£ ve adet 
komedisi ise de oyle sahneleri vardl.r ki 
onlar onu bir karakter komedisi mevki
ine yii.kseltirler. 

Okuyunuz, siz de buna kail olursunuz. 

Gene bir san' atkarm 
giizel bir eseri 

niine almarak ba§anlacak olan bu prog· 14 ay evvel miiteahhidine ihale edil • 
r~ma. gore, yeni~en muhtelif yollar, §eh· mi§ olan §ehir i~me suyu tesisat projesi 
rm .bir~ok yerlennde par~lar ~c;Ilaca.k, ancak bu ay ic;inde Vekaletlerce tasdik 
ye§I~ satihlar, bulvarlar tes1s ediiecekhr. edildiginden, miiteahhidlerin bugiinlerde 
flk I§ olarak, zaten ha§lanmi§ olan Ata ." biiyiik bir h1zla i§e ba§lamalan beklen • 
tiir~ parh tamamlana~ak ve buraya. bu mektedir; esasen su deposu hazirlanmi§ • 
§ehi~ oteli, ~er~f Paviyonu ad! v:.nlen hr. Belediye, bu su deposunun etrafmda 
Sehidler abJd7si, ac;Ik ve kapah yuzme geni§ bir c;am ormam viicude getirmegi 
havuzlan, tems kortlan ve c;ocuk bahc;r· kararla§hrmi§ ve lazim olan araziyi is • 
Jeri yapilacakhr .. Bun~a.n maada, h.a~k~n timlak etmi§tir. 
51cak yaz giinlennde 1shrahat etmesi 1c;m p l STfk d 150 kilomet-
§ehrin §imalinde, Seyhan kenannda ve ay~s a 1 .~ e. aras~n ak' h' h 

"k k b' .. · d b 1 D'lb r roluk b1r hat uzenndek1 es 1 §e 1r ara -yu se u tepe uzerm e u unan I e • I . . I .. kll · · 
1 k. · k" d b' · h 1 be "en, tanh ve arkeo OJI mera 1 an 1c;m erse 151 mev nn e 1r mes1re az1r ana • "k b' h . d' C b k 

k tu enmez 1r azme 1r, enu un I§In 
ca Gtu' b h · 1ltk havasile herkesi cezbeden kabiliyeti ene u programa nazaran, §e rm 
merkezi bir yerinde biiyiik bir belediye de gozoniine ahnma, oolgemiz atide Tur
sarayi yapilacaktir, Saray, ayni zaman • kiyenin belliba§h seyyah ugrag1 olmaga 
da, yi.iz yirmi magazah bir c;ar§l ile Tica· namzeddir denilebilir. 

18,05 <;ocuklarm zamam - 19.05 plyes : 
20,05 haberler ve saire - 20,35 EOLENCELI 
YAYIN • 21,10 iSKOQYA ORKESTRASI -
22 plyes - 23,05 haberle:J ve saire - 23,35 
DANS ORKESTRASI • 24,35 haberler ve 
saire - 24,45 gramofon, 

PARiS [P. T. T.]: 
17,35 ORKESTRA KONSERi • 19,05 org 

konseri - 19,35 haberler, li!ARKILAR - 20,20 
gramofon, hava, haberler - 21,05 e~lenceli 
yaym - 21,35 p!yes - 23,35 gramo!on. 

ROMA: 
18,D5 haberler, spor - 18,30 DANS MUSi· 

Kisi - 18,55 haberler, muallimlerin zaman1 
ve .salre - 21,45 KARI~IK MUSIKi • 22,05 
OPERA YAYINI: FIGARO'NUN iZDiVACI. 

NOBETCiECZANELER 
Bu ak§am §ehrln muhtellt semtlerlnde 

nobet{:i eczaneler §Unlardtr: 
istanbul clhetlndekller: 

lzmirde esrarb bir oliim 

Emlnoniinde (Bensasonl, Beyaztdda. (A· 
sador), Kii~ii~pazarda (Necatl Ahmed), 
Eyiibde (Mustafa Arifl. l;lehremln!nde 

-~~ - (Hamdl), Karagi.imri.ikte (Arif), Sn.matya.• 
Otelciler, Maliye Vekaletine da (Ridvan>. ~ehzadeb~mda <Hamdn, 

vak'asi 
fzrnir (Hususi) - Gii.mriik kumus • 

yoncusu Sabri nammda bir §ahts, ka -
TlSl Sabihayt oldiirmek su~ile yakalan • 
mi§br. Sabri, her ak§am i~ermi§. ifade
sine bak1hrsa, hadise ak§am1, tabanca -
Slnl kurcalarken, kans1 mani olmak is
temi§ ve bu s1rada tabanca ate§ almi§, 
kadtm oldiirmii.§tiir. Fakat kadmm Vii· 
cudiinde iki kur§un yaras1 goriilmii§ • 
tiir. Adliyeye verilen malumata gore, 
bu adam, iki senedenberi i§sizmi§. Ka
rtsmi k1skamrm1§. Hatta zavalh kadm: 
Kom§ularma; 

- Kocam beni tehdid edip duruyor, 
bir gi.in camma luyacak, 

Der dururmu§ .. Katil ise, hadiseyi ka
zaya atfetmekte mus1rd1r, Tahkikat de -
vam ediyor. -···-

mUracaat ettiler Ak.sarayda (~ref), Fenerde (Hfulamed "' 
din), Alemdarda (E~ref Ne§etl, Baklikiiy• 

$ehrimizdeki otelciler kazanc vergisi- de (Hila.Il. 
nin diger esnafa nisbetle kendilerine Beyo~Ju clhetlndekller: 
fazla yiik oldugundan bahsederek Ma _ ist!klal caddesinde <Kanzukl, Bostanba· 

§mda citlmadl, Galatada Mahmudlye cad· 
liye Vekaletine bir istida vermi.§tir. des!nde <ismetl, Tak.slmde (Kemal :Re • 

Otelciler cemiyeti, istidanm bir sure- biill, Kurtulu§ta (Galopulos), Ma<;kada 
tini Ticaret Odasma da vererek Odadan Kurtulu~ caddesinde <Necdet), Kasunpa • 
ikhsad Vekaleti vas1tasi!e Maliye Ve • §ada <Miieyyedl, Haskoyde <Nestm Aseo), 
kf!leti nezdinde te§ebbiisatta bulunma- Be~lkta~ta (Siileyman Receb), Sartycrde 

(.A.<la!). 
smt rica etmi§lerdir. Uskiidar, Kadtkoy ve Adalardakllor: 

Bu mesele hakkmda Otelciler cemi - Uski.idarda iskelede (Merkezl, Kadtkoy· 
yeti reisi $evket Ak bir muharririmize de Yeldegirmeninde (U<;lerl, BUyUkadada. 
§Unlan soylemi§tir: (§!nasi Rtza), Heybelide (Halkl. 

c- Otelcilerin kazanc vergisi olarak -

- Bak yavrucugum, dedi, ne §Ik bir 
otomobil.. Bir giin biz de onun ic;ine binip 
gezsek.. N e iyi olur degil mi? 

Neclamn yava§ yava§ baz1 §eylere akh 
ermege ba§lamish. Onun ic;in boyle bir a
rabamn zenginlik, saadet alameti ve zevk, 
eglence vasitasi oldugunu -anhyordu. 

Hususi ve miinferiden (asri dans 
dersleri) Beyoglu Karlman kar§lsmda 
eski Polonya Nur Ziya sokak No. 3. 
Miiracaat saatleri: (12-14), (17-20) ye 
kadar profesor Panosyana. 

Giizel San'atlar Akademisi yiiksek 
mimarl §ubesi talebesinden M. Kemal, 
Bethove'nin c;ok giizel bir biistiinii yap
mi§hr. Yeni yeti§mekte olan bu san'at· 
kar gencimiz §imdiye kadar viicude ge
tirdigi eserlerde en ince duygulan biiyiik 
bir meharetle tebariiz ettirmege muvaf
fak olmaktad1r. 

M. Kemalin bu kudreti yarm ic;in bii
yiik eserler miijdeleyecek mahiyettedir. 
Kendisini tebrik eder, muvaffakiyetleri· 
nin tevalisini temenni ederiz. 

Samsun dordiincii Y erli 
Mallar sergisi a~tldi 

Samsun (Hususi) - 19 may1s spor 
genclik bayram1 merasiminden sonra §eh
rimiz dordiincii Y erli Mallar Sergisi a • 
~Jlmi§I!r. Ticaret Odas1 ba§katibi Osman 
Cudinin, ikt!sadi hayatlmizdaki kalkm • 
manm da her sahadaki muvaffakiyetimiz 
gibi giiciimiize ve §erefimize yaki§lr bir 
degerde ve derecede gittikc;e arttlgmi Le· 
bariiz ettiren giizel sozlerinden sonra vali 
muavini Orhan Giiven~ sergiyi ac;t1. 

maktuan yiizde 35 ve beyannameli olan- o~ esrar ka~ak~lll yakalandi 
lardan da bunun ii.~te biri ahndigr ma- Sami, Ali, Cevad isminde ii~ kac;ak~1, 
lfundur. Halbuki bir otelci, mesela bir Samatya istasyonunda bir esrarke§e 30 
bak1rc1 esnafmm ~ah~abilecegi bir bina- lira mukabilinde kanm kilo esrar sa • 
da ~ah§amaz. !§in mahiyeti icabl gayri- tarken memurlar tarafmdan ciirmu me~ 
safi irad1 daha fazla ve yiiksek olan bii- hud halinde yakalanmi§lardtr. Bunlar -
yiik bir binada ~ah§mast iktiza etmek • dan Sami kac;mak istemi§se de muvaffak 
tedir. Kazanc vergisinde ol~ii bu gayri- olamami§br. Evi arand1g1 vakit te iki 
safi irad oldugundan otelciler magdur bu~uk kilo daha esrar bulunmu§tur. 
olmaktad1r, Hamamcllar biz.imle ayni Kac;ak~tlar hakkmda tahkikata devam 
§eraiti haiz olduklan halde %25 vergi edilmektedir. 

Almanlar «Ankara» ad1nda bir vapur yaptdar 
Emden (Husu • 

s1) - Biiyiik Al • 
man deniz §irket • 
lerinden cAtlas Le
vant Line. ahiren 
yeni yaphrd1gr 7300 
tonluk modern bir 
gemiye hiikumet 
merkezimiz Anka -
ranm ismini ver -
mi§tir. $irket bu 
miinasebetle Ber • 
lin biiyiik el~iligi
mize, Ankara Be-
lediye reisligine 
miiracaat ederek 
geminin suya in -
dirilmesi torenin • 
de haztr bulunma
lanm ve Berlin bii
yiik el~imiz Ham
di Arpagla refika -
smm gemiye ad 
takmalartm rica et
mi§tir. 

Almanyanm Em
den §ehri tezgah -
larmda in§a edil -
mekte olan gemi : 
nin ad konma ve Almanyada yent denize indirilen Ankara vapuru 

suya indirilme merasimi ge~en giin kalabahk bir halk kii.tlesine hitaben 
yapllmi§tir. Biiyiik el~imizle refi • k1sa fakat veciz bir nutuk soyledi. Ve 
kas1,. deniz ata~emiz bu merasim - §iddetle alki§landi. Bunu ziyafetler ve 
de haZJr bulundular. Biiyiik el~inin re- resmi kabuller takib etti. 
refikas1 mutad oldugu iizere §ampanya Merasimde Emden Belediye reisile 
§i§esini ktrarak gemiyi den!ze indirme huktimet erkam ve tamnm1§ ticaret ve 
i~aretini verdi. Berlin biiyii.k el~imi.l de sanay.i simalan haztr bulunmu§tur. 

Istanbul horsasmda dUnkii 
vaziyet 

Diin istanbula Trakya ve Anadolu • 
dan 615 ton bugday, 60 ton c;avdar, 15 
ton arpa, 23 ton un, 20 ton peynir, 1 ton 
ka§er ve 3 ton da yapag1 gelmi§tir. 

istanbuldan harice yalmz 1 1/4 ton i~ 
fmdtgt gitmi§tir. 

Dun istanbul borsasmda §U fiatlarla 
sah§lar olmu§tur: 

Yumu§ak buoday kilosu 6,07 1/2 ku
ru§tan 6,33 kuru§a kadar, sert bugday 
6,02 kuru§tan 6,10 kuru§a kadar, arpa 
4,05 kuru§, ~avdar 4,15 kuru§, yulaf 4,35 
kuru§, susam 15,25 kuru§, ku§yemi 10,15 
kuru§, mal tiftik 110 kuru§tan 112 kuru
§a kadar, deri tiftik 100 kuru§, yapag1 
58 kuru§ ve beyaz peynir 23,25 kuru§tan 
27,20 kuru§a kadar. 

Diin yabanct borsalarda §U fiatlarda 
alivre mal satllmi§tlr: 

Bugday kilosu 5,69 kuru§tan 6,67 ku
ru§a kadar, arpa 4,86 kuru§, m1s1r 3,84 
kuru~. keten tohumu 8,08 kuru§, fmdtk 
93,92 kuru§. -···-Bir muhaf1z kayboldu 

Topkap1 miizesi muhaf1zlarmdan Ha
san Remzi bundan be§ giin evvel esra -
rengiz bir surette ortadan kaybolmu§ • 
tur. 

Hasan Remzi hakkmda tahkikatta bu
lunan Emniyet ikinci §Ube memurlan 
adamcag1zm §apkasmt Kmahada vapu
runda bulmu§lardir. Hasan Remzinin 
kazaen denize dii§tiigii zannedilmi§, fa
kat aradan be§ giin gec;tigi halde cese -
dinin bulunulmamasi bu zanmn dogru 
olmad1gmt meydana ~1karm1§hr. 

Tahkikata devam edilmektedir. 

Sergi vatan hududlannm ic;inde yap' • 
Ian giizel eserlerle doludur. -···-Bir infilak 

Sirkecide Malatya hammn iic;iincii ka
tmda bir kundura atelyesinde sii.liisyon 
kaynahhrken bir infilak olmu§ ve ame
lelerden Mustafa ile Ali tehlikeli suret
te yaralanmt§lardir, Yarahlar hastane
ye kaldmlmi§lardir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

vermektedir. Maliye Vekaletinden hepi
mizi sevindirecek karar beklemekteyiz .• 

Bir binanm temelleri ~oktii 
Fatihte Fevzipa§a caddes·inde 67 nu -

marah $iikriyenin arsasmda yeni ya • 
p1lmakta olan binanm temelleri diin sa
bah saat 10 da birdenbire topra~a go • 
miilmii§tiir. Bu s1rada binanm alt kabn
da bulunan 40 ya§larmda amele Ali top
rak altmda kalmi§tlr. Vak'a, itfaiyeye 
haber verilmi§ ve tahlisiye grupu Mdi
se yerine gelerek bir saat ugra§hktan 
sonra Aliyi olmek iizere iken toprak al
tmdan c;Ikarmt~tlr. 

Agtr surette yaralanan Ali, cankurta
ran otomobilile Cerrahpa~a hastanesine 
kaldmlml§hr. 

._ ... _.. 
Zonguldak i§~i dispanseri 
Zonguldak i§~i dispanser·i doktorlugu

na memleketimizin iyi yeti§mi§ kadm 
doktorlarmdan dahiliye miitehassisl 
Saffet Oktem tayin edilmi§tir. $imdiye 
kadar dart yataktan ibaret olan bu dis· 
panser yakmda yirmi yataga iblag edi· 
lecektir. -···-Te§ekkiir 
Ge~irdigimiz otomobil kazas1 yuzun· 

den gerek telgraf, gerek mektub gonde
rerek ve gerek bizzat gelerek bize can· 
dan teessiirlerini sunan ve bu suretle 
ya§amak kudret ve iimidimizi arthran 
sevgUi dostlanm1za minnet ve §iikran 
borclanm1zm iblagma gazetenizin vesa· 
tatlm dileriz. 

r • Bugiin matinelerden itibaren Cerrahpa§a operatorii Di§ tabibi 

SARA Y Sinemas1nda 
Fahri Arel Ruhi Vamtk Girgin 

1 0 0 0 Eft lenc:e 
Daima birinci vizyon ve miintahap tilimler : 1 0 0 0 Kahkaha 

Diinyanm en biiyiik sirki 

OLOM EVi 
Prestan Foster ve ANN Dvorak 
tarafmdan goriilmemi§ yeni ve 

gayet kuvvetli bir film. 

Bugiin matinelerde 

M E L E K 
SiNEMASINDA 

Y az tiatlart 
20 - 25 - 35 kuru~la 

MAVi VALSLER 
Senenin en biiyiik renkli, 

§arkdt ve dansh tilmi 
cidden bir harrkadtr. 

lstanbula geliyor. 

PALYA~O 
Komikler krah 

JOE BROWN ve 
PATRiCIA ELLIS 

TURK aine mas1nda- l~~:;, 

'2 film birden 
AVE MARiA 

BENJAMiNO GiGLi tarafmdan ve 
K A R I S I ve D A K T i L 0 S U 

Clark Gable • Myrna Loy • Joan Harlow 



27 MayiS 1937 CUMHURlYET 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::~~~~====~~~-:~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~--------~-') ___ _ 
Merihte insan varml? iktrsadi hareketler I Kontenjan sistemi kalkJyor 

Dedikodusu bir tiirlii 1936 da~amukist~s~at~Giimriigii verilen her §ey 
bl.tmeyen hi·r mes'ele Bi:~~ s~:~:~:i d~h':::~~:~ sar- memlekete girebilecek 

fiyatmm artmas1, anla~malanmtzla pa-
muk ihracatmm himayesi ve binnetice 

I B d • 1 b I"' I pamuk fiatlarmm ylikseli§i, mlistahsili 
u esrarengiz seyyare e goru en azJ a amet er fazla istihsale sevketmi§tir. 

1936 - 1937 mevsiminde bu sebebler 
bu iddiayJ yeniden orataya attJ altmda 253,645 hektar iizerine zer'iyat 

iktJsad V ekili 
hususta 

Meclisin diinkii celsesinde 
abnan tedbirleri anlatb 

bu 

Ylldlllar aleminin di.inyamiZa en ya
tin seyyaresi alan Merih kiiremize yak
lo§rnaktadir ve hafta zarfmda en yakm 
lnesafeye kadar gelecek, 27 - 28 may1sta 
16 milyon kilometroya kadar sokulduk
lan ve kipkllmlll l§Igi ile kendini goster
dikten sonra gene fezanm derinliklerine 
dahp kaybolacakhr. 

l~inde hayat bulunmas1 ihtimali dii~ii
n\ilen bu yegane yiidiz, yeryiizi.i sakin -
lerinin en fazla merakm1 celbeden sey -
Yare oldugu i<;in otedenberi pek <;ok 
rnevzuu bahsedilmi§tir. Muayyen zaman
larda arz1m1za yakla§an ve bugiinlerde 
gene civanm1zdan gelip ge<;ecek alan bu 
rnuammah yiid1z hakkmda okuyucula • 
flhliZa biraz malumat vermegi gene fay
dah buluyoruz. 

Heyet~inaslar, Merihin arzm yans1 
biiyiikliigiinde ve arz1m1zdan on defa da
ha hafif oldugunu hesab etmi~lerdir. 70 
kilo agirhgmda bir insan Merihte ancak 
26 kilo gelebilir, Merihin seneleri 687 
giindi.ir, giinleri 24 saat, 37 dakika, 23 
saniyedir; heyet§inaslar bun! an da ince~ 
den inceye hesab etmi§lerdir. F aka t, bu
na ragmen, Merihin meskun olup olma
digi meselesi hala halledilememi§tir. 

I Bu kllll renkli yJldlZI tetkik eden a-
hmler, ki.irei arzla arasmda benzerlik 
olan yegane y1ldmn Merih oldugunda 
karar kdmi§Iardtr. Merihin topragl da 
teleskoplann keskin adesesinden ka~ma
flli§tlr. Orada ye§ilimtirak, mavimtirak. 
a~1k kestane ve kirmlZlmhrak renkler gO.. 
riilmektedir. Bu ktrmmmtJrak lekelerin, 
SahrayJkebirden on defa daha bi.iyiik 
ll'lua.zzam <;oller oldugu anla§Ilmi§hr. Bu 
~oiler, hafif bir kum tabakasile kaphdn. 

Oteki lekelere gelince, bunlardan ba
zilan bi.iti.in sene ayni rengi muhafaza 
etmekte, baz1lan ise, Merih y1ldtzmm 10 
kanunusanide ba§lay1p 11 temmuzda hi
ten yaz mevsimi zarfmda, muhtelif renk
lere bUriindiigii goriilmektedir. Bu renk

ler, arzlmlzdaki ormanlann rengini ha· 
tnlahr. Mevsime gore degi§e~ bu renkle
rin aga~larm rengi olmas1 ihtimali pe~ 
kuvvetlidir. Ayni ye~il rengi muhafaza 

eden lekeler de ancak ($SYIT olabilir. 
Heyet§inasm, teleskopunun adesesin

den §ahid oldugu bu mevsim degi§iklik -
leri hakikaten nebatatm biiriindiigii muh· 
telif renkleri gosteriyorsa, bu nebatlar, 
ancak son derece kurak topraklarda ye
§ermege elveri§li §eyler olabilir. Meger ki 
kokleri, Merihin topragmm dibinden su 

alsm! 
Merihin sathmda suya benzer bir§ey 

goriilmez. Bu yild1z hakkmdaki tetkika
tmm derinligi ile tanmmi§ olan M. An • 
toniadi, Merihde bi.iyUk deniz bulunma
dJgmJ, olsa olsa birka~ hiiyi.ik go! bu • 
lunabilecegini soyliiyor. 

Bununla beraber, Merihin jki kutbu, 
bpk1 arz kutuplan gibi, lo§m artan ve 
Yazm azalan beyaz tabakalarla mestur 
goriini.ir. Merihin yi.iksek yaylalannda 
karlar gene t1pk1 arz1m1zda oldugu gibi 
gee; erimekte ve beyazhgr, c1hz nebata -

hn altmda silinmektedir. 

~izgilerin, Merihli miihendisler tarafm -
dan kazJ!mi~ kanallar oldugu faraziyesi
nin bir galah ri.iyetten ibaret bulundugu 
muhakkaktiT. Merihde yiiksek daglann 
viicudii de inkar edilmekte ve volkandan 
eser goriilmemektedir. 

Merihe aid malumahn en ~ayam dik • 
kat taraf1 havay1 nesiml kismidir. Arne· 
rikah alimlerin inceden inceye yaptJklan 
tetkik ve tahliller neticesinde, Merih ha
vasmda, ne oksijen ne de su buhan bu
lunabilmi~tir. Ger~i. nebatatm mevcudi
yeti oksijenin vi.icudiinii, karm mevcudi
yeti ise suyun viicudiinii gosterir. A:ncak, 
hayatm mevcudiyeti i~in elzem olan bu 
iki madde, Merihde son derece az miktar· 
dadiT. Bu azhga nebat tahammi.il ve in
tibak else bile canh mahluk i<;in buna im
kan yoktur. Fazla olarak, Merihin ha~ 

vas1 son derece hafif ve §effafttr; iizerin· 
de riizgarlar durmadan eser ve sahralar
dan kalkan tozlan, dunuk sanmhrak bu
lutlar halinde u~urur. 

Merihde derecei hararetin vasatl sifll 
civarlarmda oldugu hesab ediliyor. Hem· 
cinslerimizin Siberyada nahs 72 derece 
soguga tahammiil ettikleri, Tibetlilerin, 
bizim havammn bir misli daha hafifini 
teneffiis ettikleri dii§iiniiliirse, Merihde 
nebat bulundugu faraziyesi, miibalaga
ya dii~mek ihtimalinden ~ekinmeden idd1a 
edilebilir. Ancak, hu y1ldmn meskun ol
dugunu soylemek 0 kadar kolay degildir. 

Merihin bugiinkii manzaras1, gunun 
birinde tekmil suyu ~ekilip kupkuru kala
cak, havaYJ nesimisi kamilen kaybolacak, 
kabartllan silinip yerle bir hale gelecek 
alan diinyamlZln miistakbel olii manza
rastdir. 

Biitiin diinya heyel§inaslan, bugi.in • 
Jerde, teleskoplanm, kiiremize yakla§an 

Merihe tevcih etmi§, orada hir hayat e
maresi aramakla nas1l me§gulseler, belki 
bundan milyonlarca sene evvel, Merih 
heyet~inislin da, iizerinde- heniiz nayat 
beliren aTZimlll, diirbinlerile oylece sey

retmi§lerdir. 

Berhava edilen bir abide 

Geqenlerde irlandanm Dttblin §ehrinde 
berhava edilen ingiliz Kralt ikinci George 

Merih ytldm iizerinde goriilen bazt abtdestnin harab veziyeti 

Cumhuriyetin edebi tefrikas1: 85 

BiZ iNSANLAR 
~========= Yazan: Peyami Safa _ p 

K1sa bir zaman sonra aytld1. Gene til
tiyordu. Bir iki si~rayJ§Ian sonra kendine 
geldi ve etrafma korku ile bakh. Urper· 
ll'leler ic;inde ba~m1 yukan kaldmp bna~ 
k1yor, ayakta gii<( durabiliyordu; boguk 
bir sesle: 

- Done lim! dedi. 
Orhan onu yalmm bah~e kaprsma ka

dar gotiirdii ve aynldt. Ag1r agu mek
tebe donerken, suhnda kahn bir pardosU 
oldugu halde omuzlarmda soguk bir iir~ 
Perme hissediyordu. Ko§tu. Sarih bir§ey 
di.i~iinemiyordu; yalmz, V ediamn ken -
dinden ge<(i§ine aid sahnenin verdigi hay
ret i<;inde, silik ve dagm1k §UUT hallerinin 
birinden otekine ge<;iyor, arkasl gelmi • 
Yen hulyalara dahyor, yanda kalan mu
hakemeler yaptyor, kendi kendine: «Ne 
&arib hassasiyet !», «sar' ah gibi ... », «ya
lagtna kadar dii~meden gidebildi mi ?», 
«her zaman m1 boyle?», «ne tesir b1 • 
~akt1m, nefret mi ?», «hava ~ok mu so -
guk ?», «saat kac; ?», <<hem en uyuyabile
cek miyim ?» gibi §eyler soyliiyordu. 

Yiiriidiigii yol ve kaplSlndan ic;eri gir-

digi mekteb ona ~ok yabanc1 goriindii. 
Sanki bu yoldan ilk defa ge~mi§ ve bu 
kap1dan i<teri ilk defa giriyordu. E§yanm 
maddesinden ziyade bize kar§I vazifesi 
ve manasl degi§tigi zaman yenile§tigini 
hissetti. Eskiden bu koyi.in, bu yolun ve 
bu mektebin Orhana gore manasr ve rolii, 
sadece bir meslek ve bir vazife yeri ol
masmdan ibaretti: §imdi bu tesiri tam a
mile silen ve unutturan ba~ka bir mana
nm tazyik1 altma girmi§ti. Oyle ki, §U 
demir parmakbkh kap1, §U agac veya §U 
duvar, Vediay1 meydana getiren malze
meden yapilmi§ gibi gayet bi.iyiik §ekil 
farklanna ragmen hep onu habra getiri~ 
yordu. 

Orhan omriinde ilk defa ugrad1g1 bu 
duygu fesadma §a§tl. «Biiti.in sevenler 
boyle midirler? diye dii§iindii, agac1 ve 
duvan bile sevgilileri mi zannederler? 
Hie; sevmemi§ olmanm eksikligini §imdi 
anhyorum; en canh ruh tecriibesinden 
mahrum kalmi§Im. Fakat ben sevmege 
ha§ladlm m1? Ne <;abuk! Yoksa bu ilk 
hummanm §a§kmhklan m1d1r?» 

yapllmt§br. 
Bu saba 1921 - 1935 seneleri ckim sa

halan vasatisinden ylizde 35 fazlad1r. 
Sahanm geni§ligilc mi.itenasib bir re -
kolte beklenirken havalarm mi.isaid git
memesi, yagmurlarm fazlahg1, baZl tar
lalan k1smen, baZilanm tamamen harab 
ederek rekolteyi 40 milyon kiloya ka -
dar dii§lirmi.i§tlir. 

1936 - 1937 mevsimi rekoltesinde <;u
kurova mmtakas1 7c61, Ege mmtakas1 
':ic31, Igdtr mmtakas1 ~f 2, Sakarya mm
takasl ~ 1 ve cenubu §arki vilayetleri de 
7<5 hisse almt§tlr. 

1936 yth zira tslahatm pamuk i.ize -
rinde ilk geni§ tesirlerini gostermege 
ba§ladtgl ytldtr. Mezkur y1l zarfmda 32 
yerde pamuk 1slah ve i.iretme tecriibe -
leri yap1lmt§, ilk defa olarak Nazilli 
mmtakasmda, Antalyada, Eski§ehir ci
varmda koyliiye yeni cins Atala tohu -
mu dag1tllm1§, Adana ve civarmda kiil
liyetli miktarda Klevland cinsi ekilme
ge ba§lanml~, keza bu y1l zarfmda ilk 
defa olarak Malatyada Klevland tohu -
mile zeriyat yap1lmt~tlr. 

Rakib memleketlerde pamuk ekim sa
halarile istihsal miktarlan 1936 - 1937 
senesinde §6yle idi: 

Hektar mahsul Kental 
Amerika 12J63,000 26,900,000 
Hindistan 10,137,000 10,812,000 
MlSlr 721,000 4,244,000 
<;in 3,454,000 8,486,000 
Rusya 2,033,000 7,700.000 
Meksika 305,000 779,000 

[Ba~tarajl 1 tncf sahttede] 
!ktJsad Vekili Celal Bayar, bugiinkii 

Mecliste 1khsad Vekaleti biitc;:esi mi.iza
kerelerinde konlenjan sisteminin ilgasJ ka
ran etrafmda mi.ihim beyanatta bulundu -
gundan bu yoldaki istihbarahmtz teeyyiid 
etmis oluyor. 

iktJsad Vekili Celal Bayar, kontenjan 
sistemi kaldmhrken gene mahm1zm sa • 
ttlmasma yard1m etmek ve ayni zaman -
da doviz muvazenemizi de korumak yo
lunda biitiin tedbirlerin ahnacagmi izah 
ettikten sonra tasavvur edilen tedbirler 
hakkmda beyanatta bulundu. Ezciimle 
dedi ki: 

«- Miinasebette oldugumuz memle -
ketlerle kar~Ihkh vaziyetimiz §unlardir: 

Birincisi klering ki basit manasile hesab1 
cari denilebilir. Bu memleketler bize do
viz pay1 olarak %20 den %35 e kadar 
bir prevezyon aymrlar. Bu tediye muva~ 
zenemizi gozetmek ic;in aldigtmtz esasttr. 
Bundan fedakarhk edemeyiz. Su halde 
ilk tedbir olarak klering farktm verdik
ten sonra biiliin e§yamn giimriik resmi a
lmarak memlekete girmesidir. Ikinci §e· 
kil ~udur: Miinasebette bulundugumuz 

Sinobda sellerin yaphg1 
tahribat 

Sinob {Hususl) - Boyabadla hava
lisine yagan ~iddetli yagmurlar dereleri 
ta§trmi~. en nefis pirin~ yeti§tiren Gazi
dere ve Topakh koylerile kasabanm bi.i
tiin bah~elerini su basarak mi.ihim miktar
da hasarata sebebiyet vermi~tir. 

Memleketimizin pamuk istihsali ve 
fiat hareketleri tetkik edilirken diger 
taraftan yeni kurulmakta alan sanayii
mizin artan ham madde istihlakini de 
nazari dikkatte tutmak gerektir. 1932 
de ilk be§ senelik sanayi programilc 
ba§llyan ycni sanayi faaliyeti dahili 
pamuk sarfiyahm bi.iylik mi~yast~ art
tlrmt§br. 1932 de 7,647,888 ktlo rn1kta -
nnda 2,636,988 lira k1ymetinde alan fab
rikalartmizm pamuk sarfiyatl 1935 de 
miktarca 14,217,810 kiloyu, ktymet<;e de 
6,210,095 liray1 bulmu~tur. Eregli, Na -
zilli fabrikalarile mutasavver Malatya 
ye IMir fabrikalarmm sarfiyah d~ na
ve olunursa bu rakam 27,000,000 k1loyu I 

bulacakhr. 

Boyabadm methalindeki kopriiniin 
tahta kismm1 su ahp goti.irmii§, Y arenler 
koyii civarmda davar giiden iki c;:oban 
sulara kap1larak bogulmu~. bu meyan . 
da da birc;:ok manda, inek ve koyun te
lef olmu§tur. -···-Mudanya muallimlerinin 

kararlar1 
uClanya (Hususi) - Kazam1z mu· 

allimleri kaymakamm riyasetinde bir top
fanh yapara~ oniimiizdeki tatilde yapa • 
caklan i~ler hakkmda konu§up kararlar 
vermi§lerdir. 

Pamuk"sarfiyatmll1 bu arh§l da.hili fi
atlar iizerinde kendini gi:istermekte ve 
dlinya fiatlarmm fevkinde tahavviil et
mektedir. 

Diger taraftan 1936 senesi pamuk ih
racatlmiz 1935 senesinden miktarca yi.iz
de 46, klYmetc;;e yi.izde 40 fazla olar.ak 
22 784 700 kilo miktarmda 9,485,139 hra 
ki;m:tindedir. En fazla pamuk ihrac et
tigimiz memleketler ~unlard1r: Alma~ya 
16,167,056 kilo, Japonya 2,706,834 k1l?, 
italya 1,488,402 kilo, Polonya 834,573 ki
lo, Rusya 766,976 kilo. 

(Tilrkofisin billteninden) 

T osyada 100 ev yand1 
Kastamonu 26 (A.A.) - Bu gece Tos

yamn <;akal koyiinde ~1kan yangmda 
yliz ev yanm1~, iki insan, bir<;ok hayvan 
telef olmw~tur. Halk a~1ktad1r. Kasta -
manu merkezinden un ve saire gonde ~ 

rildi. Gerekli yard1m1 temin ve tetkikat 
icra etmek lizere ilbay Avni Dogan bu 
sabah felaket mahalline gitmi§tir. 

Harikzedelere ilk yardam 
Ankara 26 Tosyanm <;akal koyiinde 

evleri yanan yurdda§larm ·iskunlan i~in 
Ktzllay Cemiyetince mahalline yiiz 
mahruti ~adtr gonderilmi§ ve en mi.ib
rem ihtiyaclanm kar§llamak lizere de 
300 lira yard1m yapllm1~hr. 

Geceyi <;ok fena ge<;irdi. Hep gi:igsii ~ 
niin i<;inde bir yumrugun donmesine ben
zer ihsaslarla uyamyor, sol tarahnda ge
<;ici sanc1lar duyuyor ve muvakkat bir 
zaman i<;in dahyordu. 

Ertesi giin, hlfzissihha dersi vermege 
gel en askeri doktor F ethi Beye merdi -
vende raslaymca: 

- Rica ederim, dedi, teneffiiste oda
ma gelir misiniz? 

0 sabah, yiizii de biraz solgundu, ra· 
hats1z nefes ahyordu. Birinci teneffi.iste 
F ethi Bey Orhamn odasma geldi. Cemi~ 
lin yiiziine de o panstman yapmi~h. Ka
PIYl kapad1 ve yaz1hanesinin arkasmda 
ayaga kalkan Orhana dogru agu ag!r 
yiiri.iyerek: 

- Rahats1z m1smiz? diye sordu. 
Orhan omuzlanm kald1rarak: 
- Bilmiyorum, dedi, epey zaman ~ 

danberi gogsiime, kalbime bir§eyler olu
yor. Bazan bir ~arpmtl, bazan bir sanc1. 
bazan bir sJkmti ..• 

- Ne zamandanberi? .. 
Orhan mektebden istifa ettigi giin, nh

timdan yemekhaneye giderken duydugu 
ilk ~iddetli c;arpmhyl hatirhyarak: 

-Birka~ ay var ... dedi. 
Doktor onun nabzma bakh, sonra a -

yakta kalbini dinledi: 
- Hie;, ~iddetli ve uzun si.iren bir san

e!, bir s1kmh geldi mi? diye ~ordu. 

Biiyiik tatilde grup halinde Mudanya 
koylerini dola§arak Halkevinin koyciili.ik 
komitesi namma koyliiniin tenviri, i.i~ si-

mfh koy mekteblerini bitiren ~ocuklarm 
velilerile konu§arak bunlann be§ s1mfh 
mekteblere de devamlarmm temini verilen 
kararlar arasmdad1r. 

Muallimler, yiiz fakir koylii ~ocugu
nu asri bir mektebde okutmak k1ymetini 
gosteren Hayri !para te§ekkiir edilme • 
sine karar vererek dagilmi§lardir. 

Londra otobiis grevi devam 
edecek 

Londra 26 (A.A.) - Nakliyat bir· 
ligi icra konseyi, otobiis grevlerinin de • 
vamma karar vermi§tir. Konsey, grevci
lere hitaben bir beyanname ne~rederek 

onlardan sendikalar zimamdarlarmm ya
kmda verecekleri talimata intizaren hath 
hareketlerini degi§tirmemelerini taleb et· 
mi~tir. 

- Siddetli ve uzun?.. 
- Evet, sol kolunuza dogru yi.iriiyen 

bir agn ... Omuzlanmzda, SIThmzda bir 
tutulma filan? .• 

- Buna benzer §eyler oldu, fakat §id-
detli ve uzun degil. 

la. 

- <;ok sigara i<(er misiniz? 
- Olduk<;a. 
- Nekadar? 
- Gi.inde ... Gunde iki paketten faz-

Doktor ha~m1 oni.ine egdi: 
- <;:ok! dedi. 
Ve uzun miiddet dii§iindii. 
Sonra aihr ag1r ba~m1 kald1rarak: 
- Esash bir muayene ister, dedi. 
Orhan doktorun yi.izi.ini.i kaphyan cid-

diyetin i<;inde bir endi§e sakh olup olma
digi merakma dii~erek sordu: 

- Bir~ey buluyor musunuz? 
- Kat'i bir~ey bulmuyorum. V e lakin 

boyle ayakiistii muayene ile anla§tlmaz. 
Esasen benim bran§Im da degil. 

- Bir miitehass1sa gitmem laz1m ml
dn? 

- Simdilik sigaray1 azalhmz. i<;ki 
kullanmaymiz. 

- Kullanmam zaten. 
- Heyecanlara kaptlmaymtz. A§k, 

sevda, korku, tehevviir gibi §eylerden u
zak kahmz. 

Doktor bunu <<pencerenin yanmda 

ikinci memleketlerden tam muvazene esa
sma miistenid olanlar vard1r ki mesela 
100 almz, 100 veririz. Bunlarla da miina
sebati geni§ manasmda halledecek tedbir
ler almmas1 ve idhal edilen e§ya saytsimn 
arttmlmas1 tasavvur edilmektedir. Eger 
bu memleketler de bir doviz pay1 verir
lerse kapah kalan kapilanmiz da onlann 
mallanna a~Ilmi§ olacaktir. O~iincii ~e -
§id memleketler passif olduklanm1zdu, 
ki bize en ~ok iptidal maddeler satarlar. 
Bunlar hakkmda esasen Maliye Vekale
tinin tedbiri vardtr. Di:iviz kararnamesi 
mucibince o memleketlerden getirilen ma
Im bedeli Merkez Bankasma yatmhr. Ve 
mukabilinde Tiirk mah ile tesviye yap1hr. 
Nihayet di:irdiincii olarak ~ok mal satlp 
az mal aldigirniz memleketler vardn ki 
onlardan gelen mallan esasen bir kayde 
tabi tutmuyoruz. ;iu halde esasen aktif ol
dugumuz memleketler olduguna gore kar
~Ihkh di:iviz vermek ve almak suretile bun
larla alan bu §ekildeki muamelahmJZ de~ 
vam etmektedir.» 

fkttsad Vekili bu tasavvurun ana hat
lanm Mecliste yukanya hiilasa ettigimiz 
~ekilde izah etmi~ bulunuyor. 

Firavunun kemigi 
isko~ya as1lzadelerinden Lord Seton 

ile zevcesinin bir MlSlr seyahatinden av
detlerinde beraber getirdikleri fir' avun 
kemiginin, lordun §atosunda bir tak1m 
hadiselere sebebiyet verdigini ve kemigin 
ugursuzluguna hiikmedilerek tekrar M1 -
ma nakli takarri.ir ettigini evvelce yaz ~ 
mi§hk. 

;lata halkim, ilk zamanlarda oldugu 
gibi bir tak1m fevkalbe§er hareketlerle 
korkutmaktan bir miiddettenberi vazge • 
c;:en me§'um kemik, iic; giin evvel §atoda 
gen.e. bi~ fevkaladelik gostermi§tir. $ato 
sah1b1 S1r Seton, bir sabah miithi§ bir 
cam §anglrh&I i§iterek uyanml§hr. Sang1r~ 
tmm fazlahgm1 bi.itiin binanm carnian • 
nm kmld1gma hamleden Sir Seton salo~ 
na indigi zaman, §Omine iizerinde duran 
bir fanusim oradan dii~erek bin par~a 
ol.d,ugunu gormii§tur. Bu fanusun ic;:inde 
F.Ir avunun mahud kemigi bulunuyordu. 
S1r Seton, kemigin de par~a par~a ol
dugunu, hatta, kemigin mevzu bulundu~ 
gu yass1 demir parc;asmm, harikulade 
kuvvetli bir mahlukun elile yugurulur gibi 
egri til ~i gini gorm ii§tiir. 

lrak ve l ran hudud ihtilaf1 
Bagda.ddan .?a~er verildigine gore, 

Irak ve Iran hukumetleri arasmdaki hu· 
dud ihtilafmm halli i~in yap1lan miiza
kereler mlisaid bir zemin iizerinde ile
rilemektedir. Hlikumet mehafilinde bes
lenen kanaat, bu hususta bu aym sonu
na dogru bir karar verilecegi merkezin
dedir. 

_._ 
Romany a V eliahd1 Biikre§e 

doniiyor 
Var§ova 26 (A.A.) - Romanya 

Veliahdi Prens Michel, Biikre§e hareket 
etmi§tir. 

Gazeteler Prensin Lehistandaki ika • 
metine mi.iteaddid makaleler lahsis et • 
mi§lerdir. Bu makalelerde Lehistan - Ro
manya ittifakmdan ve dostlug•1ndan bah
sey I em ek tedirl er. 

durmaym1z, kenara ~ekiliniz l » der gibi 
riayeti pek kolay bir tavsiye gibi soyle ~ 
mi~ti. Gi.iliimsiyerek tabakastm ~1karan 
Orhana bakarak ilave etti: 

- Bilhassa sigaray1 azaltm1z. Eger 
rahatstzhk devam ederse bir miitehasstsa 
gi:iriini.irsiiniiz. 

Doktor d1~an <;Iktiktan sonra elinde 
bir zarfla muid ihsan i~eri girdi: 

- Orhan Bey, dedi, bu sabah unut
tum size soylemege ... Diin gece Necati 
Bey telefon etti. Cemberlita§ta bir kah
vede sizin nammtza bir mektub varmi~. 
« Y ann sa bah bir adam! a bu mektubu 
gonderecegim.» dedi. Adam §imdi mek
tubu getirdi. 

Muid Ihsan zarfi Orhana uzath. Us· 
tiinde Necatinin elyazlSl vard1. Mektubu 
a<;mca i~inden Necatinin bir kag1dile be
raber kapah bir zarf ctiktJ. 

Kag1dda ~u salirlar vard1: 
«"Azizim, 
«Diin gece aylardanberi ilk defa ola

rak Cemberlita~ta senin kahveye ugra -
dtm. Kahveci eli me bir zarf tutu§turdu: 

«- Allahmm a§kma, dedi, sizin b;r 
arkada~ vard1, Orhan Bey ... Onu gori.iyor 
musun? On be~. yirmi giin evvel ona bir 
telgraf geldi, «buraya ugramaz» declim, 
miivezzi gitti. Evvelki giin de bir mektub 
getirdi, hiraktJ. Belki ugrar diye mektu
bu ald1m. 

--
' 

Gene birkac inci ... 
- Ev sahibi iistba§ta otunnaz. 

2 - Karanbk oda i~in bir mum, yiiz 
tablodan daha iyidir. 

3 - Divane ile dii~iip kalkan, divane 
olur. (Bu soziin fars~as1 §oyledir: 
Huyi divane girift an ki bedivane ni§est 

Rahmetli Ziya Pa~a da Terkibi bendin
de ayni fikri §U suretle ifade eder: «Di
vanelerin hemdemi divane gerektir«) 

4 - Al~ak, kuvvet bulunca zebunki.it 
olur. 

Not: Zebunki.i§, malum oldugu i.izere, 
halsize ~ullanmak, kendinden zay1f olan1 
ezmek demektir ki adiligin en yiiksek de
r~cesi say1hr. Bu miirekkeb ve far~a ke~ 
hmedeki ki.i§ gene malum oldugu iizere 
oldiinnek manasma gelen kii~ten fiilinden 
ismimasdar olup zebunla birle§ince vasf1 
terkibl viicude getirmi§ olur. Ben eski §&· 

irlerin koca koca divanlanm golgede b1-

rakacak kadar muazzam cildler i~inde 

direk direk §iirler bastlrmi§ edibler taniyo

rum ki zebunkii§ii hi<; sikilmadan zebunke~ 
diye okuyorlar. Halbuki ke§ ~ekmek rna· 
nasm1 ta§tyan ke§iden fiilinden gelir, ze· 

bun ile birle§mesinden bir mefhum ~1kmaz 
ve bu sebeble de kii§ii ke§ okuyanlara 
tiirk<;e manasile hay koca ke§ demek caiz 
olur. 

5 - Mihrii vefa ikliminin abiihevasi 
galiba bozuk olacak gibi sakini yok. Kim~ 
se o iklime ragbet etmiyor. 

Not: Dilimizde verek1 mihriivefayi kim 
okur, kim dinler» si:izii pek me§hurdur. 
Vefasever adam bulamtyarak i~i yanan 
herkes bu sozi.i terenni.im eder. ;lairin biri 
halkm bir mesele verdigi degeri yersiz 
bulmu§ Ve §U giizeJ beyti soy)emi§tir: 

Kim demi§tir mihriivefayt kim okur 
Var mrarr mihrii vefa kim okuna evrak1? 

6- An'ane ve adet gi.idenlere uyan· 
lar ekseriya dalalette kahr. Dogru yolu 
bulmak istiyenler an'ane kervamna katJI~ 
mamahd1r. 

7 - Metar ya§ odun olanlar cehen4 
nemdedir gi.iler yi.iz goremez! 

8 - Gozi.in karanyorsa su~ gune§in 
mi? 

7 - Pmarba§t kervans1z kalmaz. 
I 0 - Biz cihanm ba§Ini, sonunu bile~ 

meyiz. Bu eski kitabm evveli ve ahari 
kopuktur. 

11 - Htrstz daima gafilin ardtna dii
§er. 

12 - Pervane yandr ise mumun ne 
giinah1 var? 

13 - Goren, goremiyene actmahdtr. 
14 - Okunnuyan kitab, hastas1z he .. 

kime benzer. 

15 - Divane, viranesinden arlanmaz. 
16 - KI§Jn yelpaze satilmaz. 

17 - Ag sudan ~1kmaymca bahgm 
kendi halinden haberi olmaz. 

18 - Gosteri§, yoklugun eseridir: 
Bag sahibi ba§ma giil takmaz! 

19 - Riya tekkesinin bir kap1s1 da 
puthaneye a~thr. 

20 - Y arumyan mumun pervanesi ol~ 
maz. 

21 - Hi.inerli §akirdin ustad1na nazi 
ge<;er. 

22 - Knk tuzaktaki yemin faydasi 
ne? 

23 - Siipriintii sele sed olmaz l. 
M. TURHAN TAN 

«Damgadan anla§Ildigma gore mek
tub Elazizden, amcandan geliyor. Tel • 

graf neydi, bilmiyorum. hin acele ve 
ehemmiyetli olmas1 ihtimalini dii§iinerek 
mektubu sana gonderiyorum. Per§embe 
ak~am1 bana gel. Mutlaka beklerim.» 

Or han zarfm iistiine bakh; mektub 
Elazizden geliyordu ama iistiindeki yaz1 
amcasmm degildi. 

Zarfi yirtip imzaya bakmca mektu • 
bun yengesinden geldigini anladt ve ~u 
sat1rlan okudu: 

«Necabi Bey oglum, 
<<Ba~1m1za gelen felaketten sizi bir tel~ 

grafla haberdar etmi§sem de verdiginiz 
adreste bulunmadigmiz i<;in telgraf bize 
iade edilmi~ olup neden sonra bu mektu
bu yazd1rmaga mecbur oluyorum. Adre~ 
siniz malum olmad1gmdan size ne ve~~ 
hile felaketi haber vermek miimki.in ola~ 
cagm1 bilmedigimden belki elinize ge~er 
iimidile bu mektubu yazdmyorum. 

«Necati Bey evlad1m, §ubatm yirmi 
yedinci per§embe ak§ami, cuma gecesi 
amcamz vefat edip rahmeti rahmana ka
VU§mu~tur. Cenab1hak ciimlemize sabn 
cemil ihsan eyliye amin. Son giinlerde 
merhum, pederiniz gibi meflu~tu. Sizin 
kendisine yazdigmiz mektubu ahp ~ok 
gozya§lan dokmii§ti.i: 

<Arkan var> 
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Ba§vekilimiz bugiin geliyor 

ismet inOnU gazetemize 
mUhim beyanana bulundu 

[Ba§taran 1 tnct sahttede I 
.$imdi biran evvel Atatiirkiin yiiksek 

huzuruna, Biiyiik Millet Meclisindeki 
miihim i§lerimize yeti§mek arzusunday1m. 
Ne§eli ve iimidli olarak, ~ah§kan ve bii -
yiik milletimizin sinesine kavu§mak bahti
yarhgJ hissiyat1m1zda hakimdir. 

Memleket di§tndaki temaslanmlZln ii
zerimizdeki uyandmc1 ve yaratJc1 olan 
ba§hca tesiri. milletimizin itibanna itima
dunJZJ takviye etmesi ve ~ah§mak azmi
mizi yeniden canlandJrmasidJr. T akib et
tigimiz programlann tahakkuk etmesi, 
Tiirk milletinin refah ve §evketini az za
manda daha yiiksek mevkie ~1karacagma 
inanc1m her zamandan daha saglam bir 
haldedir. 

Bu sozlerim, vat.nda§lanma selam ve 
sevgi sozleri ve memlekete sevinc ve iti
madla avdetimin ifadesidir.» 

I. ARIF 

Ba§vekilimiz bugiin geliyor 
Evvelki gece saat birde Pireden hare

ket eden Ba§Vekilimiz lsmet lnonii ile re
fakatindeki zevat, Devlet Denizyollanmn 
Giineysu vapurile bugiin limammJZa mu
vasalat edeceklerdir. Giineysu vapurunun 
bu sabah saat onla on iki arasmda lima
DJrniza muvasalat1 muhtemeldir. 

Giineysu vapuru Galata nht1mmda 
Liman dairesi oniine yana§acak, Ba§veki
limiz, Istanbul Valisile istanbul Kuman
dani ve Vilayet ve Belediye miidiram ile 
bir polis miifrezesi tarafmdan kar§Ilana
caktJr. 

lsmet lnoniiniin bu ak§am Ankaraya 
hareket edecegi ve bu bir iki giin i~inde 
Biiyiik Millet Meclisinde miihim bir nu
tuk soyliyecegi iimid edilmektedir. 
Ba,IJekilimizin Atinadan aynlzr-

ken IJerdigi beyanat 
Atina 26 (Hususi) - Tiirkiye Ba§· 

vekili lsmet lnonii diin gece saat birde 
vapura binerken Yunan g_azetecilerini ka
bul ederek a§ag1daki beyanatta bulun
mu§lardir: 

<<- Burada kaldngm k1sa miiddet c;ok 
sevimli olmu§ ve dostlugumuza alan iti
mad ve kauaatimi takviye etmi§tir. Ba§· 
vekiliniz General Metaksas ~ok degerli 
ve k1ymetli bir devlet adam!dJr. Kral ta
rahndan kabul edilmek §erefine nail ol • 
dum. Krahmz memleketim i~in pek sami
mi ve dostane hissiyat beslemektedir. 
Yunan ahalisi tarafmdan hakk1mda gos
terilen hararetli hiisnii kabulden dolay1 
~ok miite§ekkirim. Yunanistan halkmm 
iyiligi bizim halkimiZln da iyiligi oldugu 
kana,atinde 1srar ediyorum.» 

Tiirkiye Ba§vekili sozlerinin sonunda 
biiyiik devletlere kar§l Yunanistamn Tiir
kiye ve Y ugoslavya gibi miistakil bir po
litika takib etmedigini baz1 devletler ta· 
rafmdan sormaga memur edildigi hak
kmda ~1kanlan §ayiayJ tekzib ederek 
kat'iyyen boyle bir mesele mevcud alma· 
dlgml soylemi~tir. 

General Metaksas'm ziyafet· 
teki nutku 

Atina 26 (A.A.) - Diin ak§arn 
Ba§vekil lsmet lnonii §erefine verilen res
mi ziyafette Ba§vekil Metaksas a§ag!da
ki nutku soylemi§tir: 

«- Dost ve miittefik Tiirkiye Cumhu
riyeti hiikumetinin giizide Reisine derin 
bir heyecan hissi ve c;ok biiyiik bir sevinc
le ho§ geldiniz der, kendisine Kraliyet 
hiikQmetinin ve Elen milletinin en candan 
selamm1 iblag ederim. 

Aziz Ba§vekil, aram1zda bulunmamz, 
ban§ iilkiisiine, kar§1hkh anlayi§a ve men
faatlerimizin i§tirakine dayanan Turk -
Yunan dostlugunun parlak ve yeni bir te
zahiiriine vesile olmu§tur. Elen milleti, e
sasen en kani taraftarlanndan ve ba§hca 
amillerinden biri oldugunuz bu yakla§ma
ya alan imanmlZI unutmamaktad1r. Bu 
yakla§manm tahakkukuna biitiin faaliye -
tinizi ve biiyiik siyasi dirayetinizi sarfetti
niz. Akdi iki memleket tarihinde kat'i bir 
merhale te§kil etmi§ ve manevi kuvveti de 
takib ettigi muslihane gayelerde alan itti
fakJrn!Za yeni bir rab1ta ilave edegeldiniz. 
Bu ittifak yalmz hiikumetlerimizin bir 
eseri olmakla kalm1yarak milletlerimizin 
derin hissiyatma tamamen t~kabiil etmesi 
itibarile bilhassa saglamdu. lki memleket, 
birbirlerine halisane bir surette el uzatlr
ken ve o zamandanberi miitemadiyen ar
tan bu itimadh dostlugu temin ederken 
anla§ma ve s1k1 te§riki mesai politikasma 
dogru kat'i olarak yiiriimekteki menfaati 
idrak etmi§lerdir ki kendilerine, yalmz 
bOyle bir politika, mukadderatlanm mii -
salemet ve emniyet ic;inde takib imkamm 
verebilirdi. 

Tiirkiye ile Yunanistan arasmdaki bu 
ittifakm akdi i~in hi~bir gayreti ihmal et
memi§ alan ve yeni Tiirkiyenin kurucu 
ruhunu temsil eden asil Turk milletinin 

Biiyiik -5efi ekselans Kamal Atatiirkii ta
zimle yad ve siyasi dehasile ve miinevver 
vatanperverliginin memleketinize verdigi 
ve Y unanistam samimi surette sevindiren 
muazzam inki§af kar§Ismda derin takdir 
ve hayranhk hislerimi ifade ederim. 

ittifakJrnJzm, degeri evvelce pek bula
mk olan bu bolgeye getirdigi yah§rna ve 
siikunla ol~iilebilen bir ban§ unsuru alan 
Balkan paktmm akdini miihim surette ko
layla§tlrdJgJ gozoniinde tutu! unca, bu itti
fakm, emniyetin te§kiline alan yardJmJDI 
kayda ihtiyac var rnidJr? Dort devletin, 
ge~mi§teki miicadelelerden pek ~ok ~ek • 
mi§ alan milletlerimizin harabelerini imar, 
kuvvetlerini ekonomik inki~flanna tahsis 
ve her tiirlii tehdidden ari bir istikbal is
tihdaf edebilmeleri i~in, biitiin gayretleri· 
ni yanmadada mevcud vaziyetlere riayet 
edilmesi ve ban§m muhafazasJ i~in topla
ml§ olduklanm tekrara ihtiyac var mt
dJr? Nihayet Balkan Anla§masi hi~bir 
kimsenin aleyhine miiteveccih olmadJgJ 
cihetle, dart devletin biitiin Balkan mil -
letleri arasmda te§riki mesaiyi ve anla§ma
YI geni§letmek ve tamamlamak iizere te
zahiir edecek biitiin hiisniiniyetleri te§vik 
eden muslihane gayretlerini, yorulmaz bir 
surette takib edeceklerini bir kere daha 
soylemege liizum var m!du? 

Bugiin yaptlgJmiz dostane gorii§meler 
esnasmda, gerek iki memleketi ve gerek 
Balkan Antanhm alakadar eden biitiin 
meselelerin tetkikine tevessiil ve aram1zda 
tam gorii§ birligi mevcud oldugunu ve 
dort memleket arasmda mevcud s1k1 tesa
niidii mii§ahede ve tespit ettik. 

Aziz Ba§vekil ve size bu suretle hitab 
etmekligime miisaadenizi rica ederim, a· 
ziz dostum, bu gorii§melerden miiheyyic 
bir hatJra muhafaza edecegim. Sizinle 
§ahsan miinasebete girmek i~in ~oktanbe
ri besledigim arzu hamdolsun tahakkuk 
etmi§tir. Ger~i §ahsiyetinizi temyiz eden 
giizide meziyetleri esasen biliyorum, fa -
kat §una inammz ki sizi dinlerken size ve
rilen <<kiyasetli» s1fatJnm ne kadar yerin
de oldugunu hissettim. 

Kadehimi, Tiirkiye Cumhuriyeti Ba§
kam ekselans Kamal Atatlirklin s1hhatine, 
dost ve miittefik asil Tiirk milletinin itila 
ve refahma, §ahsi saadetinize ve nazik 
refikamzm saadetine kaldmyorum.» 
Ba§vekilimizin cevabi nutku 

Ba§vekil, 1smet inonii buna a§ag1daki 
nutukla cevab vermi§tir: 

«Be§eriyet ve medeniyetin k1ymetli ve 
sevgili merkezi alan Atinaya, dost ve 
miittefik memleketi §imalden cenuba ka
tederek geldim. Her tarafta gayret ve 
dinclik eserlerile temayiiz eden bu mem
leketin biitiin insanlan tarafmdan hak • 
k1mda gosterilen sempati, dogrudan dog
ruya memleketimin ve devletimizin §efine 
miiteveccihtir. Bunun gibi, ekselanslanmn 
§imdi soyledikleri sozler de biitiin bir mih
manniivazi ve asalet tezahiiriiniin c;ok kiy
metli ifadesi degil midir? Ekselansmna 
ve asil ve kahraman Y unan mille tine 
Turk milletinin muhabbetlerini arz ve 
buna derin te§ekkiirlerimi ilave ederim. 
Turk ve Y unan milletleri arasmda am -
!area devam eden miicadeleler, kat'i bir 
dostluk ve saglam, sars1lmaz bir te§riki 
mesaiye miinkalib olmu§tur ve hie; §iiphe 
yok ki: bu intikal devresi harb sonunun en 
~ok dikkate deger hadiselerinin ruhi ve 
manevi k1ymetli bir istihalesidir. lptidada 
tahakkuku imkans1z bir temenniye §ahid 
imi§ler gibi §iipheli alan mii§ahedeler, iki 
memleket arasmdaki te§riki mesainin k1sa 
bir zaman i~inde iki millet tarafmdan ha
kiki bir sevincle kar§Jlanrni§ oldugunu ve 
milletler arasmdaki !J1Unasebetlerin bir it
tifaka miincer oldugunu garmediler mi? 
Aram1zda mevcud antant kordiyalin 
kuvvet ve degerini daima muhafaza etti
gini soylemek benim ic;in biiyiik bir zevk
tir. Dart devleti ban§ iilkiisii ve hudud
larmm emniyeti ic;inde birbirine baghyan 
Balkan Antantl Avrupanm miihim bir 
k1smmda, biraz evvel kaydettiginiz vee; -
hile, hi~bir kimsenin aleyjline miiteveccih 
olmamast ve daima Balkanlarda geni§ bir 
muslihane te§riki mesaiye ac;1k bulunmas1 
itibarile, en saglam ban§ te§kkiilii haline 
gelmi§tir. De; sene gibi k1sa bir zamanda 
halisane mahiyetini biitiin diinyaya ispat 
etmi§ alan Balkan Antanb bundan dola -
y1 tamamen ve hakkile iftihar edebilir. 
Keza, Balkan Antantmm fonksiyonlann· 
da ve tesaniidiinde fili bir degeri mevcud 
oldugunu da kaydetmekligime miisaade
nizi rica ederim. Bu Antantm mevcud 
toplant!larmda garii§iilen ban§ mevzulan, 
devletlerimiz tarafmdan sadikane bir su
rette takib edebilmi§ ve ha tta ikili, iic;lii 
temaslanm!Zda dahi gorii§melerimizi, san
ki dordiimiiz de hazirmi§JZ gibi, Antantm 
mii§terek menfaatlerinin ve ban§ iilkiisii -
niin egoizm ve separatizm ruhuna asia 
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Amerikab pehlivan 
meydan okuyor 
Dinarby1 on dakikada 
yenemezse 500 lira 

kaybedecek 

Cenubi Amerika §ampiyonu oldugunu 
soyliyen Bul Komar 

Oniimiizdeki cumartesi ak§amJ T ak • 
sim stadyomunda serbest giire§ miisabaka· 
Ian yap1lacaktJr. Bu miisabakalara A • 
merika Bogas1 namile maruf Bul Ko • 
mar'la meneceri Zibisko, Bulgaristandan 
gel en Y orgi ve Kiro ile, T ekirdagh Hii
seyin, Miilayim, Moll a Arif, Y anmdiin
ya Siileyman, Molla Mehmed, Manisah 
Rifat, Babaeskili ibrahim, Ganenli 
Hamdi, Smd!rg1h -5erif pehlivanlar i§ti
rak edeceklerdir. Bunlar arasmda son iic; 
pehlivan ba§alh i~in tecriibe edilecek!er· 

Amerikaya tsrnarladlglmtz yeni bomba tayyarelerinin dumeli 

tertibat' yaplllyor 

Amerikaya 1smarladtgmnz bomba tayyarelerinin 

ktsmmm iQt 

tuzolaj 

d. ismet inanii hii-lr. 
Dinarlmm da bu miisabakalara i§tirak kumetinin havac1 -

etmek iizere mektubla miiracaat ettigini hga verdigi biiyiik 
duyduk. F akat biz Dinarlmm hakikaten ehemmiyet malum -
mektub yazrni§ olsa dahi miisabakalara dur. BaFekilimiz, 
i§tirakini kaydi ihtiyatla i§aret etmek mec- halk1 hava hakimi -
buriyetini hissediyoruz. <;:iinkii bu peh • yeti i~in fedakarh -
livamrniZ, bundan evvelki kar§lla§malar- ga davet ettigi giin
da, herkes ermeydanmda ~ahr ~atu ~ar· denberi bu sahada, 
Pl§Jrken gene mektublar yazd1, ~artlar millet de, hiikumet 
ko~tu, fakat ringe ~Jkmad1. de biiyiik gayretler 

Bul Komar, Dinarhy1 on dakikada sarfediyor. Bu ciim
yenmezsem 500 lira kaybederim diyor. !eden olarak tayya
Dinarh bu defi kaT§lSIDQa ve soylenildigi ·r~cilikte ~ok ileri gi
gibi hakikaten. mektub yazd1g1 halde ge- d e n memleketlere 
ne gelmezse Istanbul giire§ merakhian son sistem harb tay-
indinde zaten sarsiirnl§ olan kredisinin s1- 'k d z t z · t · b' b i k t· d kt yareleri Jsmarlan • Amen a a 11apt an ayyare ertm zm mer eyg r uvve m e 
f1ra ineceg~ in de arhk ~iiphe edilmemelJ' - w t ht t ·· z t 

y mJ§tlr. Bu meyanda r g mo or er 

dir. ' Amerika Martin tayyare fabrikasma 20 fmdan sipari~ edilen tayyare!erin hepsi 
Bu miisabakalann organizatorlerile tane biiyiik bombardJman tayyaresi 15 • de bomba tayyareleridir. 

liktirler. (354 kilometre) 
Bu model i~in diinyamn her tarafm· 

dan sipari§ler verilmi§tir. 
Y ukandaki resimde Martin fabrika • 

smm i§c;ileri, iizerindeki ay y1ldtz i§are • 
tinden anla§Ilacagt ve~hile Tiirkiyeye 
aid bir bomba tayyaresinin diimen terti • 
battm diizeltiyorlar. Tiirkiye bu tayya • 
relerden 20 tane sipari§ etmi§tir. F abri • 
kaya Arjantin 35, <;in de miktan gizli 
tutulan miktarda tayyare sipari§ etmi§tir. 

Martin tayyare fabrikas1 ecnebi mem• 
leketlerden 1 l milyon dolarhk sipari1 al
ml§hr. Her tayyarenin bedeli 125,000 
dolard1r. F abrikada yap1lan ve bomb a 
tayyaresi olm1yan yegane tayyare de 
Rusyanm bir milyon dolara sipari§ ettigi 
biiyiik k1t' adaki Clipper tayyaresidir. 
Martin fabrikas1 18 saatte Atlantik Ok
yanusunu ge~ebilecek 40 yolcu alacak 
biiyiik bir tayyare yapmaga ham oldu
gunu ilan etmi§tir.» 

Harb tayyarelerimizi diinyanin en mii· 
kemmel tayyare fabrikalanna sipari§ et· 
tiginden dolaYJ hi.ikumetimizi tebrik e • 
deriz. 

pehlivanlann bilhassa bir nokta iizerinde marlanrni§hr. Martin, 1918 de ~ifte motorlii bir 
nazan dikkatlerini celbederiz. Tiirk spm· Haftahk bir Amerikan gazetesi, Jsmar- tayyare ile ilk bomba tayyaresini yap -
cusu dam§Jkh dogii§ten ho§lanmaz. Er • ladtglmJz tayyareler hakkmda §U malu • mJ§tl. 1932 de dahi B • I 0 ~ b mod eli ile 
meydanma c;Jkanlanlarm muhtelif kom - mah vermektedir: bomba tayyaresi yap1c1lannm ba§ma gec;
binezonlarla gelecek miisabakalann ha • «Bir istisnasJ ile Martin' de §imdi ya- ti. Bu model tayyareler bir ton bomba 
s1lahm dii§iinmeden §ereflerini gozoniin- p1lmakta alan ve ecnebi devlctleri tara· ta§Jmak §artile saatte 220 mil siirate ma-

j:nb~~:f~n~aci::~n~k:~::~: ;~~~~;g~rr::~: """'i~'g""ilt~~~d~ .... y ..... ~p·····~I~~···~~~·~~·~;······bi'~'''''''~, .. ~h~~y""i~"'"""" 
pervane, tayyare, para§iit oyunlan gibi 
giiliinc §eylerin bir tarafa buablmasm1, 
bunlarm tekrarmda organizatorlerin za -
rar edeceklerini, pehlivanlann da istan
bul giire§lerinde bir daha seyirci bulamJ
yacaklanm hatJrlatmz. 

Cimlondos lngiliz ,ampiyonunu 
yendi 

Atina (Hususi) Cimlondos'un 
iskenderiyede ingiliz §arnpiyonu Kautel'i 
~etin bir giire§ten sonra 65 inci dakikada 
yendigi ve b!i arada iki defa yenilmek 
tehlikesine maruz kald1g1 bildirilmekte • 
dir. 

miisaid olmadtgmJ gosteren bir tesaniidle 
sevk ve idare ettigimizi mii~hede ve tes
pit ettik. Balkan Antantmm tesaniidii 
hakkmda rnii§ahidler arasmda hi~bir §Up
he mevcud olmamasmm ban§ lehine dog
ru bir anlayl§ oldugunu burada resmen 
beyan etmenin faydah olduguna kaniim. 

Aziz Ba§vekil ve dostum. 1kl devlet 
miinasebetlerin ve i§tigalimiz ~er~evesine 
giren beynelmilel meseleleri ekselanslarile 
tetkik ettik. Yiiksek seciye tezahiirlerini 
c;oktanberi hayranhkla takdir ettigim ve 
fikirlerini itimad telkin eden a~1k bir 
kalble ve viizuhla ifde eden ekselansla
nnm geni§ ve kavnyan gorii§leri beni ek
selanslanna daha ziyade baglad1. 

1ki memleket arasmdaki dostluk ve it
tifak miinasebetlerinin ana temeli olarak 
Majeste Krahn biiyiik ismini bu yiiksek 
sosyetede tazimle anmak benim 1c;m 
mes'ud bir vazifedir. Majestenin aziz 
memleketlerinde nisbeten k1sa bir zaman 
ic;inde ba§armaga muvaffak oldugu mad
di ve manevi ktymetli eserlerle beynelmi
lel sahada ban§ i~in gosterdigi ~ok degerli 
alaka ve gayretler hakikaten hiirmet his
sile miitaleaya lay1khr. 

Kadehimi Yunan Krah Majeste ikinci 
Jorj'un s1hhatine, dost ve miittefik asil 
Elen milletinin itila ve refahma ve §ahsl 
saadetinize, nazik refikalannm saadetine 
kaldmyorum.» 

Ge4;;en hafta ingilterenin Spithead limanmda 300 barb gemisinin i$tirakile Kralm huzurunda yapilan muazzam 
merasim miinasebetile gece $Cyrayin yapxlm1~hr. Resmimiz gecenin saat onundan on ikisine kadar devam eden seh• 
rayini gostermektedir. 

11 I I I I I I I I I I I Ill I II I I I I 1 1 1 1 II 11 I Ill 111111 I I Ill I Ill I I I I Ill I I I I I Ill II II Ill II II II II II I II II I Ill I 111111 II II Ill 111111111 II II II II II Ill II II IIIII I I I Ill 11111111111 II II Ill II II II II II I I Ill II II I II IW 

T ehlikeli miisteri! 
' 

Holivud stii.dyolarmda, muhtelif fi -
limlerde rol alan Jackie isimli me§ bur 
aslamn di§leri bozulmu§, cesur bir di§<;i 
tedavi ediyor. 

Biikrese ciiceler aktnt! 

Bugiinlerde Biikre§e bir ciiceler aktm olmu§tur. Resim elliye yakm ciicenin 
Biikre~ §imendifer istasyonundan c;Ikl§Im gosteriyor. 
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Meclisin diinkii celsesi saat 9 a kadar devam etti (' ist. Borsas1 26/5/937 

[B~tarat: 1 tnm sahttedel l «- Ben boyle bir fark gozetmem ve 
diginden bir yab okulu kapanmi§ duruyor. bu miitaleayi protesto ederim.» 
Halbuki bu okulda buraya yakm civar K1hc Hakk1 moral cihetine nazan dik-

2500, daha obiir sene 3 • 400 koy egit -~ c;etin ve tiinelli bir kismimiz vard1r ki 
meni yeti§tirilecegini, sekiz, on sene zar- onu da bitiriyoruz. Ba§lanml§ hatlardan 
fmda koyliilerin egitmen ihtiyacmm ta- Afyon • Antalyamn Burdur • Antalya 
mamlanacagmi bravo sesleri arasmda i· klsmJ bir de Zonguldak • Eregli k1smi 
zah etti ve dedi ki: vard1r. Bu hatlara da devam etmek erne-

yirmi koyiin c;ocuklan okuyup yatiyorlar 
ve miihim istifadeler ediyorlard1. Binae
naleyh bu okulun ac;Ilmasl c;ok iyi olur 
kanaatindeyim. Buna ehemmiyet, himmet 
verilmesini muhterem Vekilden koyliiniin 
arzularma ve ihtiya~lanna terciiman ola
rak onlarm namma rica ediyorum. 

~iiphesiz biitc;e miisaid oldukc;a bu o
ltullar da c;ogalacakhr. Bu hususta muh
terem BakammlZln bir kat daha fazla 
himmetierini rica ederim. 

Yabancz Jil oireten mektebler 
y abanci dil ogrenmek ic;in c;ocuklari -

miz1n yabanc1 mekteblere akm akm git -
mekte olduklan gOti.imiize <;arptyor. 
Dogrusu bu hastahk milli duygulanmiZI, 
milli kiskanchgimiZI nekadar tahrik etse 
yeri vardu. Bunun online g~mek laz1m • 
d1r. Y a mekteblerimizde y~banc1 dil ders
lerini ehemmiyetle c;ogaltmah ve yahud 
aynca dil mektebleri viicude getirmeli. 
Bu miihim i§ hakkmda da himmet buyu • 
rulmasmt say1n Saffet Ankan arkada§t • 
m1zdan dilerim. 

Tiirk vatanda§larimlZln hususl okulla
rina gelince: 

Arkada§lar, her§eyden evvel daha c;ok 
1ncelenmesi laz1m clan bu miihim memle
ket i§inde miisaadenizle sesimi yiikseltiyo
rum ve hepinizin nazan dikkatini davet 
etmek istiyorum. Ekalliyet, azhk sozleri, 
milll taassubuma, vatani dii§iince ve duy
gulanma fena dokunuyor. <;ok sinirleni -
yorum. Bu ne demek? Tiirk bayragma 
s1gman, Tiirk kiiltiiriinii kavnyan, ruhu, 
kalbi Turk yurdundan ilham hayatt alan, 
her Turk vatanda§ mezhebi ne olursa ol· 
sun devletin biinyesi ic;inde kiil halinde 
aynlmaz bir Tiirk uzvudur. Ekalliyet ve 
bunun etrafmdaki ekalliyet hukukunun 
ve siyasi uhudun, manas1, yeri, asia ve as
Ia olamaz. Boyle, dii§iik ruhlulara vergi, 
bu gibi memleketin icababna uym1yan ve 
gafletten ba§ka bir§ey ifade etmiyen, dii
§iince ve iddialann ancak ve ancak Tiirk 
olm1yan ve bihakkin azhk mefhumlanm 
ta§Iyan ecnebilere miinhas!T kalmast pek 
tabiidir. 

Tiirkiin ana ailine saygt 
Arkada§lar, gec;en sene oldugu gibi 

§imdi de c;ok ac;1k bir hakikati tekrarhyo-
rum: 

Dilin duygu iizerine biiyiik tesiri, roli.i 
vard1r ve bunun ic;indir ki her millet ve 
devlet kendi ana dili iizerinde biiyiik kts
kanchk, asabilik gi:isteriyor, hic;bir ihmal 
ve fedakarhk yapam1yor. T abii ve pek ye 
rindedir ki biz Ti.irkler de bu yurdda§ • 
lanmlZln c;ocuklannm toplu Turk okulla• 
nnda okumalanm, Tiirk dilile konu§mala
nnt isteriz ve bunu ileri siirerken milli bir 
hakkimlZln yerini bulmasJ demek oldu • 
gundan asia ~ekinmeyiz ve bundan vaz • 
ge~emeyiz, zevk duyanz. 

Tiirkiim ne mutlu bana.» 
Bundan sonra Berc Tiirker soz ald1. 

Miitalealan arasmda Tiirk dilini bildik
leri halde konu~mamak sayglSlzhgmda 
bulunanlari §iddetle tenkid etti ve lstan· 
hula gelen bir ecnebinin bir Tiirk §ehrine 
mi, yoksa eski Babil beldesine mi geldigi· 
ni anlamtyacak bir vaziyetle kar§tla§tlgmt 
soyledi. 

Bir koylii meb'u•un iemenni•i 
Ki:iylii meb'uslardan Mehmed Ugur, 

soz alarak dedi ki: 
«-Amlardanberi garin ya§iyan Tiirk 

koyliisiinii Atatiirk bagrma bas1p nas1l 
kurtardtysa Tiirk koyliisiiniin bilgisizli • 
ginden de kurtanlmasmt bu kiirsiiden 
ki:iyliiler namma rica ediyorum.» 

Doktor Osman $evki Uludag, musiki 
l>ahsini e)e aldt ve bu bahis iizerinde uzun 
izahatta bulundu. Beden terbiyesine aid 
miitalealanni da soyliyerek bu talimlere 
girecek talebelerin muayenesi ic;in merkez
ler tesisi lazim geldigini soyledi. 

Haklr ve yerinde bir temenni 
Meliha soz alarak, kiiltiirle beraber 

talebeye sosyal bilgiler verilmesi liizu • 
mundan bahsetti. T a yemek masasmdan 
sinema salonlanna kadar giiniin her saa • 
tinde ve her yerde bu biiyiik noksanhgm 
menfi izleri goriildiigiinii soyliyerek de -
di ki: 
«- Bu bilgileri ~ocuklarimiza, gencle

rimize ogretmedigimiz ic;indir ki onlar da 
biiyiilderi saymasm1, sokaklarda yiiriime
sini, tramvaylarda, otobiislerde oturmaSI
m, tiyatro, konser gibi yerlerde konu§masi
m ve giilmesini bilmiyorlar. Bu bilgileri 
i:igrenmek aile kucagmdan ba§lar, buna 
eminim. F akat mekteblerimizde de i§lell
mesi §arttJr. Saytn Vekilden mua§eret bil
gisini de programlara koymasm1 rica ede
rim.» 

Kaz1m N ami Duru, kay egemenligi te
§ebbi.isi.iniin muvaffakiyetli neticeler ver • 
digini kaydettikten sonra orta tahsilin de 
ecnebi mekteblerde yapilmamasJm istedi 
ve Berc Tiirkerin biraz evvel ki.ic;iik ya§ta
ki k1z ve erkek ~ocuklarm bir arada oku
masJ aleyhindeki sezlerini ele alarak ez
ciimle dedi kt: 

kati celbetti. Bundan sonra talebeye ve
rilen numaralar hakkmda misaller zikre
derek bir muallimin edebiyat dersinde 
c;ocuguna tam not vermedigine sebeb o -
larak hakkettigi halde bu not verilirse 
meb'us c;ocugu oldugundan iltimas yap!l
dlgl zanm has1l olacagm1 soyledigini zik-
retti. 

Berc Tiirkerin Kazrm Duruya 
mukabelesi 

«- Bu mes'ud hadiseyi Atatiirkiin limizdir. Miihim olan bir te§ebbiisiimiiz 
bu millete ihda ettigi biiyiik eserlerden Musulla Diyarbekiri baglamaktJr.» 
biri clan hars inktlabm1 ve bu milletin Bundanboyle tesviyei tiirabiyeler 
kabiliyetini bilerek ve duyarak bize ta • yol addedilemezler 
mtmasma ve diinyaya ispat etmesine N af1a Vekili hududa kadar 300 ki!o-
medyunuz.» metroluk mesafenin yapilacagmt, c;ab§ • 

Ecnebi mekteblerde kiiltiir malara bu sene ba§lanacagmi, bu hatt:n 
Jerslerine ehemmiyet hayuh ve faydah olacagmi beyan ett:k-

ten sonra yo) ve koprii ~ah§malanm izah 
Berc Tiirker, dedi ki: Maarif Vekili ecnebi mekteblerde kiil- etti. istanbul- Edirne asfalt yolu ile fran 
«- Kaz1m Duru beni cahil bir adam tiir derslerine biiyiik ehemmiyet veri! • hududuna kadar transit yolu iizerindeki 

gibi telakki ediyor. Ben diyorum ki kiic;iik digini, tarih, cografya ve yurd bilgisinin faaliyet hakkmda Meclise malumat ver
ya,:a c;ocuklara dimaglan daha korpe tiirkc;e okutuldugunu kaydettikten sonra di. Amme hizmetlerinden bahsetti. Su 
iken kumanda eden bir natiir vardu. Bu- d d' k' e 1 1: i§lerini anlatt1. Hiikumetimizle Yunanis· 
na kap1hrlar. Saym arkada§lm erkek, k1z «- Doktor Sevki Uludag musikiden tan arasmda 1939 da yapJlan itilafna • 
arasmda fark yoktur, dediler. Ben fai·k bahseHi. Ben dinlemesini severim, fakat menin 193 7 maylSinm 2 sin de Yunan hii
oldugunu bilirim. «Giilii§meler» anlamam. Enderun varm1~, §aheserler kumeti tarafmdan tasdik edildigini, Me-

Emin Y ozgad, Oniversite imtihanlarm- varmi§ pek bilmem. Benim bildigim in- ric; nehri iizerinde tarafeyne aid vazife
da talebenin vaziyetinden bahsetti. Bir sanm bedii hissini tatmin eder. Kendisin- ler ve vecibeler terettiib ettigini, Veka • 
c;ok imtihanlara tabi oldugunu, halbuki den rica ederim. Konservatuanm1zla te • letin bu hususta bir komisyon te§kil eiti
Ankarad ayni hukuk ve salahiyeti haiz masa gelerek bize tafsil ettikleri bu k1y- gini soyliyerek F atma Mimige cevab 
Hukuk fakiiltesinde bu mecburiyetler ol- metli malumatJ buraya verirlerse c;ok mii- verdi. Memleketin §Oselere mutlak ihti
mad!gmi kaydettikten sonra dedi ki: te§ekkir kalmm. Bayan arkada§IIDIZ ada- yael oldugunu, zira yap1lan §imendifer -

- Her iki miiessesede okuyanlar da b1 mua§eretten bahsettiler. Kendilerine lerin §oselerle besleneceginden ikhsadi 
evladlanm1zd1r. Eger istanbuldaki usul hak veririm ve tavsiyelerini yerine getir- hayat bak1mmdan da miibrem olan bu 
dogru ise Ankarada nic;in tatbik edilmi - mege ~;ah~acagim. Ancak §Unu da arze- vazifeyi Vekaletin miidrik bulundugunu, 
yor, Ankaradaki Hfi ise lstanbuldakiler derim ki ortamekteb, lise programlan ~ok fakat ~ose meselsinin artik mahiyetini de-
nic;in bu kadar tazyik ediliyor~ mahmuldiir. Boyle bir derse nasi! yer ve- gi§tirdigini ve vilayetlerin yo! olarak yap· 

Bekir Kaieli: rilebilecegini bilmiyorum. <;ocuklann ko- tig1 tesviyei tiirabiyenin bundan boyle yo) 
«- Kazim Nami arkada§Imiz protesto nu§malarmdan ve yi.iriiyii§lerinden bah • addedilemiyecek bir vaziyete geldigini 

ederim ba§lang1c1 veya sonucu ile Tiirker settiler. Rica ederim, bunu da talebenin iizerinden ag1r makineler ve vas1talar ge
arkada§liDIZm bir sozi.ine cevab verirken delikanhhgma bagi§lasmlar. Ben de c;ok c;ecek oldugundan mukavemetlerinin ar
benim duydugum bir noktayi tashih ede- eskiden tamdJgim K1hcogluyu miisaade- tmlmasi zarureti meydana ~1ktlgml, kop-

. · H lb k' nizle protesto edeceg~ im. Size temin ede- riilerin de ayni ehemmiyeti ald1g~ m1, ba§· cegini zannetmi§hm. a u 1 temas et • 
mediler. Ben bu noktayJ tahlil edeyim de rim ki mektblerde moral hususunda miim- ka memleketlerden de misaller getirerek 

h · kiin clan azami tedbirler almmaktadJr. izah etti ve dedi ki: Tiirker, manasmt ve §iimuliinii iza etsm-
ler. Tiirker, kiz ve erkek talebenin birlik- Ve denildigi gibi morala taalluk eden «- Maalesef baz1 arkada~lann i§aret 
te okumasl mahzurunu ileri siirerken bir belliba§h esash i§ler de yoktur. Meb'us ettikleri gibi bir~ok vilayetler ellerine ge-

f k rocug~ u irin iltimas zannedilir diye hocas1 ren yol parasmm tamamm1 yo! a sarfet • k1smmda ana terbiyesi vard1r, a at mii- ~ " ~ 
him bir kismmm ana terbiyesi yoktur, de- numara vermiyormu~. Bunun bir latife • memi§lerdir. Y'tll meselesi nazan dikkate 

k b. den ibaret oldugunu zannederim. Hususi almmas1 laz1mgelen miihim bir mesele di. Hi~ §Uphe yok ki bunda rna us IT 
h liselerin §ehadetnameleri bahsinde c;ok s1- halindedir. Bunun i~in bir kanun projesi maksadlan yoktur. Kendilerini tenzi e-

ki hareket etmekteyiz. Bu i§te hi~ §akam1z de vi.icude getirilmi§ti. Devlet $urasmda derim, fakat beyanlarile de bunu izah et-
yoktur. V e bir lise bu yi.izden kapahl - tetkik edildi.>> 

sinler. mt§hr. Liselerde dans tan bahsettiler. Sim- T evfik Fikret S1lay Vekile baz1 sual-
M ecliste giiriiltiiye sebeb olan d dilik usuliinde terbiyei bedeniye yap1la • ler sordu, bu arada, su siyaseti masm a 

olan bir soz bilirse ileride estetik danslar i~in de ha - Konyada bir barajm yap1lmasi mevcud 
Berc Tiirker: zirlamlabilir.» olup olmadiglm sordu. Bir~ok para sar-
- Ana terbiyesi vardu, yoktur me • Maarif Vekili Emin Dramanin mii • fedilerek viicude getirilmi§ olan Konya 

selesi hakkmdaki fikrimi izah edeyim. talealanna da cevab vererek Oniversite- Bey§ehri sulama tesisah hakkmda ne dii
Aileler vard1r ki me§guldiir. Bazilan ek- deki askerlik dersinin mukaddes bir vazife §iindiigiinii ogrenmek istedi. V ekil buna 
mek paras! ic;in c;ah§maga giderler ve ~o- oldugunu, her§eyin ba§mda geldigini, bas- cevablar verdi, Bu sulama tesisatmm da 
cuklanm bir kadma bnakular, Bu c;o " km imtiham dedigi usuli.in deneme usulii dii§iini.ildiiglini.i soyledi. 
cuklar gayri kafi bir terbiye ahyorlar. oldugunu kaydettikten sonra dedi ki: Naira biit~e1i aynen kabul edildi 
Ben bunu kasdettim. Nitekim bayan ar-

f «- Arkada§Im tazyik kelimesini kul- General Kaz1mm yeni Ankara istas-kada§Imiz da bunu izah ederek gayrika i 
terbiyenin mahzurlanm soylediler. {Dog- land1. Bunu kendi namlarma geri alaca- yon binas1 civarmdaki ~irkin binalarm 

g1m. T azyik yok, bilakis te§vik vard1r.» vaziyeti hakkmdaki sua line de, bunlar rudur sozleri). Bun dan sonra Bekir Ka· 
Saffet Ankan son soz olarak Berc; istimlak edilecegi cevabm1 verdi ve Beh· 

I eli tekrar soz alarak kiirsi.iye geldi: Tiirkerin k1z ve erkek talebenin bir arada c;et (Urfa) mn sualine cevaben de satm 
«- Dinlediklerimin yanh~ olmadigmJ okumas1 hakk1ndaki miitaleasma cevaben almacak olan cenub hath hakkmda iza· 

anlad1m. Bu kiirsii kullamlan kelimelirn dedi ki: hat verdi. Ali <;etinkayamn §iddetli al· 
tarifini istiyen, her kelimenin §iimulii he- k 1 I k 1 b «- Bu bir inlnlah me~ele~idir. Ve mii· I§ ar a ar§I anan eyanatmdan sonra, 
sablanarak soylenmesi icab eden bir yer- f 11 'ld' N f b k naka§aya dahi tahammiilii yoktur.» as1 ara gec;1 1. a 1a iit~esi aynen a• 
dir» dedi Fakat bu s1rada •iddetli gu"riil- b J I d • Vekilin alki~lanan izahatmdan sonra u o un u. 
tiiler oldu. «Her arkada§ istedigini soy • fas1llara gec;ildi. Ve Maarif biitc;esi aynen Bundan sonra lktJsad Vekaleti but-
ler» sesleri yiikseldi. Bekir Kaleli: «Ni • kabul olundu. c;esinin mi.izakeresine ba§landt. llk soz a· 
rin soyledi demiyorum» dedi. Fa kat gi.i- 1 F d c· kb d k 'k d4 h d ~ Y ol in,aatznin programla.,masi an ua ci u a , 1 tis a 1 sa a a ya-
riiltiiler devam etti. .,. 1 b" "k · 1 · d · h · Miiteak1ben Nafia biitresinin miizake- PI an uyu I§ en uzun uza 1ya tza ett1. 

Mazhar Mi.ifid soz alarak dedi ki: ,. B T k d 1 · 1 kd' • resine gec;ildi. Berc; Tiirker soz ald1. Son· ere iir er e yap1 an I§.eri ta u,e 
«- Arkada•lar te•kilah esasiye ka • k d 'k I f b 'k 1 • • ra doktor F atma Mimik en ,.etin mesele· ay eth ten sonra, ac;t an a n a ann 

nunu mucibince bu kiirsiide tahdidat yok· ..,. f I' · · k 1 I 1 £ leri kolayhkla basaran saym Baymduhk aa Iyetmm ontro a tma a mmasm1 ay· tur. Her meb'us istedig~ini si:iyler. Sonra - d ) b Id 
Bakanmdan Meririn vaziyeti iizerinde a 1 u u. hic;bir arkada~m otekisinin vatanperver • ~ ~ d 
neler dii~iindug~iini.i og~renmek istedi. E • ""emseddin (S1vas) bugi.ini.in ikt1sa ligini tenkide, ak1l ogretmege hakk1 yok· · 1 d · 
min Sazak (Eski•ehir), vergilerin ne di· I§ eri giiniin ikhsad i§lerine benzeme igin1, tur. Y ok, sen bu kelimeden maksudun • 
ye ahnma ona sarfedilmesi laz1m geldi • bugiin tamamile ilmi ve teknik bir mev-buydu §eklinde hic;ibirimizin digeri hak- 1 k d' 
gini kaydederek mesela yo) paras1 diye zu o dugunu, ve son senelerdeki i lisa 1 

kmda §iiphe gostermege hakk1 yoktur.» 1 d'l · 
alman bir verginin mesela tenis oyununa c;a I§malanmiZln §iikranla ifade e 1 mes1 

Bu sene maaril biit.,.esi eskisinden f 1 · b d 'I • 1 b' ) )d ~ "" sar edi digini, bunun Bi.iyi.ik Meclise ve tea e en 1 mt ve §UUr u 1r yo a 1gm1 
2,300,000 lira lazla muvaffakiyetli hiikumete yara§miyacagl- soyledikten sonra, hayat pahahhgmdan 

Mazhar Miifid §iddetle alkl§lanan bu nl kaydettigini ileri siirdiikten sonra sa • bahsetti, ikhsad Vekaletine bu yolda c;a· 
sozlerden nnra Maar1'f Veki.lJ.nden ta • .. I k · · · b d J•h' t' '1 nayun programla§hgi gibi yo! in§aatmm I~ma 1~m 1ca e en sa a tye m ven -
lebenin senede kac; giin okudugunu ve da programla~masml temenni etti. mesini pek liizumlu buldu, S1hhiye Ve-
ka~ giin tatil yaphgmi sordu. Saffet An • Cetinkaya kiir.ide kaletinin, belediyede olsun hiikumette ol-
kan soz alarak 1'zahlarda bulundu. Hula- M h b'bl · · b' · d k d' e med Sumer (Kiitahya) Ankara sun, ta 1 enm 1zzat taym e ere , 1 • 
sa ten dedi ki: k 'f' I d I k · · · 'k istasyonu oniindeki arsaya genclik par • re h I a tm a <;a l§tJrma prem1p1n1 Zl • 

«- Kiiltiir Bakanhgt biitc;esi bu sene kmm ni~in yapilmadJgJnl ve Sergi Evinin rettikten sonra, muhtelif miiessese ve sa -
2,300,000 lira fazlasile huzurunuza tak- yamndaki sahanin molozla doldurulma- halarda ikhsadi i§leri gorenlerin, tama • 
dim edilmi~tir. Bunu temin etmi~ clan sa- smm sebebini sordu. Nafia Vekili Ali men iktJsad Vekaletine baglanmasi fa • 
ym Ba§bakamma, F uad Agrahya ve ka· <;etin Kay a ki.irsiye gelerek suallere ce- idelerini anlath. 
bul buyuracak clan sizlere bilhassa te • vablar verdi ve Naf1a i~leri hakkmda be· Celal Bayar kiirsid~ 
~ekki.ir ederim.» yanatta bulundu. Ezciimle dedi ki: Emin (Sazak) bazt miitalealar ser -

Maarif Vekili ilk tahsil ~agmdaki c;o- «- N af1a amme i§lerile alakadar 0• dettikten sonra, ikhsad Vekili Celal Ba
cuklann gittik~e arthgmi, bu sene saymm lur. Bilhassa mi.inakalata esas olan yo!- yar kiirsiye geldi. Celal Bayar dedi ki: 
735,000 e vardJglm, talebe ~ogalmca mu- !aria gerek §imendifer, gerek §Ose, gerek «- Saym arkada§lanmm sozlerini 
allim, memur ve bina ~cretlerinin de art· hava yollanm ve bu vesile n~ memle • dikkatle dinledim. Esasen dikkatle din • 
hgm1, biit~eye ilave edilen rakamm yal- ketin imanm iizerine alml§ bir Vekalettir. lemek vazifemizdir. Hepsi giilel konu§ • 
mz 830,000 lirasmm bu sene kadroya Bu hususta elden geldigi kadar ~ah§il· tular. Sadece arkalarmdan hirer «ancak» 
girecek muallim maa§J, 600 kiisur bin )i- maktadu.» ve «yalmz» kelimeleri ~1kmazsa. Fakat 
ramn in§aat paras1 oldugunu bey an etti. N af1a Vekili biit~enin teferriiati iize· hakikat olan §udur ki, Vekaletim hakkm
Oniversitede yap1lan 1slahat1, tstanbul rinde fazla si.iz soylemiyecegini kayde • da soylenenler benim i~in ister te§ekkurii 
Hukuk F akiiltesinin 4 seneye c;1kanld1gl· derek sureti umumiyede her fas11 iizerin- icab ettirsin, is terse act telakki edilsin, he
m, bilhassa Dariilfiinun mezunu hocaya de Hfi derecede izahat verdi. Bu me • yeti mecmuasm1 §ayam §iikran bulmak -
olan ihtiyaci kar§Ilamak ic;in Yiiksek yanda §Un!an kaydetti: tay1m ve kendilerine bilhassa te§ekkiir e
Muallim mektebinde ahnan tedbirlerin «- Demiryolu siyasetine hiikumet de- derim, zira biz, vazifemizi ifa ederken, 
ve bir binanm satm ahnarak 200 ki§ilik vam etmektedir. S1vas r. Erzurum hattile mesela i:iniimiize getirilen her hangi b1r 
pansiyon ac;:Ilacagmi, Gi.izel San'atlar A- me§guliiz. Biitiin faaliyetimizi ana hattm kagJdJ imzalarken dahi bu yiiksek mec • 
kademisinin takviye edildigini, Ankara en esash bir daman clan bu yol iizerine listeki miizakerelerin, ikazlar~n teknik ve 
Dil ve Tarih Fakiiltesile kurumlanmn teksif ettik. Bu sene biitc;emizde miihim direktiflerin tesiri altmda bulunuyoruz. 
me~kur vazifelerinde devam ettiklerini bir yekun tutan 17,000.000 lira nakid Bu sebebledir ki, te§ekkiirlerim lehde ol
tafsilatile anlatt!. Ortamekteb talebesinin para sarfettik. S1vastan c;etinkayaya ka- dugu kadar aleyhte soylenenlere de ra· 
de giin ge<rtikc;e arttigmi soyliyerek bazl dar olan kislm ac;I}rnl§tlr. Divrige kadar cidir.» 
rakamlar verdi. Koyliileri okutma yolun- clan klSim da eylule dogru bitirilecektir. Be,eriyet aevlet~iliie doirct 
da alman tedbirlerin Eski~ehir, Trakya, Gelecek sene eylulde Erzincana, 1939 ~idiyor 
Kocaeli, Erzincan ve Karsta ac;1lan kurs- senesi eyluliinde de Erzuruma varacag1z. ikhsad Vkili bu suretle hulasa ettigi-
larm bu sene 1800, oniimiizdek1 sene <;atalagzmdan Zonguldaga kadar olan miz ba~lang1c;tan sonra, VeHlet c;aht .. 

malannm ana hatlanm mevzuu bahsetti. 
ikttsad Vekaletinin viicude getirdigi sa
nayi ve mali miiesseselerin miirakab~5i 
bahsine temasla bu miirakabenin li.izu -
muna kendisi de kani oldugunu izah etti. 
Vekalette, Avrupa ve Amer:ka deviet
lerinin Divam Muhasebata aid usulle • 
rile devlet sermayesile vi.icude getirilml§ 
ticari miiesseselerin nizamname ve ka -
nunlanm kiil halinde tophyan bir dosya 
viicude getirildigini anlatarak bu sahada 
yaptJklan tetkikleri soyledi ve as1l fay
dah olamn teknik miirakabe oldugunu 
kaydetti. Bugiin be§eriyetin devlet~ilige 
dogru bir istikamet a!d1gmi, devletin mii
rakabesini ve naz:mhk roliinii esas ittihaz 
ettigini kaydeden ve bu bahsi tetkiklerine 
istinaden art! ran Ikt1sad Vekili: 

«- Murakabr.den anladJglmJz gerek 
hususi, gerek resmi olsun bu mi.iraka':ie
nin o miiessesenin biinycsinde mevcud o
lu§udur» dedi ve beyanatma §oyle de -
vam etti: 

PARALAR 

Sterlln 
Dolar 
Frank 
Liret 
Bclrika Fr. 
Drahmi 
tsvicre Fr. 
Leva 
Florin 
Kron Cek 
.;;:mn Avush•1'VII 
Mark 
ZJoti 
Penl!'o 

' Lev 
' Dinar 
J{ron fsvec 
Altm 

~ Banknnf 

Ali!! 
621.-
123.-
110.-
1?.0.-
80.
lR.-

5fi8.-
21.
f\3.-
70.-
21.-
?.5.-
20.-
21.-
12.-
4!1.-
2R.-

10'l1.-
254.-

CEKLER 

Lonrda 
New· York 
Paris 

l MiHino 
Rriiksel 
A tina 
Cenevrc 
Sofva 
Amstcrd. 
Pra£! 
Vi van a 
Madrid 

Acdts 
ll25.-

0.7907 
17.6!15 
15.02"0 

4.6S82 
.87.41-
:usss 

64.-
1.4~~2 

22.fiC!') 
4.21'12 
1~.6S 

SatJs 
627.-
1 '!ll.-
111.-, 
l2'l.-
84.-
1S.-

56S.-
21.-
Cj;.-
7'l.-
2l.
?.S.-., ... 
'- ,.-
2J.-
14.-
!'2.-
2"1.-

]1\'l~ .-
.,~~ I 
._.),).-

K1nams 
623.50 

0.7!l75 
] 7. 797;; 
15.0'> 

4 6996 
S7 .fi!i 

3. ,u;r,;; 
61.1 a10 
H.tta 

22 n9:: 
4 22'lli 

«- Ba§ka memleketlerde §U veya bu 
§ekilde imi§; ben biitiin bunlardan sarf1 
nazar ediyorum. En biiyiigiimiiziin dedi
gi gibi «Biz bize benzeriz» bunun ic;in de 
elimizde bir ayna vard1r. 0 da Partimi
zin programJdm> lkt!sad Vekili P arti 
programm1n sermyayenin c;ogu veya ta -
mam1 devletin clan smai te§ekkiillerin Berlin 

Varsova 
mali kontrollan, ticari usullerin icabma 'Jutlapeste 

1.!lfi0 R 
4.1r.,fl 
:J !lq~o 

13.71?;; 
1 ,7;)1) 
1.1 i~W 
1(.{!(\lll 

uygun surette yap1lacagma ve rasyonal . Riikres 
c;ah§malara onem verilecegine dair olan Re]l!l'ad 
maddesini okudu ve f1rka programmda Yokohama 
miihim olan kontrol layihasmm bugiin • Mo~kova 

st .... '· '· ~,.., 

107.6S 
34.411 
2.7:1~1\ 

21 !lq :l 
:J.l 0:12 

ESHAM 

107.9:190 
:n 4~"~ 

2:l.f12;) 
:tu Jerde Millet Meclisine ~unulacagm1 soz· 

lerine ilave etti. Maden i§lerinde hususi 
sarmayeye yer verilmesi hakkmdaki te
mennileri ele alarak ezciimle dedi ki: 

Tiirkiyede maden meselesi 
«- Tiirkiyede maden meselesi am • 

AcJIIs Ka;>ams 
A~lan Ci"'cnto 1:J.70 13.65 
Merkez Bankast 88.- 88.-

iSTiKRAZLAR 
Kapam~ 

I arm mahsulii oldugu hal de gerek teknik, Tilrk borcu I Pc~in 

gerek kapital noktasm<hn intizamla i§h· • • ri ~a~<'~~ :::::5 
18·6~-

yen ancak bir iki miiessese goriilebiliycr. E•r"ant·" a (.' ' 18·4-0a .. "'1.50 95.5 
Demek ki hususl sermaye bu sahada ~ok % 5 Hazine 48.- 48.-
zayifhr ve devletc;iligimizin en has ve te· I\.'-. ......... -.--.-....-..========..) 
miz mevzuunu te§kil eder.» 

Vekil, madenlerimizin, daha dogrusu 
memlekette mevcud tabii servetlerin §im
diye kadar jeolojik bir tetkikten ge<;iril • 
medigini, baz1 madenlerimiz vardu ki 
hem aleyhinr., hem de ayn ayn raporlo.r 
verildigini, madenlerin §imdiye kadar sa· 
dece menfaat zaviyesinden miitalea edil· 
digini ve bir spekiilasyon mevzuu oldugu
nu soyledi. Bundan sonra I - Jeoloiik 
istik§aflar, 2 - Arama i§leri, 3 - Fen· 
nl tetkik ve tecriibeler cephesinden yii
riimekte clan maden tetkik ve ara§hrma 
enstitiisiiniin raporunu -okudu. Vekil rna
den c;ah~malan hakkmda izahat verirken 

30 senelik lisan mUtehassist 
Prof. ALBERT ANJEL'in hususi 

FRANSIZCA 
Ders salonu - ihtJsastmJz: Miikalcmc, 
Terciime ve Kitabet usulleri, Desrler 
miinferiden veya mii§tereken verilir ve 
imtihanlara haztrlamr. tlcretler uygun
dur. Kopriiba§t, Emi.nonli Ham. 

~· . 6J•• Operator .. Urolog .,. .• 

Dr. Mehmed Ali 
iDRAR YOLLARI 

Hastahkl;m mfltehassJsJ Koprii ba~' 
Kuvarshan, balm madeninin bir ay son• Eminonii han Tel.: 21915 

611
•1 

ra yeniden senede 2,500 ton standard 
saf baktr verecek ~ekilde faaliyete ba§ • • 
hyacagm1 kaydetti ve bu ve~ile ile bir nayii rahnedar etmiyecek, fakat miistah • 
hat1rasm1 anlatt1. sili de zedelemiyecek ~ekilde giimriik ta -

fkt1sad Vekili §ark seyahatinde tahri· rifelerinin tanzimi i.izerinde c;ah§Ildtgml 
be ugratJldigmi bizzat gordiigii Morgol soyledi. Frangm sukutundan sonra has1l 
bak1r madeninin civannda Kuvarsham clan vaziyeti izahla herhangi bir siirpnz 
ayni salgmdan ismini ogrenemedigi miila- ve para aukutu kartismda zarara ugrama
zim riitbesinde, ya harita veya istihkam miZin muhtemel olmadiibm, vaz1yetin 
zabiti bir yurdda§m kurtard1gml, hatta, ~imdiden temin edildigini, ve bahsi ge • 
bu hamiyetli vatanda~1 bir habra ile tal- ~en tiiccarlann zararlan ilan edilen pren
tif etmek arzusunda bulunmu§sa da i1.ini sip dahilinde telafi olunacagm1 kaydet:i, 
bulamad1gm1 kaydetti. V e bunu bir ~uk- ticareti hariciyemizin sisteminden bahset
ran hatiras1 olarak Meclise bildirdi ve ti ve Almanyadaki bloke paralar hak • 
c;ok alki§land1. kmda biit~e heyeti umumiyesi mi.izake • 

iktJsad Vekili Ce!ai Bayar iki saat resinde sorulan suallere cevabla beyanat· 
kadar siiren bu miihim ve alaka uyandi- ta bulundu. 1khsad V ekilinin bu mesele· 
nc1 izahatma nihayet verirken dedi ki: ler iizerindeki beyanatm1 §U suretle hu!a· 

sa etmek miimkiindiir. Eregli komiir firketi Jevlete 
Almanyadaki bloke paralartmtz gefmi,tir 
«- Y aphgimiz mukavelenamede, bi· 

«- Eregli §irketine vaz1yed ettigimi - ze yiizde otuz. bir doviz fark1 ailyorlar. 
zi ve i§e ba§ladJgimiZI, Ergani bak1r rna· Bununla beraber 70 almz, kendi .. 
deninin makinelerinin de ii~ giin evvel i- lerine 1 00 satanz. Bu yiizde otuzdan, 
halesini yaphgimiZI soylersem maden po- bu seneye gelinciye kadar, aleyhte bir 
litikamizJ hulasa etmi§ o!u{um.» (Alkl§· fark hasJ! olmuyordu. Bu sene Almanya 
lar) dahilinde bu yiizde 30 fark birikilmedigi 

Celai Bayar bugiinkii celsede sorulan i~in, paralanm1z bloke kald1. Bunu za• 
suallere ayn ayn cevab vererek evvela manmda gordlik, fakat tedbirini alma -
§ilep~ilik hakkmdaki mutalealara, sonra d1k. Sebebini de millet i~in en faydah 
nakliye tarifelerinin ucuzlahlmasJ mese • zamam beklemek dii~iincesidir. Mevsi .. 
lesine temas etti. N akliye i§inde bizzat min nihayetinde tedbirlerimizi ald1k.» 
Karadenizde yaphg1 bir seyahatte Sam- Bu yolda bizzat c;:ah§hgmi ve Alman 
sun limamndaki bir mii§ahedesini anlath. sefirile miizakerelerde bulundugunu ve 
Halic tersanemizde gemi in§ast ic;in bir Almanlara teklifler yaptldigmi, bu tek .. 
§antiye viicude getirilecegini. Ba§bakamn lifin Alman hi.ikumetinin elinde oldu .. 
bilhassa ehemmiyet verdigi bu c;ah~ma - gunu, miizakerelerin tadiline karar ver .. 
lannm programa baglandigml izahtan digini ve temmuzda ticaret heyetimizin 
sonra hayat pahabhg1 bahsini ele ald1. Berline gidecegin beyan eden lkhsad Ve
Perakende sah~larm murakabesine, mem- kili beyanatma icab eden tedbirler aim· 
leketin ekortomisi cihazlandmld1ktan son· m1~ oldugu i~in ~ahsan ~u dakikada en • 
~a ba§lanabilecegini, ve bu i§te herhalde di~e i~inde olmadigmi ilave etti. 
Ikt1sad Vekaletinin tavzif edilmedig~ini, I'k d V k'l' b d k · hsa e l 1 un an sonra onten)an 
fakat tavzifi amnda bugiinkii te~kilatm iic; sisteminin kaldmlmasma karar verildigi 
misline ~1kanlmas1 icab edecegini, fiat hakkmda ktsm1 mahsusumuzda aynca 
kontrolunda ise cebirden ziyade ekono - bahsettigimiz beyanatta bulundu. Vekilin 
mik diisturlara uygun hareket etmenin son kiSim beyanatJ da ,iddetle alk1 Jand1 
daha makul oldugunu, !kt1sad Vekale • Hiisnii KitabcJ ve Halil Mentet (Mug 
tinde c;ah§an elemanlar hakkmda sarfe • la} soz istediler. Saat 21 e gelmi§ti. Vaki 
dilen tenkide cevaben de elemanianmn 1 geciktiginden celseye nihayet veri di. 
i§leri ba~aracak kudret ve kabi!iyette bu-

M ecu1in bugiinkii ru:znamesi 
lunduklanm soyledi. <;imento meselesi ii- Ankara 26 (Telefonla) - Polis em 
zerinde de izahatta bulundu. V e bu i - niyet te§kilat kanunu yarmki Meclis 
zahlan esnasmda !ktJsad Vekaletinin c;i- ruznameslndedir. Ruznamede bundan 
mente sanayiine hususi bir sehavet gos - ba~ka Vaktflar, Hududu sahiller, Tahli 
termemekle beraber bunlar1 husumetine de siye biit~releri ve diger bir~rok layihalar 
maruz birakmadigmi, memleketteki sa • vardtr. 
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<;ektigi Istirabla
rtn mes'ulii 
kendisidir 

NEVROliN 
Ka~elerini tecriibe etmi§ olsayd1 
ona cehennem hayati ya~atan 

bu muannid ba§ agnsmdan 
eser kalm1yacakti. 

NEVROZiN 
Biitiin 1sbrablan dindirir, b~ ve 
di~ agnlarile ii§iitmekten mute • 
vellid agn, SIZl ve sanc1lara kar§t 

bilhassa muessirdir. 

NEVROZiN 
Mideyi bozmaz, kal· 

bi ve bobrekleri 
yormaz. 

- Osmanh Bankasi 
i LAN 

istanbul Belediyesi %5 faizli, 1913 se
nesi istikraZI tahvilleri 45 numarah ku
ponunun istanbul Osmanh Bankas1 gi
~elerinde beher kupon i~in Fr. 15, hesa
bile tediyesine 1 haziran 1937 tarihin -
den ·itibaren ba§lanacakbr. 

Fransada mukim hfuniller kuponla -
nm Pariste Meyerbeer sokagmda 7 nu
marada kain Osmanh Bankas1 gi§ele -
rine ibraz edecekler ve mezkfu banka 
bunlan tahsil edilmek iizere kabul e
decektir. 

45 numarah kupon, ibraz edilen tah
vilin muayenesile 43 ve 44 numarah ku
ponlarm tediye edilmi§ oldugunu mii
beyyin damganm tahvil iizerinde mev
cud oldugu anla§1ld1ktan sonra tesviye 
edilecektir. 

KANZUK 
SAC BOYALARI 

JUANTiN 

Kumral ve siyah olarak iki cinsi 
vard1r. Ter ve y1kanmakla kat'iy
yen ~1kmaz; tabii renk veren ta-

nmmi§ yegane s1hhi sa~ .r 
boyalarldlr, 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU- iSTANBUL 

Rekl.ima luzum yoktur. 
Bir tecriibe kafidir. 

CUMHURiYET 

•• 
Harbiyede B·E LV U 

BiiyUk yenilik ve miistesnahklar 

29 may1s 937 cumartesi ak,am• a~dayor 

Pek yakmda Bayan MU ALLA y1 dinliyeceksiniz. 

<;athyan gazinosunun memlekette ~rok IJOhret kazanmJ§ artiatlerini hep bir arada dinleyiniz. 

Aynca: S. A T i L L A Roviisiiniin 
Yenl ve fevkalideliklerini mutlaka gorUnUz. 

Sar1yer Malmiidiirliigiinden: 
!sim Mahalle Sokak Cinsi Sene ihbar Kuru!_i 
Koc;o Yenikoy iskele 9 Kazanc 933 7/98 601 (2074 K§) 
Vasil Yenikoy iskele 9 .. .. 7/99 5280 
Diyonis Yenikoy iskele 17 .. .. 7/100 7220 
Evdek Yenikoy iskele 1 " " 7/52 10800 
Ahilya Yenikoy Fmn 2 .. ,. 7/53 2160 
Muhiddin Yenikoy Mollac;elebi 301 .. .. 7/34 1760 
Abdullah Yenikoy Mollac;elebi 309 .. " 7/35 1575 
Abdullah Yenikoy Molla~;;elebi arsa .. .. 7/64 1824 
Hac;ik B_oyac1koy Koru 26 ,. " 7/42 2160 
Sultan Boyac1koy Koru 7 " " 7/43 450 
Celal Boyac1koy Koru 9 " " 7/51 540 
Yusuf Rumelihisar Tiirbe 16-18 " " 7/68 523 
Sarandi Yenikoy Yar~ 4 " " 7/97 1836 
Nikoli Yorgi Yenikoy Dere 33 " " 7/65 3026 
Teotos Yeniki:iy Dirhem 12 " " 7/64 2074 (2074 Ks) 
Saban Emirgan Re1;1idpasa 5 " " 7/55 2074 (2074 K~) 
Saban Emirgan Re~idpa~a 5 " " 7/60 2074 
Hiiseyin Mahmud~avu~ 110 " " 7/37 387 
Padovi~ Tarabya 40/42 " " 7/44 1936 
Toros Mollac;elebi 5 " " 7/36 90 
Todori Yenikoy Ayanikoli ,. 

" 7/30 945 
Ko~o Yenikoy !skele " ,. 7/28 2933 
Rifat istinye Kiirkc;uba§t " • 7/66 1800 
Hacer Tarabya Dere 19 ,. .. 8/13 1980 
Yani Biiyiikdere Piyasa 3 ,. .. 8/6 525 
Yani Biiyiikdere Piyasa 3 » .. 7/62 1400 
Sakir Buyiikdere Dere 230 " .. 7/67 1100 
!rakli Biiyiikdere Dere 179 » .. 8/5 954 
Kostantin Biiyukdere Dere 107 ,. 

" 8/7 3937 
Tevfik Biiyiikdere Dere 72 " " 7/72 3153 
Ahmed Biiyiikdere Dere 33 ~ " 7/55 14440 
T. Cic;idis Biiyiikdere Dere 57 " " 7/64 1890 
Yunus Biiyiikdere Cayll'ba~l 23/2 " .. 7/73 212 
Hiiseyin Biiyiikdere Ham~ 8 " " 7/58 1570 
Abdiilkadir Sanyer Yenimahalle 21 " " 7/70 3520 
Zahari Yenimahalle Pazarba~I 63 " " 8/14 1276 
ihsan Rumelikavak 74/1 " " 8/19 1350 
Sii~man l;tumelikavak 80/l " " 8/20 630 
Ha Rumelikavak 1/8 " " 8/21 630 
Ali Osman GaripGekoy 41 " " 8/26 525 
ism ail Rume>!ifeneri » " 8/27 1710 
Jozef Buyiikdere Piyasa 3 ,. ,. 8/47 4453 
Francisko Biiyiikdere 276/278 " " 8/48 396 
Mahmud Boyac1koy Koru 51 • " 8/49 660 (660 !{~) 
Sultan Boyactkoy Koru 15 " " 8/48 990 (990 K§) 
Makruhi Rumelihisan Ce§me 32/1 " " 8/50 3300 
RIZa Biiyiikdere Cadde 205 " .. 8/47 2700 
Refik Biiyiikdere Aliaga mesiresi " " 8/54 1440 
Yusuf Rumelikavalt Cadde 92/1 .. .. 8/52 3105 
M. Selim Biiyi.ikdere Cadde 107 ,. 

" 8/46 550 
Hamide Yenimahalle Haydar B. 5 ,. ,. 8/53 36000 
Ali GaripGekoyii " .. 8/61 10/65 
Hacer Tarabya Cadde 19 " " 8/13 19/80 
Adil Hayri Emirkan cadde 58 " " 7/21 3540 
Salih Rumelikavak 82 » " 8/60 11643 
S~nyer Malmiidiirliigu mmtakas1 d ahilinde 933 senesinde icrayi ticaret ve san'at edip subeye mahimat vermeden 

terki bcaret edenlerden adresleri mec;hul bulunan yukar1da eski ticaretgaht ve kazanc miktari yaz1h eshasa teblig 
makamma kaim olmak iizere hukuk usulu mahkemeleri kanunun tebligata aid ahkamma tevfikan ilan olunur. 

Beyoglunda 

Cemal Tekin Lokantas1 
Bina sahibi Borektti Bay Huseyin tarafmdan yikilacag1 cihetle lokanta

mlz bir~ok fedakarhklara katlanarak ve bir~ok yenilikler gostererek yakm
da Taksim meydaru kar§Ismda 3 No. h diikkana nakledilecegi saym mii§te
rilemize arzolunur. 

Cemal Tekln Lokantas1 sahibi : Cemal Tekln 

.-___ ln.h.is.a.r~Ia.r~U·m-um-·M~ii·d•ii•rl.liii•fiulli·niiiid._e.n;.··--1 
1 aded torna tezgrun 
1 ,. makkap ,. 
1 • planya » 

1 - idaremiz i~in §artnamesi mucibince 2950 lira muhammen bedelli yu. 
kanda yazlh 3 kalem malzeme a~1k eksiltme suretile satm almacaktll'. 

(2985). 

Di!J tabibi 

MEHMED RiFAT 
Paris Dariilfiinununtlan mezun 

Cdaloglundan istanbul Beledi esi 
kars1sma nakletmistir. 

Miitercim aran1yon 
Eenebi bir miiessese taraf10dan 
lngilizeeden Tiirkceye ve FransJZ
cadan TOrkceye liyJkile terciime• 
ye muktedir iyi bir miitercim 
aramyor. Taliblerin ( Miitercim ) 
rumu2ile Istanbul 176 numarab 
posta kutusu adresine vazmalan 

Beyoglu Be§inci Noterligine 

27 May1s 1937 

Konya iskan Miidiirliigiinden: 
c;umrada yapuacak goc;men evleri ic;in liizumu olan ve sureti ihzar ve 

eb'ad1 ve cins ve miktan, fenni sartname ile kereste listesinde yaZlh (913) 
metre mikab mamul kerestenin 2490 say1h kanun ve olbabdaki Vekiller Heyeti 
kararma tevfikan 2/6/937 tarihine musadif c;ar~amba giinii saat 15 te Konya 
iskan Miidiirliigii Dairesinde pazarhkla ihalesi yapilmak iizere eksiltmiye c;l· 
kanlmi~br. 

1 - Keresteler Hadim ve Karaman arasmdaki Kandevir ormanmdan ve 
hiikumetc;e gosterilecek maktadan kesilecek ve orman resmi hiikO.mete aid 
bul unacaktlr. 

2 - Kerestelerin 455 metre rnikab1 mamul olarak 31 temmuz 937 tari
hinde ve 458 metre mikabt da gene mamul olarak 31 agustos 937 tarihinde 
C:umra kazasmda hiikumet~;;e gi:isterilecek teselliim mahalline teslim edilecektir. 

3 - Kerestelerin cins ve eb'ad ve miktanm gi:isterir liste ve fenni ve 
idari §artnameler istanbul ve Konya Iskan Miidiirlukler1nde mevcud olup ta
libler her zaman gorebilirler. 

4 - Talibler kerestelerin muhammen k1ymetine nazaran yiizde on be 
nisbetinde kat'i teminat akGesi det~ozito etmege mecburdurlar. 

5 - Talibler teminatlarile birlikte Komisyona bizzat veya musaddak 
vekilleri vas1tasile muayyen giin.ve saatte eksiltmeye i~tirak edebilirler. (2937) 

• 
Istanbul Vaktflar Direktorlii!lii ilanlar• I 

Muhammen 
bed eli ilk teminat 

Cinsi Miktan Kuru~ Lira Kuru~ !hale giinii 
Ekmek 50,000 11 412 50 14/6/937 pazartesi saat 15 te 

kapah zarf 
Siit 40,000 10 300 00 Ac;1k 14/6/937 pazartesi sa. 

15 te 
Yogurt 25,000 15 285 25 A~1k. 14/6/937 pazartesi 

sa. 15 te 
937 senesi iQin Gureba hastanesine liizumu olan yukanda yaz1h ii~ kalem 

yiyecek ayn ayn ve hizalarmda gosterilen ~ekillerde eksiltmeye konulmu§• 
tur. ihaleleri yukanda yaz1h giin ve saatte istanbul Vak1flar Basmudiirliigii 
binasmda toplanan komisyonda yapilacakbr. $artnameleri hergiin Levaz1m 
Kaleminde goriilebilir. Kapah zarfla yap1lacak ekmege istekli bulunanlar 
teklif mektublanm «2490 .. say1h kanunun tarifah veQhile haz1rhyarak ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Riyasetine makbuz mukabilinde 
vermeleri mecburidir. Posta ile gonderilecek teklifnameler bu saate kadar 
usulii dairesinde kapahp gi:inderilmelidir. Postada olacak gecikmeler kabul 

~ilmez. (2976) 

II - Eksiltme 28/V /937 giiniine rashyan cuma giinii saat 10 da Kabata§ta 
Levaz1m ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktxr. 

Ill - Muvakkat teminat 221.25 liradll'. 
IV - ~artnameler paras!Z olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden almabilir. 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden bir giin evveline kadar fiatsiZ tek • 

liflerini !nhisarlar Umum Miidiirliigu Muskirat Fabrikalar f;)ubesine 
vermeleri ve eksiltrniye girebilmek i~in tekliflerinin muvaf1k bulun
duguna dair mezkUr §Ubeden vesika almalan lazrmdrr. Son giin ve • 
sika verilmiyecektir. 

Yiiz hisse itibarile 35 hissesine sahibi 
bulundugum istanbul Limamna 289 si
cil numarasma kay1dh Tiirk sancagm1 

hamn (sAMt> vapurundaki salifiizzikir __. SATILIK LABORATUAR -J 
hissemi Salih Peker ve Mahmud Acar 
ve E§ref Akara 26 may1s 937 tarihinden Komple bir kimya Laboratuan ile bir mikroskop ve hassas bir balans sa· 
itibaren satml§ oldugumdan keyfiyet a- hhkhr. Taliplerin her giin saat 20 ye kadar Mackada Ralli apartJmanmda 
lakadaranca malfun olmak iizere ilam- II••••••• Sayan Ralliye miiracaat ey'emeleri 

VI - 1steklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci maddede 
yanh vesika ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme i~in tayin 
edilen giin ve saatte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olu
nur. (2710) -I - 1408 kilo litapon, 633 kilo re~ine, 633 kilo alc;1 pazarhkla satm ah-

nacaktll'. 
II - Pazarhk 28/V /937 tarihine rashyan cuma giinii saat 16 da Kaba • 

ta§ta Levazrm ve Mubayaat Subesindeki Alrm Komisyonunda yapuacaktll'. 
III - Sartn~~ler paraSIZ .o~arak ~ergii~ soz~ ge~en §Ubeden almabilir. 
IV - ~ste~il?rm pazarhk 1~m taym ed1len gun ve saatte % 7,5 giiven-

me paralar1le b1rlikte adx ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2840) -I - ~artnamesi mucibince muhtelif eb'adda tiiylii, tiiysiiz (32) aded 
lito makinelerine mahsus kosele merdane pazarlikla satm ahnacaktlr. 

II - Pazarhk 7/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ka
bata§ta Levaz1m ve Mubayaat $ubesindeki Alrm Komisyonunda yapua • 
caktrr. 

III - Sartnameler parasiZ olarak hergun sozu ge~en $Ubeden almabilir. 
IV - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giiven-

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2902) -I- 1000 aded kar gozliigu ve 300 ~ift tahta ayakkab1 pazarhkla satm 
ahnacaktlr. 

II - Pazarhk 31/V /937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 16 da Ka
bata§ta Levazrm ve Mubayaat §Ubesindeki Ahm Komjsyonunda yapllacaktlr. 

.. ~!I .::-:. Taliblerin verecekleri mallarm bir niimunesini Tuz Fen $ubesi 
Mudurlugune gostermeleri ve begenildigine dair vesika almalart lazrmd1r. 
~ - isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte yiizde yedi bu

~uk guvenme paralarile birlikte ad1 gec;en Komisyona gelmeleri ilan olunur. 
(2930) 

m taleb eylerim. 
Kabata§ Setiistii No. 32 de 

, Tahsin Ozyiiriik 
Dairede sakh bulunan nushaya muta

bik olan bu ilanname berayi ne§ir ve 
ilan Cumhuriyet gazetesine irsal k1 -
hnd1, 

26 mayts 937 

istanbul Limamnda 289 sicil numara· 
sile mukayyed SAM! vapurunun Tah -
sin Ozyiiriige aid yiizde otuz be§ hisse
sini resmen bizlere satm1~ oldugundan 
bugiinden itibaren ·imzalartmtz bulun -
madan bir gO.na muameleye giri§ilme -
mesi hususunun ii~iincii §ah1slara ila -
mm dileriz. 

Kefeli Hiiseyin han No. 26 
Salih Peker, Mahmud Acar, 

E§ref Akar 

Dr. HORHORNi 
Eminonii eczanesi yanmda hergiin 

ak§ama kadar hastalanm kabul 

eder. Tel. 24131 

.,_ TORKCE ve FRANSIZGA ...._ 
Daktilografiye ve muhasebeye vi
kif bir Sayan aran1vor. Galatada 
Tiirkiye Milli haDinda be§inci ka· 

ta miiraeaat. 

Gazi Anteb C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Haziran 937 sene basmdan itibaren mayts 938 nihayetine kadar 

G. Anteb Merkez Cezaevinin ekmek ihtiyac1 15/5/937 tarihinden itibaren 
yirmi be~? gun miiddetle kapah zarf usulile eksiltmiye konulmustur. 

2 - Eksiltme 10/6/937 tarihinde ve saat on be~te G. Anteb C. Miiddei
umumiligi dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Bir senelik muhammen ekmek ihtiyac1 350,000 kilodur. Bedeli mu
hammeni 31,P00 liradtr. 

4 - isteklilerin kanunen caiz 2362 lira 50 kuru~luk teminatlarmt kanun
daki tarifat dairesinde muhiirlii bir zarf iQinde eksiltme saatinden bir saat 
evveline kadar teklif mektubunu havi bir zarfla birlikte Komisyona tevdi et
meleri lazimd1r. 

5 - Sartname G. Anteb, Ankara ve istanbul C. Miiddeiumumiliklerin • 
dedir. Malumat edinmek istiyenlerin ihale giiniine kadar bu dairelere miira
caat etmeleri ilan olunur. (2805) 

Afvon Karahisar Belediyesinden: 
1 - Yap1lacak insaat: Afyonkarahisar Belediyesine aid 19,789 lira 68 

kuru~ bedeli ke~ifli hayvan pazar yeri in$aSidlr. 
2 - Bu in!laata aid sartname, plan, harita ve diger evraklan be~ lira he-

del mukabilinde Afyon Belediyesinden almacakbr. . . 
3 - Bu insaat 16/5/937 tarihinden itibaren 4/6/937 tarihine kadar y1rm1 

giin miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konmu~tur. 
4 - !halei kat'iyesi 4/6/937 tarihine rashyan cuma giinii saat 14 te Af

yonkarahisar Belediyesi Enctimenince icra kilmacakhr . 
5 - isteklilerin artbrma, eksiltme ve ihale kanununun kapah zarf hak· 

kmdaki hiikiimleri1,1e tamamen riayet ederek ihale tarihinden bir saat evve • 
line kadar zarflar1m vermii;i bulunacaklard1r. 

6 - Teminah muvakkate «1500• lirad1r. 
7 - Fazla malumat almak istiyenler tahriren veya §ifahen hergiin Af· 

yonkarahisar Belediyesine miiracaatle istedikleri mahimatl alabilirler. (2917). 
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INKIBAZI. 
EKSiLiK 

HAZIMSIZLIGI. MiDE 
VE Y ANMALARINI 

CUMHURiYET 

MAZON 
MEYVA TUZU 

9 

giderir. Hic;bir zararh ve miishil maddesi yoktur. Seker hastahw olanlar bile ala· 
bilirler. MtDE ve BARSAKLARI ALISTIRMAZ. lc;ilmesi Iatif, tesiri k~ 
lay ve miilayimdir. Yerini hic;bir miimasil miistahzar tutamaz. 

MAZON isim, HOROZ markasma dikkat. Deposu: Mazon ve Boton ecza 
deposu. Istanbul Y enipostane arkasmda No. 4 7 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------PAMN OmR~A·krv;· Aimli;a;;~si 
Ge~en sene gibi fevkalade orogramla acdtyor. 

Kad1koy Vaktflar DirektOrliigii iJanian -~ 
Ayhk kiras1 

Mahallesi Sokag1 Cinsi No.s1 Lira Kr. 
Pa~abah~e <;mar Ev 72/8 14 
Kadlkoy Caferaga Beyaz1d Kethiida Dukkan 18 6 

" Ziihtiipa~a Bagdad Ev 2 5 

" Osmanaga Mekteb Dukkan 2 15 
,. Caferaga Muvakkithane Di.ikkan 55 18 

ti'skiidar Giilfem Ha. Azizmahmud Ev 5 3 
,. F1sbkl! Cami Di.ikkan 2,4,6 20 

" Selamiali Daghamam1 Tarla 15 senevi 
,. Selamiali Karakol Ev 84 3 50Kr. 
,. Selmanaga Cami Oi.ikkan 49/4 6 

" Selmanaga Cami Di.ikkan 4/1 5 50 " ,. Atikvalde Eskidergah S. Odalar' 21 50 ,. 
" Muradreis Silahdarba~t Ev 95/87 5 
,. Muradreis Silahdarba~I Kuli.ibe 56 4 50 " 

Balaban - !maret 
bahc.;e 

" Rummeh - Depo 54/1 9 
medpa~a mii~temilah 

" Muradreis Cinili Di.ikkan 219 2 
'Erenkoy Merdiven • Mihrimahcamii Di.ikkan 4 1 

'O'ski.idar 
koy 

Karacaahmed Eski tiirbe 169 5 
odalan 

Erenkoy Merdiven • Mihrimah camii Diikkan 5 3 50 " koy 
Kad1koy ibrahimaga Cami Di.ikkan 17 2 50 ,. 

" 1brahimaga Cami Di.ikkan 19 2 50 " Yukanda mevki ve cinsi ve numaralan yazth emlakin mayts 938 sonuna 
kadar kiraya verilmek iizere arthrm1ya ~Ikanlm1~br. !haleleri 31/5/937 pa-
zartesi gi.ini.i saat 15 tedir. isteklilerin Kadlkoy Vaktflar Mi.idi.irliigi.ine miira-
caatleri. 

Kwmeti 
L. K. 

220 52 

68 24 

84 63 

Teminah 
L. K. 
16 54 

5 12 

6 35 

f/INIIN 
(2820) 

Uskiidarda Yenimahallede Miroglu so
kagmda eski 96 yeni 114 sayth evin 
tamam1. 
Uskiidarda Arakiyeci Caferaga mahal
lesinde Odalari<;i <;tkmazmda eski 57 
yeni 10 sayi11 evin tamam1. 
Uskiidarda Arakiyecimehmed mahalle
sinde Alacaminare sokagmda eski ye-
ni 2 sayl11 arsamn tamam1. 

Yukanda mevki ve cinsleri yaz1h vaktf yerlerin arbrmalan on giin uzahl
mi~br. ihaleleri 31/5/937 pazartesi saat 15 tedir. isteklilerin Kad1koy Vaklflar 
Mi.idiirliigune miiracaatleri. 

Tlirk Hava Kurumu 

BOY OK PiY ANGOSU 
2 nei ke~ide 11 Haziran 937 dedir 

Biiyijk ikramiye: 4 0. 0 0 0 liradU" .•• 
Bundan ba~ka: 15.000, 12.000, 10.000 lirah.k ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) lirahk iki aded miikiifat vardu ... 
Ayrtca: (3.000) liradan ba~hyarak (20) liraya kadar bi.iyiik ve kii

~i.ik bir~ok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin plandan isti
fade e:mek icin bir bilet almaktan ~ekinmeyiniz ... 

Canakkale ~arbayltgindan: 
l - Elektrik motorlerinin santrala teslim her tonu 26 lira 95 kuru~tan 12975 

lira 25 kuru~, muhammen bedeli 973 lira 25 kuru~ ve muvakkat teminatt 
500 ton Somikok komiirii 18 giin mliddet ve kapalt zarf usulile eksiltmi
ye ~1kanlm1~hr. 

2 -- Istekliler bu 1~e aid ~artnameyi parasJZ olarak c;anakkale Belediyesi Elek
trik Sefliginden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31/5/937 pazartesi giinli saat 15 te Belediye Dairesinde Encii
men huzurile yaptlacaktlr. 

~ - Teklif mektublarmm ihaleden bir saat evveline kadar Enci.imene mak· 
buz mukabilinde verilmesi, posta ile gonderilecek mektublarm yukan
da yaztlt saate kadar yeti~tirilmi§ olmas1 ve zarflarm miihiir mumile ka
pahlmu~ olmasx. 

5 - Eksiltmeye i~tirak edebilmek i~in isteklilerin kanunt evsaf1 haiz bulun-
malarJ laz1m l!eldilii ilan olunur. (2861) 

Yeni getirttigimiz son model HANSA ·LLOYD 

TAM DiZEL KAMYONlARI 
Karakoy Palas kar§JSmda 84 numarah magazada te,hir 

edilmektedir. ' 
~---• B~a!fl~k!!a.~k~a~m~y~o~n~a~lm~a~d~a~n~b~lr~d~e~fa~t~e~c~rU~b~e~e~d~l~n~lz~·:.!!!!!!!' 

Amasya C. Miiddeiumumiliginden: 
1 - Amasya Cezaevinin mali 1 haziran 937 gi.inlinden 31/5/938 sonuna 

kadar beheri 480 ~ifti. 960 gram itibarile bir senelik 122640 kilo Amasya Bele
diyesinin kabul ettigi ikinci nevi bugday ekmegi bugiinkii Belediye rayicine 
gore 10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25/5/937 glinlinden itibaren 15 
gun mi.iddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - !steklilerin muhammen bedelin yiizde yedi buc;ugu olan 781 lira 80 
kuru~ nisbetinde para veya tahvilat veya banka mek.~u~lannm mahsus kanun
daki sarc-hati vec;hile teklifnameye ekliyerek ihale gunu olan 8/6/937 salt gii -
nli saat 15 e kadar Amasya C. Mi.iddeiumumiliginde toplanan Komisyona ver
:tneleri laztmdir. 

3 - ihale gi.inii Mi.iddeiumumilik dairesinde toplana~ ~omisyona saat 
15 ten sonra verilecek teklifle teminat mektublan kabul ed1lm1yecektir. 

4 - ihale 8/6/937 sah giini.i saat onalhda Amasya C. Mi.iddeiumumilik da-
iresinde toplanan Komisyon huzurunda yaptlacakhr. .. . . . v. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Muddemmumthgme veya 
.... Cezaevi Direktorli.ii:!iine ihaleden evvel mi.iracaatleri ilan olunur. (2982) 

Daktilo arantyor 
Ankarada c;ah§mak iizere bir bayan daktilo aramyor. Talibler-in acilen 

saat 10 - 12 arasmda Sirkeci Sanasaryan Han 34 No. ya mi.iracaatleri. 

Deposu: A. EMiRZE, Istanbul 
Sultanhamam Dikranyan han 3 

istanbul asliye 6 net hukuk mahkeme
sinden: 

Nazmiye tarafmdan Aksarayda Baba 
Hasanalemi mahallesi Kmktulumba 
caddesi Bosnova Dariilhadis medresesi 
10 numarada iken ikametgaht belli ol -
mtyan kocas1 aleyhine ac;t1~ bo§anma 
davasmdan dolay1 davetiyenin on be§ 
gi.in miiddetle ilanen tebligine ve tah -
kikatm 8/7/937 tarihine musadif per -
§embe gi.inii saat 10 a talikma karar ve
rilmi§ ve davetiyenin bir niishaSI da 
mahkeme divanhanesine astlmi§ oldu
gundan mezkfir glin ve saatte istanbul 
asliye altmct hukuk mahkemesinde ha
ztr bulunmasr, aski takdirde gxyabmda 
tahkikata devam edilecegi teblig yerin
de olmak iizere ilan olunur. 

Dr. Suphi ~enses 
idrar yollan hasfallklan mfifehaSSISI 

Beyoglu YildiZ sinemasx kar~ 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere rar&SIZ 
Tel: 43924 

• 11~ .. 
AL 

Zayi - 5/234 numarada kayrdh liman 
ci.izdamm1 kaybettim. Yenisini alaca -
g1mdan hi.ikmii yoktur. 

Ra§id oglu Mustafa 

r " Providence ,. transatlantikile • 

I 

Paris Seyahatleri 
1 inci seyahat 11 Haziran 
2 nci , 4 Agustas 

Donii§ : Nis- Monte Karlo - Roma 
Brindizi ·Pit e . tarikile vaptlaeakbr 

Fazla maiOmat i~in : 

N A K 
seyahat acentabA"Jna miiraeaat. 

Galata, Rthhm cad. 7. Tel. 43126 

BURSA - ~EKIRGE 

Saghk oteli ve 
~elik banyosu 

On senedenberi <;ekirgede otel -
cilikle i§tigal etmekte ve bu kere 
de gene <;ekirgede Hamam cadde
sinde 29 numarah SAGLIK otelini 
mliceddeden kii§ad ettigimi saym 
mli§terilerime arzederim. 

Otelim muntazam temiz ve fiat
lar ehvendir. Saffet <;elenk 

<;atalca hukuk hakimliginden: 
c;atalcamn Balabanburnu koyiinden , 

Kerim ktzt Kerimenin ayni kiiyden ko
casi Selim oglu Receb hakkmda ikame 
eyledigi bo§anma davasmm icra k1hn -
makta olan muhakemesinde mliddea -
aleyhin ikametgahmm mec;hul bulun -
masmdan hukuk usulii muhakemeleri 
kanununun 141 inci ve miiteakib madde
lerine tevfikan gxyabda §i.ihud istima 
ktlmd1gmdan bahisle mi.iddei vekili -
nin mi.iddeaaleyhe be§ giin zarfmda gi
yab kararl yazdtrmasma ve miiddea -
aleyhin de sekiz giin zarfmda itiraz et
mesine ve ilan mliddetinin on iki giin 
olmasma karar verilmi§ ve muhakeme 
giinii 9/6/937 c;ar§amba giinii saat 10 a 
talikma karar verildiginden i§bu g1yab 
karan gazete ile ilan olunur. 

(32917) 

SahtO !16 na~muharrtrt: Yancu Nadi 
Umum' nesrtyatt tdare etten Yazs Iller! 

Milt!ilrft: Hikmet Muni' 

Cum/l.urtJI~ matbaan 

Sofrada 

.. 
,ABIIIKAOA 

fNSAN fll O!I•EO! N 

ftHNI U$ULLEIU 

YIIIANII! 

IIURUTULUft 

E I.E HI II 

I'AIIETL£NIR 

iNHiSAR SOFRA TUZU 

fakat UTF AKT A ••• 

inh isar 

MUTFAK TUZUNDAN 
$A$MA YINIZ! 

SUADiYE PLAJI A<;ILDI 
Fevkalide program ve blr ~ok yeniliklerle 

30 MAVIS PAZAR GiinO 
Resmi kii,md• yap1lacakt1r. 

Gazino - Lokanta - Plaj - Otel - Sinema ve Aile Park1 
Tiirkiyenin biricik istirahat ve eglence yeridir. 

Maruf san'atkir Profesor i 5 T E R N A D idaresinde CAZ 
Zengin varyete- Nefis ve ucuz yemek ve me§rubat 

Fiatlar : Gazinoda Aile Parkmda 
Pazar gfinleri sinema ile me~rubat 50 Kr. 25 kr. 
Diger giinler • • • • . • • 25 , 15 , 
PlAj biitiin gun i~n Pazar gUnleri 25 Kr. 

, Diger gUnler • • • • • • 20 Kr. Aym:a loca parast ahnmaz. 
Y Pmek getirmek 

• 
I 

Grip, NezJe, Nevralji, Siyatik, Ba~ ve Di~ agrilar1, Artritizm 
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Ey~·ab, ~u giizel vazo dii§tii. Binbir par~a oldu. ~imdi ne yapmah ? 

(:arenin birisi kmlan par~alara toplayap yapa~hrmak ise de, tabii bu suretle vazonun eeki giizelligi yerini gelmez. 

ikincisi ve ~ayam tercib olam ise. k~r~k par~alaa•a ahp, yerine yepyeni bir vazo almakhr. 

Bilhassa bu iki c;are size herhangi bir masraf ihtiyarrnl icab ettirmiyorsa hangisini tercih 
edersiniz ! 
Fakat, bir soguk hava dolabt aldtg1n1z takdirde, bu iki $&kilde de hareket etmek kabildir. 
<;unku $oguk hava dolaplart her turiU bozukluga kar$1 teminathdtr. 
Ancak teminat1n biri bozulan parc;alar1n tebdilini veya tamirini tekeffUI eder. Oiger bir 
teminat ise, bozulma ne $ekilde olursa olsun, tekmil mekanizmay1 tamamile degi9tirmegi 
tekeffUI eder. Bu teminat $ekilde ise ancak FRIGIDAIRE 'dedir. 

Siz de tekmil sogutma cihazanan degi$tirilmesini 
teJ.-..?.fful eden teminat $&hadetnamesi talep etmegi 
behemehal unutmayan1z. 

~ENERAL MOTORS 

Bi RAD(;RL(;Rve$~ , 
15TANBUL 

VE BUTUN SA 1,IE ~UBELERiNDE 
Adana- Muharrem Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed ;;evki Zaman ve $s1 
Bahkesir - Hiiseyin $ahlan 

Bursa - Marko Herman lzmit - Hilmi Kaman ve §eriki 
Kayseri - Zeki Saatman 
Konya - Ali Ulvi Eranda~ 
Mersi~- <;ankaya §irketi 

Diyarbekir- Misbah Miinib Uras karde§ler 
Eski§ehir - Hikmet Ozgiir ve Hasan T ogman 
Gazi Anteb - Hasan Hilmi ve Abdullah Giizel 

Giiniin 2.4 saatinde hasta 

GRiPiN 
ka§elerini kullammz. 

GRiPiN: Biitiin agn, SlZl ve sanCI· 
lan keser. 

GRiPiN: En §iddetli ba§ ve di§ agn
lanm siiratle dindirir. 

GRiPiN: Nezle, grip ve romatizma· 
ya kar§1 l;Ok miiessirdir. 

icabmda giinde 3 ka~e almabilir. 

Ambalajlarda 
GRiPiN kelimesine 

dikkat ediniz. 

1 - HiikUmet tarafmdan satm alman ve idaremize devrolunan istanbul 
Dok ve Antrepo ~irketinin 1906 yrhnda ihra~ eylemi~? oldugu obligasyonlar -
~an 12/5/.193~ tarihinde Beyoglu ikinci Noteri huzurunda icra k1lman ke~ide 
Ile amort! ed1len 302 tahvilinin itfa bedellerile tedaviilde kalan obligasyon . 
~ardan 62 num~rah faiz kupon bedelleri haziran 1937 den itibaren i~ BankasJ 
Istanbul ~ubes1 tarafmdan idaremiz namma tediyeye ba~lanacag1. 

2 - Amorti edilen her tahvil mukabilinde 62/80 No.h 19 aded faiz ku
ponlanm havi olmak ~artile cem'an (22) lira (44) kuru~ odenecegi bildirilir. 

(2934) 

Karacabey Haras1 Direktorliigiinden: 
iyi dam1zhk ve kuvvetli i~ hayvam temin etmek istiyenierin ihtiyacml 

kar~1lamak iizere Haram1zda yeti~?tirilen en iyi evsafta damiZhga, ko~uma ve 
kasabhga elveri~li muhtelif ya~ta manda bogas1, inek ve erkek, di~i malakla -
rmdan 100 ba~, karas1g1r ineklerinden de 20 ba~m perakende vc esmam pe -
~inen odenmek iizere ac;1k artbrma suretile 4 haziran 937 cuma giinii ac;Jlacak 
olan Manyas Panaymnda sati~lart yapllacag1 ilan olunur. (2926) 

HAKiKI 
ViM 

DAHA EYi 
TEMiZLER 
ve ZARAR 

VERMEZ 
Ucuz sert temiz
leyici maddeler 
kullamrsamz hem 
~ok ~all~arstntz 
hem de eHantn 
sauhlan derin ~iz 
gilerle ~izilir. En 
emin usul HA
KlKl VlM'i kul
lanmakdtr. Onun 

I I 

yumu~ak ve hafif tesiri sauhlan bozmaz ve 
~izmez. En bi.iyi.ik lekeleri bile VlM ~abuk 
ve kolayltkla siler. Islak bir beze bir az kor-
santz kafi gelir. 

<;AT AL Bic;AK, AH~AB AKSAM, PORSELEN ESYA, 
BOY ALl YERLER, MADENi E~Y A ve CAM E~YANIZl 

Temlzlemek icin daima ViM kullanmtz. 

Taklidlerden sak1n1n1z. 
. 

Devlet Demiryollar1 l'letme Umum MtidUriUgUnden 
!daremizin Eski~ehir hastanesile talebe pansiyonunun bir senelik ihtiyacr 

alan 25 kalem sebze ve 15 kalem meyva 2 grup halinde ve ayn ayr1 ihale edil
mek iizere 9/6/937 c;ar§amba giinii saat 15 te Haydarpa~?ada gar binas1 dahi -
lindeki Komisyon tarafmdan ac;1k eksiltme ile satm ahnacakhr. 

Sebzenin azami ihtiyac miktarma gore muhammen bedeli 1634 lira 20 ku
ru~ ve meyvanm muhemmen bedeli 1267 lira 75 kuru~tur. 

Bu i~?e girmek istiyenlerin sebze il;in 122 lira 57 ve meyva ic;in de 95 li· 
ra 9 k"uru~luk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettigi vesaikle birlikte 
eksiltme giinii saatine kadar Komisyona mi.iracaatleri laz1md1r. 

Bu i~e aid ~artnameler Eski~ehirde Hastane Operatorliigu ile Talebe 
Pansiyonu Direktorliigiinden, Haydarpa§ada Komisyondan paras1z olarak 

daihhlmaktad1r. 2868) 

Di\5,. macunlar1n1n incisi 

KOHiNOR 
Macunudur. 

Buou bir kere kullananlar arbk aynlamazlar, 
kullanmamt~ olanlar bir deoesinler. 

lzmir sat!§ §Ubesi z Bay Ahmed Buldanloglu ---• 

27 May1s 

• 

~ 

'~AP' 
\ MVLV~I 

~2'~~-

KAJ:lA 

-
Samsun - B. Albala ve oglu 
Tokat- B. Albala ve oglu- Cerna] Kovah 
Trabzon - Harunlar miiessesesi 
Zonguldak - All RIZa 1nce Alemdar oglu -SEFAliN 

Ba§ agnlanndan ~ok 
tsbrab ~ekiyordum. 

SEFALiN 
Beni kurtardt, b akt-

ntz ne rahabm. 
Ba, ve di' agr•
lar•, grip ve yaz 
nezlelerin i der· 

hal ge~irir. 
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 

ambalajlarm1 araym1z 
._ ________________________________ _ 

Erzurum Abidesi Miisabakast iki Ay Uzattldt 
Giizel San' atlar Akademisi Direktorliigiinden: 

Erzurumda yapilacak olan abideye aid miisabaka miiddeti iki ay uzahl-

1 m••"':~::~;:· ~~ a::;ar DirektOrliiiill itfutlarl(
2954

l I 
Pangalb Elmadag1 caddesinde 9 No. h ev 

., ., ., 19 ., ev 

., Cumhuriyet :o 83 ,. evin iic;iincii dairesi 
" ,. ., 87 ,. aparhmamn birinci dairesi 
" ,. ,. 87 :o aparhmamn iic;iincii dairesi 
" ., ., 87 ., aparbmanm onuncu dairesi 
Siirpagob vakf1 akaratmdan yukanda mevkileri yaz1h evler 31/5/938 ta-

rihine kadar kiraya verilmek iizere ac;1k arthrm1ya konulmu~tur. 
isteklileriP 7/6/937 pazartesi giinii sa at 3 te Beyoglu Vaklflar Direktor· 

liigii Akarat Kalemine gelmeleri. (2975) 

Y eni Tiirkiyede oturmak bahtiyarhgma eren • 

BAYANLAR 
Evlerinizi yUksek zevkinize gore sUslemelisiniz. 

Bunun i~in ; 
E.· i. Du Pont de Nemours et Cie. 

de Newburgh, N.Y. mamuiAtl 
c;ok zarif 

PERDELiKLERiNi ARAYINIZ. 
Ankara - Anafartalar caddesi Kmact Ha01 albnda Bekir Ha

mamct magazasmda sattlan perdeliklerle beraber Du Pont ma
mulab sotra bezlerini de gormelisiniz. 

Du Pont Fabrikasmm vapbg1 mallar ~ok daya01kh ve iamamile y1kanabilir 

Benzerlerinden sakma01z ve markasam 1srarla isteyioiz. 
Du Pont mamuiab Jstanbulda a§ag1da ya21h magazalarda sabhyor. 

Etablisman Orozdi-Bak Istanbul I Lazaro Franko Mahdumlan Beyoglu 
Yordan Ayanoglu ,. A.D. Zaharyadis " 
Hasan Alanya 
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Galata Mefru~at Pazan Galata 
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