
CUMHURiYET 

Yavrular1n1z1 benim 

Ozlii unlarile besleyiniz 
Hasan Deposu : Istanbul • Ankara • Beyoglu 

istanbul Liseler Sattnalma Komisyonundan: 
Erzakm Miktart Muhammen Teminat Eksiltme Eksiltme giin ~artname 

cinsi bed eli tekli ve aaati be deli 
Dagh~ eti 101000 46460 
Karaman eti 28000 12040 Kapah zarf 5/6/936 379 
Kuzu eti 19100 8786 S.l5 
Srgrr eti 21300 8520 

76806 5685 45 
Ekmek 470000 51700 3872 50 Kapah zarf 5/6/936 259 

s. 15,30 
Sade yag 48500 41225 3091 88 Kapab zarf 5/6/936 206 

s. 15,45 
Toz teker 94000 24910 2288 60 Kapah zarf 5/6/936 153 
Kesme teker 19000 5605 5.16 

30515 

1 - Komisyonumuza bagh yabh Lise ve Mu allim mekteblerinin yukarrda miktarr, muhammen 
bedellerile ilk teminatlan ve eksiltme giin ve saatleri, tartnamelerin tedarik bedelleri hizalannda ya
zrh erzaklar kapab zarf usulile ekailtmiye konmuttur. 

2 - Ekailtme Istanbul Liseler Muhasebeciliginde toplanan Komisyonda yaptlacakttr. lsteklilerin 
tartnamelerde yazth kanuni vesikalardan batka Ticaret Odaamtn yeni yll vesikasr ve teminat makbuz
larile beraber teklif mektublannl ihale i~in tayin e dilen saatlerden bir aaat evvel makbuz mukabilin
de Komisyon Riyasetine vermeleri, ilk teminatlarm t belli giin ve saatten evvel Komisyon Riyasetinden 
alacaklart iraaliye ile Liseler Muhasebeciligi veznesine yabrmalan. 

Sartnameler Komisyondan bedeiJeri mukabilinde abnabilir. (2687) 
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Kum sanc1lanm keser. Bobreklerde 
kum te§ekkiiliine mani olur. Te§ek
kiil etmi§ bulunan kum ve ta§lann 
dii§mesini temin eder. Kabiliyeti te
daviyesi S1hhat ve l'itimai Muave· 
net V ekaleti namma profesorlerimiz 
tarafmdan yap1lan tecrlibelerle res· 

men tasdik edilmi§tir. 
YENl B1R KES1FT1R 

Umumi sab§ deposu: 
,SARK MERKEZ ECZA 

. TORK ANON1M S1RKET1 

Rumen Seyrisefain idaresi 
Tatil mevsiminde RomanyaYJ (kap· 

bcalarile giizel havalarile me§hur say -
fiyelerini) ve diger memleketleri gez
mek imkaruru vermek i!rin, posta va • 
purlarile Kostence, Pire, Beyrut, Hayfa 
ve iskenderiyeye 1 haziran 1936 ta • 
tarihinden 30 eylul 1936 tarihine kadar 
yaptlacak sefer tarifelerinde ~imdiki 

fiatlar iizerinden % 20 tenzilat yaptla • 
cagm1 saym halka bildirir. 

Keza, Berlin, Breslau, Dresden, 
Var§ova, Lvov, Briiksel, Lahey ve 
Londraya tenzilath direkt bilet karne • 
Jeri verilmektedir. 

Biiyiikadada kirahk 
Biiyiikadanm iyi bir yerinde, dorder 

odah iki daireyi havi giizel nezaretli 
bir apartrman mobilyasile beraber ayn 
ayn veya birden kirahkhr. Dolu sar -
met vardtr. 

fstiklil caddesi 99 numarah Ankara 
aparhmant 4 numaraya miiracaat. 

Muallimler, 
Avukatlar, 
Hatibler! 

PASTiL FOR 
Sizin en iyi 
dostunuzdur 

ASTil FOR 
MUtemadi faaliyetle yo
rulan, soguk alg•nllgln· 
dan, gogUs nezlesinden 
oksUrUkten mustarib o
lan han~erelerl, bogaz 
guddelerini, nefes boru-

laran• tedavi ve 
vikaye eder 

ASTiL FOR 

GiizelliQin Bahar1 
Di~LERDiR 
Siz de gunde iki defa 

RADYOLiN 
kullanarak agz1n1zdaki ba

ahrl muhafaza ediniz. 

istanbul Telefon Direktorliigiinden: 
Muhammen bedeli Cif. 4950 lira olan 1000 aded miisbet, 1162 

aded menfi akii plagt ve teferriiatile 60 aded muhtelif eb'adda cam 
kab a!;tk eksiltmeye konulmu,tur. lhalesi 9/6/936 sah giinii saat 15 
te Istanbul, Tahtakale Telefon Direktorliigiinde yaptlacakbr. ~art
namesi parastz olarak mezkiir Direktorliik LevazJm dairesinden ah
nabilir. Muvakkat teminat 372 liradtr. Taliblerin yukarrda yazth 
giinde saat 14 e kadar teminat ak!felerini yattrm•t olmalart laztm· 
d1r. (2210) 

Esiksehir 
' 

Belediyesinden: 
Mezbahada kesilecek hayvanabn kesim ve nakliyesi 1/6/936 dan 

ha,Iamak iizere bir sene miiddetle a~rk eksiltmiye konulmuttur. 
Jhalesi 22/5/936 cuma giinii saat on bette Belediye dairesinde ya
ptlacakttr. Bu ifi iizerine almak istiyenler teminatlarile beraber o 
giinii burada hazar bulunmahdtrlar. Fazla bilgi edinmek istiyenler 
tartnameyi her zaman Belediyede veya miinadide gorebilirler. 

«1012» (2550)' 

KA$E 

NEOKALMiNA 
Grip - Nevralji - Ba~ ve di§ agnlan - Artritizm • Romatizma 

Tiirkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankasr istanbul ~ubesinden: 

Malatya Tapu Miidiirii Bay Celal adma yazth D stmfmdan bir 
hisselik 17488 numarab Bankamtz aksiyonunun hiikiimsiiz addedil

Kastmpa~a Niifus memurlugundan: digini ve ba,ka numara ile Bay Celale yeniden. aksiyon verildigini 
Kasrmpa~ada Zincirlikuyu caddesi bildiririz. (2769) 

3 No. oturan Rus milletinden Fiodesiya 
bu kere ihtida ederek islam olmu~ ve I · ) · · I 
adt Havva olarak tesmiye ktlmmt§hr. --·I.st.a.n.h_u_I_v_a·k·I·f·Ia.r-·D·i·r·e·k·to.·· r-u·· g.u.· _n.a.n.t.a.r.•--

Sahfb ve Ba§muharrtrt Yunus Nadi 
umumt ne~rtyat1 tdare eden Yaz1 i§Zert 

Mildilril: Hikmet Miinif 

Matbaaczlzk ve Ne§riyat Tii.rk Anontm 

~lrketl • istanbul 

Eski,ehirde yaptlacak olan Yen ice ham ami in,aab i~in almacak 
olan 2100 torba ~imentonun ihalesi 27 mayts 936 !;ar,amba giinii Es
ki,ehir Evkaf ldaresinde yaptlacagt il~n edilmif ise de bu in,aat lcra 
Vekilleri heyeti kararile emaneten yaptlacagmdan evvelce yaptlaa 
ilam!! hiikmii ol~adtgt ilan olunur. _(2770). 



BUG UN 
Z nei sabifemizde: Siyasi icmal 

5 inci sabifemizde: Yukan Tunada 

bir gezinti - Re§id Saffet, Paris mek • 
tublan 

6 nc1 sahifemizde: Havac1hk bahis • 

~eri - Abidin Daver, Spor haberleri 

iSTANBUL • CAliALOliLU 
Onbirinci yJI sayJ: 4311 Telgraf ve mektub adre.sl: Cumhurly~t, istanbul - Posta kutusu: istanbul, No 246 Guma 22 MayiS 1936 

Telefon: Ba~muharrir ve evi: 22366 Tahrir heyeti: 24298 Idare ve matbaa k1smile Matbaacll1k ve Ne§rlyat l,;llrketl 24299 • 24290 

... 
1'iirkiyemizin 
liayati i,Ierinden: 
Ziraat Enstitiilerimiz 

Ankara: 21 mayts 

IC9J irka~ y1lhk bir fasila il~v• b~ 
lg} defa tekrar ziyaret ettlg!IDIZ 

Avrupa Harb Tehlikesile Kar$1 &$1yor 
Italy a tedarikat yap1yo!:! F ransada tela~ ba~lad1 

Badoglio Romaya geliyor 

Harb tehlikesi ge~inciye 
kadar orada kalacak 

Bel~ika Krah arayt bulmak iizere ingilter~de 
esrarengiz bir seyahate ~1kb. M. Grandi 

ingiltereye teminat verecek 

italyan 

cenubda 

ordusu 

ilerliyor 

Habe, hiikumeti me~hul 
bir yerde faaliyetine 

devam etmektedir 

Ziraat Enstitiilerimizi en c;a· 
buk bir gozden ge~iri$le dahi olsa ar· 
hk iki ii~ saat i~inde gezmek miim· 
kiin degildir. Nitekim biz iki iic; sa· 
at j~inde Enstitiilerimizin yansm1 da· 
hi goremedik. Enstitiilerimizin hepsini 

gormek i~in her biri bu kadar saatlik bir 
iki ziyaret daha yapmakhgimlz laz1m gel· 
dig.i bilhesab anla~IIml~tlr. Bu ziyaretleri 
de yaparak tetkiklerimizi ikmal edecegiz. 
F akat ilk gordiigiimiiz kadanmn heyeca· 
mm soylemek i~in diger ziyaretlerin sonu
nu almaga kadar beklemek tahammiilii· 
nii gosteremiyoruz. llmin b1k1p usanmaz 
tahJiilerinden ~Ikan neticeJer oyledir ki 
Ankarada kurulan bu Enstitiiler kendi· 
lerine c;izilen yolda yiiriiyerek ileriledikc;e 
ve yiikseldik~e memleketin kazanacag1 
bilgi ve zenginlik geni~liginin gozleri ka· 
ma~t1racak nisbetlerini $imdiden hakika· 
ten heyecanlarla tahayyiil ediyoruz. An
kara Ziraat Enstitiileri ziraate ilmi ve 
fenni hakim k1lmak amacile kurulmu~ ve 
i~e koyulmu§ miiesseselerdir. Buna gore 
miiesseselerin umum1 mevzuu Tiirk vata· 
nmda biitiin tabiatin ilim gozii ile mii~a- italyanlarzn yent t~gaZ etttklert 
hede ve tetkikidir. Her alanmdan binbir sahay1 gostertr hartta 
faydah sonuc r<Jkarmak azmile ele ahnan Adis Ababa 21 (A.A.) - !talyan· 
boyle bir i~in nekadar c;ekici bir mahiyet· Jar, Debra Marcosa girmi~lerdir. Ita! • 
te olacagml pek kolay anlars1mz. Her &U· yanlar bu suretle Codjam eyaletini kon· 
bede ve her ~ubenin binbir parc;asmdan trollan altmda bulundurabilecek bir vazi· 

Y eni bir ihtilaf daha 

lngiltere AdisAbabadaki 
askerini geri ~ekmiyor 
italyanin ii~ defa tekrarlanan taleblerine 
ingiltere red cevab1 verdi. italya vaziyeti 

vahim ,ekle sokmamaga ~ab,tyor 
,--.,------

her biri iizerinde, hatta en kiic_;iigii iize· yete gelmi~lerdir. 
k

"kl d h b' · · · .. "k · t M z·s · ve Habe•istanc!a Badog!toya Mare~<al Gra•t'ant' Adt's Ababaya rinck yap1lan tet 1 er en er mnm Sl· M. Musolinintn riyasettnde toplanan Buyu. F~ts ec 1 ' . t • ,. "' • Adis - Ababada ingtztz setareti ve Htndli muhafulan 
ze verdigi his sonsuz bir sevincdir. vekdlet edecek olan Mare~al Graztan geliyor 

Tabl
.at

1
' sever misiniz diye sormak ta A' gv1"ne go"re M. Musolini, icabmda kendi- Adis Ababa 21 (A.A.) - Mare•al Londra 21 (A.A.) - Royter Ajan- giliz tebaasm1 himaye eden Frans1z ve 

Roma 21 (A.A.) - Royter )ansi • ~ d · ~· ·· P · L d 1 
So 
.. z mu·· diir? T abiati kim sevmez? F akat d 

51
'Je 

1
'
5
t1' •arede bulunmak iizere Mare~ali Graziani, A dis Ababa tayyare kararga· smm ogren Igme gore, ans ve on ra- ngiliz kuvvetlerinin geri rek.ilmesi ltal-

muhabirin en: Y d k' 1 I f' I ') F 1 '} .. 
onun esranna niifuz ederek kendisini be· Mare§al Badoglio, zecrt tedbirlerin yanmda bulundurmak istemektedir. hma gelmi§tir. Mumaileyh, Mare$al Ba- 1 a 

1 
Hta ~~n seNlr en e1 ~ansa ved ng1 • ya tarafmdan §ifahi surette iltimas edil· 

§erin saadetine hizmet edecek bir itaate b b' . htemel bulunan ltalyada silah alttna ~agtnlanlar doglionun gaybubetinde ona vekalet e· ere anciye ezaret en arasm a ya • mi§tir. 

b
. b' k d h se e 1yet vermes! mu . . 'ld'V' ·· F · . p1lan mutad noktai nazar teatileri ma· lt 1 b k 1 · • kil 

irca ettiginiz zaman ta Jat m ere a a Avru ada harb tehlikesi zail olunclya Romadan blldtp Igme gore a§Ist decekhr. . . . a yanm u uvvet enn gen ~e me• 

::viA~:;:'. z:~~'t::.~t::~:b~i~~!; kado; ltolyada k.Iacoktn. Zonnedildi - [A>!= Sa. 
1 ""'~.~.~~.~ ............................ r:.:~~:: .. ~.~:.: .. ~.~.~ .. ~.~~ .... ~:~~~ .. ~~~.~.: .. ~~.~~~~~~: . .:.~~~:.'.~ .. :~ .~.~ .. : .......................... ~~:~"" Sa. 1 ..... 1 de] 

t£~:.~}!f.~~;!;:~~~~r;: M~~~; .... d; .... t~·hlik·~y~·d·~·§iiif( lora ga~etesi~e gOre Her ~ eye rag~ .. ~.~ .. !" .... 
mas! iic; be§ giinde ve iic; ~e§ ~!lda ~~~~- Akd k 
mez. Dii§iiniinuz ki Turklyenm ?utun Baldvin Suveys,in tahkim ve enJZ mJsa IDI Fransa, italyayi kazanmJya raii~Iyor'. 
ta§I topragi, yeraltmdaki cevherlen ve V k•J• • ~ T 
yer iistlindeki hayvanlan, nebat~~n v~ mu·. dafaa edileceg\J ini soyledi Hariciye e I ID11Z Aksi takdirde Alman .. italyan - Macar ittifakile 

Balbktan Adriyatige kadar 100 milyonluk bir 
fa,ist seddi kurulmastndan korkulmaktadtr 

muhtelif iklimlerinin biitiin kab1hyetlen 
gozden g~irilerek ayn ayn tesbit edile~ .b t teklif etmis! 
cektir. Bu kendi ba~ma bir alemdir. An· Libya SlnJrlnda Mls~in miidafaa terti ab . amam- ' 
kara Enstitiilerile i~te biz bu alemin kine Iandi. Vehl.b Pa,a Jtalyanin bir bu~uk ... m. tl.yon. luk 
ilk adlmlanmiZI atml§ ve onun binpir me· d 
selesine el koymU§ bulunuyoruz. Alem 0 Habe~ ordusile Mtslrl kolayca i~gal edecegl {Jkrln e 
kadar bliyiiktiir ki bize ilk kurulu~lan s1· "f • " 

ralannda ihtiyaca kafi binalar gibi gorii~ 
nen Enstitiilerin muhtelif daireleri man· 
zumesi daha ilk ad1mlarda i~e nisbetle 
kii~iik kalmaga ba$laml§tlr bile denilebi· 
lir. Su cameka.ndan dolup ta~an bugday 
r<e§idleri, a~1k goriilliyor ki, birkac; y!l 
sonra kendi ba~ma koca bir bina istiye· 
cektir. T etkiklerin boyle ilerileyi§i ise 
memleketimizde bu ana mahsuliin 1shfa· 
sma hizmet ederek yakm bir gelecekte 
Tiirkiyenin en iyi bugdaylan en rahat 
ve en bol bir surette yeti~tirdigi goriilebi· 
lecektir. Simdiden Polath bugday nevi· 
mizin biitiin diinyaca en iyi bugday say!· 
)an Manituba bugdayma faik vas1flan 

tesbit edilmi~ bulunuyor. . . 
Tiirkiyede ka~ c;e§id bugday ye.tl§~· 

yor? Bir Rus ziraat alimi memlek~hmi· 
zin bir k1smmda yapm1~ oldugu tetk1~l~r: 
le bugdaylanmiZln iic; yiiz elli ~e§!dilll 
tesbit etmi§ ve bunun iizerine gayet kl~· 
metli biiyiik bir kitab da yazm1~tl .. ~n~tl
tiilerimiz bu k1ymetli eseri kendi d1~111~r~e 
~evirtmektedir. Bizim Enstitiilenrmzm 
ara§brmalan sonunda bu miktardan daha 
~ok bugday c;e§idi bulunmu§ olmakla be· 
raber heniiz ara~brmalann sonu gelm~~ 
mi§tir. Memleketimizde bulunacak bu~
day <;e~idlerinin bind en a~ag1 . o_lmlyac~gl 
tahmin ediliyor. Bu ~e~idler J<;md: yu~
ylllardanberi kan§a kan~a teredd~ e~I§ 
bugday nevilerinin de az olmadlgl. §Im· 
diden goriilmektedir. T etkik ve tashyede 
ilerilendikr;e muhtelif toprak ve iklimlere 

YUNUS NADI 
[Arkast sa. 3 siltun 5 tel 

~ "'\ r . J k. 
\ Flnlandiyaaa 1 

1iirkler 
Arasznda 

Be~ giin 

Yazan : Nadir Nadi 

M a Matruhta lngiliz karargaht ve siperler 
ers d h I d'l • .. 

21 (H 
·) _ Avam Ka· ler tarafmdan mli a a e e 1 mesme mu-

Londra USUS! . v• S" k 
b .. kli celsesinde beynelmi· saade edilip edilm1yecegi ve uvey§ a • 

mara~m~ ug_un h kkmda hiikfunetten nalmdaki emniyet tedbirlerinin ne suret· 
lei sJyasl vaZiyet a I . d' ~· 1 t . k 11 sorulmu~tur. Bu miinase· e takv1ye e Ilecegi sor~ mu§ ur. 
bn r<O su~A~~ 1 neticesinde M!Slr ile Ba§vekil M. Baldvm bu suallere ce· 
betle son a. 15e. e

1
r . b k memleket· [Arkast Sa. 3 siltu.n 4 tel 

F·l' . . d h 11 I• enne a§ a I !StlDin a 1 'l 11111111111111111111111111111111111111111111111111uumnn••nunuunnnm•nnuum•uunmu 

""88Yi~ ..... ~'i'~cag1 belliydi, 
Yeni Hal 

alelacele 

ihtiyaca 
ah,ab bir 

kif a yet etmedigi i~in 
yapdtyor Hal daha 

Yeni Halde in~aat 
h yerinde ah§ab yeni baren ac;Ilacakt!r. Y almz biiyiik Halde 

Eski Meyvka O§Uldn v nu diinkii nusha- perakende sah§ yapilmadlgi halde bura· 
H Al I a ta 0 ugu b'l k · a yap! m B · Hal birkar< giin da perakende sah~ da yap1la 1 ece hr. 

d yazm1§t1k u yem ~~zda 'k I d:lecek ve ayba§mdan iti- [Arkan Sa. 7 81ltun 4 tel 
1~m e 1 rna e 1 

Bu maksadla Cenevrede 
8 lk d I I • • b" Paris 21 (A.A.) - Cazeetler, dUn 

a an e ege er1n1 Ir M. Sarraut, M. Boncour, M. Leger ve 

irtimaa ~aglrmls M. Blum_ ar~smda y.a~Ilml~. ol~n go~~-
~ • meier netlcesmde hanc1 vaz1yebn vah1m 

Sofya (Telefonla) - Sofyada ~;1kan degilse de pek ciddi oldugunu ve Cenev· 
Zora gazete&ine isvi<;reden bildirildigi- re toplanhsmm yakla m1~ olmas1, !ngil • 
ne nazaran D1§ i§leri Bakam Tevfik tere ile italya arasmdaki gerginlik ve A· 
Rii§tii Aras, Montrode toplanacak Bal- v~turyadaki vaziyet dolay1sile c;ok acil 
kan konferans1 igin §imdi Cenevrede tedbirler almmasmm zarur1 bulundugu • 
bi.iyi.ik bir faaliyet gostermektedir. Ha- nu meydana «;1karm1~ oldugunu ittifakla 
riciye Vekilimiz Milletler Cemiyeti kon- kaydetmektedirler. 
seyi azalarmdan maada Balkan devlet • 
lerinin de Cenevredeki daimi delegele
rile bu husus i<;in birka<; defa gorii§ -
mii§tiir. 

Bu hususi gorii§melerde Bulgar gaze
tesine gore biiyi.ik bir alaka uyand1ran 
ve muhtelif dedikodulara sebebiyet ve
ren §U teferruat meydana <;Ikmi§: 

Hariciye Vekilimizin fikrine gore, 1-
talyamn Habe§istandaki zaferinden son-

[Arkasl Sa. 4 siltun 4 tel ............................................................ 
6 aybk kontenjan 

listesi ~1kt1 

Petit Parisien gazetesi, ftalyan - Ha
be~ ihtilafmm tasfiyesi usullerine ve ltal
yanm Avrupada mesai birliginde bulun
maga miitemayi] olup olmad1gma dair 
Paris, Londra ve Roma arasmda hemen 
noktai nazar teatilerinde bulunulmasmm 
zarurl oldugunu ehemmiyetle kaydet • 
mekte ve aksi takdirde !talyamn Cenevre 
mliessesesinden aynlmasmm kat'iyet kes· 
bedecegini ilave eylemektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

«ftalya, otomatik bir surette Alman • 
yaya ve Macaristana yakla~acak, yana • 
~acak ve erger; Balt!k denizile Adriyatik 
denizi arasmda yiiz milyon insandan mii· 
rekkeb bir fa~ist seddi viicude gelerek 
demokrat Avrupay1 ikiye bolecek ve teh
likeli bir surette F ransay1 en emin men -

Yent te$ebbiislerde bul~tnacak olan Fran. 
su Naztrt Pol Bonkur, Romanya Kralt 

Karol ve Titu.lesko ile goril!Jilrken 

faatlerinden ay1racakt1r.» 

Paul Boncourun yapacagr temaslar 
Paris 21 (A.A.) - M. Blum, diin 

M. Sarraut ile M. Paul Boncour ve M. 
Alexis Legeryi kabul etmi~tir. Corli§me· 

[Arkast Sa. 7 siltun 2 de] 
Kararnamenin biitiin 
esaslar1n1 ne,rediyoruz IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Ankara 21 (T elefonla) - Bir tern· 
muz 1936 tarihinden Hnunuevvel 1936 
sonuna kadar mukayyed olacak kon· 
tenjan kararnamesi Vekiller Heyetinden 
c;1kh. 1936 senesinin temmuz, agustos, 
eylul, te§rinievvel, te§rinisani, kanunuev· 
vel aylarmdan ibaret alb ayhk devreye 
aid ithal rejimi listeleri de bu kararna
meye baghd1r. Kararnameye bagh S 
listesinde yaz1h tarife komisyonlanna 

[Arkasl Sa. 7 sUtu.n 4 tel 
I llllllllllll til 11111111 II IIIII IIIII Ill II 11111111 Ill fl I II fll 

Ba,vekil tayyare ile 
istanbula geliyor 

Ankara 21 (T elefonla) - Ba~vekil 
lsmet lnonli ile Naf1a Vekili Ali Cetin· 
kayanm bugiinlerde tayyare ile 1stanbula 
eeyahat etmeleri muhtemeldir. 

Hidiseler aras1nda 

Neca~inin hatzralarz 
Jngiliz; gazetelerinden biri, Habel}il-

tan lmparatorunun Kudiiate yaz; • 
maga bal}ladrgr hatrralarrm nel}redi -
yor. $erefli ve elim inhbalarm yiihii 
altrnda buram buram terliyen bir ha
fr:zanrn son ifrazaft neler olabilir? 

Bunu diil}iinmiil} ve lmparatorun 
hatrralarrna l}oyle bal}lryabilecegini 
tahmin etmil}tim: 

eBen, Habel}ittan /mparatoru, Kral· 
lar Kralr, Necal}iler Necal}iai, Lie Ya,. 
aunun haleli, Raa Talari ve Habel} 
tahtmdaki unvanile cihanda mefhur 
Haile Seliiaiye, bugiin, 9 mayrs 1936 
tarihinde, Kudii&te, Hazreti Davud 0 • 

telindeki hu&usi dairemde hahralan • 

mt ya.z;mrya bal}lryorum. 
. c~in ~ohuz; yiiz yirmi sekiz yrlt bi· 

rr~crtel}rr~ ayrnrn yirmi sehizinci gii -
nu, Kralr~e Zaoditunun hirnm•tile 
yiikaek tahttna ~rktrgrm Hubefi•tana 
aid aiyaai hatrralarrmtn teferriiatrnr 
ya.zmr-?'a bal}lamadan evvel, gayet e• 
hemmryetli Ve cihan tarihincle me~hul 
halma11nr reva gormedigim bir hadi· 
aeyi, omriim vela etmez; de haydede • 
mem korkusile hemen IJUracrkta nak · 
letmeyi hendi kendime irade ediyo . 
rum. (Zira kendimden bal}ka irademe 
tiibi hi~bir tebaam halmamrl}hr.) 

cEy Necal}iler NecaJift., ey bundan 

[LfJ.tten sahtteyt ,evtrtntz) 



I II II 
VIYANA DO.N .. U~U 

Tarihi tefrika: 40 M. TURHAN TAN 

Tiirk el~isinin Kalenberge 
hayabnt degil, hatta 

gidi~i Viyanantn 
Viyanablartn 

takvimlerini bile degi~tirmi'ti 

Viyana hayat1 artlk tek bir mihver ii
zerinde doniiyordu. T akvim degi~mi§, 
saat durmu§. hesablar ba§kala§ml~h. im
paratordan sokak sahcJ!arma kadar her· 
kes diinden veya evvelki gunden bahset· 
mek is terse: «Turk elc;isinin Kalenberge 
gittigi giin» diyordu. Saatle gene onun 
konagmdan <;1khg1 ve konagma girdigi za
mana gore hesablamyordu, kadm erkek; 
c;olugun c;ocugun butun konu§ma mevzu
lan da elc;iydi. Onun ba§mdaki sorguc;• 
tan ayagmdaki c;izmeye kadar ta§Idlgl 
her§ey, dillerde dola§lyordu, munaka§a 
zemini oluyordu ve ninnilere giifte te~ • 
kil ediyordu. 

$ehirde ab§veri§ te durmu§ gibiydi. 
Cunku halk mesireden mesireye gotiirii
len Elc;i Pa§ayl gormek ic;in i§ini giiciinu 
buak1yordu, yollarda dola§Iyordu. im • 
parator hergiin bir bahc;ede, bir ko&k • 
te ve bir konakta Kara Mehmed 
Pa§a §erefine ziyafet verdiriyordu. Va
lide 1mparatoric;e, bu tantanah toplam§· 
]ann hepsinde hazu bulunuyor ve kendisi 
de haftada bir iki defa elc;iyi sarayma 
c;agmyordu. 

Kara Mehmed Pa§a, Avrupa siyaseti 
iizerinde uzun bahisler yap1lmasma Vl~si
le veren bu ziyafetlerden memnundu. 1s
panya krah ikinci Sarlm kiZI ve Leopol
dun kans1 bulunan Margrit, hasta babasi
nm olmesile Madrid tacmm kendine in
tikal edecegini ve o vakit Kara Mehmed 
Pa§ayi lspanyaya davet edecegini soy
liyerek yakmda yiiz gosterecegi sezilen 
veraset muharebelerinde Turkiyenin A
vusturya lehine yardimmi temine ,;ah§
ml§tl. Elc;i, bu noktaya mim koydugun
dan her birle§mede fJrSat kolluyor ve sozii 
ispanya tacma intikal ettiriyordu. 

lmparaorun kans1 ve Anne imparato
ric;e onun bu bahse verdigi ehemmiyeti 
kendi <;1karlanna uygun bulduklanndan 
Madrid tahh iizerinde vukua gelecek bir 
degi§ikligin Pariste, Londrada, 1svec;te 
yaratacag1 heyecam uzun uzun anlatl • 
yorlard1, lstanbulun o mada Viyanaya 
dost davranmasm1 §imdiden rica ediyor
lardi. Elc;i, bJy1k altmdan giilerek bu yal
van§lara alaka gosterir gibi davranmakla 
beraber Fransa ile Avusturyamn ve in • 
gilterenin bogu§maya ba§ladiklan mada 
Tiirklere dii~ecek vazifeyi hesablamaga 
sava§lyordu, bu vazife, onun dii~iincesi
ne gore, Viyana uzerine yiiriimekten ve 
143 yil once yanm buak!lan biiyiik i§i 

tamamlamaktan ba~ka bir§ey olamazdt, 
fa kat T opkap1daki §evketlular, Bab•ali
deki devletlular acaba bu kiyaseti goste
rebilecekler miydi, yoksa ahkca davra • 
mp firSah kac;lracaklar miyidl? · 

Kara Mehmed Pa§a, miilahazalannm 
bu noktasmda tasalamr ve belli etmeden 
ic;ini c;ekerek mmldamrd1: Kader, Ka • 
derullah I. Almm1zda ne yaz1h ise onu 
goriiriiz. 

Fa kat duyduklarmt, sezdiklerini keli
me kelime haf1zasma gec;iriyordu, ma· 
smda istifade etmek iizere kendisine ser
maye hamhyordu. Ayni zamanda Tiirk 
giiciiniin azametini Viyanahlara tamt
mak ic;in hic;bir vesil eyi kac;JrmJyardu. 
Mesela bir gun, Almanlann Kalenberg 
dedikleri eski Viyana eski Bee; kalesine 
gitmi§ti. Orada uc;suz bucakstz bir bo&luk 
goriiliiyordu. Elc;i Pa§a, en keskin goz· 
lerin bile a§amadigl bu ISS!Zhgl Ba§vekile 
sordu: 

- Sizin akmc1lann yadigan!. 

Cevabmt ald1, Avusturyah diplomat 
dogru soyliiyordu. Uyvar seferi suasmda 
Kmm askerlerile birkac; Turk sipahisi bu
ralara ve hatta daha ilerilere akm yapmt§· 
lard1, iki yiiz bin esir ahp gotiirmiislerdi. 
Kara Mehmed Pa~a. o velveleli akmm 
bu kadar k1sa bir ciimle kinde yadolun
masma dayanamad1: 

- Bizim Evliya, dedi, Uyvardan ge· 

evvelki •ava~ta, Adua zaferinin ba~lr
ca amili, Harrar ilbayr ve Habe~ or -
dulan ba~kumandanr kahraman Ras 
Makannenin oglu, Krallar Kralr ve 
bit;areler bit;are•i Haile Sela•iye! Sa
na irade ediyorum! Derhal yaz! Ve 
i~te derhal yazryorum: 

«Bin doku:r. yuz. otuz altr yrlr eylUl 
ayrmn on dorduncu giinii, yani ltalya 
ile muharebe ba~lamadan bir miiddet 
evvel, mezkur memleket Ba$buyrugu 
Sinyor Musolini nezdine miizakerat 
it;in bir el~i gonderdim. Venedik •ara
ymda, kalabalrk bir heyet it;inde elf;i
mi huzuruna kabul eden Sinyor Mu -
>olini, kendisine: 

«- lmparatorunuz Haile Selasiye, 
4.di•ababadaki tahtmda otu,rmrya de
'Jam edecek, fakat biitiin Habe$idan 
'•enim hiikmiim altrna girecektir!. 

«Dtmre.rle elt;im itiraa ederek~ 
«- Aman Sinyor Musolini HIIIM'cl· 

len akmc1lar ic;indeydi, c;aguahm da kts· 
say! soyletelim. 

Ve dedigini yapmaktan da geri kal • 
mad1, onlara Seyyah1 getirterek biiyiik a· 
kmm hikayesini soyletti, lmparatorla Na
zilanna dinletti!.. E vliya <;elebi, bizzat 
ya§ad1g1 biiyiik maceranm heyecamm ye
ni ba~tan duyarak biiyiik bir hatib hiivi
yetine biiriinmii§ ve kar~Ismdakilere Turk 
akmmm biitiin ha~metini ve biitun deh • 
~etini tathrmt§tl. 

Elc;i Pa§a, ~erefli bir destamn engin 
belagati i~inde gozleri buyiiyen, dudak· 
!an kuruyan adamlan ic;ten gelen bir haz
la seyrediyor ve arama Evliyay1 aferin· 
lerile §evke getiriyordu: 

- T ez gec;me hoca, acele etme hoca, 
atlama hoca . .. 

Bununla beraber nazik goriinmegi de 
ihma] etmiyordu, kimi ( 1 ) elini s1k • 
mak, kimi sesini duymak i§tiyakile ve bir 
k1smi da ondan mahrem bir iltifat, gizli 
bir nevazi§ gormek hulyasile yamna ge· 
len kibar kadmlara zarif hediyeler dag1· 
tlyor ve devlet adamlannm hepsini bu §a· 
hane comerdlikten istifade ettiriyordu. 
Ondan bir a§k dakikas1 dilenen ve bu e· 
me!lerini klVllcimla yazilmi~ bir arzuhal
den farks1z bakJ§Iarile anlatmaga c;ah~an 
kadmlar, yiirek bak1mmdan ugrad1klan 
mahrumiyeti ellerine konan armaganla 
avutarak evlerine doniince bu centilmen 
davrani§Jn gururunu konuya kom~uya 
hayk1rmaga giri§iyorlardJ. Hiilasa Elc;i 
Pa§a, o giinlerin her cephede sevilmi~. 
begenilmi~ bir kahramam idi. (2) 

Fa kat Kara Mehmed azab ic;indeydi. 
Oturdugu evin e§igine hergun ~ic;ekten 
paspas oren kadmlar, yava~ yava§ i§i az
dnarak sarkmtihga ba~laml§lar ve yigit 
sipahiyi giilden kumbaralar, laleden mis
ketlerle bombard1man etmege koyulmu§
lardi. Bir bardak §arab ic;irmek bahane
sile onu evine sokmak isteyenlerin haddi 
hesab1 yoktu. 1lkin bu davetlere kar§t na
zik davranan Kara Mehmed, ~arablann 
kadehle degil dudakla sunulmaga kalki
~IIdigml goriince kendini toplaml§ ve yan 
c;izmege ba§laml~h. Lakin kadmlar gene 
bombardimanlanna ve yalvan§larma de
vam edip duruyorlard1. 

Aygud da, Gultekin de ayni durum • 
dayd1. Viyana giizelleri bu tiiysiiz deli
kanhlarda hakiki hirer melek melahati 
bularak bin bir c;e§id diizen kuruyorlar ve 
onlardan hirer hatira kazanmak ic;in ~Ir· 
pimp duruyorlardi. 

Halbuki onlar, Kara Mehmedle Ay
gud ve Gultekin, yaman bir derdin 1stna· 
bm1 ya§Jyorlardi. (:iinkii ta§Imlan m, ar
tik ses verecek bir hale gelmi§ti. Gultekin, 
Viyanaya gelindikten biraz sonra 1~1 
sezmi§, Aygudu bir ko§eye c;ekip sikl§tl • 
rarak vaziyeti anlaml§tl. Elc;i Pa§a ziya
fetler, eglenceler ic;inde giinler, haftalar 
ve aylar gec;irirken onlarm aralannda 
mahpus kalan sir da biiyiiyiip gidiyordu. 

LArlcas~ var] 

(1) Bu akln hikayesi Evliya Qelebi seya
hatnamesinln altmc1 cUdinde (S : 364-377) 
yazilidir. Kirk bin Tiirk akmcisl o seferde 
Holandaya kadar ilerlernl§ler, Lahey, Srlse, 
Amsterdam onlerlnde dola!i>ml§lar ve Bro.n. 
denburg iizerlnden gene Uyvara gelml§ler
di. Evllya • Kara Mehmed P~anm ikl yiiz 
bin olarak tesblt ettl~i - eslrlerden ba§ka 
6020 araba kumali ve 26000 at getlrdikle
rlnl .sOyler. 

(2) Kara Mehmed Pa~a. Vlyanada ken. 
dlni zlyarete gelen kadmlarla erkeklere 
nasl.l ikram ettigtnl sefaretnameslnde ~oy. 
le anlat1r: 

cMukaddema varan el~ilerln hizmet.Ine 
Qasar tarafmdan tayin olunan adamlara 
ve salr gelip gldenlere blrer mlktar he<ilye 
verilmek adet olmagln bu kullan dahl hiz
metlmlze verllen adamlara ve gorii~me~e 
gelip glden ricalii nlsadan her blrlne kendl 
yammizdan riayette lktldar gosterip kim
seyi tehidest gondermedlm. 

Viyana saraym<lan bu el~l heyetlne gun. 
de on be~ koyun. ikl kuzu, yetrnl§ klle arpa 
ve yiiz elll kuru~ har~llk verlldigl de Sefa. 
retnamede yazilldir. Fakat koyunlar ancak 
yedl, seklz okka gellyormu~!..:. 

leril Biitiin Habe,i•tan zatr a•ilane -
lerinin murakabe•i altrna girecek ol
duktan •onra imparatorlugun ne hiik· 
mii kalrr? Bu $erait altrnda HabefiS· 
tan lmparatoru olmrya kim razr olur? 

«Deme•i uzerine, kalabalrk heyet 
ara•rnda, kr•a boylu, ~ahane edalr, krr 
bryrklr asil bir zat ayaga kalkarak: 

«- Ben! diye bagtrmr~trr, 
cEl~im biraz dikkat edince bu asil 

zatrn ha~metli ltalya Krall Hazret • 
leri oldugunu anlar ve edebe riayetle 
siikut eder. 

cBu tarihi hadi•eyi boylece kay -
dettikten •onra ben, hi~ olmazsa ken· 
di ba$rna buyruk bir imparator arfa -
tile hatrralarrmrn deger kr•rmlarmr 
yazmrya ba,lryorum. 

«Bin •ekiz yiiz dok•an •eneai tem· 
muzunda dunyaya geldim. llah .. . :. 

PEYAMI SAFA 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve 
Failleri me~hul 

kalmt' su~lar 
Adliyenin yeni tebligat 

yapbgt asdstz ... 
Bir gazete, lstanbulda failleri mer; • 

hul kalmi§ suc;larm c;ogalmast Adliye 
Vekaletinin nazan dikkatini celbettigin
den V ekaletin miiddeiumumilige gonder
digi bir tezkerede kanunun muddeiumu • 
milere verdigi geni& salahiyeti kullanarak 
icabmda zab1ta memurlan hakkmda ce· 
za kanununun 154 iincii maddesini tat
bik etmek suretile hic;bir sue; failinin 
me~hul kalmamasma dikkat edilmesini 
bildirdigini yazmakta idi. 

Keyfiyeti diin fstanbul Miiddeiumu
misi Hikmetten sorduk; bize ~unlan soy
ledi: 

«- Adliye Vekaletinin boyle bir i~' a· 
nndan malumattar degilim. Ancak ka
nunun bir maddesine istinadeo. biz ote • 
denberi faili me~hul kalmi§ suc;lan takib 
eder ve yakalamakta aciz ve ihmali >(O· 
riilen memurlar varsa haklarmda taki • 
bat yapanz. Bundan ba§ka yeni bir&ey 
yoktur.» 

MVTEFERRIK 
Milletler Cemiyetine muzaheret 

cemiyeti toplanbst 
Glaskoda, bir haziranda toplanacak 

olan Milletler Cemiyetine muzaheret ce
miyeti toplanlisma i§tirak edecek heyeti • 
miz evvelki giin ingiltereye hareket etmi§
tir. 
Ziraat Umum miidiirii Trak· 

yadan geldi 
Trakyamn Zirai vaziyehm tetkike 

gitmi§ olan Ziraat Umum Miidiirii Abi· 
din tetkikahm ikmal ederek ~ehrimize 
donmii& ve Ankaraya gitmistir. 
Muallimler i~in Almanyaya 

seyahat tertib edildi 
lstanbul Alman mektebinin tavassuti

le 5 temmuzda ba&laylp otuz be~ giin 
devam etmek, Berlin ve Almanyanm bel
liba§h miihim &ehirlerini gezmek iizere 
muallimlere mahsus bir seyahat tertib e
dilmi&tir. Seyahat, Romanya, Macaris
tan, Avusturya iizerinden yap1lacak ve 
i$tirak edecek muallimler gittikleri yerler· 
de c;ok miisaid §artlar altmda misafir e· 
dileceklerdir. 
lnktHib amb i~in M. Prostun 

fikri almacak 
Belediye ink1lab ami! hakkmdaki tet

kiklerine devam etmektedir. Alakadarlar 
amtm Marmara ve Karadenizden gelen 
vapur yolculan tarafmdan goriilebilmesi 
ic;in tercihan KJZkulesinde yap1lmast fik
rindedirler. Maamafih amtm veri tayin 
edilmeden evvel sehir mutehasslSI Pros • 
tun fikri ahnacaktu. 
Tiirkku~unda talebeler ucu~ 

tecriibelerine ba~ltyorlar 
istanbul Turkku~undaki dersler iler 

lemege ba~laml&hr. Diin ilk defa olarak 
birinci grup talebeleri planar iizerine 
bindirilmi~ ve her biri mustakillen muva
zeneyi bozmadan yerde k~rkar metro 
planorii yiiriitmege muvaffak olmu§lar • 
d1r. Kendisini goren bir muharririmize 
diin mekteb mudurii tayyareci Savmi §Un· 
Ian soylemi~tir: 

«- Simdi ii~ grup halinde c;ahsiYO -
ruz. Birinci grup muvazene hareketleri 
yapmaktad1r. ikinci grup k1sa rublara, ii· 
~iincii grup ta gordligiiniiz gibi uzun rub
lara ba&lamJ§!ir. T alebeler arasmda c;ok 
kabiliyetli c;ocuklar vard1r. Bunlann a
rasmda ilk olarak kay dolan muallim N a
ciye de ~ayam hayret bir kabiliyet gos • 
termektedir. Boyle giderse haziramn 
on be&inde talebelere uc;u& yaphrabilece· 
giz.» 

Diin derslerden sonra Oniversite mey
damnda planorcu muallimler talebeyi 
~evke getirmek ic;in uc;u&lar yapmislardn. 

DEMIRYOLLARDA 
Arda seddi yeniden yaptlacak 
Arda nehri k1y1smda Sark Demiryol

lan tarafmdan yaptmlmt~ olan seddin 11 
metroluk bir k1sm1 bundan bir miiddet 
evvel yJkilml~h. Kumpanya seddin yap1l· 
mas! ic;in sularm alc;almasmi ve yagmur 
mevsiminin ge~mesm1 beklemektedir. 
Bundan sonra sed yapllacaklir. 

Sark ~imendiferlerinin 
hesablan 

Devlet Demiryollan tarifeler dairesi 
miidiirii N aki ve $ark Demiryollan nez· 
dindeki hiikumet ba~komiseri Salahaddin 
N af1a Vekaletince gosterilen liizum iize
rine Sark Demiryollannm 935 y1h hesab
lanm tetkik etmektedirler. Bu tetkikat, 
sirketin mubayaa teklifini tetkik i~in yap!• 
lacak fevkalade heyeti umumiyesi yak· 
lasmi~ oldugundan pazartesi giiniine ka
dar bitirilmi~ olacaktn. Cumartesi giinii 
de fevkalade heyeti umumiye toplantm 
yap1lacakhr. Bu toplanhda hiikumeti 
kimlerin temsil edecegi heniiz bildirilme
mi~tir. 

Memleket Haberleri ) 
Galatada Ermeni 
kilisesinde olanlar 

Diin de papazlar 
grev yapblar 

Son zamamlarda . ....,....-..., 
s1k s1k kendisin -
den bahsettiren Ga 
latadaki Ermeni ki 
lisesinde diin yeni 
bir hildise daha ol
mu~tur. Eskiden -
beri per~embe gi.in
leri istanbulun her 
tarafmdan Erme -
niler, Galata kili -
sesine gitmekte -
dirler. Diin gerek Hadiseye mii.daha
per§embe, gerekse le eden Patrik kay
paskalyamn 40 mc1 makamt Aslanyan 
giinii oldugundan kalabahk fazla ol -
mu§ ve kilise dolmu§tur. 

Mutad zaman ge<;tigi halde papazla -
rm kiliseye gelmedigini goren balk en
di§eye ba§lami§, neticede uzun miid -
dettenberi maa§ alamad1klan ic;in pa -
pazlarm grev makammda dua okuma -
maya karar verdikleri anla§lliDI§tlr. 

Bu esnada kiliseye gelen Patrik kay
makami Piskopos Aslanyan i§e miida -
hale ederek papazlan ikna etmi§ ve a
lacaklarmm tediye edilecegine dair te
minat vermi~tir. 

Galata kilisesinde cereyan eden ha • 
diseler hakkmda salahiyettar mehafil
den ald1grmiZ malumata gore, mesele 
zannedilcUgi gibi bir cemaat meselesi 
degildir. 

Birka<; sene evvel yap1lan intihab ne
ticesinde miitevelli heyetine se<;ilen 
baz1 azalar son zamanlarda mahkeme
ye miiracaat ederek reislerinden §ika • 
yetlerde bulunmu§lardir. 

Yalmz kald1gmt goren miitevelli he
yeti reisi vaziyetini idame ettirebilmek 
i~in Galata kilisesini miistakil kilise 
ilan etmek istemi§se de, Ruhani meclisi 
derhal bir beyanname ile hallu ikaz et
mi§ ve Tiirkiye Cumhuriyeti kanunlan 
mucibince her hangi dini bir cemiyet 
te§kil edilemiyecegini bildirmi~ti. 

Bu te§ebbiisiin de akim kalmas1 iize
rine miitevelli reisi bu sefer de papaz • 
!arm maa~lanm vermemege ba~lami§, 
neticede diinkii Mdise zuhur etmi§tir. 

Cismani meclisi erkanmdan bir zat 
diin bir muharririmize demi§tir ki: 

c- Galata kiliscsi miitevelli heyeti 
reisi kilise ile biitiin akaretlerine vaz1 -
yed etmek istiyor. Buna raz1 o]mJ.y~ 
arkada~lan mahkemeye miiracaat et • 
mi§lerdir. Bu mesele cemaatimizi ala -
kadar eden bir mesele degil, tamamile 
§ahsi bir i§tir. Esasen senelerdenberJ 
sarfedilen gayretlere ragmen halktan 
kimse miitevelli heyeti reisine iltihak 
etmemi§tir. 
~imdi mesele mahkemededir. Ya • 

londa hadisenin biitiin teferruatl mey
dana c;1kacak ve adalet yerini bulacak
br. Vaziyeti size iyice anlatmak i~in bir 
misal zikredecegim. Bir ferd ~1kar ve 
Evkaf idaresi iyi idare edemiyor, diye
rek her hangi bir camiyi vaz1yed eder 
ve kimseye hesab vermiyerek istedigi 
gibi hareket ederse kanun buna miisa • 
ade eder mi? i§te Galata knisesinde ce
reyan eden hadiselerin asll mahiyeti 
budur.~ -------

3,000 talebe 

3 haziranda askeri 
kampa ~tktyor 

Oniversite talim taburu 1935 • 1936 
tedrisat y1hm bugiin kapayacakhr. T abur 
kumandanbg1 imtihanlan miiteak1b ta • 
lebeleri derhal kampa almak ic;in ham
hklara ba§lamJ§tlr. T a lim taburu 3 ha
ziranda biitiin tec;hizatile beraber kamp 
mahalline gidecektir. Bu y1l kampa gi • 
decek 3,000 talebenin imtihanlan ayni 
zaman zarfmda bitmediginden fakulte 
ve yiiksek mektebler dort k1sma aynl -
mi§Ilr. 

Birinci grup T1b fakultesinin birinci 
ve ikinci sJmflarile Edebiyat fakiiltesi ta
lebelerinden miirekkeb olacak ve bunlar 
10 haziranda kampa <;Ikacaklardir. 

lkinci grup Hukuk fakiiltesile Guzel 
san' atlar Akademisi, di§ tababeti ve ec -
zac1 mekteblerinden miirekkebdir. Bun
Jar 2 temmuzda kampa ba§hyacaklardu. 
Oc;iincii grup 22 temmuzda talimlere 
ba§hyacaktu ki bunlar Miilkiye mektebi, 
Yuksek Miihendis mektebi ve Fen fa -
kiiltesi talebeleridir. 

Milli Sigorta 
~irketinin hesabt 

Kat'i vaziyet haziranda 
belli olacak 

Tiirkiye Milli sigorta §irketi hayat si
gorta polic;eleri iizerindeki ,;ah§malanm 
bitirmi§ ve §irketin mevcud polic;elerinin 
ac;1k bir tablosu ile I kanunusaniden 
§irketin faaliyetinin hiikumet~e durdurul
dugu mayis ba§Jna kadar olan zamana 
aid bilanc;osunu ve kar zarar hesabm1 
ikllsad V ekaleti tefti§ heyetine tevdi et
mi~tir. 

Foniks sigorta §irketinin hayat k1smJ 
polic;elerinin ise sayJlmasJ ve hesablan bit
mek i.izeredir. Bunlar da birkac; gi.ine ka
dar miifetti§lere bildirilecektir. Foniksin 
Turkiyede yaphgi harik sigortasmm ta· 
mamen Federal sigorta ~irketine devrine 
musaade edilmi§tir. 

Esasen Federal sigorta §irketinin de mii· 
diirii, Tiirkiyede Foniks §irketinin miidiirii 
olan Heedir. Foniksin istanbul §Ubesi he
sablannda bir aykmhk bulunmadJgl ic;in 
bun a miisaade edilmi§tir. F akat Tiirkiye 
Milli sigorta ~irketinin hesablan burada 
bozuk oldugundan harik k1smmm bir yere 
devrine miisaade edilmemi§tir. Bu §irke
tin vaziyeti haziranda yaptlacak heyeti 
umumiye toplanhsmdan sonra anla§Jia -
cakhr. 

Diger sigorta §irketlerinde yap1lan tef· 
ti§ler devam etmektedir. ~imdiye kadar 
on §irketin tefti§i tamamen bitirilmi§tir. 

MALIYEDE 
Maa~ tevzii gecikecek 

Haziran mali seneba~1 dolay1sile her 
Vekalet ve her dairenin kadrolannm ay
rl ayn tebligini beklemek icab ettiginden 
bu aym birinci gunii verilmesi laz1m gelen 
memur maa&lanmn birka~ giin gecikmesi 
ihtimali vard1r. 

v~ ayllklar 
Miitekaid, eytam ve eramilin ii~ ay

hklanmn tevziine haziramn on be~inden 
sonra ba~lanacakhr. 

KVLTOR ISLER/ 
Yeniden actlacak ortamektebler 

Y eni ders senesi ba$mdan itibaren ~eh~ 
rimizde yeniden ac;IlmasJ icab eden orta 
mektebler hakkmda Maarif Miidiirlii • 
giince tetkikat yapJimaktaydJ. Bu tetki
kat ikmal edilmi~ ve haz1rlanan rapor 
Maarif Vekaletine gonderilmi~tir. 

Ortamekteb imtihanlan i~in 
yeni bir tamim geldi 

Maarif Vekaleti, lise ve orta mekteb 
imtihan talimatnamesine zeyl olmak ii • 
zere diin Istanbul Maarif Mudiirliigiine 
bir tamim gondermi~tir. Bu tamime p;ore 
haricden lise mezuniyet imtihanma gire • 
cek olanlann imtiham, lise son simf tale
belerile birlikte yapiiacakhr. Bu imtihan· 
lar bir komisyon marifetile yapiiacaktu. 
Bu komisyon, lise bitirme imtihanlannl, 
olgunluk imtihanlarile birlikte yapacak • 
t1r. Haricden ortamekteb mezuniyet im • 
tihanma girmek istiyenlerin imtihanlan 
da orta mekteb son simf imtihanlarile be
raber yap!lacakhr. 

Askerlik dersleri'nden imtihan 
i~in bir talimatname yapthyor 

Maarif Vekaletince, alakadar mekteb
lere gonderilen bir tamimde mekteblerde 
okutulmakta olan askerlik derslerinin im· 
tihanlan hakkmda bir talimatname yapii
makta oldugu ve bu talimatname p;onde· 
rilmeden askerlik dersinden talebeye sJmf 
ge~me notunun verilmemesi bildirilmi~tir. 

ONIVERSITEDE 

Yabanct dillerden imtihan 
Oniversite yabanc1 diller mektebinde 

lie; giindenberi devam eden sozlii imtihan
lar diin bitmi&tir. 1mtihanlar c;ok sJkl ol
dugundan bir kiSlm talebeler eylul imti
hanma ka!mJ~lardir. Bu p;ibi talebeler 
fakiilte imtihanlarmdan mahrum olmiya
caklar ve haziran devresinde fakiilte im
tihanlarmda muvaffak olurlarsa eylulde 
yabanci dilden tekrar yoklamaya tabi tu
tulacaklardir. Bunlar tatilde ac;IIacak o
lan yaz kurlarma devam edebilecekler -
dir. 

VILAYETTE 

Muhacirlerin niifus kayidleri 
Dordiincii ve son grJ.Ip Tib fakiiltesi- Yeni iskan kanununun mevkii mer'iye-

nin 3, 4 ve 5 inci sJmflarile Yiikse~ Or- te girdigi tarihten itibaren iki sene zar
man ve Yiiksek Ticaret mekteblen olup 'fmda muhacir ve miiltecilerin hi~bir hare 
bunlar da 12 agustosta kampa c;1kacak - ve resme tabi tutulmaksiZm, nufus ka -
lardu. yidlerinin yapiimasl niifus ~ubelerine bii-

Diger bir kiSlm talebeler siivari, top,;u dirilmi~tir. 
ve diger meslek _s1mflanna aynld1klann- Bugday suiistimaline aid 
dan bunlar kend1 taburlannda kamplan· t hk'k t k 
nl bitireceklerdir. a 1 a evra 1 

Kamp yeri heniiz tayin edilmemi§tir. Vilayet idare heyeti toplanarak Zira-
Ancak deniz kenarmda bulunmas1 itiba- at Bankas1 bugday mubavaa suiistimali 
rile s1hhat ve temizlige biiyiik faydas1 o- hakkmdaki tahkikat evrakm1 tetkike ba$· 
Ian Pendik korulugunun gene kamp yeri lam1~hr. idare heyetinin tetkikah be& ,on 
olarak se,;ilmesi beklenmektedir. giin siirecektir. 
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Siya.si . icmal 
. . ': ... : . .. 

Lehistanda yeni kabine 
JN... vrupamn ~arkmda ve ortasinoi 
~ Lehistan, c;ok miihim bir rol oY' 

nad1gmdan ve son zamanlard& 
Bel.;:ika ile siki miinasebetler tesis ederekl 
bu k1t'amn garbinde de tesirini gosterdi 
ginden §imdi biitiin A vtupa siyasasmda 
epey miihim bir ami! oluyor. Bunun i¢ 
Lehistamn gerek ic; gerek d1§ politikast 
biitiin Avrupa politikadan tarafmdart 
yakm bir alaka ve derin bir dikkatle ta 
kib olunuyor. 

Lehistan, arazi ve niifus itibarile bii• \' d' 
yiik bir devlet mesabesinde oldugu gib! a Ja 
cografi mevkii bak1mmdan da Avrupanlll b 

h k v amn 
ana tan rna ammda bulundugundan bll b' 
k1t' amn ~u kan§lk zamanmda birbirinc t 
k?~~~ cephe ~-Ian siyasi ziimrelerden han• B~ 
giSine temayul edecek olursa, o ziimrc 
A vrupa politikasmda ag1r basacakbr. 
Lehistanm bu kadar miihim olan temayii• 
liinu ise, §iiphesiz i&ba~mdaki adamlann diahl 
ve bunlann tabi ve mensub bulundugll lerdir. 
siyasi grupun siyasi umdeleri tayin eder. Di.i 

Bunun ic;in ahiren Leh kabinesinin de- lah v 
gi§rnesi, Avrupamn en biiyiik hadisele< tiin d 
rind en biri olarak kar~Ilandt, Y eni ka• leri k 
bineyi, birkac; giin evvel vafatmm birind grafh 
y1ldoniimii biitiin Lehliler ve dostlan ta• vazife 
rafmdan matemle hatJrlanan Mare~al mete 
Pilsudskinin en yakm dostu ve en eski karar 
silah arkada§J General Skladkoviski 
te§kil etmi§tir. Mare§alin harici i~lerde 
daima sag eli olan miralay Bek tekrar 
Hariciye Nezaretinde kalm1~t1r. 

Bundan evvelki kabinenin reisi pro ~ 
fesor Ko§alkoviski dahi yeni kabineye 
dahildir. Ba§vekil General Skladkovis • 
ki ayni zamanda Dahiliye Nezaretini de 
iizerine almi§hr. Zaten mumaileyh Ma• 
re§al Pilsudskinin zamamnda daima Da· 
hiliye N azmyd1. Kabine degi~ikliginin 
en miihim noktas1, Dahiliye N ezaretinin 
tekrar bu demir elli generale tevdi edilmi~ 
olmasmdadJr. 

An 
Veka 
hakk 

Son zamanlarda Lehistanda diger A v• rildi. 
rupa memleketlerinin c;ogunda oldugu gi· bilcd~~ 
bi sosyalizm ve komiinizm hareketleri 
canlanmJ§tl. lkt!sadi zorluklar ve bun .. ik-i § §Ube 
dan ne§et eden i~sizlikler amelenin mez• layet 
kur cereyanlar tarafmdan infiale ve ta~- nin s 
kmhga sevkedilmesine zemin haz1rlamt~· lerin 
II. Neticede Lemberg ve Krakovi §ehir• miye 
lerinde kanh hadiseler c;Jkmi§II. 

Sab1k kabine, yalmz bu hadiselerin 
muharriklerini tevkif ve tecziye etmekle 
kalmamJ§, ikt1sadi zorluklan hafifleteeek 
ve i§sizligi azaltacak gayet esash tedbir• 
ler alrnJ§tl. Avrupada altm mikyasmm 
ve doviz i§lerinde tam serbestinin sad1k 
taraftan olarak kalan birkac; memleket- Bin 
ten biri olan Lehistan bir giinde bu reji· diir 
mi degi~tirmi~ti. F akat bu degi&iklik hii- 1ki 
kfimet taraftan baz1 gruplar arasmda re, t 
memnuniyetsizlik dogurmu~tu. General hane 
Skladkoviski hem dahildeki rejim aleyh· 
tarlannm faaliyet ve hareketlerini kokun· 
den kaz1mak, hem de halk1 ve ameleyi 
tatmin etmek maksadile alman esash ted· 
birlere kar~l her tiirlii muhalefetin oniinii 
almak i.;:in hiikumeti kendi eline ald1. 

Harici i§lerin kan~hg1 bir snada, Le
histan, §U veya bu i~timai ve iktisadi te· 
~ebbiisler ic;in tecriibe tahtas1 olamazd1. 
Bunun ic;in Mare§al Pilsudskinin arka
da~lan tekrar ic; ve dl§ politikalann biitiin 
idaresini ve mes' uliyetini kendi iizerlerine 
a!dJ!ar. Y eni biitc;e parlamentodan gee; -
mi§ oldugundan yeni kabinenin ilk i~i M. 
Ko§alkoviskinin vaktile parlamentodan 
ald1gi fevkalade salahiyetleri temdid et· 
tirmek olrnu§tur. 

Simdiden amele, patron, tiiccar ve 
memur Slmflan ve bunlarm te~ekkiilleri 
muayyen bir zaman zarfmda devlete 
binlerce mitralyoz, bomba tayyaresi ve 
diger silahlan imal ve hediye etmegi tah
riren taahhiid etmi§lerdir. lstiklalden 
mahrumiyetin biiyiik bir millet ic;in neka~ 
dar ac1 oldugunu yiiz elli senelik ac1 bir 
&ekilde tecriibe eden Lehliler yeni harici 
ve dahili tehlikelerin kar~1smda kuvvetli 
ve otorite sahibi bir hi.ikumetin bayragi 
altmda, derhal ittifak etmekte tereddiid 
gostermemi§lerdir. Lehistandaki bu ani 
degi~iklik Cekoslovakyada ve onun arka· 
smda bulunan memleketlerde hayret ve 
inkisar uyandJrml~sa da Avrupa sulhu • 
nun muhafazas1 i~in kuvvetli ve saglam 
hiikumetlerin viicudiinii elzem gorenler. 
~iiphesiz memnun olmu&lardJr. Miralay 
Baron Bek i& ba&mda kald1gmdan Le .. 
histamn d1§ politikasmdaki esas hat bun· 
dan sonra da degismiyecektir. 

Muharrem Feyzi Togay 

Cumhuriyet 
NiiahaaJ 5 Kuruttur 

Abone f Tiirkiye Haric 
teraiti i~o ~~ 

Senelik I 400 Kr. t:700 kr. 
Alta ayhk 750 1450 
0~ aybk 400 800 
Bir ayhk 1 SO yoktur 
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CUl\liltmfYET 

M1s1r da tehlikeye dii§tii! 
. . Baldvin Stivey,in tahkim ve 

e Yunanistanda bir kasaha ln~dtered~ Yahudi miidafaa edi1ecegini sOyledi 
du,manhgi artiyor Libya Slnirinda MisirJn miidafaa tertibatJ tamam

halk1 ayaklandi 
t ICiyam eden ahali hiikUmet daire1erini 

i'gal etti ve jandarma ile ~arpt~ti 
A ' 21 (H •) G t I Le ol;~mami•lardiT. tma usus1 - aze e er • ' 1 

.ub~, \>adia kasabasmda dun buytik bir anar~i Kasabada jandarma ile aha i arasm-

h k 1 B k da mtitekabilen pek ~ok silah ahlrnl§, fa· 
ii um surdti~tini.i vanvn· ar. u asa-

ln banm yakmmda bulunan Tiva ahalisile kat hi~ kimse yaralanmamt~tlr. 
1l b 1 · Dun ak•am Ba~vekil Metaksas gaze · 

ir bidayet mahkemesi tesisi mese esm · ' 
o d b I k d t~cl"lere Levadiada bir taklrn uygunsuz -

en dolay1 aralar1 ac;1k u unma ta IT. ' b 1 1 
• Bu mesele yuzunden gec;en hafta Tivada luklar olduguna dair resml ha er er ~e · 

bi.iyiik bir de miting yap1lrnt~h. Hiikumet mi~se de bunun gazetecilerin izam. ettlk -
r: ..,.. . k lerl' derecede olmadigml ve Levadta aha· 
' 1 ivada da bir mahkemc> tesi•me arar b kl 

ll.sl.nl"n kanunlara riayet edecegini e e· 
\>ermi§ oldugundan bu defa da Leva • 
diahlar bu karar aleyhine ktyam etmi§ - mekte bulundugunu soylemi§tir. 

U 1 Bazl gazeteler ahalinin bugtin silahh 
erdir. 1 

Dun biitiin kasaba ahalisi ellerinde si- bir mitin~ vapar~;ytPt va 71vor ar. 
lah ve siyah bayraklar oldugu halde bti- Yugoslavyada bir hadise oldu 

" tun dtikkanlan, magazalan ve muessese- Bel grad 21 (A.A.) - Danilovgra 
• leri kapatarak hi.ikumet dairelerini, tel - daki Karadag koylerinden biri?de b,ir 

grafhaneyi i~gal etmi~ler ve memurlan kuyu meselesi yuztinden kanh bir .v~~. a 
• "f "f d t · I d" H""kA c1kmt•t1r. Halk ikive avrdm1~ 3 k1~1 ol-vazl e 1 asm an mene m1s er 1r. u u • 

rnete Tivada mahkeme t~sisi hakkmdaki ~ii&, 8 ki~i agu ve bir~ok . k~mse\er de ha
karar geri almmazsa ~ok btiyuk fenahklar fif surette yaralanrnl§tlr. Ik1 bomba pat -
yapacaklarm1 bildinni~lerdir. K1yam e- lam1~hr. Kavgaya kadmlar da i§tirak et

e den ahali §imendifer yolunu da tahrib tiginden yarahlar arasmda birka~ ta ka· 

r etmege te~ebbtis etmi~lerse de muvaffak dm vard1r. 
•••••••n•nnuuoooomnnmnuuJIIII11111111IIllllllnlllllfliiiiiiJIIIflllllfiiiiiiiiiiiiJI111111111111>11UUUUUOmooo•n••n•un•••••••••• 

Meclise yeni bir kanun 
layihas1 verildi 

Ankara 21 (Telefonla) - Dahiliye 
Vekaleti merkez te§kilatl ve vazifeleri 
hakkmdaki kanun layihas1 Meclise ve
rildi. Yeni layihanm ba~hca esaslartm 
bildiriyorum: 

c Vilayetler idaresi urn urn mudiirliigii 
iki §Ubeden miirekkeb olacaktlr. Birin~i 
§ube merkez ve merkezden mansub vt
layetler memurlarile nahiye miidiirleri
nin sicillerini tanzim, tayinleri mahal -
lerine aid tali memurlarm ahavali umu· 
miyesini tetkik, miisabaka, imti~an, m~
zuniyet, tekaiid, tecziye, taym, terft, 
tahvil, becayi§, tekaud ve eytam ve era
mil maa§t tahsisi ve askerlik gibi me -
murlarm zati i~lerini ve tahakkuk mu
amelelerini ve Ievaz1m ve mutemedlik 
i§lerini, ayniyat muha.~ebe~~ni ifa i_~e 
miikellef olmak uzere dort burodan mu-

rekkebdir. 
Birinci §Ube miidiirliigii umum rr;-~ -

diir muavinligi tarafmdan idare ;~thr. 
ikinci §Ube, vilayetlerin ~mumt -~d-~ • 

re, te§kilat ve intihab, ne§nyat, .. kutub
hane i§lerine aid vazifelerle mu~ellef
tir. Vilayetlerin umumi ve husust ah • 
valine aid raporlarm, umumi miifetti§ • 
lik raporlarmm tetkiki ve bu rapor -
lara aid muameleler, milli bayramlar 
ve merasim i§leri ve Vekaletten tevdi 
edilen diger miiteferrik i§ler bu §Ube 
tarafmdan yapthr. Bu ~ube de iki bii -
rodan miirekkebdir. 

Vekalete merbut umumi evrak ve 
dosyalarla me~gul olmak iizere bir ev -
rak miidiirliigii te§kil olunacakbr. 

Hukuk mii§aviri ayni zamanad mun • 
zam vazife olarak Dahiliye Miiste§ar 
muavinligini yapacaktir. 

Ntifus i§leri umum miidiirliigii dort 
§Ubeden miirekkeb olacaktlr. Birinci §U· 
be, niifus yaztmt haztrbklan, niifus is • 
tatistiklerile umum miidiirliik dosya ve 
evrak i§lerine bakar. Birinci §Ube mii -
diirliigii umum miidiir tarafmdan idare 
olunur. !kinci §Ube niifus muamele ve 
muhaberelerinin ve tesc;il i$lerinin mer
ciidir. tlc;iincii §Ube vatanda§hk k.anu -
nunun tatbikatt, vatanda§hk tetktk ve 
tasdikt, tabiiyet i§lerile ugra§tr. 

Koy i§leri hakkmdaki teklifin esbabt 
mucibesinde, §Oyle izah ediliyor: 

cHukuk mii§avirligi vazifeleri ka~un
da gosterildigi iizere c;ok miiteneVVt ve 
her biri ba§h ba§ma tetebbii ve bibrc;ok 
muhabere ile elde edilecek dosya ve 
malfunata miistenid tetkikat hulasalan 
demek oldugundan senelerle yaptlan 
tecriibe neticesinde mevcud kadro ile 
bu i§in ba§artlmast miimkiin olmadt~ 
anla§Ilmt§tlr. Miiste§arhk makamt ye~J 
te§kil oluancak vilayetler ve genel mu
fetti§liklerle bir kat daha me§gul ola • 
cakttr. Her giinkii muhabere evrakmtn 
okunup imzalanmasl bile bu makamtn 
yeti§tiremiyecegi derecede fazla oldu -
gundan miiste§arm Vekaletin umum1 
muamelabm murakabe ederek Vekalete 
daha miismir bir tarzda yard1m edebil
mesi ic;in, her giinkii i§lerin. bir k~sm1 -
nm esasen umum1 muamelatta btr ne-' .. . . 
\ri muavin demek olan hukuk mu§avm-
ne gordiiriilmesi dii§iiniilmii§ ve m~~&· 
virlige munzam bir va~ife ol~rak m.us -
te§ar muavinligi vazifesi dahl tah~.ml e
dilmi§tir. Vekaletin §ifre muamelatt da 
hayli geni§ledigi cihetle kadronun. tev-

Bi, t basll olmu§tur. Yem tf'~-
me zarure d 

kil edilerek mahalli idareler ka ~?su. -
na eklenen kl:iyciiliik §U~~i d_e..'. k;~:~
le in' k"" kanununun gostedtgl y-

r 1
' oy . i uksek haddine 

hklardan isttfadey en Y 
"lk k . m· merkezden kontrol ede-,. arma tC • 
~kttr .• 

Ankara Belediyesi 

Hazine bor~lar1 i~in 
faiz vermiyecek 

Ankara 21 (Telefonla) - Ankara 8C'
lediyesi, muhtelif tarihlerde hazineden 
5 milyon 650 bin lira bore; almi§tlr. Bu 
paranm ~imdiye kadar tahakkuk eden 
faizlerile, bundan sonra tahakkuk ede
cek olanlarmm Ankara Belediyesinden 
aranmamast takarriir etti ve buna da1r 
kanun layihas1 Meclise verildi. 

Ankara §ehrinin iman gibi umumi 
menfaat istihsali dii~iincesile ikraz edi
len bu paralardan Yeni§ehirde bazt ev
ler yaptlml§ ve yi.izde 6 faizle, 8 ve 15 
senede odenmek §artile Belediye tara • 
fmdan taliblerine sablml§tl. Bu bina -

lar, o zamanki malzeme ve i§<;ilik fiat • 
larmdaki fark ve sair sebeb]erle pek pa
hahya mal edildikleri gibl, buna 8 ve 
15 seneye aid faizlerin de inzimam1 bor~ 
yeklinunu. bir kat daha arttrmt~trr. Be -
lediyenin bu binalan yaptp satmas1 i.se 
ticaret maksadile degil, strf Ankaranm 
imart yolunda bir hareket mahiyetinde 
oldugundan, bu evleri satm almt§ olan: 
Iarm borclarmt 20 senede itfa etmelen 
de uygun gi:iriilmii§tiir. Ayni kanun la
yiha~~da borcun itfa miiddetini 20 se
neye <;tkaran bir madde de vardir. 

Korfonun bayram1 

Kral merasimde ve 
~enlikte haZir bulundu 
Atina 21 (Husu~ Kral ve maiy~ti

ni Korfoya gotiiren ~pe~~ ve Amlra~ 
Kondoryotis muhriblen dun saat d~ 
kuzda Korfo limanma varmt§lar ve a
leden ablan toplarla selamlanmi~lardir 

Kralla Veliahd ve maiyetlert sa~t 
10 da nhtima t;tk~t~, _c;o_k heyecanh brr 

surette istikbal edllmt§ttr. kl 1 d a -
~ehir ba~tan ba~a bayra ar a on 

ttlm1~t1. . . 
Kral dogruca Metrepoli_dhane ktltse -

sine gitmi§tir. Orada yedi adam~ ~u -~ 
. t na l"lhakmm 72 nci yildonumu 

nams a d" • • · 
1 miinasebetile yaprlan tnl aym· 

o masl b"d elenk 
de bulunduktan sonra a I eye c; . 

k Ve garnizona giderek asken tef-
oymu§ . k 1 d 

ti~ etmi§tir. Gece Korfo §ehnle a e O· 

nablmr§tir. 

Amerika Cumhur riyaseti 
namzedligi 

T ton 21 (A.A.) - Cumhur ba§ • ren . d .. 
kanh~na cumhurcu. part1 • narr;-ze

1 
md1n 

"lme~i hakkmdakt husust sec;tm er e, 
se(fl J • v r 
New _ Jersey dahilinde Umumt a I 

Landon 247,194, Borah 64,210 rey al -

mt§br. 

Alman miistemlekeleri 
Berlin 21 (A.A.) - Rayi~bank di-

kt .. ·· Dr Rudolf Eike iptidai mad • re oru . • I . 
deler tedariki ve mtistemlekeler mese esl 
hakkmda verdigi nutukta Almanvanm 
beynelmilel piyasalardaki satmalm~ k~
biliyetinin pek ziyade azalml$ oldu&Al : 
evvelce alacakh bir memleket olan1 b" 

. d" . ··J tide bore u IT 
manyanm $1m I gem:.o.c .. . ve de· 
memleket haline geld1glnl sovlerniS 

mi~tir ki: k 1 · · 
«- Eski Alman mtistem!e e ermm 

. . . . k "k b" k1ymetl olmadl · 
b1z1m Jc;m e onom1 IT b" 
~mdan bahsetmek hakikaten maknaslzd .. IT 

. e olara en us· 
~eydir. Bunun tam tersm dd . biz· 
trimizin ihtiyacl olan ham ma eyl, 

k d o 00 temlekelerimizden temm e-
zat en 1 mus . d b "tl • 
d b ") d"k le pek: zwa e asl e,· e 1 sey 1 mese 
mi~ o!acaktJ.• 

Fa~istler bir~ok 
hadiseler <;Ikarddar 

Londra 21 (A.A.) - !ngiliz fa§istleri , 
sulh taraftarlarile Yahudi taraftarlan a
leyhindeki miicadelelerine devam et -
mekte ve imza olarak gamah hac; kul
lanmakta ve yapmi§ olduklan i§lerin 
kendileri tarafmdan yap1lm1§ oldugunu 
gostermek ic;in bu imzayt i§aret olarak 
istimal etmektedirler. 

tngiliz fa§-istleri, gec;enlerde bir Ya -
hudiye aid olan bir yiizme havuzuna 
petrol dokmi.i§lerdi. Di.in ak§am da csulh 
konseyi> nin Hampsteadde amele ftr -
kasma aid bir binada i§gal etmekte ol
dugu biiroyu soymu§lardtr. 

Birc;ok kitablar ortadan kaybolmu§, 
mobilyeler hasara ugrablmt§, sulht;u -
larm kitablan ve risaleleri oteye beriye 
ablmt§, yirttlmt§tlr. 

Tahrib edilen evrakm ekserisi charb 
aleyhtarhgt sergisi> nin malzemesini 
te§kil ediyordu. Bu sergi, Manchester -
de kurulmu§ olup bu hafta ic;inde Ham· 
psteadde ac;rlacakb. 

A vusturya milisi 

Y eni orduya dair 
kanun ~1kti 

Viyana 2 I (A.A.) - Diinkii naZIT· 
lar i~timamda yeni milis te&kilatma aid 
kararname son defa olarak gozden ge -
Girilmi~tir. Kararnamenin metni tam ola· 
rak ne$redilmerni$se de milis kumandan
hgmm M. Su~nigle ~·. ~aar - Baaren· 
£else verilecegi ogremlm1~t1r. Federal or
dunun zabitleri ise muallim olarak kulla: 
mlacaklard1r. Milis efTadmm azam1 
miktan 50,000 ve hepsi de goniillti ola
cakttr. Silahlan ordunun silahlarmm ay-

ni olacakt1r. . . 
Viyana 21 (A.A.) - Wtenerzet -

tung, vatanseverler cephesini? .veniden 
tensikine ve bir milis kuvvett thdasma 
dair olan kanunun metnini ne$retmi§tir. 
Milis kuvveti, fevkalade ahval zuhurun
da Ba~vekilin verecegi emir iizerine fe
derasyon ordusuna ve zab1taya yard1mda 

bulunacakhr. 

Filistinde yeniden 814 
Arab tevkif edildi 

Kudtis 21 (A.A.) - Arab denizci
lerile Arab dok amelesi, Y ahudi malla
nmn Tel - Avivde karaya Gikanlm_asml 
protesto etmi~ler ve bu ytizden hadls o-

1 k biitiin karga~ahklardan htikumetin 
aca . I d" • 1 olacaamt beyan etrnl~ er IT. mes u ., k• .. d 

Diinkti gun, tam bir sti un t<;m e ll:eG· 

mi~tir. . . II . I 
Askerler, umumi bmalan l&!(a en a • 

tmda bulundunnaktadular. 
Simdiye kadar 814 Arab ve 53 Y a· 

hudi tevkif edilmi&tir. 
Kudiis 21 (A.A.) - Kudtisle Y a· 

fa arasmda telefon muhabereleri ~esil. 
mi&tir. Bunun neticesi olarak Kahlre tie 
olan muhaberat ink1taa u~raml&hr. 

Umumi grev devam edecek 
Londra 21 (Hususi) - Kudtisten 

bildirildigine gore, Arab ali komitesi b~
giin ne$rettigi bir bennname ile 1ngl· 
liz fevkalade komiseri tarafmdan yapiian 
tekliflerin reddedildigi ve umumi gre
vin devamma karar verildigi bildirilmek~ 
tedir. Bugiin de bir c;ok ~ehi~le~.d~ ye:l 
kan&lkhklar olmu§, Kudtistek1 but~n M_ • 
seviler Tel - Avive hareket etml&lerdtr. 
Y a fa ile Kudiis arasmdaki telefon mu· 
haberah kesilmi~tiT. Btittin istasyonlarla 
limanlar askeri muhafaza altma ahnrnl~-
hr. • d' 
lngiltere Fili•tine mutema ryen 

kuvvet sevkediyor 

L d 21 (Hususi) - Bu ak~am 
on ra d 1 ")" k r 

MISlrdan Filistine yeni en ngl tz as e • 

Jeri gonderilmi~tir. 

Lehistan Koridoruna 
atdan beyannameler 
Var~ova 2 I (A.A.) - L~hi.s~aldn·~~o-

"d d ka•t"n T orundan b!ldm lgme n orun a b" 
gore huviyeti anla~!lamaml~ olan. lr tkay-

Leh lisanmda yazllrnl$ biT ta !rn 
v_arel 'I tml•tlr Bu risalelerde T orun. 
nsa e er a • · k d AI 
B d e Poznanm ya m a man· 

y oszocz v I k d 
"lt"h k edece~i beyan o unma ta tr. 

yaya 1 1 a b k . · Balkan mat uat ongrest 
tehir edildi 

Ankara 21 (A.A.)- Bukre§te top· 
lanacak olan Balkan matbuat birligi i~
timat 11 hazirana tehir edilmi§tir. Bu. i~
timada Ttirkiyeyi, Ttirkiye Basm Bu • 
ligi reisi Ulus ba§muharriri Ankara say· 
Iavl F alih R1fk1 Atay, matbuat umum 
miiduru Vedad Nedim, Istanbul Matbu· 
at Kurumu ikinci reisi ~iikrii Esmer, 
frans1zca Ankara ba§muharriri Re§ad 
Nuri, memleket masas1 mti§aviri ve Ku
run gazetesi muharriTi Sadri Ethem tern· 
g1 ec!eceklerdir. 

landJ. Vehib Pa~a italyanin bir bu~uk milyonluk 
Habe~ ordusile Misiri kolayca i•gal edecegi fikrinde 

1 Ba~tara!t 1 tnct saht!ede 1 
vab vererek ~unlan soylemi~tir: 

«- M1s1rm himayesini deruhde etti -
gimiz zaman herhangi yabanc1 bir dev
letin M1strm dahili i~lerine mudahalesini 
fngiltereye kar~1 hasmane bir hareket te
lakki edecegimizi a~1k~a ilan etmi~tik. Bu 
husustaki noktai nazanm1z kat'iyyen de
gi§memi~tir. Filistine gelince, fngiltere 
hi.ikumeti Filistinde asayi~in teminini de
ruhde etmi~ ve bu hususta Cemiyeti Ak
vama kar~1 mes'uliyetler alm1~hr. Bu va
ziyet kar~ISlnda ltalyanm M1strla Filis -
tinin dahili i~lerine miidahalesine asia 
mtisaade etmiyecegiz. 

T ayyarelerin inki~af1 kar~ISlnda Sti -
vey~in mudafaa tedbirlerini arhrmak 
meselesine gelince, MlSlr htikumetile. bil
isti~are bu meseleyi ciddiyetle nazan iti
bara alacag1z. Esasen Suvey~ kanalmm 
mudafaasl meselesi yakmda ba~hyacak 
olan in!(iliz - M1s1r anlasmas1 mtizakere
lerinde aynca gorti~tilecek mtihim mese
lelerden birini te~kil etmektedir. 

V ehib Pa~amn beyanall 
Kahire 21 (A.A.) - Vehib Pa§a, 

Kudtise giderek lmparator Haile Sela
siyeye mtilaki olmak tizere MISln terket-

mi~tir. 
Hareketinden evvel Vehib Pa~a. Roy-

ter muhabirine, bir~ok Habe~ kabilele • 
rinin !talyan hakimiyetini kabulden is -
tinkaf etmekte olduklanm bildinni$ ve 
aynca ~u beyanatta bulunmu§tur: 

«- Habe§istanm ilhak1, Biiyiik Bri
tanya lmparatorlugu i~in muazzam bir 
tehlike yaratml&hr. Bir ka~ seneye kadar 
ftalyanm elinde cesur ve disiplinli bir bu
~uk milyon ki~ilik bir ordu mevcud bulu
nacak ve ltalya bu ordu ile Sudan ve Mt
sm fazla mii~kiilata maruz kalmaks1zm 
zaptedebilecektir.» 

Mr~rr- Libya hududunda 
tahkimat ve hazrrlrk 

Nil nehrile Libya mtistemlekesinin 
(yani bizim eski Trablusgarb ve Binga
zinin) ~ark hududu arasmdaki ~ol ve va· 
halardan miirekkeb geni& saha gecen son
baharda !ngiliz ve MISir askeri makam· 
Ian tarafmdan memnu bir mmtaka ola
rak ilan edilmi~ti. Bundan maksad ltal
yanlar tarafmdan T rablusgarb ve Binga
zi cihetinden Mmra yap1lmas1 muhtemel 
olan taarruza kar~I lngiliz ve Mmr kuv
vetlerinin serbest~e ve gizlice taha$$Udle
rini temin etmektir. 

Bu mmtakaya herhangi M1S1rh ve ec
nebi gitmek isterse lngiliz ve M1s1r askeri 
makamlanndan hususi miisaade almak 
mecburiyetindedir. Su kadar var ki mem
nu mmtakamn cenubundaki Bahariye, 
Karga ve F arfara vahalarma gitmek is
tiyenlere alelade askeri kumandanlar mii
saade edilmektedir. 

F akat memnu mmtakamn as1l merke
zi bulunan Mersamatruh ile Sollam li -
mamna ve Siva vahasma gitmek i~in Ka
hiredeki !ngiliz karargah1 umum!Slnm 
mi.isaadesi ~artt1r. Simdiye kadar bu ha
valiye gitmek kin yalmz bir Alman !(a· 
zete muhabirine mtisaade edilmi~tir. Bu 
muhabirin de refakatine bir lngiliz za
biti terfik edilmi$tir. Muhabir, lngiliz ve 
MISlr ordulan tarafmdan memnu mmta
kada ftalyanlara kar~l alman tertibah 
yakmdan !(Ortnii~tiir. 

Mumaileyhin mti~ahedesine gore mem
nu mmtaka gayet geni$ olmakla beraber 
lngiliz ve MISlr kuvvetlerinin as1l taha$
~ud sahas1 Mersamatruh, Sollam ve Siva 
noktalanmn te~kil etti~i miisellesten iba
rettir. lngiliz ve MlSlr asker! makamlan 
fskenderiye ile Mersamtruh arasmda a
hiren bir demiryolu yaprnl&lard!r. lngiliz
ler, sevkulcey$ bak1mmdan ehemmiyeti 
btiytik olan bu hattt gunde bir kilometro 
yo! yapmak suretile alelacele viicude ge
tirmi~lerdir. 

T amamile ve gayet anzah olan bu 
havalide lngilizler muazzam toprak ve 
kum y1gmlan kald1rmak ve geni6 vadiler 
ve dereler tizerinden kopriiler kurmak 
suretile bu askeri hatt1 yaprn1§lard1r. De
miryolunun btitiin levazlrnt 200 kilomet
ro uzakta bulunan lskenderiyeden geti
rilmi~tir. 

MISlr Libyasmm bedevi erkek nufusu 
olan 5000 ki~i dev~irilerek. geceli gun -
dtizlu ~ah~tmlm1~ttr. Adeta lngilizler 
Nil ile ltalyan hududu arasmda bir de· 
miryolu degi), bir ~elik koprti kurmu&lar· 
d1r. Bu suretle T rablusgarb ve Binga -
zide taha ~tid eden ltalyan ordusuna 
kar~l hududun MISlr tarafmda y1gtlan 
lngiliz ve MISir kuvvetlerinin Nile kadar 
hath muvasalas1 temin edilmi~tir. 

Mersamatruh eskiden kuliibe yJgmm
dan ibaret olan bir kasaba iken ~imdi an
cak altm araytcllann hucum ettikleri yer
lerde az zamanda peyda olan mamureler 
'gibi buyiik bir ~ehir olmu§tur. 

M ersa M atruhta tahtelarz 
benzin deposu 

Muhabir Mersamatruhun etrafmt son
suz ~ad1rh bir ordugah halinde bulrnu§ -
tur. fngilterenin diinvanm dort tarafmdan 
getirdigi muhtelif askeri kuvvetler hep 
burada toplanm1~hr. MISlr ordusunun 
k1sm1 ktillisi dahi Mersamatruh etrafm
da cadu kurmu~tur. 

lngilizler Mersamatruhun sahillerinde 
ve gerilerinde btiytik istihkamlar viicude 
getirmi~lerdir. 

Bu istihkamlann in&asJ bitmek tizere
dir. Muhabir istihkamlann teferruah 
hakkmda malumat toplaml&sa da lngiliz 
askeri sansuru bunun harice bildirilmesi
ne mani olmu~tur. 

lngilizler, su meselesini, vaktile bura
larda mamureler kuran Romahlardan 
kalm1~ su toplama sistemlerini ihya etmek 
suretile halletmi~lerdir. Romahlar zemi
nin sathmdan yedi mil a&a~tda tiineller 
kazm1~lar ve bunlan bir taktm sarmclara 
isal etmi~lerdi. Bu kanallar vadilerin 
tahtelarz su cereyanlan cemederek sar -
m~lara doldurmaktadtrlar. Sarmc;larda 
birkac saat ic;inde bir metro derinli~inde 
su toplamyor. 1n~~:ilizler bu sarmc;lara 
modern tulumbalar yerle~tinni~lerdir. 

Su itibarile !ngiliz ve MISlr ordulan
nm vaziyeti iyidir. Bilakis hududun oteki 
tarafmdaki !talyan ordusu susuzluktan 
~ok stkmh c;ekmektedir. 

lngiliz erkamharbiyesi tarafmdan te
min edildiP;ine l!;Ore sahildeki Mersamat
ruh mtistahkem hattmtn arkasmJ colden 
ltalyanlarm ~evirmesine de imkan bra -
hlmami~hr. Ciinkii istihkam hath ~oliin 
i~lerine dogru uzahlm1~hr. Hulasa lngi· 
liz asker! makamlanna gore, ltalyanlarm 
T rablusgarbden ne sahilden ne colden 
astl MISlra ve Nile muvaffakiyetle taar
ruz etmelerine imkan kalmam1~tlr. 

Tiirkiyemizin 
Hayati i~lerinden: 
Ziraat Enstitiilerimiz 

[Ba~makaleden devaml 

en elveri~li bugday ~e~idlerinin en temiz 
~t:killeri elde edilerek nihayet Ttirkiyede 
bu ana mah. ul ziraatinin en faydah ve en 
saf §ekilleri bulunmu~ olacaktu. Simdi
den 1slah istasyonlan bir ucundan bu mti
him i~i ba~anna~a sevkedilmi~ bulunmak
tad!rlar. 

Bir vakitler bir klSirn Avrupa memle
ketlerine en iyi bira arpastm Ttirkiye ve
riyordu. Zamanla ve bilhassa araya ka
n~an uzun barb ytllanndan sonra bu ar• 
pa nev'inin kan~mas1 ve bozulmast ve 
bu mada ba&ka memleketlerin iyi arpa 
yeti~tirmeleri neticesi olarak bir aral!k bi
ra arpas1 sahasmdaki imtiyazJrnlzt kaybe

der gibi olrnu§tuk. Enstitulerin ara~tlnna
lan bizim o butiin diinyaca takdir olunan 
arpam!Zl tekrar meydana ~tkarmakta ve 
bunun neticesi olarak pek yakm bir za
manda arpa itibarile memleketimizin ge

ne eski imtiyaz1n1 geri alacag1 muhakkak 
bulunmaktadtr. 1Iave olunabilir ki Ttir
kiye ziraatinin diger bir niimune ~iftligi 
vazifesini Enstitiilerimizden daha c;ok 
zaman once ifaya ba§lamt& olan Gazi 
Orman Ciftligi bu arpa meselesinde ilk 
muvaffakiyetli ad1mlan daha evvel at
maga ba§lam1~h bile. Simdi Enstitiileri
mizin cah~malan o ilk muvaffakiyetleri 
ikmal edecek mtispet bir vadide yiiriiyor. 

Bira imalinden bahsolunurken bu i~te 
kullamlan ve &imdiye kadar memleke
timize hep haricden getirilen &erbetc;i otu
nun Enstitiilerimizce Karadenizin Car
&amba taraflannda bir vabanisi bulun
mu~ oldugunu kaydedelim. Hem bizdeki 
yabani meziyet vastflan itibarile baric
den getirilen ehliye faik olmak ~artile I 
Car amba taraflarmda bu yabani ~erbet
ci otu ehlile&tirilerek tedricen ~~:eni& okii
de bulunan bir ziraat mevzuu yap1lmakla 

• 
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HEM NALINA 
MIHINA 

~apulcu e~kiya degil, 
milli kahraman! 

Jtalyan~ar, ~~harebeler esnasmda, Ha 
be§len zehtrh gazlerle oldiirdiikleri ye

b§rniyortnU$ gibi, zavalhlan ~imdi de kii
me ktime kur~una diziyorlar. BiT taraftan 
Habe§ kam dokerlerken diger taraftan 
gazetecileri, hudud haricine atan kara
gomlekliler iddia ediyorlar ki kur§una 

dizdikleri Habe§ler, sadece ~apulcu e&· 
kiya imi~! 

Bu «e$kiya» tabiri bana, hemen Milli 

Mticadelemizi hatlrlattl. 0 zaman da 
vatam kurtarmak ic;in silaha sanlan Tiirk 

kahramanlanna galib ltilaf devletlerile 
maglub saltanahn zelil taraftarlan bu sJ

fatt takml&lardl. Bana oyle geliyor ki 
ftalyanlann hanl hanl kur~una dizdikleri 

insanlar, c;apulcu e$kiya degil; esaret zil
lehni kabul etmiyerek miicadeleye de

V<---• eden kahramanlard1r. Karagomlek
liler, bu ytizkaras1 namerdce k1tali me· 

deni alemden gizlemek ic;in, kahraman 
vatanperverlere bir de «~apulcu e&kiya» 
demege slkllmlyorlar. Mademki yagroa

c!lan kur~una diziyorlarmt$; o halde ga
zetecileri neden hudud haricine ahyorlar. 

Kur$una dizilenlerin c;apulcu e~kiya de
gil milli kahraman olduklanm aleme ilan 
edeceklerinden korktuklan icin mi? 

1talyanlar, Habe~istana gottirdtikleri 

Roma medeniyetinin sembolii olarak 
<<elinde oliim orag1 bir Azrail» resmi 
yapsalar ve bunu karagomlekli fa&istlerin 
kara kiilahlarma taksalar c;ok iyi ederler. 

Kabak~J mavalile lftihar! 
Jt~~~~n kaynaklan, Habe§istandan bir 

.suru propaganda telgraflan ~ekiyorlar, 
Smyor Musolininin klZim tutan Kont 
Ciyanonun makinesi iyi i§liyor. Malum 
ya M. Musolininin damad1 Propaganda 
Nazmd1r. 

l§te bu propaganda te&kilatmm Des
sieden verdigi bir habere gore, Habe§ 
halk1 ltalyan zaferini kutluhyan ve yiik

selten ~ark1lar soyltiyorlarmt&. Bunlardan 
bir tanesi ltalyanlann <<yerde kum gibi 

cok, havada ~ahin gibi hiZh olduklanm» 
anlathktan sonra, «Musolini bizim dos

tumuzdur ve bu kadar kuvvetli olduguna 
gore, Allahm dostudur» diye bitiyor
mu~. 

. Eger bu mavalin asl1 varsa bir Habe§
h kabakc;mm uydurdu~u bu dingabak 
usulii §arkmm ltalyan hazinesine kac;a 
maloldugunu merak etmemek kabil de
gildir. Miitareke zamanmda, lstanbulda, 

Said Moll a diye bir herif vard1; herbal
de bu kabak~Yl Habe$ $airi de onun so
yundan olsa gerektir. 

Milletler Gemiyetinin haysiyeti! 
A k§am arkada§Jmlz yaz1yor: 

«... Simdi ise zecri tedbirlerin §id
detlendirilmesi, ne /ngilterede, ne Fran
sada, ne de Cenevrede hie; kimsenin du
§iinmedigi bir . meseledir. H abe~istan ar-
tzk bitmi§tir. F akat en zor giiriinen §ey, 
Milletler Cemiyetinin haysiyetini biisbii
tiin .vok etmeden i§in ic;inden c;zkmak c;a
residir.» 

Afrika ~ollerinde y1rt1ct bir kaplan, 
bir sr~rayt$1a zavalh bir ceylam yere se
rer, sonra parc;alay1p yutar. Bu facia, 
~olde kimseye gozya~t dokttirmez. Haz
reti Davudun zamanmdanberi, amlarca 

mustakil olan Habe$istam, ltalya yere 
serdi ve sonra yuttu. Bu facia, Milletler 
Cemiyetinde kimseyi miiteessir etmedi. 

Cemiyet, kendi azasmdan olan bir devle
ti, gas1b mtitecavize mukafat olarak bi· 
rakhktan sonra kendi haysiyetini kurtar

maga ~ah~1yor. On milyonluk bir mille

tin istiklalini balina bahklannm nesli ka
dar korunmaga lay1k gormiyen bu te$ek
kiiltin sanki haysiyeti kalmt& l!;ibi! .. 

memleketimizin bu madde iizerinde ihra• 
catc1 bir vaziyete gecebUecegi ~uphesiz
dir. Bir halde ki arpa~t ve $erbet~i otu 
tamamen bizden gidecek biralann btitiin 
diinyada tamamen Tiirk biras1 unvamm 
almaga hak kazanmi$ olacaklanm dii$ii· 
niip te heyecan duymamak ihtimali var 
mldtr} 

Dtinkti ziyaretimiz miiddetince Ensti
tiilerde gordtigiimtiz pek ~ok iyi ~eyden 
yalmz iki iic madde kaydedebilmi§ bulu
nuyoruz. Hepsinden bahsetmege bittabi 
imkan yoktur. Bugunliik sozlerimizi bi-

tirmi& olmak kin Enstitulerde gayet gii
zel Turk $arabian ni:imuneleri yaprnl§ 
alan rektor doktor Falkenin $U sozlerini 
zikredelim bari: 

- Tiirkiyede yaptlan baz1 ~arablara 
Bordo, Medok ve saire gibi yabanc1 un· 
vanlar verildi~i ~~:oriiliiyor. Bu dogru de
&ildir. Diinyanm en giizel &arabian bura
da yaptlacak ve bunlann adlan sadece 
Turk ~arab1, Ankara sarabt l!;ibi mill' 
isimler olacakttr l 
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Hlklye Meyhanede 
"============ Orhan Rahmi GiSif~e ==:g 

Meyhane pek kalabahk degil.. Hafif 
bir duman tabakasi, elektrik tambala -
rmm alhndaki masalara ve etrafmda 
oturanlarm silik golgelerine dogru ini
yor. Ko~ede bir gramofon, durmadan, 
dinlenmeden plak aktar1yor. Bir ~arki 
ba§ladl: 

Bu gece ~tamlarda ka!sak ne olur 
Felekten bir gece 9a!sak ne olur 

Kenarda yalmz ba§ma oturan bir 
gene, gozlerini dumanh tavana dikti, 
i~i «;ekti. Meyhane, r;irkin bir sesin 
giizel akisler uyandirdl~ bir hamam 
kubbesi degildir. Fakat, insanlar, ora -
da en basit, en iptidai arzularirun ve 
dii~iincelerinin, sonsuz ve yiiksek bir 
tahayyiil ~eklini aldigm1 goriirler. Ka
dehlerde hayaller peyda olur, sigara 
dumanlarmm halkalarmdan mer;hul ba
ZI gozler kalbe bakmaga ba§lar. Ben bu
p.u dii§iiniirken, o garib adam gene go
riindii. Aguo aguo yiiriiyordu. Kasketi 
elinde idi. K1r dii§mii§ sar;lan, r;okta!l 
kesilmemi§, bakllmami§tl. Sirtmda, her 
halde ba~ka birisinin sirtmdan t;lkhgi 
belli olan laciverd bir ceket, ayagmda 
da 9ulaki gri bir pantalon vardl. 

Krrk be§inde goriiniiyordu. Giizel bir 
adamd1. Gozlerini, her zamanki gibi 
gene garsona dikti. Bu bakl§larda derin 
bir a§k goziikiiyordu. Kendi paytma Sl· 
1oldi~I hissettim. Her ak§am, her ak
§am, bu boyle idi. Bir masaya oturuyor, 
meyhane kapanmciya kadar, agir agir 
ir;iyordu. 0, en son ayrilan mii§teri idi. 
Neydi, neyin nesi idi, belli degil. Otur
dugu miiddetc;e, hayal ve tebessiim do
In bakl§larla, garsonu seyrederdi. Gar -
son, yirmi iki, yirmi ii9 ya§larmda gii
~el, kadln kadar giizel bir gencdi. hi 
ye§il gozleri, uzun bir kirpik y1~nmm 
gi:ilgesi altmda o kadar cazibdi ki, bir 
kadm i9in hakikaten tehlikeli bile ola -
bilirdi. Fakat bir erkek ... 

Garson, ona hie; yiiz vermezdi. Hatta, 
ba§ka mi.i§terilere kar§I r;ok nazik dav
randi~ halde, ona sert sert, yiiziine hi~ 
bakmadan: 

- N e ir;eceksin? 
Diye sorar ge9erdi. Mer;hul erkekte 

itaatli, sabrrh, fedakar bir a§Ik hali var
di. Onun yiiziine hayran hayran bakar, 
ic;kisini Ismarlardl. Gene garsonun r;a -
blrru§ ka§lan, sert bakl§h gozleri, onu 
hi~ sinirlendirmezdi. Fakat anhyorum 
ki, bu, basbayagi bir adamm yih§Ikligl
na da benzemiyordu. 

Bu ak§am benim masamm kar§ISma 
oturmu§tu. Gene her ak§amki baki§ma 
ve soru§ma oldu. Saatin akrebi, zamam 
yrrtarak miitemadiyen gecenin ir;ine 
dogru ilerliyordu. 

Kim bilir kar;mc1 plak, kar;mc1 defa 
bir parr;ayt tekrarhyordu.. Masalarda 
kadehler durmadan bo§ahp doluyordu. 
Sesler yava§ yava~ yiikseliyordu .. 

Ben de hayal meyal farkettim: 
Garson ona bir §ey getirmi§ti. Geri -

ye donerken, mer;hul adam: 
- ir;im parr;a par9a ... 0 kadar bed -

bahbm ki!. 
Diye minldandl. Garson bunu duy -

mu~tu. Ba§ml «;evirdi. Di~lerini sikh: 
- Senin, dedi, dinini, imamm ... 
Bunu, bizden ba§ka kimse duyma -

mi§h. f;iinkii her masa kendi ~leminde 
bir sarho§ teknesi halinde idi. 

Neden bilmem, me<;hul adama kar~1 
ic;imde, hiddet yerine bir merhamet u
yandl .. Yiizii sararmi~h. Dudaklan tit
riyordu. ir;ini c;ekti: 

- Zaran yok, oyle olsun!.. Ben bu 
kadar kahir 9ektim zaten! 

Diye cevab verdi. Bu sozleri garson -
la ben, duyabilmi§tik.. Hadise de tam o 
srrada koptu. Garson, bir saniye ic;incle 
elini beline gotiirdii. Uzun bir tabanca 
namlusunun mer;hul adama r;evrildigini 
gordiim. Mec;hul adam: 

- Yapma!!.. 
Diyebildi. Bu, aghyan, yalvaran ve 

~ok k1sa bir inilti gibi ge9ti. N amlunun 
ucundan bir alev riizgan esti ve birden
bire, meyhanenin ir;i, bir tabanca sesile 
altiist oldu. 

Mec;hul adam, gozlerini gene ona dik
ti. Hafif ac1 bir giiliimseyi§le ir;ini c;ek
ti. Bir aga9 gibi, devriliverdi. Garson, 
elinde namlusundan dumanlar tiiten 
tabancasile, oldugu yerde ta§ kesildi. 

Be$i ktrk iki ge~e 
«Cumhuriyeb in zabrta romanr :58 

Yazan: Charles de Richter 
Thalmamn babasJ dram1 haber ahr al

maz gelerek Thaisamn emrine amade bu
lundugunu gene k1za bildirmi~ti. T evkif 
edildiginin ertesi giinii su«;lu, yanmda a
vukat Sir Chameey Rudeus K. C. bu ~ 
lundugu halde Bow Street hakiminin 
huzuruna «;Ikiyordu. Hakim, mucrumn 
kefalete baglanarak serbest buakilmasml 
red ederek lngiltere adliyesi online «;Ik • 
mas1m sekiz gun sonraya buak1yordu. 

Bundan sekiz giin sonra halk jiirisi 
gene kizi Sir Walter Stanleyin katili o -
larak tamyor ve bundan evvelki iki cu -
riimden dolayi da suizan altmda bulun
dugunu kabul ve tasdik ederek onu cina
yet mahkemesi juri heyetine gonderiyor -
du. 

Esasen Thaisa Strafford ilk curmiin 
faili oldgunu itiraf eyliyor, fakat diger 

Kalabahk, vuran ve vurularun etrafm
da, endi§eli ve merakh bir halka haHn
de toplandi. Kapidan, riizgar hizile, bir 
komiser ve iic; polisin girdigi goriildii. 

Katil tabancasmi komisere uzatti. 
- Ben vurdum! 
Dedi. Komiser yarahya igildi: 
- Seni, bu mu vurdu? 
Yarah, son dakikalanm ya~Iyordu. 
- Evet! 
Dedi. 
- Neden vurdu?. 
Bu suale, gene katil cevab verdi: 
- Namus belas1 .. Tam bir ytldlr, her 

ak§am gelir, gozlerime, yiiziime bakar 
ve giiliimser, dururdu. Bu ak~am da 
bazi sozler sarfedince, vurdum kera -
tayt ... 

Komiser, yarahya biraz daha igildi: 
- 6yle mi?.. Soyledikleri dugru mu? 
Yarah, derin bir gogiis gec;irdi. Ba~m1 

hafifr;e c;evirdi. Gozlerinin kenarmdan 
ya~lar akiyordu. Tahta zemine sizan 
kan, yava§ yava§ geni§liyor ve mec;hul 
adam, saniye saniye, sarariyor, kendisi 
ni bekliyen akibete dogru yol ahyordt. 

- Soylesenize, bu gencin soyledikle 
ri dogru mu?. 

- Evet!. 
- Neden bunu yapbmz? Neden boy-

le hareket ediyordunuz. Bilmez misi -
niz ki, bu bir ... 

Yarah, biitiin kp.vvetini. dudaklarmda 
ve gozlerinde topladl. 

- Hayrr, dedi, haytr ... Ben bir ahlak
siz degilim ... Ha§a!. 

- 0 halde? .. 
Y aralmm verdigi cevab, ~ok ince bir 

fisiltl halinde idi: 
- Ona benziyordu da ondan... Hem 

de o kadar 90k.... .. 0 kadar «;ok benze
yi~ ki... 

Komiser biraz daha igildi. ~apkasm1 
polise uzath. 

- Biraz daha gayret ... f;abuk soyle -
yiniz ... 0, dediginiz kim?. 

Bir polis yarahyt omuzlarmdan tut -
mu§, biraz dogrultmu§tU. Meyhanede 
en kii«;iik bir t;It yoktu. Yarah, gozleri -
nin ir;inde o ~ikayetsiz, o temiz ve se -
ven panltilarm en sonuncusile kendisi
ni oldiiren gence bakti: 

- 0, dedi, 0 ... Onun ablas1dlr • 
Komiser not ahyordu: 
- Yani ablasile sizin aran1zda bir mii

nasebet var, oyle mi? 
Katil, biiyi.ik bir hiddetle soze kan§tl: 
- Yalan soyliiyor, yalan!.. Benim ab

lam, diinyamn en namuslu kadlnlarm -
dan biridir. Evli, ~oluk r;ocuk sahibi bir 
kadmd1r. Bu adam, ona da dil uzatlyor .. 
Ilk kocasi cephede i:ildii ve ondan kalan 
yavrusunu biiyiitebilmek, namusunu, 
ta~Idigi §ehid kans1 admi temiz tutmak 
ir;in gec;irmedik me§akkat ve sefalet bl
rakmadi .. Bu herif, yalan soyliiyor! 

Yarah inledi: 
- Ben ... Boyle bir ~ey soylemedim 

zaten... Soylemem de... Dilim varmaz 
onun ic;in bir §ey soylemege ... Bundan 
on sekiz y1l evveldi... Bir ak§am karan
llgmda, tren, cepheye bir yi~n asker da
ha gotiiriiyordu... Bunlarm arasmda ... 
Hidayet... nammda... biri vard1... U -
zun anlatamiyacagtm. Artik oliiyorum. 
Hidayet burada bir kadmla bir ~ocuk 
birakmi§h... Hidayet, harbin sonunda 
esir dii§tii ... 

Katil bir §ey soyliyecek oldu. Komi
ser: 

- Sus, dedi, yarah oliiyor. Evvela o
nun ifadesini zaptedelim. 

- Zavalh Hidayet r;ok uzaklara git -
mi§ti. Artlk ne karismdan, ne ~ocugun
dan bir haber alabiliyordu. Yillar .. boy
le geldi, ge«;ti... Hidayet, bir buc;uk Yll 
evvel... buraya dondii ... 

Katil duramadi: 
- Yalan! dedi. Bu da yalan!.. 
Komiserin i§aretile, polisler, katili 

uzakla§tlracak oldular. Yarah~ 
- Hayir, dedi, hayir... Rica ederim, 

birakm onu... Gotiirmeyin onu... 0 za
ten beni... istiyerek vurmad1 ..• Korku
tacak oldu ... Ben ... tabancasma ve eli -
ne ... vurdum ... Ate~ aldi ... Bunu boyle 
yazm... Onun I(Ok agladigmi istemem .. 
Karde§i ir;in ... kimbilir ... nekadar iizii
lecek? .. Bana gelince ... 

Yarahmn sesi daha alc;aldl ... 
Hidayet dondii am a... i§ i~ten gc<;-

iki katil hakkmda sukutu muhafaza et -
mek hususunda 1srar ediyordu. 

Bu arada gazete munaka§alan c;ogal
Ml§ ve bu sefer efkan umumiye iic; bii ~ 
yuk k1sma aynlmt§ll. 

Baz1lanna bak1hrsa bu, bir aile facia
smdan ba~ka bir§ey degildi. Boyle ~eyler, 
bir uvey baba ile ho~a giden bir uvey ktz 
arasmda bazan vukua gelebilirdi. Diger
lerine gore bu, akli muvazenesini kaybet
mi~ bir gene klZln yaptJg1 bir einayetti. 
Esasen en az ehemmiyetli olan uc;uncli 
kmm ise, ilk iki eiirmun tamamen aydm
lanmasmi istiyordu. 

Scotland Y arda gelinee; o da ba~lan
giedanberi bu hususu kendisine vazife e
dinmi§ ve hicbir giirultiiye kulak asmiya
rak bu yolda devam etmi&ti. 

T esbit edilmesi laz1m gel en birinci 
nokta, ilk iki curiim esnasmda maznunun 
girip c;Ikmalan hususunda malumat edin
mekti. Cerci Henry Marcus Temple -
tonun katledildigi gece hakkmda Lamb
ton Hause hizmetc;ilerinden bir~ey ogren
mek kabil olmamt~sa da, kiic;uk yahudi 
meslesinde talih daha fazla yaver olmu~-

CUMHURiYET 2" Mayts 1936 

Zora gazetesine gOre ·RADYO Babklara musallat 
olan canavarlar Akdeniz misakini Hariciye ( Bu ak~amki program 
izmir bahk~tlart Vekilimiz teklif etmis! isTANBUL: 

, 18 oda musiltisl (plakJ • 19 haberler • 
mu''cadele •"stt"yorlar 19,15 muhtellf plaklar - 19,30 zehirli gaz· 

LBa~ tarat1 1 tnct sahttedel Balkan devletleri delegelerine bu Ak - ler hakkmda konferans: Kimya muaUl 

t ra ancak bir Akdeniz misak1 vaziyeti deniz misakmm Fransanm dii§iincele - ml Mazhar tarafmda.n - 20 halk musikl 
zmir (Hususi) - Zengin bahk hav- d 1 b'l' t d k' ·t f hh" ay m ata 1 II ve or a a I sui e e um- rine yabanci olmadigmt ve bundan ga- sl - 20,30 stiidyo orkestralan ve Bayan K!Y 

zalan ve biiyiik bir sahili bulunan mem- leri izale edebilirmi§. ye tngiltere ile !talya miinasebahm dii- raka§ - 21,30 son haberler. c· 
leketimizde, bahkrthg~l, tekemmiil ettiril- Hariciye Vekilimizin bir,..ok defalaT It k 1 -1 .. 1 · t'r Saat 22 den sonra Anadolu Ajansm]%: 1 

.. "' ze me 0 acag m soy emi~ 1 · gazetelere mahsus bavadls servisi verUe• a 
mi§ bir meslek ve bahg1 da bir servet ola- tekrarladigma gore ltalyanm bu zafe - Gazetenin, Hariciye Vekilimize at - cektlr. 
rak kabul edecegimiz giinii bekliyoruz. rinden ingilterenin niifuz ve satveti hit; fettigine nazaran bugiin Avrupada mu- viYANA: 1 

Halbuki, bahk~Ilarm ifadelerine gore bir suretle kmlmadigi halde, !ngiltere, alHikta duran meselelerin halli ir;in te- 18,25 konu~ma - 18,35 konser • 19,15 spo~ ·~ 
b 1 f hi k d italya tarafmdan her hangi bir §ekilde ~ebbiisii Fransa eli.ne alacakmi~ ve Fran haberlerl - 19,25 seyahat haberleri - 19,4C 1 

u servet maa ese te i e kar§Jsmda 1r. " " •·onu•ma _ 20,05 haberler ve hava raporu. 1 
M memnun edilmeli imi~. Bu Akdeniz mi- sa 16 ha · anda toplanacak olan konsey " ' 

art ve nisan aylarmda a«;Ik denizlerden " zir 20,15 ulusal yaym - 20,35 koylii yaym1 • • 
1 sakmm yap1lmasmda Sovyet Rusya, · t1· k dar bugu"n Avrupa sulhunu 
zmir korfezine bahk akm1 ba§lar. Ha - It; mama a 21 ,25 musiki - 23,05 haberler - 23,25 f1111ll 
. Fransa ve daha ba§ka devletler de ala- tehdid eden en tehlikeli meselelerin hal par~'asl _ 23 ,40 dans orkestras1 _ 24,15 ko• 

man iptidasmda bu bahklar, korfez d1· k d " 
a arml§. r;arelerini diplomasi tarikile haz1rhya - nusma • 24,30 dans musikisi - 1,05 gramo • 

§Ina yumurtalanm b1rak1r ve Agustosta Hariciye Vekilimizin bu projeleri ve cakmi§. ton. 
tekrar korfeze do"ner. Binaenaleyh ~imdi bah k d' · · L d b • d' B 1 t · .. H · · V BERLiN: .. usus en ISint on raya egen Ir - u gar gaze esme gore, anciye e- 18.05 gramofon _ 18,35 lnsanlar ve tablat 
baltgm bollanmas1 lazimdu. Halbuki va- mek i«;in olan bu arzulan Cenevren,in kilimiz, Cenevredeki Balkan devletlel'i kuvveti • 18,55 konu§ma _ 19,05 konser • 
ziyet aksinedir. Bahk, eskiye nisbetle diplomasi mehafilinde iyi dii§iiniilmii§ delegelerine lngiltereyi hirpalamak is- 20,05 kan~Ik yaym ve vlyolonsel konserl • 
yiizde 30 • 40 azalmt§hr. Sebeh, denizde bir nokta olarak telakki edilmekte im\§. tiyen zararh telkinlere kendilerini kap- 20,50 giiniin akislerl • 21 ,05 haberler-21 ,15 

Fakat Bulgar gazetesine nazaran biitiln tJrmamalanm tavsiye etmi§. Bu toplan· e~lencell muslkisl - 23 ,05 hava raporU. 
canavarlarm arhm« olmas!dlr. Bu eana- 23 35 "1 11 ikl 

y bunlar Yugoslavyanm hO§Una gitmi - tilardan Hariciye Vekilimiz ingiltere- haberler, spor • · e6 ence mus · 
vara lzmiya ad1 veriliyor. Bu canavar. t d b' k BUDAPE$TE: 
k k yormu§. (,;iinkii Yugoslavyamn talya- nin niifuzu ve kuvveti etrafm a m;o 18,05 '·onferans _ 18,35 kl~rnet konseri· ara teristik bir mahluktur. rok haris - .. 

¥ nm yeniden Avrupa avdetinden mem- sozler soylemi§. 18,55 spor _ 19,05 salon orkestras1 - 20 kon• 
tir. ;;ikaimi yakaltyamaymca, hiddetin • nun olmamasi ic;in sebebler varmi§. Zora gazetesine gore, Hariciye Veki - ferans - 20,35 c: Boheme• operas1, istirahat 
den kendi kuyrugunu kmnr ve ucundaki Romanya dahi Hariciye VekilimiZJin bu Iimiz, ayni tavsiyelerini hie; liizumu ol- esnasmda haberler - 23,40 Qingene orkes• 
zehirli bir igneyi ba§Ina saphyarak - t1pk1 projelerini itimadsizhkla kar§Ilami~ml§. madigt halde Sofya hiikfunetine de tek- tras1 - 24,05 frans1zca konferans - 1,05 son 

haberler. 
akreb gibi - intihar eder. Bahklan kor- Zora gazetesine gore, guya biitiin bu rar etmi§. Bti'KRE§: t 
fezden ka~Jran ve onlan telef ederek a- sebebler Hariciye Vekilimizi Cenevre - Zora, Bulgaristanm diger biitiin Bal- 18,20 orlrestra konseri - 19,05 plya.so. • 
zaltan, i§te bu canavardu. deki Balkan devletlerinin delegelerini kan devletlerinden ziyede kendisini boy- 19,10 konferans _ 19,25 orkestra konsert • 

bir i«;timaa c;agirmaga mecbur etmi~ ve le miifrit kararlara kaphrmamaga ka - 20.05 konferanslar - 20 ,40 opera yaymi • 
Bahk~1lar Cemiyeti sermayesizlik yii- V k'l rar vermi'e oldul1unu da t'lave edivor. 23,50 frans•zca , almanca haberler - 24,05 
d b I I d gU.ya bu ir;timada Hariciye e 1 imiz ,. " . 

ziin en un ar a muea ele a~amaml§hr. ~::-;,;;;_~77~~~~;_...;..;;;;;,;;.;;;;,;;.~~::====::::========:::: gece konserl- 1,30 grarnofon. 
1khsad Vekaletinin verecegi 5 bin lira Tel • Avt'vdekt' pavt'yonumuz I ( · ER ) LONDRA · YENI ESERL 18,20 <;ocuklarm zamam • 19,05 hava -
ile bu i§in ba§anlac<!gl iddia edilmek - begenildi ..._____________ dis _ 19,35 eglenceli konser • 20,35 iskoc;· 
tedir. Simdi lzmire giinde ancak 3 • 400 Annelere tlgiid yada blr giin • 21,25 eglenceli konser -
kilo bahk gelebilmektedir. Bunlar da Tel • Av1'v panaymnda Tiirk paviyo- 22,05 orkestra konserl - 22,50 kan~1k ya • Qocuk Esirgeme Kurumu Genel merk.ezi; 25 h d' 3 d 'klsi II 
Fo~a sahillerinde anamotra ile avlanabil- nu fevkalade takdir kazanmi~tJr. Soyle · slf1r ya§tan blr y~ma kadar c;ocu~un na - ~~35- ~!~adisa:a2~~; ~~~:er.ans musi • 
mektedir. Y ani §ehir bile bahk buhran1 nildigine gore rakib memleketler arasm· Sll bakllaca~lm o~reten cAnnelere Ogud, PARiS rP. T. T.l: 

dl · . · 1• iin birlncl saylSinl yenlden bast1rmi~tlr. k t k 1 18 35 k gerirmek tehlikesindedir. Ag~ ustosta ba•- da Turk mallan ~;e§i ermm zengm Igi ve 18.05 or es ra onser - , onu~ma • 
,. Y Birinci sayi o~iid birer ay!Ik yazllmi§ 12 19 05 orkestra konseri - 19,35 havadis - '• 

hyan dalyan bahk~Ihgi da c;ok kaybet - nefaseti diger biitiin memleket mahsulle- tane mektul>:lur. 20 ,40 konser : Vagnerln eserlerl • 21,05 mu-
mi§tir. Bundan ba~ka, Umumi Harbde rine faik bir vaziyettedir. Bilhassa Tiirk ikinci sayi ogiid; Qocukla.rm nasil bes- slkl konu~mas1 - 21,35 l;larlok Holmes -

I k t ·· leneceglni ve mamalannm nasll hazirla • h dl gemilerin yollanm kapamak i"in kasden yumurta ko leksiyonu ~;o en eresan nu · 23 ,30 ava. s. 
b I .1 b "' naca~m1 o~retir. ROMA: 

atm an §I e in §imdi bu canavarlara bir muneleri ihtiva etmektedir. Her lkl o~iidlerl tstiyenlere Kurum pa • 18.20 dans muslklsl _ 19,30 yabanei dil· 
ld ~ b' I h b b I 1 d • k t • ra.sJZ olarak gonderlr. cAnka.rada Qocuk yuva 0 ugu, maena ey om a ar a u- Fransantn ver t'gw I on enjan lerde yaym - 20,05 llma.n haberleri, gra.-Eslrgeme Kurumu Genel Merkezi Ba~kan-"urulmasi ieab etti·g~J· de so"ylenmekted1'r. d mofon - 20,10 Holanda dilinde yaym-20,25 ,. d b k' hgma.,. bir yaz1 lle ba~vurmak ve a res 

:t. :t. If. F ransa 1936 ilk iic aym an a 1yye blldlrmek kafl<ilr. lngillzce ya.ym - 20,50 frans1zca haberler· 
kalan konten]'anlardan Turkiyeye yeni· 21,45 operet yaymi • 23,50 dans muslklsl, e 

Birincite§rinde kurutulmasi bitecek o - Kiiltiir Haftas1 l.stlrahat esnasmda havadls. 
Jan Cellad goliinde 1 milyon kiloluk ye- den munzam kontenjanlar vermi$tir. Bu haftahk mm, edebiyat, san'at ve kiil-

- • • •- tiir meemuasmm 19 uncu saytsl da c;1kb. 
kun tutan biiyiik bir kefal, yilan, sazan E , h II · h · su sayida §U lmzalan goriiyoruz: 
ve yaym baligi kalabahgi vardu. F az - ge rna su en me~ en Ahmed A~aoglu, Zlyaeddin Fahri, Mah-

lasJ, sazan ve yilan bahg1dn. Bunlann lzmir 20 (Hususi) _ Tiirkofis, Kor· mud Rag1b, heykeltra~ Ziihtii, Mehmed Ka. 

Nobet~i Eczaneler 

rahasan, Samed A~ao~lu, Samlh Naflz, 
toplahhp sat1lmas1 du§unulmektedir. YI· donda Pasaport kar§Ismda yeni bir bina- Fazii Hiisnii. 
Jan bal1klan Almanyaya, masraf haric, ya ta§mmaktadir. Burada Ege mmtaksi Memleket ve eenebi matbuat1 hulisa.la-

Bu gece nobetc;i oHm eczaneler ~unlar. 

dir: 
istanbul clhetindekiler: 

kilosu 50 kuru§a satJlabilecektir. Diger- nm lhtiva eden Kiiltiir Ha.ftasmm her sa-
mahsulleri i~in zengin birme§her a~Ilmasl YlSI 15 kuru~. tdaresinden almmak veya a-

Aksarayda (Sanm), Alemdarda. (~ref 
Ne9'etJ, Bakirkoyiinde (Hilall, Beyazidda. 
(Cemlll, Emlnoniinde (Hiisnii Haydarl, 
Fenerde (Vitalll, Karagiimriikte (M. Fu • 
ad), Ku<;U P,azarda IYorgi), Samatya Ko· 
camustafapa§a.da (RldvanJ , ehrem1nincte 
(NiiZim). ~hzadeba~mda (A.saf) . 

lerinin de salamura ve saire suretile sarf bone olunmak ~artlle _ ya1mz rnekteblile -
ve istihlaki tetkik edilmektedir. da kararla§tmlml§tlr. re - 10 kuru§tur. 

mi§ti... KarlSl onu, yt!larca bekledik -
ten sonra ... evlenmi§ti. 0, Hidayeti ol
mii§ biliyordu. c;ocuklarl da olmii§tii 
zaten ... Deg-il mi Ali? .. 

Katilin alnmdan iri iri ter damlalan 
dokiiliiyordu.. S1tmah gibi titriyordu. 
Gozlerini ar;m.t§, adeta nefes almadan 
ona bakiyordu. l;'uursuzca: 

- Evet! 

Cevabim verdi.. Yarah hafifc;e ok -
siirdii: 

- Hidayet, kariSimn mes'ud oldugu -
nu duymu§tu. Yeni kocas1, iyi bir adam
di. Hayati, §Ohreti, serveti yerinde idi. 
Hidayet dii;;,;iindii. 0 saadeti bozmakta 
hie; mana bulamadi ve sonra... Hid a -
yet ... Aliyi gordii ... Eni§tesi. .. Aliyi kii-
r;Ukken nekadar ... nekadar c;ok sever -
di... Ali biiyiimii§tii... Hem de ablasma 
benziyordu ... Hidayet her ak§am... onu 
gormek igin... buraya ... 

Katil, miithi§ bir ~ghk atti. 

- Eni§tem!.. Eni§tem!.. Eni~temden 
bahsediyor!.. 

Yaralmm goz kapaklan, a~r a~ bir 
omriin sahnesini ortiiyordu ve ya§lar, 
durdugu yerde soguk yanaklarma dogru 
SIZiyordu ... 

Komiser hayret ic;inde, mmldarur gi-
bi sordu: 

- Demek ki, senin adln? .. 
Yarali, son bir inilti ile cevab verdi: 
- Hidayet!. .. 
Komiser: 

- 6ldii, diye mmldandi, zavalh a -
dam!.. Niifus defterinde bir degi~iklik 
olmiyacak ... c~ehid~ kelimesi r;izilecek 
cmaktuh konacak .. 

ORHAN RAHMI GlJK~E 

tu. 
Thaisa Straffordun butun arkada§lan 

gibi sorguya c;ekilen Thalma Rudens, 
Cedric Laeynin evi cinayete sahne oldu
gu gece maznunla sokaga c;Ikhgmi itiraf 
etti. 

"(halma Rudens bu itirafta bulunur· 
ken, arkada~ma yard1m etmi~ olaeagmi 
sanmi§, ve mademki gene k1z o gece o -
nunla c;Ikml$b, demek ki cinayetin ika 
edildigi yerde bulunamazdt, gibi kendi 
kendine bir fikir yiiriitmu$tii. Fa kat hila· 
kis onun bu sozleri buyuk bir zincirin ilk 
halkasmm ele gec;mesini mucib oldu. 
Bundan sonra diger halkalar da hirer hi
rer elde edileeeklerdi. 

Her uc;iiniin de beraberce geeeyi ge -
c;irdikleri Night Club metrdoteli ile mii
durii ~ehadet etmek iizere davet edildik
leri vakit, Thalma Rudensin ifadesini 
tekid ettiler, lakin bir tashihte buluna -
rak. 

Saat be& buc;uga dogru maznun, tuva
let degi&tirmek i~;in c;Ikmi& ve ancak yirmi 
be$ dakikadan fazla bir zaman sonra av
det etmi$ti. 

DO GUM 
Tiirkiye h BankaSl tkinci Di -

rektorlerinden tzzet Baraztn on 
dokuz may1sta bir erkek ~ocugu 
diinyaya gelmittir. Yavruya u • 
zun omiirler dileriz. 

Yeni ~tkb 

s· E Z A R 
Me~hur Pliitarkm 

Haydar Rifattn kalemile tercii.me 
edilmi§tir. 
40 kuru~. 

Beyoglu cihetindekiler: 
Galatada cismetl. Haskoyde (Yen! Tiir -

kiyeJ, Kas1mpa§ada (Turan), Sariyerde 
COsman) , !}i~lide (Halkl, Taksimde (Tak
slm), CBeyoglu). 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakller: 

Kiiltiir Bakanhgtndan: 

Biiyiikadada rl;llnasl), Heybellde cYu -
sun, Ka<i1k6y, eskl iskele caddeslnde <Bii
yiik), Kadikoy, Yelde~lrmenlnde <Uc;ler>, 
Uskiidar, Abmedlyede ( Ahmediye). 

DiKKAT ZQ 
Y armki niishamiZda ne~redi

lecek gayet zengin ve fevkalade 
Bu y1l Lise, Fen ve Edebiyat kollar1 yaz1h ve aozlii olgunluk a1 • 

navlar1na haziran ve eylul devrelerinde girecek olanlara muhtelif 
ders gruplartnln &f&glda yaz1h klslmlarlndan sorular sorulacaktu: 

1 - Lise Fen kolundan olgunluga gireceklere 
DAMADYAN 
SATISI 1 - Fizik • kimya grupu - fizikten lise onuncu s1mf ile on birinci 

stnlftn fen kolunda gosterilen biitiin elektrik bahisleri, bu bahislere 
aid tecriibe ve meseleler. Kimyadan madenler, onuncu sm1ftn uzvi 
kimyas1 ve bu k1s1mlara aid tecriibe ve meseleler. 

ilamm okumal'b unutmaymrz -2- Riyaziye grupu - (a) Lise smtflarmda gosterilen biitiin cebir 
bilgisi. (b) onuncu stn1fta gosterilen miicessem hendese ile on bi
rinci atn1f fen kolunda goaterilen mahrutiyeler. 

Bugiin matinelerden itibaren 

i P E K Sinemas1 
3 - Tabiiye grupu • Ci~eksiz nebatlartn tasnifi ve muhtelif grup

lardaki nebatlar1n tetkiki. Mevsimin iki giizel filmini 
birden gosterecektir 

2 - Lise Edebiyat kolundan olgunluga gireceklere KLO-KLO 1 - Tarih - Liaelerde okunan tarihin ikinci ve dordiincii cildin -
deki bahisler. MARTHA EGGERTH 

tarahndan ve 2 - Edebiyat tarihi - Tanzimat ve ondan sonraki devirler. 
3 - Felsefe ve i~timaiyat - Onuncu ve on birinci stntfta goa - KAPLAN KIZ terilen biitiin bahisler. «1064» (2670) ·····- 4--

Miihendis veya Fen Memuru aran1yor 
Y az . f1yatlan: 

20 • 25 - 35 kurut;tur 
Hami~: Kuponla• bu aksama ka
dar de2i,tirilect>k Vl' ke§ide 25 
mavis pazartes1 ak,aml tP£K Si-

~imendifer intaattnda !rah,mak iizere diplomah bir miihendise 

veya bu gibi intaatta ~ahtmtt tecriibeli bir fen memuruna ihtiya!r 

vard1r. istiyenlerin Karakoypalaa 4 iincii kat 6 No. miiracaat etmeleri. 
nemasmda icra edilecektir 

T uvalet yapan kadm da bu hususta 
sarih bir~ey siiy]iyememi$tir. Kadm 
dube s1k s1k gelen Miss Thaisa Straf -
fordu gormii~ oldu~unu hahrhyor, fakat 
ne zaman oldugunu kestiremiyordu. 

Binaenaleyh Thaisamn o geee ba&ka 
bir yerde bulunarak cinayet yerinde ham 
olmasma imkan verilemiyecegi kabul edi
lebilirdi. F aka t yeni bir sahne oldu. 

Kap1y1 a~;1p kap1yan garson da usulen 
sorguya c;ekilmi~ti. Tam gidecegi mada 
birdenbire iiyle bir ifadede bulundu ki 
i~in yuzii ba~tanba~a degi§ti. 

Garson ~unlar1 anlatt1: 
- ArtJk ba~ka mii~teri gelmez diye 

evime donecektim. Tam bu mad a gene 
bir k1z -bu muhakkak Miss Thaisa Straf· 
forddu- bana bir i~ havale etti. Mesele 
~undan ibaretti: Kit - Kat - Club kap!CI· 
sma bir zarf gotiirmek. Gene kadmm 
soyledigine bak1lma, bir arkada~tna bir 
oyun yaptyordu. Bunun icin bana bir fn
giliz liras1 verdi. 

Kap!CIYI derhal davet ettiler. Bu ada
mm zerre kadar tereddiidii yoktu. Mev
zuubahs zarfm ic;inde bir anahtar vard1. 

Biraz sonra bir u~ak gelerek bunu almi$- Strafford siikunetmi hie; kaybetmJyerek 
h. soyliyeeek bir &evi bulunmad!~mi bildir

Burasl Batesin anlatm1~ oldugu sahne di. 
idi. Kaplcl zarf1 bu adama verdigini ha- Thaisaya, kendisini bu cinayete sevke-
hrhyordu. den bir sebeb varsa -ki her$eY insani bu-

Bu ~ekilde miihim bir nokta elde edil- nun mevcudiyetinden ~uphelendiriyordu
mi~ oluyordu: 1saac Levinsteinin katie- soylemesini tavsiye ettiler. Belki bu se
dildigi gece Cedric Laeynin dairesinin beb her$eyi izah eder ve gene kmn hare· 
anahtan ~herhalde Lambton Hauseda ketini mazur ktlardl. Lakin Thaisa St· 
yapilan resmikabulde olacak- c;almmt~tl, rafford Ia£ anlamak istemiyordu. 
bunu tek bir kimse yapabilirdi: Bu kimse Bununla beraber gene bir&ey msana 
de, anahtan saat be$i brk iki gec;eden, hayret veriyordu. Maznuna aid kope • 
yani cinayet saatinden sonra. iade eden gin, tam k</.in ika edildigi saatte Green 
kimseden ba~ka kimse olamazdi. Bu kim- Wichte bulunmas1. F akat bu kopek aca· 
se: Thaisa Strafforddu. ba hakikaten ayni hayvan miydi? 

Demek ki gecenin bir ktsmmda maz - T ek bir sehadet bu noktay1 aydmlata-
nunun kuliibde hazu bulunmamasi en bilirdi. Fa kat sevdi~i kadm ic;in birsey 
mant1ki bir ~ekilde izah edilmis oluyordu. yapmak Cedric Lacyinin elinden gelme • 
0 anda Thaisa Strafford R:enc polis a- diginden, delikanh Thaisaya viiklenme
mirinin evine gidiyor, c;alm1~ oldugu a- ge kendisinde eesaret bulam1yarak sustu. 
nahtar sayesinde ic;eri giriyor ve yapaca· Scotland Y ardm butun umidi Lady 
gm1 yapttktan sonra hie; kimse tarafmdan Morgane Stanleyin sehadetinde idi. Gii· 
goriilmeden avdet ederek anahtan iade zel kadm Sir W alterin oldiigunii haber 
ediyordu. fste bu hareket onun ciirmiinu almca fena halde sa$1rm1s ve heyecanla 
ifsa etmis oldu. «bir kaza m1, yoksa bir cinayet mi?» di-

Bu beyanattan haberdar edilen Thaisa ye derhal sormu~tu. [Arkut varJ 

~· 

" tt 
It 



Yukar• Tunada bir gezinti 

Hunlann ve Avarlar1n 
sukutu nas1l oldu ? 

Yazan : Retit Saffet Atablnen 
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sedlerinden Avrupanm gobegine leketini rahib Ruppertin riyasetinde htris
Tiirk akmc1lannm gec;tikleri ol- tiyanla~t1rmaga gonderilen misyoner he

etrnez topraklardan hi<; birinin bu yu- yetinin faaliyet merkezi ittihaz edilmi$ti. 
1 1 una vadisi kadar sevimli, giizel, Hal a bu havalide din tesiri miibalagalr 
1 : iklimi mutedil, suyu tiikenmez, surette hissolunur. 
hgi bol oldugunu zannetmiyorum. Bu malumah veren Ratisbonne Chro-

'alanm goriib de yerle&mek arzusunu niqueurlerile Hagiagraphelannda Turk 
tbnemenin imkam yoktur. Nitekim Avarlarm din tebdillerine clair tarihimize 

~ blar ve Avarlar bu giizelim yerlerden yarayacak miihim tafsilat vard1r. Char
drnamak ic;in on asrr ugra~mi$lar. lemagne ve haleflerinin Hunlan, Avar
~ Unay1 bu havalide 51k1 s1k1 kucakhyan I an ne derece vah~etle tenkil ve ted vir 

• hYanh daglar, 12 ay durmakslZID a· ettiklerini kendi katibi Eginhard sik1lma· 
nehrin riitubetile daima ye~il kalan dan ve saklamadan yazar, yalmz tarih 

tnevvi agaclarla, ziimriid ~;aynlarla kayidlerini tutan ve Avar kayidlerini hi
Iii; T unamn ahenkli ivicaclan itiba · ristiyanhktan sonra mahveden dii$man -
tUzgarlardan ve bilhassa ~imale kar· lanm1z aldugu ic;in, elimize ge<;en vesi • 
lahfuz; iki iic; kilametroda bir nehre kalarda miinhaman Hun ve Avarlann 
den ac1lan zengin. derin vadilerle da- m?~l1rbivetlerinden bahsedilmektedir. 
bagh, meyvas1, ~arabi mebzul bu cen· Nestora atfedilen Rus Chroniqueleri 
gibi memleket, garb Turklerinin fii- de Slavlarm «Obre» dedikleri Avarlari 
t devrinden sonra, Papahgm te~vi- dii~manca tavsif etmekl~ beraber «Uzun 
tniitenasib hiristiyan Franklann mii- bovlu, giizel, mutaazzrm adamalr» al
di, vah~iyane hiicumlarma kar~t ta- duklanm kaydederler. 
lz ve miidafaa ic;in de en miisaid ta- Dakuzuncu asrm ba~mda, T unanm 
lngah oldu. &imalinde, yani bugunku Bavarya eyaleti 
lvaki, her derebey burcuna muadil, hududlan i<;inde enva1 zulme maruz ka· 

t tepede ekseriya kale gibi bir kilisP. larak ya~1yan Avarlar, kiitle halinde T u
edilmi&tir ki, bunlann buyiik k1sm1, namn cenubuna ge<;ip, Cettius (Bugiinkii 

• ncu asra kadar Hunlan muhasaraya Kahlenberg) silsilesinin iki cihetinde, 
la.k ic;in yap1lan taarruz merkezleri, Sabaria ile Carnuntum (~imdiki Hain -

• ar1 kand1rmak ic;in papaz manastH· burg) arasmdaki havaliye yerle~mi$ler; 
' Yahud da Avarlann maglub. esir bu daglarm &arkmdaki yerlere Avar 
ra katil dedikleri veya hiristiyanllg1 

• lten kabul ettikleri mevkilerde bu memleketi ve Almanlann Kuenberg •e 
• Khunberg, yani Hun dag1 dediklcri 
alan yad ve tes'ide vesile olmak uze-\.o Comagene dagi ile Enns suyu arasmdaki 
'Vlaria- Tafel gibi in&a edilmi~ ziya • 'h sahaya da Hun memleketi ad1 verilmi~ti. 
a ve dini abidelerdir. fv1 Enns suyu, Niebelungenlerde Mutaren 

anastirlarm <;ogu Hun ve Avar de· suretinde yaz1lan Mautern kasabasmm 
eylerinden zaptedilen servetlerle ya • istikametinde T unaya dokiiliir. 
Is ve h1ristivanlastmlarak kendileri -d · · Frank! ann zulmiinden kac;an diger A-
e serkerdelerile birlikte tedyin vesi- var kabileleri bugiinkii Hirvatistan alan 

e hapsedildikleri yerlerdir. , cenubi' Pannonia ve Dalmac;ya ve kumi 
•an kuleleri kiilahlannm ekserisi ve azaml Karpat daglanna 51gmml&lardJr 
~skileri. in~alan tarihlerinden daha 
lki mimari an' anelerine imtisalen, ta ki. elyevm Romanyaya tabi Erdel eya • 

Asyadan, Urallardan, Karpatlar _ letinde ya§Iyan Szekeller bunlann ahfa
didJr. 

gelen sogan bic;imindedir ki. bunun 
ilen eski Turk mimarisine has bir Yukan Tuna boyunda, zahiren din 
oldu~unu &ark san' atmdan anhyan- degi§tirerek tutunabilenler. 819 da gene 

ll'luttefikan isoat etmi~lerdir. bir isyan te§ebbii unde bulunmu~lars.1 d 
Bu mimari s.ekli. eski Tiirklerin ae,. - 822 de Aix-La-Chapelle' el.;:ilc:r. hcdi-, "' yeler gondererek lmparator Louis'nin 
erj, oturduklan veya tesirleri altmda himayesini istemi~lerdir. 826 da Papa 
lnt~ ktt'alarda gi:iriiriiz. fkinci Eugene: Hakan Tudundu~'a gon
Sirnali Avusturyamn vilayeti, merke- derdigi bir mektubda y1k1lan kiliseleri la-
Ve miihim bir ~ehri olan Linzden yu- mir etmesini, yeni kiliseler yapmasmJ, 
ft Tuna darla~lt ve iki kiyrsmda da nezdinde memur ettigi ba~peskopos 
Iran eserleri azahr. Fa kat tabiat gittik- Urolf' a muavenet etmesini musmen tav
gUzelle~ir. Passau' a varmadan A~$ak siye etmektedir. Dokuzuncu aSITda S~k· 
.Haichenbach veya Hunnenbach koy sonvah muhacirler Avar memleketme 
~ de hala ta~Idtklan isimden anla&IIa • yeriestirilmi~ ve Avarlar i:ine il~ ~efa 
~1 iizere eski Hun beylerine aid yei - olarak Alman tesiri ve l1sam gmm~tir. 
ldir. Charlemagne devrinin tarihini ya- 843 te Verdun muahedesini miiteaklb 
(11 Chroniquer'ler bu havalide yas1yan Avar ve Hun memleketleri be~ margraf
hn ve Avarlardan pek srk ve tafsilatla hga boliinerek latince Marchia .Orien-

1 sederler. talis, Austria ve almanca Asterreich ye-

Sekizinci aSIT sonlarmda yukari Tu· ni sark hiikumeti ismini almi~tir. ilk 
' havalisine hakim alan Hakan Tudun 928 de Bavaryah Babenbergier 
Otla, tehdidle hiristivan edilmi~; bilaha· sark margrafi olmu~lardtr. Fa kat Avar -
; hrristivanhgi terk ve isyan ederck lar arasmda hiristiyanhgin taammiimii • 
{anklarla harbe tutusmus, ~arktan yar· ne meydan kalmadan. kirk. elli sene son
'lt! gormediginden, fazla kuvvetlere ra Macar Tiirkleri gene Tuna boyun -
t.llt§l. tekrar ~aglub olmu~. katledilmi~; dan imdada geliyor, 900 de biitiin Ba -

f H k varyay1 istila ediyor ve Germanya Krah t· 1 a an Zodan hiristiyanhgl ka - Arnulfu tabiyetine ahyor. Macarlarm 
e mecbur olmu~. Theodore ismini al-l~ 805 1 H • hiristiyanla~tmlmalan (II) m.cr a.srm 

Ve te onun yerine getiri en a- 1 d 11 Ab h p F' h k ortalanna tesadiif ettigine gore, 1c; enn e 
ra am, assau'a yakm. 1s a a 

vaftiz edilmi$. Avarlan yumu~atmak kalan Hun ve Avarlann da heniiz o ta-
o 'I b rihlerde tamamen hiristiyanla~mami~ ol-

51 etmek ic;in dinden baska c;are u • · k d ~ . duklan tahmin edilir. 12 nci asra a ar, 
arn1~lar. T b l' 1 d yukanda bahsi gec;:en una ~yu 
una ile nn suyunun miiltekasm a k ] d t ) Wachau ve Enns mmta a arm a mu e-

Ug\in Almanyanm hudud ~ehri olan ekkin Hunlarm huistiyanla~tmlmasma 
lsau kasabas1, 696 senesinden itiba· m 'h 'k H devam edildigi mahalli tan ve vesl a • 

unlar, Avarlar ve Bavarlar mem· ]aria mazbuttur. 13 iincii as1rd~ Tatar 
~) ilk yaz1 20 maylS tarihli say1m1zda Kuman akmlan sarktan V1yanaya 
rn~tlT. ve - =-- _ _ 

• ~u.,;hurlyetln tefrlka~• : 11 

SERSERI 
~kagm ko~esi daha aydmhkll. Sadi. 
n Yuziinde birbiri kadar a~ikar iki ~ey 
~u: Gi.izellik ve safhk. Hem tuhaftir 
>u iki ~ey, bazan tek §eY gibi gor~nii • 
du. Gozlerinin iriligi ona giizelhk ve 
de hi~ eksilmiyen bir hayretle de saf
Veriyordu. ka~larile gozleri arasmda • 
nesafe de' yiiziinii hem kibarla~tmyor, 
l de ahkla~tmyardu; biraz burnund~n 
IU§tugu ic;in daima ya~ ~c;Ik ~~ran.w~g: 
~a bir taraftan di&lenntn .~uze.lhgl~l 
teriyor, bir taraftan da gozlermde I 

rreti c;ogaltiyordu. Ablak, fakat se • 
1li ve giizel bir yuzdu. 
A.glar gibi bir sesle mmldandl: 
..._ y engem diikk8nda idi, ben kaptda 
diyordum, bakt1m, kar~1ki kaldmmda 

Yazan : Server Bedl 

bir kope; bir kediyi kovahyor.d~rkalarm
dan ko~tum. ki:ipege «ho&t» de lffi, 

_ Kediye mi acidmJz? 

- Evet.. d d' 
.S d' kendi kendine: «Zavalh, e 1, 

b. ~ediyi kopegin elinden kurtarayrm 
d;rken bir kurdun eline du,tiigiinii bil • 

miyor.» . 
Klz dort tarafa bak1yor ve yengesme 

benzer bir golge goremeyince .ic;i?,i c;eki .. -
yordu. «Nerelerde anyor bent, ~oyle yu-

ri.isek mi ~» 
,Sad! ba~ml salladJ: 
_ Ne faydasl var? Ya ters tar~fa 

gidersek? Bence sizinle heme? .eve ~1 • 
delim. Zaten yengeniz de iim1d1 kesm~e 
sizin eve gideceginizi, dii§iinmii§, eve glt• 

CUMHURiYET 

Biz bize 

Bir daha olmastn 
Diin, beni miiteessir eden ve sinirlendi

ren r;irkin bir vak' a ile kar~IIa$tlm. Cok 
temenni ederim ki bu vak'a, ~imdiye ka· 
dar Tiirkiyede vuku bulmaml$, ~imdi
den sonra da tekerriir etmiyecek. sadece 
benim ~ahid olmak felaketine ugrad1g1m 
bir dakikahk bir facia olmu$ olsun. 

Ogle vakti idi, Nuruosmaniyeden ge
<;iyordum. Oniimden, mektebli olduklan 
kasketlerinden anla$IIan iki gene k1z gidi
yardu. Onlarm be~ on ad1m ilerisinde de 
ayni istikamette yuruyen bir zabit vard1. 

Paris mektublar• 

Nihayet ecnehiler 
hizi taniyacaklar m1? 

Pariste memleketimizi Avrupaya tan1tan ve 
sevdiren toplanttlar yapddt, konferanslar verildi 
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Paris - Bundan sonra bizi F ransa)•a • ~~~-~~ 

tamtmakta epeyce yararhg1 dokunan bir -;;:._~---

-fp:. engiz yasas1m bana s1k s1k ha-
~ hrlatan ugursuz bir kelime var

dir: lhtilas l. Gazete okumaga 
ba~ladigim giinden ve belki yammda ko
nu~ulan sozleri anlaml~ oldugum dem· 
denberi bu kelime goziime ve kulagima 
c;arp~r, durur. Mekteb sualannda guya 
e.~~b.Iyat dersi ahrken ihtilasm, edebile~
t~g~m d~. g~rmli~tiim. Hocam, ,Seyh Ga
~?m Husnu A~kmdan parc;alar gosterdi
gl mad a: «Esranm mesneviden aldlffi 
-Caldlmsa da miri mah c;aldlm» beytini 
okumu~ ve onu izah sadedinde «devlet 

Kar§Idan bize dagru bir asker goriin· 
dii. Yirmi, yirmi be$ ya~lannda, asian gi
bi bir Mehmedcik. Zabite birkac; ad1m 
yakla~mca, vazifesi alan resmi selam1 ifa 
etmek iizere topland1, kendine c;ekidiizen 
verdi. Fa kat kaldmm c;ak bozuk aldugu 
ic;in, gozlerini amirinden ay1rm1yan as· 
kerin ayag1 bir ta~a takildi ve dii~tii. 

toplanh daha oldu. Gec;en sene Tiirkiye
yi ziyaret ettikten sonra (La T urquie 
d' Atatiirk) ismile memleketimiz hakkm
da giizel bir kitab yazip, bir iki ay evvel 
sahhga t;Ikaran (¥,adame Marguerite 
Bourgain) Sorbon Universitesinde bu ki
tab iizerine serbest miinaka~ah bir konfe· 
rans yaph. 0 ak&am salonu dolduran ka
dm erkek, gene ihtiyar her cins bilgili in
sanlar ic;inde daha evvel Tiirkiyeyi gez· 
mi~ olan gazeteci veya seyyah ta vard1. 
Konferanstan sonra halk arasmda yeni 
Turk rejiminin esas1m anhyamad1gm1 
soyliyenlere, bugiin herkesin serbestc;e 
Tiirkiyenin her tarafm1 gezip gezemiye
cegini soranlara, Turk kadmmm memle

) I d . · rna I emz • yemiyen domuz» meselesini 

Birden, oniimden giden k1zlara bir hal 
olmu~tu. Birbirlerine sokularak k1k1r kl
ku giilii~mege, mahalle c;ocuklanna bile 
yara~m1yacak bir ~ekilde diirtii~miye ba~
ladilar. 

- Daha yiiriimesini ogrenmeden se-
lam vermege kalkm1~! 
diye bir de hiciv savurdular. 

T emiz kalbli Mehmedcik, mektebli 
bzlann kendisine giildiiklerini gorunce 
utancmdan kipkirmlZI kesildi. Allahtan, 
yukanya kaydetti?;im ciimleyi ne a, ne 
de zabit duymam1~lard1. 

ketimizde sosyal ve saysal bak1mdan oy· Pari• Biiyiik El~imiz Suad Davas 

Ben orada dondum kald1m. Ve hala 
da teessiiriim gec;mi& degildir. 

nadigl roliin derecesini ogrenmek istiyen
lere, orada bulunan Tiirk talebeleri hirer 
hirer cevab verdiler. Bunlar ic;inde talebe 
ve gazeteci F eridun Demokanm bir ce· 
vab1 r;.ok veciz ve ozlii oldu. Bir gene 1s
vic;reli gazeteci kadm. gec;en sene memle
ketimize geldigi zaman kendisine her ta
rafl gezmesine mUsaade edilmedigini ve 
c;ektigi fotograflarm s1k1 bir kontroldan 
ge<;iriJdigini soy]edi Ve bunun sebebini SOT 

du. F eridun buna cevab olarak: «Bir ec-

Bu kiic;iik hammlar, kaldmm bozuk 
oldugu ic;in biran yere <;omelen bir Turk 
askerinin haline giilerken, kendilerinin ne 
aR:lanacak bir vaziyette olduklarmr far-
kedemiyorlardl. N. nebi bilhassa gazeteci ic;in memleketimiz

EVKAFT A de gezmesine ve gormesine miisaade edil
--- miyen hic;bir yer yoktur. Y eter ki bu sey-

Agacamisinin duvan yenilendi yah iilkernize herhangi kotii bir maksadla 
Beyoglu istiklal caddesindeki Agaca· gelmi~ almasm. Elde edecegi vesikalar 

misinin gayrimuntazam alan cadde iize - ve resimlerle kendi memleketine dondugii 
rindeki duvarlan yrktmlmi~ ve o civara zaman -hiisnuniyetle ve bilmiyerek bile 
yak1 ~1 r bir ~ekilde ve caminin giiz.elligini olsa- aleyhimizde propaganda yapmasm. 
kapalmiYacak tarzda giizel bir duvar Siz gazetecilerin ekserisi yurdumuzu gez
yapliml~hr. .Simdi caminin esas duvarla- diginiz zaman oradaki tabii giizellikleri. 
rmda baz1 tamirat yapllmaktadlr. Cami- tarihi abide ve ~aheserleri, yap1lan devri
nin avlusu da duvarm tamirinden sonra mi, goze <;arpan medeniyet h!Zim ve gay
bir miitehassis tarafmdan tanzim ettirile- retini degil, geri kalm1~. harab olmus ko-
cektir. ~eleri, nisbeten sefil tabakanm muhitini 

Heybelide bir cami yapdtyor gormegi ve aranm resimlerini gazeteleri-
Heybeliadahlann Evkafa miiracaati nize gondermegi tercih ediyarsunuz. Me· 

.. · E k f 1· d · tarafrndan lsmet sela kar•1mzda Siileymaniye camisi gibi 
uzerme v a ares! - ' pa~a caddesinde yaptmlmas1 kararla~tm- di.inyanm sayi11 san' at abidelerinden biri 

b 
· J • 'k ) d'l dururken onun foto;;rahm de<;il, bu cami 

!an caminin i.iti.in proJe en 1 ma e 1 e- .. ,., 

k d
.. t j' t j 1ot r fn•aatln 1'k1' aya avlusunda dola•an serseri kopeO.in resmini re un erne 1 a 1 m , 1 • , ' .., 

kadar bitirileceili tahmin edilmektedir. ahyorsunuz. Memleketin her tarafmdaki 
imar faaliyetini, mes'ud kiiyliiniin nas1l 

yakla§tigJ zaman Avarlar tamamen hiris
tiyanhk alemi i<;inde erimi§ ve kaybal -
mu§tu. 1273 te Babenbergleri istihdaf e
den fsvic;reli Habsbourglar «Enns'in yu
kan ve a§agl eyaletleri margrafhgml» te· 
variis etmi§lerdir ki, bugiinkii Austna 
tamamen eski Hun - Avar hanhgmm top· 
raklan uzerinde ve bu topraklara mi.in • 
ham kalmt~tir. Y edi buc;uk asH sonra 
Habsbourglar Avusturyayr aldilclan bii
yiikliikte b!Takhlar. 

<;ah§tJginl degil, y1kik bir duvar dibinde 
yahnayak dilenen sakat dilencinin halini 
yaz1lanmza mevzu yap1yorsunuz. Elbet
te ki bu resimleri kontrol edecegiz ve boy· 
le miinaseb:tsiz sahneleri biitiin diinyaya 
gostererek bizi kotiilemenize mlisaade et· 
miyrcegiz.» dedi. Ve bu sozler aksi tesir 
yapmak uzak dursun, ho~a gitti ve alkl~
landi. 

Bunun arkasmdan memleketimizde u-

kapJ dr~mda, Sulukulede, yangm yerle -
rinde c;1plak ayakh, y1rt1k elbiseli cinge
ne c;ocuklanmn c;amur ic;inde aynarken 
ahnmi& resimlerile, iki ayag1 kesilmi~ bir 
dilencinin sokakta siiriinmesi gibi sahne
lerle doldurmu~tu. S!kJlmadan, evine da
v~t ettigj misafirlere, bizi tamm1yan ecne· 
b1lere.: «.Su glizellige (I) bakm .. » diye
rek smemayi gosteriyordu. Bu manzara 
kar§I~mda biz Tiirkler c;ok sinirlendik. 
Bu filimlerle bize nekadar biiyiik fenahk 
yaphgim kendisine anlathk. V e hi<; ol • 
mazsa bu resimleri kendi zevki i<;in sakla
masim ve yabanci misafirlere gosterme -
mesini rica ettik. Bilmem soziinii tuttu 
mu? Sonra ogrendik ki bu Madam a fs
tanbulda tamd1g1 bir Ermeni kadm1 kila
vuzluk etmi~ ve memleketin en giizel yer
leri diye kendisine c;ingenelerin teneke 
mahallelerini, viran mezarhklan goster -
mi~. Daha ne vakte kadar koynumuzda 
oturup goziimiizii ayan baz1 kimselerin 
faaliyetine ses c;Ikarmiyacagrz ~ 

Y aziml bitirmeden evvel. gec;enlerde 
~~rise ge]ip Sorbonneda fevkalade guzel 
1ki konferans veren degerli ~air ve saylav 
F a~ll Ahmedin bur ada nekadar iyi bir 
tem btrakt!gml soylemek mecburiyetin • 
deyim. Mevzuunu ve ne derece muvaffa
kiyetli oldugunu hepinizin bildi~iniz bu 
konferanslan F azil Ahmed -Universite 
~ektorii Mr. Charlettynin soyledi!b gibi
bu Fransizdan daha giizel ve temiz olan 
fransJZcasile ve bi.itiin dinleyicileri teshir 
ederek verdi. 

Bir gene reasamtmtzrn 
muvallakiyeti 

hahrlatm1~h. 
~vrupada da, galiba ayni kanaat var

dJ ki s1k s1k biiyiicek ihtilaslann haberi 
gazete siitunlarma aksediyardu. 

Y1llar gec;ti, bir<;ok degi ikHler oldu, 
zulmetten nura gec;ildi, dii~iinceler baska
~~~h. F akat bu kelime, bu ugursuz ke
!~me bir tiirlii ortadan kalkmadi. Ayda, 
uc; ayda veya yilda, iic; yilda bir gene 
g~zetelerde iri harflerle ve c;oreklenmi~ 
bu. ~II~n so.~uklugile gozi.ime c;arpar: 
fhtJ!as ... Dun de onu -bir mahkemenin 
hiik~ii .. m~nasebetile- gordiim, yeni ba~
tan uzuldum ve Cengiz yasasmr bir daha 
hahrlamak zorunda kald1m. 

Cengiz, memurlann yaphklan ihtilas1, 
geli§igiizel hirSIZhklardan ayn tutarak 
yasasma hususi kayidler kaymu§tu. Az 
para calanlar bu halh ettikleri yerde ipe 
~ekilirlerdi, biiylicek miktarda ihtilas 
edenler -yalmayak- Cengizin bulundugu 
yere yollamhrd1 ve orada Cengiz tara
fmdan muhakeme ve mahkum edilirdi. 
Bu muameledeki incelik ac;1khr. Suc;lu 
Cengizin huzuruna c;JklncJya kadar her: 
gun ve her dakika i:iliim azab1 ~;ekerdi, 
ecel leri di:ikerdi, yol boyuna da teshir 
o!u~up .~askaraya <;evrilirdi. Cengizin bu 
g1b1ler 1<;m verecegi hukiim ise birdi ve 
asia deli;i~mezdi: !dam! 

Ciiriimle ceza arasmda adil bir nisbet 
bulunmak laz1mdu. Yirminci amda bir 
muhtelis memurun asilmas1 da dogru de
gildir. Fa kat tern eli fazilete is tin ad eden 
cumhuri idarede ihtilas, milli gururu in· 
citen bir~eydir. Bu sebeble ~ok hassas 
davranmak icab eder. Bu da bir yandan 
cezay1 c;ogaltmakla ve bir yandan mu· 
rakabeyi kuvvetlendirmekle olur. Hedef 
ihtilasc;lyl yakalamak dei!;il. ihtilas1 kal: 
drnnak olmahd1r. 

Bu bahiste ceza felsefesine deger ver
mek nekadar abesse Avrupa ve Ameri· 
kada yap1lan ihtitlaslan hatirlay1p miite· 
s~lli almak ta o kadar yanli~tJr.. Cunkii 
b1z Tiirkiiz ve Ti.irk oldui!;umuz ic;in ih-
tilas mefhumunu unutmaga mecburuz. 
Bunu, bu mecburiyeti. herkesten once 
ogretmenler takdir edip kuvvetli telkin
lerle, siirekli temrinlerle c;acuklan ihtila
sa kar&l amans1z dii~man yapmahdular. 
Diinle bugiin arasma konulacak bir uc;u
rum da, itikadimca, budur. 

M. TURHAN TAN 
Su kii<;iik notlan toplamakla maksa • 

d1m, umum Avar tarihini yazmak degil. 
laakal 1 0 am imtidadmca eski Tiirkle· 
rin ya§adiklan, dogii~tiikleri yukan T u
na vadisinin tarihimiz ic;in ne kadar me· 
rakh, goriilmege gezilmege deger zen -
gin bir saha oldugunu gostermek isterim. 
,Sarki ve cenubi Avusturyada Osmanh 
devrine aid miiehhir tarih hahralan her -
kesc;e azc;ak malumdur. 0 devrin biiyiik 
vak'alan, daha ziyade Tunanm Viya -
nadan a§agl k1smile memzucdur. 

zun miiddet kalm1~ alan (Madame Wan
denberg) isimli Danimarkah kadm da 
lehimizde giizel sozler soyledi. Avrupa
hlarm bizi hi<; tammad1klanm ve bize 
kar~l hakSlZ hiikiimler beslediklerini an· 
latt1. hin en kotii tarafi; Tiirkleri diinya
nm goziinde geri bir millet gibi tamtan, 
onlara en biiyiik fenahgt eden, bu 
milleti sevdiklerini ve onlara yararlrk gos
terdiklerini zannedenler oldugunu soy
]edi. 

Bi~ de; ~ariste (Salon des Humoris· 
tes? m senehk sergisine 23 eserle i~tirak 
edlp, diinyanm en yiiksek karikatiiristle
ri arasmda muvaffakiyet kazanan bir 
gene ressam1m1zm modern Tiirk san' atl
mn kiiC<iik bir iirnegini A vrupahlara ta -
mtmakta yararbgi dokundugunu kayde - ~-~~~----------.. 

Ege mmtakasmda havalar 

Diyebilirim ki, Tuna nehri. membam· 
dan mansabma kadar, lzkitlerdenberi 
Avrupa Ti.irklerinin 25 amhk belliba,h 
kan damand1r. 

Garib bir lilim 
Bu sozlerin nekadar doii;ru oldugunu 

kanferanstan birkac; giin sonra bizi apar
timamnda bir <;ay ziyafetine c;a~1ran 
(Madame Bour~oin) m c;ok sevdigini 
soyledigi memleketimizde c;ektigi filimle
ri perde iistiinde seyrederken anlad1k. 
Yurdumuzun tabii giizelliklerinden nefis 
bir kolleksiyon yap1Igm1 iftiharla iddia 
eden bu kadm butiin filimlerini Edirne· 

Bu maziyi tecessiim ettirerek. bu go -
rii~le Tuna seyahatini yapmak kadar, ay
ni zamanda milll gururumuzu kabarti -
CI, her suretle istifadeli. vi.icudii ve fikri 
dinlendirici bir gezinti tasavvur edemem. ["l Mek>tubun ba§ taraf1 21 ma.yJS tarlhi. 

RESID SAFFET ATABINEN ~w1m1zdadlr, 

mi~tir. 
- A... Beoim yalmz ba§Jma eve gi-

demiyecegimi bilir. 
- Buradan. tramvava binip eve gide-

mez misiniz? 
- Hay1r .. 
- Karkar ;nJSIDIZ ~ 
- Hem korkanm, liem de gece tram· 

vaydan indikten sonra yolu bulamam. 
- Peki ... Ben sizi gotiiriiriim, merak 

etmeyin. 
- Size zahmet olacak ... 
- Hayu I Ben de o taraflarda aturu-

yorum. 
- Oyle mi ~ F akat biraz daha bekli-

yelim. 
Onlerinden bo~ bir taksi ge-;iyordu. 
.Sadi hem en ~afore i~aret etti: 
- ,Suna binelim, dedi, fazla gee; kal· 

maymiZ! 
K1z hemen elini burnuna gotiirmii& ve 

bir adim geri c;ekilmi§ti. 
- Ne tereddiid ediyorsunuz? de • 

di ,Sadi. 
- Hay1r ... Burnum ... Burnumda ... 

- Ne var burnunuzda? 
- Galiba gene kan gelecek. 
- Kan m1 gelecek? 
- Evet. On be§ gun evvel burnum -

dan ameliyat oldum. Kemik c;Ikardiiar. 
Ah ... Lutfen... .Su c;antamm ic;inden 
mend iii c;Ikanp bana verir misiniz ~ 

- Ba$ustune, fakat evvela otomabile 
girelim 

,Sadi klZin elinden <;antay1 alarak he
men koluna girdi ve onu otomobile sok
tu. ,So fore biraz durmasml soy lemi&ti. 
h1g1 da yakt1 ve <;antanm ic;inden men -
dili ((lkararak k1za verdi. 0 zaman c;anta-
nm ic;inde be~er, onar !ira!Ik bir para 
kalabahgJ olduguna da dikkat etmi&ti: 

- l§lgi sondiirelim. dedi. 
- Hayir, biraz durunuz I 
K1z hafif~;e bir iki defa siimkiirdii ve 

mendile .baktt. Rahat bir nefes alarak: 
- Btr ~ey yokmu~! dedi. 
.Sadi hemen I§Jgl sondiirerek sofore 

hareket emri verdikten sonra parmakla
rmi c;antaya dald1rdi ve kagid k1sm1m a
vu-;hyarak c;tkardtktan sanra pantalonu-

decegim. Eii;er bu gene hie; bir~ey yapma
dise, salonun resmi kii~adma davet mii -
nasebetile Turk elc;isine, Paristeki Da -
yinler Vekili Bay Zekaiye gonderilen ve 
i<;inde (Un jenne peintre Ottoman) 
ciimlesi bulunan mektublan yJrttmp yeri· 
ne (T urc) kelimesini yazd1rmakla hay1rh 
bir i$ gormii~ oldu. Bu suretle, hi« olma,z· 
sa sergi tertib heyetindeki azalar ve bir 
kar;. me~hur san'atkar artik Osmanh lm
paratorlugu mevcud olmay1p yerine 
gene, dine. gayretli bir Tiirk Cumhuriye
ti kuruldugunu oli;rendiler. 

«Durrmyahm dii$eriz» diyoruz. Cok 
doli;ru!. Amma viiriirken yolumuzun i.i
zerine konulmu~ alan ta~lan kaldirmasmJ 
da unutm1yahm. AyagimJz bunlara taki· 
labilir. 

MUV AFF AK TOY AR 

nun cebine soktu. 
Burnunuzda ne vard1 ~ diye sor -

du. 
Kiic;iiktenberi agz1mdan nefes a

hrdlm. Gogsiimde sane! ve darhk olu -
yordu. Burnumdanmt~. lc;eride fazla kt· 
k1rdak varm1~. Ameliyat oldum. Fakat a· 
c;IImadt burnum. Hala agz1mdan nefes 
ahyorum. Darhk ta gec;medi. Unutkan· 
hk ta yaparm1 bu. Her ~eyi unutuyorum. 
Bakm. mesela yengemi kaybettigim so
kagi, diikkam bulamad1m. Karanhk ba
smca tramvayla ev arasmCiaki sokaklan 
da ~asmyorum. Size tesadiif etmesey -
dim halim ne olacakii? Ah, ne kadar da 
zahmel oldu size ... 

- Estagfirullah ... Demek ameliyat· 
tan sonra da burnunuz at;llmadi. 

-Evet. Bu sabah ta kan geldi. 
.Sadi kizcagiZin ni<;in ta th ve hafif bir 

himh1mhkla konu~tugunu. agzmm ni~in 
yan arahk durdugunu $imdi iyice anla • 
m1~1I. Demek halindeki safhk ta burnun
dan geliyormu~ . 

- Bazan bir iki ay gec;meden burun 

izmir 20 (Hususi) - Giinlerdenberi 
bazan yagmurlu, bazan bulutlu ve serin 
ge-;en havalar yava§ yava§ diizelmeg': 
ba laml§hr. Bugi.in mmtakam1z, tam bit 
bahar dekoru ic;indedir. 

Aydmda be§ giin yagmur yagmr ve 
baz1 mahsullere c;ok faydas1 olmu§tur. 
Y almz, heniiz patlamiyan pamulc to hum· 
larmm ~iiriimesi ihtimali vard1r. Fa kat 
bunun da bir IIrm1k -;ekilerek atlahlmasl 
imkam bulunabilir .. 

Bergamada birkac; giin evvel o kadar 
so.guk olmu~ ki, halk, tekrar paltolan giy
mi§, mangal ve sobalan tazelemi§tir. Hat
ta ihtiyarlar, k1rk y1l evvelki bir hadise -
nin tekrar vuku bulacagmdan korkmu§ • 
lard1r. <;unkii bundan knk ytl once H1-
milyasta tarlalardaki arpa, bugda; de
metlerinin iistiine kar yagm1~hr. 

ac;rlmazm1~. Doktorun muavini uzak ak· 
rabamizdandir. Bu ak~am yengemle on -
lara ugramJ$hm. Y emege de ahkoydu -
lar. Oradan geliyorduk. Zaten fincan a-
meliyat olacaglml soylemi~ti. 

- Kim dediniz? 
- Fincan, kahve fincanr. 
- Kahve falma m1 bakhrml~hniz? 
- Evet. Ben fala c;ok inanmm. 
,Sadi her insanda arad1g1 riif taraft bu

lur gibi olunca bir yalan k1V1rd1: 
- Ben de inanmaga ba§lad1m. Eski

den hie; inanmazd1m, fakat bir Hindli 
tamyorum. Beyoglunda, Sak1zagacmda 
bir evde gizli fala bak1yor. Aman efen
dim! Sa~llacak ~ey I 1 nanmamak elde de
gil~. B.en bir giin gayet k1ymetli bir ko -
peglml kaybetmi~tim. Bu adama gittim. 
Sihirli bir surahinin ic;ine bakh: «Sizin 
kopeginiz onii su, arkas1 agachk, sag1 
duvar, solu da... iyice goremiyorum ... 
Kopriimsii bir ~ey galiba. biiyiik bir ev
dedir. Halinden memnun degil. Gece 
giindi.iz havhyor. Evdekiler de bizar. 
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CUMHURlYET 22 Mayts 19~ 

Harb ilahini korkutan 
silih: tayya re! 

Tayyare korkusu olmasaydt, son buhranlar, 1914 te 
oldugu gibi, mutlaka harb ile neticelenirdi 

Evet, tayyare harb ilahm1 korkutan Jlan her bomba mutlaka bir hedefe vura· 
bir silahtJr. 0 harb ilah1 ki ne Allahtan, cakhr. !nsan, §ehir, kasaba, koy, orman, 
ne §eytandan korkrruyan bir ifrittir; yal- ~iftlik, tarla, bag, bah~e, demiryolu, fab
niz tayyareden korkar. Filvaki, eger tay- rika, koprii, depo, bend, gemi, duba, ne
yare korkusu olmasayd1, Avrupa dev - hir, kana], elektrik santrah, maden oca
letleri, son buhranlarda 1914 yazmda ol- g1, gazhane, hayvan siiriisii, harman, her 
dugu gibi hemen birbirlerinin gutlagma §ey onun ic;in mukemmel bir hedeftir. 
sanhrlard1. F akat, her yere yeti§en tay- Ge~en sene ilkbaharda, Almanyada 
yare, azgm cengaVerJik ate§Jerinin UStU· binJerce kiJometrofuk U~U§(ar yaphm. 
ne soguk su dokiiyor. Ren kiyllanmn iistunden ge~tim. Bu -

Guniin birinde, herhangi bir deliligin rada, hi~ bir bomb a bo§a gitmez. T ay
:A.vrupayt kana boyamas1 ihtimali, biisbu- yareci goziinii kapay1p ~tsa da ?ombasJ 
tiin ortadan kalkml§ olmamakla beraber, mutlaka zarar verecek bu medemyet ese
tayyare silahmm harb korkusunu- • bir ri, bir insan emegi, bir servet parc;as1 bu
kelime oyunu yaparak biribirine z1d her lacaktJr. Biitiin Ren havzas1, binlerce ki
iki sozu de kullanabiliriz • c;ogalthgl ve lometro geni§liginde kocaman bir ~ehir
azalttJgJ muhakkaktir. Filvaki, tayyare dir. Otomobille, motorbotla ve bilhassa 
sayesinde harbden korku artmJ§ ve boy- tayyare ile yaphgimJz gezintilerde gor
lece de harb korkusu azalmi§tlr. duk ki, kocaman Ren mmtakasmm en bo§ 

Bu korku olmasaydJ lngiltere, Habe- yerleri bile bizim Erenkoy taraflan kadar 
§istana saldudigi zaman ltalyaya «durl» s1k ve biribirlerile aralan hie; kesilmiyen 
demekten asia ~ekinmezdi. Bu korku ol- koyler, kasabalar, ~ehirlerle doludur. 17 
masayd1, Fransa, Alman ordusu Ren milyon insanm iistiiste oturdugu bu mem
gayriaskerl mmtakasma girdigi zaman, leketi bombalanmaktan korumanm im -
1919 danberi bir ka~ defa yaptlg1 gibi, kam yoktur. Onun ic;indir ki, harb deyin
hemen hududu gec;erdi. ce, Alman milleti bu mamurelerin bir kac; 

Gun ge~tikc;e tayyare silah1 tekamiil giin, bir kac; hafta ic;inde harabe haline 
ediyor ve Avrupa k1t'as1 da gittikc;e kii- gelebilecegini dii§iiniiyor ve boylece tay
c;iiliiyor. Her zaman soyledigimiz bir so- yare, harb ilahm1 korkutuyor. 
zu tekrar edebiliriz: T ayyare, zarnau, * * * 
mesafe, hudud tammaz. Celik kartal bu Alman - FransJz hududunda, dunya-
mefhumlan yok etmi§tir. lngiltere eskiden mn bir mislini daha gormedigi 200 kilo
adalanna kurulmu§, kuvvetli donanmasJ metro boyunda, yeni bir Seddi Cin, fa
sayesinde her tiirlu tehlikeden uzak ya - kat topragm ustunde yukselen degil, 
§Jyan bir deniz devleti idi .Simdi, tay - topragm altmda gomulu Seddi Cin uza
yare, lngiltereyi Avrupa k1t'asma s1m- mp gidiyor. Bu, 20 ila 100 metro derin
sJio baglami§tlr. Biiyiik Britanya adas1- liginde bir yeralt1 kalesidir. Her taraf1 
nm Avrupa karasmdan ayn gaynsi yok- beton ve ~eliktir. Hie; bir mermiden, hi~
tur. Aradaki deniz, bazJ yerlerde geni§, bir bombadan, sinsi bir y1lan gibi her ye
bazJ yerlerde dar bir nehirden ba~ka bir re giren zehirli gazden bile korkusu yok
§ey degildir. Daha, 1909 da Bleriot'nun tur. Bu tahkimat manzumesi bugiin 5,5 
tayyaresi ilk defa Man§I gec;tigi giin, milyonluk, yann 10 milyonluk Alman 
!ngiltere adahgm1 kaybetmi§ti. Alman ordusunu durduracak bir kuvvettedir. 
havac1hgi harb yJllannda, Londraya sa- F akat Alman kartallarmm lizerinden a§
vurdugu bombalarla bu davay1 ispat etti. masma mani olamaz. Alman erkamhar-

ingiltere, tayyarenin, !ngiliz adalan - biyesi. istihkamlarm ote tarafmdaki Fran
nm infiradm1 ortadan kaldndigmi gor- s1z §ehirlerini, ta Parise kadar, yak1p 
mii§ ve anlamJ§ oldugu ic;indir ki, lngiliz y1kmagJ dii§iinuyor. Fransamn bu kismm
Ba§vekili Baldvin, gec;en y1l, lngiltere da da, hi~ bir bomba hedefsiz kalmaz; 
hududlanmn art1k Renden ha§ladJgmt nereye du§Se parc;ahyacak bir §ey bulur; 
soylemi§ti. Bugiin Rende, yann Tuna hpki Rendeki gibi... Onun ic;indir ki, 
\'e Vistiilde, i:ibur giin Amerika k1y1la - Fransa da, kurdugu miithi§ tahkimat 

nnda. · · manzumesinin arkasmda rahat ve emin 
1936 !ngilteresinin 1914 lngilteresi degildir. Alman kara ordusunun bu mii

gibi, harbden pervas1z olmayJ§Jmn en dafaa hattm1 gec;emiyecegini, fakat Al
muhim sebebi tayyare korkusudur. man hava ordusunun gec;ebilecegini ve 

ingilizler bir tarafta harb olurken di- ta§ iistiinde ta$ b1rakm1yacagtm biliyot. 
ger tarafta smokinlerini giyip rahat rahat T ayyare korkusudur ki F ransayJ, mua -
ak§am yemegi yiyemiyeceklerine emniyet hedelerin Hitlerin c;izmelerini silmege ya
getirmi§lerdir ve boylece tayyare, harb nyan bir pac;avra haline konulmasma 
ilahmt korkutmu§tur. kat§!, yalmz sozle mukabele ettmyor. 

"f. #1- "f. Boylece tayyare, harb ilahmt bir kere da-
Alman Hava Nazm, Fra:ns1zlann 250 ha korkutmu~ oluyor. 

milyon Tiirk lirasma yakm para sarfe - #1-¥-¥-

derek yapl'lklan me§hur tahkimattan Sovyet Rusyamn, siki§mca, 17 mil-
bahsederken: yon asker seferber edebilecegini hesabh-

- F ranstzlar beyhude zahmet ve yanlar var. Bu, bir ordu degil; buyiik 
masraf ediyorlar; bu tahkimatln ustiinden bir millettir. Fakat, kendi memleketinde, 
a§acagJZ I demi§, F rans1z Generali Nissel bu ordunun kat§lSina c;tkabilecek kuvvet 
de bu soz)ere §U cevabJ vermi§tir: tasavvur edi)medigj haJde, demiryolJan-

- Paris, hududa Berlinden daha mn azhgmdan dolay1 KlZllordunun, Av
yakmdu amma, Ren loyiiannda bo~- rupa ve Uzak§arktaki du§manlanna bu
lanacak biiyuk §ehir mi yok ~ tun kuvvetile yuklenmesi, c;ok uzun sure-

Goriiyorsunuz ki, generaller artJk pi- cek ve c;ok gecikecektir; deniliyor. Bu 
yade, siivari, topc;u, hatta tanklarla iddia belki dogru, belki yanh§hr. Fa kat 
degil, tayyarelerle biribirlerini tehdid buna mukabil, Sovyet hava ordusunun bir 
ediyorlar ve bu tehdid miiessir oluyor. kac; saat ic;inde, du~man memleketlerin 
(:iinku uc;ak deyince herkesin beti benzi altm1 usti.ine getirebileceginde kimsenin 
uc;uyor. Derileri ic;lerinden d1~anya renk ~i.iphesi ve tereddiidu voktur. Bqylece 
vermiyen kara Habe§leri bile, en c;ok tayyare korkusudur ki mesela J aponya
yilduan silah tayyare oldu. T anklarm y1, agzmm suyu aktig1 halde, Siberya -
arkaiistii devrilmi~ kaplumbaga vaziyetine va taarruzdan ahkoymaktad1r. 
dii~tiikleri Habe~ daglan ve uc;urumlari Bu da, tayyarenin harb ilahmt kor • 
arasmda, Raslarm pe~ini buakmtyan, on- kuttuguna ba§ka bir misaldir. 
lara makineli tlifek kur§unu, bomba ve Sozun hsas1 ~udur: 

~ 
izmirde Olimpiyad 
se~meleri ma~Ian 

fzmir 20 (Hususi) - Muhtelitimiz, 
Olimpiyad sec;meleri ic;in dun morlar, be
yazlar ad1 verilen iki tak1m halinde c;a • 
h§maga ba§ladi ve beyazlar, ilk kar§I -
la§mada c;ok guzel bir oyunla morlan 
9 - 1 gibi buyuk bir farkla yendiler. 

Beyazlann muhacim hatti fbrahim 
(K. S. K.), Said (A. 0.), Vehab (A), 
Fuad (G. T.), Hakk1 (A) dan te§ek
kiil etmi§ti. Mudafaa da c;ok kuvvetli ve 
isabetli idi. flk devre 5 - 1 neticelendi. 
Beyazlar ikinci devrede 4 gol daha c;t
kardiiar. Oc; ortanm anla§masJ c;ok iyi 
idi. Oyunun devammca her iki tak1mda 
c;ok az tadilat yapiidi. Oyle tahmin edi
lebilir ki, ihtiyat oyuncular sarfmazar, 
fstanbulda c;1kacak alan fzmir kadrosu 
§udur: 

Kalede ya Cemil veya Mahmud, mu
dafiler F ethi ve Zihni, haf Enver, ya • 
hud fsmail, Hakk1, Adnan, muhacimler 
lbrahim, Said, V ehab, F uad, Hakh 

1htiyat oyunculardan Cemil, Bucadan 
1smail, Altaydan Basri olabilir. 

Galatasaray-Giine~, Fener - Be

~ikta~ muhtelitleri pazar giinii 

kar~tla~tyor 
Galatasaray, Fenerbahr;e, Be1likta§, 

Giine§ kuliibleri arasmda yap1lan anla§
ma son bir toplanh ile kat'i §eklini al
ml§hr. iki esash nokta iizerinde anla -
§an kuliibler hic;bir suretle birbirle -
rinden oyuncu almiyacaklardir. 

Avrupadan tak1m getirtmek i§inde 
dort kuliib beraber olarak hareket et -
mege karar vermi§lerdir. 

Her sene yapilmas1 arzu edilen dort 
kuliib muhteliti arasmdaki mar;larm bi
rincisi futbol heyetinin miisaadesile bu 
pazar Taksim stadyomunda yapllacak
hr. 

Fenerbahc;e - B~ikta§ muhteliti, 
Mehmed Ali - Hiisnii, Ya§a:r - Faruk, 
Ali R1za, Mehmed Re§ad- Niyazi, Naci, 
Esad, ~eref, Fikret §eklinde sahaya ~~
kacaklardir. 

Galatasaray, Giine§ muhteliti heniiz 
kat'i §eklini almami§br. Saat d1irtte 
ba§hyacak bu miisabakay1 hakem Ah -
med Adem idare edecektir. 

Be~ikta~ hiikmen maglub 

saytldt 
Gec;en hafta Taksim stadyomunda 

yapilan Fenerbahc;e - Befiiktafi lik ma
c;mm oyunun bitmesine bir r;eyrek kala 
tatil edildigi malfundur. 

Tamamlanam1yan bu mac; hakkmda 
hakem raporunu tetkik eden futbol he
yeti oyuna devam etmedigi ic;in Be§ik -
tafi tak1mmm hiikmen maglU.biyetine 
karar vermi§tir. 

Be§ikta§ kulubuniin bu karara itiraz 
edecegi soylenmektedir. 

istanbul atletizm bayramt 
istanbul atletizm heyeti tarafmdan 

yaptlacak alan istanbul atletizm bay -
ra:m1 miisabakalarma Galatasaray, Be
§ikta§, Gune§, Fenerbahr;e( Yeni ~i§li, 
Feneryilmaz, Bahriye, Kurtulu§, Bey • 
oglu spar kuliibleri k~ydedilmifilerdi.r. 
Se~rne miisabakalarma 24 may1s pazar 
giinii sabah1 saat 9,30 da Robert Kollej 
sahasmda baslanacaktu. 

Gene taktmlar lik ma~lan 
Fenerbah~e kuliibii tarafmdan terti.b 

edilen gene takrmlar arasmdaki lik rna<;· 
Lanna pazar giinii Kad1k1iy stadmda de
vam edilecektir. 

Birinci mac;, Fenerbahr;e - Giine§ ta -
kimlar1 arasmda oynanacak, bu mac;m 
hakemligini Zeki R1za yapacakhr. 0 -
yun 9,30 da olacaktu. 

1kinci mar; on buc;ukta Galatasarayla 
Feneryilmaz arasmda Adil Giraym ha
kemligile ba§hyacakhr. 

Son musabaka Altmordu ile Anadolu
hisan arasmda on bir bu~ukta oynana
cakhr. Bu miisabakayJ da Hasan Kamil 
ida:re edecektir. 

Kii~iik kuliibler arasmdaki 

ma~Iar 
Erninonii Halkevinden: 
Evimiz tarafmdan Karagumriik sta -

dmda gayrifedere kuliibler arasmda ya
pllrnakta alan turnuvanm ikinci hafta 
mar;la:r1 24/5/936 pazar giinii afiagtdaki 
program dahilinde yapilacaktlr. 

1 - Miisabakalar komiseri Sami Ka-
rayel. 

2- Birinci mac; saat 15 te Akmspor, 
Altmhilal, hakemi izzet Apak. 

3 - tkinci mac; saat 16,45 te Aksaray, 
Sekoni, hakemi izzet Apak. 

Not: Stada giri§ fiatlan 10, 15 kuru§· 
tur. 

Mac;1 alan taklmlar Karagumriik sta -
dmda soyunacaklar. 

Saat 13 te Fatih idman Aris hususi 
kar§Ila§ma yap1lacakhr. 

tamn bir kac; yuz tayyaresi olsayd1, ltal
ya, bu memlekete, bir tenezziihe gider 
gibi, pervasJZca taarruz edemezdi. Bir 
tarafta tayyarenin yoklugu, obiir taraf
ta c;oklugu harb ilahmm cesaret ve cur'e
tini artlrml~tJr. 

Hulasa, tayyare her akh ba§mda ada
mt du~iinduruyor ve korkutuyor. Boyle
ce bir harb silaht, harbin online gec;en bir 

zehirli gaz yagd1rarak nih a yet Yild1ran T ayyare olmasayd1, Uzak~arkta, Ak- ami! oluyor. Bir c;ok inktlablar yapan 
tayyare olmu§tur. denizde ve Ren boyunda, c;tkan 1914 tayyarenin bir 

Haibuki tayyarenin en az hedef bul- agustosunun cehennemi gunlerini ya~a - korkutmasJdlr. 
dugu yer Habe$istand1r. Avrup&da all- . maga ba~lam1~ olurduk. Eger, Habe$i&-

rnarifeti de harb ilahm1 

ABIDIN DAVER 

=-

Tiirk dii,manbgi 
bukadar olur! 

Bir Ermeni aktris, bir 
Turk oldiiriiyorum diye 

artisti bt~akladt 

Maden arama faaliye 
iyi semereler veriyoJ 

Bir~ok yerlerde zengin linyit ve krom dam 
bulundu. Miireftedeki petrol sondajlart ~ok iimi 

Sofya 20 (Hususi) - Gec;en pazar 
giinu ak§aml Filibe Ermenileri Filibede 
zabitan mahfilinde (Samsun) nammda 
ermenice bir piyes oynaml§lar. Piyesin 
kahramam olan Ermeni kadm1 piyesin 
sonunda piyeste en biiyiik roli.i oymyan 
zalim bir Turku b1c;akla olduriiyormu§. 
Piyes oynamp i§ bu noktaya gelince bu 
i~in en nihayet bir tiyatro oldugunu unu
tan ve kendinden gec;en Ermeni gi.izeli 
bJc;agml yava§c;a Ermeni arkada§Imn kar
nma temas ettirip o da yere yuvarlana -
cag1 yerde bu Ermeni artistini kar§Ismda 
hakikaten bir Turk zannederek ve Tiirke 
alan husurnetinin a§kile bic;agmJ adama
bliJ Ermeni artistinin karmna saplamt§ 
ve artist kanlar ic;erisinde sahneye yuvar
lanmJ§hr. Bu vaziyet kar§lSmda tabii o
yuna nihayet verilmi§ ve Ermeni artisti 
de hemen bir hastaneye gotiiriilmu§tiir. 
B1c;ak Ermeni artistinin kamma adama
kilh saplandtgl ic;in artistin vaziyeti c;ok 
vahim imi§. F akat doktorlar hayatmm 
belki de kurtanlabilecegini zannediyor -
larmt§. 

Kiitahyada Seyidomer 219 No.lt ocagm goriiniifii ve maden ~rkarrll 

-------------------
Amerika .;ekirdeksiz iiziimleri-

n in zaran 
lzmir 20 (Hususl) - Nisan ay1 ic;in

de Amerikamn biitun eyaletlerinde §id -
detli bir don olmu§, c;ekirdeksiz Toms on 
iizi.imleri yiizde yirmi zarar gormu§tur. 
Donlarm §iddeti bilhassa Modesto Mer
ced eyaletinde goriilmii§tiir. BurasJ Ame
rika istihsalatmm yuzde 12 - 14 iini.i ya
par. Gordugu ziyan yiizde 60 nisbetini 
bulmu§tur. 

Almanlar nasd 
~ab,tyorlar? 

Berlinde yap1lacak olan olimpiyad o
yunlan ~in durmadan ve r;oktanberi 
~ah§makta alan Alman atletleri son haf
ta ic;inde yaphklan miisabakada bilhas
sa yiiksek atlama ile c;ekic; atmada r;ok 
iyi dereceler alm1§lard1r. 

Kolonyada yapllan bir miisabakada 
Almanya yiiksek atlama §ampiyonu 
Vaykotz 1,995 metro athyarak diinyanm 
en iyi alb atlaJlClSl arasma kablm•:;;br. 

Manhaymda yapllan miisabakalar -
da da Groylih c;ekici 52,06 metroya sa
vurmaga muvaffak olarak yeni bir Al
manya rokoru tesis etmi§tir. 

Bulgarlar, Yunanhlan 5-4 
yendiler 

Biikre§ (Telefonla) - Bugiin Onef 
stadyomunda Balkan kupas1 ir;in Bul -
garistan ve Yunanistan milli futbol ta
klmlan 30 bin seyirci onunde ka:r§Jla§
tilar. 

Alman bir hakemin idaresinde oyna -
nan bu mar; esnasmda Romanyah se -
yirciler miitemadiyen Yunan tak1mm1 
tuttula:r. Mac; ha§tan ba§a heyecanh 
oldu. 

ilk golu atan Yunanhlar birinci dev
renin sonunda sahadan 3 - 1 maglub 
~1khlar. 

Ankara 21 (Hususi) - Maden tet
kik ve arama enstitusu, yurdun toprak 
alt1 servetlerini meydana c;Ikarmak ve 
tesbit etmek yolundaki c;ah§malanna de
vam ediyor. Sistematik bir tarzda yapl
lan ara~hrmalardan bugune kadar muhim 
neticeler almmi§tlr; hatta yalmz Gubi -
mandaki krom madeninin, enstituye ya
ptlan butun masraflan bir hamlede <;1-
c;tkaracak kudrette oldugunu hesabhyan
lar bile var. 

Car§amba civanndaki c;ah§malarla ye
ni bir komur havzasi meydana c;1kmakta 
oldugu soyleniyor. Kiitahya mmtakasm
da zengin linyit damarlan bulunmu~ ol
makla beraber, bir taraftan da yeni saha
larda jeolojik ara~hrmalara ve sondaj 
i§lerine devam edilmektedir. 

Miirefte petrol ara~hrmalan, §imdi bir 
petrol mahzeninin mevcud olup olmadt
gmi tahkik safhasma varmi~hr. Zira 
sondajlar 125 metro derinlige vard1g1 
zaman i§tial kabiliyeti alan hava gazi 
<;Ikmaga ba~lam1~ ve terkibinde binde 2 
nisbetinde benzinin de mevcud olu~u. da
ha ileride mayi mahrukatm ke§fi iimidi
ni kuvvetlendirmi§tir. Burada c;1kan hava 
gazinin giinde 60 bin metro mikabt mik
tarmda oldugu tahmin ediliyor. Roman
yoadan getirilecek hususi siipap konduktan 

SOSYETELERDE 
Neftsendikat yeni gaz depolan 

yap1yor 

Piyasamtzda r;ah§an petrol §irketleri -
nin en biiyiiklerinden biri alan Sovyet 
miiessesatmdan N eftsendikat §irketi Bo
gazir;inde asri bir petrol depo tesisatl 
in§aSI ic;in istanbul belediyesile mukavele 
yapmi§h. Petrol tanklar1, zuruflu emti
aya mahsus ambarlar, teneke fabrikas1, 
tulumba dairesi ve yazthane ve saireyi 
ihtiva edecek alan bu tesisat ir;in <;ubuk
luda, Cubuklu deresile belediyenin §im
diki gazhanesinin bulundugu mahal ara
smdaki yer tahsis olunmu§tur. 

T esisatm vi.icude getirilecegi yerde 
toprak i§leri halen ikmal edilmi§tir. ~im
di fennin son tekemmulatma uygun ola
rak ve «Larsen» denilen hususi c;elik ka
Ziklardan bir nhllm ve iki iskele in§asma 
ba§lanmt§tlr. 

$EHIR ISLER/ 
Nakliyat miiteahhidlerinden 

ahnacak teminat 

Oyunun bilhassa ikinci devresi c;ok 
heyecanh oldu. Evvela Yunanhlar iki 
gal at1p vaziyeti 3 - 3 berabere yapmaga 
muvaffak oldular. Sonra Bulgar sol ac;I-
gi bir gal a tip vaziyeti 4 _ 3 Yunanhlarm N akliyat miiteahhidlerinden almmak 

ta alan muvakkat ve kat'i teminattan aleyhine r;evirdi. Daha sonra Yunanhlar 
bir gol daha atlp 4 - 4 berabere vaziyeti ba~ka nakledecekleri hukumete aid e~ · 
oldu. ya kar§1hg1 olmak uzere mahalli idare 

Nihayet oyunun bitmesine birkac; da- heyetlerinin takdir edecekleri k1ymet ii
kika kala Bulgarlar bir gol daha abp zerinden bir miktar daha teminat almma
oyunu 5 - 4 kazanmaga muvaffak ol - s1 laz1m gelecegi alakadarlara bildiril -
dular. m1~1Jr. 

Motorlii bir sondaj 

sonra, sondaj derinle~tirilecektir. 

Mardin civannda Basbirinde pi 
arama hafriyah ve kat'i etudu yapM 

tad1r. Bundan ba~ka. Gercu§, Kayak 
Seyhan civarmda da petrol ara~tirm' 
icin istiksaf yap1lacakhr. 

Japon ticari heyeti 

J aponyanm tanmm1 ticaret miies 
seleri miimessilerinden dort ki~ilik bir 
yet Sovyet Rusya yolile Almanya 
gec;erek Avrupada tetkiklerde bulund 

tan sonra dun §ehrimize gelmi§lerdir. 
Curo Vatanabe isimli bir ticaret f 

essesesi direktorunun riyaseti altmda 
lunan heyet diin, «h Limited» ~irke 
iki defa temasta bulunmu~tur. Heyet ~ 
gun ekspresle Bulgaristan ve Yugosl 
yaya ~~;idecektir. 

Rus ate~emiliteri gitti 

Oc; senedenberi Sovyet Rusyanm P 
kara elc,:iligi nezdinde askeri ata~el 
yapmakta alan General Kloc;ko yeni 
yin edildigi vazifesine- ba~lamak 
di.in Moskovaya hareket etmi~tir. 

Profesor Vitmor Ankaradat 

dondii 

Y eni mozaik temizleme ameliyesi he 
kmda Ankarada alakadar mehafille 
maslarda bulunmakta alan Ayasor 
mozaiklerini meydana <;Jkaran Amerik 
miitehasSJS profesor Vitmor, beraberill 
arkeoloii mutehasSISlanndan dort ki~ 
beraber dun sehrimize donmustur. 

~ ..... .-
Bir dolandmct italyan mahkuf 

oldu 

Liltfiye c eza y . d f ft.- . t 0~ daktiloya i~ bulacagm1 soyliyerr 
Galatasaray - Siileymaniye mac;mda eMm eknk aa ktye le bge,~en ce~tyd~l muellif Bedros Zekiyi dolanduan !tal 
k 1 h k tt b 1 uva aten apa 1 u unan sag1r, 1 - C . . A "k" ha erne kar§I yo suz are e e u unan . k"" I . k k 20151936 yan tebaasmdan ushm ntuvan 1 1P 

Galatasaray miidafilerinden Lutfiye SIZ ve or en aruma urumu . h 50 I 
futbol heyetince altl ay miiddetle boy- r;ar§amba giinunden itibaren tekrar faa- ceza mahkemesmde 3 ay a~se ve 
kat cezas1 verilmi t·ir. liyete gec;mi§tir. ra ag1r para cezasma mahkum olmu§~.~ 

···········tzi~lir·<I"e···l~J····ni'ayts······b·a·yramt····· 

lzmirde 19 may1s bayramma aid intzbalar 
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CUMHURiYET 
--,- } ' 22 Mayts 1936 

Badoglio Romaya geliyor 

Harb tehlikesi ge~inciye 
kadar orada kalacak 

Yeni bir ihtilaf daha Her 'eye ragmen! 

italyan 

cenubda 

ordusu 

ilerliyor 

(Bagtarats 1 tncl sahttedel [Ba§tarafl 1 tnct sa'/ttfede] 

sini istemek i10in kat'i ve resmi te~ebbiis- lerin mevzuunu beynelmilel vaziyet te~kil 
lerde bulunmak istememi~ olmas1, esa - etmi~tir. 
sen nazik olan vaziyeti biisbiitiin vahim- Salahiyettar bir membadan ogrenil • 
le§tirmemek arzusunda bulundugunu gos- digine gore M. Paul Boncour, yeni Fran· 
termektedir. s1z kabinesi i~e ba~lamadan evvel, Ha • 

Londradaki ftalyan sefareti erkamn - be§ meselesinin safahat1 hakkmda miiza· 
dan biri, Royter Ajansmm muhabirine kerelerde bulunmak iizere alakadar dev· 
beyanatta bulunarak italyamn bu mii - letlerle temasta bulunacaktn. Mumaileyh 
racaatlerde bulunmasmm sebebi, ftalyan ayni zamanda Lokarno misakmm ihlali 
kuvvetlerinin Habe§istanda intizam ve yiiziinden hadis olan vaziyet hakkmda 
asayi§i temin etmi§ ve art1k F arns1z ve da gorii§ecek ve Milletler Cemiyetinin 
fngiliz kuvvetlerinin de devamh surette 16 haziran i~tima 1 ic;in hamhklarda bu
Habe§istanda bulunmalanna Iiizum kal· lunacakt1r. 
mam•§ olmas1 oldugunu soylemi~tir. Blum • Avenol miilakatz 

lngiliz el~iligini muhafaza etmekte o· 
)an lngiliz kuvveti lngiliz subaylan ku· Paris 21 (A.A.) - M. Blum, bu 
mandasmda 150 yerli askerden miirek· sabah Milletler Cemiyeti gene! sekreteri 
kebdir. lngiltere ve Fransa, bu talebi M. Avenol ile gorii§mii§tiir. 1ki devlet 
kabul edip etmiyecekleri hakkmda temasa adam1 arasmdaki miizakerelerin zemini· 
ge'"mi§lerdir. Paris ve Londra bu mese· ni, Milletler Cemiyetinin yakmda akd~:
lede ayni hattt hareketi ittihaz edecekler- decegi i~;timam arifesindeki beynelmilel 
d' vaziyetin tetkiki keyfiyetinin te~kil etmi~ 

ITLondra 21 (A.A.) _ Resmi meha. oldugu tahmin edilmektedir. 

fil, Adis • Ababadaki lngiliz sefaretini Streza cephesi ne oldu? 
himaye eden Sihler miifrezesinin Habt§ r;ndra 21 (A.A.) - Bugiin Avam 
payitahtmdan c;ekilmesine dair olan ltal· Kamarasmda Avusturyanm istiklali me· 
:on talebinin resmi surette yapJ!mJ§ kat'i selesi hakkmda miizakere cereyan etmi§-

bir te§ebbiis olmay1p daha ziyade bir tek· tir. I 
)if mahiyetinde oldugunu beyan etmek • h~0i meb'uslardan Flec;er, Fransa • n-
tedir. giltere ve ltalya arasmdaki Straza cephe· 

Bu taleb, daha evvelce ii~ defa red· · · hala laz1m olup olmad1~m1 sormu~ smm h' b' .. 
dedilmi~tir. ve M. Eden iic; hiikumetten k1c; mnm 

1 - Mare§al Badoglio, ge10enlerde Strezada tesbit edilen siyasayl ter tasav· 
M. Barton ile gorii§tiigii mada boyle bir vurunu bildirmemi~ oldugu cevabm1 ver· 

talebde bulunmu~tur. mi§tir. 
2 - M. Suvich, Sir Eric Drumond 

nezdinde bu talebi tekrar etmi§tir. 
3 - M. Grandi tarafmdan lngiliz 

Hariciye N ezaretine bu yolda bir mii • 
racaat yap1lmz§tlr. 

T ahmin edildigine gore, Londra hii· 
kumeti, bu talebi ~imdilik is'af etmiye· 
cek ve Sih miifrezesi daha bir miiddet A· 
dis - Ababada kalacaktlr. 

M. Edenin buglin ogleden sonra A • 
vam Kamarasmda bu mesele hakkmda 
beyanatta bulunmasJ muhteme1dir. 

lmparator haftaya gidiyor 
Kudiis 21 (A.A.) - RoyterinA ~an· 

dzgma gore, !mparator Haile Selas1ye· 
hin oniimiizdeki hafta orta1anndan ev -
vel A vrupaya hareket etmesi muhtemel 
degildir . 

lngiliz Krzrlha~l 
Adis - Ababa 21 (A.A. )- !ngiliz 

Kzz11hac; teskilat1 azas1 diin trenle Ci • 
butive hareket etmi~lerdir. 

Biikre§ 21 (A.A.) - Ba~bakan bu
giin Biikre§ elc;imizi kabul ederek got( 
mukavelesi hakkmda izahat alm1~tlr. E1-
~imiz, yann Hariciye gene! sekreterlik 
nezdinde muhtelif bakanhklarm murah· 
haslarma go<; mukavelesinin son §ekli 
hakkmda izahat verecektir. 

Esaslan tamamen muhafaza edilmi§ 
olan mukavelenin nihayet bir hafta zar· 
&nda imza edilmesine muhakkak nazari· 

le bakllmaktad1r. 
Alman sefiri ve heyeti lzmirde 

Negiisiin ,em,iyecisini de 
kur,una dizdiler 

Adisababadan -.n 
dirildigine gore, 
Neca§inin me§hur 
Jorm!ZI kadifeden 
§emsiyesini ta§Iyan 
ve sonra bassa ala
y1 trampete ~avu§· 
luguna terfi eden, 
Habe§istanm en u -
zun boylu adrum 
Balahu, ltalyan as
keri mahkemesi ta
rafmdan casusluk 
ve yagmac1hk su -
~ile idama mab • 
klim olmu~ ve kur
§Una dizilmi~tir. 

Balahu 7 kadem 
5 pus boyunda o
Iup bir hilkat ga • 
ribesi sayJ.hyordu. 
Haile Selasie, b~ 
dev yaplh Habe§l, 
1934 senesinde, t?s~ 
d .. f n ele ge~inm~h. Balahu 

u el h bir kadma delice a§lk olmu§ 
Baa u k'b' . in ki kanc;hk yuziinden ra 1 1m, ev -

ve ol~urmii§tu. Kendisini tevkif ed~rek 
de . ali mahkemesine verd1ler. 
AdJsababa hkemede cinayetinin besabi
Balabu . ~a da tmparator Haile Se -
n1 verd1g1 51ra ' bkemeye 
• . d orada bulunuyor, rna 

lasze e . d Katilin buyunun u-
riyase;u 1::;:r~·orun nazan dikka~.ini 
zunlug ktuliin ailesine ~ok yuk
celbette ve ma 1' · Ba 

k b' diyet odeyen Haile Se asie, -
~:buy~ maiyetine ~amsiyeci o~ar~k ~~d:_ 

Balahu daha sonra, yukan a a 
dlglm1Z gibi, hassa alayi trampete ~a -

vu~u olmu§tu ...... _._. ....... -- , • 

Romanyada, Turk ve Rumen 
~ehidleri i~in biiyiik 

merasim yaptldt 
Biikre~ 21 (A.A.) - Bugiin Ro • 

manyanm biitiin ~ehidliklerinde her sene 
oldugu gibi halkm, hi.ikumetin ve ordu • 
nun i§tirakile biiyiik bir toren yapzlm1st1r. 
Ayni toren Tiirk ~ehidlik1erinde de ya • 
p1lm1~ ve bu torende ekimiz ve ekilik 
miistesan miisli.iman ve huistiyan biitiin 
yerli Tiirkler, Biikre~ belediyesi mi.imes
silleri, muhtelif bolgelerden gelen hususi 
heyetler ve ordu namma da bi.iyiik riit • 
beden birc;ok zabitler ham bulunmu~tur. 

!zmir 21 (Hususi) -Alman sefiri An
karada akdedilen ticaret anla§masz mu
:z:akeratmda bulunan sekiz ki§ilik AI -
man ticaret heyetile §ehrimize geldiler 
Efes harabelerini gezdikten sonra pa -
:z:artes-iye tstanbula gidecekler. 

Hindenburg balonu Amerika· 
dan doniiyor 

Nevyork 21 (A.A.~ - Hi~.denburg ba· 
lonu, Aimanyaya donmek uzer~ ~u sa
bah Lakehursttan hareket etml§tJI. 

Sovyet _ Japon mukavelesm! 
J apon fmparatoru kabul ettt 
T k 21 

(A A ) _ fmparatorun 
0 yo .. J . r kon 

da i~tirakile toplanan aponya .~~:~z 1 -
. S t Japon mukavelesmm uza • 

seyz ovye • k b 1 
t!lmasl hakkmdaki protokolu a u et • 

Ordu namma ufak bir soylev veren 
General Pogesgi c;ok sitayiskar bir lisan 
kullanml~ ve ekimiz de Generale cevab 
verdikten sonra heyetlere aynca te§ek • 
kiir etmi§tir. 

mi§tir. 

6 k_on_t_e_n_·a_-n_- _listesi {:Ikb tfjPO!!z~T,!.I 
Kararnamenin biitiin esaslarint ne~rediyoruz Za valh polis 

'd 1.kBa§tarat• 1 ~ncl sahtJedel resme tabi tutulsa dahi kontenjan d11m-
gl en e~ya ml tan tahdid edilmeksizin da ithal olunur. 
serbestc;e memlekete girer. Bu kara•.a T k Otomohi"I t'Arparak 
b 

iir asari atikas1, Miizeler Miidi.irlii- ~ 
agh K L listesinde yaz1b tarife komis- v .. · 'b'l k 

yonlanna giden e§ya Tiirkiye ile mal ve- ~r:::r. taSVJ I e ontenian di~Jnda ithal yaralandi ve oldii 
ya doviz esas1, klering anla~mas1 yapm1~ H d dl d Arn I k "k d u u ar an miitemekkin ahalinin avudkoy nahiyesi polislerinden 
mem e etten I hsa i muvazene vaziyeti miibadelei ganiye ~eklinde vaki ticaret- 1071 numarall Nafi, evvelki giin saat 
lehimize olup Tiirkiye ithalatma kar~l Jeri neticesinde ithal edecekleri miitefer- 15 te bir vazifesini ifa ic;in Arnavud -
hususi hit( bir tahdidat koymam1• bulu- k'· v rik mevad ve e~yayi ticariye kontenjan °Y caddesinden ge~erken arkadan ge-
nan memleketlerden getirildigi takdirde ]istelerinde mezkur bulunmak ~artile len §Ofi:ir Huseynin idaresindeki 2407 
miktan tahdid edilmeksizin serbestc;e Giimriikler Umum Mudiirliigiinlin mli • saYlh otomobil kendisine ~arpml§ ve 
memlekete sokulur. !ktJsadi muvazene saadesile glimriik kap1larmda 8101 Jacak polis Nafi ba§mdan yaralanarak Beyog
vaziyeti lehimize olan memleketleri !k- pazar ve panayzrlarda aynen miibade • lu hastanesne kaldmlm1~ fakat aldi~ 
hsad Vekaleti tayin eder. !ktJsad Veka- le edilecek e~ya kontenjan haricinde ve yaranm tesirile i:ilmii~tur. 
leti 40 giin evvel ilan etmek ~artile S Jiste kaydile mukayyed olmaksizJn ithal Bf:R SABIKALI YAKALANDI -
listesinde yaz1h tarife komisyonlanna gi- olunur. Epey bir zamandanberi aranan sablk.a.h 
den e§yamn ithal miisaadesini uruncu T' h d yankesicilerden Hasan dun yakalannm:. 

v Jcaret mua e elerinin hi.ikiim1erine t H ·· -----.. 
maddede yaz1h memleketlere k1smen ve· ·· 1r· asanm uzerinde c;:ald1~ altm sa-

h 
gore seyyar ticaret memurlan veya bun· atler bulunmu~tur. 

ya tamamen asretmege saliihiyettard1r. I 1 h k .. ann nam anna are et ettikleri kimseler Bf:R 
Kararnamenin 5 inci maddesi •oyledir: t f d k k HAMAL §EKER <;UVALI AL • , ara m an te rar ~~ anlmak iizere mem· TIND fL t 
Bu karara bagh V Iistelerinde yaz1h ta- 1 k k kl A EZ D - Fatihte <;inili ha -e ete so aca an niimune ve modeller d b 1m 
rife komisyonlanna giden e•ya sipar1',s· k t · tAb' d V'ld' K roam a e r odalarmda yatan hamal , on en)ana a 1 eg1 IT. ontenjan ka· Dmer, dun Be~ikta~taki §eker deposuna 
lerinden evvel aid olduklan vekaletlerin rarnamelerile ithaline miisaade olunan §eke t k i ff 
izni almmak ~artile konten

1
• an d1•mda dd r a§Ir en s 1 

edilmi§ olan ~eker 
v ve meva 1 iptidaiyesi haricden kabul ~uvallan iistiine Ylkil.m1c, ve zavalh x. _ 

memlekete girer. Bu e~ya 3 iincii mad- dd · 'd · · h · d .. u ve meva 1 1ptJ a1yes1 anc en kabulii mer bunlarm altmda kalarak ezilmi~tir. 
dede yaz1h memleketler haricinden ge- kk t 1'1 1· 1 k 1 K ~ 

d d 
muva a usu 1 e ge 1p mem e ette i~ en· umer i:iliim halinde hastaneye kal-"·-'-

tirildigi tak ir e aid oldugu vekaletten uu-u · dikten sonra ihra~ olunan e~yamn ihrac ffil§tlr. 
::~d~z~~~~:~ Vekaletinin de iznini al- miktarlannda temsil edilen kadar mevad- tziNstz DOKTORLUK YAPAN BiR 

d1 iptidaiye kontenjan harici ithal edilir. RUS YAKALANDI - Beyoglunda 
Madde 6 - Bu karara bagvh K lis- H h · b' h''k'' 1 · h 1 Bur k x.. d 32 er ang1 Ir u urn e 1t a ine mi.isaade sa so a5.n a saYlh Curnhuriyet 

tesinde yaz1b tarife komisyonlanna p;iden olunan e~yanm miiteamil zarflarl da it· aparhmanmda oturan Rus miiltecile _ 
e•ya yanlarmda yaz1h 6 ayhk konten • h 1 r'nd N'k 1 · · · • a ine miisaade olunan e§yay1 muhtevi 1 en 1 o anm 1zms1Z olara.k doktor-
janlar dahilinde memlekete sokulur. 1 luk t - h be 1 o mak ~artile aynca resim versin vermesin yap 1g1 a r a mml§ ve apartima-

Madde 7 - Giimrlik ve lnhisarlar serbestl;e ithal olunur. Giimriik tarifesinin nmda yapuan aramada bir~ok i18.c;lar 
Vekaleti bu karara bagh K listesinde ya- miiteferrik maddeleri dahilinde diger e~ • ele gec;iril..mi.§tir. 
z1h 6 ayhk kontenjan1an aid olduklan ya ile kan~lk zikrolunan elektrik, su Nikola hakkmda tahkikat yap1lmak· 
aylar arasmda miisavatan ve giimriikler h · 'b' A b ' tadir ' avagaz1 g1 1 sma1 ve eledi ihtiyaclara · 
ihtiyaclarma gore taksim eder. Ayhk hadim tesisatm daimi surette tebdili icab Bia KIZ ERKEK KARDE!?tNt Jt • 
kontenjan miktarlarmm nihayette yiizde eden aksamile mamulatJ dahiliye ve ter· LETLE YARALADI- Galatada Mum-
15 i Vekalet emrinde bulunduru1up ica- tib (kombine) suretile dahil olan muhte· bane caddesinde Rus manastm ustiin -
bma gore liizumlu olan yerlere verilir. 1 f 1 deki odalarda oturan tbrahim ile lnz 
Ancak her aym nihayet 20 sinde bu i .. cinks I madde1er ktJsad Vekaletince karde~i Nadide, diin ogleustii ge~imsiz-
01 

15 
I h d gumrii ere verilecek niimunelerine veya lik yu·· ziinden kavga etmi~ler, Nadide 

1o er emen giimriige ag1hr. · 1 • f .. res1m erme muva 1k olmak ~artile tah • eline gec;irdigi jiletle !brahimi yarala-
Madde 8 - Herhangi bir ay irinde d'd h · • · h 1 1 "' 1 at anc1 1t a o unur. ml§trr. 

giimriiklere giren e•ya o aym l1'stesin1' M dd 18 d k'ld d' y I • a e e l}U ~e 1 e u: o cu SANDALl MOTOR BATIRMAMI§-
ge<(tigi takdirde fazlasJ miiteak1b aylar· beraberinde olarak Tiirkiyeye gelen Bundan bir hafta evvel Selimiye ac;lk
da ve o aylann kontenjanlanna mahsu- gi.imriik resmi biitiin tula'J. 140 1irayl te- larmda bir motoriin bir sandala ~arpa
ben ithal olunur. caviiz etmiyen ve ticarete arzedilmiyecek rak sandah batirchjtuu polis raporlann

olan her nevi e~ya ve hayvanat konten· dan ald1guruz maltlmata atfen yazrm§-
Madde 9 - Kontenjandan istifade 

ederek mal ithal edecek tiiccann ithalat· 

ta bulunacag1 mahallin Ticaret Odasm
da mukayyed olmas1 ~arthr. Ancak mii· 

badelei ayniye suretile kara hududlann· 
da yap1lacak ve doviz tediyesini mucC:l 
olm1yacak ithalatJ icra eden tacirlerin 
mahalll ticaret odasmda mukayyed ol • 
masma ltizum yoktur. 

Madde I 0 - Giimriiklere tevzi olu
nan ayhk kontenjan miktarmm o ay i~in
de herhangi bir giimriikc;e tamamen ithal 
olunam1yarak ac;;1k kalan bsmm1 diger 

giimriikler kontenjanma nak1etmege ve 
bu bakiyelerin ertesi ay kontenjamna il5-
vesine Giimriik ve fnhisarlar Vekaleti 
mezundur. 

Madde 11 - Giimriiklerce konten • 
janlarm tevziinde esas beyannamelerin 
tesc;il numaras1d1r. Kontenian mahsubu • 
nun giimriiklerce ilam tarihinden itibaTen 
15 giin il(inde muamelelerini biti,."!rek 
giimriik resmini odemiyen1erin beyanna
melerine verilmi§ olan kontenianlar geri 
almarak mahsubun yap1ld1g1 ay zarfmda 
olmak §artile s1ras1 gelen diger beyanna
melere verilir. 

Kararnamedeki diger ba§hca hiikiim • 
!ere gore giimriik tarifesi kanununun dor· 
diincii maddesinin I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 inci ve 5 inci maddesinin 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 inci 
f1kralarile 15 inci f1krasmm A (Oziim, 
incir, portakal ve mandarin ihracma 
mahsus kesilmi~ veya ~atJlmJ~ tahta ku
tular haricdir) ve B bendlerine ve 6 nc1 
maddesinin I, 2, 3 lincii flkralarma gi
ren e~ya ile umumi tarifenin 855 inci nu
marasma giren hududa yakin mahaller
den biiyiik kablar icinde getirilen i~me 
sulan kontenjan d1smda ithal olunur. 

Kullamlm1~ zati ve ev el}yasl yolcunun 

geli~inden itibaren 6 ay sonraya ve geli -
§inden 2 ay one kadar olan miiddet ic;in

de gelmediginden veya giimriik tarifesi 
kanununun 4 iincii maddesinin 4 iincii 

f1krasmda derpi~ edi1en 2 sene ikamet
ten evvel Turkiyeye geldi~inden dolay1 

jan harici olarak ithal olunur. bk. 
Madde 20 - Mevcud mukavelelere Dun bu motoriin kaptam Ahmed 

ve otedenberi cari teamiile miisteniden Sadiden aldJgumz bir mektubda san -
yaylak ve kl~lak ic;in getirilip muayyen dah kendi moti:iriiniin batirmach~ bil-

b 
dirilmektedir. 

ir miiddet sonra ihrac edilecek hayvan-
lar kontenjan harici getirilir. SAHTE DOKTOR YAKALANDI-

Madde 
21 

. • Kas1mpa§ada oturan sandalCI ~iikrii 
.. .. -. SahJbll"n tarahndan hastal1grnm tedavisi i~in Kii~iikmusta 

gumruklere terked1lerek 1549 numarah fapa~ada kahvecTk k d -
kan h .. k.. 1 · ~b· bul I 1 1 

1 yapan ar a a~1 Ce-
un u urn erme ta 1 unan e~ya i e malin dela.letile Hanife admda bir ka _ 

kac;ak olarak yakaianan e§ya veya giim· dmdan ald1~1 fl§,.lan kull f ka "k d 5 ,. anmJ§, a t 
ru epo ve antrepolannda terkedilmi~ yaralan iyile§ecegme busbiitiin fenal 
e~yanm veya kazazede olan gemilere aid m1~trr. ~ 
hamuleden hasarzede olan mallarla, ~ukruniin polise miiracaati uzerine 
kara ve hava yoli1e gelen e~yadan yolda Cemal yakalanml§ Hanife baklnnda 
hasara ugnyanlann ithali Giimriik ve tahkikata ba~lam1§tlr. 
1nhisarlar Veka1etinin tasvibine veya GlZLt Bf:R FABRiKA BULUNDU-• 

~~yin edecegi hadler dahilinde gosterece- ~u.rtulu§:a Bozkurd. cadd::inde bir 
gJ giimriik miidiirlerinin iznine baghdJT ev Ic;mde gzzll olarak s1gara kagidi imal 

Gu .. m ··k1 1 · l b d .. .:k eden bir fabrika polis tarafmdan mey-
ru ere ge m1~ o u a gumru d lk 

depo veya antrepolannda fevkalade se- ana c; anl.nu§trr. 
bebler1e hasara ugram1~ e~yanm hasarze- ~~~-..... =""""!!!!'!!'!!!='_A_D_L=IY==~ 
de kls1mlannm ithali Giimriik Veka1eti- EDE 
nin miisaadesine baghd1r. Hasanede o- Bir dolandtnct muhakeme 
Ian maim cinsine gore itha1 edilecek k1- ediliyor 
s1m aynlamazsa aynlam1yan k'lSimla be· Dort be~ di.ikkana ayn ayn zamanlar-
raber ithal olunur. Karamameye bagh da miiracaat ederek buralardan mal ala
ek K L Iistelerinde ithali serbest olan cak gibi goriinen ve s~tigi mallan ayut
e~ya posta ile de ithal olunabilir. t1ktan sonra on lirahk verecegini soyle • 

Polipostal ile gelecek makine yedek mek suretile paranm iistiinii istiyen ve 
aksam1 tahdid harici ithal olunur. iiste verilen paralan aldzktan sonra ka· 

Madde 26 - E~has namma baric- c;arak diikkan sahiblerini doland!rmakla 
den hediye olarak gonderilen ve k1yme· s~~~~ !"lustafa yakalanarak adliyeye ve
ti 10 liray1 gec;miyen ithali serbesttir. nlml§tlr. Suc;;lu hakkmda birinci istintalt 
K1ymeti 50 liraya kadar olan e~yanm it· hakimligince takibata devam edilmekte _ 

halinde lkt1sad Vekaleti izin verebilir. dir. 
Mad de 28 - Y enid en tesis ve tevsi Demir htrstzt mahkfim edildi 

olunacak sanayi miiesseselerile i•letme c.: k D · 11 , yar em1ryo anna aid vagonlardan 
miiesseseleri tarafmdan celbedilecek te - hurda demir c;almakla su~lu Salih zab1 _ 
sisat ve makinelerin konten)'an harici it- k 1 k dl h t~ca ya a anara a iyeye gonderilmi~ _ 

ali ic;in alakadarlarm sipari$ten evvel hr. Su~lunun diin Sultanahmed birind 
lkhsad Vekaletine miiracaatleri laz1m sulh ceza mahkemesinde duru§mas1 ya
geldigini tasrih etmektedir. pzlarak bir ay hapse konmasma karar 

Bu karara ba~h listeler I haziran verilmi~tir. 
1929 tarih ve 1499 say1h gumriik tarife- Motosikletin ~arphgt adam 
si kanunile bu kanunda de~isiklikler ya- oldii 
pan 31 may1s 933 tarih ve 2254 say1l1 
kanuna bagh ithalat umumi tarifesi nu· 
maralanna gore tamim edilmistir. 

«Boyle olacag1 belli idh 

Bundan birkac giin evvel Pangaltlda 
Ham am istasyonunda bir kaza olmu$; 
Kamer isminde bir adam arkasmda Dora 
adh bir kadmla motosikletle giderken 
Lumberge c;arp1p yaralamJ~tJ. Etfal has
tanesinde tedavi altma alman yarah ev• 
velki p;iin hastaneden l(Jkm1~sa da diin 
olmii§tiir. Bunun iizerine miiddeiumumi
lik i~e vaz1yed ederek Kameri Sultanah· 
med birinci sulh ceza mahkemesine ver· 
mi~tir. Suc;lunun diin sorgusu yap1larak 
tevkif edilmi~tir. Oliim sebebi tesbit edil· 
mek iizere cesed de Morga gonderilmi • 
tir. 

. . . lBa§taratl 1 !net sahttedel j bir Hal oldugu neticesini verdiginden in-
;l1md1hk 20. b~lm:_li o~an. bu ~ek kath ve ~aat yap!ld1. Hal bitti. ,Simdi vaziyet 
toprak zemmh Hale 1ler1de zcab ettikc;;e iddialann aksini gostermektedir. 
yeni bolmeler ilave edilecektir. B h k' K b 11 C · u ususta es 1 a z1ma er em1 -
. ~erestecilerde yeni yap1lan ve §imdz yeti reisi ihracat~1 Ziya K1hc;; oglu di • 
1ht1yac1 kar§1hyamad1g1 anla 1lan Hal yor ki: 
iizerinde in§aat esnasmda bir hayli mi.i
naka~alar olmu~tu. 0 vakit mevcud bu
lunan Kabz1mallar Cemiyeti 64 yazlha-

neli bir Halin §ehrin ihtiyac;lanm kar§J -
hyam1yacagmz ileri siirerek itirazda bu-

lunmu§ ve bunun iizerine evvela daimi 
enclimen azalan. sonra da bir fen heyeti 
tarafmdan tetkikat yap!lml§h. 

Bu tetkikat Halin ihtiyacJ fazlasile 
kar§1hyacagm1, hem de bunun muvakkat 

«- Cemiyetimiz o zaman Belediye
ye derdini dinletemedi ve fikirlerimiz bi
zim suiniyetimize hamledi1di. Halbuki 
§imdi hadisat bizim nekadar hakh ol • 
du~umuzu meydana koyuyor. Y eni bir 
ah~ab Hal yap11acaksa eskisi neden y1 -
kzld1? Biz o zaman eski 42 yaz1haneli 

!1~lin y1kJlmamasm1 ve halkm perakende 
zhtzyaclanm buradan temin etmele · · 
B I d. d . nm 

e e 1ye en dJlemi§tik.» 

DENIZ ISLERl __ ...._ ____ _ 
Tahlisiyenin yapbrd1ib fenerler 

Fenerler idaresine veriliyor 
T ahlisiye idaresi tarafmdan 1935 te 

yaptmlan deniz fener1eri1e radyofarlar • 
dan bir k1sm1 daha bugiinlerde F enerler 
fdaresine devredilecektir. z 
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/ Istanbul Borsas1 kapam~l 
fiatleri 21 - 5 - 1936 

PAR ALAR 
A<;lll~ Kapan~, 

1 Sterlln 62:!. 6:.!6. 

1 Dolar 12o. 12o. 

20 Fran.stz Fr. 163 166. 

20 Liret 190. 196, 
80. 84. 20 Belcika Fr. 
20. 23. 

20 Drahroi 812. 820. 20 isvicre Fr. 22, 24. 20 Leva 82.50 84. 1 Florin 
20 Cek kronu 1>4. 88, 

1 Avusturva Sl. 2'..1, 24. 
1 Peceta 14. 16. 
1 Mark 28, 32, 

1 Zloti ll1, 23. 
1 Pengii 22. 24. 

20 Leva 14.50 14.50 
20 Dinar 4.8. o2. 

1 ¥en 30. S4. 
20 Isvec kronu 30. 33. 
1 Tiirk altm1 964, 965. 
1 Banknot Os. B. 241. 242. 

~EKLER 

Allll Sat1~ 

Londra 626. 62.750 
Nev Yok 0.7938 0.79225 

, Paris 12'06 12.03 
Milano 10.1116 10.0835 

Briiksel 4.6950 4.6842 
. Atlna 84.33 84.1192 
: Cenevre 2.4.575 2.4010 
' Sofva 63.8865 63.7267 
Amsterdam 1.1743 1.1721 
Prag 19.1260 19.0782 

: Vivana 4.2213 4.2107 
Madrid 0.82 0.8075 

Berlin 1.97 1,9672 

Varsova 4.2388 4.2287 
: Budaoeste 4.3125 4.3010 ' 
Biikres 108.1280 107.8575 
Bel grad 30,070 94.97 

:Yokohama 2.7260 2,7192 
Mo.skova 24.885 24.9475 
Stokholm 3.0975 3.0916 

~ ESHAM 
A~1~ Kapamfi 

Anadolu D.M. % 60 
39.70 39,70 :t ,. % 100 

Merkez Bankasl 66.50 66.50 -iSTiKRAZLAR 

1933 Tiirk borcu 
:t m 

: Ere:ani 
) 

A~~~~ Kapan~ 

21, 20.95 1 
95.25 95.25 

TAHViLAT I 
----:t--M--tim~e~~~ll~i~l~o~l~.30~~~~~5~1.~5o~ 

Sinekler ve hatarat baykut 
gibi oliim habercileridir. 

Tahtalrurusu, sinek, sivrisinek, giive, an, 
karmca, orumcek ve biitiin hatarab ko
kiinden keser, yuvalartna ve efyalarm uze
rine ve odalarm havasma ve tahtalarm, 
duvarlarm kenarlarma, aralarma bolca 
FA YDA serpiniz ve tahtakurusu yuvalarmt 

FAYDA 
ile tahrib ediniz 

Butun yaz bu muztr hata -
rattan kurtulacak ve rahat 
edeceksiniz. Bilhassa apartt• 
manlarda, mutfaklarda ye -
meklerinizi, erzaklarmtzt 

istanbul Diirdiincii Noterine: telvis eden hamam bocek -
Baron Saffet tarafmdan gerek kendi lerini, aptesanelerde, hamamlarda bulunan 

kii!ruk bocekleri, ttrttllart, kumes hayvana -
namma ve gerek Aliiminyum (Matra) tmda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvan-

.• ~elik (Ba§hk) - Gaz (Maskesi) ve larda bulunan keneleri, bitleri, nebatat ve a-
maden i§leri fabrikast limited §irketi gadar iizerindeki hrttllart behemehal FAY-
namma istanbul Dordiincii Noterinden DA ile imha ediniz. Numunelik 20, ufak 30, 

yartm kilo 50, bir kilo 80, hef kilo 350 ku -muhtelif tarih ve numaralarla musad -
ruttur. F AZLA PARA VERMEYINIZ. 

dak vekiHetnamelerle bana verilen ve· 
T esiri daha az oldugu hal de ecnebi mah diye 

kiHetlerden istifa eyledim. Keyfiyetten para koparmak istiyenlerden sakmtmz. 
haberdar olunmasmt teminen bu ihbar- FA YDA imaline nazaran daha kuvvetli ve 
namelerden bir nitshasmm Harun Saffe· daha ucuzdur. Hasan markasma dikkat. 
te tebligini, bir niishasmm vekaletname iil•••••••••••••••••••••iii.llll _______ _ 
kayullanna i§aret edildikten sonra da

irenizde lufz1m ve hirer suretinin ii~iln

cii §ah1slarca malum olmak iizere An· 

karada Ulus ve fstanbulda Cumhuriyet 

gazetelerile ne§ir ve iHimm dilerim. 
20 may1s 1936 

Fethi Halil Yaman : 

IBeyog'lunda Ferikiiyiinde Ergene -

kon caddesinde 125 numarada 

istanbul Komutanltg1 
Sabnalma Komisyonu ilanlart 

Bef bin lira degerindeki mu -
habere malzemesi 23/5/936 cu
martesi gunu saat 10,30 da pa -
zarhkla ahnacaktu. lsteklilerin 
750 lirahk son teminat makbuz • 
larile birlikte vakti muayyeninde 
Ftndtkhda Sabnalma Komisyo -
nuna gelmeleri. (2800) 

:f.:(. :to 

Komutanhk Birlikleri erah 
i~in niimunesi ve~hile 3000 kilo 
ktrmtzt mercimek 23/5/936 cu
martesi saat 11 de pazarhkla ah
nacakbr. 

Muhammen tutart 450 liradtr. 
lsteklilerin 67 lira 50 kuru,tan 
ibaret son teminat makbuzlarile 
birlikte vakti muayyende Komu
tanhk Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (2771) 

*** 
Komutanhk Birlikleri eratt j-

~in mevcud niimune ve evsaft 
ve~hile 7000 kilo pilavhk pirin~ 
23/5/936 cumartesi giinu saat 
11,30 da pazarhkla almacakttr. 

Muhammen tutart bin he, yuz 
on 1510 liradtr. lsteklilerin iki 
yuz yirmi altt bu~tuk 226,5 lira -
dan ibaret son teminat makbuz
larile birlikte vaktinde Komu -
tanhk Satmalma Komisyonuna 
gelmeleri. (2772) 

Diizce asliye sulh hukuk mahkeme • 
sind en: 

DUzcenin Camiikebir mahallesinden 
Yusuf oglu tuhafiyeci Hiiseyin Naci ol· 
mii§ terekesi Diizce sulh hakimligince 
yazdmaga ba§lanml§ nldugundan ala · 
cakh ve bor~lularmm bir ay i~inde 

Diizce aulh hakimligine mUracaat et · 
melerf nAn ehmur. (23J.49) 

Miihendis arantyor 
inhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

lnhisarlar ldaresi merkez ve miilhakat te,kiliittnda !rahttmlmak 
iizere muhendis ve fen memuru ahnacakttr. 

Muhendis: 

1 - Makine, maden ve nafta muhendisi olmak uzere dokuz mii • 
hendis ahnacakttr. 

2 - Taliblerin diplomah miihendis olmalart. 
3 - Askerliklerini ifa etmi, bulunmalan. 
4 -- Memur olabilmek i~in laztm gelen evaaf ve veaaiki haiz bu • 

lunmalart tartttr. 
Fen Memurlart: 

1 - Nafta Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa Fen mek· 
tebinden mezun olmak. 

2 - Askerligini yapmtf bulunmak. 
3 - Asgari ii~ sene in,aat ve su i,Ierinde tecrube gormuf olmak 

tartbr. 
lsteklilerden miihendislere tecriibelerine ve tayin edilecekleri 
mahalle gore 150 - 250 lira arasmda ve fen memurlarma 
100 - 150 lira arasmda iicret verilecektir. 
Taliblerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve vesi -

kalarile birlikte bizzat bu kat'iyyen mumkiin olamadtgt takdirde ya
zile Galata tlmerabit ham ii~iincu katta tnhisarlar Umum Mudiirlii
gii Hususi Kalem Miidiirliigune muracaat etmeleri laztmdtr. (2700) 

~ENDiR VE KETEN SANA Vii 
T. A. SiRKETi iDARE MECLiSiNDEN: 

' Meclisi idarenin 24 - 4 - 936 tarihli i~timamda §irketimizin ihra~ eyledigi 
nama muharrer hisse senedlerinin hamiline muharrer senede tahvili zim· 
mnda §irket esas mukavelenamesinin 7 nci maddesinin tadili hakkmda mii -
zakere ve karar ittihaz etmek iizere §irketimizin hissedarlar umum heyeti
nin fevkal3.de surette i~timaa daveti karar altma ahnm1§ ve miizakere ruz
namesi §irket esas mukavelesinin tadili maddesi te§kil etmekte ve ti -
caret kanununun 385 inci maddesinin ii~iincii f1kras1 ile esas mukavelename
sinin 58 inci maddesi mucibince bir hisseye sahib olan hissedarlarimiz da 
heyeti umumiyeye i§tirak ve rey vermek hakkmt haiz bulunmu!l oldugun -
dan bilumum hissedarlanmtzm 15 haziran 936 tarihine mUsadif pazartesi 
giinii saat 15 te §irketin Galatada Manhaym hamndaki merkezine gelmeleri 
ve ticaret kanununun 371 inci maddesi hiikmiine tevfikan yevmi i~timadan 

bir hafta evvel sahib olduklar1 hisse senedlerini veya bunlara mutasarrif 
olduklartnt miisbit vesaiki tevdi ile duhuliye varakas1 almalar1 rica olunur. 

RUZNAMEl MOZAKERAT 
1 - ~irket esas mukavelenamesinin yedinci maddesinin tadili hakkmdaki 

meclisi idare raporunun kuaati ile teklifi vakiin karara raph. 
Ticaret kanununun 389 uncu maddesi mucibince tadil metni a§agtda ya

zlhdu: 
Mukavelenamenin yedinci mad

desinin ,imdiki metni: 

Madde 7 - ~irketin sermayesi be· 
heri (Bin) Tiirk liras1 k1ymetinde na· 
ma muharrer (Diirt yiiz) hisseye mtin
kasem (Dort yiiz bin) Tiirk lirasmdan 
ibarettir .. 

Mukavelenamenin yedinci mad
desinin Meclisi ldarece teklif olu-

nan tadil metni: 
Madde 7 - ~irketin sermayesi be

heri (Bin) Tiirk liras1 k1ymetinde hami· 
line muharrer (Dort yiiz) hisseye miin
kasem (Dort yUz bin) Tiirk lirasmdan 
ibarettir .. 

PARKER 

Me,hur Parker Pipolar1 gelmi,tir 
Sabt yeri: Sultanhamam Kebabct karttsmda Sahibinin Sesi magazas1 

I Emllik ve Eytam Bankast ilanlan J 
Taksitle Sat1hk Emlak 

Eaas No.s1 Mevkii ve nev'i 

149 Kastmpafada Eyyuhiimahmedefendi mahallesinde 

Depozito 
Lira 

Camiiterif sokagmda 41 No.h evin 3/4 hissesi. 180 
150 Kastmpafada Eyyuhumahmedefendi mahallesinde 

Camiiterif sokagmda 43 No.h evin 3/4 hissesi. 140 
161 Befiktatta Cihanniima mahallesinde Bostan so • 

kagtndll 1, 2, 3, 4, 11 numarah 24400 metre mu-
rabbat bostan. 1952 

185 Beylerbeyinde Bostanctbatt mahallesinde Abdul -
lahaga sokagmda eski 54 yeni 66 numarah 1116 
metro murabbat arsa. 168 

212 ~itlide ~ifli Kiigtdhane sokagmda Bulgar~arftSl 
kar~kolu bititiginde 798,50 metro murabbat arsa. 320 

229 Lalelide Laleli caddesinde tramvay yolu iizerinde 
eski 102, 104, 106 yeni 114, 116, 118 numarah 
436 metro murabbat arsa. 1047 

239 Kadtkoyiinde Hasanpafa mahallesinde Nahidbey 
sokagmda 13 numarah 526 metre murabbat arsa. 40 

621 Edirnekaptda Hactmuhiddin mahallesinde Yusuf
aga sokagmda eski 7, 9, 11, 13, 15 yeni 1, 3 No.h 
1016 metre murabbat arsa. 41 

638 Kandillide Vanikoy caddesinde eski 3 yeni 5, 7 
numarah 1 hektar 3132 metre murabbat bir ktstm 
enkazt havi konak arsasile dag mahalli. 400 

Mevkileri yukartda yazth emlak bedellerinin birinci taksiti pefin 
ve geri kalan yedi taksiti yedi senede ve yedi musavi klSimda ve fU 
suretle tamamlart faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek f&rtile ve 
a~tk artbrma ile sablmak uzere artttrmtya konulmuttur. 

thaleleri 27 mayts 1936 tarihine tesadiif eden ~arfamba giinu sa· 
at onda tuhemizde yaptlacakhr. lsteklilerin tayin olunan gun ve sa· 
atte tubemize muracaatleri. «346» (2615) 

M/IN 

Taksitle Satthk Eml~k 
Esaa No.at Mevkii ve nev'i Depozito 

Lira 
C 4 Sartyerde Re,idbey ve Huseyinefendi sokak • 

lartnda 1, 3, 5, 5/1 No.h bah!<eli iki ktstmdan mii-
rekkeb ev. 460 

C 11 Beyoglunda Bedreddin mahallesinde Orlafima) 

sokagmda eski 5 yeni 2 No.h ev. 400 
Yukartda tafsiliih yazth iki ev bedellerinin birinci taksiti pe,in ve 

geri kalan ii~ taksiti % 9 ! faize tiibi olmak iizere u~ senede ve ii~ mii
aavi ktstmda ve su suretle tamamlart dort musaVJ. takaitte odenmek 
,artile ve a~tk a~tbrma ile sattlmak iizere artttrmtya konulmuttur. 
lhaleleri 29 mayts 1936 tarihine tesadiif eden cuma giinii saat onda 
fUbemizde yaptlacakttr. tsteklilerin tayin olunan gun ve saatte tuhe
mize miiracaatleri. «353» (2690) . .... 

SATILIK EV 
Esas No.st Mevkii ve nev'i Depozito Lira 

65-1 Heybeliadada ~adiye sokagmda 2 No.h ev 70 
Yukartda tafsilatt yazth ev peliin para ile sahlmak ve 3 haziran 

1936 tarihine tesadiif eden ~arliamba giinii saat onda ihalesi yaptl -
mak uzere a!rtk artttrmtya konulmuttur. isteklilerin tafsiliit almak 
i~in hergun, artttrmtya girmek i~in de tayin olunan gun ve saatte 
fUhemize miiracaatleri. «357» (2792) 

Ankara V aliliginden: 
«20, 751 l> lira bedelli Ankara merkez kazast 1936 mali yth ta,, kum, 

tugla vesaire resminin bir seneligi kapah zarf usulile arthrmtya !rl· 
kartlmtfbr. 

1hale 1 haziran 936 pazartesi gunii saat 15 te Vilayet Daimi En
cumeninde yapilacakhr. 

Talibler «1,556» lira «33» kuru,Iuk muvakkat teminatlarile iti
bari, mali vesikalarmt ve tekliflerini ve kanunun tayin ettigi vesi -
kalarl artttrma, eksiltme ve ihale kanunu hukiimleri dairesinde saat 
on dorde kadar Daimi Enciimen Reisllgine vermeleri liiztmdtr. 

~artnameler paras1z olarak Ankara Hususi Muhasebe Direktorlu-

=de dagtblacakhr. (2706) I 
inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

11 nisan 936 tarihinden itibaren mevkii mer'iyete konulan 4281 
sayth «Tiitun Eksperleri nizamnamesi» nin ahkiimt dahilinde Tiitiin 
ticarethanelerinde veya serbest eksperlik i,Ierinde ~ah,an ihtisas sa
hibi kimseler altt ay i!<inde ehliyetname almak mecburiyetinde ol • 
duklarmdan Istanbul, Samsun ve lzmirde temmuz iptidasmda te,ek
kul edecek imtihan heyetlerince tetkik edilmek uzere yedlerindeki 
vesaiki liimdiden lstanbulda lnhisarlar Umum Miidurliigiine bir ar • 
zuhalle tevdi etmeleri ve aksi takdirde bu miiddeti ge~irenlerin bu if· 
Jerde crah,amtyacaklarl ilan olunur. 

Gonderilecek vesikalar fUnlardtr: 
1 Mekteb tehadetname veya tasdiknamesi 

2 Tercumeihal varakast ve hiiviyet cuzdam, dorder aded fotograf 

3 Hiisniihal varakast 
4 Eksperlik yapttklar1 muddeti ve gordukleri i,Ieri miibeyyin ola-

rak ~ahthklart muesseselerden alacaklar1 vesika. (2456) -tdaremiz ihtiyact i~in ,artnamesi mucibince 24 ton agtr Dizel yagt 
pazarhkla satm ahnacakttr. Vermek istiyenlerin 1/Vl/ 936 pazar
tesi gunu saat 14 te % 7,5 guvenme paralarile birlikte Kabata,ta 
L~vaztm ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonuna muracaat • 
Jeri. (2804) 

Bah~e Mimar1• 
Mevlud Baysal 

Parklarm, and, meydan, ~oeuk 
ve ko§k bah~elerlnin en modem 
usullerle tarh ve taksimahm, plan
lannm ihzanm ve araziye tatbika
hm deruhde ve taahhiid eder. 

Sergilerde; balolarda, diigun ve 
ni§anlarda bah~eli salonlar haZll' -
lar. 

Apartunan ve kii§klerde okuma 
ve istirahat i~in liiks In§ bah~eleri 
tanzim eder. 

Miiessesat ve hususi bah~elerin 

daimt nezaretini kabul eder. 
Kataloguuu istiyenlere gonderir. 
istanbul dordiincii Vaklf han, 

dordiincii kat No. 18. Telefon 22537 

istanbul Dordiincii Noterine: 
Fethi Halil tarafmdan gerek kendi 

§ahs1 namma ve gerek Fethi Haltl ve 
karde§leri Yaman Kollektif §irketi na• 
mma Ankara ikinci noterinden 8 agus• 
tos 934 tarih ve 7345/209 numara ile 
bana verilen vekaletten istifade eyle • 
dim. Keyfiyetten haberdar olunmasm1 
teminen bu ihbarnamelerden bir niisha• 
smm Fethi Halile tebligini bir niishast· 
run dairemizde htfzm1 ve hirer sureti· 
nin ii~iincii §ahtslarca malfun olmak ii· 
zere Ankarada Ulus ve tstanbulda Cum· 
huriyet ~azetelcrile ne§ir ve illlnmt di
lerim. 

20 mayts 19 6 
, Harun Saffet: 

Beyoglunda Osmanbey Bomonti cad· 
desi Kimyager Hulkibey apartunan 4 

saytlt dairede. 

Selimiye Askeri Sahnalma I 
Komisyonu tlanlan 

1 - Tumen ve Haydarpafa 
hastanesi ihtiyact i~in kapah 
zarf usulile miinakasaya konu • 
Ian: 
A- Munakasasl 20/5/936 

!rarfamba gunii yaptlacagt ilan 
edilen 50,000 kilo koyun etinin 
eksiltmesi 20/6/936 cumartesi 
gunii saat 10 da yaptlmak iizere 
btraktlmtfbr. 

B -- Eksiltmesi 22/5/936 cu
ma gunii yap1lacagt ilan edilen 
140,000 kilo stgtr etinin eksilt • 
mesi 22/6/936 pazartesi gunii 
saat ona btrakllmtfhr. 

D -- Eksiltmesi 22/5/936 cu
ma gunii yaptlacagt ilan edilen 
280,000 kilo odunun eksiltmesi 
22/6/936 pazartesi giinii saat 
on befe btrakllmt![lttr. 

2 -- 50,000 kilo koyun etinin 
bedeli 24820 liradtr. % 7,5 te
minat ak~:;esi 1761,5 liradtr. 

140000 kilo s1g1r etinin bedeli 
49840 liradtr. % 7,5 teminat ak
~esi 3738 liradtr. 

280000 kilo odunun bedeli 
2800 liradtr. % 7,5 teminat ak • 
~esi 210 liradtr. 

3 - Koyun ve stgtr etinin mu
vakkat teminat akc;esi eksiltme 
saatinden bir saat evvel 33 Tum 
Muhasebesi veznesine ve yahud 
herhangi bir Malsandtgma yab· 
nlarak kapah zarflarm eksilt -
me saatinden bir saat evvel Ko· 
misyona verilmi, olmast Iii -
ztmdtr. 

4 - Odunun teminat ak~esi 
eksiltme saatinden bir saat ev
vel 33 Tiimen Muhasebesi vez -
nesine verilecektir. 

5 - Bu eksiltmiye girecek ta • 
liblerin bu i~?lerle me~gul olduk -
Ianna dair resmi vesaik ibraz 
etmeleri ve beraberinde getir • 
meleri mesruttur. 

6 - Sartnameler hergiin Ko -
misyonda goriilebilir. (2794) 



CUMHURIYET 
22 Mayts 1936 ===»IJa&L . .... === 

Grip, nezle, ba~ ve di~ agrdarmm kat'i ilac1 KESKiN Ka$elei-idir. Deposu 
Bah~ekap1da Salih Necati Ec~anesi 

,yatmazden evvel PERLODENT dl~ 
macununu kullanmak suretile agiZiniZI 

y1kamay1 kendln1ze bir vazife biliniz. 

PERLODENT k1yas kabul etmez bir 

muzaddl taaffOndOr. -·-_,?~ vt1 .,u;,~ .1-el.bdbd· "'1 ... u ..... ,_... "~ iKli~ 
}<44. D;/4 ve ~f,Q4e ot-. <APr~ ~.~M -.;~4 

BAY ANLAR EN GJZLI GOZELLtul --
bende bulursunuz. Fakat ben giizellik enstitiilerinde degil ecza
nelerde bulunurum. lsmim ( FEMlL ) dir. PudralanDiz, rujlartDlZ 
dan fazla size laztm1m. Beni araym1z. Ben s1hhi, utak, yumu§ak 

ucuz adet beziyim. 

Liileburgaz iskan Memurlugundan: 
Biiyiikkartfllran ~iftlik koy, Evrensekiz Ak~a koy, Emirali Sak1z 

koy, Ahmedbey Kmk koy, ~e,mekolu, Turgutbey, Yenitath koyleri 
go!;men evlerine dort bin doksan alb metre /nikab1 tat 25 may1s 936 
pa.zartesi giinii saat 14 te pazarhkla satin ahnacaktir. lsteklilerin 
eksiltme tartnamelerini goriip pey vurmak i~in hergiin lakin fdare • 
aine baf vurmalar1 ve belli giin ve saatte teminatlarile birlikte Pa -
zarhk Komisyonunda haztr bulunmalarr_ilan olunur. (2796) 

TURK HAVA KURUMU 

BOYOK PiYANGOSU 
$imdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmittir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dad1r 

Biiyiik lkramiye 3 0. 0 0 0 lirad1r 
A 15 000 12.000. 10.000 Jirahk ikramiyelerle 

yrtca: • , 
(20.000) lirahk bir miikafat vard1r ... 

Sat1hk Eczane 
lstanbula yaktn birinci derecede 

bir vhiyette i1lek bir eczane sa
bhkbr. lstiyenler ( Galatad'a IS
MET eczanesipe) muracaat etsinler 

Zayi - Adapazar askerlik §Ubesin • 
den ald•i'lm terhis tezkeremi kaybet • 
tim. Yenisini .;Ikaracagtmdan hiikmii 
yoktur. 

319 tevelliidlii Ali oglu Mustafa 

• A 

I LAN 
Ortakoyde Y enimahalle Mas • 
lak sok. No. 30 da oturan Elek
trik ~irketi Akizitorlerinden 
Bay tHSAN YILMAZ'tn ~ir • 
ketle hi~bir alakas1 kalmadt -
gtndan ~irket taraftndan ilan 
edilir. 

Konya asliye hukuk hakimliginden: 
Konyanm Faktdede mahallesinden 

miicellid Ali ktzl ismet tarafmdan Kon· 
yanm Kel<eci mahallesinden ibrahim 
oglu Ahmed aleyhine ikame olunan ih
tar davast iizerine ikametgaht me~hul 
oldugu anla~tlan miiddeaaleyh Ahme • 
din gtyabmda icra kiiman muhakeme 
neticesinde mii§terek hayatm tahmil et
tigi vazifeleri yapmamak maksadile da
vacmm kocas1 miiddeaaleyh Ahmedin 
Ul< seneyi miitecaviz bir zamandanberi 
ruuhik bir sebeb olmakstzm kar1s1 is
meti buakarak me!rhul semte gittigi 
§ehadetle sabit olmasma binaen kanu
nu medeninin 132 nci maddesi muci -
bince teblig tarihinden itibaren bir ay 
it;inde mii§terek hayata donmesi liizu· 
munun miiddeaaleyh Ahmede ihtarma 
21/4/936 tarihinde karar verilmi§ ve 
bu babda sadir olan ilam sureti, miid · 
deaaleyhin iit; sene evvel Konyay1 ter
kederek ikametgah• me.;hul oldugun -
dan bahisle tebligsiz olarak geri ~evril
digi miiba§ir me§ruhatmdan anla§thnl§ -
oldugundan keyfiyet teblig makamma 
kaim olmak iizere ilan olunur. (23148) 

Gazi 'Anteb J.t. ~hisarlar 
8; · rtiidiirliigiinden: 

1 - Gazi Anteb fnhisarlro 246 'iirliigii ile Miiskirat fabrika • 
sma ve Batmiidiirliigiin mU! Ne§riyat fil irket• l{ilis Besni Marat Pa _ 

k N
. . B. 'k , , , zar 

c1 , lZip, uec• ' Sub ne ve Narh ve Ak~akoyun-
lu mahallerine gelec,.•· • muhtelif mahallere gidecek 
~~~ul ve ~-a~ra\ Jr Jz, ispirto ve somalarla kuru 
uzum, bo~j tutun ' ndlk tahtalarl, bot tite, bot bi-
d.on ve bot ~uval .1m e!fya ve malzemenin 1 ha • 

5
zt
1
r
5
a
1
n 936 d~hn' 3dtyor le kadar icra ediJecek nakJiyab 
936 tar• m "dd tl 'k' k 1 k 

k 
.
1 

• k I n mu e e • 1 1sma ayn ara 
e 11 tm1ye onu r 

2 - Eksiltme 
3- ihale 25/tt 

Gazi Anteb Jnhis e 
zurunda yap1lacak 

'le yap1lacakbr. 
.usadif pazarteai giinii saat 16 da 
ugiinde toplanacak Komisyon hu . 

• 4 - .. TaJibler bki askerinP~~ yerlerdeki lnhisarlar idarele • 
rme muracaatle t~' , .bthrler. 
. .s -. Birinci k•~ekmiyeceJ muhammen nakliyesi 13,500 lira, 
1kmc1 kiSmln . 7,500 lirad1r. istekliler her iki 
~1s1~ i.';in. ayrt birinci ktslm i~in 1,015 
hra, tkmcl k1s1m muvakkat teminat ak~esi yabracak • 
lardtr. 

6 - lstekliler 
liyet ve kabiliyet vesik 

100 kurut 
100 » 
150 )) 

ziraat kitablari 
Ziraat Muhhrast (Eski harflerle) Cildsiz 
Tiit~n Ziraat ve Ticareti (Eski harflerle) Cildsiz 
Asrt Tavuk!;uluk «Birinci cild» M" ll d 

A uce e 
150 » Asn Tavuk!;uluk «lkinci cild» 
200 » Ziraat ve Ticaret Gazetesi (Yirminci cild cildli) 
Yukartda isimleri yaz1lan ziraat kitablart hizalartndaki fiat· 

larla tkbal Kitaphanesinde sahlmaktadir. Muharriri adresine 
tsmarlaDirsa posta iicreti almmaz. 

Adres: Istanbul • Kad1koy Salih Zeki Ekimci 

istanbul Tahsil Miidiirliigiinden: 

En ho§ meyva usarelerile hazir
lanmt§tlr. Hazmi kolayla§tmr. !n
kibazt izale eder. Karu temizliye
rek viicude tazelik ve canhllk 

bah~eder. 

1NG1LtZ KANZUK ECZANESl 
Beyo~lu • lstanbul 

Nevtehir 'arbayhg1ndan: 
Ketif bedeli 40,402 lira olan 

tehrimiz elektrik tesisah, gorii • 
len liizum iizerine pazarhkla ls
tanbulda ihale edilecektir. Ta • 
liblerin eksiltme kanunu muci • 
bince laz•m olan vesaik ve 3,030 
lirahk muvakkat teminatla 25 
mayis 936 pazartesi giinii saat 
14 te Sirkecide ~ahinpafa ote • 
lindeki Pazarltk Komisyonuna 
ve fartname ve proje hakkmda 
izahat almak istiyenlerin hergiin 
ayni otelde 33 numaraya saat 
on hire kadar miiracaatleri. 

(2661) 

Y edikule tubesine olan borcundan dolay1 haciz altma ahnan bir 
aded «Byerite ~ilaganer» markah kosele silindir makine, bir aded 

Ezine hukuk hakimligindcn: Tomer marka deri a~ma makinesi, bir aded Tomer marka kosele 
Ezine kasabasmm Ulucami mahalle • a~ma makinesi, bir aded Torner marka vidala stkma makineai, dort 

sinde oturan Hiiseyin k1z1 Feriha Ra • hare;: dolabt, bir aded Tomer marka deri kaz1ma makinesi, bir aded 
ziye tarafmdan kocasi istanbul • "Oskii· Torner marka yarma makinesi 25 mayts 936 giiniine rashyan pa • 
dar • K•stkh Baglar caddesinde takun· zartesl' giinu" Kazh,.e•mede Hac1hasan aokag~ mda 13 • 15 numaral1 t 

M h d 
"1 F h d 1 h' "" "~" stanbul yedinci icra memurlugu· n • 

yael e me og u er a a ey me al<· fabrikada satllacakbr. 
bgi bo§anma davas1 iizerinc; ikamet • y d'k I M I dan: Almak istiyenlerin e 1 u e a iye tubesi Tahsil Batmemurlu • 
gah1 belli olm1yan Ferhad, ilanla da - l . Bir bor~tan dolay1 haczedilen ,.ifte 
vet edildigi halde giiniinde mahkcmeye guna miiracaat en. (2766) ,. 
geJmediginden hakkmda g~yab kararJ J' b J M'])" E ]"' k M d J tiifeklerin a~Ik arthrma suretile para· 
verilmi§tir. Du~mamn buaktldti't 11/ stan U I I m a U ur ugunden: ya ~evrilmesine karar verilmi§tir ve 
6/936 pcr§embe giinU saat 14 te Ezine Beyoglunda Biiyiikpangaltt mahallesinde Akbaba ve Afet aokak • sah§ 26/5/1936 sah giinii saat 12 den 
hukuk mahkemesine gelmez ve be§ giin lannm birlettiii kotede kain 12, 14 ve 66 numaralt kargir ii~ diikka- 13 e kadar Marpul<!rularda Liileci han• 
i~inde itiraz etmezse bir daha mahke • nm tamamma teklif olunan 780 lira bedel az goriildugiinden a~1k dahilinde 6 numarab odada sahlacagm· 
meye kabul olunm1yarak g.yabmda artbrma ile sabft on giin uzablmtttbr. lsteklilerin ve feraitini ogren- dan talib olanlarm muayyen saatte me
duru~m•ya devamla davonm bitirile · mek istiyenlerin 28/5/936 pertembe gunii saat on iki bu~ukta yiizde 

)1,.1 11· 1 t bl" I (23147) 1 'I 1 · muruna miiracaat etmeleri ilan olunur. 
ce

6
• an a e 1g o unur. yedi bu~uk pey ak~e er1 e miiracaat en. «R.» (2808) • 

I istanbul Harici As~ • B" "k d d SPLAND.D PALAS M LALA(23141) 
KIT AA TI tLANLA~~& 'I [ uyu a a a I · . idaresinde ] 

Tekirdagmda teslim ~artile Pek yakmda 8~1hyor. Ev kiralamadan avvel hitfen fiyatJanmtZl sorunuz Tel. 5622 

12,500 ve Malkarada teslim tar· 
tile 7,500 kilo toz teker kapah 
zarf usulile miinakasaya konul· 
muttur. Tekirdag toz fekerinin 
muhammen bedeli 26 kurutJ 75 

0 

d 
santim ve ilk teminatt 250 lira 

men bed eli 27 kurut 75 santim ve Mall.ye Veka"leti•n en: . . 78kuru,tur.Malkaramnmuham· KUMBARA BIRE, 
1000 
VEREN k d I d ilk teminah 156 liradtr. ~art • 

Haziran 936 batmdan ikincitetrin sonuna a .ar a tt ay 1~10 e k d I b d namesi hergiin T ekirdagmda As· 
Dolmabah!;e ve Saraybumu depolarile bat a aire er am arm a keri Sattnalma Komiayonunda 
toplanacak ambalaJ· tahta, kag~ 1d ve ~emherlerile hurd a aandtk tah· ' dd • · d 1 k da goriilebilir. lhalesi 28 mayts 
talari ve ktrptntl kaA g~ tdlar arthrma.,a ve bu mii - et t~m. e ge. ece. " - 11 936 persembe giinii saat 16 ve 
ve gidecek etyamn tatmmast eksiltmeye konul~ugundan Iatek I erm 17,30 da.dtr. Teklif mektublar• i· 
tartnamesini gormek i~in Dolmabah~ede klrtastye deposuna bat~~~ Komisyon Batkanhgma verile • 
malart ve arthrma ekailtmenin yaptlacagt 28/ 5/ 936 pertembe gunu cektir. Eksiltmiye girecekler 2490 
saat 14 te her biri 'i!;in 120 lira muvakkat teminatlarile birlikt~!~ • sayth kanunun ii~iincii madde • 
poda haz1r bulunmalarl. ( ) sindeki belgeleri birlikte bulun • 

1
1•••••••••••••••••-~1- I durmiya mecburdurlar. 

Kad
1
koy Vak

1
f)ar Direktorliigii ilanlarl Tekirdagmda teslim tartile 

1 •• ;.;;;;;;;~.;.;;;;.;;;-..;.ll.l.l••aiil•••••~-- 125,000 ve Malkarada tealim tar· 
Dosya tile 70,000 kilo s1gtr eti kapah 

K1ymeti Muvakkat 
muhammeni teminat No.st 

Lira K. Lira K. E. Y. 

Cins ve nev'i ve miittemilah 
No. hale aaatinden bir saat evvel 

her kilosunun muhammen bede· 
muttur. Tekirdag s1g1r etinin be
li 25 kurut ve Malkarantn mu • 
bammen bedeli 25 kurut 75 san· 
timdir. Tekirdagmm ilk temi • 
nab 2343 lira 75 kurutlur ve 
zarf usulile miinakasaya konul • 
Malkarantn ilk teminah 1338 Ji. 
ra 75 kuruttur. ~artnamesi An -
kara ve Istanbul Levaz1m amir· 
Iikleri Satmalma Komisyonla • 
rmda hergiin goriilebilir. 

81 84 6 14 1 Oskiidarda At!rtbaft mahallesin· 
de Mekteb 1 okagmda ahtab iki 

343 68 

247 96 

782 08 

320 52 

320 52 

1500 00 

25 78 28 
26 

odah evin tamam•. 
1437 

30 Oskiidarda Solaksinan mahalle-
sinde Tophaneli sokagrnda ah,ab 1516 
evin tamamt. 

18 60 61 .!..!,!_ Kuzguncukta iskele kartislDda 
1894 

58 65 

24 04 

24 04 

112 50 

27 diikkamn tamami. 
28 Kandillide Mekteb aokagrnda e • 1406 

vin tamamt. 
3 Kandillide Bah~earahgt sokaim· » 

da evin tamamt. 
1 Kandillide Bah~earahi1 aokai•n· » 

da evin tamam1. ~ hal ' . 
3 Kadtkoyiinde Caferaga rna • 

sinde Ruten sokagtnda kirgir » 
harab evin tamamt. 1 . 11e k•ymet· 

Yukar1da bulunduklart yerlerle numaralart ve cir;; ~rt re r~tk art· 
leri ve teminat miktarlart yazth Vak1f yerler sahl?.'~. uz; 11 te Ka
ttrm•ya konulmuttur. thaleleri 29/5/936 cuma gunu Mudiir,iigiinde 
dakoyiinde Kumlukta Belediye arkasmda Vaktflar (2607). 

Yapdacaktu. lsteklilerin miiracaatleri. 

Jhalesi 27 mayts 936 ~artamba 
giinii saat 16 ve 17,30 dadtr. Tek· 
lif mektublan ihale aaatinden 

bir saat evvel Komisyon Batkan
ltgma verilecektir. Eksiltmiye 
girecekler 2490 sayth kanunun 
ii~iincii maddesindeki Beige • 
lerle birlikte buJundurm•ya mec
burdurlar. «693» .(2575) 
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