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a an Antant1 ikt1sad 

ve Milli Miidafaa biit~elerini kabul etti Konsey1 diin topland1 

C
Turkhiye. . . Receb Pekerin miihim bir nutku 

um urtyettntn 
Dtt siyasas1 

Ankara: 27 mayts 
a===\\ 1~ hleri Bakanhg~mtz btit~esinin 
~ miizakeresi miinasebetile 0 1§ 

hleri Bakam Vekili Bay Siik
rii Saracm dJ§ siyasamtz hakkmdaki izah· 
Ian diinkii saylmizda ~tkti. Bu siyasa 
di.inya sulhuna s1k1 ve samimi baghhg1-
mJzla beraber kendi emniyet ve selame
timize biiyiik ehemmiyet evermekligimiz· 
de hulasa olunabilir. 

Ortahktaki karga§ahgm bir tiirlii dur
durulmak bilmiyen dalgalam~J vaziyeti 
siikunla goren herkes gibi Tiirkiye Cum
huriyetini dahi diinyada umumi bir em
niyetsizlik bulundugu hissine sevketmek
te devam ediyor. T araf tara£ gerginlikler 
beliriyor degil. adeta kayna§Jyor. Her
kes sulhun k1ymetini bilmek iddiasmda 
oldugu halde tiirlii iddialarm tesirleri ve 
aksi tesirleri kendisinde nerede ise yeni 
bir harbin patlamast ihtimallerini ta~Jmak
tad1r. Cumhuriyet Tiirkiyesi hic;bir mese· 
leyi ihmal etmemekle beraber vaziyetin 
mevcud ve miistakbel nesillere yeniden 
ag1r yiikler yiikletecegi kanaatine sa
hib bulunuyor. Ge~en Biiyiik Har
bin misali meydandad1r. Onun sulhu 
ile hallolundu samlan meseleler be§e· 
riyeti yeniden yeniye kin ve inti
kam hislerine sevketmi§ bulunmakta ve 
bundan ba§ka bu yiizden insanhgm 
i~<ine dald1gi buhramn ucubucag1 gel
memektedir. fnsanhk kin ve intikamt bir 
tarafa b1rakarak Bliylik Harbin ae<tlgl 

--~yaralan tedaviye koyulsa ve eger varsa 
ondan ileri gelme bazt yanh~hklan ve 
haksiZhklan sulh yolu ile diizeltmege gi
ri~se. ~u bile kendi ba§ma ytllar ve yJl
lar 1.5h~en bir me§guliyet te§kil ederdi. 
~em bJr harb bu kan~1k ve basta vaziye· 
ti sa~e.ce daha ziyade agula~tmnaga ya· 
nyabJltr. 

Cori.i§iin hakka ve mantlga tamamen 
u~an bu ~ekline gore eger her taraf Tiir
kiye Cumhuriyeti gibi dii§i.inseydi mu
hakkak biitiin insanhk yeni musademele
rin oniini.i almakta ittifak etmi~ bulunur
du. V aziyetin boyle olmamast bize gore 
sadece teessiifle kar§Jianacak bir keyfi
yettir. Fa kat Tiirkiye Cumhuriyeti diin
yanm hergiin daha ziyade ic;ine si.iri.iklen· 
digi I:>U karga§ahk vaziyeti kar~1smda yal
mz teessiif ve teessiir gostermekle iktifa 
edememek mecburiyetindedir. Bu man· 
zara oniinde bir yandan sulhun bozulma
masmt veya karga§ahgm tahdidini temin 
edecek tedbirlere kuvvet vermekle bera
ber diger yandan da kendi emniyet ve 
selametimizi temin edecek tedbirlere te· 
vessiil etmekten bittabi bali kalm1yoruz. 
Hergiin daha kan§Jk, hergiin daha hula· 
mk bir diinya vaziyeti oniinde bi.iti.in mil
let~e herhal ve ihtimale kar§J haZJr bu
lunmagJ ilk planda tutuyoruz. Bu me· 
Yanda mmtakavi veya umumi kollektif 
emniyet i§ine ehemmiyet vermek, kimse· 
ye tecaviiz etmemek ve tecaviiz fikrini 
ta§Imamak, tecaviiziin aleyhinde bulun· 
lnak yolundaki hath hareketlerimiz dahi 
sulhun muhafazas1 hesabma iltizam etti
gimiz tedafiii mahiyetli ~ah§IDalanmJZ 
ciimlesindendir. 

Sulh nizammm bozulmamasma miies· 
sir surette hizmet edecek tedbirlerden bi
ri olarak bir Akdeniz anla§masmm ta
hakkukuna biiyiik ehemmiyet verdigimizi 
D1§ hleri Bakam Vekilimiz ac;1k~a ifade 
etti. Ancak bu ehemmiyetli ve yiiksek 
k1ymetli i§in hakiki olarak nasll tahakkuk 
etmi~ olabilecegini ae saklam1yarak boy· 
le bir mesele ic;in yalmz biiyiik devletler 
arasmda husule gelecek bir anla§mayJ 
Hfi ,aymanm dogru olamiyacagmi da 
gene a c;1k~a ifade etmekten geri kalmadJ, 

Mem.lekette 
• 

<<Burada tarihi bir vazife goriiyoruz. 
pulluk yerine kara sapantn, elektrik yer1ne ~1ran1n 

istenmesi temayiillerine yer veremeyizb) 

Naf1a, ikbsad ve Ziraat Vekilleri 
siyasetimiz iizerinde hararetli 

demiryollarJ, sanayi ve ziraat 
~ah~mala rm1 izah ettiler 

Ankara 27 (T elefonla) - Meclis I 
bugiin de biit~e miizakerelerine devam 
etti. Bugi.inkii toplanhda ilk olarak Na
ha biit~esi konu§uldu. Nafia Vekilimiz 
Ali <;etinkaya, bu miinasebetle §U be -
yanatta bulundu: 

~-· -

«- Naf1a Vekaletinin vazifelerinde • 
ki ehemmiyeti ve agtrhklan miidrik ola· 
rak elimizden geldigi kadar ~ah§makta -
Y1Z. Bu vazifeleri Vekaletimize aynla -
cak biit~e nisbetinde ve icab eden siirat 
ve ciddiyetle yapmaga ~ah§acagJmJ va-
dedebilirim.» ikttSad Vekili Doktor Fatma Nafta Vekilt 
Yaprlmakta olan Jemiryollarrmrz Celdl Bayar Memik (Edirne> All 9etinkaya 

Ali <;etinkaya 935 senesinden miidev- ni soyliyerek demiryollan in§aat vaziye- metroluk yerin bu sene bitirilecegini, 936 
ver §oseler, kopri.iler, su i§leri ve demir· ti hakkmda izahat verdi. Filyostan Zon· senesinde katiyetle komiir nakline ba§la
yoJlan in§aahna siirat)e devam edildigi· guldaga dogru <;ata]agzmda 13 kilo • [Arkcm Sa. 7 sutun 1 de] .. I;·;I;· .. ···h·;·~··; .... ·~--~·f·~·~I~·;i ...... 'i~;d .... u~;d .... dii~··· 

temmuzda ba§hyacak tstanbula geldi 
Atatiirk ingiliz dip

. lomabnt kabul etti Cumartesinden itibaren istanbul iizerinde 

Tayyareden Istanbul manzaralarr: Giilhane parkt, 
T opkapt Sarayz ve Sarayburnu ..• 

Ankara - !stanbul hava sefer' alanlara % 20 tenzilat yapllmaktadir. 
ii~iincii giiniinii idrak efmi§tir. Ilk gii.". Havayollan idaresi 3 tayyareyi miina· 
Ankaradan 4 yolcu getiren tayyare bu · vebe ile ~ah§tlrmakta ve 4 iincii tayyare· 
radan giderken 3 yolcu ve 300 kilo a - sini ihtiyat ahkoymaktadir. Bu tayyare 
g1rhgmda gazete gotiirmi.i§tiir. !kinci giin fazla gaze, bagaj ve posta zuhurunda 
3 ki§i !stanbula gelmi§ ve buradan 3 ki· kullamlacaktu. T ayyareler pilottan ba§· 
§i gitmi§tir. Bu yolcular Ankaradan ls • ka 6 yolcu almaktad1r. T ayyarede mev· 
tanbula veya lstanbuldan Ankaraya 22 ki farkt yoktur. Posta tayyareleri Anka· 
lira ile ta§mmaktadir. Gidip gelme bilet (Arkast Sa. 7 siltun 5 tel 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII11111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllllllllllllllllllllllfllllllll 

Filistin ihtilali 
Arab ~etelerile ingiliz kuvvetleri aras1nda musa· 
demeler ba,Iadi, Misirdan takviye kJtaab getiri~yor 

Sa(Jdan sola: Sejir Sir Persi Lorentn 
re/ikast, Lord Lloyd ve el9t 

!ngilterenin eski M1s1r Fevkalade ko
miseri Lord Lloyd diin sabah oglu ile 
beraber Londradan i.:,tanbula gelmi~ ve 
Sirkeci istasyonunda !ngiliz bliyiik el
~isi Sir Persi Lorenle sefaret erkam ta
rafmdan kar§Ilanmi§hr. 

[Arkasl Sa. 8 siltun 5 te] 

···························································· 
Yonan ricali 

zehirlendiler mi? 

Belgradb bir doktora 
gore Adrenaline ile 
zehirlenerek olmii,Ier 

Bi.ikre§te 'rlkan Le Moment gazetesi, 
son aylar zarfmda, arka arkaya ani o • 
li.imlerle vefat eden Yunan siyasi ricali • 
nin, zehirlenerek oldiiriildiiklerini iddia 
eden bir yaz1 ne§retmi§tir. «Devlet zehi · 
ri Adrenaline» ba§hgi altmdaki bu 
makalenin sahibi Belgradda oturan dok· 
tor S. Ulpia, bu oli.imlerden dolayt mu
ayyen bir §ahsJ itham etmedigini soyle • 

[Arkast Sa, 6 sutun 5 te) ............................................................ 
M. Beck Belgradda 

Yugoslavya • Polonya 
irfibab s1kla~b 

Belgrad 27 (A. 

ve boyle bir hareketin hadiselerden Hfi 
ders almami§ olmak demek olacagm1 • 
soyldi. Bir Akdeniz anla§masmda bu de
nizle yakmdan ve uzaktan alakadar ba§· 
hca milletlerin yerleri bulunmasmdan da

A.) - M. ve Ma -
dam Beck, saat 9 
da buraya gelmi§ -
ler ve bir~ok zevat 
tarafmdan kar§Ilan 
mi§lardir. M. Beck 
saat 11 de M. Sto
yadinovi~le gi:irii§ . 
mli§tiir. 

ha zaruri bir§ey olamaz. Bu lazimeye 
lay1k oldugu ehemmiyetin verilmemesi ne
ticesinde o anla§rnanm eksik gedik bir§ey 
olmasmm ve kalmasmm imkam yok onli
ne gec;emez elbet. , 

Hakiki sulh ve si.ikun ancak bi.iyiik kii
~Uk her devletin kendini emniyette hisset

YUNUS NADI 
[Arkast Sa. 3 siitun 6 da] 

T l A · · d ~ ha•zrlanan lngiliz makinelitiifenkleri e • vwr mii alaa etmege ,.. 

Londra 27 (A.A.) - Kudiisten bildi • 
rildigine gore, bir~ok tayyare Nablus 
iizerinde u~arak miisellah Arab ~etele-
rini aram1~tJr. . . 

cEvenig Standard• gazetesm:n yaz -
d1gma gore, birka~ Arab ~etes1 . askeri 
kampa hiicum etmi~ ve bir devnye ko
luna ate~ a~m1~hr. Mitraly5zlerle mil -

cehhez ingiliz polisi Yahudi tarlalarma 
girmek istiyen ii~ Arab ~obamm yaka
lami~tJr. 250 ki§ilik bir Arab ~etesi kt
sa mesafeden polis kuvvetinc ate§ a~ml§ 
ve bunlar ~ok az olduklarmdan takviye 
almak iizere He§O iizerine ~ekilmi~tir. 
Arablar da yarahlanm tophyarak ~e -

[Arkasl Sa. 7 siltun ~ te] 

Var§ova 27 (A. 
A.) - M. Beckin 
Belgrad seyahati M. Beck 
miinasebetile mlitaleahm si:iyliyen Var
§OVa siyasi mehafilinde hakim olan dii
§lince §udur: 

[Arkast sa. 8 siitun 8 da] 

Heyet, Balkanlar aras1 deniz seyriisefer 
iflerini tanzime ~ab~1yor 

Oiinkii iftimaa iftirak edenler 

1 Balkan AntantJ iktJsadi konseyi deniz 
teknik komisyonu diinden itibaren toplan

j tJlanm §ehrimizde yapmaga ba§lamJ§Ilr. 

Bu toplant1 ir;:in · dart Balkan devleti 
hurufu heca masile ~u delegeleri gonder
mi~tir: 

Bu toplanhlar i~in !stanbul Ticaret 0 · 
dasmm meclis ve kabul solanlarile hususi 
oday1 ihtiva eden bir daire aynlmi§h. 
Murahhaslar di.in sabah saat sekiz bu • 
c;uktan itibaren burada toplanmJ§lardir. 
11k toplantJ saat dokuzda Tiirk heyeti re· 
isi Hariciye Vekaleti mi.imessili Bedii ta
rafmdan ar;:IlmJ§hr. 

Rumen heyeti 1 

Umum miifetti§ miihendis Constantin 
Mihalopal, ba§ miihendis Grigore Vasi • 
lescau, miifetti§ Longi Benzi, Romanya 
seyrisefain idaresi !stanbul acentas1 Ge
orges Mabialou, Romanya seyrisefain 
Atina acentas1 Contsantinide, ba§konso-

[Arka&l Sa. II siltun 4 tel 
II I I 11 11 II 1 II till 1111 11111 II 1111 tl II ttl If I I II I II It lilt II I 11111111 111111111 II II II I II II II II II till I I I II II I I IIIII II II lilt II I I I 

Avusturya kari§Iyor 
Haymverler Prens Starhemberg siyasetini giit· 
mege karar verdiler. Muhtelif yerlerde Nazi 
harekit1 birdenbire canland1 ve ~arpn~malar oldu 

Viyana 27 (A. 
A.) - Diin Star -
hembergin riyaset 
altmda toplanm1• 
olan Heimatschtzm 
mmtakavi servis 
leri konferansmd: 
bu te§ekklillin er 
kamharbiyesi mer 
kezinin Linze nak 
ledilmesine karm 
verilmi§tir. 

Konferansm so . 
nunda Ue§rolunan 
bir tebligde Ba§kU; 
mandanm yani M 
Starhembergin Vi
yanitda kalaca~ be 
yan edilmekte ise 
de Heimvehrenler 
mehafili, Heimats -

Prens Starhembergin Pariste M. Flltndinle beraber 

altnmtf btr resmt 

chutzun esash organlarmm hakikatte zere bir muvazene viicude getirmek de
Linze nakledilecegini soylemektedir • mektir. Yukan Avusturyada Heimats· 
ler. chutzun en ziyade cidalci olan unsurlan 

Bu nakil keyfiyeti, bu te§ekklililn yilk bulunmaktad1r. , 
sek idaresinde eyaletlerin ve bilhassa Heimatschutzun tebliginde bu te§ek • 
Yukan Avusturyamn lehine olmak ii · [Arkas1 sa. 5 siltun 4 tel 
lllllltllllllltllllllllllltllllllllllllrlflfllllllltltltltllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllltlltr 

Hidiseler arastnda ' 

Biit9ede liiks masra/lar varsa ... 
M ecliltf!, •enenin iir, bef cebe•ini 

dold.,.ran biitre miizakereleri, bii· 
yiik memleket ihtiyaclarr iiatiinde ba
zt meb'ualarrmtZin dii,iindiiklerini 
anlamamtza ne giizel ve nadir bir ve
aile oldu/ Paranm her mev:zuu igine 
alan geni, taalluku layesinde ogreni • 
yoru:z ki, erkek ve kadrn ba:zt millet 
vekillerimiz, polis maa,larmm artma· 
11nr, bekarlardan versti toplanarak 
evlilere verilmeaini temenni ediyor • 
lar; •uflu rocuklar irin hu•u•i mah· 
kemeler ve ralah evleri arrlma•rnr fe· 
menni ediyorlar; 1porun bir •.ii• ol • 
maktan kurtartlmallnt femenni edi • 
yorlar; ecnebi mekteblerinde milli 
terbiye ve tedri•in kuvvetlendirilme
•ini, koy muallimlerinin kur11lara gon
derilmellini, mekteb ihtiyacrnrn tat • 
min edilme11ini temenni ediyorlar; A· 
ya11ofyadaki mo:zaiklerin Tiirkler ta • 
raltndan ramurla lltVanmadtgr, bila • 
ki11 mabedin Tiirk mimarlan tarafrn· 
dan ayakta tutuldugu noktalltnln an· 
laftlma~rnr temenni ediyorlar; yeni 
miirekkeblerin otuz 11eneden fazla da
yanmadrjrna MaariF Vekilinin dikkat 
buyurma111nt temenni ediyorlar. 

Biitiin bu pek nazik 4:temenni• ler
den hirbiri yoktur ki memlekette a· 
11rrlardan devraldrgtmrz gerrek bir 
ihtiyactn ilade1i olma11m; Fakat biitiin 

bu temennilerin biitge miizakerea 
giinlerine kalma11, taalluk ettikleri 
para me•ele•inden :ziyade, mahiyet • 
leri etraftnda goriiJiilmelerini icab 
etmi,tir. Bunlar ara11nda mozaiklerin 
famurla •rvanma•• veya miirekkeble· 
rin urma11 gibi •enelik biitre ile ala • 
kaarnr idrak etmekten aciz kaldrgrmrz 
veya tamamile paraya baflr olduklarr 
halde mali taraft hir konu,ulmryan 
mevzular vardrr. 

Me1ela, Maarif Vekilinin de beyan 
ettigi gibi, iifle ikili mektebliz kalan 
ilk tah1il rocuklarrnt okutmak ifin, 
yahut biitiin memleket kiiltiiriinii 1ek· 
teye ugratan orta mekteblizlik felake· 
tini az:altmak irin, hatibler ara11nda 
biitfe vaziyetini anlamak iatiyen ol • 
mamr,trr. 

ln,aata ve mefrufata, miiteha1111 • 
lara ve harcirahlara ayrtlan milyon • 
larrn daha acele Ve 11k1fhncr ihtiyac· 
lara •arfedilme11ini iatiyen Berg Tiirk· 
er yalnrz kaldr. Y eni biitremin liik• 
zihniyetinin hakim olmama11n1 i.te· 
mek bir hitabet liikaii degildir; •adece 
bir millet miidafaaardrr lie her millet 
miidafaallntn bir liika i1i olmaktan 
rrkmaarnrn ,artlarrndan biri de 0 zih· 
niyetle miicadele etmekten ba,ka 
neclir? 

PEYAMI SAFA 
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2 CUMHURIYET 

I II II 
VIYANA OO_N_.U$U 

Tarihi tefrika: 45 M. TURHAN TAN 

Kara Mehmed biitiin yolsuzluklari ve yoksuz .. 
lukJar1 Padi,ah•n havailigine, israf1na, dii,iin· 

cesizligine ve insafsiZbg1na atfediyordu! 
Anasmm, anneannesinin, babasmm ve 

dedesinin korkarak, saygt gostererek 

- bazan ninni, bazan masal diye ~ ken
dine anlatttklan ve butun Macarlann 
konu~tuklan Turk, i~te bu gozlerde, bu 
seste ve bu muhte~em endamda beliri ~ 
yordu. Giiltelcin, nihayet bir gtizeldi, bir 
~i~ekti. Kara Mehmed, gi.izellikler me§· 
heri ve mah~eri gibiydi, her c;e§id c;ic;ek
leri kucagmda ta§tyan engin bir bahc;eye 
benziyordu. 

T ezer, gafletten styn!Jp bu neticeye 
varmca yeni bir sevdamn alevile yandt 
ve Kara Mehmedin dizlerine kapand1: 

- Emret, dedi, oleyim. Sen bana yar 
ol da yerim mezar olsun, raziyim. 

:(.:(.:(. 

Kara Mehmed, on aydanberi matemi
ni ta§tdJgl Deli Muradm ve Tuna yolile 
oz yurda yolladtgt §ehid Giilbeyazm (I) 
ocilnu almak i~in iyi bir plan tasarlaml§ 
olduguna inanarak du§iincelerine germi 
vermi§ti. gelecek giinlerin programmt 
~izmege hazularuyordu. 

0, biitiin bu i§lerden Avc1 Sultan 
Mehmedi mes'ul tutuyordu ve vermek 
istedigi cezayt da bu kanaate gore tertib 
etmek. istiyordu. Kinini, hmcm1 feveran 
halinde tutan sebebler arasmda vatani 

olanlar da vardt. Viyanaya gelirken yol
lan bozuk, koyleri y1ktk, halkt mustarib 
gormii§tii. V ak.tile iizerlerinden en ag1r 
toplar ge~irilmi§ olan k.opriilerin yerin • 
de §imdi yeller esiyordu, her biri birkar; 
hmarh sipahi yeti§tiren bolgeler bugun 
virandt, saray U§aklanna dirlik diye ba
gt§lamp baktmstzltktan ~ole ~evrilmi§ti. 
Gene evvelleri ~ok kazamp devlete az 
vergi veren balk, §imdi topraktan ekmegi
ni c;tkaramtyacak bir vaziyete du§mU§ ol
dugu halde saylSIZ vergilerin zalim ag•r
ltgt altmda eziliyordu. 

Kara Mehmed biitun bu yolsuzluk ~ 
Ian ve yoksulluklan Padi§ahm ha'!ai!i
gine, israfma, du§iincesizligine ve insaf· 
stzhgma atfederek, bahgm •mutlaka ba§ ~ 
tan kokacagm1 da di.i§iinerek onu §ahsan 
cezalandmnayt tasarhyordu. Dnlii bir 
sipahi olmak haysiyetile bu i§i bir ayak ~ 
lanma tertib ederek yapabilirdi. Lakin 
yagma Hasarun boreginde Y eni~erilerin 
hissesi biiyiikti.i, halkm mah sarayla o
cak arasmda payla§thyordu. Bu sebeble 
sipahileri ayaklandtrmak, iki askeri ziim
reyi ~arpt§tlrmak olacaktt ve boyle bir 
hareket daha once yapllan tecriibelere 
gore saraym galebesi, sipahiligin ezilme
si neticesine varacaktJ. 

Kara Mehmed i§te bu yiizden hamle
sini ferdi §ekilde yapmak ve devletin a
hengini bozacak siirekli karga§Iklara 
meydan vermeden zeki bir darbe ile i§i 
kokunden kalletmek \ fikrine kaptlmi§b. 

T ezerle karde§ini bu ugurda kullanabi

lecegini kuvvetle umuyordu. Cunkii ktz

da Turk a§kl vardt ve bu a§kt tatmin et
mek ic;in onun her§eyi goze alacagt apa

r;tk goriinuyordu. Karde§i ise iradesiz bir 

gencdi, her telkine uyar gibi goriiniiyor

du. Fa kat gii~liik onlann miispet netice 

ahnd1ktan sonra hayatlanm korumak • 
taydt. Kara Mehmed, i§te bu giic;liige 

~are aramakla me§guldii ve lstanbula 
doniilup te i§e ba§lamlmcaya kadar ara

dtgml bulacagma da kanaat besliyordu. 

dise her baktmdan miihimdi. Ortada a
gtr bir cinayet vard1, herifin Avusturya
hya stgmmast halinde casusluga kalkt§· 
mast ve ne biliyorsa onlart satthga ~~ -
karmas! muhtemeldi. Bu sebeble kendi
sini suratle yakalamak gerekti ve bunu 
ancak Elc;i Pa§a yapabilirdi. 

Kara Mehmed T ezerin hamlanmast 
ir;in ge~en be§ on dakika ic;inde bu mu -
lahazalan yuruttii, evden r;tkthp Elcti 
konagma dogru yol ahmrken de kafasJ
m hep bu mevzular uzerinde i§letti ve 
T ezeri Giiltekinle kar§tla§ttrdtktan, ikisi 
arasmdaki nikahm arttk suya du§ti.igiinu 
anlattJktan sonra Kara Mehmed Pa§a • 
mn yamna gitti: 

- Pa§am, dedi, pislik pislik iistiine 
gelir sozu dogru imi§. Ba§tmtza bir de 
Abdiil §i c;tktJ. 

- 0 teres gene ters bir halt mt etti'? •• 
Clyle ise su~ onun degil senindir. Ciinkii 
Bazma koyiinde dilini koparbrmaga sen 
engel oldun. 

- Bu seferki dil i§i degil pa§am, da
ha ag1r, daha igrenc;. 

Kara Mehmed Pa§a Abdiiliin i§ledigi 
~enaati anlaymca son derece kederlendi: 

- Eyvah, dedi, bir Strp donmesme 
Irztmtzt ytkttrdtk. Herifi buldururp etini 
didim didim ettirsem gene bula§tudtgl 
kirden kurtulamam. 

V e ba§tnl iki eli i~ine ahp uzun uzun 
dii§iindu, vaziyeti biitun inceligile muha
keme ettikten sonra gozlerini Kara Meh
mede c;evirdi: 

- Bize susmak dii§iiyor arkada§, 
yalmz susmak. Ci.inkii AbdUl kendisi u
Zlm!ZI giile gule kirletir kirletmez taban· 
lan yaglamt§tlr, fmparatorun sarayma 
can atmt§hr. Herif, birkar; dil biliyor. 
Tiirkc;e okur yazarhgt bile var. Boylesi 
adamt dii§man·, kaptdan ~evirmez, seve 
seve bagnna basar. Onun ir;in tmmtya -
ltm, hir; ses c;tkanruyahm. Eger boyle 
yaparsak Abdiiliin varhgt ile yoklugu 
bizce birmi§ gibi goriinmii§ oluruz, hem 
de onun verecegi haberlerin dogrulugun
dan §iiphe uyandmnz. Sayed tela§ e -
dip te herifi aramaga, Nemseliden iste
mege kalkt§trsak ana deger verdigimizi 
samrlar, kendisini bir kat daha korurlar. 
Zaten aramanm, istemenin faydas1 da ol
mtyacak. Eski dinine donmek istiyen bir 
adamt, hele casusluga da elveri§li olunca, 
N emseli bize teslim eder mi?.. 

Kara Mehmed Pa§anm di.i§iincesinde 
isabet vardt. AbdUl gerr;ekten saraya mu
racaatle «Tiirkler elinden cammn kur
tanlmasmt» dilemi§ ve bir c;ok §eyler bil
digi gibi bir~ok §eyler de ogrenebilecegini 
soyliyerek §ahst uzerine r;arr;abuk dikkat 
uyandtrml§ll. !ki Kara Mehmedler kar~1 
kar~1ya gec;ip onun hakkmda ne yaptlmak 
laztm gelecegini kararla§ttrmaga r;ah§tr
ken 1mparator Leopold da biiyiik bir a
laka ve biiyuk bir heyecanla«Tiirklerden 

ka~an miilteciyi» dinliyordu. AbdUl, 

aylarca dii§iinerek haztrladtgl ve alr;ak 
bir hamle ile tatbikma giri,tigi plana go

re lmparatora izahat veriyordu: 
[Arka.n var] 

(1) Esk1 Tiirkler, logusa!Jkta olenler1n 
§ehid oldu~una 1namrlardt. ~hidllk, rna. 
him oldu~ lizere, yurd u~runda can veren 
kahramanlarm .stfattdtr. Lo~usa do~e~in -
den mezara goc;en kadmlara da bu stfa
tm verllmes1 «ana~ lt8'1n c;ok yUce goriil. 
mesindend!r. Bu telakk!dek1 1ncell~i !zaha 
llizum gormiiyoruz. Vatana yenl b!r hayat 
ver!rken olen kadm, elbette vatana glrrnek 

Simdilik yap1lacak §ey, Giiltekinle 

T ezeri yeni vaziyetlerine gore idare et -

mek, kii~iik Kara Mehmedi beslemekti. 
ist!yen yabancl aya:lalarl krrarken olen as

Ayni zamanda Abdiilun kac;ttgmt Elc;i kere kJyas olunabil!r. Onlarm 1k1s1 de kah. 
Pa§aya soylemek laztmdt. Ci.inkii bu ha- ramandtr. 

Erzurum- Stvas hattt insaatt 
' 

( 
Go~menlerimiz 

Y apdan son anla,madan 
istifadeye ba,hyorlar 
N aztm ve Hisar vapurlan Varna ve 

Kostenceden getirdikleri go~menleri T uz
laya ~1kard1ktan sonra yeniden goc;men 
yuklemek iizere bu limanlara gitmi~ler -
dir. 

Her iki vapur bu seferlerinde de 3000 
muhacir getireceklerdir. 

Romanyadan ilk parti olarak getiril
mesi kararla§tmlmi§ olan 6000 goc;menin 
nakli haziranm on be§ine kadar ikmal 
edilmi§ olacakttr. 

Bu seneye miiretteb olan miitebaki 
9000 goc;menin nakli ic;in de haziran ic;in
de vapurcularla yeni bir mukavele ya· 
ptlacaktu. 

Bu sefer memleketimize gelecek olan 
goc;menler, Romanya hi.ikumetile son de
fa yaptlmt§ olan anla§madan istifade e
deceklerdir. Her iki hiikftmetc;e kabul e· 
dilmi§ olan bu yeni anla§mtya gore, §im· 
den sonra Romanyadan gelecek alan 
goc;menler bi.itiin gayrimenkul mallanm 
orada btrakacaklar, yalmz bu arazi ve 
emlakin kiymeti hakkmda mahallinde bu
lunan muhtelit komisyondan hirer tak • 
diri k1ymet mazbatast alacaklardtr. 

HiikOmet, goc;menlerin bu mazbatala
nm nazan itibara alarak alacaklan nisbe· 
tinde burada kendilerine mal ve arazi 
verecektir. Bundan sonra hiikftmet bu pa
ralan Rumen hukftmetinden gene anla§· 
rna hiikumleri dairesinde tahsil edecektir. 

MVTEFERRIK 
Mecidiye koyiinde tayyare 

istasyonu 
Ankara tayyare seferleri muntazaman 

devam etmektedir. Y almz !stanbul - Y e· 
§ilkoy yolunun uzunlugundan ~ikayet e
dilmektedir. Devlet Havayollan ldare
sinin Mecidiye koyiinde yapacag1 istas· 
yonun in~asma yakmda ba§lanacakllr. 

Deniz canavarmdan kadm 
iskarpini yapllacak 

Ger;enlerde Marmarada yakalanan 
deniz canavarmm tahniti i~in Bahkc;tltk 
Enstitiisune verilmesi istenilmi§ti. Bey • 
lc.oz kundura fabrikasJ da alakadarlara 
miiracaat ederek deniz canavanmn de· 
risinden kadm iskarpini yaptlrnas~ 'i\(in 
fabrikaya verilmesini istemi~tir. 

Posta ile yaptlan doviz 
kacakcthgt 

Almanyaya mektubla yap1lmak iste
nen doviz ka~ak~thgma aid tahkikata 
devam edilmektedir. Posta idaresi mek
tubla para gonderildigini hissetmi~ ve 
§iiphelenilen bir mektub usulii da1resinde 
ac;Jlmca ic;inde 500 lira bulunmu§tur. Bir 
Musevi tarafmdan lzmirden gonderilen 
bu mektubu burada alacalc. olan diger 
Musevi r;agmlmt§, ve kendisinden 50 lira 
para cezast ahnmt§, bununla da pasta 
pulu almarak ifna edilmi~tir. 

Hariciye V ekilimiz gitti 
Birka~ gundenberi §ehrimizde bulu • 

nan Hariciye Vekili doktor T evfik Ru§
tii Aras diin ak~amki ekspresle Ankara
ya gitmi§tir. Hariciye Vekilimiz Anka ~ 
raya gitmezden evvel Romanya elc;isi M. 
Filoti ile gorii§mil§tiir. 

GUMRUKLERDE ------------------
Ambarlarm Liman idaresine 

devri 
Giimriikler Umum Miidurii Mahmud 

Nedim giimruk ambarlanmn Liman lda
resine devrinde bulunmak ve bu devir 
i§ini tetkik etmek iizere di.in ~ehrimize 
gelmi~tir. 

Gerek Giimriik ldaresi, gerek Liman 
Umum Miidurliigii ambarlann devir ve 
teslimine aid biitiin muallak meseleleri 
halletmi§lerdir. Simdi ambarlann teslim 
ve teselliimii ic;in bugunlerde Meclisten 
gec;ecek olan kanunun c;1kmast beklen
me~edir. Ambarlarda ne kadar e~ya bu
lundugu gumruk ambar defterlerinde ka
yidliclir. F akat tabii devir yapJluken 
hakiki e§ya vaziyetinin ne oldugu kat'i 
olarak anla§tlabilecektir. Bundan iic; se· 
ne evvel giimriiklerde umumi bir tadad 
ve tasfiye yaptlmt§ ve bir c;ok balyelerin 
ic;ine pa~avra, bir~ok sand1klara da tugla 
ve har~ doldurulmu& oldugu halde ~1k-

KlJ[, TUR ISLER I 
Muallimlerin Almanya seyahati 

Alman Muallimler Birligi tarafmdan 
davet edilen Ti.irk muallimleri temmuz 
ay1 i~inde Almanyaya gideceklerdir. Se

' yahate i§tirak edecek muallimlerin ka· 
yidleri lstanbul Alman mektebinde ya
pilmaktadn. 

Erzurum • Stvas hattl in§aatma ge9en hafta biiyiik merasimle ba§landtguu 
yazmt§hk. Resmimiz Umumf Miifetti§ Tahsin Uzeri merasimde nutuk sayler
ken gosteriyor. 

Avusturya Muallimler Birligile Ma
car Muallimler Birligi de Turk muallim
lerinin Pe§tede ve Viyanada Avusturya 
ve Macar muallimlerinin misafiri olarak 
bir ka~ gun kalmalanm istemi~lerdir. 

Deniz Ticaret 
mektebinin tslaht 

Bir bina ve laboratuar 
kurulacak 

Hukumetin, umumiyetle deniz ticaret 
ve liman i~lerimizi, memleket ikttsadiya -
ttmn bugiinkii inki§aft vaziyetine uygun 
bir seviyeye yi.ikseltmek di.i§Uncesi yanm
da Yi.iksek Deniz Ticaret mektebini de 
tslah etmeyi karar altma ald•gm1 yazmt§· 
ttk. 

Filhakika, !kttsad V ekaleti, bu mek· 
tebin deniz ticaretimiz ve posta vapurcu· 
lugumuz i~in daha kuvvetli elemanlar ye
ti§tirebilmesini teminen mektebin te&kila· 
hm tevsie ve miifredat programlanm ta
mamen degi§tirmege karar vermi§tir. Bu 
karar. biiti.in teferruatile oniimuzdeki ay 
ic;inde tatbik edilecektir. 

Verilen karara gore, kaldmlan bal•k
~thk enstittisi.indeki ecnebi profesorler 
mekteb talim heyeti meyanma almmt&hr. 
Enstitiide goriilmekte alan bazt munim 
dersler de mekteb programma konulmu§
tur. Mekteb talim heyeti kiymetli yerli 
elemanlarla da takviye edilecektir. 

Mektebin te§kilatile beraber binas1 da 
tevsi edilmektedir. ~imdiki mekteb bina
sJ tadil edilecek ve geni§letilecektir. Ay
n mektebin kar§Isma yeni bir b1na daha 
yap1lacak, burada gemi in§aiye labora
turlan tesis edilecektir. 

0~ aybklar 

Haziran1n ikisinde 
tevziata ba~lanacak 

Mali sene ba§t dolayJSile devir mua • 
meleleri yaptlacagmdan mutekaid, ey -
tam ve eramilin ii~ ayltklannm tevziinin 
bir muddet gecikecegini yazmt~tJk. 1s -
tanbul Muhasebe miidurliigil mutekaid, 
eytam ve eramilin acil ihtiyaclarmJ goz• 
oniinde tutarak bunlarm maa§larmm 
miimkiin oldugu kadar erken verilmesine 
c;ah§maktadtr. Y...:!lmz Muhasebe miidiir· 
liigil halen miitekaid, eytam ve eramilin 
iic; ayhk yoklamalan yaptldtgt halde 
bun1!u•cbn birc;ogunun vakir ve zamanile 
miiracaat ederek bu muamelelerini ta • 
mamlamamt§ olduklarmt, yoklama mua • 
melesi nekadar suratle biterse maa§lann 
da 0 kadar r;abuk verilecegini soylemi§
tir. 

Bu vaziyet gozoniinde tut~larak Em· 
lak Bankasmdan lmdtrmak suretile rna
a§ alanlara ii~ ayhklan aym ikisinde, 
Malmudiirliiklerinden alanlara da hazi -
ramn yedisinde tevziata ba§lamlmast 
muhtemeldir. Muhasebe miidiirli.igii bor -
drolarm haztrlanmasmt alakadarlara bil
dirmi§tir. 

DENIZ fSLERI 
Devlet Denizyollan Akaya 

rekabet yaptyor 
Son zamanlarda Bursa yolculan Y a

lova - Bursa yolunu tercih etmekte idi
ler. Bu yol ile yartm lira vapura, bir lira 
otobiise vererek bir bu~uk lirahk bir 
masrafla Bursaya gitmek imkam hast! o
luyordu. Son zamanlarda Devlet Deniz
yollan ldaresinin Mudanya bilet iicret· 
lerini ucuzlatmast ve trenle yaptlan bir 
anla§ma ile 65 kuru§a Bursaya gitmek 
imkamnm has1l olmas1 Akaytn varidatt
na bir hayli darbe vurmu§tur. Akaym 
bu hatta yandan ~arkh vapurlan tahsis 
etmesi de halkm istirahatini temin edeme
mektedir. 

Sirketi Hayriyenin yaphracagt 
vapurlar 

,Sirketi Hayriyenin Haskoyde kendi 
fabrikasmda in§aya karar verdigi iki 
vapura aid hamhklar ikmal edilmi§ gi
bidir. Vapurlann burada tedarik edile
cek olan aksamt hamlanmt§, ktzaklar 
kurulmu§tur. Avrupadan par~a halinde 
getirilecek diger bazt aksamt da yakmda 
Jsmarlanacakttr. 

Vapurlann, tasdik i~in Ankaraya gon· 
derilmi~ olan planlan heniiz iade edilme
mi~tir. Maamafih fkhsad ve Nafta Ve
kaletleri fen heyetlerince planlann tetkiki 
bitirilmek uzeredir. 

Planlarda herhangi bir §ekilde tadila
ta luzum bile goriilmii§ olsa bu ktstmlar 
derhal ikmal olunarak en ktsa bir zaman 
zarfmda in§aata ba§lanacakttr. 

$irketi Hayriye, memleket denizciligi
nin bugunkii vaziyetine gore alaka ile 
beklenilen bu te~ebbi.isiin muvaffakiyetle 
neticelenmesi i~in hamhklarmda pek has
sas davranmt~, fabrikasmJ miimklin ol -
dugu kadar 1slah ve tensik etmi~tir. 

Vapurlar hirer hirer yaptlacakttr. Bu 
itibarla in~aat bir seneden fazla siire -
cektir. Sirketi Hayriyenin kendi elile ve 
kendi vesaitile yapacag1 bu vapurlar ~ir
ketin elindeki kuc;uk tipte vapurlarm ayni 
olacakttr. 

J 
Belediye vergileri 

Y eniden 20 kadar tahsil 
'ubesi a~Jlacak 

Hazirandan itibaren, Belediye tara -
fmdan tahsiline ba§lanacak olan arazi 
ve bina vergileri i§lerine aid olan ham
hklar bitmek uzeredir. Vergilerle bera
ber maliyeden belediyeye devredilen 286 
memurun vaziyetini tetkik etmek iizere 
dun Belediye muhasebe miidiirliigiinde 
bir toplanlt yapilmt§ltr. Bu toplantJda be· 
lediye tahsil ~ubeleri kadrosuna almacak 
memurlann adedile yeni ac;tlacak §Ubeler 
iizerinde konu§ulmu§tur. Belediyenin 
muhtelif kazalarda 28 tahsil ~ubesi var
dtr. Arazi ve bina vergisinin, belediyeye 
devrile tahsil i§leri artacagmdan yeniden 
20 kadar §Ube ac;tlmast zaruri goriilmek
tedir. Maamafih, ac;•lacak yeni ~ubeler 
hakkmda belediyeye devredilen maliye 
tnemurlannm da fikirleri ahnacakhr. 

Bu yeni vergiler dolayJsile diin biitiin 
kaymakamhklara ve tahsil §Ubelerine 
gonderilen bir tamimde yaptlacak tahsi
latm, h Bankast ~ubesi olan yerlerde bu 
~ubelere, Bankanm §ubesi olmtyan yer -
lerde mal sandtklarma yattnlmasJ ve bu
nun ic;in hic;bir masraf kaydedilmemesi 
bildirilmi~tir. 

Arazi tahriri i~in ~ah§acak komisyon· 
lar da, dun, te~kil edilmi§, komisyon re· 
isliklerile azahklanna tayin edilenlere 
tebligat yaptlmt$tl'r. 

ADLIYEDE 
Beyoglu mahkemeleri ta~mtyor 

Cumhuriyet Halk Partisi Beyoglu 
kazasmm evvelce i§gal etmekte bulun • 
dugu bina; Beyoglu cihetindeki mahke
melere tahsis edilmi§ti. Bir k1stm mah
kemeler, buraya nakletmi§tir. Digerleri 
de haziramn birine kadar ta~mml§ ola
cak ve ayba§mdan itibaren butun mah
kemeler bu bin ada bulunacakttr. F atih 
sulh hukuk ve sulh ceza mahkemeleri i
c;in de yeni bir bina aranmaktadtr. 

Ktzlara musallat olan Rus 
F atma ismindeki hizmet~isini one 

surerek bir taktm gene ktzlan kandtr -
mak ve onlara tecavuz etmekten suc;lu 
beyaz Ruslardan Dolaru~ hakkmdaki 
takibala" devam edilmektedir. Hizmetc;i 
F atma da goriilen liizum i.izerine, Cliin, 
Adliye doktoru tarafmdan muayene e~ 
dilmi§tir. 

Reddi hakim talebinin reddi 
Hazine tarafmdan, KmacJyan verese

si aleyhine be§inci hukuk mahkemesinde 
a~1lan bir davadan dolay1 bazine vekili, 
biitiin mahkeme heyeti hakkmda reddi 
hakim talebinde bulunmu~tu. Bu talebi 
tetkik etmek iizere asliye mahkemesi bi
rinci reisi tarafmdan muhtelif hukuk 
mahkemeleri azasmm i§tirakile bir mah
keme te§kil edilmi§tir. T aleb, bu mahke
mede tetkik edilmi§ ve reddi hakim tale
binin reddine karar verilmi§tir. Hazine 
vekili, bu karan temyiz edecektir. 

Tramvay ~irketinden tazminat 
isteniyor 

Ger;enlerde Si~hane yoku§unda vukua 
gelen tramvay kazast masmda yoldan 
c;tkan tramvay arabas1 orada bir aparli
mana c;arpm!~tl. Bu hadiseden dolay1, ev 
sahibi mehkemeye muracaat ederek 
T ramvay ~irketi aleyhine bir tazminat 
davast ac;mt~hr. Dava istidasmda evin 
dahili aksammm da miihim miktarda ha
sara ugradtgmdan bahsedilmektedir. 

Sahtekarhktan mahkum 
oldular 

Merkez Kumandanhgt muhasebecili
gince Zeytinburnu tapa fabrikas1 namt • 
na tahakkuk ettirilen 937 lirayt Ali na
mmda mevhlJ!Il bir adama sahte evrak 
tanzimi suretile tediye etmekle suc;lu 
Askeri Mektebler Muhasibi Mes'ulluk 
ba~katibi Arifle katib Osman haklarmda 
Agnceza mahkemesinde devam etmek
te alan muhakeme bitmi~tir. Sur;lulann 
uc;er sene hapislerine, fakat, su~ afft u
mumi kanunundan evvel i§lendigi ic:;in 
bu cezay1 ~ekmelerine mahal olmadtgt
na karar verilmi~tir. 

EVKAFTA 
Silahtaraga camisi 

Kabata§ta lnhisarlar ldaresi kar~tsin
daki sed iizerinde bulunan Silahtaraga 
camisinin tamiri bitmi§tir. Ce§menin iize
rinde bulunan I ,5 metro uzunlugundalci 
tarihi kitabe yerine konulurken yere dii
§erek kmlmt§sa da tekrar yapt§ttnlml~ ve 
yerine konulmu§tur. 

SOSYETELERDE 
MiiJi sigorta ~irketinin tasfiyesi 

Tiirkiye Milli Sigorta ~irketinin he
~eti umumiyesi 8 haziranda toplanacak 
ve o vakte kadar tasfiye heyeti faaliyete 
gec;mi§ olacakt1r. Sirketin tasfiye memur
luklarma ~irket muhasebecisi Orhanla 
avukat Ahf ser;ilmi§tir. 
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Siyasi icmal 
Filistin, Siivey' kanab 

ve italya 
DO talya, lngiltere ile diinyanin lier ~· 

rafmda muazzam bir sava§a ginnt~ 
bulunuyor. MlS!rda, Filistinde, Hi.w 

distanda, yani 1ngillz imparatorlugunuD 
en nazik ve can alacak noktalannda In· 
gilterenin hayati menfaatlerini ve bilhas
sa §eref ve itibanm k1racak hic;bir hare
ketten geri durmuyor. Filistinde Y ahudl 
akmtm pr-otesto bahanesile yaptlan nii• 
mayi~ler ve grevlerin §imdi lngiliz man• 
dast ve hakimiyeti aleyhine bir miibare
ze §eklini almt§ olmasmt !ngiliz matbua• 
ti 1talyan tahrikatma ve parasma atfedi· 
yorlar. 

Filvaki Filistin Arabian lrak ve Su· 
riye ve MlS!r Arabian gibi ecnebi haki• 
miyeti aleyhine vetanperverane bir hisle 
dovii~iiyorlar. Lakin bu miibarezenin ga• 
yet muntazam bir ~ekilde cereyan etmesi• 
ni, Arablann mebzul silah ve para bul· 
malanm !ngilizler ecnebi bir devletin yar• 
dtmma atfediyorlar. Son musademelerde 
Arablar muntazam askeri k1t' alar gibi 
makineli tufeklerle miicehhez olarak In· 
giliz askerleri iizerine hlicum etmi§lerdir. 

Tel • Aviv panaymna Arablar hamt:Z:I 
fosfor bombalan koyarak buradaki bina• 
Ian yapmak istemi§lerd1r. Demiryolll 
kopriileri dinamit bombalarile berhava e
dilmi§tir. Filistindeki bir milyon Arab 
muntazam bir ordu gibi sevk ve idare o• 
lunuyor. Filistindeki Arablann mubare
zesi nekadar §iddetli ve muntazam olu • 
yorsa lngilizlerin ftalyanlara kar§l kin 'le 

husumetleri de o nisbette arttyor. 
:tollo:to 

Filistindeki k1yam ve bogu§malann ar• 
kasmdaki ltalyan eli gayet gizli oldu • 
gundan bunu yalmz 1ngilizlerin me§hur 
intellicens Servis gibi te§kilat mensublal'l 
iyice gormektedir. Fakat M. Musolini " 
nin Suvey§ kanalma atttgt el pek meydan• 
da oldugundan bunu biitiin diinya gor • 
mektedir. !talya Suven kanahmn idare
sine ve hakkt tasarrufuna ortak olmak 
ic;in &imdiden ciddi te§ebbuslerde bulun • 
maktadu. 

Siiven kanah !talyamn KIZlldenl'Z sa• 
hilinde ve gerilerinde kurdugu yeni impa• 
ratorlugun astl 1talya ile yegane irtibat 
vasJtast oldugundan M. Musolini SiiveY~ 
kanalmm Hindistan !mparatorlugu dola• 
yl!ile ingiltere ic;in olan deger ve ebell' : 
mi e · r · a a i in de ehent i etl 
ol ugu anaatindedir. . 

1talyantn Suvey§ kanah yolile f.rttre 
ile Somaliye yaphgt sevkiyat her hafta. 
Siivey§ kanahmn kasasma, alelade vari • 
dat haricinde, bir buc;uk milyon §ilin te
min etmi~tir. Diger taraftan kanaldan en 
c;ok gec;en gemi itibarile ltalya, lngilte ~ 
reden ikinci mevkii i§gal etmi§tir. 

Kana! §irketi nizamnamesinde kana! • 
dan gemisi en c;ok gec;en devletlerin §ir• 
ketin idaresine i§tirak edebilecegine dair 
bir kayid vardtr. ~imdi !talya, kana! ida• 
resinde ltalyaya !ngiltereninki kadar i§• 
tirak hakkt verilmesini istemi§tir. M. Mu• 
solini Silvey§ kanalmm idaresinde !tal• 
yanm lngiltere kadar ortak olmas1 ic;in 
sonuna kadar her tiirlii hukuki ve siyasi 
miieyyidelere dayanarak mar edecektir. 

Diger taraftan ftalya §imdiki kapal 
~irketinin kanala tasarruf hakktm inkat 
etmekte ve bu hakkm ftalyan tebaasmdan 
birine aid bulundugunu iddia etmektedir• 
Gftya Hidiv Ismail Pa§a kanahn ac;tl " 
mas! imtiyazmt Negrelli isminde bir !tal• 
yana vermi§tir. Sonradan F ranstz miihen" 
disi De Lesepps Panama kanalmda ol• 
dugu gibi imtiyaz almaks!Zln hafriyat 
yapmt§hr. ltalya hukumeti Negrelliain 
veresesini buldurmu§ ve bunlann vaktil11 

ac;l!gt davanm devammt istemi§tir. Hula• 
sa, bugiin ltalya Siiven kanalmm he~ 
idaresine ortak olmagt, hem de tasarrll.t 
hakkm1 almagt tasmim etmi~tir. Bu te~eb" 
biisler §Uphesiz ingiltereyi son dereeed6 

igzab etmektedir. 
Muharrem Feyzi Tog$ 

=-"' 
CEMIYETLER@ 

Anneler Birliginin ictimat 
Anneler Birligi diin toplanarak elde-' 

ki Birlik nizamnamesinin biitun madde" 
lerini tadile karar venni§tir. Ciinkii, eldl 
mevcud bu talimatname Birlik faaliyt
tinin daima tahdidi tarafma gitmekte ~ 
dir. 

Bu talimatnamenin uygun bir §ekild~ 
tadili kararla§tmlmJ§l!r. 6niimuzdek1 

hafta tekrar toplan1larak bu i§le tekrat 
me§gul olunulacakllr. 

Cumhuriyet 
Nu•haaJ S Kuru1tur 

Abone I Tilrkiye Hari' 
teraiti ' i~o ~a 

Senelik t 400 Kt. 
Alb ayhlc 750 
0~ ayhk 400 
Bir aybk 1 SO 

1700 Kr. 
1450 
800 

yoktur 
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Ciirmii me§hudlarin 
muhakeme usulii 

kanun layihas1 Hiikiimet~e haZJrlanan 
Adliye Enciimeninden ~JktJ 

Ankara 27 (T elefonla) - Ciirmii 
me~hudlam muhakeme usulleri hakkm· 
daki kanun layihasr enci.imenden <;tkmr~. 
ruznameye ahnmt§h. Bu layiha §U sebeb
le hazrrlanmt§hr: «Gozoniinde i~lenen 
suc;lar asayi~i bozmakla beraber, halk li
zerinde de heyecan uyandtrmaktadu. E
ger, sue; failleri, usuli merasimi uzunca o
lan §imdiki mevzuattan ayrr bir §ekilde 
daha ~abuk takib edilir ve su<; delilleri de 
ayni siiratle tesbit olunarak cliriim delil
lerinin kaybolmasma meydan verilmez, 
duru~malar derhal yaprltp, failler k1sa 
bir zamanda cezalandmlrrsa, bunun her 
cihet~e faydalan goriilecektir.» 

L!yihamn, Adliye enciimeninde aldJ
gt ~ddi gosteren miihim hiikiimlerini ay • 
nen bildiriyorum; dordiincli madde encli
mence ~u ~ekilde tesbit edilmi§tir: 

C. miiddeiumumisi yakalanan §ahst 
80rguya <;ektikten sonra • amme davasrm 
a~maya liizum goriir ve umumi hiikiim
lere gore takibat yaptlmasrm zaruri krla
cak sebebler mevcud bulunmazsa duru§
ma yaptlmak iizei•! maznunu iddianame 
ile o gun vazifeli mahkemeye gonderir.» 

Madde 5 - C. miiddeiumumisi, su • 
!;Un bu kanunun ~limuliine girip girmedi
gini veya amme davasmr a<;mak. icab edip 
etmediiini tayin i<;in i~in incelenmesine 
Jiizum gi:iriirse bu bakimlardan tahk.ikat 
yap1)mak iizere maznunun mahkemeye 
sevkini yakalandrgmrn ertesi giinline bJ

takabilir. 
DiP;er maddeler de ~oyledir: 
Madde 6 - C. miiddeiumumisi, maz

nun hakkmda tevkif miizeklc.eresi verebi-

lir. 
Madde 7 - Zab1ta zabtt varakasrn

da tesbit ettigi §ahidlerle C. mi.iddeiumu
misi ve sorgu strasrnda maznun tarafrn -
dan gosterilen §ahid ve ehli hibre ile 
mahkemece liizum goriilecek diger $ahid
leri ve ehli hibreyi ve su<;tan zarar goren 
§ahsr C. miiddeiumumisinin yazrh veya 
~ifahi emrile mahkemede hazrr bulundur
maya mecburdur. 

u emir, c;;agtranlar hakkmda zabtta
ya ihzar mi.izekkerresinde oldugu gibi 
zor kullanmak salahiyetini de verir. 

Madde 8 - Maznun yakalandrgr 
glinde mahkemeye sevkedilecegi mada 
eah~ma zamam bitmi§ veya herhangi bir 
tatil giiniine tesadiif etmi§se, C. mi.iddei
umumisi mahkemeyi hemen <;ah~maya 
davet edebilecegi gibi maznunun mahke
meye sevkini ertesi giine de buakabilir. 

Su kadar ki C. mliddeiumumisi tara
fmdan dordiincii maddede yazrh sebeb· 

ten dolay1 maznunun mahkemeye sevk; 
ertesi giine birakiimi~ ise yukanki f1krada 
yaz1h sebeble de olsa maznunun mahke
meye sevki ikinci bir taahhura ugratJla • 
maz. 

Madde 9 - Vazifeli mahkeme, C. 
miiddeiumumisi tarafmdan sevkedilir e • 
dilmez ba~ka i$lere tercih ederek maz • 
nunun duru§masma ba§lar. Duru§mamn 
mahkemece bir celsede bitirilmesi lazim· 
d1r. Su kadar ki, kanuni zaruretler dola
yrsile i~in bir celsede karara baidanmasr 
miimkiin olmazsa duru§ma bu imkans1z • 
hg1 doguran noksanlarm en <;abuk vasJta· 
larla ikmali i~in laz1m gelen miiddet guz· 
oniinde tutularak ona gore ba~ka bir gii· 
ne tehir edilebilir. 

Madde 10 - Maznun ve C. miiddei
umumisi suc;un bu kanunun §umuliine gir
medigini mahkemede iddia edebilir. 
Mahkeme gerek resen ve gerek bu iddi
alar iizerine su<;un bu kanunun §iimulii • 
ne girmedigine karar verirse duru§maya 
umumi hiikiimler dairesinde devam eder. 

Ancak bu suretle duru§mamn devaml
na kanuni sebebler dolayisile imkan ol
mtyan hallerde evrakm C. miiddeiumu
miligine geri verilmesine karar verir. 

1ddialannm reddine dair olan mahke
me karanm taraflar ancak esas hakkm -
daki kararla birlikte temyiz edebilirler. 

Madde 11 - Duru§ma bir celsede 
neticelenemeyip te ba§ka giine birakila
caksa C. miiddeiumumisi tarafmdan hak
kmda tevkif miizekkeresi verilmi§ olan 
maznunun kefaletle veya kefaletsiz tah· 
liyesine mahkemece karar verilebilir. 

Madde 12 - Maznunun istegi iize -
rine mahkeme mlidafaasml hamlamak i
~in en ~ok lie; giinliik miihlet verir. 

Madde 13 - Bir ay ve daha ziyade 
hiirriyeti baglayicl bir ceza ile mahkum 
edilen suc;luyu mevkuf degihe mahkeme 
tevkife mecburdur. Ancak mahkeme ka· 
rannda mahkumun kefaletle tahliye e • 
dilmesine de karar verebihr. 

Madde 14 - Bu kanuna gore veri -

lecek tevkif kararlanna itiraz edilemez. 
Madde 15 - Ceza i~lerini goren as

liye mahkemesi herhangi bir sebeble c;a
]J~amadtgl hallerde me§hud sue; hakkm
daki duru§mayl oranm asliye hukuk i§
lerine bakan mahkeme gorlir. 

Sulh mahkemelerinin gorecegi me§hud 
su~lann muhakemesi sulh hakimi bulun· 
mad1gt zaman asliye mahkemesinde go
riilebilecegi gibi asliye mahkemesinin c;a -
h§madJgi zamanlarda bu mahkemeye aid 
i§ler sulh hakimi tarafmdan da gi:iriile -
bilir. 

..................... , .... ,,,,,.,,.1111"'11"1111111/IIIIQIIJI/IIIIIIIIR/IIIIIUIIIIIIIIIIIJIIII11111111111111111111nnuoon""""'"""""""• 

Negiisiin yolculugu 

Birka~ giin Cebelita . 
r1kta da kalacak 

Cebelitank 27 (A.A.) - Neca§inin 
burada ikametinin resmi hi~bir mahiyeti 
o]miyacagi beyan edilmektedir. Habe~ 
fmparatoru, bura otellerinden birinde bir 
ka~ oda kiralanmr§tlr. Fa kat «Orford» 
vapuru gehnciye kadar <<Capetown» ge
misinde kalacag! tahmin edilmektedir. 

Neca$inm pazar giinii Londraya hare
ket edecegi ~iiphesizdir. Cebelitanka bir 
~ok polis memurlanle gazetecrler, gel • 
mi~lerdir. 

Y eni Eritre hiikumeti 
Roma 27 (A.A.) - Resmen bildi

rildiP;ine gore yeni Eritre hiikumeti, asrl 
Eritreden ba~ka Dankalieyi, Aaoussa 
mmtakastnl ve Tigreyi ihtiva etmektedir. 
Adi•- Ababadan flkarrlan Times 

muhabiri meselesi 
Londra 27 (A.A.) - Avam Kama

rasmda bir suale ce:vab veren Lord Cran
borne, Romadaki lngiliz biiyiik el<;isinin 
ltalyan hiikumetinden Timesin Adis A
baba muhabiri M. Steerin Habe~istandan 
dt~arr c;rkanlmast esbabmt sormaya me • 
mur edtldigini bildirmi~tir. 

Lord Cranborne ayni zamanda kay • 
boldugu soylenen diplomatik <;antamn 
Cibutiye vas1l oldugunu da beyan eyle· 

mi~tir. 
Brenner hududundaki ltalyan 

tahfidatt 
Roma 28 (A.A.) - Roma askeri 

mehafili, Brenner hududunda almm1~ 0• 
Ian tedbirlerin oyle fevkalade bir mahi . 
yette 0]madti1;rm beyan etmektedir. Bu 
mmtakada bulunan asker mevcudu, hi<;bir 
zaman eksiltilmemi~tir. Diger taraftan, 
burada otedenberi fa§ist milisi bulunuyor
du. Ancak parti ba§kanhgt biitiin fa~ist
lere milise iltihak etmek emrini verdigi 
zamandanberi bu milisin miktan artmr~
trr. Bu artma, yalmz Avusturya hudu • 
dunda degil, !talyanm her tarafmda go

riilmiittiir. 

Feci bir kaza 

Otuz bir ~ocuk bir 
1rmakta boguldu 

Prag 27 (A.A.) - Moravyada kain 
Nove - Mlynyde rrmak ge<;mege mahsus 
bir salrn parc;alanmas1 iizerine 31 <;ocuk 
bogulmu~tur. lrmagm cereyam, bu <;o -
cuklan salm direkleri ve nehri yiizerek 
ge<;mege ugra~an atlarm ayaklan altma 
atmi§hr. Bir hoca, bunlardan dokuzunu 
kurtararak bir sandala alm1~sa da sandal 
devrilmi§lir. Hoca, bu <;ocuklan ikinci 
defa olarak kurtarmaga muvaffak ol -
mustur. 

M. Heryo 
Reisi 

Parlamento 
oluyor 

Paris 27 (A.A.) - Radikal sosya -
listlerin parlamento grupunun M. Dala
diernin yapmt~ oldugu toplantrda yeni 
ekseriyetten M. Herriotnun meb'usan 
meclisi reisligine intihab edilmesinin te • 
minini t,.Jeh etmeR'e karar verilmi~tir. 

M. B1umiin protestosu 
Paris 27 (A.A.) - M. Leon Blum, 

Populaire gazetesinde baz1 gazetelerin 
miistakbel hiikumetin· kimlerden terPk
kiib edecegine ve programmm ne oh -
cagma dair olan tahminlerini protesto 
etmektedir. 

Sosyalist lideri, yapmr~ oldugu biitiin 
isti§arelerin tamami!e ihzari mahiyette 
oldugunu hahrlatmaktadrr. 

Bel~ikada ayan intihabt 
Briiksel 27 (A.A.) - Ayan Mec

lisi ic;in yaprlmt~ olan se<;imlerin kat'i 
neticeleri: 

Katolikler 34 8 kayrb. 
Liberaller 11 degi~memi~tir. 
Sosyalistler 39 degi~memi~tir. 
Flaman nasyonali~tler 5 4kazam;:. 
Rex partisi 8 8 kazanc;. 
Komiinistler 4 4 kazanc;. 

Ayan azasmm 44 ii 7 temmuzda inti
hab edilecek ve 32 si de arkada§larr tara
fmdan se~ilecektir. 

CUMHURIYET 

Avrupada harb olacak m1? Edebiyat 

Du~e ((HayJr>> diye Sembolizmin 50 • 
DCI 

• senes1 HEM NALINA 
MIHINA 

• cevab vertyor 

« Biitiin kuvvetimle 
sulhun muhafazasma 

~b,Iyorum!» 

Pariste ~1kan L'!ntransigeant gaze -
tesinin Roma muhabiri, M. Musolini ile 
bir mlilakat yapmt~trr. Muhabirin, tahri
ri olarak sordugu suallere, Du<;enin gene 
yaz1 ile verdigi cevablarr. ikllbas ediyo
ruz: 

- Habe§istanm askeri ve ekonomik 
bakrmlardan tanzimi hakkmdaki tasav • 
vurunuz nedir ~ Mesela, ecnebi serma -
yenin yardrmmdan istifadeyi dii§iinliyor 
musunuz~ 

- Askeri noktai nazardan, bilhassa 
tayyare kuvvetine istinad eden, ortiilii bir 
i§gal. Y abancr sermayenin yard1mma ge
lince, bugiin i!;in boyle bir sua] varid de
gildir. 

- Biitiin diinyayr • ftalyanm samimi 
dostlarr da dahil oldugu halde • hayret(' 
dli~iiren bir§ey var. halyan maliyesinin 
mukavemeti. Dahi ve cesur olmak miim -
kiindiir, fakat bir milletin kudretli bu • 
lunmasr i<;in viicudii zaruri olan altm 
«icad» edilebilir mi ? 

- Altm icad edilmez, fakat biitiin bir 
milletin fedakarltk kabiliyetine, ve siyasi 
ve manevi disiplinine glivenilebilir. 

- !talyamn Milletler Cemiyetinden 
~ekilmege mecbur olacagrm znnnediyor 
musunuz? Ve bu ne gibi bir hal vukuun
da olur? Yoksa Milletler Cemiyetine da
hil kalmak iimidinde misiniz? 

- Bugiine kadar oldugu gibi gelecek
te de Milletler Cemiyetinde kalacagimJ 
iimid ediyorum, fakat Cemiyete i§tirakte 
devam etmemizin ve ~ah§mamllln im • 
kansrzla~tmlmamast laztmdJr. UsuHi mu
amelenin metafizik semalarmdan yere i -
nip Avrupa medeniyetinin inki~afma mii
said olan hakikati ve hadisah gormek la
zimdn. ,Su mada, baz1 kimseler, esasen 
pek semalarda dola~amryorlar ... 

- Bir Avrupa harbine ihtimal veri -
yor musunuz ~ 

- Haytr. Herhalde, sulhun muhafa
zasr i~in biitiin kuvvetimle <;ah§tyorum ve 
c;ah~acagrm. Fa kat, sulh, muhafaza edi • 

lebilmek i~in, canh olmah ve milletlerin 
menfaatlerini tevaziin ettirerek onlarm te
kamiiliinii takib etmelidir. 

M usolini, «blitiin kuvvetimle» ibaresini 
yazarken: «Bu ciimleyi kuvvetlendirmek 
istiyorum» demi~tir. 

- $ayed lngiltere, Habe§istanm 1 -
talyanlrgmt tammast mukabilinde, sizden. 
dogu Afrikadaki miistemlekelerine "" 
Mrsrra, dokunulmryacagt yolunda rr 
men bir taahhiidde bulunmanrzr iste 
takdirde bu teminatJ vermege amade m1 
siniz~ 

- Ben lngiltereden hic;bir ~ey istemi
yorum. Ye mlimklin olan hertiirlii temi -
natr vermege hazmm. 

- Kanunu esasiyi degi§tireceginizi ve 
Duc;elik imtiyazlarmrzla salahiyetlerinizi 
istiyeceginizi soyliiyorlar. Bu inkrlab ya
kmda yaprlacak mtdrr ve mahiyeti ne o
lacakhr? 

- Boyle bir§ey yoktur. 

Musolini, muhabirin, fa~ist devletin 
~eklini degi~tirmek, millet meclisi yerine 
korporasyonlar te~kil etmek, ayan mec . 
lisinde tadilat yap~k hususlarmdaki fik· 
ri hakkmda sordugu suale, 28 martta 
Capitalede soyledigi nutku gi:izden ge -
rirmesi cevabmt vermi~tir. 

ingilterede asker kaydi 
i~in propagandalar 

Londra 27 (A.A.) - Londramn muh
telif bclediye meclisleri, Londramn ha
va hucumlanna kar§l mudafaasl ted -
birleri ve kara ordusuna asker kaydi 
propagandasile me§gul olmaktad1r. Fa
kat ekseriyet i§<;i partisindc olan mm • 
takalardaki belediye meclislari askeri 
mahiyette hi<;bir tedbire muzaheret et -
memege karar vermi§lerdir. Londra ve 
miilhakati belediye meclislerinin sos a
list olan maarif komitesi 9 haziranda 
yaptlacak askeri tezahiirata resmi m"k
teblerden yiiz talebenin de i§tirak etti
rilmesi hakkmdaki teklifi reddetmt~tir. 

Franstz edebiyah, 50 nci senesine gir
mesini vesile ederek, §iire yeni iirperme· 
ler getiren bir hareket kar§lsmda selam 
durmrya hamlamyor: Milli Kiitiibhane 
bir sembolizm sergisi aeacak; o devir -
den artakalanlar, ~ahidi veya k1~kirhcm 
olduklan yeni bir fikrin dogu§una ve ayak 
lam§ma aid hatrralarmt anlatacaklar; 
1886 larda oldugu gibi sembol kelimesi 
birka<; ton mlirekkeb daha yutacak. 

On dokuzuncu asnn ikinci yansmda 
pozitivist felsefenin tesirile kaskatt bir 
mantrk ve muhakeme kabugu baghyan 
~iirin gizli tarafmr daima gizli brrakarak 
sezmege <;alt~mi~ bir hareketin, hie olmaz
sa 50 sene sonra memleketimizde de ge· 
ni$ bir dikkat uyandumast hesabma bii
tiin edebiyatrmlZln harekete gelmesi ic;in 
ftr5al bu ftr5athr. 

Bundan 50 sene evvel miispet ilimle
rin tecriibe ve mii~ahede usullini.i kanu
nunun birinci maddesi olarak benimsiyen 
tabiatei edebiyat, $iiri sert ve ruhsuz bir 
§ekil hakmiyetine, bir kabuk tahakkiimii
ne siiriiklemi§ti. Manzum bir manhk diis
turuna tereddi etmege ba~hyan ~iiri, dog
dugu sis ve mec;hul alemine iade etmek 
iein ayaklananlann hepsi bu sembolizm 
bareketi i<;inde goriiniirler. Hakikatte bu 
cereyan, biitiin edebiyat mektebleri gibi, 
yikilmi~ bir zevkin nefretinde birle~en 
ve menfi planda anla~an, fakat akide ola
rak birbirinden c;ok aynlan edebiyat<;tla
rm ancak ytkrcl hamlelerinde bir i$tirak 
ifade eder. Y erine konmasr istenen sem
bolizm fikrine dair soylenen ve yaZtlan 
~eyler bir kelime ytgmmdan ibaret kal
mi~hr. 0 devirde yenilik ve birlik hayali 
veren iddialann tarihine bak1hrsa biitun 
sembolistlerin inkarda miittefik ve ikrar
da birbirlerile daval1 olduklarr goriiliir. 

Sembolizm hareketinde basit el kitab
lanna laytk bir tarife sigabilecek umumi 
!;izgiler aranacak olursa bulunmaz de • 
gildir. Miispet felsefe, o devirde ~iiri has
sasiyet olarak tamtakrr ve kupkuru bir ze· 
ka ifadesine dogru itiyordu. ~iirin puslu, 
belirsiz ve kaypak ruh anlanm sezdir -
mek, telkin etmek gibi ic;e i§leyici biiyiik 
hassasma, dii§undlirmek ve muhakeme 
ettirmek gibi makul taraf1 galebe etmek 
lizere idi. ,Siirin lisam da §Uphesiz aklile· 
~iyordu. Ancak zeka tarafmdan anla~t
lan ve ruhun ic;eri tabakalarma dalamt • 
yan bu sadece makul ifadeyi atmak Ia • 
z1m geldi. Hakiki §iir, gozlcrden gozlere 
ve hertiirlii tahlilden kar;an manalar gibi 
ruhlardan ruh!ara, makul si:izlerin deliile
ti olmadan bir anda, vastlasiz intikal e • 
den gizli bir mana akr~tdtr: N utuk, hi
tabet, belagat, menttk ve muhakeme de
gildir. Henry de Regnier «§iir izah de • 
iii!, telkin eder» demi§ti. Mallarme ilave 

•· ·~•du: «Siirde bir objeye kendi ismi-

lngiltere Krahntn 

ilk seyahati 

Bir kii~d resmi i~in 
Fransaya gidiyor 

Ottava 27 (A.A.) - Kanada hii 
kumetinin ricast iizerine Kral Edvard, 
F ransada Vimyde Umumi Harbde olen 
Kanadah askerler ic;in yaptlan abidenin 
kli~adtm kabul etmi~tir. Kii§ad merasi • 
min de Fran sa Cumhurreisi f,..ebrun d! 
haz1r bulunacakhr. 

Yugosla vyada ~ogalan 
grevlerin sebebi 

Belgrad 27 (A.A.) - Bu yakmlar· 
da bir siirii grev hareketleri vuku bul -
mu§tur. Belgrad, Zemoun ve Lloublia • 
nada in~aat amelesi grev Jeri, T repotanz 
kur~un madeni amelesi grevi, Varadijine 
ve Krapmadaki mensucat fabrikalan gre
vt. 

Bazt kimseler, komiinistlerin tahrikat
ta bulunmakta olduklarmdan bahset • 
mekteseler de biitiin bu Rrevlerin sebebi, 
yakmda iicretlerin asgari miktanmn ta· 
yin edilecegi haberinin ortaya <;rkmast ol
dugu daha 1iyad(' muhtemel p:oriilmekte
dir. Amele, ~imdiki iicretlel'in kanuni 
asgari miktann yakmda esas tutulmasm -
dan korkma ktadtrlar. 

Peyaml Safa 

ni vermek, azar azar sezmek saadeti i~in 
yaratdmr§ bir §airin hazzmdan di:irtte ii -
c;iinii azalllr: telkin etmek, i~te biitiin ha
yalimiz.» Anatole F ranee da, gizli bir 
manast olmryan manzumeye §iir dene -
miyecegini si:iyliiyordu. Bunun ic;in ay -
dmltk ifadeden ka~mak lazrmdt. C:iinkii 
«~iire aid heyecanlarrn <;ogu kan~rk, miip
hem hamlelerle, belirsiz imkanlarla do -
ludur.» Bu heyecanlan kendi isimlerile 
degil, onlan sezdiren sembollerle ifade 
etmek laztmdtr. F akat sembol ne te§bih, 
ne de istiaredir; c;iinkii bu eski san'at o· 
yunlan da azc;ok zekamn yapl!gt sun'i 
i~lerdir. Ruhun ic;inden ansllln fr§klran, 
makul bir dile terciimesi ve makul bir i • 
fadeye srgmasr imkam olmryan, <<~ic;ek 
gibi ucunda bulundugu dah ifade eden, 
fakat ona benzemiyen» hayaller, gizli ru· 
humuzun sembolleri olabilirler. Ve bun
Jar, musikide oldugu gibi, akhn ve ze -
kanm terciimanltgma ihtiyac brrakmtyan 
bir ahenk alemi ic;inde demlenmelidirler. 
Bu alem §iirin musikisidir. Her kelimenin 
verdigi ses, §arin ic;indeki golgeleri ba§ka 
bir ic;e aksettirmek ic;in adeta kulaktan 
ruha vuran bir projeksiyon hizmeti go • 
recektir. 

Sembolizmin ~iirde kendinden evvelki 
~ekil sofulugunu, realizm ibadetini yrka
rak, ruhun §Uur zrrhr altrnda sak!t ozli
ni.i daha serbest ifade imkanlarile belirt
mekteki biiyiik tesiri bugunkii estetigin 
yapictsr olmu§tur. Sembolik bir merhale
den tamamile ge<;memi~ bir edebiyat mo
dern cereyanlan idrakten c;ok uzakta ka
hr. 

Tayyare seferleri 
(6j iraz g~ oldu amma nihayet 
l.g)oldu. 

Son sistem posta tayyareleri, 
Ankara ile !stanbulu kap1 kom~u haline 
getirdiler. Ekspreslerin on be§ saatte 
ald1klar1 bu mesafeyi, tayyareler, bir 
buc;uk saat gibi k1sa bir zamanda ahyor
lar. c!nsan ku~ misalidih sozii !stan ~ 
bulla Ankara arasmda, kelimenin tam 
manasile, bir hakikat olmu§tur. 

Turk gazetecileri, gec;en senenin ba
harmda Almanyada yaptlklan biiyiik 
seyahatte, Alman §ehirleri arasmda iyi 
veya fena havalarda, hep tayyare ile 
dola§mi§lar, donti§te Berlin • Viyana -
Budape§te - Belgrad - Sofya seyahatini 
de hava yolile yapml§lardl. 

Sabahleyin saat yedide Berlinden kal
kan tayyaremiz, ak§am iistii saat lic;te 
Sofyaya varm1~tl. Tayyare, o kadar ra
hat, seri bir nakil vas1tas1 idi ki Sofya
dan !stanbula kadar yatakh vagonla ge
lirken hem slkllml§, hem rahats1z ol • 
mu§tuk. 

Ankara . istanbul hava seferlerinin 
biiyuk ragbet kazanacag1 §iiphesizdir. 
<;iinkii siirat, rahathk, kolayhk, ucuz -
luk tayyarcdedir. Bir defa tayyare ile 
seyahate ah§anlar ve onun rahatlru, 
zevkini, bilhassa yethjilrnez sfuatini ta
danlar, artlk otomobil, tren ve vapurla 
seyahate ragbet etmelzer. 

Hava seferleri, bize c;ok §ey kazandl
racakbr. Evvela, memlekette seri posta 
ve insan nakliyah yapacag1z. Sonra, 
diinya hava hatlarile temas tesis ede -
cegiz ve nihayet sivil pilotlar yeti§tire
cegiz. Sivil pilotlar, askeri tayyare te~
kilahmlZln ihtiyatlar1 demektir. Alman
yamn, 1918 denberi memnu olan hava 
ordusunu, <;abucak viicude getirebil • 
mesi, ancak Luft Hanza hava nakliyat 
~irketinin yeti§tirdigi sivil pilotlar sa
yesinde miimkiin olmu~tur. 

Ankara - istanbul hava yolunda mii
nakalatm ba§ladigi 25 may1s 1936 giinii 
Turk sivi! tayyareci!igi i!;in tarihi bir 
giindur. 0 giinden itibaren havac1ligl ~ 
m1zda yeni bir devir ba§lamu~tlr. 

Turk hava postasr idaresinin kurul • 

masm1 ve hava seferlerinin ba§larnasl
nl, yiiksek ba§arlclhgmm muvaffaki -
yetli eserlerini her giin gordiigiimiiz 

Nafta Vekili Ali <;etinkayaya medyu • 

nuz. Havacillgm fevkalade ehemmiyeti 

kar§tsmda kendisine te§ekkiir borcu -
muzdur. 

Sembolizmi te~bih ve istiare stfatile 
kan~hrmi$ olmasma ragmen Ahmed Ha
~imin - Piyale mukaddemesinde de pren
siplerini koymaya <;alt~tlgl - yeni bir ~iir 
anlayr~r getirmekteki biiyiik tesiri, sem
bolizmin 50 nci senesile beraber Tiirki
yede yad edilmesi ~art olan bir hamledir. 
Sonraki llairlerimiz belki de istiyerek ve 
farkmda olarak yapmadtklan r<;m, ~iir 
mecmualarmda giizel istisnalar te~kil e
den daha seyrek i:irneklerle bu hamleyi 
<;ok daha ileri gotiirmii$lerdir. Fa kat li
Mn a ve halk edebiyatma aid cereyanlar 
Tiirk ~iirini, ~iirin cevherine yabancr bir 
basit birizme, ifade sadeligine ve kurulu
guna gotiirdiigii ic;in, yirminci asnda bii
tun diinyayr kaphyan sembolizm hare
keti bizde giidiik bir anlayr~ veya nadir 
olarak gi.izel isabetler halinde kald1. Bu
nun ic;;in, yukanda, sembolizm hareketi
nin bizde hie olmazsa 50 sene sonra daha 
geni~ ve tam bir idrake vesile olmasmr 
temenni ettim. Bundan sonra da srk srk 
iistiine varmakta mazur gorulmemiz ic;in 
mev7uun ehemmiyetinde okuyucularrmlz
la birle~mi~ olmaya muhtacrz. 

Tiirkiye 
Cumhuriyetinin 

komi- Dif siyasast 

PEYAMI SAFA 

Makedonya 

tesi ihya mt ediliyor 

Komite Garbi Trakyada 
ihtilal haZirhyacakmi, ... 

Son posta ile aldigimrz Atina gazete
leri ~u havadisi veriyorlar: 

c;ok mevsuk ve askeri membalardan 
aldrgrmrz haberlere gore Bulgaristanda 
mefsuh Makedonya komitasmm yeniden 
ihyasr i~in hararetli faaliyetler ba~lamw 
t1r. Bu komitanm ihyasmda gudiilen 
maksad, Bulgaristanm Akdeni7e inmek 
i~in takib ettigi gayeye vasrl olabilmesini 
teshil edecek garbi T rakyada ihtilaller 
haz1rlamaktan ibaretmi~. 

Diger taraftan Oskiibden alman ha -
berlerde Arnavudlukta son zamanlarda 

hududlan tahkim ic;in sarfedilen faali • 

yetler Yugoslavya hiikumetinin nazarr 

dikkatinden kac;:mamaktadn. Yugoslav -

ya memleketin mahfuziyeti i~in ehemm1· 

yetli bir takrm tedbirler almaga mecbur 

olmu§tur. Hududlanna giren ecnebiler ve 

bilhassa !talyanlarla Arnavudlara kar~t 
§iddetli takibat yaptrrmakta ve Yugos -

lavyadaki ltalyan ve Arnavud konsiila

tosu ile temasta bulunan tebaalartm hu

dud haricine <;rkarmaktadrr. 

[Ba~makaleden devamj 

mesile tahakkuk edebilir. ~iikrii Sarac 
bu mevzu iizerinde Milletler Cemiyetinin 
bir giin o ehemmiyetli gayeyi temin ede· 
cek ve<;hile tekamiilii temennilerini izhar 
etti ve Tiirkiye Cumhuriyetinin bu hu
susta elinden gelebilecek yard1mlan hi~ 
esirgemedigini ve esirgemiyecegini ilave 
etti. 

Hariciye Vekil Yekilimizin yukandan 
a§agl kuvvetli ve salim bir mantJk takib 
eden sozleri tabii cereyam iizerinde boy
Ieee yiiriiyerek Bogazlar meselesine g~)
di dayandt. kinde bulundugumuz dar ve 
kart~tk vaziyetlere kar~r Bogazlar mese· 
l~si, Dt§ .hleri miimessilimizin ifadesi vec;
htle, haktkaten en biiyiik meselemizdir. 
Bogazlar mukavelesinin akdolundugu za
mana nisbetle vaziyet emniyet §artlan iti
barile kamilen degi~mi~ oldugu ic;in bu 
mukavele iizerinde gayriaskeri vaziyeti 
ilga edecek ve<;hile bir tadil yapmak iize
re alakadar devletleri miizakereye davet 
etmi~ oldugumuz malumdur, ve bu i§te 
Tiirkiye Cumhuriyetinin biitlin diinyaya 
ornek olacak vec;hile nasi! diiriist hareket 
etmi~ oldugunu biitiin Tiirklerle beraber 
biitiin diinya da pek iyi biliyor. 

D1~ hleri Bakam Vekilimiz te~ebbiisii
miiziin mazhar oldugu telakki ~ekillerini 
beligligi vecizliginde ifadelerle anlattl; 
T e§ebbiisiimiiz gerek esasi noktasmdan, 
gerek ~ekli itibarile hemen istisnasrz bii
tiin memleketlerde ve hatta yekdigerine 
ztd siyasa takib eden kar§rhkh kutublar
da bile umumi bir hiisnii telakki ile kar~l
lanmi§tlr. Haziramn son haftasmda 1s· 
vi~renin giizel bir bucagmda akdoluna
cak konferans bizim l:>u meselemizi konu· 
~acak ve neticelendirecektir. Cumhuriyet 
hiikumeti bu mesele Uzerinde Bliylik 
Meclisin pek yerinde s1cak alkr~lanm top
lryan giizel hareketile her zaman oviine
bilir. 

Bunun haricinde Tiirkiye Cumhuriye
tinin akdettigi paktlara ve dostluklarma 
sadakati teyid olunmu~tur ki bu cihet 
TUrk karakterinin en bliyUk farikasmr 
te~kil etmek itibarile zaten <;ok bedihi 
bir keyfiyettir. 

YUNUS NADI 



II . Kii~i.ik 
~ Hikaye En • • 

1y1 ~are l 
Selma, arkada§l Nezahete biiyiik bir im1 soylemege ba§hyordu. Selma koca-

itimadJ nef1sle tekrarlay1p duruyordu: sm1 seviyordu. Birini sevrnek her Istlraba, 
- Ah bilsen nekadar kolay oldugu • ~er azabat haz1r olmak, onu pe§inen ka-

nu !.. bul etmek demektir. Evet, gene kadm 
Selma i~;in kolay olan ~ey, tasas1z ve- zafm1 idrak ediyor; hatta kendi kendine 

ne~eli goriinerek, nerede eglence, nerede klzm1yor da degildi; fakat kocasm1 elin
keyif ben orada diisturunu tatbik ederek den kac;Iracagl dii§iincesi her§eye boyun 
ms'ud olduguna kendi kendini inandn • igmesine kiifi ... Kendisine bu kadar i~ken
maktan ibaretti. ce e.Ji)or, fakat ak§amlan gene eve geli -

N ezahet, Selmaya, hayretin azam1si!e yor ya; ve kazara bir giin T urgud ~inasi 
baku: ne§elise, zavallh Selma ~;ocuk gibi sevi-

- Ne diyorsunL Bu kadar nikbin niyor, adet2' bayram yap1yor ve yeniden 
olan sen misin zavalh SelmacJglffi~ Sanki iimidlenmege ba§hyordu. 
bunca ~;ile ~;ekmi§ olan ~ hala da ceken Nezahet, arkada§mm biitiin bu haline 
sen degilmi§sin gibi.... yakmdan vak1f ve §ahid. Selmamn, ka-

Selmll hakikaten cok c;ile c;ekmi§, ke- dmhgml bile unutup, hie; sokaga c;Ikrnadi
limenin yiizde yiiz manasile bedbaht ol- gmt, giinlerce eve kapandig!Dt gozlenle 
mu§tu. gormii~. Bu kadar felaket kafi degilmi§ 

Selma, her tiirlii miicadeleden ~;ekinen, gibi, iistelik Allah Selmaya ~;ocuk ta ver
oldukc;a hassas, muhatabile hemencecik m1yor. 
senli benli oluveren, yumu§ak tabiatli, Selmanm evlenmesinden be§ sene son-
sa£ bir kiZdt. ra, Nezahet tekrar arkada§Jnl gordiigii 

Gene ktzken, evlenrnegi dii§iindiigii zaman onu tamamile degi§mi§ buldu. 
zaman, onu hep gene saadet bulutlan a- .<;iimdi Selma ne§eli, canh, nikbin goriinii
rasmdan gi:iriiyordu. As!l mesele sevece· yordu. Giizel yiizii, tekrar eski taravetini 
gi adamt hulmaktaydt. F akat nic;in se- almi§tJ. Selma tuvaletine de fazlasile iti
vecegi bir adam bulamtyacakh? na ediyor, hergiin o terzi senin hu terzi 

ilk iki talibini reddetmesini hakiki se· benim dola§Jyor, her§eyle alakadar olu
bebi, onlarla kar§l kar§Iya geldigi zaman, yor, son gordiigii filimden, son okudugu 
ancak biiyiik a§klann insanda yaratabile- kitablardan bahsediyordu. 
cegi o ilahi ra§eyi duymamt§ olmastydt. Acaba T urgud ~inas1 o biiyiik gayele
F akat Selma, jic;iincii talibi T urgud ,Sina· rinden vazgec;erek, kansma kJYmet ver -
si ile kar§Ila§lnca mesele degi§ti. 0 ilahl mege mi ba§lamt§h) Acaba Selmadan af 
ra~e gene ktzm biitiin viicudiine bir and a dileyerek iyi bir koca m1 oluvermi§ti? 
su gibi yayiimi§h. Turgud -5inasi, Allah Selma, Nezahetin biitiin sorduklanna 
ic;in sevimli, yalu§tkh bir adamd1. Giizel- toptan cevab verdi: 
ligine c;ok magrur, kibrinden, azametin - - Hie; biri degil.. T urgud gene be -
den gec;ilmez kadmlan bile penc;esine dii- nimle alaka.dar olmuyor, gene o kart ka
§iirecek kadar cazibeli olan tebessiimii nnm pe§inde. .<;iirkettc mevkiini yiikselt
Selmayi bir anda biiyiileyivermi§ti. mege c;ah§an oymu~ gibi.. Degi~en benim 

T urgud $inasi hir elektrik §irketinin N ezahetQigim ben. Derimi degi§tirdim, 
miihendisiydi. Sirketteki vaziyeti kendisi- anhyor musun? Eskiden ne aptalmi§Im! 
ne parlak bir istikbal vadediyordu. Fa kat $imdi, akl~ma estigi zaman, ki stk stk esi
Se!mamn T urgud ~inaside begendigi, ba- yor, t;;tkJyorum, terziye ugruyorum, yeni 
yildigt §ey, yiiziinde, bakt§larmda, ko· modellere bak1yorum, sinemaya gidiyo • 
nu§masmda, kalki§mda, oturu§unda, yii- rum, kitah okuyorum, birc;ok ahbablanm 
riiyii§iinde, velhasJl biitiin §ahsiyetinde var ... Bak sana bir§ey anlatay1m, giilc -
gi:ize c;arpan erkek otoritesiydi. Selma ceksin. Beni degi§mi§ bulan yalmz sen 
kendi kendine: <<Ben ancak boyle bir er- degilsin, T urgud da farkma vardt. Ge
kegi sevebilirim! » diye dii§iiniirken, c;en giin, tam kap1dan c;tkacagim SIT ada 
Turgud Sinasinin, nekadar muhteris, pa- kar§tla,ttk. En son yapttrdtglffi robumu 
ra canh bir adam oldugunu, onu, giizel- giymi§tim, ha§Jmda, bana son derecede 
liginden ziyade servetinin -Selma zengin yak1~an bir §apka vardt. T urgudun agz1 
bir ailenin kiZiydt- meclub ettigini nastl ac;tk kaldt; oyle ya, kar&ISlnda duran gi.i
hatmna getirecekti? Mademki T urgud zel, zarif kadm, kendisinin bildigi yumu
Sinasi ho§una gidiyordu. Bu ona kafidi. ~ak tabiatli, zavalh Selma degildi. Fa -
Ve Selma, kendini kocasma, biitiin hiisnii kat hemen kendini toparhyarak o taham -
niyeti, a§kt ve samimiyetile verdi. miil edilmez istihzasile, §Ikhgtmdan, za -

lki sene sonra, zavalh ktzcagtzm hii- rafetinden, giizelligimiden dem vurma
tiin hulyalan tahakkuk imkanlanm kay- ga ba,!ad1: 
betmi§ bulunuyordu. T urgud ;linasi, i:iy· - Bu ne §Ikhk Selma, dedi, ne olu • 
le kiic;iik, bayagt kalb sergiize§tlerinin a- yoruz? Kim bu ho§Una gitmek istedigin 
dam1 degildir. Onun daha biiyiik ve hele bahtiyar adam?. 

- daha ciddi gayeleri var: Para kazanmak, V e istihzayt son haddine gotiirerek: 
ic;timai mevki sahibi olmak. Miihendis - Bir a§Ik buldun galiba, dedi. 
bulundugu ~irketin ha§ma gec;mek, onu Giildiim ve temkinimi bozmadan: 
istedigi gibi c;evirmek ... Bunun ic;in de, - Ne miinasebet! dedim. Hayahm· 
hahn saythr. sozii ge~;er bir arka bulmak da ne bir sergiize~t var. ne de bir a§Jk .. 
laztm.. Sirket idare meclisinin en niifuz- Sadece ben de her kadm gibi oldum, ha
lu, en kalantor azalanndan hirinin kanst- yattan kam almak istiyorum. 
Dl -ktrktm gec;mi§ oldugu halde genclik Bunun iizerine sordu: 
ve giizellik tashyan koket bir kadm- a- - Bu giizel net~eye varmak, tc;m 
yartma i§ine giri~ti... hangi c;areye ha§vurdugunu bilmek ister-

Zavalh Selmactk, c;ok gec;meden, her- dim 1 
§eyi anlaml§tlr. Sikayet etti, s1zlandJ. - Sadece, seni sevrniyoruln arttk, o 
Turgud C::inasi biitiin bunlara sadece giil- k d ~ a ar ... 
dii. Selma daha §iddetle §ikayete ha§la- Kocasile arasmda gec;en bu miikale -
ymca; bu sefer T urgud Sinasi ofkelen· meyi N ezahete anlathktan sonradu ki. 
di; erkek hiirriyetine her ne suretle olursa Selma ilave etti: 
olsun hudud tamm1yacag1m kat'i bir eda - Ah bilsen nekadar kolay oldugu -
ile haykud1. ~erefini, haysiyetini ileri stir- nu!.. h istemekte ... Ve ben istedim. 
dii, istedigi zaman eve gelmesinin kansmt Nakleden: 
somurtkan hir uzlet ic;inde bJrakmasmm, CEVAD SADIK 
korunmasl on planda gelen bu §eref ve ~===~~-~~~~--===-
haysiyet icablanndan oldugunu iddia et· frtihal 
ti. Selmaya, bir gayeye varmak ic;in, kul· Baro ikinci reisi avukat Bay Mekki 
lamlacak vastta iizerinde miinaka§a et _ Hikmet Gelenbegin biraderi ve Ticaret 
menin beyhude bir§ey oldugunu anlattl. mektebi muallimlerinden Bay Zeki 
Ve o kadar laf anlamaz bir hale geldi ki Mazlum Alaybekin kaymbiraderi, 1s 

Bankas1 idare miiduru Bay E§ref Hik : 
art1k Selma sesini c;tkaramtyor ve kazara met Gelenbeg irtihal eylemi§tir. Cena-
homurdamr gibi oldu mu, Turgud $inasi zesi bugiin saat on bu~ukta Cerrahpa§a 
hemen hagmp c;ag1rmaga, evi terkedece- hastanesinden kaldmlarak Baktrki:iyiin
gini, hatta icabmda kendisini bo§Jyaca- de ailesi makberesine defnedilecektir. 

«.Cu.mhUTiyet» in zabrta romanz:37 

Yazan: Charles de Richter 

- 0 halde aziz Mosyo lngersold, si
ze giine~in filan saatte doiduiunu soyler
sem, bana senesini, aymt, giiniinii hula • 
bilir misjniz? 

-Hem evet, hem hayu. 
- Ya! Amma neden? 
- Ciinkii size sarih bir cevab verebil-

mem ic;in, tam Greenwich saatini saniye
nin yiizde hiri fazla veya eksigine hi! -
mem laz~mdir. T akvimler bize taknbi bir 
saat gostermekle iktifa ettikleri cihetle, 
size tam manasile kat'i bir malumat ve -
rebilmem imkansJzdtr. 

Cedric Lacy bir saniye kadar dii~iin
dii. Bu cihet onun i§ini biraz hozuyordu. 
F akat gene kendi ken dine maglub oldu
gunu itiraf etmek istemedi. 

- Herhalde buna ragmen gene bana 
yard1m edebilirsiniz sanmm. Size gore 

giine§ tam saat be§i lmk iki ge~e hangi 
devirde dogar? . 

- Ah §U takvimler! Mubareklerin sa
rahat hususundaki aldJrmamazhklann • 
dan nekadar §ikayet edilse azd1r. Bu 
takvimlere nazaran, giine~ senede iki ve
ya iic; defa bu saatte dogar. Mesela i~;in
de bulundugumuz y1h nazan itibara a -
lahm. Giine§ Greenwichde iki defa saat 
he§i k1rk iki gec;e dogacak. Greenwich, 
dedim. <;iinkii gene tul dairelerini nazan 
itibara almak lazJmdJr. Bunlarm tarih -
Jeri §Udur: 27 mart ve 25 eylul. Sarahat 
itibarile bunda fazla bir§ey yok, diyecek
smiz. F akat tekrar ediyorum, elimden 
fazlas1 gelmez. Ah ne olurdu hana saati 
yiizde bir saniye a~ag1 veya yukan o -
larak si:iyleseydiniz. Hazreti Musa ile 
Fir'avunlar zamamna kadar biitiin ta -
rihleri size giinii giiniine bildirirdim. 

Cedric Lacy giilerek: 
- Bu kadanm sizden sormakla lu -

tufkarhgtniZI suiistimal etmi, olurum bel
ki, diye cevab verdi. Verdiginiz izahatla 
i~in i~;inden c;1kmaga c;ah~acagtm. Eminim 
ki sizden aldigJm malumat pek c;ok i§ime 
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KARAMBA?? 

yanyacakt1r. 

1ki tarihi karnesine kaydederek kapi
ya dogru yiiriidii. 

ihtiyar miitehass1s: 

- Sizin ic;in fazla hir~ey yapamaz mt
yim? diye sordu. 0 hal de giile giile a -
zizim Lacy. Ben karacigerimin ba§ma 
avdet ediyorum. <;orbanm a!dtgl renge 
bak1hrsa dul kadm pek acele etmi§ ve 
bana kahrsa ipe c;ekilmege miistahak ol
sa gerek. Ah! ~u kadmlar. Siz de benim 
kadar ah§a kaynatml§ olsaydmiZ hayah
mzda hic;bir zaman evlenmezdiniz. Ev -
lenme i§i oyle tehlikeli bir i§ ki I 

Cedric Lacy giilerek: 

- 0 halde ni§anhlara bir kere SIZID 
lahoratuanniZI ziyaret ettirsek ne dersi
niz? dedi. 

ihtiyar miitehass1s ba§mt salhyarak de
likanlmm arkasmdan kaptyt kapad1. 

Cedric Lacy yalmz kalmca iki kat 
merdiveni inerek hazinei evraka gitti. ic;e
ride bir c;avu§ vard1. Cavu§, gene polis a
miri girmce vavyetim diize!tmi~ ve 1~1 -

nin ba§ma gec;mi§ti. Polis amiri ne iste-

S1vas Halkevinde ~bfmalar 

S1vas (Hususi) - Halkevi temsil kolu S1vas halkma (Tohum) piyesini gos
termi§ ve bu milli piyeste ~ok muvaffak olmU§tur. Gi:inderdi~im resim piyeste 
rol alan genclerimizi milli ktyafetlerle gostermektedir. 
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ULUS Bas1mevince kitab halinde bastlmt,ttr. 

124 sayfa tutan eser, yalmz bask1 masraftmn kar,thgt olarak 
her yerde ON KURU$A sahlmaktadtr. 

iTTiHADi MiLLi TORK 
SiGORT A SiRKETiNDEN: , 

8 i R i Z A H 

I istanbul Vaktflar Direktorliigii ilanlar1 

Degeri 
Lira K. 
1200 00 

Pey parast 
Lira K. 

90 00 ENKAZ 
Sultanahmedde Firuzaga mahallesinde Ticarethane sokagmda ev

velcf' Alemdar nahiyesinin ifgal ettigi binantn enkaz1 5/6/936 cuma 
giinii Komisyon huzurunda aattlaeakbr. hteklilerin teraiti ogrenmek 
iizere <;emberlita,ta Istanbul Vaktflar Ba,miidiirliigii Mahlu!B.t Ka • 
lemine gelmeleri. (2785) 

istanbul Nafta ~irket ve Miiesseseleri 
Ba,miifetti,liginden: 

Bir binada muayyen bir tesisat~t tarafmdan yaptlan elektrik te -
sisahna cereyan verdirmek i!;in it sahibile anlatarak o tesisah ken -
dine maleden ve Elektrik $irketine imza veren ehliyetnameli Ena • 
telatorlerin bu yoldaki hareketlerinin ilk defasmda tescil edilmesi 

, ve ikinci defasmda ellerindeki ehliyetnamenin geri ahnmast Nafta 
Veki.letinin emri iktizasmdandtr. Ehliyetanmeli Enatelatorlerce bi· 
linmesi. (2919) 

inhisarlar Istanbul Ba,miidiirliigiinden: 
Kasimpafa ve Sirkeci Tuz ambarlarma bir sene i!;erisinde gelecek 

ve ambarlardan sevkedilecek tuzlartn nakliyesi ,artnamesine gore 
8/6/936 da saat 14 te pazarhkla ihale edileceginden isteklilerin gos
terilen giinde Ba,miidiriyette miite,ekkil Komisyonda bulunmalart. 

digini c;abucak anlath. 

- Nas1l Sir, Britanya adalan hiiku
meti tarafmdan idam edilen miicrimlerin 
listesi mi, dediniz? Elbette var efendim, 
eJbette. Y aJmz aradJgiDIZ seneyi soyJe · 
mek lutfunda bulunur musunuz? 

Cedric Lacy bulundugu mii~kiil vazi
yeti c;a vu§a anlatarak elindeki kagtdt gos
terdi. 

- Senesini bilmiyorum, fakat §U iki 
giin var ki idam hiikmiiniin bunlardan bi
rinde infaz edilmi~ olmasi laztm gelir. 
T arihini bulabilir miyiz dersiniz? 

<;avu~ surahm buru§turarak bir mud • 
det dii§iindii. 

- Vallahi, Sir, daha uzun olacak 
amma gene muvaffak olacagtz sanmm. 
Y eter ki ayni giine birkac; idam tesadiif 
etmi~ olmasm. Fa kat buras! bana kahrsa 
biraz §uphelidir. Biitiin Britanya adalan 
malumahm bu yerde toplanz. ldam hiik
miiniin Londrada infaz edilip edilmedi
gini biliyor musunuz? 

Cedric Lacy bu hususta bir~ey bilme
digini itiraf etti. <;;avu~ kiitiibhaneden 

(2902) 

maroken kaph bir defter c;tkararak kayid 
ara§tJrmaga batladl. 

- Neydi arayacaglmtz, Sir? 27 mart 
ile 25 eylul oyle mi? 29, 30, 31,32 sene
lerinde bir§ey yok. Bakm bir§ey buldum. 
25 eylul 1927 de: Glasgowda Julia 
Benton, c;ocuk oldiirme ciirmiinden idam 
cdilmi§. Ogrenrnek istediginiz bu muy -
du, Sir? 

Cedric Lacy ba~m1 sallad1. 

- Hayn, mevzuuhahs bir erkektir. 
Elimde bulunan malumata bakthrsa i
dam hiikmii muhakkak on seneden da -
ha evvel infaz edilmi~tir. 

- Pekala. 0 halde daha ilerisine ba
kahm, 20, 21, 22, 23 bu senelerde ara
dtgimtz giinlerde bir ~ey yok. 19 sene
sinde de oyle. N e o, 18 de bir ~ey var? 

Tam da 27 martta. Dli§mana kac;akt;;thk 
yapmak suc;undan Sentouvillede Jim 
Douglasm idam1. Sizin aradJgmiz adam 
bu mu idi, Sir? 

Cedric Lacy cevab vermekte tereddiid 
etti. Bu isimden bir ~cy anlam1yor ve 
taacciib ediyordu. 

28 Mayu 1938 

· ~ADYO 
(B-~ ak~mki program) 

iSTANBUL: 
18 dans musiklsl (plakl - 19 haberler • 

19,30 slhhl konferans: Profesi:ir Dr. Fa.h• 
reddln Kerlm tarafmdan • 20 balk musl
klsl: Veysel ve Ibrahim tarafmdan • 20,30 
stiidyo orkestralarl - 21,30 son ha.berler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajansmm 
gazetelere mahsus ha.vadls servisi verlle
cektl.r. 

vtYANA: 
18,05 kart§lk yaym - 18,35 konser • 19,05 

karu;;tk yaym • 20,05 haberler, hava rapo
ru - 20,15 pollslerln zamam • 20,35 ~arkl• 
lar - 21,05 komedi: Kirallk oda • 23,05 ha• 
berler - 23,15 gramofon - 23,25 gramo
fonla ~?an konseri • 24,20 kon~a - 24,35 
dans muslklsl. 

BERLIN: 
17,35 baharda kadmlar - 18,05 plyano 

konserl • 18,35 kart~Jk ya.ym ve gramofon • 
20,05 haberler - 20,20 kiiciik konser - 20,50 
giiniin akislerl - 21,05 haberler • 21,15 kon
ser - 22,05 dans musik!si - 23,05 hava ra.... 
poru, havadis, .spor • 23,35 konll§l1la-23,50 
dans havalarJ. 

BUDAPE:;lTE: 
17,20 konferans • 18,05 ziraat yaYint -

18,35 !;~an konserl - 19,10 konterans-19,40 
keman konseri • 20,15 konferans - 20,45 
konferans • 21,05 plyes: VatansiZlar - 22,15 
haberler • 22,40 Qingene musiklsl - 23,45 
konser • 1,05 son haberler. 
BUKRE~: 
17,05 cocuklarm zamam - 18,05 konser. 

19,05 borsa - 19,25 konser - 20,05 konfe • 
rans • 20,25 fliit konserl. 

LONDRA: 
21,35 orkestra konseri - 22,35 ag1zdan 

iifleme aletler orkestra.s1 • 23,05 kane1k 
yaytn - 23,25 havadls - 23,35 dans mus!kl.. 
si - 24,35 havadl.!!. 

ROMA: 
17,25 gra.mofon - 17,40 konu§ma. - 18,05 

hava.dls • 18,20 J;!an ve orkestra. konseri -
20,25 1nglllzce haberler - 20,55 Yunanlstan 
icin yaym - 21,10 konu§ma - 21,20 ha.va • 
dis - 21,40 spor - 21,45 opera yaymt: Fe. 
d'>7'a. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobetQi olan eczaneler ~unlardrr: 
Istanbul cihetindekller: 
Aksarayda (Ziya Nur!l, Alemdarda (Ali 

RIZal, Bak1rkliyde (Hil:i.ll, Beyaztdda (SJt. 
k1l, Emlni:iniinde (Hiisnii Haydarl, Fener
de (Arifl, Karagii.mriikte (Arifl, KO.~iik

pa.zarda (Hikmet Cemlll, Sa.matya, Koca
mustafapa~ada (Rtdvanl, :;lehremlnmde 
(NA.zlm l. l;lehzadebal}mda (Universltel. 

Beyoglu clhet1ndekller: 
Gala tad a (Asri ittlhad), Haski:iyde (Yen1 

Tiirklyel, Kas1mpa§ada (Turanl, Sanyer
de <Osman), l;!l§llde <Kurtulu~l, Taksimde 
(Garlhl, (Limonclyanl. 

Uskiidar, Kadtki:iy ve Adalardakller: 
Biiyiikadada CMerkezl, Heybellde (Yu • 

sufl, Kad1ki:iy. Alt1yolda (Merkezl, Moda
da CModa.l, UskUdar, Ahmedlyede ( Ah • 
med!ye). 

Adapazan 

Tiirk Ticaret Bankast 
1ST ANBUL $UBESt 

1 haziran 1936 tarihinden itibaren 

BAH~EKAPIDA: TA$ HANDA 

yeni dairesinde muamele yapacag'lnt ve 

bu tarihten sonra gl§elerinin i~'art a • 

hara kadar saat (9) dan (15) e kadar 

BILA iNKITA a~Ik bulunacagmt muh

terem mii§terilerine ilan eder. 

Telefon: Direkti:irliik: 22971 

Hesabt carl ve senedat s. 22042 

Muhasebe, ticaret ve istihb. 23623 

Kirahk oda ve salon 
Beyoglunun merkezinde ve bir Fran

SlZ ailesi nezdinde mukemmel mefru -
§atlt ve konforlu bir oda ile bir salon 
kirahkhr. Gazetede (G) adresine ya -
ztlmasL .. 

KiM YAGER 

Dr. Cevad T ahsin 
IDRAR, KAN, KAZURAT 

ve sairenin tahlillerini yapar. 
Divanyolu ortasmda. Tel 23334 

~ TAKSiM BAHQESiNDE 

~RAMBA?? 

- idam hiikmii Londrada infaz edil4 

mi§ diyorsunuz, degil mi? 
<;avu§ tekrar deftere bakti. 
- Evet, Sir, Londrada. Fakat du • 

run. fsmin yanmda bir istifham i§areti var, 
buna baktbrsa, adamtn hakiki ismile i
dam edilmedigi ve polisin bu hakiki ismi 
ke§fetmege muvaffak olamadJgl dii~iinii4 

lebilir. Arada mada boyle ~eylere ras4 

geliniyor. hi I ir misiniz, bunda hic;bir fev4 

kaladelik yok. 

Cedric Lacy geni§ bir nefes ald1: Belli4 

ha§IJ ~iiphelerden biri kaldmlmt§ oluyor4 

du. 

1smi not defterine kaydederek: 

- Jim Douglas dediniz, degil mi? 
diye tekrar etti. Dii§mana kac;akc;thk yap• 

ttgl ic;in Londrada idam edilmi§ ~ 
- Evet, Sir, 27 mart 1918 de. Ba.J• 

ka bir emriniz yok mu, Sir) 
Cedric Lacy c;avu§a te§ekkiir etti ve 

elini s1kt1ktan sonra hazinei evraktan 
c;Iktl. 
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( TERBiVE BA HiSLERi J Biz bize 

Sympathie 

CUMHURiYET 

Avusturya kar1~1yor 
5 

Tramvaym arka sahanhgmda duru
yordum. 

•• reJIIDI Frans1z mekteb • Haymverler Prens Starhemberg siyasetini giit· 
mege karar verdiler. Muhtelif yerlerde Nazi U 11 

adam 
-1-

yeti,tirir mi? 
Karakoyden ge~erken bir arahk yava§

ladik. Tam Kopriiye dogru k1vnlmak 
i.izere iken uzaktan bize dogru ko§an bir 
adam gi:irlindi.i. Sarfettigi gayrete bakihr
sa tramvay1 kacr1rmamaya karar verdigi 

harekati birdenbire canland1 ve ~arpi,malar oldu 
tBa~ tarat~ 1 !net ~alttte~el 1 zerine giri~ilmi§tir. Yukar1 Avusturyada 

kiil riiesasmm, gayelen ugrunda muca- Gosauda vatanperverler grupunun yap
deleye devam etme~ hususundaki sar - ml§ oldugu bir mitingde bir~ok Naziler, 
sllmaz azimlerinden ve onlarm M. Star- Avusturyamn Almanyaya ilhakm1 iste
hemberge olan kayid ve ~arts1z sadakat- miyen kendi hatiblerini §iddetle alkl§la-

Goniil kocam1yor! 
~ vrupanm bilmem neresinde sek
~ sen yedi ya§lm bitirmek iizere 

Yazan : Sellm S1rr1 Tarcan anla~1hyordu. bulunan bir ihtiyann biitiin 
hemcinsleri gibi otuzunu a§mamakta Is
rar eden ve fakat kukm1 da g~medigi 
anla§tlan bir bayanla evlendigini gazete
lerde okudum. Bizim yurdumuzda sek
sen ytlhk bir omiir, ancak yatalak hasta
lann alnmda aglar. F akat ayni omiir, 
mesela 1ngilterede ytpranmarm~ bir sth
hatin yiiriiyen ne~esidir. Bu sebebledir ki 
ihtiyarlann evlenmesi birdenhire dikkati
mizi ve hayretimizi uyandmyor. Bir kO
tiiriimiin vals oynamas1 gibi ge'rkin ya§ta 
birinin evlenmesi de bize garib geliyor. 

Daha heniiz ter b1ytklt gene bir za • 
bittim. 0 mada (Edmond Demolins) in 
(A goi tient Ia superiorite des Anglo -
Saxons) adh eseri ~tkb. fstibdad devrin
de Avrupaya gitmek miimkiin olmad1gt 
i~in bu kitab bize 1ngiltere ve Almanya
mn irfan hayahm uzaktan seyrettiren bir 
pencere i§ini gordii. Aradan y!llar gec;ti. 
Biiyiik Harb oldu, Avrupa birbirine gir
di. Bir~ok vesilelerle Londray1, Parisi, 
Berlini ziyaret ettim. Her gidi1imde 
(Edmond Demolins) ne hak verdim. 
<;iinkii hala o zamanki zihniyetin bu mil
letlerde hiikiimran olduguna §ahid ol • 
dum. 

Terbiye iistad1 (Demolins) rans1z -
)arcJan bahsederken §U aCI Sozlerj soy • 
liiyor: 

«Kolejlerde tahsilini bitiren yiiz Fran
SIZ gencine hangi meslege intisab etmek 
fikrinde olduklanm sorunuz. Bunlarm 
dortte ii~iiniin yani 7 5 in in verecegi ce
vab tudur: Hiikumet memuru olmak is -
tiyoruzl 

<;ogunun arzusu zabit olmak, Adli -
yede, Maliyede, Naftada, Maarifte, Be
lediyede bir i§e girmektir. 

Serbest mesleklere gelince hiikumet 
kaptlannda i~ bulam1yanlar c;aresiz, a~ 
kahnamak icrin bu ikinci yola dii§iiyor • 
Iar. 

Hukumet bu binlerce miiracaat kar~t
smda tabii bir aytklama ameliyesi yap!
yor ve ic;lerinden en liyakatlilerini se~i -
yordu. Bunun da ii~t §ekli vardt. 

lntisab, iltimas, imtihan! 
Yiiksek makamlarda bulunanlann ak

rabasl olmak veya hir biiyiik adamm hi
mayesine s1gmmak suretile kiilah kap -
mak nisbeten az kimselere nasib oluyor. 
F akat astl i~ imtihana dayamyordu. 

Genclerin istikbali imtihanda muvaf
fakiyete bagh oldugu i~in her Franuz de· 
likanlmnm biricik endi§esi ne yaptp ya • 
ptp imtiham atlatmakh. 

T abii ~ocuk velileri ic;in de ilk diitii
necek §ey oglumuz s1mfta kalmasm, §e· 
hadetname!ini alsm ve miisabakaya girip 
bir an evvel bir memuriyete kaynlsm, idi. 

hte F ranSIZiann mekteb tahsiline ver
dikleri ebemmiyet bep bu nokta etrafm -
da toplamr. Evladtmlz okuyup yazacak 
ve bir baltaya sap olacak! Y ani bir me
muriyet yakal1yacak! 

Mekteb miidiirlerine gelince onlann 
da biitiin dii§iincesi yeti~tirdikleri gene -
lerin devlet hizmetlerine girmek ic;in ya
pllan miisabakalarda muvaffak alma -
s1m teminden ibaretti. T abii ba~ka tiirlii 
dii§i.inemezlerdi. {_;iinkii ~ocuk velileri 
mektebin ktymetini a~1lan konkurlarda 
kazanan taJebenin adedi!e oJc;\iyorlardL 
Bilfarz devlet demiryollanna on be~ me
mur almacak, yiiz talib var. Miisa -
bakayl kazananlann on tanesi (Saint
Louis) lisesinden imi§! Derhal herkes 
crocugunu oraya yolluyor. Filan kolejin 
yeti§tirdigi gender hicrbir miisabakada 
muvaffak olmuyor diye bir §ayia c;tkm
ca o mektebin kap1lan kapamyordu. 

0 halde talebenin miisabaka imtiha -
nmda muvaffak olmas1 i~in her mekteb 
«chauffage» usuliine miiracaat ediyor -
du. 

«Chauffage» nedir? 
«Chauffage» miisabaka imtihanlarm -

da sorulan suallere cevab verebilecek ka· 
dar sathi malumatt az zaman zarfmda 
kafalara muvakkaten yerle§tirmek! 

Evet, bunu miimkiin oldugu kadar kt· 
sa bir zamanda vermek laztm. Sebebi i -
kidir: Biri ekseri memuriyetlere muay -
yen bit ya~tan biiyiik olanlan kabul et -
miyorlar. Bu suretle giinden gune artan 
miiracaatlerin miktanm tahdid etmek is
tiyorlar, digeri miisabakaya talib olan -
!ann adedi cogaldtkca imtihanlart daha 

Donemeci arkam1za almca aksi gibi 
zor, daha ~Umul!U bir hale sokarak, nam- hizlandik. F akat 0 mada tramvaya epey
zedlerden adeta {encyclopedique) rna - ce yakla§IDI~ olan adam iimidini kesme

lerinden bahsedilmektedir. ml~lardJr. 
$u,nige muhalelet kararr mr? Siyasi mahfiller, Nazilerin yakmda lumat istemeleridir. T ahii boyle olunca 

da mektebler esash olmaktan ziyade sat- di. 
Bilmem neden, onun bu gayretine hen hi bir bilgi vermekle iktifa ediyorlar. 

de i~ten bir alaka ile baglandtm. T akt-
Bu (Chauffage» suretile sunulan bil· mmm ma~ml seyreden bir futbol merak

Londra 28 - Viyanadan gelen haber- Anschluss ic;in bir plepisit yaphgm• ar
lere gore, biitiin A vusturyadaki Heim - zu etmekte olduklanm bey an etmek -
vehr §efleri bu ak§am Viyanada Prens tedir. 

giler haf1 ~ada pek muvakkat yer tutuyor hst gibi: 
ve miisabaka kazamld1ktan sonra hepsi _ Ah, kazansa 1 
u~up gidiyor. V ak1a bunda hi~bir beis Diyordum. 

Starhembergin evinde toplanarak 7,5 Viyana 27 (A.A.) - Avusturyadaki 
saat siiren bir miizakerede son vaziyeti Nazi hiicum k1t'alanm yeniden te§kil ve 
gorii§erek Ba§vekil $u§nige muhalefe - tensik etmege te§ebbiis eylemi§ olmakla 
te ve Prens Starhemberge sadakate ka- itham edilen 18 naziye aid davamn ikin-

yoktur, ~iinkli gaye malumat sahibi, de- Nihayet, Kopriiye yakla~tlglmlz za- rar vermi§lerdi. ci giintinde biitiin maznunlar, hiiku -

gerli insan yeti~tirmek degil, bir memu-
man, nefes nefese yeti§ti. Bir elile par-

Haymverlerle Vatanperverlerin metle dostane bir itila£ viicude getirmek 
~arpr~mast arzusun~a ~lduklarm1 ve gay~ikanuni 

riyete girmek i~in miisabakayl kazanmak- makhkh kap1y1 iterek basamaklan hr-
tlt. mand1. 

Askeri ve sivil memur yeti§tirmek i~in Sahanl1g1 pestil istifi gibi dolduran yol-

B 1. 27 (A.A.) _ Viyanadan bildi • olan nazt hucum k1taatmm yemden te5-
er m kT k t•· t bb'" t d'kl · · rildigine gore, a§ag1 Avusturyada va - .~ •~e . ~ Ir'en e§e us e me 1 erm1 

tanperverler cephesi taraftarlarile son soy emMJ~ er ~r. d k l'V' 

Gakat vakta hayret vermekten ziyade 
ibret vermelidir. {_;iinkii medeniyette ke
malin bir ~artt da uzun ve diizgiin ya§a· 
makttr. Bu ya~ayt~m mikyas1 bir yandan 
ya§hhk, bir yandan da diriliktir. ~artla1r 
ve ~aritalan kokiinden degi~i§ olan za
mall, insanlardan hasta olmaks1zm seksen 
doksan y1l ya§amayt ve yataga dii§meden 
mezara girmegi istiyor. Medeniyet haya
tl da makinele§tirdi. Bu makine uzun 
miiddet i~lemege ve bozulmadan durma
ga mecburdur! 

bu nevi mekteb rejiminin en uygun bir W cular, biraz daha Slkl§hk. fc;imizde ofli-
kil oldugunu itiraf etmek lazlmdir. yenler, piifliyenler, sinirlenenler oldu. 

giinlerde Ba§bakan ~ii§nigin aleyhinde acaraatan a as er rgrn 
bulunm1ya ba§ltyan Heimvehrenlerden iadesi temayiilleri 

Miikemel memur kendi irade kudre - 0 yorgundu ve soluyordu. Oziir dile
tinden tamamile feragat eden, mutlak bir mek istiyen utangac bakl§lanm nas11 giz

iiniformah bir grup arasmda ~iddetli Budape§te 27 (A.A.) - Harbiye biit-

itaati itiyad edinen amirlerinin dileklenni )jyecegini ~a§lriDI§ bit ha)j Vatd!, 
miinaka~a etmeden )"''Jan, hulasa bir N ereden gelip nereye gittigini, kim ol
ba~kasmm elinde alet olan kimse demek- dugunu bilmedigim bu ben ya§taki ada
tir. ma kar§l i~imde kuvvetli bir yakla§ma ih-

c;arp!§malar olmu§tur. c;esinin parlamentoda miizakeresi slra-
Naz.i laaliyeti artlt smda Macaristamn askerlik bak1mmdan 

Bu nevi insan yeti§tirmege geceyatlsJ tiyact belirdi. Onu tammak, onunla ko
mektebleri en miisaid miiesseselerdir. Ev- nu§mak, dost olmak istiyordum. 

Viyana 27 (A.A.) - Nazilerin Avus • hukuk miisavah lehinde biiyiik tezahtir 
turyanm her tarafmda yeniden faali • yap1lmi§hr. Biiti.in partilare mensub 
yete giri§tni§ olduklan haber veriliyor. meb'uslar bugi.inkii vaziyetin tehlike -
Ogrenildigine gore gayrikanuni olan sinden bahsetmi§ler ve hukuk mtisavati 
bu faaliyete Berlinden gelen talimat i.i- lehinde sozler soylemi~lerdir. 

Bununla beraber seksen yedi ya$mda 
Dort memleketin vela te§kilati tamamile bir k1~la gibidir. Amma nasi! yapmab? Stklcl bir tutuk· 

Tram pet, zil veya di.idiik sesile kalkilir, luk gelmi§ti bana. Akhmdan crocuk~a hir 
bir talimden digerine, s1mftan bahc;ey~. dii§iince gec;ti: hayat birligi 
hahc;eden smtfa iki§er, iki§er tabur ha - • _ Bilet alacagt zaman paras! yeti~ [Ba~tarat~ 1 tnci aahttede] 

Iinde gidilir. Hatta talebenin mekteb gt· mese de iistune eklemeyi teklif etsem. los Dimitrie Nicolau. 
zintilerine gitmeleri bile askerlerin gec;id Dedim. Tiirk heyeti: 
resmini hatJrlattr. Teneffiis i~in ~tktlan Ve hayret 1 Dedigim olmaz rnl? Hariciye Vekaleti miimessili Bedii, 
bah~enin etraf1 yuksek duvarlarla c;ev - F aht biletc;i giir sesile: ikt1sad VeHleti nakliyat miidiiri.i A yet 
rilmi§tir. T alebe oyundan ziyade kiime, _ Yirmi para eksik I .AJtug, nakliyat 1ube miidiirlerinden Beh-
kiime ya konu§UT, ya piyasa edet. Za - Diye bag1rd1g1 zaman, biraz evvel ne ~,;et Cerna!, Denizyollan mi.idiir muavini 
ten be§ nihayet on dakikahk bir teneffiis- kadar yanh§ dii§i.indiigiimii anlad1m. Et- Nihad, Ba)kan konseyi daimi sekreteri 
te oynamalarma da imkan yoktur. rafta homurdanan sinirli yolcularla, bir $inasi. 

T abiatile boyle bir rejim ~ocukta ser· yankesici yakalamt~ kadar sur at eden bi- Yunan heyeti: 
best dii§iinmek, serbest hareket etmek, Ietc;inin gozleri oni.inde ona yirmi para Hukumet mumessilleri: Deniz mirala-
becerikli ve mute~ebhis olmak kabiliyet- vermek, benim cesaret edecegim ~ey de· y1 Scarpetis, deniz kaymakam1 Ath. 
lerini ezer. gilmi§. Tsenberapoulos, deniz yiizba§tst Canni-

Boyl bir sistemle yeti§en zekalar hep- Tramvaym duvarlannda «paras! nok- nas. 
si bir degirmende hamur haline gelerek san sr;elen yolculann biletini, diger yolcu· Hususi miiesseseler miimessilleri: 
kendilerine verilen emre tabi hirer alet o- Jar tamamlamava mecburdurlar» gibi Heic Shipping Line umumi miidurii Ka-
lurlar. levhalar asth olmasmt nekadar isterdim. limnopoulos, daimi sekreter hariciye ka-

Miikemmel memur yeti~tirmek husu - B 1 b 1 h 1 d k b · I oy e ir ev a 0 rna I c;a emm yar- tiblerinden Hac! Vasi yan. 
sunda leyli lise ve kolejlerin ne biiyiik bir d kl'f · 1 d' b'!' 1m te 1 etmem onu simr en 1re lit, gii- Yugoslav heyeti: 
rol oymyabilecegini F ransada ilk dii§ii - b 1 d' _] G · 

cendire i ir 1. Hariciye memurlannoan uvanc; 
nen Birinci Napolyon olmu§tur. Onye • d b' 

Kopriiniin orta yerinde in i ve trimi- Hu usi miiesseselerden: 
dinci ve Onsekizinci amda biiyiik leyli 

zin eksilmesile ferahlad1klarma hi.ikme - Yugoslav armatorlar birlil!i reisi Dr. mektebler Fransada ender idi. Bunlar Bi-
t den yolcular derin hirer oh ~ektiler. StiJ'epo Vuezerir, Zeta vapur kumpan -rinci mparatorluk devrinde inki§af bul • ., 

Ben, tammad,<YJm, bilmedigim, ken - yast umumi miidiir muavini Slanka Siridular. Tabiatile bu kadar merkeziyetc;i 
bir devlet ancak pek ~ok memur kullan- disile bir k~lime bile konu~amadlgtm hu scvi~. 
makla idamei hayat edebilirdi. Bilahare adamcagtzdan uzakla~uken neden boy· Bu toplantmm yap1lmasma Atinadaki 

d. le en yakm bir dostumu kaybetmi~ ka • i~timada karar verilmio ve Biikre~te yahizm~tinde kullanacag1 memurlan ken 1 
1 dar uziiliiyorum? ptlan toplanhda da karar teyid edilmi~ti. 

arzusu ~eklinde c;ekirdekten yeti§tirmeK N 
devletin kendi menfaati ikttzasmdandt. • Komisyon Balkanlar arasl deniz seyrii • 

-----~~~~~--------- sefer i~lerini tanzim ve bu hususta icah !yi memur, yani §ahsiyet sahibi olmty!\n b' d k · k 
SEHIR ISLERI eden tedbirleri tes 1t e ece ve salt te -

emre ink1yad eden in san! k d k · S nik meseleleri arara rapte ece hr. on-
Birinci !mparatorluk devrindenberi bir- • 1'¥' ra bu kararlar konseye ve tasvib edilirse 

b 'hl·f d b" ·· h .. k. tl · Belediye ~:irketler kom1ser tgt irini ish a e en utun u ume enn ~ alakadar hiikumetlere bildirilecektir. 
hem en hepsi de N apolyonun a~t1g1 If! • Eski Belediye Sirketler komiseri Mu· Diin sabahki ve ogled en sonra saat 16 
gtrda yiiriimii~ler ve yalmz isim ve eti • zafferin tekaiide sevki muamelesi bit- da yapllan toplanhlar hafi olmu~tur. 
ket degistirmekle kalm1~lard1r. Merkezi - mi~. keyfiyet, diin, kendisine teblig edil- Ogleden evvelki toplanh daha ziyade ta-
yetten U·zakla•acak, memurlann adedini · t' M ff · · b raktb ~ IDI§ IT. uza erm yenne a1mu m~ma ve fikir teatisi i!e gec;mi~, og]eden 
azaltacak yerde rog~ altm1•lar. (Chauf • H · t · d'l · t' 

"" • ayn aym e 1 mt§ tr. sonraki ic;timada mevcud meseleler iize-
fage) sistemini ve leyli mekteh zihniye - Dai're a" mt'rlert' defter tutacak d h k · 1 rinde her art eyet te no ta1 nazar anm tini daha ileri gotiirmii§lerdir.>> 

Selim S1rr1 Tarcon Diin, Belediye ~ubelerine gonderilen bildirmi~lerdir. 
Komisyon toplanhlan 4-5 gUn siirecek 

bir tamimde, Belediye riyaseti tarafmdan 
ECNEBI MEHAFILDE 

Bir Alman san' at sergisi 
a~tltyor 

Sehrimizdeki Alman ha~konsolosunun 
delaletile, Alman san'at ve tezyini !an'at 
eserlerinin te~hiri ic;in, Giizel San' atlar 
Akademisinde bir sergi tertib edilmi~tir. 
Sergi, yann saat 1 7 de kii~ad edilecek· 
tir. Sergi komiserligine Laypzig Grassi 
miizesi direktorii doktor Wichmann tayin 
edilmi~tir. Sekiz hazirana kadar devatn 
edecek olan sergi, serbest olarak hergiin 
sa at 10 dan 12 ye ve 14 ten 16 ya, pa
zar giinleri de 10 dan 18 e kadar gezi
lebilecektir. 

1 ve bu arada resmi ziyafetler verilecek, 
yaptlmasl istenilen i~lerin yanh~ anla~l • gezintiler yap!lacakttr. Bugiin Turk he· 
masma mahal kalmamak iizere bu gibi yeti diger heyetler §erefine Perapalas a 
i§ler hakkmda daire amirlerinin hirer def- resmi bir ziyafet verecektir. Cumartesi 
ter tutmalan, ve bunlar hakkmda Bele- giinii Ate§ Giine~ kuliibiinde bir ~ay ve
diye Reisine malumat vermege geldikleri rilecek ve pazar giinii murahhaslar Akay 
vakit bu defterleri de hera her getirmeleri tarafmdan Y alovada izaz olunacaktn. 
liizumu bildirilmi~tir. --Sanayi sergisinin projesi 

haztrlamyor 
Milli Sanayi Birligi diin biitiin sana· 

yicilerimize bir tamim yaparak Sekizinci 
Y erli Mallar sergisine i~tirake davet et
mi§tir. Serginin umumi projesi haznlan • 
maktadu. 

.... .•. _ 
Tiirk siivarileri 
Petfteye varddar 

Pe§te 27 (A.A.) - On birinci Etlenne 
Horthy at ko§ularma i~tirak etmek ii
zere Turk atlt spor kuliibiinden on bh· 
ki§i buraya gelmi§tir. Karde§ milletin 
miimessilleri istasyonda siivari generali 
Horthy tarafmdan kar~llanmt§tlr. 

I MALIYEDE evlenen ihtiyann ~u gene hamlesinden 

Maliyeden Belediyeye devir latife mevzuu crtkarmak ta giicr degil. 
Malum ya; izdivac, birka~ ihtiyacm ay· 

ba~lad1 n ayn yaphgt ibramla kabul olunan bir 
lstanhul Maliyesi bina ve arazi vergi- hayat degi§ikligidir. Bu ihtiyaclann ba

sile birlikte Belediyeye devredilen Ma· $tnda -asri dii§iincelere gore- parlak bir 
liye memurlarma diinden itibaren yem cihaz bulmak meselesi vard1r. Zamamn 
vazifelerini teblige ba~lami~tlr. evlenmek istiyen erkegi, her§eyden once 

Yeni malmiidiirleri para dii$iiniir. 

Oskiidar Malmiidiiri.i Cerna! Bitlis Sonra a~km yarattlgl izdivac maya 
Defterdarhgma, yerine Trabzon Mer- gelir. Klasik k1ymetini c;oktan kaybeden 
kez Malmiidiirii Abdullah, Maliye Ve- ' a~k. heves veya ihtiras ~eklinde de olsa 
kaleti emrine alman Kartal Malmiidii- gene bir kiSim yiireklerde yer bulabiliyor. 
riiniin yerine de Sile tahakkuk ba§memu- T utl!lldugu ko§eden aulamaymca da iz. 
ru Zeki tayin edilmi§lerdir. divac hadisesini doguruyor. 

VJLAYETTE Fakat evlenmenin en tahii sebebi yuva 
- kurmak zevki, ~ocuk sahibi olmak i~tiya-

Nahiye miidiirlerinin yerlerine k1d1r. 0 zevk ve i§tiyak, yava~ yava~ ru· 
komiserler tayin ediliyor hi bir ihtiyac haline yiikselir, bu yiikselit-

Bu aydan itibaren lstanbul Vilayeti ten de normal izdivac viicud bulur. 
dahilinde sivil nahiye miidiirlerinin tama- Bir asnn dortte iic; bu~ugunu bekar o
mile ha§ka vazifelere naldedilecekleri larak ya~ad1ktan sonra ansiZln evlenme
anla§llmaktadlr. Bunlann yerlerine res- ge karar veren ve hu karanm -bir hayli 
mi elbiseli komiserler tayin edilecekir. toy genci imrendirecek bir irade kuvve
Bir nahiyede biri Nahiye Miidiirliigii- tile- yerine de getiren saglam biinyeli, 
nii, digeri emniyet i~lerini idare edecek saglam yiirekli ihtiyar ~u saydtgtm!Z ihti-
iki komiser bulunacakttr. yaclann hangisine yenilmi§tirL Ben ne 

lzmir Valisi ~ehrimizde para hmmt, ne de ~ocuk sahibi olmak i§-
lzmir Valisi F azh diin Ankaradan tiyakmt bu vaktada miiessir gormiiyorum. 

~ehrimize gelmi§tir. Cumartesi lzmire Y eni giivey mutlaka a§•klar ziimresinden-
gidecektir. F azltya ho§ gel din, deriz. dir. 

~·-·~ 
Kocaeli Meclisi U mumisi 

dagtldt 
izmit 27 (A.A.) - Meclisi umumi 

1936 biit~esini y aparak ~ah§masmt bi -
tirmi§tir. Bugiin daimi enciimen iiyele· 
rini se~mi~tir. llimizin 1936 varidat, 
masraf biitc;esi 813,400 lira olarak tes
bit edilmi§tir. Bunun 160,923 liras1 
Muhasebei Hususiye birinci kiSim 
96,771 liras1 muhtelif, 14,061 lirasJ Zi
raat, 6,658 liras1 baytar, 43,187 lirast 
s1hhat, 293,121 lirast Kiiltiir, 175,o91 
lirast Naf1a fevkalade ve 22,988 lirastm 
da adi nafta i~lerine aylrmi~ttr. 

Bu ak~am enciimen iiyeleri tarafmdan 
arkada~larma 50 ki~ilik bir aynhk ~a
leni verilmi~tir. ---···-
M. Ribbentrop tekrar 

Londraya gidiyor 
Londra 27 (Hususi) - Berlinden bil

dirildigine gore, M. Ribbentrop onii -
miizdeki cumartesi giinii Londraya ha -
reket edecektir. Birka~ giin Londrada 
kalacak olan M. Ribbentrop, gec;enlerde 
Berline giden Lord Londonderiye iadei 
ziyarette bulunacakhr. 

T evekkeli goniil kocamaz dememi§ler. 
l§te insan, doksan ya§ma yakla§uken de 
evlenebiliyor. Danst bekarhg1 sultanhk 
samp ta hayahn en biiyiik zevkine riiya
da ka~1k tutanlann ba§ma !.. 

M.TURHAN TAN 

Ktzdaya teberrii 
K1zllay cemiyeti Eminonii kaza §U • 

besinden: 
11/5/936 tarihinde yap1lan ke§idede bi
letlerine biiyiik ikrarniye isabet etmi§ 
olan !stanbulda Biiyiikc;ar§Ida Kalpak 
c;1larda Bay Sami, Bay Mehmed, Bay 
!zzet ve Bay Yekta tarafmdan cemiyeti 
mize 200 lira teberrii edilmi§tir. 

Bu hamiyetli yurdda§lanm1za alenen 
te§ekkiirler ederiz. 

fcra dairelerinde muamele 
durdu 

935 mall senesinin bitmesi dolaYlsile 
icra hesabatmm 936 senesine devri i~in 
maJ1sm 30 uncu cumartesi ve haziramn 
birinci pazartesi ve ikinci sah giinleri 
icra muhasebesince tediyat ve tahsilat 
yapilm1yacak ve ihtiyati hacizler gibi 
acele i§ler miistesna olmak tizere icra 
ve iflas dairelerile icra muhasebesine 
i~ sahibleri kabul edilmiyecektir. 

-

cumhuriyetln tefrlkas1 : 17 - N umaramz I dedi. - ,Soyle yiirii I 
- Ne varki? Ne oldu? 

i§ten daha ne karlar ~tkacak? Bend en 
ziyan gordiin mii hie;? Bir kere burnun 
kanad1 mt? Doktoru filan buak arttk ... 
Biraz eglen yahu... Bar lara filan gitti
gin var m1? 

- Dur, ~imdi, acele etme! 

- Goziimde tiitiiyordun bel hi ki 

SERSERi 
Suzan yo! ortasmda durdu ve ciddi bir I 

yiizle: 
_ He! .. dedi, sen beni de oyle ser -

sem ederek aldatlyorsun. 
$adi, gelip ge~ene hie ehemmiyet ver

miyerek Suzam bir kolundan tuttu ve 
kendine ~ekerek bag1rd1: 

_ Suspus ol be I Sen benim arkada -
§lmsm. Ne zaman aldat.tlm seni? Ka -
zand1g1m1zJ beraber yed1k, gene de be-. 
raher yeriz. 

Bir sinemaya girdiler. 
Filim bitmeden evvel, Sadi: 
- Ben ~1k1yorum, dedi, sen otur. Si

nemadan c;1kmca beni sokagm i~indeki 
lokantanm oniinde bulurs~n. 

- Y emek mt y1yeceksm? 

Yazan : Server Bedl 

- Haytrl 
- E nereye gideceksin? 
- Simdi sorma, sonra anlarsm. 
- Ben de geleyim. 
- Hay1r, otur. 
Sadinin maksad1 ahali ~1kmadan evvel 

gardroba ugramaktl. Orada hi~bir e§ya
Sl yoktu; kalabahk giinlerde muvaffak o
lan ve eskiden iki iic; defa yapt1g1 bir do
landmc1hg1 tekrarlamak istiyordu. 

Acele i§i varmt§ gibi tela~la gardro
ba ko§tu: 

- Benim pardesiiyii ve fapkayt verI 
dedi. 

Halbuki ne §apkast, ne de pardesiisii 
nrda. 

Vestiyer: 

Sadi ceplerini ara§ttnyordu: 
- Hay Allah belastm versin I dedi, 

numaram1 dii§iirmii§iim. Vapuru kac;1 -
racagtm. N ah §U kar§tki pardesu ... Ge
tir bak, gostereyim. 

Vestiyer ~apka ile pardesiiyli tered • 
diitle getirdi, fakat Sadinin eline vermedi. 
T ezgahm iistiine koymu§tu. 

Sadi pardesliniin ic;indeki terzi imza
sm• gostererek: 

- N ah I dedi, benim terzim. ... Ct"
ketimin yakasmm altmda da ayni imH 
var. lstersen bak. Vapurumu kacrua • 
cag1m. 

T ezgahm iistiine hir avucr bozuk pa· 
ra buaktt ve tabii bir jestle pardesiiyii de 
§apkayl da alarak h1zla uzakla~tl. 

Yirmi dakika kadar sonra lokantanm 
oniinde onu bulan Suzan, elinde pardesii 
ve ~apka olduguna dikkat etmemi§ti: 

- N e oldu) Stk1ldm mt? N eden kac;
hn? Filim c;ok giizeldi. 

Sadi onu ltolundan c;ekerek tenha yo
ku§a dogru siiriikledi: 

Sadi elindekileri gostererek muvaffa· 
kiyeti anlattt. 

Suzan i~inde nefret eksik olmayan bir 
hayret ve takdirle ona bak1yordu: 

- Korkmu~um ben send en I dedi. 
- Send en ba~ka herkes korksun! Ben 

o iki ft~l tuzlu suyu yuttuktan sonra ar -
bk kainat bana v1zgelir. 

Arka sokaklardan dola$arak caddeye 
~·kmt§lardl. Sadi dedi ki: 

- Haydi giindiizki lokantaya gide
lim ve kafay1 c;ekelim. 

Suzan eve gitmege mechur oldugunu 
soylemi§ti. Fa kat Sadi onun koluna ya
pt~arak viicudiinii bir kere daha kendine 
dogru c;ekti: 

- Yiirii be ahcr1k... Bunak ihtiyar
dan btkmadtn mt hal a? Y oksa sen de 
mi ihtiyarladm? Yiirii ... Bu ak§am biraz 
eglenelim. Y ann c;ah~acag1z. Simdi Ma
dam Afro gibi sana da m1 vaidlerde bu
lunaytm. Giinde sekiz on papeli cebinde 
bil! Enailigin lUzumu var mt? Bak bu 

- Doktorla ya~tyab hir kere gitme
dim. 

- Gordiin mii ya) Bol bol dansede

riz. 
Giindiizki lokantaya ve yukanki katta 

ayni locaya girdiler. Biitiin katta kendile

rinden ba~ka hi~ kimse yoktu. Sadi, bir 
sofra ba~mda eglenceye haztrland1g1 za
manlar yapt1g1 gibi avu~larile masamn 
ortiisiinii iitiiledikten sonra ba§UCUna ge
len garsona: 

- Ra k1, iki goziim, rak.t I dedi, ban a 
hicr sormadan istedigin mezeleri yaptlr, 
getir: Soguk, steak, tatb, tuzlu her tiir
liisiinden olsun l 

Garson gittikten sonra Suzana bakt1: 
- Ulan kan, seni bulduguma oyle 

memnunum ki ... Ver elini hana, uzat ... 
Ermeni gelini gibi kmtma oyle... Y a· 
hud toyle yanihta gel otur. 

diin gece uslu durmu!jum. 

Sonra: «Am an Allah!» diye bagm~
rak ~akrak bir kahkaha saltverdi. Suza

mn yiiziine bakarak giilmekten katih
yordu: 

- Aman Allah... Seni Hind ktz1 
ktyafetinde gormeli. 

- Hind kiZI ktyafeti nas1l olurmu§ 
ki? 

- Onu ben de bilmem amma uydu· 
racagtz . .. Uzun bir entari giyeceksin, 
beline bir ku~ak takacaksm. Ne bileyim 

ben ... Bir resim buluruz, ona gore bir 

ktyafet uydururuz. Ka~lann da boyle 

yolunmu~ olm1yacak. Rasbk ~ekersin. 

Bunlan sen bana buak. Aktarliigiim de 
vardtr benim ya ... Ben sana hir makyaj 

yapaytm da gar: Aman Allah ... Ben de 

sakal takacagtm. 
-Sakal m1~ 



I CUMHURiYET 

Golf mac;lar1 bitti 
Ecnebi diplomatlarm i,tirak ettigi miisabaka
larda birinciligi ingiliz el~isi Sir Persi Loren 

kazand1 ve dun miikafatlar dagibldi 

Duymadaklaramaz ve 
bllmedlklerlmlz 

Romatizmaya birebir 
Ylldirim

dan korkmtyan 
yoktur denilebi -
1 i r . Giiriilti.isii 
te§bih tarikile i -
fade edilemiye -
cek kadar kor -
kun.c olan bu se
mavi afet , yakb 
g1, y1ktlgt ka · 
dar da tedavi e -
dermi§ meger. 

Pensilvanya ka- ~-

sabalarmdan birinin analisinden Ade -
line Slover isminde bir kadm, seneler
denberi romatizmadan mustaribmi§. 
Son zamanlarda, hastahj,{J. o kadar art-

Sagda dost ingiliz el~isi Sir Pers, 
Loren golf esnasmda, solda birin
dligi kazanan elfi bizzat refika-

• m1~ ki, ko§e minderinden kalkamaz ol
mu§. Giinlerini ve gecelerini, uyku ve 
rahat yiizi.i gormeden inliye inliye ge· 
c;iren bu kadmcag1zm evine, gel¥enler -
de yddmm di.i§mii§. Ylldmmm isabet 
ettigi yer romatizmah kadmm pek ya
kmmda oldugu ir;in, darbenin §iddetin
den o bic;:are de hissesini almt~, yere yu-

srnrn elile miikiilatr alryor 

Diin Zincirlikuyudaki lstanbul Golf 
kuliibii sahasmda 1936 ilkbahar final 
ma~lan yapilmi§ ve kazananlara kupalar 
dagtblmi§tlr. Bu miinasebetle §ehrimiz -
de.lf,i ecnebi sefirler, biiyiik §irket ve ban
ka miidiirleri final ma~lanm seyretmek 
iizere kuliibe gitmi§lerdir. Final ma~la -
nna bizzat !ngiliz biiyiik el~isi Sir Persi 
Lorenle zevcesi Ledi Lorenin i§tirak et
mesi biiyiik bir alaka uyandrrmi§hr. Ma~
lan seyredenler arasmda Japon el~isi M . 
Tokugava, Amerikan ve lngiliz sefareti 
erkam, Yunan sefareti deniz ata§esi mir
alay Ekonomo, Tramvay §irketi miidii -
rii M. Albert Hansens ve bir~ok tanm
mi§ zevat bulunuyordu. Diin §ehrimize 
gelen Lord Lloyd da saat be§e dogru 
kuliibe gelerek ma~m son safhasmi sey -
retmi§tir. 

Ma~lar neticesinde, lngiliz sefirinin 
zevcesi, kazananlara kupalar dag1tm1~ -
t1r. Bu esnada kuliib azasmdan M. Ge -
saryan davetlileri ~aya davet etmi~tir. 

Final ma~mda, birinciligi kazanan in
giliz biiyiik eh;isi kupasm1 zevcesi Ledi 
Lorenin elinden ahrken §iddetle alkr~lan
mJ§tlr. Diger kazananlar §Unlardrr: M. 
Kernick, Madam Crabbe, M. Suraski, 
M. Roberts, M. Blambaeh, Matmazel 
Gindorff. 

Kupalarm tevziinden sonra, lngiliz se
fareti deniz ata§esi miralay Makdonald 
krsa bir nutuk soyliyerek lstanbul Golf 
kuliibiine kar§I gosterdigi biiyiik alaka
dan dolay1 ingiliz biiyiik el~isine bilhas
sa te§ekkiir etmi§ ve diinkii muvaffaki -
yetten dolay1 kuliib namma tebrik et -
mistir . 

Diinkii golf oyunlart esnastnda 

Finlandiya giire~ taktmi bugiin 
geliyor 

~ehrimizde Ti.irk milli taklmile ikisi 
alafranga, ikisi de serbest gi.ire~ olmak 
ilzere dort miisabaka yapacak olan Fin
landiya gi.ire~ tak1m1 bugi.in Polonya 
bandrrah Kosciasko vapurile istanbula 
gelecektir. 

Polonya vapuru iki buc;ukta Galata 
nhtunma yana~acak ve Finlandiya ta
kuru merasimle kar§Ilanacaktlr. 

Istanbul Dagcthk kuliibii ic;in 
Uludagda hususi ev yaptlacak 
!stanbul Valisi Muhiddin Ustundag. 

istanbul Dagci11k kuli.ibi.i ic;in Uludagda 
hususi bir ev yapttrmaga karar vermi§· 
tir. 

Uludagda yap1lacak ev ir;in Almanya
dan krokiler ve dag evleri planlan ge
tir-ilmi§tir. 

Yap1lan te§ebbi.isata gore Uludaga 
kurulacak ev, oniimiizdeki mevsim i~in 
haztrlanml~ olacaktlr. 

Uludagdaki biiyuk otel civarmda ya
pilacak istanbul evi 60 ki§ilik olacakttr. 

Bu hususta yapilan tetkikat pek ya
kmda bitecektir. 

Boks i~lerine giire~ federasyo
nu bakacak 

1927 senesi Ankarada yap1lan umumi 
spor kongresinde lagvedilen bosks fede
rasyonunun yeniden ihyas1 dii§iiniil -
mektedir. 

Tiirk spor kurumu umumi merkezi 
boks hareketleri inki~af edinciye kadar 
Gi.ireiii Federasyonuna baghyacaktir. 

~inlandiyadah giire~c;ilerle ya-
ptlacak miisabakalar 

Tiirk Spor kurumu olimpiyad komi -
tesinden: 

30, 31 may1s ve 2, 5 haziran 936 tarih
lerinde Taksim stadyomunda yap1la -
cak olan Fenlandiya giire~c;ileri i~in a
~agidaki noktalarm gozoniinde tutul -
nasi onemle bildirilir: 

1 - Davetiye yoktur. Biletsiz kaptdan 
1i<; kirnse girmiyecektir. 

2 - 30 ve 31 mayts cumartesi ve pa
~ ar giinii miisabakalara saat 15 te ve 
~' 5 haziran sah ve cuma giinleri de 17,30 
la ba§lanacakhr. 

3 - Bilet gi~eleri miisabakalarm ba~
qngiCmda kapah bulunacagmdan bi -
'lerift vaktinde temini rica olunur. 

- Triblln biletleri !50 kuru§. Balkon 

ve ringin etrafmdaki sandalyeler 100 
kuru§tur. 

5 - Tribi.inlerle balkonda oturmak is
tiyenler caddedeki biiyi.ik kap1dan, rin
gin etrafmda oturmak istiyenler de so
kak ir;indeki yan kap1dan girebilirler. 

6 - Balkon ve sandalye biletleri mev
cud yere gore say1h oldugundan balkon 
bileti alanlar sandalye tarafma ve san
dalye bileti alanlar balkona gec;emezler. 

7 - Gazetecilere balkonda hususi yer 
aynlmi§ oldugundan oraya oturmalan 
rica olunur. 

8 - Telle c;evrilmi§ olan mi.isabaka sa
hasma hakemlerden ba§ak kimse gire -
miyecektir. 

Franstz - Efgan hokey taktm-
lan mac;t 

Paris 27 (A.A.) - Franstz muhtelit 
tak1mt, bir hoke miisabakasmda Ef -
ganistan taklmma stf1ra kar~1 sekiz sayt 
ile galib gelmi§tir. 

Yumurtalanmtz ic;in faydah bir 
afi~ 

Tiirkofis umumi merkezi ~ok faydah 
bir afi§ hamlatmJ§tlr. Ba§hca ihrac 
maddelerimizden olan ve parasr dogru
dan dogruya koyliiniin eline ge~;en yu
murtalanmizm iyi ve temiz bir ~ekilde 
toplanmasJ ve muhafazas1 i~in bu afi§te 
usuller gosterilecek ve nasihatte bulunu
lacakhr. Afi~ler en hiicra koylere kadar 
tevzi edilecektir. 

Ticaret Odast kadro ve biit~esi 
Ticaret Odasmm evvelce resml sene 

itibarile tanzim edilen biitc;esi !ktJsad 
Vekaletinden verilen bir emirle mali se
neye c;evrilmi§tir. Bunun i~in ilk defa bu 
sene yedi ayhk olarak tanzim edilen ye
ni biitc;e tasdik i<;in fkttsad Vekaletine 
gooderilmi§tir. 

Y eni biit~e ile beraber ayba~mdan iti
baren Oda kadro ve te~kilatmda da mii
him degi§iklikler yap1lacakhr. Simdi ye
ni bir sanayi ~ubesi ihdas edilmektedir. 
Bu ~ubenin 240 lira maa~h bir miidii
rii, 160 ~ar lira maa~h iki rapurtorii bu
lunacakhr. T etkikat ve istihbarat ~ubesi 
miidiirliigii kaldmlmakta, yerine bir ti
caret ~ubesi miidiirlii~ii ihdas edilmekte
dir. Bu uada diger ltiSJmlarda da bllZt 
degi~iklikler olacagJ anla~llmaktadJr. 

1 

varlanmi§, hatta bayilmt§. Ay1ldig1 za
man, sanki biraz evvelki yatalak basta 
kendisi degilmi§ gibi tlp1~ hpt§ yi.iri.i -
mil~, sokaga t;tkmi~, hulasa piriipak ol
mu§. 

Yddmmm, bozuk saatleri i~leten 
mahir bir saatc;i ustast oldugunu soy -
lerler aroma, romatizma ilac1 vazifesi 
gordi.igi.i i§itilmemi§ti. 

Hayat lstatlstlftl 

!ngilizler bir is -
tatistik yapml§lar. 
Bu istatistige gore 
80 sene ya§tyan bir 
insan, hayatmm e
sasmt, daha dog -
rusu idamesi esba
bim te§kil eden 
yemek, ic;mek, lf -
yumak gibi i§ler 
ir;in ancjk 27 sene 
sarfediyormu§. to
san hayatmda, ye
mekten ve uyu • 
maktan <;ok daha 
miihim ~eyler ol -
duguna gore, bunu 
pek tabii bulmak 
lazimdir. Ancak is
tatistigin bu tabii 
tarafmdan ba§ka 
gi.iliinc ve feci iki 

~· noktas1 daha var. 
80 ya~ma Kadar muammer olan bir 

fani, hayatmm 5 sene, 302 gi.in ve 10 
saatini otomobil, tramvay, vapur bek-
1emek gibi omiir torpiisii i§ler i~in he
ba ediyor, burnunu ve terini silmek i
c;in 13 gun, 8 saat, 28 dakika vakit kay
bediyormu~. Bu merakh istatistik, hu 
ya§a gelebilen bir adamm biitiin om -
ri.inde 4 giin, 2 saat, 26 dakika esnedigi
ni, ve tam 7 gi.ini.inii de, gomleginin 

1 di.igmelerini kaybedip aramakla gec;Ir-
1 digini kaydediyor. 

Bu, i§in gi.ili.inc tarafJ.. Feci taraf1 da, 
bir insamn biiti.in hayatmda ancak 1 
gi.in, 22 saat ve 3 dakika gi.ildi.igi.idi.ir. 

Diinyaya ad1m1m atarken aghyan, 
diinyadan aynhrken etrafmdakileri ag
latan insan oglunun bu iki tarih ara -
smda bile ancak iki giin giilmesi ha
z.in degil mi? 

Bir tavzih- -----
Bir eczane hakkmda ac;1lan davaya 

dair 27 may1s tarihli niisham1zda g1kan 
bir yaz1 iizerine Be~ir Kemal eczane -
sinden ~u mektubu aldtk: 

Muhterem gazetenizin 27 may1s 1936 
tarihli niishasmm ikinci sahifesinin ii
c;iincii siitununda (Hastaya Hac; vermi
yen eczanenin muhakemesi) ba~hg1 al
tmdaki yaztda mahkemede soylenen 
sozlerin zabttnameye tamamile mutabik 
olm1yarak nakledilmi~ bulundugunu 
gordiim. Bu yaztda bilhassa Dr. Osman 
Saibin ifadesinin aynen nakledilme -
mi~ bulunmas1 miiessesemiz aleyhinde 
fena zanlara yol ac;:acak mahiyette bu -
lundugundan bu tavzihnameyi yazmak 
mecburiyeti has1l olmu§tur. Dr. Osman 
Saib ifadesinde, kendisinin taleb ettigi 
(Adrenalin) ampuliini.i verdigimizi ve 
fakat ac;tk ve muakkam §mngam1z ol
madigmt bildirdigimizi soylemi§tir. Mu
ayenehanesinin o saatte kilitli ve anah
tarm da hizmetc;ide bulunmasmdan do
layt kabinesinden ~mnga getirmesine 
imkan olmad1gmt da ilave etmi§tir. Soy
lenen sozler bunlard1r. Goriiliiyor ki 
miiessesemiz hakkmda (baygm hastaya 
yardtm edilmemi§) gibi bir hal mev -
zuu bahsedilmez. Esasen muavenete 
muhtac; olanlara yardtm mi.iessesemizin 
kuruldugu 38 senedenberi ~ian ve pren
sipidir ve her ay en a§aj,{J. bu gibi 30-40 
vak'a ile kar§Ila§an mi.iessesemiz her de
fasmda icab eden yard1m tedbirinde asia 
ihmal gostermemi§tir. S1rf bir suite -
vii ve tefehhiim neticesi olarak bir ha
disenin miiessesemizin haysiyet ve iti
banm k1racak §ekilde efkan umumiye
ye aksettirilmesi bizi son derecede mii
teessir ediyor. Hak ve hakikat pek ya
kmda adaletin 1~1gile aydmlanacaktir. 

Cemal Nadir, Bursada bir 
sergi ac;b 

Bursa (Hususi) - Karikatiirist Ce • 
mal Nadir burada bir karikati.ir sergisi 
ac;tl . Halkevinde ac;tlan bu sergide Vefa 
lisesi tarih muallimi ilhan, KaZim Na
mi Duru ve Cerna! Nadir birer konfe -
rans verdiler. 

~P~STEI . {4 ~ 

Bir tren kazas1 

Bir kad1n1n iki ayag1 
birden kesildi 

Evvelki ak§am Haydarpa§ada bir ka
dmm ayaklarmm kesilmesile neticele -
nen feci bir tren kazas1 olmu§tur. 

tlskiidarda Mahmudpa§a mahallesin -
de oturan Hasibe isminde bir kadma, 
!zmitte bulunan bir akrabast bir sepet 
kiraz yollami§hr. 

Hasibe Devlet Demiryollart ambarm
dan bu emaneti almak ic;in, evvelki ak
§am saat 17,30 da Haydarpa§a istasyo -
nuna gitmi§tir. 

Kadmcagtz ambara gitmek ic;in 8 nu
marah hattm iizerinden gec;erken bu 
hatta manevra yapan katara bagh sar
mc; vagonu birdenbire geri gelerek ka
dma garpml§ ve yere dii~iirmii§tiir. 

Kadm, feci bir tarzda tekerleklerin 
altma yuvarlanml§ ve ac1 ac1 bagirma
ga ba§lamt§tlr. 

Bunun iizerine katar durdurulmu§sa 
da sarmc;: vagonu zavalhmn iki baca -
gmt birden kesmi§tir. 

Derhal c;agmlan cankurtaran otomo
bili ile yarah, Ni.imune hastanesine 
kaldmlmi§ ,fakat f3zla kan kaybetti -
ginden c;ok gec;meden olmi.i§tiir. tlskU
dar Miiddelumumi muavinlerinden Or
han bu feci kaza hakkmda tahkikata 
ba§lami~hr. 

GENC KIZA <;ARPARAK YARA -
LAMI~ - Neft Sendikat §irketine aid 
775 numarall hususi otomobil, di.in sa .' 
bah saat 11 de Bomonti tramvay dura
gmdan gec;erken Olga isminde bir Rum 
kiZlna <;arparak yaralaml§tlr. 

Otomobilin ~oforii Vladimir yakalan
mi~ ve hakkmda takibata ba§lanmt§tlr. 

KUMAR OYNARLARKEN YAKA. 
LANMI~LAR ~ Kas1mpa~ada vapur 
iskelesi civarmda 6merin kahvesinde 
kumar oynamakta olan Mehmed, 1sma
il, 6mer isimlerinde ii~¥ ki§i polisler ta
rafmdan sug iizerinde yakalanmi§lar -
d1r. 

RESER, HIRSIZI ELE VERMi~ -
Di.in, Pangalbda Dersane sokagmdaki 
Park apartlmanmm c;ama§Irligmdan i -
t;eri mec;hul bir hlrSlZ girmi§ Ve oteberi 
c;almakta iken aparhmandakilerin gii -
riiltiisiinden korkarak kac;mi§br. 

Vak'ayi haber alan polisler aparb 
manda tetkikat yapm1~lar ve .,;ama~tr -
hkta bulduklan bir ke r i.izerinde t.ah-
kikatl derinle§tirerek Mi.irsel ismindeki 
h1rs1Z1 yakalami~lard1r. 

LOKOMOTiFTEN DU~EREK YA -
RALANMI§ - Diin ak§am Sirkeci §i
mendifer istasyonunda, lokomotifi yag
lamakta olan ate§t;i Sad1k muvazenesi
ni kaybederek lokomotifin i.isti.inden 
yere dii~mii~. burnundan ve sol kalc;a
smdan tehlikeli surette yaralanmt§hr. 

Yarah Cerrahpa§a hastanesine kal -
dmlmi§hr. 

PENCEREDEN DU§EN <;OCUK -
Arabcamisinde !skender caddesinde 23 
numarah evde oturan A vramm 2,5 ya -
~mdaki oglu Yasef, diin yedi metro 
yiiksekligindeki pencereden sokaga dii
~erek yaralanmi§hr. <;:ocuk cankurta -
ran otomobilile ~i§li hastanesine kaldt
nlmi~ttr. 

Tunceli f\.dliyesinde faaliyet 
Elaziz (Hususi) - T unceli adliyesi 

faaliyete gec;eli az zaman oldugu halde 
kanundaki siirat prensipini ehemmiyetle 
tatbik etmi§ ve bir~ok muhakemeleri hi
tama erdirmi~tir. 150 den fazla derdesti 
riiyet ceza evrak1 devralm1~ ve bitirmek 
iizere bulunmu§tur. 

Y eniden ve asri bir hapishane yap!l -
mas1 takarriir etmi§ ve etiidlere ba§lan -
mi§hr. Y eni hapishane ayni zamanda 
hocerevi hapis cezalanm da tatbika el
veri§li olacak ve her bak1mdan bir san' at 
ve i§ miiessesesi olacaktrr. Hapishanenin 
bilhassa ziraate elveri§li geni§ bir sahada 
kurulmas1 mutasavverdir. 

Bursa Askeri lisesinin ktr 
eglencesi 

Bursa (Hususi) - Buradaki Askeri 
lise yemekli bir k1r eglencesi verdi. 
Bursadan davetli olan birc;ok zevat aile
lerile bu eglencede bulundular. Bine 
yakm davetli mektebin yemekhanesin
de birer mekteb talebesi gibi yemek ye
diler. 

Aralarmda Belediye reisimiz Cemil 
Oz, Vali muavini Edib de vardt. Bu ye
mekten sonra mektebin bahc;esinde ta
lebenin jimnastik hareketi, Zeybek o
yunu ve diger oyunlan seyredildi. K1r 
eglencesi ak§ama kadar devam etti. I 

Mektebin miidiirii erkamharb mira -
lay1 Besimle muallimler ve zabitler da- · 
\retlilere mektebi gezdirdiler. 

Elazizde ~iddetli yagmurlarm 
has an 

Elaziz (Hususi) - Elazizde yagan 
yagmurlar afet halini almt§ ve bir hayli 
tahribat yapmi§hr. Bir arahk soguk art· 
mi§ ve hafif kar yagmi§hr. 20/ 5/ 936 dan 
itibaren hava vaziyeti diizelmege ba§la -
mi§ giinlerce devam eden sisli yagmurlar 
dinmi§ hava ISinmaga ba§lami§hr. 
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Y unan ricali zehirlendiler mi? 
Belgradb 

ile 
bir doktora gore Adrenaline 
zehirlenerek olmii,Iet 

[Bal]taratl 1 tnct sahtteael 
mekte ve olen Yunan siyaset adamlarmm 
Adrenalinele zehirlenmi§ olmalan muh -
temel bulundugunu soy]iyerek bu miit -
hi§ zehir hakkmda baz1 maliimat vermek
tedir. Bu yaz1y1 ikhbas ediyoruz: 

Belgrad, may1s 936 - Ba§ta, salta -
nat naibi Kondilis geliyor. Makedonya -
mn eski c;:ete reislerinden olan, cumhuri -
yeti kralhgm aleyhinde, ve kralhg1 cum-

huriyetin aleyhinde kulland1ktan sonra en 
yiiksek iktidar mevkiine c;1kan bu adam, 
kah krab namlan kah Yenizelos~u ge· 

neralleri kur§una dizdirmi§ti. General 
Kondilis, belki de bir krah kovmaga ha
mlandigi mada oldii l Bir krah ki, ba -
basmm elinden bizzat aldigi tahtJ, ona 

kendisi iade etmi§ti. Esrarengiz bir oliim. 
Sak1t diktator, gargara yapmak i~in bir 
ilac aldigi mada,. yild:nmla vurulmu§ 
gibi yere yuvarland1 ve bu kleft reisinin 
cesedini, Atinanm en me§hur doktorlan 
muayene ettiler. Kimisi katalepsi dedi, 
kimisi niiziil hiikmiinii verdi. Yirmi dort 
saat siiren miinaka§adan sonra fethi meyit 
yapildi, §iipheli bir§ey bulunamad1. Ci -

gerlerde dayk1 sad1r alameti goriildi.i; vii
cud de tasalliibii §erayin bulundu, beyin
de bir kan damannm koptugu, nezfi di
magi neticesinde fiic'eten vuku bu!dugu 
tesbit edildi. 

Cenaze alay1 yap1ldi. T abut top ara
basma konuldu. Askeri mlZikalar ~o -
penin cenaze mar§Im ~aldilar. Bayrak -
lar yanya indirildi. Zabitler, kollanna 
siyah §eridler takhlar, papazlar, hazin ve 
yeknasak seslerle ilahiler okudular. A -

leliisul toplar atJld1. V e toprak, biitiin 
omriince, bir insan viicudiine gizlenmi§ 
volkan halinde ya§Jyan bu adam1, kuca
gma ~ekti. 

Birka~ giin sonra, Ba§vekil M. De -
mircis, gece, rahat rahat yatagma yattJ 
ve bir daha uyanmad1. Konulan te§his 
kat'i idi: Fiic' eten. 

Cenaze alayr yaprld1. Bayraklar ya -
nya indi, mmkalar ~almd1, papazlar i -
lahi okudu, delegasyonlar geldi, hiiziinlii 
nutukJar soyJendi Ve a~1hp kapanan top

rak, metin ihtiyarm cesedini kucaklad1. 
Arhk, miithi§ «Hecate», ii~ ba§h, ce

hennemi ilah, bir tek kurbanla iktifa ede
miyordu. Bir gece ic;inde, eski Ba~vekil 
Panagis Caldarisin, dii~manlarmtn ka -
plSI onlinde Harakiri yapamJyan bu inad-

c1 adamm, camm ald1. Caldaris, parla .. 
mentodan avdet ettikten sonra, bir hka• 
mk!Jk hissetmi§, nefesi darla§ml§, oksiir • 
mege ba§lamJ§ ve oksiiriikten sonra ani 
bir oliimle olmii§tii. Resmi biiltende, bi • 
c;are Caldarisin cenazesinin eski bir Ba§• 
vekile yab§an merasimle kaldmlacagt 
bildiriliyordu. 

F akat, ahirette, ~;ifte §enlik vard1. A· 
nadolu Harbinde Y unan ordulan ba§ku· 
mandanhgmi yapml§ olan General Pa • 
raskevopulos ta, ayni gece, ecdadJnln 
ruhlanna kavu§mU§tU. Onun oliimiinde 
de, fennin, aczini izhardan ba§ka bir§ey 
yapmad1g1 fiic' eten ile kar§Jia§t!mi§h. 

Bu oliimlerin her ii~ii de tabil oliimdii. 
Fa kat, goriinii§te tabii bir oliim ika et • 
mek imkam yok mudur? Kimseyi kas -
detmiyoruz. Maksadimlz itham degildir. 
F alc.at, birkac; ay ic;inde, bir memleketin 
ileri gejen siyaset adamlanm mahveden 
bu facia1t, beklenmedik oliimler, ne de 
olsa, resml tezin tesirinden haric olarak 
tetkik edilmek ihtiyacmdad1r. 

Biz, Adliye hekimlerinin nazan dik
katini celbedecek hi~bir iz b1rakmryan, 
bununla beraber, en kuvvetli insan vii • 
cudiinde, uzviyeti, birhc; saniye ic;inde 
imha edebilen uzvi bir zehirin mevcudi -
yetini iddia ediyoruz. Bu zehir, cigerler· 
de kan riikudeti yapmak suretile nezfi 
dimagiye, fiiceye veya inbta1 teneffiise 
sebebiyet vermektedir. Birkac; santigram· 
hk, azami ktr~ santigramhk miktan diin
yanm en kuvvetli atletini ani surette ol· 
diirmege Hfi gelen bu zehiri yutturmak • 
tan kolay bir§ey yoktur. Borjialann ze • 
hirinden daha kuvvetli olan bu zehirin a· 
d1 Adrenalinedir. 

Suda eriyebilen Adrenaline dogrudan 
dogruya asab iizerinde tesir yaparak, kan 
damarlarmr §iddetli surette tazyik eder ve 
§iryanlarda, kanm cevelamm birdenbire 
artmr. Bu tazyik1 ekseriya, tehlikeli bir 
inbisat takib eder. 

Adrenaline, fazla miktarda verildigi 
takdirde, cigerde had bir §i§lik has1l e -
der. (Caldaris vak'asile mukayesesi) da· 
mar kopmasm1 intac edebilen bir Hyper· 
tonie yapar. (Kondilis vak' asile muka -
yesesi). ~iryamn inbisahm ve tasallii • 
biinii intac eder. (Demircis ve Paraske
vopulos vak' asile mukayesesi) ve dimag· 
da yahud cigerlerde bir seyelam deme 
s~b~b olur. 

Dr. S. U PI 
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Lord Lloyd diin 
istanbula geldi 

I Ba~t(Lra/l 1 tnc1 sahlfedel 
fngiliz biiyiik elc;isinin misafiri bu

lunan Lord Lloyd, sefarethanede bir 
miiddet istirahat ettikten sonra Dolma -
bahc;e sarayma giderek defteri mahsusu 
imzalami§hr. 

Ogleden sonra Lord Lloyd, Ayasofya 
mozaiklerini meydana t;tkarmakta olan 
profesor Vitmorla beraber Ayasofya 
miizesini gezmi§ ve mozaikleri tetkik 
etmi§tir. Doni.i§te Lord Lloyd, Perapalas 
oteline ugnyarak Hariciye Vekili dok
tor Tevfik Ri.i§tii Arasa karhm b1rak -
mi§ ve sefarethaneye gitmi§tir. Saat 
3,30 da Lord, Dolmabahc;e sarayma gi -
derek Cumhurreisimiz tarafmdan ka
bul olunmu§tur. Mi.iteakiben Zincirl!ku
yudaki Golf kuliibiine gitmi~, final 
maglanm seyretmi§tir. 

Lord Lloyd birkac; gi.in ~ehrimizde 
kaldtktan sonra Ankaraya gidecek ve 
hi.ikfimetimiz erkanile temaslarda bu -
lunarak istanbul yolile <;:anakkaledeki 
ingiliz mezarhklanm ziyaretle oradan 
dogruca !ngiltereye donecektir. -···--Yunan Veliahdile Ba~vekilin 

seyahati 
Atina 27 (Hususi) - Veliahd ile 

Ba§vekil Metaksas diin gece yans1 Spe
cra torpito muhribile Atinaya donmii~ler
dir. Veliahd ayni gemi ile Midilliye hare
ket etmi§tir. 

Midilli adas1 civannda manevralar 
yapmakta bulunan donanma pazartesi 
giinii Faler limanma donecektir. 

M. Bek Belgradda 
1 Ba~ tar aft 1 lnct sahttelfe 1 

Lehistanla Yugoslavya arasmda hig 
bir ihtilaf yoktur. 

Gazetelerin c;:ogu, iki memleket ara
smdaki menfaat birligini hatirlatmakta
dtrlar. Baz1 gazeteler makalelerinde M. 
Beckin Belgrad seyahatinden maksad, 
Lehistamn Kiic;i.ik itilaf1 y1kmak ir;in 
sarfetmekte oldugu gayretlerin yeni bir 
tezahi.iri.i oldugu suretinde Rumen ga
zetelerinde gorillmii§ olan iddialar pro· 
testo edilmektedir. 

Gazetelerin miitalealar. 
Var§ova 27 (A.A.) - Polonya Dt§ 1§

leri Bakam M. Beckin bugiin Belgrad1 
ziyaretinden bahseden gazeteler Polon
ya ile Yugoslavya arasmdaki dost mi.i -
nasebetlerinin birkac; senedenberi git -
tikc;e daha iyi bir tarzda inki~af etmek
te oldugunu tebari.iz ettirmektedirler. 

Express Poranny diyor ki: 
cBu ziyaret milletler arasmda yeni i~ 

birligi yollan artmakta oldugu siyaset 
bak1mmdan c;ok milhim bir zamanda 
vukua gelmektedir.~ 

Kurij er Ozerwony ise §U fikirdedir: 
cBugi.in Avrupa siyasetinde goriilen 

buhran, yeni miihim meseleler ortaya 
atmi§hr. !ki memleket DI§ t§leri Ba -
kanlarmm bunlan mi.izakere etmeleri 
~ok faydah olacaktlr.~ 

Maly Dzennik ise, Belgraddaki ko -
nu§malarda Yugoslavya He Ki.ic;iik An
tantm diger devletler arasmdaki fikir 
aynhklanmn mevzuu bahsedilmiyece • 
gini kaydeylemektedir. 

<<Queen Mary)) ilk seferine Cikti .... 

Dev gemi siir'at tecriibelerinde 
Londra 27 (A.A.) - cQueen Mary• admdaki 81,000 tonluk ingiliz yolcu 

vapuru bugiin ogleden sonra ilk Nevyork seyahatini yapmak iizere Southamp
tondan hareket etmi~tir. Vapurda 3,000 yolC\l vardlr. 
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Meclis diin Naf1a, lkt1sad, Ziraat ve 
Milli Miidafaa biit~elerini kabul etti 

lzmir hava seferleri 
yalonda bafhyacak 

\B~taratt 1 inct sahttede] 

radan hergiin sa at 1 0 da kalkmakta ve 
11.45 te Y e§ilkiiye inmektedir. Gel en 
yolcular idarenin hususl otobiisile T ak -
sime kadar getirilmektedir. Ona mukab1l 
T aksim meydanmda tefrik edilen yerde 
hergi.in idarenin otobiisi.i Ankaraya git ~ 
mek istiyen yolculan sa at 14 te T aksim
den almakta ve Y e§ilkoye kadar goti.ir -
mektedir. T ayyare lstanbuldan 15,30 da 
kalkmaktadu. 

tBartara11 1 tnct sal!lfedel I teyiz. Geleceklerdir ve miizakereye 
~acagm1, Zonguld.aga d~gru ~~l~n ktsmm me~leketin hakkma ~~ §erefine uygun bir 
m~aah 937 senesmde bJtecegmt, Ma ~ §ek1ide devam edeceg1z.» 
latya iltisak hattmm tamamlanacagmi, Berc Tiirker _ Bay Bakan has1lat 
demiryolunu~ 93 7 senesinde Divrige, artJyor dediler. Bu arh§ nasi! olur I 
938 de E~zmcan~ varacag1?1: Antalya Mehmedin, Ahmedin cebinden c;1kan pa~ 
hattma ?~lmce, dun gelen ~b1r ~~!grafm ramn Mosyo Piyerin cebine girmesilel .. 
lokomottfm Burdura vardigmi muJdele ~ Koca merkezi hiikumet Ankarada bile 
digini, yakmda kii§ad resmi yapiiacagJ- elektrik ziyasmJ bir ecnebi §irket veriyor. 
m, Diyarbekir ve Elazizden cenuba dog- Bu 1 1 ') . d' nasi o uyor. 
ru o~l~~ h.~tlan~ m~~sma .da devam ~ 1 - Nafia Vekili Ali <;etinkaya bu suale 
lecegm1 soy]edJ. Ah Ceti~kay~ bu 1~.a ~ cevaben Bay Berc Tiirkerin senelerce Os
hah masmda «?'urdu c;ehk aglarl~ or ~ manh Bankasmm ba§mda bulundugu ve 
mek» yolundak1 c;ah§malarm aym h1zla M S I · d k d' · d · · b'ld·~· .. . etr a em1 e en 1sm en IYI 1 1g1 
devam edecegini bilhassa tebaruz etttr ~ 'h I b h bl dah · · k 1 d' 

d ~ c1 et e u esa ara a IYI a 1 er •r-
di ve §arkta cenub hududlarma ogru . ]A ld·~ · · ·· 1 d' 

. . . l'b ] b' . mes1 az1m ge 1gin1 soy e 1. 
gem§ m1kyasta m§aata ta 1 o an tr §Jr~ B d N f b''t · f 1 f 1 
k .. 1 h kk d . un an sonra a 1a u c;es1 as1 as1 

etle yap1lan muzakere er a m a 1za· k I k k b 1 d'ld' 
hat verdi. Bu grup topyekun olarak Di- reye onu alrkat a~nebn"t a ~ e 1 1' 

· b h d dl csaa u fesz yarbek1rden cenu u u anna kadar, B d l.k d y kAI · b" 
d M d. d·~ f ElA · un an sonra hsa e a ett utc;e-ora an ar me, Ig;er tara tan az1z, . k I ~ b 1 d B · A 1 

P I r k M z s1 onu§u maga a§ an 1. es1m ta ay 
a o - -...apa c;ur ve U§a, onguldak~ (Ak ) k" ·· k k d d' k' 

tan Eregliye yap1lacak hatlara, aynca li- sarayy d~rsukye c;lJ ara e 1. 1: b 
man ve dalcrakua · 1 t l'bd' «- ur 'i uru an sanay1 aca a .., n m§aa ma a I u. I k .. . b I b'l k . ., B' 

Su 1'•ler1· hakk d k' b t d mem e ette mu&ten u a 1 ece m1 t 1r , m a 1 eyana 1 arasm a . K·· 
da biri Ki.iriik M d h te _ ticaret donanmas1 yapacak m1y1z? oy-

" en eres avzasmm 1.. .. I k b'l' . b .. k'' h I 
mizlenmesi ve Cellad goliini.in kurutul ~ unun satma m~ ~ I Jyeh . ugun u a -
mas1, digeri de Bursa ovasmm 15Jah1 yo • de ka_lacak ve 1lerhyecek m1 I Un ve §e
lundaki iki mi.ihim ameliyeye dair de rna· ker hatlanm ucuzlatnu~. pamukluyu da 
Iumat verdi. ucuzlatma yolunda yi.iri.iyen 1nonii hii ~ 

Cellad goli.ini.in kurutulmas1 ve Ki.ic;iik kum~tinin ~ah~malanna candan te~ekki.ir 
Mendereste bir kana! ac;tlmasJ 3,5 milyon e~en~. F akat top.ra.k karm. do!urmaz, 
lirahk i§tir. $imdiye kadar 19 kilometre c;~.ft~thkten c;u~.a .~JYI~~ez ~~y~ ~Ir atalar 
uzunlugunda bir kana! ac;1!m1§ttr. S1hhi sozu vard1r. Buyuk kutle koyludur. Sana~ 
faydalanndan ba~ka bu ameliye mem ~ yi mamulatJmJzdan satm alacak halde 
lekete 70-80 bin hektarhk feyizli ve degildir. Bi.iyiik sanayii, her~eyi hi.ikumet 
mum bit arazi kazand1racakttr. Bursa 0 ~ yapsm. F akat halkm yapabilecegi i~leri 
vasmm Js!ahJ ameliyesi de 2,700,000 li • halka buaksm. Mesela, dokumacthk i~in
rahk bir i~tir. Ve 1500 hektarhk arazi de hiikumet ipligi yapsm, boyasm, fakat 
tamamen kurutulmu§tur. koyliiye versin. Koylii kendi giyecegini 

lmtiyazlr ,irketler meselesi el tezgahmda yapsm ... Koyli.iye k1~ gii -

N f V k.1. . h d . d b niinde biraz i~ bulahm.» 
a Ja e 1 Jmiz er ev1r e O§a a • . d .. "I .. 

hn sulan miimkiin oldugu kadar faydab .Besim At~~ay bu ara ~ guru tu tie 
hlmayi esas vazifelerden biri olarak tas· mi.tcadele edJbrken bunu hJmaye edenle~ 
rih ~ttikten sonra Berc; Ti.irker (Af • rin kendi gazetelerini satarken yap1lan 
yon) un ge~en celsede imtiyazh §irketler g~_:~l.tiil=rden. bahs~tme~e!~ri lazm~. gel~ 
bakkmdaki miitalc:alanna tern as etti; bu d1gm1 soyled1. Haub buyuk sanayn ku
mevzuda §Unlan soyledi: rarken el ve ev sanayiini ihmal etmemek 

_ ArkadaJimiz Berc; Tiirker imtiyaz- t:~siy.~sinde bulun~u. Hahctbgm: c;inici· 
h §irketler mevzuu iizerinde c;ah§makh _ ltgm o.lmekte oldu~_und~n bahsettJ. 
gtmdan memnuniyet gosterdiler. Benim . Bestm Atalay soz.l.en ~rasmda ekono
kanaatime gore de, imtiyazh §irketler me· m1k Enfottnasyon bultem mecmuasmm 
seles~ me leket Lozanla istiklalini temin ismini de tenkid ederek baznakamlar Sl-

......_ ettil<ten sonra tamamen halledilmesi icab raladt, halkm gorecegi i~lerin halka bua-
eden bir piiriizdiir. · kilmas• miitaleasui1 tekra'rliyarak · dedi 

Herhangi bir ecnebi sermayesinin i~ ki: 
yapmasma itirazirnJz olmad1gmt ve bu - - Biitc;eyi ac;1p varidat kismJna bak -
nu memnuniyetle kar§lladJgtmlZI bu ve- tim. Re~mi mathaalar varidatJ 25 bin li
sile ile de ifade ederim. F akat, haklar, ra imi§. Ellerinde 2,000,000 lira sermaye 
menfaatler mukabili olmak laz1mdtr. Es· varm1~. Camt, kagtdJ, demiri hiikumet 
ki idareden kalm1~ olan bu §irketler, bu yapsm. Matbaac!hgJ olsun halka b1raka
prensipe bir tiirlii yana~mak istemiyorlar. hm. Dort sahifelik kitab c;tkarmak ic;in 
Vaktile belki ikt1sadi ve ticari maksad • Ziraat Enstiti.isii bile bir almanca mat
larla gelmi~ olan bu sermayeler hala es- ba~ acmts.» 
ki zamamn siyasi tesirlerinden bir ti.irlu Bundan sonra Ziya Gevher Etili 
kurtulamiyorlar. (<;anakkale) soz alarak Besim Atalaym 

Evvel ve ahir bu ~irketlerin vaziyetini sozleri arasmda gazete miivezzilerini ren
Islah etmek vazifesi kar,tsmda bulundu- cide edecek kelimeler de sarfettigini, ga
gumu, bu kiirsi.iden ac;1kc;a ifade etmek is- zetecilik mesleginde c;ah§ml~ bir insan Sl· 
terim.» fatile vatandaslar hakkmdaki isnadt red-

Doktor Fatma (Edirne) -;lark De- dettigini soyledi ve: 
miryollarile devam eden miizakereler «- Gelsin, alenen tarziye versin !» 
hakbnda saym BakammJZJn bizi tenvir dedi. 
etmesini rica ederim. Besim Atalay ki.irsiiye geldi: 

N aft a Vekili - Mi.izakeresine yakm· - Y ahu tuhafhr. Halialem bilmiyen 
da giri~iyorum. Evvela mi.i§ki.ilat c;Ikar· soyler, bilen soyler. Ben gazetecilere dil 
mak istediler. F akat hiikumetin mutlaka uzatmad1m arkada§lar. Bagmyorlar de~ 
hallini istedigi bir i§ ve vazife oldugun· dim yalan m1? 
dan davet ettik, geleceklerdir. Mesele ~u- Ziya Gevher tekrarmdan hicab ettigi 
dur: Vaktile yaptlan istikrazlarla elde kelimenin zabttlarda oldugunu kaydetti. 
edilen para gene kendilerine tevdi edil ~ Besim Atalay fena bir soz soylemedigini, 
mi§. i§letme imtiyazl da gene kendilerine vicdanmdan gelen sozler sarfettigini tek
verilmi§. Hattm ve binalarm miilkiyeti ta- rarladi. 
mamen devlete aiddir. Bunda ihtilaflmiZ Ziya Gevher - Besim Atalaym soz
ve miinaka~amlz yoktur. Keudileri de ka- lerinin vicdamndan geldigine kail degi
bul etmi§tir. Edirneye kadar hat asgari lim. Ne soyledise zab1tta vardu.» demi§
(25) mil yon lira k1ymetindedir. hletme 

. I k k tir. sermayesi o ara umpanyamn koydugu I ktrsacl V ekilinin izahatt para ise nihayet 5,5-6 milyon lira rad ~ 
desindedir. 

1929 senesinde bir mukavele imzala
IDJ§lar. Buna gore §irket cumhuriyet ida
resinin eline gec;tiginden itibaren borcu o· 
Ian bir hisseyi ~ediye etmi§. Fa kat yap1lan 
mukaveleye ktlometro tazminah yerine 
«intizar hesab1» diye bir madde konul ~ 
mu~. Bu intizar he~ab1 .~irketin koydugu 
sermaye muayyen b1r mtktar para getir ~ 
miyecek olursa bilahare odenmek iizere 
intizar hesabma almacakhr. $imdi gorii
yoruz ki, birinci, ikinci seneden itibaren 
§irket bu intizar. hesabma bir tak1m para
Jar gec;irmektedtr. Devlete de on para 
hisse vermemi~lerdir. 

fyi bir hesab: 25 milyon lirahk hath 
itlet, devlete 1 0 para verme. Sonra da 
intizar hesabtni gi.iniin birinde bizden is
te... Y ahud istedigi tarifeyi kabul ederek 
intizar hesabmt kapatacakmJ§. Biz bu
mm iizerine te~ebbu~e giri~tik. Kendileri
ne defaatla yazd1k. Bu yanh§tJr, hattm 
varidatma mukabil kaydedilecek bir he
Bah olabilir. Devlete aid hesab olamaz 
dedik. Velhasll hatt• ve binalan bizim 
oldugu halde be~ milyon lira sermaye ile 
elinde tutan bu §irketle mi.izakere etmek· 

Bundan sonra lktisad Vekili Celal Ba
yar kiirsiiye gelerek tenkidlere cevab ver
di. ( Ekonomik Enformasyon Biilteni) 
hakkmda: 

«- Biz mecmuaya bu ismi Besim A
talaym da te~riki mesai ettigi dilcilerle 
istisare ederek aldtk» dedi. 

fkt1sad Vekili bi.ih;e miizakeresi mii -
nasebetile soz alm1~ olan hatiblerden ek
serisinin §eker i~ine temas ettiklerini kay
dederek, hiikumetin ~eker sanayiini da ~ 
hill bir politika olarak elde tutmakta bu
lundugunu soylemi§ ve demi~tir ki: 

«- $ekeri ucuzlatma i~ini de ehemmi
yetle bir i~ olarak ele almJ~tJk. Hiikumet 
fedakarhk etti. F abrikalar fedakarhk 
etti. Y almz pancar eken mi.istahsilleri bu 
fedakarhga davet etmedik. Onlan serbest 
b~rakttk. $ekerin, bu fiat tenzili sayesin· 
de istihlaki yiizde 39 nisbetinde artmi§~ 
hr.» 

Vekil ~eker fiatlanm indiren kanunun 
·ana hatlarma k1saca temas ederek: «Hii
kumet iki sene miiddetle haricden ~eker 
ithal edecektir. Haricden ~eker ithaline 
s~beb olan keyfiyet te, devlet hazinesi· 
htn birdenbire gi.imriik varidattnt kay -
betmemesi gibi basit bir sebebden dog • 

mu§tur. 0 iki senenin biri gec;mi,tir. 0 -
niimiizdeki sene de, gene o k.arar muci
bince haricden §eker gelecektir. Ondan 
sonra fabrikalar normal kapasitelerile c;a
h~acaklardir. Ve memlekette pancar zi.ir
taJ da fazla istihsal yapmak suretile men~ 
faatlerinin korunmast ic;in kendilerine da~ 
ha fazla ekim kontenjam verilecektir. Go~ 
tiiliiyor ki mesele basittir.» 

Kurulmu§ olan ve kurulmakta bulu -
nan fabrikalar hakkmdaki miitalealara 
kar§Iitk olarak ta Celal Bayar demi§tir 
ki: 

«- Arkada§lar, hepiniz bilirsiniz ki 
bir fabrikanm kurulduktan sonra i~leme~ 
si ic;in bir program yap1lmaz. Daha in§a
dan evvel i~letme programlan yap1hr. 
Bizim sanayile§mekteki hareketimiz bu~ 
na istinad etmektedir. Biz Kayseride, 
Malatyada fabrikayi kurarken evvele -
mirde i~letme plamm yapmaktay1z. Ne 
cins ve ne miktar mal <;Jkaracagtz, bu -
nu bilmekteyiz. Gozi.imiizii kap1yarak 
hareket etmiyoruz.» 

Bu sene haric;ten fazla pamuklu ithal 
edilmesi dahilde yeni yap1lan fabrikalar
la diger hususl fabrikalar imalatmm da 
gec;en seneye nazaran fazla olmasma 
ragmen elde stok mamulat bulunmll,dJgtnJ 
bilhassa tebari.iz ettirmi§ ve bunu memle
kette bir refahm ba§lamakta olmasma bir 
delil olarak gordiigiini.i, pamuklu rna -
mulat fiatlerinin de ~ekerde oldugu gibi 
indirilecegini, bu indirmeye ragmen bu • 
giinkii fabrikalar say!Sintn c;ogalhlmasma 
mecburiyet duydugunu soylemi§tir. 

Eli§i ve ki.ic;i.ik sanayi meselesine de te· 
mas eden Celal Bayar, bah sanayii ciddi 
bir surette etiid edilmege deger.Bu sanayi 
ile i§tigal eden vatanda§lanmJza yard1m 
etmegi arzu ediyoruz.Bu sebebledir ki i~ 
lerisi i~in yapmakta oldugumuz sanayi 
programlarmda baz1 yerlerde mii§terek 
boyahaneler, santraller viicuda getirmek 
suretiyle onlann istihlak ettigi maddelerin 
keyfiyetini islah etmek c;aresinl aramak -
tay1z. Nitekim el i§lerine laz1m olan 
iplik ic;in tedbirler ald1k. Y aptJibm1z 
fabrikalarm yapacaklan kuma§tan ba§ka 
ayni zamanda iplik istihsal ederek satma
lan hususunu esas ittihaz ettik. N azilli -
deki fabrika ayni zamanda iplik te <;lka
racak~lr. lstanbulda, Kayseride gene 
boyledir. Sayed tasavvurlarmmo me.v "' 
kii file c;1kamsak pamukludan kuma§ i -
mali ic;in ~ark vilayetlerinde ve hilhassa 
lgdtr pamuklanndan istifade ic;in miinha~ 
man iplik yapan bir fabrika kurmak ni ~ 
yetindeyiz.» 

En sonra, Celal Bayar suallere ceva
bmJ bitirirken Ben; Tiirkerin ikinci sana~ 
yi program! hakkmdaki endi~elerine de 
cevab verdi. 

«- Saym dostum pekala takdir eder~ 
ler ki biz bankalanmtZJ kurarken bu en -
di§eler, hatta propaganda mahiyetinde iz
har edilmi~ti. (Biiyi.ik bankalar kuruyor
lar, paray1 nerede bulacaklar, haydi pa
rayJ buldular, milli elemam nerede hula~ 
caklar?) derni§lerdi. Kalbinizi pek tutu~ 
nuz. Cumhuriyet hiikumeti ba§aram1ya ~ 
cag1 yiikiin altma girmez.» 

Ziraat biilfesi 
Bundan sonra ziraat biitc;esine gec;ildi. 
Ru~eni, Ziraat Enstitiilerini tenkid 

etti. Besim Atalay tekrar soz alarak ba~ 
z1 istatistikler okudu. Tiirkiyede 1 0 mil~ 
yon c;iftc;i bulundugunu, 200,000 pulluk 
ve bir milyon kiisur bin kara sapanla i§ 
goriildiigiinii kaydetti. 

«- Ben bir c;are buldum, Ma -
dem ki memleketin kazancJ bu bir milyon 
kara sapana dayamyormu§. Bunu 2 mil
yon yapahm ve ekilen yerler daha c;ok 
artsm. Memlekete tohum is!asyonlan. 
enstiti.iler de laz•m amma ... Faydalan 
uzak seneleredir» dedi ve diger baz1 
miitalealarda bulundu. 

Bun dan sonra Ziraat V ekili uzun iza~ 
hat vererek zirai programJmtzm esaslan~ 
m, Enstitiiler, istasyonlar ve diger mii~ 

teferrik miiessese ve te&ebbiislerden Mec~ 
lisi haberdar etti. 

Receb Pekerin miihim nutku 
Ankara 27 (A.A.) - Kamutaym 

bugiinkii toplantiSinda Ekonomi ve Zira~ 
at biit~elerinin miizakeresi esnasmda Re· 
ceb Peker (Kiitahya) soz alarak demi§
tir ki: 

«- Arkada§lar, biit<;e mi.izakeresi bir 
hesab defterinin gozden gec;irilmesi degil
dir. Bir devletin biitc;esini milli meclis 
gozile tetkik etmek demek, ulusun mede
ni, ekonomik, siyasal ve kiilti.irel bakun· 
larmdan biitiin durumunu gozden gec;irip, 
yeni gelecek ya§ama y1lmda bu du· 
rumun nas!l olacagmt ve nas1! yi.iksele ~ 
cegini sagtya baglamak demektir. Bu 
bak1mdan, yeni ytlm biitc;esini gozden ge~ 
c;iren Biiyi.ik Mecliste gec;en miizakere ~ 
Jerde soz soyliyen i.iye arkada~lanmm 
dikkati ve olgunlugu ile onlara cevab 
veren Vekil ve arkada~larm ciddiligi in~ 
sana oviinc; ve iftihar verecek bir mahi -
yet arzediyor. F akat bu giizel c;alt~ma 
tam ic;inde, yeni Ti.irkiyenin yeni c;ah§~ 

tna y1lma girerken takib ettigi yollann 
esasm1 te§kil edecek olan biitc;enin gori.i~ 
~iilmesi esnasmda iizerinde durmaya de~ 
gecek bir nokta oldu. Medeni bir gorii§
le akislerinin hazin olacagm1 tahmin et
tigim bu eksik noktay1 aydmlatmagt ken~ 
dime bore sayd1m. 

Bir arkada§ muhtelif Bakanl•klar bi.it~ 
c;esinde soz soylediler. Kiilti.irde, ekono· 
mide, baymd1rhkta, tanm bi.itc;esinde, 
noktai nazarlanm anlahrken zararh §ey
ler soylendi. Bu noktai nazarlarm yeku
nu, 10 bu kadar ytl Tiirkiyenin ink1lab 
aleminde ya§aml* oldugu halde - tabi
rimi mazur giiriiniiz, duydugumu tam ifa~ 
de ic;in soyliiyorum ~ yosun tutmu~ bir 
ta§ gibi bu ileri gidi~in heyecamm hie; 
duymam1~ bir adamm ifadesidir. Bu soz~ 
ler bizim bulundugumuz zamana nisbet
le pek c;ok geri say1lan zamanlan hattra 
getiren ve bizim neslimize, bizim vazife 
duygulanm1za yakJS,miyan fikirlerin bir~ 
birine eklenip zincirlenmesinden ibaret ~ 
tir. (Alkis.lar). Bu hadisenin Biiyiik Mil~ 
let Meclisinde siikunetle dinlenmi& ol ~ 
masJ ve red ile inikas almamJs. bulunmasi 
Kamutaya hakim olan iisti.inliik ve ileri
lik ruhu ic;in miihim bir eksiklik olurdu. 
Ziraat Enstitiisiinden ahmz, lokantadan 
tutunuz. Otomobile, karyolaya, pulluga 
yani hayat ic;in, ileri insanhk hayah ic;in 
laz1rn olan vas1talarm hepsinin aleyhinde 
bulundular. 

Arkada§lar, bu yanh§ sozler yalmz 
Kamutaym degi], Vekilleri oldugumuz 
bizim yiice ulusumuzun hayahna da hie; 
uymaz. Turk ulusu biiyukti.ir. Pek c;ok 
buyiik vastflan yanmda akh selim sa ~ 
hibidir. fyiyi, yeniyi, faydahy1, anlar 
ve tercih eder. Turk koyli.i~u goriip anla~ 
d1ktan sonra sapam pulluga tercih etmez. 

Her tayyare gidip gelme seferini yap· 
hktan soma Ankarada 24 saat kalmakta 
ve bu mada diger tayyare sefer yap -
maktad1r. 

!dare cumartesi gi.inleri pazar tatilini 
1stanbulda gec;irmek istiyenlere mahsus 
aynca bir sefer tertib etmi§tir. Bu tayya
re yalmz cumartesi gi.inleri saat 14,30 da 
Ankaradan kalkacak ve 16.30 da 
t~tanbulda bulunacakhr. Bu suretle ls ~ 
tanbula gelenler pazartesi sabah1 saal 
7 de Y e§ilkoyden kalkacak olan aym 
tayyare ile Ankaraya avdet edebilecek
lerdir. 

Istanbul - 1zmir seferleri ic;in de ha -
z1rhklara ba§lanmJ§tir. Bu seferler tem
muzda ba~hyacakhr. lstanbuldan 1z -
mire bir saat 40 dakikada gidilebilecek
tir. Bu seferler ba§lad1ktan sonra 1stan -
bul gazeteleri de bu suretle hmirde gi.inii 
giiniine okunabilecektir. 

!dare, halkt tayyare ile uc;maga ve yo!~ 
culuk yapmaga ah§hrmak maksadile ii -
niimiizdeki cumartesi giiniinden itibaren 
halka mahsus 1stanbul havasmda tenez -
ziihler tertib etmi~tir. Cumartesi giinleri 
saat 16.30 dan geceye kadar ve pazar 
giinleri de ak*ama kadar uc;mak istiyen
leri 2 lira mukabilinde 15 dakika lstan
bul iizerinde dola§hracaktJr. T ayyare 
Yeeyilkoyden kalkacak istanbul, Oski.idar 
ve Kad1koy iizerinde bir cevelan yaptik -
tan sonra tekrar Ye~ilkoye inecektir. 

Filistin ihtilali 
[Ba~ tarata 1 inci sah.ftede] 

Muzik mevzuu bahsoldu: Ah o milll 
mi.izigimiz diye mec;hul bir§eyi tercih eder 
gori.indi.iler. Ti.irk ruhunun heniiz tam c;i~ 
zilip belirtilmemi~ duygularma dayana • kilmi~lerdir. 
rak I 2 y1! evvel §oyle soylemi§tim, ya - ~arpr~malar 
p!lmadtgJ ic;in §U kadar gee; kaldik, dedi- Kudiis 27 (A.A.) - ingiliz askerleri, 
ler. Bir yanh~ anlama olur diyelim. Fa - diin Beithalfa vadisinde bir Yahudi ka
kat bir taraftan da Ankaranm binalarma sabasma hiicum eden silahh balk iize -
gec;erek benim zevkime gore hic;bir gi.i ~ rine ate~ a<;rnl§tlr. Filistinin §imalinde 
zelligi, hic;bir sevimliligi bulunm1yan ve tecavilz ve ciir'etle.:i gi~tikc;e ar~an s~. -
i.izerinde milli varhgm izlerini a~la ta~l ~ lahh ~etelere tesaduf ed1lmekted1r. Mun 
m1yan bazt bin Ian methedib bunlara 1Jerid _iaarruzlar gitgide §lkla§makta ve 
Ire di takdir' b' d ·w d ekser1 •a umumi arbedeler vukuuna se-

n mce IT ~. mJ 1 amgasml bebfyet vermektedir. 
yapl~hrdJktan sonra guzel, modern ve f .

1 
K h. d t 1 f 

Tiirk ruhuna aykm bir taraf1 olm1yan bi- h ttHayd~. 1 e .. -tdrreb a~asr~ a 
1 
~ et o; ) · ·w IAkk' k 'b' a 1, un og e en en ozu m s.u . 

na a;! ~a~nmJ 1 t~ a 1 etme gt 1 yan - <;i.inkii tahribciler, telefon tellerini. bir 
h§ b1r f1br serdethler. c;ok noktalarda kesmi~lerdir . 
. Arka.~a~lar .~u.n~ d~ _arzede.yim. ki, Takviye k 1taali geliyor 

biZ bugun kendJmizJ mtlletm vekiilen s1~ L d 27 (A A) K h' d 1 
f d .. ·· k '11 f dl · · k on ra . . - a 1re en ge en atm a gorur en m1 et er ermm ar - h b 1 .. F'l' t ' M d r· · 

I . . . . a er ere gore, 1 IS me lSir an ngt-
yo a yerme ot ~m.de~J, ~~ll~k ?'erme k~ ~ liz takviye k1taat1 gonderilecektir. 
ra sa pam, en tlen biidJglmJZ J§ler yerme •,-

en geri i§leri istedigini soylememiz dogru 1zmirde garib bir kasa hirSizhgi 
olmaz, bu yo] milletimizin mesela modern 
1~1k vasJtasJ olan elektrik yerine c;trayi ter
cih eder oldugunu ifade etmiye kadar va
m ki, bu. hakikatin ifadesi degildir. Tiirk 
kOyliisiiniin kuvvetli gOrli§ii ve zekB.st 
ona tarihteki ve bugiinkii yiiksek mevkiini 
temin etmi§tir. Hakikl ve tabii vas1flan 
yiice olan Ti.irke onun hildigi ve sevdigi 
yiiksek ya§ama yollanm bir mi.iddet ka ~ 
pami§ olan tarihi mukadderahn tesirlerim 
artJk gec;mi§ saymak lazJmdJr. Ti.irk mil
letinin yiiksek zekas1 geni§ ve temiz haya
ta imkan gi.ine§inin ilk l§lklan dogunca 
biiti.in hakikatleri, bi.itiin yenilikleri far -
kederek daima karanhklar ic;erisinden se
c;ip c;JkarmJ§hr. 

Arkada§lar, bir de §unu arzedeyim: 
Bugiin bu devlet resmi ve maddi bir te§
kilathr. F aka~ bu resmi te§kilatm ruhu 
olan ve bi.iti.in bir inktlabm eserlerini var~ 
llgmda teksif etmi§ bulunan bir parti var
dJr. Biitiin gidi§ler ic;in gosterilmi§ ac;1k 
yollar vard1r. Boyle yi.iksek ruhlu bir 
meclis her §eyi ileri gidi§in hlZ! ile ya -
parken eksik ve yanh§ fikirlerimizi ulu -
sumuzun temayiillerine uygun gostererek 
demagoji yapmak reva degildir. 

Biiyi.ik yanh§hk ve zarar bu di.i~i.ince~ 
leri milliyet duygusu gibi gostermektedir. 
Evet, biz, milliyetc;iyiz. Yeni Tiirkiyenin 
telakkisindeki bu ruh biiyiiktiir. 

F aka t P arti programmm telakkisinde
ki milliyet dusturunu zararh telakkilere 
baglamak dogru olamaz. Artik yeni dev~ 
letlerimizin rejimini tam olarak gosteren 
Parti program!, milliyeti bir defa kendi 
varhgmm oziine bir sadakat kaydi altma 
koymakla beraber muam medeniyetin 
ileri ve mi.isbet gidi§ine intibak et megi 
emreder. (Alkt§lar) ;lunu da arzedeyim 
ki, biz, hepimiz elimizde bulunan bir e
maneti yerine getirmek odevi altmdayiz. 
Benim bu sozlerin bizim bagh oldugu -
rnuz esaslara kendini veren bir arkada§ 
olarak her gi.in elini stkhgirn Besim Ata
laym ~ahst hakkmda hic;bir eksik §ey i~ 
fade etmez. Fa kat hepimizin borcu ve 
oradaki vazifesi, §U veya bu sozlerle ona 
prensiplerden ~a§rnak mevzuu bahsolunca 
samimi ifadelerile birbirimizi uyandtr -
mak ve yanht yoldan dogru istik.amete 
sevketmektir. Arkada§lar, biz burada ta· 

lzmir 27 (Hususi) - Sab1kahlar ~ 
dan Lapsekili Halil ibrahim ~iiphe i.ize
rine karakola getirilmis, bu mada miite
kaid polis Sevki gelerek evinin alt ka -
tmdan damad1 istanbul hukuk mahke
mesi reisi Ali R1zaya aid kasanm c;alm
dJgm• ihbar etrni§tir. 

Sabtkah tela~ gostererek karakoldan 
fulami§Sa da yakalamp tekrar getirilmi§ 
ve neticede kasay1 c;aldtgJ ve mhnda i
ki kilometre kadar gotiirerek, bir tarlaya 
gomdiigii anlaJJlmt~hr. Kasa bulunmu§ 
ve hmlZin ac;amadJgJ goriilmii~tiir. Kasa~ 
da bir c;ok k1ymetli e§ya ve tahviller var~ 

d!l. 

rih; t kendi elinde olm1yan tecellileri al~ 

tmda ag1r vaziyetlere dii§mii§ ve hayatm 
ac1lanm tattJktan sonra dirilerek kendini 

bulmu~ ve az zamanda parlak istikbal 

yolculugunda hep ileriye dogru h1z al~ 

m1~ yi.ice bir milletin vekili olarak vazife 
goriiyoruz. Biiti.in c;ah§malanmizda hie;-

bir duygu ve dii§iince bu esasm i.isti.ine 

c;•kmamahdJr. Ben bu as1l noktalarda ar~ 
kada~Imm bana uyacagm1 umarak kiir~ 

!i.iyi.i terkediyorum. ($iddetli alk1~lar) 
Milli Miiclafaa biilfesi 

Ziraat biitc;esinden sonra Milll Mii ~ 

dafaa, Kara, Deniz, Hava, F abrikalar 
ve Harita Mi.idiri umumiligi biitc;eleri o~ 

kunmu§ ve aynen kabul edilerek celseye 
hitam verilmi~tir. 

Kahraman orcluya 
M eclisin selamr 

Ankara 27 (A A) - Kamutaytn 

bugiinkii toplantJsmda Rasih Kaplan 
(Antalya) ve arkada§lan tarafmdan ve~ 

rilen a§ag1daki takrir ittifakla ve alki§lar~ 

Ia kabul edilmi~tir. 

« Y eni y1l asker! biitc;elerinin kabu -

li.i miinasebetile yurdun as1l koruyucusu 

ve biitii aziz varhklanm1zm yiice kolla~ 

ylcJst Cumhuriyet ordusuna Kamutaym 

inan ve selamlanm bildirmesine karar a· 
lmmasm1 teklif ederiz.» 

1 

GONON BULMACASI 

Soldan saga: 
1 - Kapriib~mda bir semt, birden son. 

ra gelen rakam. 2 _ Soguktan miiteesslr 
olan, en biiyiik ha.yvan. 3 - Arabca ~yn -
lib, bilyiik bu;ak. 4 - Kiip!le me~hur bir 
kasabam1z, viicud. 5 • Anadoluda bir dag, 
tath madde. 6 - Agzm duydugu zevk. 7 -
Feraset, dart tekerlekl! bir nakliye vasita
Sl. 8 - Llizum, biiyiik maden kab. 9 - Ye
mekten emir, etrafl su ile c;evrilmi§ kara 
parc;a.st, aramaktan emir. 10 • Biz! dogu
ran, latlfenln agrrr. 

Yukandan a§a~tya: 
1 - Diinyayr lSitan ve aydmlatan, l.lilk. 

2 - Tamd1k, krallc;e. 3 • Nefis ba!Jklamruz
dan blr1, Frans1z alfabes!nde bir harfin o
kunU!1U. 4 • Dondurucu ri.izgar, ayagm al
ti. 5 • B1r tane, sporculann cya=?a!, s1, 
ru.sc;a « eveb. 6 - K1sa zaman, meccanen. 
7 - Qok, eskl MlSlrlllarm en biiyiik mabu
du. 8 • B!r ~y! anlatmak, Asyada bir gal. 
9 • Evde erzak konan yer, arpadan yap1lan 
lt;kl. 10 - Blr §eyi herkese blldirme, baklr
lar onunla temlzlenir parlar. 
Evvelki bulmacanrn halledilmif ~ekli 

I d i 0 0 1 tl \1 l"' 
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I Istanbul Borsas1 kapani§I 
fiatleri 27 - 5 - 1936 

-------~-:-:~---PARALAR 
;------~~~~~=--All~ Sat!§ 

62il. 62!:1. 
1 Sterlln l'lo" "n 126 1 Dolar - vv · 

20 Frans1z Fr. 164 166. 
20 Liret 192. 196. 

tiO ll4. 20 Belcika Fr. 
20

:50 20 20 Drahmi 
20 isvicre Fr. !Ill!. !!2"· 
20 Leva 22 24· 

1 Florin IS~:50 S!. 
20 Cek kronu ~!. BB 

1 Avusturva Sl. 21!. 2!, 
lP~~a ~ 1l 
1 Mark :!8. 29. 
l Zlot! :11. 23 
1 Pemdi 22. 24. 

20 Leva 18. 16. 
20 Dinar 48. o2 

1 Yen SO. 33. 
20 isvec kronu 30. sa. 
1 TUrk altmt ~65. 967. 

_l_Banknot Qs. B. 2!l2. 243. 

<;EKLER 

Londra 
Ac;Ll~ 

627.25 
Nev Yok O.'i9>l0 
Paris 12'06 
MilA. no 10 0916 
Briiksel 4,6966 
A tina ~4.j1f> 

Cenevre :/,4:'>83 
Sofva 63,i8.'> 
Amsterdam 1.1700 

Prae: 19.1550 
Vivana 4.2257 
Madrid 5.82 
Berlln 1.9725 
Varsova 4.2257 
Budaneste 4.2655 
Biikres 108.2744 
Bel grad 35. 
Yokohama 2.2716 
Moskova :l!_!l6:'>6 
Stokholm 3.0910 

ESHAM 

Anadolu D.M. %60 ~.,. 

--Kapanlli 
62\J. 

0. 7913 
12.03 
10.C66! 
4. 6~5(1 

114.2050 
2.45~5 

63.6:!63 
1.1723 

19.lC75 
4.2100 
6.8060 
1.966-i 
4.2100 
4,2500 

107.0057 
34.915 
2.7150 

<!4.9275 
3.083' -

Kapam~J 
'2.J . I Ac;rl~ I 

Bomontl-Nektar 
Merkez BankasJ __ 

iSTiKRAZLAR 

1
1933 Turk borcu 
Ere:an1 I A~lll§ 22.10 

. 5. 

Kapanl' 
22.n5 

9:> 

(. __ YE_Ni_E_SE_RL_ER __ ) 
Portakal Bah~esinde 

Gene 11airlerlm1Zden Zlya Ilhanm bu ad 
altmda nefis b1r §ilr kltabt lntl!}ar etml§
tlr. ince dii§iince ve duygularml gene in"e 
bir tislubla tasvir<le muvaffaklyet gaste
ren §a1rln portakal bahc;eslne sJXaladigt 
§lir demetlerl ger~ekten giizeldlr. Kendinl 
tebrik ve eserl okuyucularlnnza. tavsiye e
derlZ. 
Y az Ortasmda Bir Gecelik Ruya 

Biiytik inglllz §air ve edibl Shakespea. 
re'in ethan edeblyatmda l,laheser sayllan 
Le songe d'une nult d'ete adh piyesl bu 
kere Nureddln Sevin taraflndan dillm1ze 
(fevr1lm1~ ve Hilmi Kltabev1 tarafmdan ba
sllnu~itJX. Glizel eser meraklllarma. tavstye 
olunur. 

Aitz ve Dit Htfztasthhast 
Muavenetl Sthh1ye HaYir Cemtyetl salt. 

llk o~Udlerl ne!}rlyatmdan olan bu brooiir 
c;t~ ve paras1z olarak da~Jttlma~a. ball
lanrnt§ttr. Bu Ism! Usttinde ha.yuh ceml
yetln bu gUzel eserlnl takdlrle kar1111ar 
ve halkJmtztn lstlfade etmeslnl dllerlz. 

Pertembe Gazetesi 
Per~mbenln 61 1nci say1s1 blr t;ok gii. 

zel, merakll yaztlar, nefis reslmlerle c;tktl. 
Dolgun miinderlcati arasmda 18 sene 

sefirllk yapan Gallb Kemali lle c;ok ente· 
resan blr roportaj1, Oiizlde Sabrin1n H1c. 
ran Gecesl lslmll edebl romam, sabtk Al· 
man imparatoru Vllhelm ne A.lemde, Sine
rna ve mizah sa.hi!elerl vardlr, Fiati 1,5 
kur~tur. 
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Universitede dort senede yapt1gm1z tahsili 
30 liraya biz evinize ve elinize getiriyoruz 

HAYAT • • • 
/\~./1 KLOPEDI./1 

Tiirkiyede ilk defa ne~redilen 10 cildlik tam Ansiklopedi 
Dort y1l once netrine ba,ladtgtmtz Hayat 

Ansiklopedisi son ~tkan yiiziincii ciizile ta • 
mamlanmJthr. 

Hayat Ansiklopedis~ Tiirkiyede ilk ne,redi

len Ansiklopediri. Eserin tamamlanmas1 dort 
sene siirmii,tiir. 

Diinyantn az ~ok medeni hi~bir memleketi 

yoktur ki bir Ansiklopedisi olmasm. Tiirkiye
de bu biiyiik bo,lugu ilk defa Hayat Ansiklo -
pedisi doldurmuflur. 

Hayat Ansiklopedisi 10 cildlik 5000 sahi · 
felik bir eserdir. Mevzular gayet sade bir li -
sanla yaztlmu~hr. Resme fazla ehemmiyet ve -
rilmi,tir. En yabancJst oldugunuz mevzulan 
bu eserde gayet kolayhkla anhyabilirsiniz. 

Hayat Ansiklopedisi kendi sahalarmda en 
salahiyettar tanmm111 bir heyet tarafmdan ha
ztrlanmubr. 

Hay at. Ansiklopedisi eve gelmit bir Oniver
sitedir. Evde mektebli, gene, kadm erkek her
kes bu eserden istifade edebilir. 

Hayat Ansiklopedisi her meslek sahibinin 
yiizlerce kitab kartshrarak bulabilecegi malu
mah toplu bir hald~ verir. Bu sebeble bu An • 
siklopedi herkesin eseridir. 

Hayat Ansiklopedisi her evde mutlaka bu • 
lunmas• lihtm bir eserdir. Hergiin gazetelerde 
yeni i,ittiginiz, yeni gordiigiiniiz bir~ok yeni 
meseleleri ancak Ansiklopediye bakarak kav
nyabilirsiniz. 

Muallim, talebe, memur, serbest meslek sa
hibi her Tiirk evinde mutlaka bir Ansiklopedi 
bulundurmahdtr. 

Mualli~nlere taksitle verilir 
Hayat Ansiklopedisini ~imdiye kadar almamt~ olanlar onu toptan on cild halinde 
idarehanemizden alabilirler. Bir ktsmmt vaktile ahp noksanlart olanlar bu nok
sanlanm iki ay i~inde tamamhyabilirler. Elimizde gayet mahdud miktarda eser 
vardtr. Yalmz evinizi ve lditiibhanenizi de!W. kafalanmzt da siisliyecek olan bu 

Erken ihtlyarhyanlara Basurdan amellyats1z 

FORTESTiN HEDENSA 
genclik, dinclik verir, ademi ile kurtulursunuz. Memeleri 
iktidar ve bel gev~ekligini ge- kurutur. Kam, agny1 derhal 
c;irir. Hic;bir ilaca benzemez. keser. Biittin diinyada tanm· 
Bir tecriibe kafidir. Yalmz ml§ yiizlerce Alman profeso· 

ismine dikkat ediniz. riiniin takdirini kazanmJ§hr. 

LAKTi 

YUrek ~arpJnti&Jna Terliyenlere 

NEVROL HiDROL 
emsalsiz ila-;hr. Biitiin sinir feri ve kokuyu derhal keser. 
nobetlerine, hafakana, tees· viicude zarar vermez. Elbise 
siirle bayilanlara 20 damlas1 ve -;orablar1 bozulmaktan, 
hayat verir. Evlerinizde bir iiriimekten kurtanr. Her 
§i~e mutlaka bulundurunuz. eczanede 40 kuru§tur. 

Siit ~ocugu i~in 
siitlii undur. 

~ok besler, ~ocugun tabiatini diizeltir. Kusmay1, sancdar1 giderir. 
~ark Merkez Ecza deposu ve her eczanede bulunur. Umumi merkezi Ankara posta kutusu: 195 

VAPURCULUK 
Tiirk Anonim ~irketi 

Tasfiye heyetinden: 

Karadenizde Karaburun mevkiinde 
sahile oturmu!,l bir vaziyette olan 
«GERZE» vapuru hakkmda icra kth . 
nan ac;1k arthrmada elde edilen bedel, 
haddi layJkmda goriilmiyerek arthr • 
manm uzattlmasmn knrar verilmi§ ol· 
dugundnn talib olanlarm 17 hazirnn 
936 tarihine musadif c;ar~amba giinii sa· 
at ondan on ikiye kadar Sirkeci Liman 
hanmdn birinci kattaki dairei mahsusa
da toplanan Tasfiye lteyetine miiracaat· 
Jeri iHin olunur. 

oi~U Uzerine 
F enni Kas1k Baglar1 
Mide, barsak, bobrek 

Fenni 
Korsalar 
lsteyenlere 
ol~ii tc-rifesi 
gonderilir. 
Eminonii 

sokag1 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Orepulos 

aklidcilerden 
sakmmtz 

Bu sizin kendi kabahattmzd1r, zira di!iilerin•z• 

thmal eldiniz, bunlara iyi bakmadlniZ, halbuki 

bundan daha kolay bir !iieY yoklur, zira bu 

lhtiyac1 temin edecek bir PERLODENT en 

iyi di!f macunu 11ard1r. 

Amirligi 
Sabnalma Komisyonu ilanlar1 

Levaz1m Amirligine bagh mii
esseseler i~in 3458 lira 48 kuruf· 
luk plavhk pirin~ niimunesi gibi 
olmak iizere 28 mayu1 936 per -
'embe giinii saat 15 te Topha • 
nede Sattnalma Komisyonunda 
pazarhkla ahnacakttr. ihale gii
nii teslim ~artile altnacak olan i~
bu pirin~ i~in isteklilerin belli sa
atte Komisyona gelmeleri. 

«553» ' (2910) 

·•-
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i LAN Sultanahmed be~inci sulh hukuk 

mahkemesinden: 

eseri tedarike ~ah~mtz. Mevcudii bitince yeniden basmaga imkan yoktur. 

Hay at 
Ansiklopedisi 

' Hayat Ansiklopedisini 

Naszl alabilirsiniz ? 

1 r::,P..~:ha~~k~l!~ MOt 
~ lngiliz sefareti kar!jiSl No 2n 

Riunione Adriatika di Sigurta §irke · 

tinin istanbul acentahgnu bu kere ter· 

keyledigimden mezkur kumpanyay• 

verdigim sigortalara mahsus primler • 

den doly1 mii~terilerimin borcunda 

kalan part~larm mii§terilerce dogrudan 

dogruya §irket vezncsine yahrtlmast Ia· 

z1m gelecegini ilan eylerim. 

Tiitiincii ve kuru kahveci olii Selime 

aid Biiyiik~;ar1pda Yolget;en hammn 

kar§Ismda 20 numarah diikkanda mev· 

cud tiitiin ve k1rtasiye ve -;ay ve kahve 

ve kavanoz ve alat ve edevat ve kahve 

t;ekmege mahsus elektrik motorile i§ler 

degirmen ve diikkanm hukuku icaresile • 
birlikte toptan ve ac;•k arthrma ile sa
hlacakhr. istiyenlerin 2/6/936 salt gii
nii saat 14 te mahallinde bulunmalarl 

I 

Hayat Ansiklopedisi biitiin bilgi ,ubelerini 
bir araya tophyan bir eserdir. Miinderecatmt 
bilgi itibarile tasnif edersek, i~inde biitiin bu 
ilimleri buiabilirsiniz ~ 

Antrpologya 
Arkeologya 
Aah'onomi 

Fizik 
Kimya 

Coinfya 
Tarih 
Edebiyat 

Giizei San'atlar 
Mimari 

Reaim 
Heykeltra,hk 
tkttaad 

Maliye 
Hukiimet 
Felsefe 
Ahlak 
So.,yologya 
Siyasi hilgiler 
Din 
Hayvanlar 
Nebatlar 
Ticaret 
Hesab 
Musiki 
Fen bilgileri 
Vesaire .. Vesaire .. 

••• I I 

Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiatt otuz liradu. 
Perakende alanlara bir cild 350 kuru,tur. 
Ciizleri perakende almak istiyenlere beher 

cib:ii 25 knrustur. 
Muallim, memur gibi bulunduklart miiessese 

veya muteber teminat verebileceklere Hayat 
Ansiklopedisi taksitle 35 liraya v~rilir. Bu tak
dirde birinci taksit 15 liradtr. Geri kalan 20 
lira teminat gosterilmek tartile, ayda ii~er lira 
taksite baglamr. 10 cild i~in posta iicreti ayrtca 
250 kurUI~tur. Onuncu cildin posta iicreti 25 
kuur~tur. 

Acele Ediniz 

Harbiyedeki B E LV 0 Bah~esi _, 

Deniz k1z1 
EFTALYA SAD! 

SAZ HEYETt: 

Y eni bir idare albnda 

30 mayts cumartesi 

ACILIYOR _,. 

Telefon: 49091 

VE BestekAr 
BiMEN $EN 

OKUYANLAR: 
Kemao: Neeati Tcokya)' - Kemen~f': Aleko - Piyano: 

Yorgi • CumbO•: Cemal • Klarnet: Ramazan - Ka
nun: Ahmed. 

Agy.lZar. Celiil, Yahya - Bayan!ar. Mahmure ~ensu 
Nebile, lh~an Leyla, Ayda, Kuciik Muzaffer 

'--j Selinikli methu_r Abdiyl de sahnemizde dinliyeceksiniz 

istanbul asliye ii<:iincii huktlk mah · 
kemesinden: 

Reyna Karmona tarafmdnn Haskoy 
Pirimehmedpa~a mahallesi Dere sokak 
22 numarada otudan kocast Yuda Kar· 
mona aleyhine ikame olunan 36/614 nu· 
maralt bo~anma dnvasma aid arzuhal 
sureti miicldeaaleyhin ikametgahmm 
me~;huliyeti hasebile on be§ giin miid
detle ilanen teblig edildigi halde cevab 
"erilmediginden muhakeme giinii ola · 
rak tayin edilen 22/6/936 pazartesi gii· 
nii saat 13,30 da gelmesi veya bir vekil 
gUndermPsi teblig yerine gec;mek iizere 
Han oltmur. (23294) 

1 91 8 SENESI 
TIP F AKOL TESl 

MEZUNLARINA : 
Her sene oldugu gibi 

Fakiilteden ~tkbjttmtzm 19 uneu se
nesini kut •ulamak iizere May1sm 
otuz birinei Pazar gunu ak~am1 
Park Otelinde saat 19 dan itiba
ren maa aile tt"lJrifleri rica olunur 

T ertip he yeti 

Bahkh Rum Hastanesi 
tDARE HEYETtNDEN: 

Muhammen bedeli: 4169,29 
Pey ak~esi 312,80 
Be§ikta~ta Sinanpa~a mahallesinde 

Kiiyi-;i caddesinde eski 16, yeni 48 ve 
50 numarah (yeni tahrirce Ortabah<;f! 
caddesinde 64 ve 66 numarah) diikkan· 

h evin tamam1 sahlmak iizere on be!} 

giin miiddetle ac;1k arthrmtya t;tkartl • 

IDI§hr. ihalesi ltaziramn on ikinci cuma 

giinii saat on be~te yap1lacngmdan is • 

teklilerin yiizde yedi buc;uk pey akc;e · 

lerile beraber ihale giin ve saatinder 

evvel Vaktflar Ba~miidiirliigiinde ihalt 

komisyonuna relmelerl. 

istanbul, 26 may1s 1936 

Sigortact: Nisim Zamero 
If. If. If. 

~irketimizin istanbul acentas1 Bay 

Nisim Zamero §irkctimiz acentahgm -

dan istifa eyledigini bildirmi~ olmakla 

kendisine evvelce verilmi§ vekalctin 
hiikmii kalmadigmt ve bu itibarla mu· 

maileyh tarafmdan §irketimiz namma 

yaptlmt~ sigortalardan miitevellid prim 

borclarmm dogrudan dogruya ~irketi · 

miz tarafmdan tahsil edileceginin muh· 

tcrcm mii~terilerimizin malumu olmak 

iizere keyfiyet ilan ohmur. 

istanbul, 26 may1s 1936 

Riunione Adriatika di Sigurta 
Tiirkiye Miidiriyeti Hususiye

si ~ark han, Galata 

liizumu ilan olunur. (23297) 

Harb Akademisi Saflnalma 
KOMiSYONUNDAN: 

Harb Akademisi erah i~in 
haziran ve temmuz aylarmda 
ahnacak ya~ sebze miktart a~a -
gtda gosterilmi11tir. Pazarhkla 
satm almacak bu sebzenin ilk 
teminatt 41 liradtr. isteklilerin 
30 mayts 936 cumartesi giinii sa
at onda Y tldizda Satmalma Ko • 
misyonuna gelmeleri. (2918) 

F asulye Kabak 
Kg. Kg. 

1200 1200 
1500 1200 

Haziran 936 aymda 
Temmuz 936 aymda 

l ........ i.st•a•n~b•u•I .. B.el•e•d•iv•e•s•i•i•la•n•l•a•ri ........ I 
Hepsine 300 lira deger bi~ilen Unkapam kopriisii yanmdaki ma -

rangoz fabrikas1 enkaz1 a~1k artbrmtya konulmu~tur. ~artnamesi Le
vaz•m Miidiirliigiinde goriiliir. Arthrmtya girmek istiyenler 22 lira 
50 kuru,luk muvakkat teminat makbuz veya mektubile beraber 29 
mayts 936 cuma giinii saat 15 te Daimi Enciimende bulunmahdrr. 

«B.>> (2657) 
----------------------------------- ·-· -----

' KU~UK ~iFTLiK PARKI 
29 Mayts Cuma giinii a~Iltyor. 

Altm yald1zh ko~kleri ve letafetile ~ohret bulan bah~emizde 
her ak~am memleketimizin en yiiksek musikJ san'atkarlan 1cray1 
ahenk edecektir. Her pazar caz vardtr. Telefon : 41992 

MUdiriyet 

Turk Okutma Kurumu-
Maytsm 31 nci pazar giinii saat on dortte senelik i~timamt ak

tedeceginden saym iiyelerin sozii ge~en gun ve saatte Darii~~afa -

kada bulunmalarmt dileriz. ;.,-•------· 
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SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankamtzca tesiaine batlanan demir ve ~elik fabrikasmda 
tekniker olarak iatihdam edilmek ve tahsil ettirilmek iizere ec· 
nebi memleketlerine gonderilmek iQin 25 San'at mektebi me ~ 

zunu ae~ileceldir. 

Bu nazmedlerin tahsile gitmelerine ve avdetlerinde Banka 
hizmetinde ~ahtmalartna mini olacak tekilde resmi veya hususi 
bir miieaseaeye kartl hizmet taahhiidleri olmamast ve askeri 
hizmetlerini yapmtt olup sthhi vaziyetlerinin demir ve ~elik fab
rikalari biitiin tubelerinde ~ahtabilmelerine miisaid olmas1 la

zimdtr. 

Yukar1daki evtafi haiz olup ta Banka hesabma tahsile git . 
mek ittiyenlerin ataiida yazth vesaiki en ge~ 30 haziran 1936 
tarihine kadar (M. E.) remzile (Siimer Bank Umum Miidiirliigii 
Ankara) adresine gondermeleri icab eder. 

VEStKALAR: 

1 - Hal terciim~i 

2 - Mekteb tehadetnamesi 

3 - ~ahtbit yerlerden bonaervialeri 

4 - Sthhat raporu 

5 - Fotograf. 

Bu veaikalar U~er niiaha ve makine ile yaztlmtf olacakbr. 

Eregli Komiir Havzas1 Sagl1k 
Komisyonu Ba~kanligindan: 

Havza saghk tetkilahntn eczay1 tibbiye ihtiyact «17,000» lira mu
hammen k1ymet iizerinden kapah zarf usulile ve on bet gun miid ~ 
detle ektiltmiye konulmuttur. 

lsteklilerin 11/6/936 pertembe giiniine kadar Zonguldakta Sag • 
hk TetkilabmiZ B.)ltkanhgma teklif mektublar1 ve muvakkat temi • 
nat ak~esi olan 1275 lirahk nakti veya banka teminat mektubu gon
dermeleri ve teklif mektublarmda tartname hiikiimlerinin tamamen 
kabul olunduiunu aarahaten kaydetmeleri laztmdtr. 

lsteklilerin Tiirk vatandati olmalara gerektir. ~artnameler !stan· 
bulda Dordiincii Vakaf hamnda ii-riincii kat; tkbsad Vekaleti Ma • 
den lrtibat Memurlugundan; Zol18uldakta Saghk Komisyonu Bat· 
kanhgmdan paraa1z ahntr. (2864) 

TU RK HAVA 

BOYOK 
Simdiye kadar binlerce kitiyi zengin etmi,tir 

2 nci ke,ide: 11 Haziran 936 dadu-

Biiyiik lkramiye 3 0. 0 0 0 lirad1r 
Ayr1ca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(20.000) lirahk bir miikafat vardar ... 

E~ya 
isanbul Ziraat Bankastndan: 

Bankam1za aid olup Tahmia sokagmdaki Emtea depomuzda bu • 
lunan kap1, maaa, dolab ve saire gibi ahtab efy& 29 may1a 936 cuma 
giioii aaat 13 te bilmiizayede aablacakttr. 

Almak istiyenlerin o giin ve 1aatte depoda bulunmalar1 ilan o • 
lunur. (2847) 

r Fen Memuru Aran1yor -~ 

li
fi~iik Mender~s IslahJ ameliyabnda istihdam edilmek Uzere Na

a .Fen mektebmden. mezun fi~ fen memuruna ihtiya~ vardrr. 
ahp olanlann vesay1k1 IAzimeyi miistashiben Sirkecide Miihiir-

dar Zade hanmda 30 numarah yaz1haneye miiracaatlara 

Tiirkiye 
Bankas1 

Cumhuriyet Merkez 
Istanbul Subesinden: 

' lstanbulda Kadikoy Su ~irketi Tahsildan Bay Naci adma yazth D. 
•imfmdan bir hisselik 2531 numarah bankamtz aksiyonu kaybedil • 
tli;ind .. bu aluiyonun arbk hiikmii kalmad•i• ve batka numara ile 
~ay Naciy~ ye~iden akaiyo~ verilec~gi bildirilir. ~2903). 

CUMHURIYET 

Nasir ilac1 biitiin diinyaca tamn
mt~tlr. En eski nasxrlar1 bile ko · 
kiinden c;tkarrr. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu - !stanbul 

Aman .. . Yemek lekesi.. . Kork
maym Bayanlar ve Baylar ... 

Lekeli elbiseleri Fatih lstim 
Boya FabrikasJ Akif Latif yep • 
yeni yapar. 

Merkezi: Fatih tramvay duraga, 

$ubeleri: Kadakoy Muvakkithane 
Sultanhamam Mesadet 
han No.2 

r Doktor -a 
RIZA UNVER 
Dojium ve kad1n hastaflklar. 

mlitehaSSISI 
Cagaloglu, Nuruosmaniye caddes· 
No. 22 Mavi yap1ya nakletmi;~tir 

' T elefon : 22683 I 

Havran Belediyesinden: 
20/3/936 tarihinde kapah zarfla eksiltmesi yapalan elektrik te • 

sisah i~in verilen teklifler muvaf1k goriilmemit oldugundan ihale
nin evvelki ferait dairesinde ve Havran Belediyesinde pazarhkla 
yap1lmasma karar verilmi,tir. 

Pazarhk: 18/6/936 perfembe gi.inii saat on yedidedir. 

1- inhisarlar Umum Miidiirliigiinden 

50.000 tabaka Tampon siinger kagada 
150 top Battal-rizgili kagad 
750 » «2» No. ~izgili kagad 

Yukartda cins ve miktarlar1 yazth ktrtasiye pazarhkla satin ah • 
nacakttr. Vermek istiyenlerin f&rtname ve niimuneleri gormek iize • 
re hergiin ve pazarhk i~in de 12/6/936 cuma giinii aaat 14 te % 7,5 
giivenme paralarile birlikte Kabalafla Levazam ve Mubayaat $ube -
sindeki Ahm Komisyonuna miiracaatleri. (2905) 

FE MiL ve BAGI KULLANAN BAY ANLAR 
Biitiin hayatlarmt ne~'e ile ge~irirler. <;unkii FEMlL adet bez

leri cildi pi~irmez, pamuk gibi yap1~maz, ~1kmb yapmaz. Her 
zaman kadmm biitiin rahath&lnt verir. Kutusu 60 kuru~tur. 

Her eczaneden FEMiL isteyiniz. 

I Emlilk ve Eytam Bankas1 ilanlan I 
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Taksitle Arsa 
... 

htanbulda Hocapatada Hiidavendigar caddesinde 
~ahinpafa oteli yanmda eski 34 yeni 19/1 numa• 
rah iizerinde bir k1s1m enkaza havi 667.50 metro 

Depozito 
Lira 

terbiinde Kahn Mustafa Aga medreseai anas1. 2670 
T afsilab yukar1da yazda arsa birinci teksiti petin ve geri kalan 

yedi taksiti yedi senede ve yedi miiaavi kiSlmda ve fU auretle tama
mt faizsiz sekiz miisavi taksitte odenmek tartile kapah zarfla art • 
tJrm1ya konulmu,tur. thale 10 haziran 1936 tarihine tesadiif eden 
~ar,amba giinii saat onda fUbemizde yapalacakbr. lsteklilerin fUhe
mize miiracaatle tafsilat ve bir lira mukabilinde hirer fartname ala
rak tartnamede yazth hiikiimler dairesinde teklif mektublarm1 o gun 
saat ona kadar tubemize vermeleri. «360» (2823) 

Modern Alman san'ah ve 
Alman Tezyin San'atlan 

SERGISI 
lstanbulda, f,ndtkhda Giizel San
attar Yuksek Okulunda 30 May11 
dan 8 Hazirana kadar a~ak bulu-

naeakhr. 

TURK c;iMENTOSU 
ve Kireci Anonim $irketi 

iLAN 
TUrk t;imentosu ve Kireci Anonlm 

§irketi hissedarlan, ticaret kanununun 
386 net ve esas mukavelenamesinin 
53 iincii maddesine tevfikan 15 haziran 
1936 tarihine musadif pazartesi giinU 
saat 15 te §irketin, Galatada Agopyan 
hanmda 4 iincU katta kiiin merkezinde 
§irket sermayesinin tezyidi hususunu 
gorii§mek iizere fevkalllde heyeti umu· 
miye halinde i~timaa davet olunurlar. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
ahkamma tevfikan, miizakerata bir his· 
se sahibinin dahi i§tirake ve tevdi ede
cegi sened miktarmca rcy itasma hakk1 
vard!r. 

t~timat mezkurda haztr bulunmak is· 
tiyen zevat ticaret kanununun 371 loci 
maddesine tevfikan ic;tima tarihinden 
bir hafta evvel hisselerini §irket merke· 
zine tevdi etmelidirler. 

Bankalara tevdi edilecek senedat 

makbuzlar1 §irket merkezine tevdiat 
mahiyetinde olarak kabul edilecektir. 

IDARE MECLiSt 
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SUMER BANK 
Umum Miidiirliigiinden: 

Bankamizca tesisine ha,Ianan demir ve 'relik fabrikalaranda 
vazife deruhte etmek iizere ihbsas sahibi olmak i'rin ecnebi 

memleketlerinde staj gormek maksadile on T eknite Hohsule 
veya mii,masil mektebler mezunu makine, metalliirji, made~ ve 
elektrik miihendislerile on teknukihn mezunu se~ilecektir. 

Bu miihendis ve teknisiyenlerin aakerliklerini yapmtt olma . 
lara, reami veya hususi miiesseselere karti, ataja gitmelerine ve 
avdette Bankamn hizmetinde ~ahtmasma mani olacak tekilde 
hizmet taahhiidleri olmamaSI, athhatlerinin demir ve ~elik fab
rikalarmm herhangi bir tubeainde ~ahfmasma miisaid olmas1 
laztmdtr. Namzedlere atajlar1 esnastnda miisaid tahsisat veri • 
lecektir. 

Yukartki tartlari haiz olup ta staja gitmek istiyenlerin atagt
da y~zth vesaiki (Siimer Bank Umum Miidiirliigi.i, Ankara) 
adresme (M. E.) remzile gondermeleri icab eder. 

VESAIK: 

1 - T erciimeihal 
- Diploma sureti ve imtihanlara aid notlar 

3 - V arsa bonservisler 
4 - S1hhat raporu 
5 - F otograf. .. 

Bu vesaik ii~er niisha ve mikane ile yaztlm•t olacaktar. 
En gecr haziran 1936 sontlOO\a kadar miiracaat edilecektir. 

'KA5£ 

NEDKALMiNA 
FABRiKALAR UMUM MUDURLUGU 

._ ___ liisiiAiiiTiilNiiiA.iiLiiiiMiii.iAiflliKiiOiliMiiiilt~liY.IiOIINiiU •• IL~A~N~L~A~R~I--1-

40,000 metro ham ipek kumas 
Tahmin edilen bedeli «32,000» lira olan yukartda miktarJ v; cinsi 

y~zah malzeme Atkeri Fabrikalar Umum Miidiirliigii Sattnalma Ko
mtayonunca 10 haziran 936 tarihinde 'rBrtamba giinii saat 16 da k • 
pah zarf~a ihale edilecektir. ~artname «h lira «60» kurut mukabil:. 
de Kom11yondan verilir. Taliblerin muvakkat teminat olan «2400» 
liray1 havi teklif mektublaram mezkur giinde saat 14 e kadar Komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numarah kanunun 2 ve 3 iin
cii maddelerindeki vesaikle mezkur giin ve 1aatte Komiayona miira • 
caatleri. (2776) 

0 
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1000 

TARLADIR 
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Maliye V ekiletinden: 
Haziran 936 batmdan ikincitetrin sonuna kadar altt ay i!;inde 

Dolmabah~e ve Sarayburnu depolarile batka daireler ambarmda 
toplanacak ambalaj, tahta, ki.g1d ve ~emberlerile hurda sand1k tah
talari ve kupmtl kag1dlar arttlrmaya ve bu miiddet i~inde gelecek 
ve gidecek etyanm tatmmasl eksiltmeye konuldugundan isteklilerin 
tartnamesini gormek i~in Dolmabah!fede k1rtasiye deposuna batvur
malarl ve arttlrma, eksiltmenin yapilacagl 28/5/936 pertembe giinii 
aaat 14 te her biri i!fin 120 lira muvakkat teminatlarile birlikte de -
poda hazu bulunmalarJ. (2483) 

ADYO 
Kullanan ~ocukla'r•n ditleri itte 

boyle inci g ibi olur 

~ocuklar•n•z•n ditl erine ~ok dlkkat ve itina edlnlz : 
kU~Uk iken bozulan dltler sonra dUzUime.z. 

YOLi 
Devlet Demiryollar1 ve limanlar1 iflelme U. idaresi ilinlar1 

$ebekemiz iizerinde itliyen siir'at, yolcu ve muhtelit trenlerin vak
ti hareket saatleri; Alsancak - Egirdir k1sm1 hari!f. 

1 haziran 936 giiniinden itibaren deiittirilecektir. Yeni vakti ha
reket cetvelleri istasyonlanm1za as1lm1ftlr. Daha fazla malumat i!fin 
istasyonlara miiracaat edilmesi. «1145» (2858) 

- PERTEV • 
DIS MACUttU • 

CUMHURiYET 

FAZIL 
~il ilac• 

varken: 
~illerim ve sivilcelerim 
var dlye neden korkuyor 

UzUIUyorsun 

Zayi - 52 nci ilk okulundan ald1gun 
18/12/929 tarihli ve 13/2 numarab §e· 
hadetnamemi kaybettim, Yenisini ala· 
cagtmdan eskisinin hiikmii yoktur. 

~ehir bandosunda 
Ibrahim oglu Hiiseyin 

ADEMi 

IHTIYARllol 
YOK·ED~Q. 

! 

Tafsilat: Galata P. K. 1255 Hormobin 

istanbul Kadastro hakimliginden: 
Davac1 Sabri tarafmdan Makbule, 

Lutfiye, Nimet, Hafize, ve Mebrure a • 
leyhine ikame olunan davada miiddea· 
aleyhlerden Mebrureye Cumhuriyet 
gazetesinin 8 mayts 936 tarih ve 4303 
saydt niishasile yaptlan iH"inen tebliga· 
ta ragmen 27 may1s 936 ~ar§amba giin· 
kii celsede bazu bulunmadlg1ndan 
miiddeinin talebi Uzerine gJyab karart· 
nm ilanen tebligine karar verilmi§ ol· 
makla ve davac1 tarafmdan ba§ka di -
yecegi olmadl~ soylenmi§ oldugundan 
yevmi mubakeme olan 24 haziran 936 
~ar§amba giinii saat 14 te istanbul Ka· 
dastro mahkemesine gelmesi veya bir 
vekil gondermesi aksi balde g1yabmda 
muhakemeye devam ve karar ittibaz o· 
lunaca~ ilan olunur. 

Operator • Urolog 

Dr.Mehmed Ali 
Bevliye miitehass1s1 

Kopriiba§I Eminonii Han 
Telefon: 21915 

En ho§ meyva usarelerile ham
lanmi§ttr. Hazml kolayla§tinr. !n
klbaZI izale eder. Karu temizliye
rek viicude tazelik ve canhhk 

bah§eder. 

lNG:tL!z KANZUK ECZANESl 
Beyoglu - tstanbul 

Sinek, tahtakurusu, pire, 

bit, hamam bocegi, giive 

ve biitiin ha,arab tohum

larile oldiiriir. 

Kokusu Iatif ve s1hhidir, 

leke yapmaz, tesiri 

ve biitiin markalara mii -

reccahbr. 

Y eni icad pompalann1 

isteyiniz. ihtira berab var

dJ.r, kimse ayn1n1 taklid 

edemez. 

Miihendis aran1yor 
lnhisarlar Umum Miidiirliigiinden: 

lnhisarlar ldaresi merkez ve miilhakat tetkilatmda !f&httmlmak 
iizere miihendis ve fen memuru ahnacakbr. 

Miihendis: 
1 - Makine, maden ve naf1a miihendisi olmak iizere ilokuz mil • 

hendis ahnacakttr. 
2 - Taliblerin diplomah miihendis olmalan 
3 - Askerliklerini ifa etmif bulunmalan 
4 - Memur plabilmek i!rin laz1m gelen evsaf ve vesaiki haiz bu • 

lunmalar1 tarttJr. 
Fen Memurlara: 

1 - Naf1a Fen mektebinden veya buna muadil Avrupa Fen mek
tebinden mezun olmak. 

2 - Askerligini yapmat bulunmak. 
3 - Asgari U!f sene in,aat ve su itlerinde tecriibe gormuf olmak 

tarttlr. . 
lsteklilerden miihendislere tecriibelerine ve tayin edilecekleri 
mahalle gore 150 - 250 lira arannda ve fen memurlarma 
100- 150 lira arasmda iieret verileeektir. 
Taliblerin nihayet 5/6/936 tarihine kadar bir istida ve vesi • 

kalarile birlikte bizzat bu kat'iyyen miirokiin olamadtgt takdirde ya
zile Galata tlmerabit ham ii!riincii katta tnhisarlar Umum Mudiirlii
gii Hususi Kalem Miidiirliigiine miiracaat etmeleri li.ztmdlr. (2700) 

, __ 
BETON MAMULATI 
l<i~~MiTLJ;Q· 
T~ZYiNAT PA~MAKLIKLA~I· 
li;VJ.IALAQ VI Oi~~KL~R. 

Demirkaptda: istanbul Jandarma 
Konak Komutanltgtndan: 

Demirkap1da Askeri Levaztm ambart yanmda in,aatl yar1 kalmlf 
olan ve Jandarma Konak ve Ambar Heyetinin oturmalarma tahsis 
olunan bina01n ikmali in,aati 19/5/936 dan itibaren kapah zarf usu
lile eksiltmiye konulmu,tur. Binanm ke,if bedeli 28,925 lira 20 ku
ruttur. Ilk giivenmesi 2170 lirad1r. Mukavele, eksiltme itlerine aid 
fenni tartname, pli.n ve buna aid bilciimle miiteferri ki.g1dlart pa • 
rasl mukabilinde Komisyondan verilecektir. Eksiltme 3/6/936 !f&r· 
tamba gunii saat 15 te Demirkap1daki Jandarma Konak Komutan • 
hg1 binasmdaki Komisyonumuzda yapilacaktlr. 

lsteklilerin bu iti batarabilecegine dair Naf1a dairesinin ehliyet 
vesikasmi, ilk giivenme bedeli i!fin Maliye Sand1k makbuzu veya 
muteber banka mektubunu ve 2490 sayth kanunda yazth bilumum 
belgeleri hamil olarak ekailtme saatinden bir saat evveline kadar 
Komisyona vermit bulunmalar1 ili.n olunur. (2588) 

BugUn saat 17,30 da ______ ,. 

Manyatizma - Jspirtizma · F aktrizma miitehassiSI 

Pr. Z A T i S U N G U R 
Yeni ve goriilmemi, programla Fransaz tiyatrosunda 

verecegi matine has1labD1 

HAVA KURUMU 
Menfaatine terketmi§tir. Bu biiyiik f1rsab ka~mnaymtz 

Fiatlar 50 • 75 • 100 kurufltur 

28 May1s 1936 

II 
E9 OE3REKLEODe 

L<UM.-W~ntn 
KATI OEVA.../"1 / 

G~T~N 
D~NYADABUHA.S TALII<~ZEPiNDE 
MALUM VE M~.) TAMEL OLMAMI:) 
YENi BIQ TER~iPOLAN I . 
itycazol ecmi dlr 

LiTYAZOL CEMiL 
Kum sancilarma keser. Bobreklerde 
kum te§ekki.ili.ine mani olur. T e§ek
kiil etmi§ bulunan kum ve ta§larm 
dii§mesini temin eder. Kabiliyeti te
daviyesi S1hhat ve 1c;timai Muave· 
net Vekaleti namma profesorlerimiz 
tarafmdan yap1lan tecri.ibelerle res-

men tasdik edilmi~tir. 
YEN! BiR KESiFTiR 

Umumi sab§ deposu: 

SARK MERKEZ ECZA 
TORK ANON1M SiRKETi 

Veniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

hayretlere dii§iiriir ve 24 saat dudak • 
Iarda sabit kalu. 

Veniis Kremi: 
Terkibi, esrarb, giizellik kremleri 

nin i~inde en §&yam emniyet ve itimad 
olamdtr. 

Veniis PudrasJ: 
tk ve ki ar fami alann ra en· ni· ........~; 

kazanan, narin ve nazik cildlileri tes .. 
hir eden yiiksek evsafta e§siz pudra • 
dlr. 

Veniis Rimeli: 
VenUs Rimeli ile tuvalet goren kir • 

pikler kalblere ok gibi saplamr. 
Beyoglunda tamnmi§ ve maruf Karl· 

man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye magazalarmda satdu. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza alat ve Jtriyat ticaretha • 
nesi, istanbul - Bah~ekap1. 

Sa~ dokiilmesi ve kepeklerden 
kurtulmak i~in en miiessir ilac 

Sahib ve Ba§muharrtrt Yunu• Nadi 
Umum! ne~rtyatt tdare eden Yazt l:Zerf 

MilcWrii: Hikmet Miinil 

Matbaacllllc ve Ne~Tiyat Turk Ano1~im 

gtrkett - Jstanbul 

ri 
ri 


