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B. Millet Meclisinde 
~ark demiryollar1 ~ir ketile eski 
mukavelelere dair miinaka~alar 
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Dost ve miittefik 
Yugoslavyan1n 

kuvveti 
Bu memleketin kuvvetli, 
llles'ud ve miireffeh hal
de bulunmas1, Balkanlar 
ve Avrupa sulhu i~in bii

yiik bir zamandir 

~ ost ve miittefikimiz Yugoslavya, 
lb::O biiyiik devletlerden hemen sonra 

gelen en kuvvetli Avrupa dev· 
letlerinden biridir. Bu kudret, ona, evve
la, Yugoslavlann sonsuz hayatiyetinden, 
canhhgmdan geliyor. Yugoslav demek; 
S1rb olsun, Sloven olsun, H1rvat olsun, 
Bo§nak olsun, c;ah§kan, cesur, merd, va
kur, vatanperver insan demektir. Yugos
lavlar, milli istiklalin manasmi lath ve ac1 
tecriibelerle pek iyi anlam•§lardir. Tarihin 
eski devirlerinde, medeni ve kuvvetli 
llliistakil devletler kurmu§ olan Yugos
lavlar hiirriyetlerine ve mill! hakimiyet
lerine a~•khrlar. Yugoslavlar, muhtelif 
sebeblerle biiyiik imparatorluklann ida
resi altma dii§tiikleri zamanlarda, istiklal 
Ve milll hakimiyet sevgisini asia kaybet
lllemi§ler, kendi memleketlerinde daima 
efendi olarak ve efendi kalmak ic;in ya
§amak idealine bagh ya§amt§lard•r. 

Yugoslav tarihi Romahlar, Bizansh-
1- ·• Li.tinler, Bavyerahlar, Macarlar, 
Osmanhlar, Avusturyahlar ve Bulgarlar
la istiklal ic;in yap1lan uzun miicadeleler· 
le doludur. Yugoslavlann ruhu, 7 nci 
amdan 20 nci asra kadar devam eden 
bu istiW.l miicadelelerile c;elikle§mi§tir. 
Bugiin Y ugoslavya Kralhgt ismi altmda 
birle§en S•rhlar, Slovenler, Htrvatlar, 
Bo§naklar, aralarmdaki ufaktefek karde§ 
kavgalan, aile gec;imsizlikleri her ne olur
sa olsun, binlerle senelik Jshrablardan ve 
llliicadelelerden sonra, elde ettikleri istik
lallerine ve mill! hakimiyetlerine son de
recede dii§kiindiirler. Bunlan kaybet
rnektense, tek nefere vannc1ya kadar ol
lllege and ic;mi§lerdir. 

Bugi..in Yugoslavlar, Orta zamanlarda 
12 nci ve 15 inci amlar arasmda te§ek
kiil etmi§ olan N emanic; devletinin lmpa
rator Du~an zamamndaki satvetini daha 
kuvvetli olarak ihya etmi§ bulunuyorlar. 
0 zaman lmparator Du§an, milletini Bi
zansm esaretinden kurtarmi§ll, zamam
llltzda ise, Biiyiik Kral miiteveffa Birinci 
Aleksandr, biitiin Yugoslavian Avustur
Yahlann ve Macarlann tahakkiimiinden 
kurtararak milli vahdeti temin etmi§, Snb, 
H1rvat, Sloven, Bo§nak biitiin Yugoslav
Ian miistakil ve kuvvetli bir devlet halin
de bir araya toplami§llr. 

1919 da imzalanan sulh muahedelerile 
kurulmu§ olan Yugoslavya devleti, o va· 
kittenberi bir taraftan milli vahdeti takvi
Ye ederken diger taraftan da, her sahada 
biiyiik faaliyetle c;ah§maktadtr. Dost ve 
llliittefik memleketin milli hayatmda, 
Yaphgi terakki hamleleri, onun kuvvetini 
gittik~e arhrmaktadir. Yugoslav ordusu, 
Balkanlann ve Almanya ile Lehistan 
llliistesna olmak iizere, Merkezi Avrupa· 
n1n en kuvvetli ordusudur. Memleketin 
«potentiel de guerre» denilen iktJsadi ve 
Stnai harb kudretini artlrmak ic;in biiyiik 
Ye muvaffakiyetli gayretler sarfedilmekte
dir. Bi..iyiik Harbde, <;ok yi..iksek bir kah
ramanhkla harbetmi§, esir olmaktansa 
karh Arnavudluk daglannda olmegi ter· 

ABJDIN DAVER 
[Arkast Sa. 3 siitun 3 tel 

Bugun 12 sahife 
3 Unciide: Edebiyat, 

Peyami Safa 
S incide : Tarihte Turk-Sub dostlugu 

M. Turhan Tan 
Me~hud ciiriimler mahke
mesinde. 

Kandemir 
8 nctda : Sarki Akdenizde Fransa 

General W eygand 
Spor haberleri 

Receb Peker ve Ali 
f;eiinkayanzn sozleri 

~ Eski ve yeni Naf1a Vekillerinin izahatlari 
biiyiik bir alaka ile dinlendi 

Receb Peker Ba~vekil i smet inonii Ali <;etinkaya 

Ankara 27 (A.A.) Kamutaym birinci miizakeresi esnasmda kendisi ta • 
diinkii celsesinde ~ark Demiryollan im - rafmdan izahat verilrr..esini icab ettiren 
tiyaZI iJe §irkete aid mal!ann satm a\m- baz! sozJerin gec;mi§ oJdugunu soy\iyerek 
masma dair olan mukavelenin tasdik1 soz istemi§ ve ki..irsiiye gelerek §U beya -
hakkmdaki kanun layihasmm ikinci mii natta bulunmu§tur: 
zakeresine ba§lamrken, Receb Peke1 «- Arkada§lar, §imdi ikinci miizake· 
(Kiitahya), mevzuubahsolan layihamn [Arkasz Sa. 8 sii.tun 1 del 

lzntitte V ali - Cahid 
dava 1 diin de bitmedi 

Uzun miinaka,alardan sonr~ mahkeme, Belediye 
avukatlar1nm gosterdigi ,ahidlerin istanbulda 

dinlenmesine karar verdi 
izmit 27 (Telefonla) - 1stanbul Va

li ve Belediye reisi Muhiddin Ostiindag 
ile muharrir Hiiseyin Cahid Y alc;In ara
smdaki miitekabil hakaret davasma bu • 
gi..in devam edilmi§tir. Duru§mada Hi..ise
yin Cahid, Ak§am gazetesi vekili Ke
mal Hikmet, Ostiindagm vekilleri, Bele

diye avukatJ Hamid, Kurun gazetesi ve
kili lrfan Emin haz1r bulundu. 

Salon gene ttkhm ttkhm doluydu. Ev
vela §ahid olarak gosterilen Necmeddin 
Kocata§m istanbulda verdigi cevab okun
du. Hakim, Hiiseyin Cahide bir diye
cegi olup olmadigmi sordu. Hiiseyin Ca
hid: 

«- A§ag1 yukan boyledir. ilave edi
lecek bir§ey yoktur.» dedi. 

Hiiseyin Cahid Muhiddin iistundaO 
Yal9m 

Belecliye avukatrnrn talebleri 
Bundan sonra Belediye avukatt soz a· 

larak §Unlan soy[edi! 
[Arka81 Sa. 7 siltun 1 de] 
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Almanya ve Italy a Tuna 
misakini ba~anyorlar 

Mare,al Blomberg'den evvel Romaya gidecek olan 
Von Neurath bu ania,mayJ ihzar edecek 

Baron Neurath, Kont Ciano ve Mare§al von Blomberg'in Berlinde btr arada 
altnmt~ resimleri 

Roma 27 .(A.A.)- italyan lmpara-~Blomberg resmen Romayi ziyarFt ede
torlugunun y1ldoniimii olan 9 may1sta cektir. 

11111111••••1!!11•••••••-. .:\!man tlarbiye Bakam Mare§al !On rArkasl Sa. 7 sUtun 5 tel 

Basvekilimizin 
' 

Belgrad seyahati 

ismet inoniiniin diin P. 
Kamutay Grupunda iza
hab alkiflarla kar,dandJ 

Ankara 27 (A.A.) -C. H. P. Ka
mutay grupu bugiin ogled en sonra T rab
zon saylaVI Hasan Sakanm ba§kanhgm
da toplandt. Soz alan ismet !noni..i, Yu
goslavya seyahatinin iyi intJbalarmt an • 
latmi§hr. 

Dost memleket hi..ikumeti, meb'uslan 
ve matbuatt ve biiyiik Yugoslav milleti 
tarafmdan Tiirkiyeye ve Tiirkiye Ba§ • 
vekilinin §ahsma kar§t gosterilen geni§ 
muhabbet ve samimi dostluklar tezahiira· 
ti Parti Grupunda alki§iarla kar§tlan -
mt§hr. 

Meb'uslar, Balkan Antantt idealinin 
yiiksek k1ymetini ve bunun miihim isti
nadlarmdan ba§hca biri olan Yugoslav
ya - Ti..irkiye arasmdaki sars1lmaz dost
lugu tebari..iz ettirmi§lerdir. 

[Arkast sa. 9 siitun 4 te] 

Yurdda anadili 
hakim ktlmak 
i~in faaliyet 

Ankarada saylavlardan 
miirekkeb bir bars komi

tesi te,kil edildi . 
-~ 

Komitenin reisi Seyhan meb'usu Hilm, 
Uran ve azadan Seyhan meb'usu 

Esma Nayman 

Ankara 27 (Telefonla) - Tiirkiye· 
de Tiirklerle tiirkc;eden ba§ka dil konu
§an kiitleler arasmdaki mi.inasebeti daha 
kuvvetli bir hale getirmek ve bunlan ana 
dil tiirkc;eyi konu§an biiyi..ik kiitlenin ic;ti
mai, harsl, medenl seviyesine ula§hrmak 
ic;in §imdilik liizum gori..ilen yerlerde ma
halli hars komiteleri viicude getirilmi§ti. 
Bu komiteler Parti Ve Halkevlerinin mu· 
zaheretile Seyhan, lc;el ve havalisinde i§e 
ba§laml§lardt. Bu mi..ihim i§i iyi bir §ekil-

[Arkast Sa. 9 siitun 4 te] 
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Ordumuzda yeni bir 
smtf ihdas ediliyor 
«Harb Sanayii» ad1n1 
alacak sJnifin hizmet 
miiddeti 2,5 sene olacak 
Ankara 27 (Telefonla) - Orduda 2,5 

sene hizmete tabi bir (harb sanayii) st
mft te§kiline liizum goriilmii§tiir. Buna 
amil olan dli§lince, kara, deniz ve hava 
kuvvetlerimizin silah, muhimmat, te~
hizat, melbusat ve saire ihtiyaclanm 
hazarda temin eden fabrikalanmtzm 
seferi vaziyete gec;i§inde bugiinku mev
cudun birkac; misline ~·kanlmast ·ic;in 

[Arkast Sa. 9 siitun 4 te] 
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Y eni Rus Sefiri 

Hariciye Komiserligi 
,eflerinden Karlinski 

ta yin edildi 

- -Mis8fir-lrak Naz1n 
Atatiirk diin Naci Asil 
~erefine <;ankayada bir 

~ay ziyafeti verdi 
Ba,vekil ismet inonii de dost devlet Hariciye Naz1r1 

,erefine ogleyin bir ziyafet verdi 
Ankara 27 (T e- Ankarapalasta bir 

lefonla) - Memle- suvare verecektir. 
ketimizi ziyaret e- * * * 
den lrak Hariciye Hiikiimetimizin mi-
Nazm Asil ~erefine safiri bulunan lrak 
bugiin sa at 17 de Hariciye N azm N a-
Reisicumhur Ata • ci Elasil per§embe 
tiirk tarafmdan ko§k- ak§amJ Ankaradan 
lerinde bir c;ay zi- hareket ederek, cu· 
y a f e t i verilmi~tir. 'l!a sabah1 §ehrimize 
Ba§vekil IsJllet inc- gelecektir. Muhte-
nii de clast Irak rem misafirimiz ic;in 
Hariciye Nazm ~e- Perapalas otelinde 

refine bugiin Ana - Muhterem misajirtmiz Irak Hariciye veziri Krallara mahsus da· 
dolu kuliibunde bir Dr. Naci Asil ire hazirlanm•§hr. 
ogle ziyafeti vermi§tir. l N aci Asilin §ehrimizde nekadar ka~ 

lrak sefareti de bu gece sa at I 0,5 ta lacag1 malum degildir. 
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lspanyada ihtililci 
tazyik1 arbyor 

General Mola teslim olmadigi takdirde 
Bilbao'yu yikacagtni bildirdi 

Bir kasaba mahvedildi. Ademi Miidahale 
Komitesi goniilliiler meselesini tetkik ediyor 

Salamanca 27 (A.A.) - Bask cep
hesinde btaatlmtz ileri hareketlerine de
vam ederek biiti..in civar havalisini i§gal 
etmi§ler ve 3000 esirle miihim miktarda 
harb malzemesi almi§lardir. 

Dii§man oli..i ve yarah olarak birc;ok 
z a yia t vermi§ tir. 

K1taahmtz Vmaenes, Malzaga'yt i§
gal etmi§ler ve diin ak§am da Rio-Du • 
rango' dan gec;erek Durango'ya 500 met
roluk bir mesafeye kadar ilerlemi§lerdir. 

Saat 22 de kat' alanm1z Marquina 
kapilanmn oni..ine kadar ilerliyerek §ehre 
hakim bulunan mtlan i§gal etmi§lerdir. 

Bask milisleri §ehri tahliye etmedtn 
evvel kibar mahallelerile Eiber fabribst
m tahrib etrni§lerdir. 

Di..inki..i giin zarfmda bt' alanmtz 20 
top, 500 mitralyoz ve 2,000 i mi..itecaviz 
tiifek igtinam etmi§lerdir. 

H arabe olan bir fehir 
Bilbao 27 (A.A.) - Reuter ajan · 

[Arkasl Sa. 7 siitun 5 te] General Mala 
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Beynelmilel Ticaret 
Odas1 reisi ~ehrimizde 

Kendisine refakat eden heyetle birlikte; bu sene 
Berlinde toplanacak beynelmilel kongre hakkm

da Tiirk tiiccarlarile gorii,meler yapacak 

Hevet reisinin • gazetemtze beyanatt 

Ankara 27 (Telefonla) - Memleke -
tine avdet etmh~ olan Sovyet biiyiik el
c;isi Karahanm yerine Sovyet Rusya 
Hariciye Komiserligi §eflerinden Kar -
linski'nin Tiirkiye nezdinde biiyiik el
c;ilige tayini hakkmda yaptlan istimza
ca hiikumetimizce muvaf1k cevab ve- • 
rilmi§tir. 

Karlinski bir muddet Sovyetlerin Lit
vanya elc;iligini yapmt§hr. Halen Mos
kovada bulunmaktad1r. Memleketimize 
ne vakit gelecegi de henuz malfun de -
glldir. 

§ehrimize gelen beynelmilel ticaret odast heyeti kar§tlaytctlarile bir arada 

Beynelmilel Ticaret Odast reisi F ele- j Gerhard Riedberg, ingiliz . mura_hhast 
menkli M. F entener Van Vlissingen ile M. Owen ]ones ve Beynelmilel T1caret 
mesai arkada§lan Alman murahhast M. [Arkasz Sa, 7 siitun 4 te] 
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Tarihi tefrika : 102 Yazan : M. Turhan Tan 
(Terciime ve iktibas edilemez) 

··Bagdadda intamtazamin mezar1 
Kanuni bunun iistiine bir kubbe yapbrarak 
halkta heyecan uyandtran bu vak1aya mimari 

bir eserle cismaniyet vermek istedi 
Siyasl. askeri ve idari seb~l:.ler de 

Hiinkan, sevgili kansmdan uzak kal • 
m1ya icbar ediyordu. Bagdadda imam1 -
azamm gomiili.i oldugu yeri bulmak bil -
hassa miihim bir mesele halinde, onu oya
hyordu. !stanbul un fethi masmda Eba 
Eyyubun kabrini ke§fettirmekle F atihin 
saf goniiller iizerinde yaphg1 tesiri dii~ii
nen Hiinkar, o i§in benzerini Bagdadda 
yapmakla biiyiik dedesi gibi §an alm~.k 
emeline kapilmi§tl. 

Bagdaddan, Hurreme kavu§mak i~in, 
hemen aynhrsa milyonlarca vicdan i.ize -
rinde manevi bir niifuz temin edecek o -
Ian §U mezar maslahatm1 ibrahimin ba • 
§armasl ve o niifuzu da onun kazanmas1 
icab ediyordu. Siileyman boyle bir ~ere£: 
ve boyle bir kazanc1 vezirine kaptlrmaya 
nza gosteremedi, kammm yaz1lanm kok· 

· hya kokhya ve onunla ruhan konu§a ko
nu§a i§tiyakm1 merhemlemek yolunu tuttu. 
Bagdadda • birkac;: ay daha • kald1. 

Fa kat lmam1azamm kabrini bulmak 
kolay · olmad1. Kuvvetli bir rivayet ve u
mumi kanaat na§in vaktile yakild!glnl 
gosteriyordu. Buna ragmen Hiinkar, bo
yuna ara§hrmalar yaptmyordu. Nihayet, 
o kabrin bir zamanlar bekc;:iliginde bu • 
lunan bir adam ortaya c;:•kt1. Na§Jn yakii
masma karar verildigi giinlerde imam! -
azamm riiyada kendisine goriini.ip cese -
dini ba§h, bir yere ta§JrnasJ emrini ver • 
digini ve bunun iizerine mezara bir ba§ka 
olii koyarak hakiki na§l emin bir yere ta
§ldJginJ miij deledi. 

ibrahim Pa§a bu miijdeyi ahr almaz 
T a§km adh bir miiderrisi o bek~i ile bir
likte tarihi na§J aram1ya memur etti. Mii
derris, kendine gosterilen yerden misk ka
kusu ~·khglm gorerek haberin s1hhatine 
kanaat getirdi ve Ibrahim Pa§a da bu 
kanaate ~ar~abuk ortak oldu. ;;imdi ma 
misk kokusu ne§reden ve bir kubbe al -
tmda bulunan yerin ktlZllmasma gel -
mi§ti. Ibrahim Pa§a bu i§i kendi iistiine 
-aldJ, biiyiik bir alayla oraya gitti. Lakin 
Padi§ah, §eref avculugunda onu yalmz 
birakmadJ, hemen atlamp muattar nok • 
taya geldi, vezirinin tesbit olunan mezar 
i.izerindeki ta§J kaldmrken yeti§erek «na
§1 ke§fetmek» vazifesine i§tirak etti. (I) 

Hiinkar, biiyiik bir heyecan uyanduan 
bu vak1aya mimari bir eserle cismaniyet 
vermek istedi, i~i kan§tmlan mezarm iis
tiine bir kubbe yaphrdt ve bu i§ bitince 
harekete hamland1. Lakin Ibrahim, T eb
ri.zin elde kalabilmesi i~in bir tak1m ted
birler almak laz•mgeldigini ileri si.irerek 
oraya gitmek istedigini soyleyince gene 
pir~lendi, «Hurrem dogru soyliiyor. Bu 
henf diizen c;:eviriyor» diye ic;:in ic;:in ho
murdanq•. lbrahime: «Maslahat mi.ihim 

.demek. Oyle ise ben dahi lstanbu1a azi
me~ karanm feshedeyim, seninle bile ge
leyim>> dedi, T ebrize yollandt. 

Onun Bagdaddan ayn1dJgi gi.in bi.iyiik 
merasim yap•lmJ§, bi.iti.in ~hir halk1 ve ya
k!n koyler, kasabalar ahalisi, bir~ok a -
§Iretler ugurlama, selametleme torenine 
~~tirak. etmi§ti. Kalabahk arasmda me§ • 
hur §air Fuzuli de vard1. Hiinkar, heniiz 
o~ag1~~ayk;n Ibrahim Pa§a yamna gel
d!, ~amn b1r kasidesini sundu: 

·~- ~ uzuli kulun, dedi, gene §ekker 
I;Jgnem!§. 

Padi&ah vezirinin uzattlgl kag1d1 a! • 
dt, yamba§mda duran Celalzade Ni§ancJ 
Mustafa (elebiye vererek emretti: 

- Oku. Y ola c;•kmadan biraz maz
mun dinliyolim. Gerc;i bu Bayat Ti.ukUn
~e (2~ kl~rak so~ yok. llk sundugu ka -
SJdeJen begenmedu!J, ondan otiirii kendi
ne yiiz d~ vermedim. lakin ~air dedigin 
bazan munkab1z, bazan miinbas1t olur. 
Miimki.in ki o da bugi.in inbisata iri.ip. iyi 
§Cyler yazrnl§ olsun. 

· B~giin adm1 P.e~ derin bir sayg1 ile 
and•~;~~~. e~.er.l.enm. hayraniyetle okuya
geldigimlZ buyuk §ali F uzuli 0 mada 
kuk, kuk bir ya§lanndaydt, pek derbe • 
derdi, yan tok yan ac;: gezerdi. Sultan 
Si.ileymana kasideler sunmas1 da ge~im 
derdinden kurtulmak i~in c;are aramak 
JZtirarmdandi. Fa kat Hiinkar, onun ev _ 
velce yaz1p getirdigi gii1 redifli bir kaside 
ile biiyi.ik bir k1sm• arabca ve acemce 0 • 

]an ikinci methiyesini begenmemi§ti, az 
bir caize verip zavalh adam1 ba§mdan 
savmi§tl. Fa kat padi§ahm yiiz vermed,g; 
adamlar1 • sinsi du§i.incelerle - iltizam et
megi adet edinmi~ clan 1brahim Pa§a, 
Fuzuliyi de himaye eder gibi goriinerek 
elal tmdan te§vik etmi§ ve Bagdaddan 
aynlmak giiniinde onu hiimayun otagm 
oniine getirtmi§ti. 

Hem §air, hem edib olan Ni§ancJ Mus· 
tafa Celebi de F uzulinin memduhlann • 

dand1. Biiyi.ik ~air, padi§ahtan umdugu 
lutfu gormeyince ve ibrahim Pa§adan da 
kuru iltifattan ba~ka bir§ey elde edeme
yince Mustafa <;elebinin goziine girmek 
istemi§ ve kalem redifli uzun bir kaside 
ile onu dahi methedip goklere c;Ikarrni§ -
tl. Ondan dolay1 Celebi, Fuzuliyi sevi • 
yordu ve yiiz gosteren fmattan istifadc: 
ederek padi§ah1 da §aire kar§l lutufkar 
yapmak istiyordu. Bu eme1ine, onun ka
sidesini heyecanla okumak suretile er -
megi dii§i.indii, sesine gi.ir bir ahenk ver
di ve in§ada ba§ladi. 

$iir, ger~ekten gi.ize1di, Osmanh ede • 
biyat tarihinde yer alacak derecede san
atkarane yaZiimi§h. Celalzadenin anhyan 
ve anlatan sesi ise o giizellige adeta can 
veriyordu. Nitekim Hiinkar da, yiiksek 
bir hymet vermedigi §airin sozlerindeki 
incelige, tasvirlerindeki zarafete, niikte
lerindeki klVIakhga meftun oluvermi§ti. 
Heyecanla kasideyi dinliyordu. Celalza
de, ruhlara katre katre mi.iskir bir nur a
kltlr gibi kasideyi kelime kelime okuyup 
bitirince bu heyecan kemalini bulmu§tu. 
Sultan Siileyman ga§yolmak derecelerine 
gelmi~ti. Ni§ancmm sustugunu gorunce 
tath bir nagme §ela1esinin biiyi.isiinden 
kurtulmak istemiyormu§ gibi davrand1: 

- Bitti mi, dedi, ya_z1k. Bu gi.ize1 soz· 
lerin biraz daha si.irmesini isterdim. 

V e bir nebze durduktan sonra emir 
verdi: 

- Bir dahi oku. Varsm alay bek1e -
sin. Kanak yeri uzak degil. 

Cela1zade, evvelkinden daha biiyiik 
bir zevkle in~ada ba§ladJ: 

Mii.n:lfi htkmet kt Qekm~ hlimei htkmet 
nigtir 

Sajhat eyyama ktlmt$ sept vasjt her diyar 
Buk'ai Bagdadm etmi§ vastmt Dariisselam 
Kim ana teslim tahsin ede her ki§ver ki 

var 
Bundadtr baki ni11ant mu•cizi hayrii.lbe.~er 
Takt kisra, nii.shat mulki millilkt ktlmgclr 
Bunda bablanm1~ gaza gem§irini Sultam 

. rum 
Bunda salm~ sayet ikbal ~aht ziilfikar 
Bundadlr Ma'ruta sermenzil, Ciineyde cil

vcgah 
Bundadtr Behl12le ztnctrt cilnun, Mansura 

dar 
De§t!n etmi§ seyr bin Hatem gibi sahrani

$fn 
~ehrin etmi~ taht btn NU4irevan te'k. gehrt

yar 
Sahm sahrasmda bfn Leyli vii Mecnun 

cilveger 
Kuhsart ilzre bin Ferhadii. $irin badehar 
Bu mii.cerrebdir ki bvlmaz zulm bunda im

tidad 
Bu miikarrerdir ki :mlim bunda olmaz 

paydar 

Y etmi§ gi.izel bey it i§te bu selaset, bu 
belagat ve bu rikkatle Ni§anci Celalza -
denin dudaklanndan nur olup Hi.inkarm 
ruhuna doki.ili.iyordu. S1ra: 
Geldt buret evliyaya padi§ahi namdar 

M1srama gelince Hiinkar gerc;:ekten 
vecde dii§mi.i§tii, kollanm ac;a ac;:a ve gog
sii kabara kabara bagiTml§h: 

- Var ol koftehor, elin derd gorme
sm. 

Bu yiiksek takdirin sonu biiyi.ik bir 
bah§i§, biiyiik bir miikafat olmak ikhza 
ederdi. Otagda bulunup ~iiri heyecanh 
bir siikun i~inde dinliyenler, Hi.inkann 
hissi feveramm imrene imrene seyreden
ler de bu kanaatte bulunuyorlardt ve bek
liyorlardl. Lakin padi§ah, kasidenin sonu 
gelince ba§ml Kazasker Kadiri <;elebiye 
c;:evirdi: 

- Su §airi, dedi, boyunca altma gar
ketmek isterdim. Nideyim ki bag1~lan -
maz su~u var. 

Kazasker ve herkes, sozii begenilip 
§ahs1 tohmet altma sokulan zavalh F u -
zulinin nas1l bir giinah i§letni§ oldugunu 
is.tihare ile ke§fetmege c;:ah§IYorlarmJ§ gi
bJ ba§lanm onlerine egrni§lerdi, di.i§iini.i -
yorlard1. 

CArkas1 var> 

(1) Celalzade ve Ali tarihleri. Pe~,:cvlnln 
1fades1, telhls olunmak §artile, §oyledlr: 
dmanuflzam vaktlle tiirbedarmm riiyasl
na gird!, eBen! yakmak lsterler. Uzerimde
kl sandukayi clvarJmdaki bir hlrist!yanm 
kabrlne koy, dedi. Tiirbedarm oylece hare
ket ettlA-lnl sulehadan bir aziz ehli 1tt!ka
dan blr ~;avu~a. ~,:avu~ ta Seraskere soyle
dl. BaA'dad a!Jnd1ktan sonra imanun kabrl 
aramllrken bu haberden lstifade olundu. 
Ta§kun halide ad!J blr hiinermend, o hlzme
te kendlslnln memur edilmeslnl tstedl ve 
blr eserl bina zahlr oldu, -C:1-S:185-186 

Pel(evi, ibrahlm Pa~a He Hiinkarm tiir
b~ Inahalline geldlklerlnl yazarsa da na.jim 
gori.ildiiA'iinii soylemez. M.T.T . 

. (2) Asil Ism! Mehmed, babasmm adl da 
Suleyman olan biiytik ~alrlmlz Fuzulinln 
~rk .01~adt~mi soyllyen gaflller de go • 
r~nm~tur. 0, halls Tiirktti, Bayat a~lre
tme mensubdu. Bu a§iret Oguzlardan olup 
BaA'tiadm liarkmda, Hemedan mmtakasm
?a. Gerkiik ve Erb!J taraflarmda, Haleble 
Iskenderun arasm.da dagm1k olarak kol koi 
y~rle$rnl~tl. Antalya ve Mente§e clvarlarm
da da onlara tesadti.f olunmu§tur. 

M.T.T. 

CUMHURiYET 

( ~ehir ve 
Y olcu salonu i~in 

yapdan toplant1 
Kat'i proje iki ay 

zarf1nda bitirilecek 
Diin, Liman i§lehne idaresinde yeni 

yolcu salonu i~in bir toplantl yapJlmi§ -
hr. Giimriik ve Muhafaza Ba§mi.idiirle
rile, Lim an i§letme miidiiriiniin ve Fran
slz profesor Dep'in i§tirak ettigi bu 
toplantlda yolcu salonuna aid ihtiyaclar 
iizerinde gorii§meler olmu§tur. 

Y eni yo leu salonu projesi i~in, evvelce 
bir mlisabaka a~Jlm1~ ve bu mi.isabaka 
neticesinde ji.iri heyeti tarafmdan bege • 
nilen be§ eser birinci, ikinci ve iic;:iincii 
olarak derece alml§tl. ,Siindi bu be§ eser
le, yeni yolcu salonuna aid ihtiyaclar na
zan itibara almarak esash ve umumi bir 
plan yap1lmast mevzuubahistir. Liman 
i§1etme idaresi bu mesele i.izerinde !stan
bul §ehrinin plamm hamlamakta olan 
Paris §ehri ba§ miman Prost'un da fikri
ni almak istemi§tir. Prost bu i§te mi.itehas
Sis olarak Frans1z profesorii Oep'i tavsi
ye etmi§tir. Baz1 gazetelerin yazd1g1 gibi 
profesor Dep bu i§ i~in Paristen §ehrimize 
gelrni§ degildir. Bu zat uzun miiddetten
beri Mi.ihendis mektebinde mimari profe
soriidlir. Lim an i§letme idaresi Prost' un 
tavsiyesi iizerine yo1cu salonunun kat'i 
plan ve projesini hamlama i§ini profesor 
Oep' e vermi§tir. 

Diin yap1lan ve teakub edecek olan 
i~timalarda yolcu solonunda, Liman i§let
mesi, polis, gi.imriik ve muhafaza klSlmlan 

ic;:in laz1m gelen oda1ar, yolculann bekle
me ve muayene salonlan ve saire gibi ih
tiyaclar tesbit edilecek ve verilen karar
lar profesor Dep' e bildirilecektir. Profe
sor Dep te, sec;:ilecek Tiirk mimarlarile 
beraber ~ah§arak ve derece kazanml§ pro
je ve maket1eri esas tutarak kat'i projeyi 
hamhyacaktJr. Bu projenin nihayet iki 
ay ie<inde hamlanacag1, bundan sonra, 
ili r1ht1m ham arasmda hazulanan sa -
hada in§aata ba§lanacagJ anla§Ilmakta -
d1r. 

Profesor Dep'in riyasetindeki mimar· 
lar heyeti in§aatl da sonuna kadar kontrol 
edecektir. 

Diger taraftan, Liman i§letme idare .. 
sinin biiyiik ve bahc;eli bir meydan ha1ine 
koymayi du§iindiigii sahanm istimlaki 
ic;in de hambk yap1lmaktad!r. Deniz Ti
caret miidi.irliigii ile Merkez R1hhm ha -
nmdaki bu geni§ sahanm istimlak mua -
melesi biter bitmez buradaki ah§ab bina
larm y•k•lmasma ba§lanacakhr. 

GOMRVKLERDE 

Haricden gelecek paketler 
hakkmda kolayhk 

Haricden posta ile gelen paketlerin 
giimriik muamelelerinde, paketlerin 
postane ile giimriik arasmda ahmp ve
rilmesinden ve giimriik formalitesinden 
dolay1 baz1 gecikmcler oldugu goriilii -
yordu. Bunu nazari itibara alan Giim -
riik idaresi bu gccikmeleri bertaraf e
decek baz1 tedbirler almi§hr. Derhal 
tatbikma ba~lanacak olan bu tedbirler 
sayesinde, haricden gelecek paketler, 
postane tarafmdan verildigi giin, der
hal giimriik muamelesi yap1larak, ayni 
giinde postaneye iade edilecektir. 

~anakkale giimriigiinde 
tahavviil 

Muamelesinin azhgmdan dolay1 <;a -
nakkale Giimriik miidiirliigiiniin Ba§ -
memurluga tahvili kararla~tmlml§hr. 
Bu karar, oniimtizdeki ayba§mdan iti
baren tatbik edilecektir. 

Giimriikler Umum miidiirii 
§ehrimizde 

$ehrimizde bulunan Giimtiikler U
mum miidiirii Mahmud Nedim, diin Ba§
miidiirliikte me~gul olmu~tur. Giimriik
ler Umum miidiirii bilhassa, kontenjan 
harici e§yamn ithali servislerinin me -
saisini tetkik etmi§tir. 

ADLIYEDE 

Bir ihtilas muhakemesi 
!htilastan mazrtun olarak muhakeme 

edilmekte olan Belediye miinadilerin -
den Salih Hamdinin muhakemesi diin 
bitmi§ ve 10 ay 20 giin hapsine, 48 lira 
para cezasma ve 2,5 sene memuriyetten 
mahrumiyetine htikmolunmu~tur. 

Bir 1rz diismam mahkum oldu 
Nuruosmaniyede oturan seyyar sahel 

Hulusi, Giilizar admda 15 ya§larmda 
bir k1za izdivac teklif ederek tecaviiz 
etmi~ti. Hulil.si diin Ag1rceza mahk~me
sinde 5 ay hapse mahkum olmu§tur. 

Mahkum olan vatman 
Kurtulu§tan Hamama dogru gelirken 

Saks1 sokagmda caddcye c;•kan Hikmet 
ve Ekrem admda iki karde~e arabasile 
c;arparak bu c;ocuklardan Hikmetin ol -
mesine ve Ekremin sakat kalmasma se
beb o1mu§ olan vatman Kamilin muha
kemesi dun bitmi§ ve 2 sene miiddetle 
hapsine, 200 lira para cezasma mahkfun 
olmu§tur. 

Memleket 
I Bir erom fabrikas1 

meydana ~tkarddt 
Basdan evde eroin ima-
line mahsus aletler ve 

maddeler ele ge~ti 

aberleri -J 
Kontenjan harici 

girecek e'ya 
Son karar iizerine giim
riiklere tehaciim baslad1 

' 
931 senesinden 15 §ubat 937 ye ka-

• dar gi.imriik ambar ve antrepolanna gir -
mi§ olari e§yanm ithali devam etmekte -
dir. Miihim bir miktara balig chin bu e§
yadan bir k1sm1 hakkmda §imdiye kadar 
1500 beyanname verildigi ha1de konten
jam olmadigl ic;in bunlann muameleleri 
yaprlam1yordu . • Karann · tatbik edildigi 
evvelki giin bu 1500 beyannameden be§ 
yiiz tanesi birden muameleye konmu~tur. 
Bunlar, muayene ve tahsil i§i biter bitmez 
ambarlardan c;:•kanlacaktn. Diin de ye
niden bir~ok beyannameler verilmi§tir. 
Bununla beraber as1l tehaci.imiin may1s 

. ay1 ic;inde olacag1 anla§Jlmaktadu. <;;un-
Erom tabrikast haltne ifrag edilmig olan ev . k" k · 1. I .. · 

u arara yem mutta 1 o an tuccarm, 
. Son giinlerde zablta tarafm~an ero - hangi e§yay1 daha evve) ~1karmak husu -
m "klullanan vie satahnkl~knnt yakha~andmha~l sunda bir karar vermek, fatura ve beyan
c;oga rni§, yap1 an ta 1 at a §e rr a 1- 1 · · h 1 k .. "k b d 1· · 
1. d b' b k · . . 1 d k name enm az1r ama , gumru e e 101 
m e 1r §e e enm erom 1ma e ere d . d' k · · · · 

bunu iic;, dort elden gec;irmek suretile te ank ve te 1ye etme 1c;:m vakte lhtJya-
satmakta oldugu anla§Ilml§tl. Cl vard1r. 

Bu eroin imalathanelerini meydana Giimri.ik Ba§miidi.irli.igii, i1eride, tah -
~1karmak ic;in Emniyet miidiirliigii me- min edildigi gibi tehaci.im o1ursa dahili 
murlan miitemadiyen kac;akc;1lan ve e- serviste c;:.ah§an bir~ok memurlanm aktif 
roinmanlan tarassuda ba§larni§lar, ni - servise alarak bu i§e mahsus olari te§kila
hayet Aksaray civannda bir eroin fab- hm takviye ve bu e§yanm siiratle gi.im • 
rikasmm faaliyette oldugunu tesbit et- "kl d' ·1 · · · · b d d·~ t d · 1 d' ru en m mes1 Je<ln 1ca e en 1ger e -
mJ§ er 1r, b" 1 · d 1 k K f 

Bunun iizerine Aksaray civarmda Ir en e ~ aca hr. ararnameye tev 1-
bundan ii~ giin evvel s1kl bir tarama ya- kan konten)anslz ~1kanlacak o1.an bu e~
pllarak §iipheli yerler gozden ge~irilir- yadan ekserisinin liiks e§yadan madud 
ken Kiirekc;i mahallesinde Kiirekc;ic;e§- oldugu an1a~Jlmi§hr. 
me sokagmda 31 numarall ev, esraren
giz bir hal arzetmi§ ve goriilen ltizum ti
zerine abloka altma almmi§tir. 

Eve girip <;Ikanlan gozliyen memur -
lar, bu kimselerin uyu§turucu madde -
lerle alakadar bulunan §ah1slar olduk -
lanm gormii§ler ve evin bas1lmas1 'ka -
rar la§hnlmi§hr. 

Diin sabah memurlar kararla§tlrilan 
plana gore hareket etmi§ler ve kap1y1 
c;almi§lardir. 

Kap1 b.ir hayli g~c; ac;Ild1ktan sonra me
murlar birdenbire eve girmi§ler ve der
hal ara§hrmaya ba§laml§lardir. 

SEHIR ISLER/ 

Festival komitesi toplan1yor 
Festival komitesi cuma glinii gene top

lanacaktir. $imdiye kadar yap1lan top
lantllarda muhtelif i§lere aid hazirhk
lar etrafmda gorii§iilmii§tiir. Cuma giin
kii toplantida ise kat'i programm tes
bitine ba§lnacakhr. U cretlerde yapila
cak tenzilat ic;in seyyahin · acentalarile 
temaslara devam edilmektedir. 

Afi§ kuleleri hakkmda 
tetkikat 

Yap1lan ara§hrmada bodrum katmda 
eroin imaline yarar aletlerle imalat ic;in Belediye tarafmdan yaptmlacak afi§ 
bir kenarda duran eroin mahlulleri bu- kuleleri hakkmda tetkikata devam edil

mektedir. Bunlarm ma.tlu'Qa muva~Ik 
bfr ~eP;'i.1de"ortli'ya ~~kar~rP.asi biraz uza
yacakhr. 0 zamima kadar da biri 1stan
fm1,'· ffi~eri Beyoghf clnet!nae olmak u
zere iki te§hir mahalli tesis edilmesi di.i
~iiniilmektedir. Kuleler yap1lmciya ka
dar aii§ler buralara konacakhr. · 

lunmw~tur. · 
Evde ayr'H!a Beyoglu·ttfaiye grupurr-

dan R1za <;avu§, sucu. Mustafa ve. Bey
oglu Emniyet memurlugu polislerinden 
santral memuru Mustafa ele gec;mi§tir. 
Bu lie; ~ah1s derhal karakola gotiiriilmti§ 
ve sorguya c;ekilmi§lerdir. 

Yap1lan tahkikat sonunda fabrikanm 
uzun zamanlardanberi faaliyette oldu -
gu ve R1za <;!avu§un riyasetinde eroin 
yapild•g1, polis Mustafa ile sucu Musta
fanm R1za <;avu§la birlikte ~ah§bklan 
anla§Ilrni§hr. Biitiin alat ve yap1lma -
mi§ eroinler musadere edilmi§, ev de 
nezaret altma ahnmi§hr. 

Gerek Emniyet Kac;ak~1hk biirosu ve 
gerekse Adliye tarafmdan tahkikata de
vam edilmektedir. 

ONIVERSITEDE 

lnkdab dersleri bitiyor 
tJniversitede tnkllab derslerine, 18 

may1sta nihayet verilecegi dun biitiin 
yiiksek mekteblere bildirilmi§tir. 

Ecnebi diller mektebi 
Universite Ecnebi Diller mektebine 

aid talimatname Maarif Vekaletince 
tasdik edilerek iade edilmi§tir. ~imdiye 
kadar bu mektebde teamiil olarak tat
bik edilmekte olan biitiin kaideler, ba -
dema talimatname hiikiimleri dahiline 
girmi§ bulunmaktad1r. 

Hukuk konferans1 
:;iehrimizde bulunmakta olan Liyon 

Mukayeseli Hukuk Enstitiisii miidiirii 
Edvard Lambert ikinci konferansm1 bu 
ak§am saat 17,30 da Hukuk Fakiiltesi bi
rinci s1mfmda verecektir. Tiirkc;eye de 
terciime edilecek olan bu konferansm 
mevzuu mukayeseli hukukun roliidiir. 

---- -

Yeni afi§ talimatnamesi de hazJrlarx
maktadir. $ehir Meclisinin te§rinisani 
i~tima devresinde gorii§iilecektir. $im
diki halde eski tarife tatbik olunacakhr. 

Belediye reis muavini Nuri 
tekaiid oluyor 

Bir miiddettenberi mezun bulunan 
Belediye reis muavinlerinden Nurinin 
tekaiide sevkedilerek yerine Fatih kay· 
makam1 Raufun tayin edilecegi haber 
verilmektedir. 

lmha edilen hayvanlardan 
istifade 

Hastahk ve saire dolayiSile imha e
dilen hayvanatm mevadd1 §ahmiyesin· 
dan istifade maksadile bir te§tithane a
~1lmas1 dii§tiniilmekte idi. Bundan iki 
sene evvel bu hususta Belediyeye bir 
miiteahhid miiracaat etmi§, fakat ta .. 
ahhiidiinii yapamaml§h. Belediye yeni
den bu i§i yapmaga karar vermi§ oldu
gundan ba§ka bir §ekil aranmaktad1r. 
:;iayet miiteahhid vas1tasile yapilamiya
cagl anla§IlJrsa te§tithaneyi Belediye 
ac;mag1 dii§iinmektedir. 

ECNEBI MEHAFILDE 

ltalya Krahnm k1zmm 
gezintileri 

italya Kralmm k1z1 Prenses Marie de 
Savoie diin de istanbul tarafmda gezin
tiler yapml§, miizeleri ve camileri ziya
ret etmi§tir. 

Kocatepe diin Londraya· hareket etti 

Kocatepe hareket esnasmda 

Ingiliz Kralmm ta~; giyme merasimi Kocatepe torpitosu, hic;bir yerde te-
§enliklerine i§tirak edecek olan Koca- vakkuf etmeden dogru Londraya gide

tepe torpitosu, dtin saat dortte Adalar cektir. 
Torpitomuz may1sm ilk haftas1 ic;inde 

oniinden hareket etmi§tir. 

Torpito ile Deniz Komodoru da Ltm
draya gitmi§tir. 

Lorid~ada bulunacak, tac giyme merasi
minin hitammda gene dogru istanbula 
donecektir. 
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:·siyasi ·icmai 
. ~- .. 

Lehistan - Romanya 
ittifak1 

a spanyadaki dahili harbin harice siro.· 0 yet etmemesi ic;in karadan ve deniz• 
den miiessir bir kontrol vazedildikterl 

sonra Orta Avrupa ve bunun bir mi.itern• 
mimi bulunan Balkanlar ve biitiin ~ark 
havzas1 dev1et1erin siyasi faa1iyet1erin~ 
ba~hca saha olmu§tur. 

. Simdiye kadar bu sahada en ziyade 
Italya ile Almanya faatiyet ve hareket 
gostermekteydi. Fa kat son gi.inlerde bii ~ 

yiik devlet1er kadar ehemmiyeti haiz o • 
Ian Lehistan da Orta Avrupada ve Bal· 
kan1arda siyasi faaliyete ge~mi§ bulunu• 

yor. Polonyayi Fransa politikasma bir 
peyk o1maktan kurtanp serbest ve mi.is· 
takil bir politika takib etmek yolupu a ~ 
~an Beck Biikre~ geldi. Romanyamn 
Ba~vekili Tataresco ve Hariciye Nazm 
Antonesco ile uzun uzad1ya miizakere • 
Jerde bulundu. 

Leh Hariciye N azm Romanyamn ge• 
rek ic;, gerek d1~ politikalan iizerinde na· 
fiz bulunan Kral Karol'la iki defa iki 

dev1etin arasmdaki ittifakm ve ileride 
beraberce takib edecekleri politikamn ii· 
zerinde gorii~mi.i~ler ve mi.ihim kararlar 

vermi~1erdir. Bu karar1ar ya1mz ileride 
yapacaklan i§lerin mahiyetine aid degil, 

ayni zamanda takib edecekleri yeni usul 
ve tarza dahi taalluk etmektedir. 

Gerek miilakatlarm sonunda ne~rolu
nan resmi tebligde, gerekse Leh Harici· 

ye N azmnm sozlerinde tasrih edildigine 
gore Milletler Cemiyeti misah ve bunun 
ihtiva ettigi mi.i~terek emniyet esas1 yeri· 
ne bundan sonra her iki devlet mf kendi 
hakiki menfaatlerini korumak ie<in en uy• 

gun yolda serbestc;:e hareket edeceklerdir. 
Beck, Stefani ajansma verdigi beya .. 

natta Lehistanm hic;:bir zaman kendi me• 
selelerinin hallini Millet1er Cemiyeti mi· 
sak1 ~erc;evesi ic;inde aramadigml ve bu· 

nun i~in, diger devletlere nazaran daha 
ziyade inkisara ugradJgJnl kaydederek 
yeni diplomasi usuli.in mahiyetini izah et· 
mi~tir. 

Usu1e aid· olm1yan kararlara gelince 
bunun en miihimmi iki devlet arasmdaki 
siyasi ve askeri ittifakm saglamla§hnlma• 
sma ve pratik bir ~ekle konulmasma aid 
bulunuyor. · 

Romanya Macaristanla hududlanmn 
muhafazas1· i~in Kiic;:iik !tilafa "ve Bulga· 
ristanla olan hududlanmn muhafazasl i· 
~in de Balkan Anla§masma girm1~h~. 
Sovyet Rusyasile hududlannm ve bil .. 

hassa Biiyiik Harbin akabinde Roman .. 
yaya ilhakl hie<bir zaman Sovyetler tara· 
fmdan tanmmaml§ olan Besarabyanm 
muhafazas1 ic;in de Lehistanla askeri it· 
tifak akdetmi§ti. 

F ransa Sovyetlerle ittifak edip CekosM 
lovakya da bu ittifaka dahil olduktan 
sonra Romanyanm o zaman d1§ po1itika· 
sm1 elinde bulunduran Titulesco'nun ay
ni politikay1 takib etmek te§ebbi.isi.indc 

bulunmas1 Lehistanla Romanya arasm
daki ittifab sogutmu~tu. Mumaileyhin 
sukutu i.izerine Romanya Sovyetlerle it

tifaktan vazgec;ip Lehistanla ittifakm1 ta
zeledigindenberi iki devlet arasmda eski 
samimiyet avdet etrni§ti. 

Biikre~ mi.ilakatmda, iki devletin Av
rupa devlet1eri arasmdaki yeni vaziyet 
ve' hareketlere nas.J uyacaklan mese1esi 

iizerinde c;:ok durulmu§tur. Romanya Le
histanla Cekoslovakyamn arasm1 bulma
ga e<ah§ml~Sa da muvaffak olamaml§tlr. 
Bilakis Lehistan Romanyay1 Macaris .. 

tanla hayli yakm1a§hrml§hr. Lehistan 
Macaristamn dostudur. Romanya ile it
tifak• gev~edigi zaman bunun yerine §aT
ka kar~1 Macaristanla ittifak yapmag1 

dii§iinmii§ti.i. Simdi ise lie< devletin birle~· 
mesi i~in ~ahsilma:ktadir. Oiger taraftan 
1ta1ya dahi Romanyay1 bi.isbi.iti.in Cekos

lovakyadan ayumaga ~ah~1yor. Hulasa 

Lehistanm yeni faaliyeti Orta Avrupa 

politikasmda kuvvetli bir ami! te§kil edi· 
yor. 

Muharrem F eyzi TOGA Y 

lzmitte §ap hastahg1 
Izmit havalisile Silivri civarmda 

$amh ki:iyiinde <;Ikan §ap hastahg1 ile 
yapllan miicadele neticesinde bu has -
tahk tevakkuf devresine girmi§tir. Ma

amafih, J;>endikte heniiz kordon deva:n 
etmektedir. Yakmda bu da kaldmla ~ 
cakt1r. 

Cumhuriyet 
NiishasJ 5 kuru!,!tur. 

Ab.one ~eraiti { T~r~iye 
Y u;m 

Senelik 

Alb ayh.lr 

0~ ayhk 

Bir ayhk 

1400 Kr. 
'150 • 

400 • 
150 • 

Harig 

i'Oin 
2700 Kr. 
1450 • 

800 • 
Yoktur 
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lELEFON TELGRAf we TELSiZLE ·· 

Eden Briikselden dondii 

Dost ve miittefik 
Yugosla vyanJn 

kuvveti 
insan yaratan eserler 

f-'EM NAL!NA 
j MIHINA 

Biraz asabiyet, biraz 
hareket! 

teblig, 
gorii, birliginin 

biitiin meselelerde tam 
tesbit edildigini bildiriyor 

bir 

.. Briiksel 27 (Hususi) - lngiliz Ha-~ Rex liderinin bir makalesi 
11CJYe Nazm Eden'le Belc;ika BaFekil Bri.iksel 27 (A.A.) - Rex lideri, 
Ve Hariciye Nazm arasmda cereyan e - Nieuve Staat ga7elesinde yazd1g1 bir 
den konusmalar bugi.in bitmistir. Basve- makalede Belc;ikanrn bitarafbgt hakkm -
ki! Van Zeeland ingiliz Hari~iye N ~ZITI daki i ngiliz - F ransrz beyannamesini ta!-
§erefine bir ogle ziyafeti venni~tir. vib ve hi.ikumeti de bu muvaffakiyetinden 

Ziyafett d'l • dolayJ tebrik ettikten sonra diyor ki: 
en sonra ne~re 1 en resm1 B I 'k .. . . .11 . 

leb!io. yen ' b' · kl b 1 ·1 1 'kt <<- e ~~ anm bugun vaz1yeh mr etm ,., 1 1r m1sa a eyne m1 e 1 1- .. . . . . . . 
sad[ rneseleler 1 f d 1 ,.. fk• d. buyi.ik b1r eksenyetmm 1stegme uymakta-
b e ra m a ea 11 e ar .. . . . . 
ulunuldu~ f k t .. k d1r. Eskl mi.ittef1klenmJZe kar~1 alan va -gunu, a a muza ere cereyan . . .. 

etmedigini ve goriisi.ilen meseleler hak _ ZJyetJmiZJ hafifleh~e~:n Ah~~nya ile 
k~nda iki devlet ar.asmda tam bir gori.i§ ?Jan. miinasebetle~rmizJ arhk ry1le§tirmek 
htrligi rnevcud oldu~ n b'ld' ekted'r 1mkanmr elde etmJ§ oluyoruz. Sonra Bel-gu u 1 rrm 1 . 'k h . • . . . b .. k'· . j l . . ..~ <;I ·a anc1 styasetmm ugun u yem ve~-

ngJ lZ Hancl~e Nazm Eden ogleden hesi Holand ile s1b askeri ve siyasi ve 
sonra saat 15 te lngiliz sefaretinde Fran- ikhsadi te•rik~ mesai i.imidlerini de arhr -
santn B I 'k I · · · k b I · y e Cfl a e <;JSJm a u elmt~ ve sa- maktad1r. Belrika ile Holandanm bir 
at 16 30 d L d h k · · " • a on raya are et etmJ~hr asker! blok te~kil edecekleri ac;Iktrr. !ngi-

j Gazeteler yeni garb misakt hakkmda liz bahriyesi Bel<;ika ve Holandamn de
ngtltere, Fransa ve Bekika arasmda niz yollannr himaye edecek ve Belr;:ika 

~~Ill bir anla§ma mevcud oldugunu teba- ile Holanda da ingilterenin Avrupadaki 
ruz ettirmektedirler. limanlanm koruyacaklardrr.» 

.. ··········•••••""'"""''""""''""lllliltllllllllfiiiiiJIIIJJIIIJIIIJJIIIIJIIIIIIIJJIIflllfiiiiiii!UIIIIIOimoouomo•m••"''"'' ''''""''"'" 

Windsor Diikii 
aleyhindeki kitab 
~ikayet iizerine Londra 

za.b1tasinca topland1 

Blum kabinesinin 
A. • • umum1 siyaseti 

----
Ba~vekil cuma giinii Mec

liste izahat verecek 
. ~ondra 27 (A.A.) - Reuter ajan
~Intn ogrendigine gore, Windsor Oi.ikii
ll~n avukatlarJ Allen ile Overey «Tar;: 
rY!ne Hakkmda T efsirler» isminde bir 
. !lab yazan muharrir Geoffrey Denni~ 
ill e kitabm na§iri William Heinemann a
eyhine hakaret davasJ a~mt§lar ve za -
tar ve ziyan istemi§lerdir. 

Paris 27 (A.A.) - Ba§vekil Blum, 
umumi siyaset haklondaki istizahlara ce· 
vaben, cuma gi.ini.i parlamentoda soyli . 
yecegi nutkun esas hatlanm kabine i~ti
mamda anlatmJ§hr. 

f Ba~makaleden devam l 
cih etmi~ alan ordu, o zaman gosterdigi 
harikulade enerjiyi, ~imdi, yurdun mi.ida
faasi i~in yapdan hamlrk devresinde de 
gostermektedir. 

Ba§vekil Doktor Stoyadinovic; ve ar
kadaslan. mi.iteveffa Biiyi.ik Kral Alek
sandr'm yolunda azim ve imanla yi.iri.i
mektedirler. Muhterem Ba§vekil, ~ok 
yi.ibek meziyetlere sahib bir idare adam! 
olduguilu eserlerile ispat etmi~tir. 0, Yu
goslavyada, tam bir milli siyaset takib et
mekte, ittifaklara ve dostluklara sad1k 
kalmakla beraber, hic;bir maceraya atJl
mamayt, Yugoslavyaya ve sulha hizmet 
etmegi ~iar edinmi~ bulunmaktadJr. Mem· 
leketin dahili i~lerinde yaptrgr 1slahatla 
halkm refahmt yi.ikseltmege c;alr§an Ba§
vekil. koyli.iniin bi.iti.in borclannm yansrm 
hazfetmek suretile bu s1mfr memnun et
mi§tir. Yugoslav rnilletinin ekseriyeti. ha
vatmi topraktan ka~and1g1 ve topraga 
bagb oldugu ic;in, bu memnuniyet, umu
ml demektir. ihracat mallanmn ktymet
lendirilmesi de, <;ok ihracat yapan memle
ketin servet ve refahm1 artJrmJ§trT. 

h hayatmda yaptlan muhtelif Jslahat 
sayesinde amele smrf1 da, kuru nazariyat 
yerine filiyatla memnun edilmi§, boylece 
komi.inizm cereyanlanmn online gec;ilmi§ 
ve m~mlekette komiinistlik yanhz lfifta 
kalmJ§trr. Komi.inizme kar§l nazari olarak 
baghhk gosteren mahdud gender varsa 
da, bunlar da i§ hayatma atrhp hakiki 
vaziyeti yakmdan gordi.ikten sonra, bu 
a§m sol fikirlerden vazge~mektedirler. 
<;i.inki.i yaprlan kanunlar, i~i sm1fmm 
sermayedarlar tarafmdan e~ilmesine ma
ni olmaktadtr. Sag cereyanlardan fa§izm 
de ehemmiyetsizdir; c;iinki.i memlekette 
komi.inizm yoktur ki ona kar§I bir aksu
lame! alan fa§izm de mevcud bulunsun. 
Esasen, balk ta, hi.ikumet te milliyetper
verdir. Bu itibarla fa§izm de, bir avuc 
miifrit gencin heyecanh temennilerinden 
ibaret kalmaktadrr. Avukat Allen 'in talebi ii1erine kitab 

Piyasadan toplattmlmi~trr. Oldukc;a ta 
1\inrnl~ bir muharrir olan Dennis. Millet· 
ler Cemiyeti ba~kitabetine mensubdur. 

Ba~vekil §imdiki mali gii~li.ik Jeri izale 
etmek ic;in hiikumetin elinden geleni ya -
pacagml soylemi§ ve «tevakkuf devresi» 
nin devam etmesi lazJmgeldigini kaydet -
mi~tir. Tek dahili mP.sele H1rvat meselesidir. 

Maliye Nazm Auria! da per~embe Fakat Doktor Stoyadinovi~'in ameli ve 
gi.ini.i ayan meclisinin mali enci.imenin- basiretkar siyaseti, bu meseleyi de tedri
de hazinenin vaziyeti hakkmda verece _ cen halletmektedir. Esasen, Yugoslav 
gi malumattan bahselmi§tir. devleti camiasmdan aynlmak arzusunda 

Kitabda sab1k Kral Edward ile etra · 
hndakiler ~iddetle tenkid edilmektedir -
ler. 

Diikiin izdivacr 
Londra 27 (A.A.) - Daily Miror 

l!azetesinin bildirdigine gore, Vind~or 
Duki.i oniimi.izdeki hafta i~inde F ransaya 
giderek Cande ~atosuna inecektir. Mu · 
lllaileyhin Madam Simpson ile izdivac1 
ise biraz sonra ~atonun kiiti.ibhanesinde 
~olt basil bir seremoni ile yap1lacakhr. 

liatayda Tiirk muhtar· 
lar1 azlediliyorlar 

Zannedildigine gore, hiikumet, par • olmtyan Huvatlarm istedikleri de mi.ip
lamentoya naf1a i§leri tahsisah hakkmda hem ~eylerdir. Ve ekseriyetle izzetinefis 
bir proje tevdi etmiyecek fakat bilhassa meselelerinden ibarettir. BaFekil, onlarm 
sergi i§lerinden sonra maruz kalmacak 0 • biiti.in isteklerini kabul etmektedir. 0 ka
lan i§sizlige kar~J bazr tedbirler ittihaz dar ki bazan istiyecek §ey bulamamakta• 
edecektir. Bunun ~indir ki, hi.ikumet §im- dular. Memleket halkmtn yi.izde 20 sini 
di elindeki mall tedbirlerden istifade e - te§kil eden Hrvatlarm, en c;ok giiri.iltii 
decektir. ettikleri ~ey, bayrak meselesi idi. Yugos-

Ba1vekilin i.tilaar aarlarz lav milli bayragr, ufki olarak mavi, be-
Paris 27 (A.A.) _ Dahiliye Bakaru yaz, knmiZI oldugu halde Htrvatlar, bu

sosyalist grupunun bir topJanflsmda say· nun all! i.isti.ine getiriJmi§ini, yani ktrmJZI, 
ledigi nutukta Ba§vekilin istifa etmek 0 ;_ beyaz, mavi §eklini kendi bayraklan ad
yetinde olduguna dair ~tkan §ayialw dediyorlar. Bir zaman bu yiizden giiri.il
tekzib etmi§ ve i§c;i s1mfm1 tehlikeli de • ti.iler, kavgalar olmu§, fakat Doktor Sto
magojiye dii§iirmekten tahzir eylemi~tir. yadinovi~. HJTvatlann milli ba_Yragm. ktr-

Delboa'un verdigi izahat mizJsml i.iste, mavisini alta gehrmelennde 

Kuvvetli romanlann hayatta kendi 
kahramanlanna benzer tipler yaratmJ§ 
olduklan r;:ok soylenir. Hatta baz1 insan
lan me~hur roman kahramanlanna ben
zeterek teshis etmek adet olmu§IUr. Bu 
gibi hallerde romamn hayah degil, haya
tm romam taklid ve tekrar ettigine inam
nz. Rea lite ile san' at eseri arasmda boy
le kar§1hkh tesirler bulunmasma hayret 
edilmez. (i.inki.i her tesinn bir kar§Ilrgi 
vard1r ve c;i.inki.i her ~evdigimiz romanm 
kahramam §ahsiyetimizi kendi hi.iviyetine 
dogru biraz tadil eder: izmirdeki mace
ralanm okudugumuz bir Arsen Li.ipen, 
Galatada bir kasa soyan Fantoma Meh
med, yahud Re§ad Nurimn romanmdan 
sonra arkada~lan arasmda «<;alrku~u» 
diye amlan &U hamm klZ, Hi.iseyin Rah
minin damadlanndan, gelinlerinden, kay
nanalarmdan birine benzeti!en §U mahluk 
ilah ... hep kitab yapraklanndan hayata 
frrlamJ§, okudukl an eserin kahramanile 
kendi istidadt arasmdaki yakmbktan do
layt, ornegini yakalaymca kahbmm ir;:ine 
oturmu§ -¥e son §eklini bulmu§ insanlard1r. 

Bir F ranstz edebiyat gazetesi roman
crlara soruyor: «Eserlenniz hayatta insan 
yaratmJ§ mJdtr?» MevLU eski, fakat an
ket yenidir. Cevablar insam eglendiriyor 
ve dii§i.indiiri.iyor. Hemen bi.itiin romancJ· 
Iar, eserlerinde anlattrklan vak' a lara ve 
kahramanlara hayalta tesadiif ettiklerini 
soyliiyorlar. Demek ki yazd1gm1 ya§amak 
veya ba§kalannm ya§adrgrm gormek, ro

mancmm §a§maz bir talihidir. Zannediyo
rum ki bizim romanctlanmJZJn ~ogu da bu 
talihin garib cilvelerile kar§tla§mJ~lardtr. 
Halid Ziya U§akhgilden ba§hyarak 
Turk romanmrn biiti.in i.istadlarmm kah
ramanlan, mi.iellifin kafasmda dogduktan 
bir mi.iddet sonra di.inyaya geldiler. Bun
lardan baz1lanm tamnz. 

Sahsiyetimiz, i.istiimiizdeki lesirlerin 
hamulesidir ve bu tesirler arasmda san'at 
eserlerine aid olanlar birinci hizayt doldu
rurlar. Roman hayattan ve hayat roman
dan doguyor: Demek ki hakikat hayalin 
hem anas1, hem de ~ocugudur. En ina
mlmaz, en muhayyel, en sapttJk roman 
bile, hi<; degilse onu tahayyiil eden mu
harririnin §ahsiyet farikalanm aksettirir ve 
tipleri birbirinin tipatlp ayni eserlerin bile 
hie; degilse tek bir kahramam vardrr: 
Muharriri. Hayah kopya etmekteki mu
vaffakiyeti ne olursa olsun her roman 
hayata bir§ey ilave eder. Bu §a§tr!Jct tesir 
tarafile romanc1, kitab degil, ayni zaman
da canh ins an hiiviyetleri ve hay at vak' a
lan da yaratan ilahi mevhibelere sahib-
dir. · 

Romamn bu tesirleri, her zaman Fan
lorna Mehmedin sergi.ize§Lieri gibi kara
kollardan gazetelere aksedecek kadar ba
riz olmaz. Umumiyetle kuvvetli eserler, 
hangilerimiz i.isti.inde, ne neviden tesirler 

Peyami Safa 
yaptrklanm bizden bile gizliyecek kadar 
§UUr altmdan yuri.irler. Hepimiz ayn ayn 
tahlile muvaffak olabilseydik biiyi.ik bir 
hayretle gori.irdi.ik ki biz, yalmz anamJ
zm babamiZin degil, mizac ve seciye ta
rafJmtzla bu romanlarm da c;:ocuguyuz. 
Omriinde bir tek sat1r roman okumamJ~ 
olanlar bile sirayet yolile bu tesirlerin 
mihveri ir;:inde kalmJ§lardrr. 

Roman hayatrn akislerile doludur, fa
kat ekseriyetle terkibinin Slrnm yalmz 
kendisinde ta§tyan, daha toplu, daha mu
ayyen ve daha insicamh bir hayatrn hik.i 
yesidir. Onun bu intizam1, hayata en az 
benziyen tarafrdu, fakat gene bu inh
zammdan dolayJ roman, hayattan daha 
fazla tesirli olur: Biitiin canh prensiple
ri krsa bir zamanda kavranarak idrak edi
lebilecek s1k1 bir §eklin ir;:ine doldurul
mu~tur ve barut kesafetile ruhlann ic;inde 
tutu§mak ~ans1m haizdir. 

Romanlar i~inde en tesirlileri mutlaka 
kendi kahramanlanna en ~ok benziyen 
insan yaratanlan degildir. (iinkii boyle
Jeri ekseriya alelade taklid c;:er~evesini 
a§amJyan sathi ve gec;ici tesirler viicude 
getirirler. T1pk1 tJpkrsma benzer ve mu
vakkat bir taklid hevesi uyandmrlar. Bu 
heves, omre si.irecek kadar ya§arnaz. y a
&amaga namzed olanlar, izini belli etmi
yen tesirlerdir ki, hepimiz kendimizi kur
caladrglmJz zaman muhitimizden, okudu
gumuz romanlardan ve seyrettigimiz pi
yeslerle filimlerden gelenler de bunlard!T. 
Umumi kanaatin aksine, cinayet roman
Ian cani, a§k romanian a§Ik ve sergi.ize§t 
romanian maceraperest yeti§tinnekte, bu
giine kadar inamldigl derecede tesirli de
gildirler: bunlar, daha ziyade adi bir 
kopyaya te§vik ettikleri i~in, ~ocuklar 
ve gi.idi.ik §ahsiyetler arasmda cani mu
kallidi, a§lk mukaldidi, maceraperest mu
kallidi ti.iremesine sebeb olabilirler: B1-
~ag1 tahtadan bir cani, kalbi mukavva
dan bir a§lk ve sergiize§ti bahc;e ile mut
fak arasmda kalan bir maceraperest ... 
Boyle ne sahte Napolyonlar, say1s1z §0-
valyeler gormi.i§i.izdi.ir ki yalmz bir duru§ 
ve bir bakt§la onlara benzemek kafi ol
duguna inanmJ§lardu. 

San'at eserleri arasmda en tesirlileri, 

hakiki hayat ve ~ahsiyet yaratanlan, §U· 

urun koklerine i~liyerek bizi haberimiz 
olmadan ta i~imizden diirti.ikliyenlerdir. 
Kendisini ve iplerini gizliyen kuklac1 gibi 
bizi idare ettikleri halde ebediyen sakh 
kahrlar. Bu nevi eserler bir veya birkac;: 
insan degil, bazan koca bir devir, belli
ba§h bir cemiyet, umuma §ami) bir diinya 
gori.i§i.i de yarahrlar ve ancak dikkatli bir 
tahlilden sonra onlarm umumi irade lis· 
tiindeki nazrm tesirleri meydana c;tkan

hr. 
Zannediyorum lei §aheser de bunlara 

derler. 

~ iin, tesadi.ifen. bir badiseye 
l.b::{J kan~hm. 

Beyoglu Bahkpazarmdan ge .. 
~iyordum. Baktrm, bizim fotograf mu .. 
habirlerinden Salahaddini bir adam itip 
kakryor. Hemen sorup soru~turdum. An
ladJm ki fotografc;tmlz muharrir Kande
mirle beraber, ti.irkc;emize katliam yapan 
I be!alan tesbit etmek ic;in yola ~Ikrnl~-
ar. Bardak, fincan ve c;anak c;omlek 

nev'inden - garibime giden zi.iccaciye si:i
ziinii kullanmak istemiyorum - ev e~yast 
satan bir diikkanm ba§tana§agr c;irkin 
yanh§larla dolu tabelalanmn resmini al
mak isterken foto muhabirimiz diikkan • 
dakilerin ve bilhassa bunlann pek gay .. 
retke~ ve pek kahraman olan bir tanesi
nin hiicumuna ugram1~. 

T abii. hem en arkada§Jrnln yardJrnJna 
ko~tum. Diikkanc1 yam an bir§eydi. F o • 
tograf makinesinin elile agzm1 lc.ap1yor 
ve resim c;:ektirmek istemiyordu ve kat'i 
bir miimaneatle: 

- Di.ikkammm resmini ~ekemezsiniz:, 
diyordu. 

Her neden~e tabelalannm resmi c;eki
lemiyecegine iman etmi§ti . 

Y ap1lacak iki §ey vard1: Ya, fotog -
rafc;1ya hiicum eden adam1 sJrnsJkt tutup 
tabelalarm resmini c;ektinnek: yahud da 
bir gazete fotografc;Ismm sokakta san' ah· 
m icra etmesine cebir ve zorla miimaneat 
eden bu adam! me§hud ci.iriimler mahke· 
mesine vermek. 

1kinci §Jk, kanun yo]uydu. Onu tercih 
ettik. F otografc;t gidip po)isi ~agtrdJ. Po
lis gelinciye kadar, bu finc:anc1 kahrama
m, bana, 

- Burada durup ta halkt toplama. • 
ym; haydi ~ekilip gidin I gibi emirler ve• 
riyordu. 

Her nedense, bu adam diikkamnm 
bulundugu sokag1, babasmdan miras ka] .. 
rni& bir malikane telakki ediyordu ve ora· 
da toplanan halk1, kapiSlnm oniinii kap
liyan kiifeci ~ocuklan gibi kovmak isti
yordu. 

T abii rnii§ariinileyhin emirlerine aldt .. 
ran olmadr. <;abucak gelen bir polisle 
beraber hep birden karakola gittik. F oto 
Salahaddin, kendisini san'atrm yapmak
tan, yani c;ah§maktan meneden ve bu ara• 
da tecavi.izde de bulunan di.ikkanet a .. 
leyhinde dava ikame etti. Mahkemede 
tarziye verdigi i<;in arkada§1m1z onun te• 
cavi.iziinii affetti. 

Raleb 27 (Hususi)- Mahalli hiikumet 
"e manda memurlar1 ve masalihi has -
sa zabitleri Sancak koyli.ilerile fazla 
tne~gul olmaktad1rlar. Bunlar bilhassa 
!toy muhtarlan iizerinde nafiz olmak 
g~Yesini takib etmektedirler. Kiiyler -
den icabmda mazbatalar toplamak ihti
ll'lalini di.i§iindi.ikleri ic;in muhtarhklara 
kendi adamlarmt yerle§tirmege c;ah§ -
l'rlaktadirlar. Miistesarhk memurlarma 
da istedikleri muhtarlan azlctmek sa
lahiyeti verilmi§tir. Karbeyaz civann -
da)tj kay muhtarlan bu suretle azledil
tni§lerdir. Bu muamelenin diger kiiyle
te de tatbikma c;:ah§1lmaktad1r. 

Paris 27 (A.A.) _ Namlar heyeti, -de bir mahzur gormerni§, buna mi.isamaha 
bu sabah Elysee saraymda toplanmt§ , ile bakmaga ba§lamJ§hr. Boylece orta~.a 
hr. Harici siyaset hakkmda izahat veren bir bayrak meselesi de kalmamt§ttr. Hu
Delbos bilhassa Mussolini • Schuschnigg kumeti~, Htrvat. met:libi_ni h_o§ ~or~n, 
mi.ilakahndan sonra orta Avrupada hasii durend1~ ve bametkar styasell nehcesm-

Ank~rada bir ~ayia I Ankara B. K. sergisi 

Donii~te bakt1m ki hadiseden sonra c;t
raklan korkudan tabelalan ka!dJnnJ§lar. 
F akat, kimbilir. belki, bu sa bah o, bun· 
!an yeniden ashracakllr. Ci.inkii, o adam, 
ti.irkc;eye kar~J hiirmetsizlikte, yaman bir 
inad besler gibi gori.iniiyordu. Vaktile 
gazetemiz, bir defa daha yanh§lanndan 
bahsettigi halde, o, tabelfilanm - mukad .. 
des e~yaml§ gibi - olduklan §ekilde mu
hafazada 1srar etmi§ti. Dun de bizim fo
tograf~t ile ve krsmen de benimle miica· 
delesinde, polis karakolundaki halinde. 
Miitareke y11larmdan artakalm~ bir ru
hun hmc1 seziliyordu. 

Y eni bayrak talimatnamesi 
Ankara 27 (T elefonla) - Y eni bay

tak talimatnamesine gore haztrlanrnt§ <J· 

lan Tiirk bayragt Reisicumhur forsu, 
filandtra, kara ve deniz Ba§kumadan for
su bi.iyi.ik amiral, oramiral, koramiral, 
tUrnamiral ve tugamiral, birlik komut-\r.l, 
toibay, birlik komotanr albay, birlik ko
l'nutam yarbay, i.issii bahri ve deniz ko
rutanlannm ~ekecekleri forslann §ekil
erj tesbit edilerek Resmi Ceride ile ne~

redilmi§tir. 

\' eni Orman Umum mi.idi.iri.i 
Ankara 27 (Telefonla) - Ziraat Ve

kaleti orman miitehass1slarmdan Fah -
l"eddinin Orman Umum miidiirliigiine 
ta:vini yiik;;ek ta;;dika iktiran etmi§tir. 

liukuk kamusu hazirlanlyor 
Ankara 27 (Telefonla) - Hukuk il

ll'li.ni Yavma kurumu bir hukuk kamusu 
haztrla;;aga tefiebbi.is etmi§tir. Bu i§ 2 
senede bitirilecektir. 

Litvanyadan bir ticaret 
heyeti geliyor 

Ankara 27 (T elefonla) - ilk defa 
olrnak iizere Litvanyadan yurdumuza ti 
taret muahedesi yapmak iizere bir heyet 
l!elecektir. .Sima! memleketlerile alan ti
~retmizde de giindengiine bir inki~af 
l!orulrnektedir. iki ayhk harici tKa -
leti:nizde on be§ milyon ki.isur liral1k 
eh1mize bir fark vardn. 

h l~racatimtz 26,958,000 ki.isur lira, it
Slattrntz 11,451 ,000 kiisur liradu. 

Por Kurumu reisi Avrupa· 
dan avdet ediyor 

J.... Ankara 27 (Telefonla) - Tedavi i<_;in 
l1t V"rupaya gitmi~ alan Ti.irk Spar kuru-
11 u reisi General Ali Hikmet iki, ii<; gi.i-

e kadar memleketimize donecektir. 

olan vaziyetten bahsetrni§tir. de, H1rvat meselesi de tarihe kan§acaktJT. 
Kont Ciano bugi.in Tirana Biraz da mi.ifrit Hrrvatlara, dr~ndan ya-

. d k ptlan ni.ifuz ve tesirlerle ya§affil§ alan bu 
gl ece meselenin ortadan kalkmasJ, bir zaman, 

Belgrad 27 (Hususi) - italya Harici- h d k b' · 'd' 
ye NazJn Kant Ciano yann Arnavudluk em e J~a IT zaman 1§1 Jr. . 
pay:rtahbnt ziyaret edecektir. Tiran hal- Daha z1yade Yugoslavya dJ§mda 1za~ 
k1 §imdiden biiyi.ik haz1rhklar gormek- edilen bu meseleden ba§ka, memleketm 
tedir. dahili hic;bir derdi yoktur. Millet ve hi.i-
Prena Nikola, Romanyadan kumet, muntazam ve muvaffakiyetli me-

ayrlldl sai il_e <;ah§IP ilerileme~tedi_r .• Dost ~em-
Belgrad 27 (Hususi) _ Memleketini leketm, Doktor Stoyadmovi~ le mesal a~

tcrkeden eski Rumen Prensi Nikola hu- kada§lanmn himmetile boyle kuvveth, 
susi bir tayyare ile yanmda kans1, k1z1 mes'ud ve mi.ireffeh bir hald~ ?ulun?,'la.~J, 
ve yaveri oldugu halde bugiin Belgrada Balkan!ar ve Avrupa sulhu J~m buyuk 
gelmi§tir. Eski Rumen Prensi gazete - bir zamfind1r. 
cilere ktsaca demi§tir ki: Mi.ittefikimizin bu kudretli vaziyeti-

c- ,Bi.iyiik bir act ilc memleketimden nin, Ti.irkiyede bi.iyiik bir memnuniyet ve 
aynhyorum. Bununla beraber manen in~irah husule getirecek mahiyette oldu-
her zaman vatamma bagh kalacag1m.~ ~ 1 k d k d 

Eski Prensin yaveri, Rumen ordusun- gunu e rar an zev uyuyoruz. 
daki vazifesinden istifa etmi§tir. ABIDIN DAVER 

Prens Nikola, Belgraddan Viyanaya 
hareket etmi:;jtir. 

Londra • Kap aeferini yapan 
tayyare 

Lozanda tetkikat 
Ankara 27 (T elefonla) - Lo1an 

polis enstitiisi.inde tetkikatta bulunmak u
zere Emniyeti Umumiye laboratuar ~efi 
Mecid Lo7.ana gonderilmi§tir. 

Muhiddin Ostiindagin 
meb,us olacagi soyleniyor 

Ankara 27 (Telefonla) - DiindE>nb('ri 
§ehrimizde bulunan Vali Muhiddin Us
ti.indag §ehri alakadar eden i~ler hak -
kmda Vekaletlerle tE>maslarda bulun -
du. Muhiddin Usti.indagm mi.inhal ts -
tanbul meb'usluguna namzed gi:isteril -
mesinden bir §ayia halinde bahsedili -
yor. 

~arkta idari degi§iklikler 
Ankara 27 (T elefonla) - Elaziz 

vilayetine bagh Karak~an kazasmm 
merkezi §imdiki bulundugu ZelhJzJr ko
yiinden kaldmlarak ayni kaza dahilin • 

deki Oho kazasmm merkezi bulunan 
T epe koyi.ine ve Oho nahiyesinin mer -
kezi de a§agl Uhin koyiine nakledil · 
mi§tir. 

Montreux konferans1 Fran
liZ delegesini bekliyor 

Montreux 27 (Hususi) - Montreux 
konferansmdaki Frans1z murahhas he
yeti bugi.in de Paristen donmemi~tir. 

Franstz heyetinin ne zaman di:i11ecegi 
hPni.iz bPlli degildir. 

Londra 27 (A.A.) - lngiltere -Cap 
rokorunu kumaga te~ebbiis eden tayyare
ci Brook, sa at 7, 15 te buraya vast! ol
mu~tur. v y li17il QJI r' <C <§} <g 0 lfil 

Juba 27 (A.A.)- Tayyareci Brook, 
~iddetli bir f1rtrna esnasmda ] uba'mn 
100 mil §imalinde kain Bor'da yere in -
mege mecbur kaldiginJ beyan etmi§tir. 

]uba'dan hareket ederken tayyarenin 
arka tekerlegi kmlmi§IH. Brook, ogle za· 
manr uyabilecegini i.imid eylemektedi1. 

PARiS BORSASI 
Paris 27 (Hususi) - Paris borsasmm 

bugi.inki.i kapam§ fiatlar1 ~unlardtr: 
Londra 111,48, Nevyork 22,35, Berlin 

905,50, Bri.iksel 381,25, Madrid -, Ams
terdam 1234, Roma 118.60, Lizbon 101.25, 
Cenevre 516,12 1/2. bak1r 61 - 63. kalay 
255,05, altm 140,5 1/2, giimii~ 20 1/4, kur
§Un 24,13,9, ~inko 24. 
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ingiliz el~isinin sergi 
hakk1nda beyanab 

Ankara 27 (A.A.) - Diin Beynel· 
mile! komi.ir sergisini yeniden binlerce k~
§i gezmi§tir. Bu meyanda ikinci defa ser· 
giyi ziyaret eden !ngiliz biiyiik el~isi Sir 
Percy Lorrain, Anadolu Ajansma §U 

beyanatta bulunmu~lardtr: 
«- Beynelmilel komiir sergisini c;:ok 

bi.iyi.ik alaka ile gezdim. Sergiye girdi -
gim zaman hir;:bir fikrim yoktu. Gordi.ik
ten sonra bir~ok .§eyler ogrendigime ka
nnm. 

Diagramlar ve grafikler c;ok glizel ter
tib edilmi§, halka c;ok basit olarak gos -
terilmi§tir. Bittabi ingiliz firmalannm ha
mladJgt stand beni ~ok alfikadar etti. 

Tiirkiyedeki komi.ir istahsalinin art -
mast §ayani tebriktir. Serginin umumi de
korasyonunu fevkalade buluyorum. Ser • 
gi heyetini tebrik ederim, gezdiren me -
mur ve alakadarlara te§ekki.ir etmegi va
zife bilirim.» 

Laheyde el~ilik binaa1 
Ankara 27 (Telefonla) -Lahey'de 

yeni bir el~ilik binasr yaptmlmasJ karar 
la~mi§IIT. 

Bu hadiseden sonra, tabelalann bir 
ktsmmdaki yanh~larm bilgisizlikten ve 
imkans1zhktan ziyade tiirk~eye hiirmet· 
sizlik kasdile yaptldtgma ve muhafaza 
edildigine, kani oldum. 

Istanbul Vilayeti ve Belediyesi, Turk 
lstanbulun c;ehresini, tiirkc;emize adela 
hakaret ederek ~irkinle§tirenlere kar§l 
harekete gec;melidir. Y urdumuzun orta -
smda baz1 kimselerin ti.irkc;eyi katliam et
melerine, yap1lan ir~adlara, inadma ku • 
lak asmamalanna, bu yanlr~lan ne~riyat
la di.izeltmek istiyen gazetecilerin boga • 
zma sar1lmalanna tahammiil edemey1z. 

Tekrar ediyorum: Vilayet ve Bele .. 
diye, bu i§te biraz milli asabiyet goster
melidir. Kanunlarda ve beledive nizam• 
lannda, bu gibi ciiri.imleri cezaiandnacak 
maddeler elbette vardn. Y oksa yenileri 
yap1larak devlet ve milletin resmi d1lile, 
boyle alay edilmesine mi.isaade olunmaz. 

Biraz heyecan ve gayret, biraz asabi
yet ve hareket I 

Zirai kombinalara ahnacak 
makineler 

Ankara 27 (Tlefonla) - Yeni ku· 
rulacak zirai kombinalara ahnacak rna • 
kineler ii1erinde tetkikatta bulunmak ii • 
zere Bulgaristan ve Romanyaya bir ne
yet gonderilmektedir. 

Heyet Ziraat v~kaleti hususi kalem 
miidiirii Servet, kombinalat §Uhesinden 
miihendis Necati ve Ankara ziraat mi.i • 

1 
di.irii Hamdiden miirek.kebdir. 

Mussolini Japon tayy:ued-
sini kahu1 etti 

I Roma 27 (A.A.) - «Allah Riiz • 

l gan>> ismindeki tayyaresiie Tokio - Lon
dra hava seferini ba~armaga muvaffak. 

I clan Japonyah tayyareci Kamikaze, 
Mus1!0lini tarafmdan kabul edil~i§tir. 



KU~Uk 
hiklye Hiilya pe§inde ••• ] 

bulamadan 

Bir eumartesi giinii ogleden sonra idi. di, faakt agzmdan bir siirii tek harften 
Hava giizeldi. ba§'ka bir§ey <;JkamadJ. 

Peter yolda giderken hulya. kuruyor· Paray1 reddetmege vakit 
du: Giizel bir kadm .. Kaldmmda yii • gene kJZ!ar uzakla§ml§lilar. 
riirken ayag1 burkuluyor ve Peter ko§U· Biri: 
yor, kadmm dii§mesine mahal b1rakmt • - Kabul etti mi? diye sorunca obiiri.i 
yor ve. .. sonras1m, bilmem, soylemege eevab verdi: 
hacet var m1? - Elbette ... 

CUMHURiYET 

1KTISADI BAH1SLER 

Bulgar- Yunan 
ticari miinasebat1 
Uzun bir ink1ta devre

sinden sonra yeniden 
canlan1yor 

M1s1r Krah ve ailesi Londrada 

28 Nisan 1937 

( Bu ak$amki program) 
iSTANBUL: 
12,30 plakla Tiirk musikisl - 12,50 hava

dis - 13 ,05 muhtelif plak ne§riyati - 14 son-
18,30 pHi.kla dans musiklsi - 19 Qocuk E .., 
sirgeme kurumu namma konferans: Dok .., 
tor Ali §iikrii - 19,30 mandolin orke.stras1: 

Bu SJTada bir ko§eden iki giizel gene Delikanh kipkum1z1 kesilmi§, 

Bulgar • Yunan ticareti hemen he
men durmu~ bir vaziyette idi. <;un • 

oldugu kii Yunanistan 1929 senesinde Bul-

Berk ve arkadal?lan - 20 Nezihe ve arka .., 
da~lan tarafmdan Tlir1" musikisl ve halk 
§arkilan - 20,30 Orner R1za tarafmdan a ... 
rabca soylev - 20,45 Bimen §en ve arkada~~· 
Ian tarafmdan Tiirk musikisi ve halk §ar• 
k1lan, saat ayan - 21,15 orkestra - 22,15 
ajans ve borsa haberlerl ve ertesl giiniin 
program1 - 22,30 §an: Bayan Mayda tara
fmdan - 23 son. 

k1z <;ikh ve delikanh, nic;in oldugunu yere m:hlamp kalmi§h. 
kendisi de bilmeden, bunlann pe§ine ta- Nihayet kendinde yurumege meeal 
k.Jd1. KJZ!ar c;ok yi.iksek bir aileye men- bulabildi. Ak§ama kadar sokaklarda ser· 

subdular. Peter bunlara hicrbir zaman ya-~ seri serseri dola§tl. 
na§am1yacagm1 biliyordu. Giizel k1zla • Gi.ine§ bat1p ta ay <;Ikmea kendisini 
nn yanmda minimini bir kopek te vard1. yeryiiziinde biisbiitiin yalmz hissetti. Eli 
Bazan sahibinin yanmda yiiriiyor, ba • fena halde sanCI!anmaga ba§lami§Ii. Bir 
zan oniine ge~iyordu. eezaneye giderek yarasma panslman 

lki gene birbirlerile oyle lath tath ko- yaptmp sardudl. 
nu§uyorlardJ ki. kopegin bazan fazla ge- Sonra kiicriik bir lokantaya g1tt1 ve 
ride kald!gmi merak etmiyorlard1. Kii • yemek yedi. Gene k1zlara soylemek iste
criik kopek, gene bir duvar dibini kokla- yip te soyliyemedigi sozleri hep tekrar 

mak i~in geri kalmi§h. Birdenbire kar§l· ediyordu. 
dan koeaman bir kurd kopegi geldi. Pe- Lokantadan <;Ikmea dere kenarma 
ter'in kalbi sevin<::le ath: Ah iki hayvan gitti Giindiizkii vak'a bir tiirlii akhndan 
birbirile tulu§sa, diinyalar onun olaeakh. <r~kam1yordu. Dalgm dalg1~ dola§h. 
<;iinkii o zaman kahramanca ko§aeak, Karanhkt~ kar§ISma . b1~. kadm <;Ikh: 
ve belki de kurd kopegi tarafmdan ISlnla- «Ald1rma buader, ded1, uzme camm.» 

eak, fakat kii~iik hayvam kurtararak gene Peter §a§JrdJ: Nas1l, bir kadm ona soz 
kJZlarla tani§ffil§ olacakh. soylemi§ti, oyle mi? 

Peter' in duas1 kabul olunmu§ olacak Buna imkan var m1yd1? Gercri Peter 
ki iki kopek birbirlerine girdiler. Gene bu kadmm bir sokak kadm1 oldugunu 

ktzlar arkalanna doniip «Pougo! Pou • biliyordu. Fa kat gene ne de olsa ... 
go!» diye hayk1rdilarsa da kiicriik kopek Kadm ilave etti: «Haydi, ne olur be· 
aldumad1 bile. ni bir yere gotiiriiver.» 

Kurd kopegi de sahiblerinin crag1rma - Peter kulaklarma inanamJYordu. 
Ianna kulak asmad1. Arada bir saniye- Kadm koluna girdi ve ilerlediler. 
iik kadar bir miitareke olmu§IU. Delikan· Kadmm odasma gelmi§lerdi. Burada 
h bundan istifade ederek kiicriik kopegi mobilya namma sadeee bir koltukla bir 
boynundan tutugu gibi havaya kaldud1. yatak vard1. 
Bu mada kud kopeginin sahibi de gele- Kadm kollanm delikanlmm boynuna 
rek tasmasm1 baglami§tl. sard1. BakJ§lan sertti, nefesi alkol koku· 

Gene kizlar geldiler ve ki.icriik kopegi yordu. Yiiziine yakmdan bakmca insan 
ald1lar. Kekeme olan Peter'in dili, on- igreniyordu. 

lann giizelligi oniinde gene tutul<lu ve Peter sanki kadmm yiiziinii ilk defa 
istedigi §eyi onlara soyliyemedi. Elinden olarak goriiyordu. Orpererek ba§ml <re

de kanlar ak1yordu. Gene k1zlardan biri: virdi. 
- Aman, dedi, dikkat edin, hemen - Beni affedin, dedi. Gitmem Ia • 

eczaneye ko§un! z1m ... Bir§ey unuttum da ... 

- Zaran yok, bir §ey degil. Ve §apkasmi alarak kap1ya dogru iler-

!ki gene k1z aralarmda alcrak sesle ledi. 
bir §eyler konu§tular. Delikanlt: Her hal- Kadm da arkasmdan ko§arak ona 
de beni bir <ray a davet veyahud evlerin- yeti§ti. Bir siirii kiifiir arasmda: 
de kabul etmek icrin gorii§iiyorlar» diye - Hem gelirsin, sonra hem de me -
dii§iindii. teJik vermeden SIVI§lp gitmek istersin, oy-

HaJbukj gene k1zlar aralannda <<hu le mi? Y agma m1 var? diye bagmyor

adama ne verelim?» diey miizakere et • du. 
mi§lerdi. Biri para vermek istiyor, obiirii Peter elini eebine sokarak, gene klZin 
ise delikanhyt bu suretle giieendirmi§ ol • verdigi liray1 ~1kard1 ve kadma uzahp: 
maktan korkuyordu «- Art1k buak benil dedi. 

lcrlerinden biri, Peter' e can dan te§ek • Kadm liray1 tetkik ederken delikanh 
kiir ederek elini s1ktJ. Delikanlmm elini ko§arak sakaga f1rladJ. 
sJkarken avcunun icrine bir lira da sikt§· 
tnmi§h. Peter <<rica ederim» demek iste-

«;eviren: 
F.VARAL 

Macaristandan getirtilen merinoslar 

gar • Y unan ticaret muahedesinin hi • 
tammdan sonra, yem l!earet mua -

hedesi akdedebilmek icrin evvelemirde ba
ZJ siyasi meselelerin hallini Jart ko§mU§tu. 
Tabii Bulgaristan boyle bir i§e yana§ma
ymea Y unan hiikumeti Bulgar mallarma 
on kat fazla bir giimriik resmi koymu§ ve 
bu suretle iki memleket arasmda <rok bii
yiik yekunlara <rlkabilmi§ olan ticaret bir

MISlrm 17 ya§mdaki gene Krah F aruk, ingiliz Krahmn tac giyme me-
denbire durmu§tu. rasiminde bulunmak uzere annesi Kralic;e Nazh ve dort hem~iresile beraber 

;;imdi Yunan hiikumetinin yeni ald1gl Londraya muvasalat etmi~tir. Resmimiz, Kral Farukun ingiliz Kralmm kar-
bir kararla Bulgar mallarma konan bu de§i Claucester Diikii tarafmdan istasyonda kaqJlanmasmi gostermektedir. 

on kat fazla giimriik resmi kaldmlmakta- :- ...... ~-...... ~i:'"":-:-:------;--:::::::::::===========::-
d!r. Bulgar mallan bundan boyle Yuna- Pangaltl T A N sinemasl Qagnlar, konteranslar, kongreler) 
nistana girerken adi giimriik tarifesini 0- -
diyeeekler ve buna mukabil de Bulgaris- Gece ve giindiiz 2 film Konser ve konferans 

tan Y unanistandan serbest takas usulile 1 ., p E p 0 
istedigi mah satm alabileeektir. 

$i§li Halkeviil!den : 
Nisanm 30 uncu cuma glinii ak§ami saat 

21 de Halkevimizde muharrir Bay Orner 
R1za Dogrul tarafmdan (Bermekliler) hak
kmda bir konferans verilecek ve Bayan 
Erne! ina! ve arkadaslan tarafmdan da 
Ttirk musikisinden se9kin parc;alar c;alma
caktrr. Herkes gelebilir. 

Bu yeni vaziyet Bulgaristan i~in bir 
rnuva ffakiyettir. <;iinkii Y unan piyasasl 2 • K ii ~ ii k Lord 
vaktile Bulgar ikhsadi hayatmda en 
miihim rolii oynamakta idi. 1928 sene • Suvare 8.30 da ba~lar. 
sinde Bulgaristamn hemen yan ihraeah 
Yunanistana yap1hyor ve bu ihracat bir 
milyar Ievay! buluyordu. 

Bulgaristan Y unanistana zahire, un, 
hayvan ve yapag1 satmaktad1r. Yunanis • 
tan ise zeytinyag1, zeytin tanesi, kuru 
iiziim, incir, portakal, limon ve tuzlu ba
hk sa!Jn almaktad1r. 

M. T. 

Esrarb bir vak'a 
Evvelki giin geceyansmdan sonra 

Nuruosmaniyede devriye gezen bek~i, 
sokakta yarah yatan bir adam gormii§
tiir. 

Derhal yarahmn yanma giden bek~i, 
kanlar i9inde baygm bir halde bulunan 
adam1 yava~ yava~ siiyletmege ba~lam1~ 
ve Orner isminde bir giimriik memuru 
oldugunu anlam1~hr. 

Vak'a karakola haber verilince poHs
ler gelmi~ ve yarahy1 sorguya ~ekmi~ -
lerdir. 

Orner ifadesinde: 
c- Ben Halk apartxmanmda yahyor

dum. Eprem isminde bir adam beni zor-l 
la pencereden sokaga atth demi§ ve 
baygm bir halde yere dii§mii~tiir. 

Yaralmm sthhi vaziyeti tehlikeli gii
riildiigiinden 9agmlan cankurtaran o
tomobilile Cerrahpa~a hastanes-ine kal
dmlmt§tlr. 

Geceleyin derhal Eprem bulunmu§, 
annesile birlikte Emniyet miidiirliigii -
ne sevkedilmi~tir. 

Emniyet ikinci §Ube birinci klSim me
murlan hadise hakkmda tahkikata ba§· 
Iamt~lardtr. Tahkikat yap1hrken baz1 
kimselerin ifadesine miiracaat edilmi§
tir. Eprem, hftdise ile hi~bir alakas1 bu-

YILDIZ sinemas1 
8u~iioden itibaren zengin program 

Bu I buller oterken 
MARTHA EGGERTH'in 

Bu sene gosterilen giizel filmi 

Ayr1ca: Herkesin seve seve 
tekrar gorebileceal 

KARYOKA 
Ginger Rogers ve Fred Astaire'in 

Olmez ~aheserleri 

Oskiidar Hale sinemas1 
BtJTUN GUZELLERI SEVERIM 

JAN KiEPURA 

r 
Artistik Bir Hadise : 

iN Gil TERE TAGININ iNGilERi 
( S.M. VI nci Jorja bir ni§anei hiirmet ) 

Bu muhte~em filim, 11 May1s ve 
tac giyme haftas• esnasmda IS 
TANBUL ve diinyanm biitiin bii 
viik §ehirlerinde gosterilPcektir. -r 
Bugiin SAKARYA Sinema· 

smda 
Heyecanh bir tilm : 

DENiZDE iSYAN 
Me~hur bir rnuharrir : 

JAK LONDON'un eseri 
Oyn•yaular : 

I JEAN MURAT, ANDRE Berley 

•viieiliidai Jiiibliear -WiiliiiiNiiNiiAiiillliWiiiiiiNiiFiiiR
1

EiD 

Yann ak~am SARAY sinemastnda 
Senenin 3 giizel tilmi miisabakasmm ikincisi 

DANS DEVAM EDiYOR 
rilminin ilk iraesi miinasebetile verilecek GALA MOSAMERESl 

i~in yerlerinizi evvelden aldinmz. 

Bu filmin ba~ roliinii oymyan §ayam hayret Avusturyah ydd1z 

ZARAH LEANDER 
Amerikada milyonlarca dolarla angaje edilen yddtzdir. 

ViYANA: 
18,20 MUSiKi - 19 san'at hayati, kari§Ik 

yaym, konu~ma - 20,35 VIYANA §ARK!· 
LARI - 21,10 EOLENCELi KONSER • 22 50 
haftanm makalesl, haberler hava ve ;a
ire - 23,,25 MUSiKi - 24,35 ;on haberler. 

BERLIN: 
17,50 KONSER • 19,05 MUSiKi VE !)AN• 

20,05 ulusal yaym - 20,20 EOLENCELi MU· 
SiKi - 20,45 gliniin akisleri, haberler -
21,20 gene milletlerin ve genclerln zamam, 
genclik 9ark1lan - 22,05 MUSiKi - 23,05 
hava, haberler ve saire - 23,35 EOLENCE
Li MUSiKi VE DANS HAV ALAR!. 

PEI}TE: 
18,05 PiYANO KONSERi • 18,35 konfe

rans - 19,05 SALON ORKESTRASI - 20,35 
AYDA OPERAS! - 21,25 gramofon - 21,45 
§ARKILAR - 22 ,45 haberler, hava - 24,05 
frans1zca ve italyanca haberler - 24,15 
dans plaklan - 1,10 son haberler. 

BUKRE§: 
18,05 KONSER - 20,05 konferans, gra ... 

mofon, konferans - 21,35 KEMAN KONSE .. 
Ri, §AN KONSERi - 22,35 hava, haberler, 
spor - 22,50 GECE KONSERi - 23,50 fran
Sizca ve almanca haberler - 24 son habcr· 
ler. 

LONDRA: 
18,05 c;ocuklann zamam - 19,05 APA~LA

RIN ORKESTRASI, HAFIF MUSiKi- 19,45 
tiyatro haberleri ve saire - 20,35 KORO 
KONSERi • 21,0S ORKESTRA KONSERi-
21,45 kon~ma • 22,05 ROLANDA DANS 
ORKESTRASI - 22,35 konu§ma, haberler 
ve saire - 23 ,30 dans orkestras1 - 24,35 ha• 
berler ve saire - 24,45 gramofon. 

PARIS [P.T.T.J: 
18,20 konu§ma ve k1raat - 19 gramofon-

19,05 §ARKILAR - 19,35 haberler - 20,05 
§ARKILAR - 20,20 gramofon, hava, ha -
berler - 21,05 siirprizler - 21,35 piyes - 22,05 
kari~]k yaym - 22,35 ODA MUSiKiSi -
23,35 Amerika haberleri - 23,50 son haber
Ier, hava. 

ROMA: 
18,20 ODA MUsiKisi - 18,55 haberler, 

~iirler ve saire - 19,55 EOLENCELi MUSI
Ki - 20 ,10 kar191k yaym - 21,45 EC.LENCE· 
Li MUSiKi - 22,05 OPERA YAYINI, lstlra
hat zamamnda konu§ma, haberler ve sa
ire, en sonra hava. 

NOBET~iECZANELER 
Bu ak~am ~ehrin muhtellf semtlerlnde 

nobe~l olan eczaneler §unlardtr: 
istanbul cihetindekiler: 
Eminoniinde (Salih Necati), Beyaz!dda. 

(Haydar) , Kiic;iikpazarda (Hikmet CemilJ, 
Eyiibde (Hikmet Atlamaz), §ehremininde 
(Naz1m Sadikl, Karagiimriikte CSuad), Sa
matyada (Rid van), l}ehzadeba§mda CUn1· 
versite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde 
(Vitali), Alemdarda (All Riza), Bakirkoy
de (Merkez). 

Beyoglu cihet!ndekiler: 

' lunmadt~m, o Strada yatmakta oldugu 8 milyona ve bir senelik mesaiye mal olmu~ olan bu miistesna 

~aheser, §imdiye kadar viicude getirilen en biiyiik ve en giizel 

Avusturya filmidir. Biletler sattlmaktad1r. 

istiklal caddesinde (A. Cevadl, Bostan
ba§mda (Garih), Galatada Top<;ular cad
desinde (Hidayet), Talkslmde CKemal Rc
bill), Kurtulul?ta. (Galopulo), Mac;kada 
(Mac;kal, Kasimpa~~ada (Vasif), Hask6yde 
(Barbutl, Be§ikta~ta (Nail Halid), San "' 
yerde (Osman). nu soylemi~tir. Tahkikata devam edil

mektedir. --Musahibzade Celal gecesi 
~ehremini Halkevi ba~kanhgmdan: 
1/5/1937 cumartesi gecesi saat 20,30 

da kutlulanacak olan tema§a miiellif -
lerimizden Musahibzade Celal gecesine 
aid program a§agtya yaZilrnt§hr: 

1 - On soz: Nusrat Safa Co§kun, 2 -
Folklor ve etnografya bak1mmdan Mu
sahibzade Celal: A. Baha GOkoglu, 3 -
Te§ama bak1mmdan Musahibzade Ceal: 
Selami !zzet, 4 - Musahibzade Celal: 
M. Turban Tan, 5 - Musahibzadenin o
peretleri: Dr. Ziihtii Tine!, 6 - Miizik: 
Ath Ases bestekan Fahrinin ba§kanh -
gmda Ath Ases ve Lale devri iiperetle
rinin par~alan, 7 - Aynaroz Kadisi piye-

Ztraat Vekalettntn getirttigi Merinoslar Sirkeci istasyonunda sinin 1 ve 2 nci perdeleri, 8 - <;ay. 

z --iraat Vekaleti Baytar Umum Mii- ve bir inek yavrusu kadar biiyiik oldugu Evlenme 
diirl~gii Macaristandan 300 damtzhk kadar da sevimlidirler. Devlet Demiryollan Maliye ve Mu-
Mennos koyunu getirtmi§tir. Miiteaddid Bunlar memleketin muhtelif yerlerin - hasebe dairesi reis muavini Vas1f Ul
kamyonlarla S~rkeeiden Sultanahmeddeki deki Merinos iiretme istasyonlanna goo- giiriin klZI Cudiye ile §air Feridun Fazil 
depoya nakled1len bu hayvanlar gayet iri derilmi§lerdir. Tiilbendcinin nikahlan Ankara Bele • 
··· ''' ··· ··· ··· .................................................................................... ·················~,II,, diyesi Ev lenme salonunda akdedilmi§· 

Amerikada camdan binalar ~ogabyor (_r. _Y_E_Ni_E_S_ER_LE_R __ ) 

Amerikada camdan binalar gittikc;e artmaktadrr. Resmimiz Ohio'nun 
Colombus §ehrindeki American Education Press binasmi giistermektedir. Bu 

bina tamamen camd1r ve memurlar bol bir ziya i~inde r;ah§maktadirlar. 

Havac1hk ve spor 
HavaCIIik ve Sporun 15 nlsa.n sayiSI, her 

zamankl gibi sevimU ve doyurucudur. Fa
llh R1fk1 Ataym (Kanad sporu) yaziSlle 
Server Ziya Giirevinln Tiirk koyliisiindekl 
havaCihk alakasmi canlandiran <Afyonlu 
Tiirka.slan) yazlSI, Abidln Daverln (Diinya 
hava ordularma umumi blr bak1~) tetklkt, 
<Tayyarecillk ve mektebl, <ingiltere bir 
hava ba.skmma ugrarsa), (Donanma ve 
tayyare) gibi garb hava muharrirlerlnln 
dikkate deger gorii§Ierl bu say:mm kiymet
li miinderlcatmi te~kil etmektedlr. Biitiin 
okurlarumza tavslye ederlz. 

Beynelmilel komiir sergisi 
Ankarada ac;Jlan ve biiyiik bir ragbet go

ren beynelmilel komiir serglsl miina.~ebe
tlle cBeynelmilel Komiir Sergisl:. admda 
haftahk bir gazete ne§rine ba~lanmi§tlr. 
Sergi devammca her cuma giinii t;Ikacak 
olan ve sayiSI iic; kuru~a sattlan bu c;ok 
faydali gazetenin ilk niishasmda Sldred
din Enverin, Abidin Daverln, Peyaml Sa -
famn, Nasuhl Bidadm, Sadri Etemin, Ce
rna! Kutaym, ve dijter blrc;ok tanmmi§ 
muharrlrlerin yaz1lan ve sergiye aid giizel 
reslmler vardrr. Karllerlmlze tavslyc ede -
riZ. 

,2 ' I bUyi.ik yaldaz : 

EliSA LANDi GARY GRANT -
Nefis bir a~k ve musiki 
filiminde bulu~tular ! 

HIRCIN KADIN 
Fransizca schlii ve orijinal ~arktlarla 
siislenmi~ biiyiik ve ~ok eglenceli komedi 

Uskiidar, Kad1koy ve Adalardakiler: 
Uskiidarda Qar§Jboyunda (Orner Kenan), 

Kad1k6yde Sogiidllic;e~mede (Arman Hu -
HisU, Biiyiikada.da (Halk), Heybellde (Ta
na~). 

Te§ekkiir 
Bogaz1mda has1l olan anzay1 rlikkatli 

giirii§lerile meydana ~1karan ve mahir 
ellerile yapt1g1 ameliyat neticesinde 
beni bundan kurtaran Giilhane hasta -
nesi operatorlerinden Bay M. Kemalle 
asistanlarma minnet ve §iikran hisleri
mizi arzederiz. 

Berra Biilbiil 
Km: Miikerrem Biilbiil 

M E L E K 'te YARIN AKSAM - iSPARTADA 

Sebat Kiitiibhanesi Yunus 

oglu Lutfi 

Cumhuriyet Gazetesinin ve biitiin 
mekteb kitablan, ktrtasiye, ~azett> 

ve mecmualarm tevzi veridir. 

HAYAT M. ·cADELES. Rejisor KING VIDOR U I un ~eht>seri· Frans zca 

KAREN MORlEY- BARBARA PEPPER- Yakmda TuRK sinemasmda 

Gedikpa~a A Z A K sinemas~ C:.ar~tkapi 
Bugiin matinelt>rdt>n itibann : 2 biiyiik fihm buden 

1 • H A Z R E T i i 5 A N I N H A 'f A -.:- ~ ( Y eni kopya ) 
MJ!vonlara mal olan biiyiik tilim, bmlerce f1guran 

2 • K D 1 N L A R G o L u - SIMONE SIMON, J. PIERRE AUMONT 
Bu filimlt>ri kacnml1maoJ7J tavsive ederiz 

C 1. Kuc;i.iK LORD .. ------•1 Gelecek hafta: 2 • S E F i·L L E R Tiirk~e 
ve'~ ........... . 

sozlii j• 

KAR~l 
Franstzca sozlii 

100 000 lira ktymetinde bir kopegin ~ayan1 hayret maceralan 
Ba~ roll,erde: Jaki Cooper • Josef Kalleya ve RiN • TiN • TiN 

•----Pek yak1nda i P E K sinemas1nda ----• 

KRON$TAT BAHR.YEl.LER. ·TDrkcesoziU· I I I Rus lhtll~linln ~Dthllf fllml 
Bugiin TURK smemasiDda 
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28 Ni an 1937 

T rihte 
TURK- SIRB DOSTLUGU 

Osmanlt idaresinde ilk 
ihtilalle,in sebebi 

Tiirk bayrag1 albnda iki millet ~ok iyi ge~ini
Yordu. Fakat yeni~erilerin S1rblara zulmii 

halkm ayaklanmastna sebeb oldu 
Yazan: M. Turhan Tan 

-2-
s Onaltmci asnn ilk yarlSI ic;inde cenub rmda ve Onsekizinci asrm ba~larmda A-
_lavlarmm baht! tamamile karala§tl, ta- vusturya ordularmm i§gali altma dU§tii 

nhleri kapamr gibi oldu. S1rblar, H1rvat- ise de bu degi§iklik uzun si.irmedi, yeni 
!a~, Dalmatlar, Hersekliler, Karadaghlar miistevliler geri piiskiirtiilerek eski vazi
Jsttklallerini kaybetmi~lerdi, Osmanh ve yet iade olundu. F akat bu devrede A
Avusturya devletlerinin idaresi altma vusturyahlar, S1rbistan halkma isyan fik
ge~i§lerdi. Hcpsi bir milletin efrad1 alan rini a§Ilamaga fusat bulmu§lardJ ve hayli 
bu muhtelif Slav zi.imrelerinden c;ogu kuvvetli propagandalar yapmi§lardi. Ay
Osmanlt bayrag1 altmda ya§Iyordu. ni zamanda Osmanh devleti de tefessiih 
( 1521) de Belgradm sukutu, cenub etmi§, ada! etten uzakla§IDI§, bir c;apulcu 
Slavlanmn ekseriyetini bu vaziyete dU- idaresi sistemine girmi§, bi.iti.in halkl 
§iirmi.i§ oluyordu. -Ti.irkler dahi dahil olmak iizere- canla-

Yugoslavyanm s1klet merkezi Subis- nndan bezdirmi§ bulunuyordu. 
tand1. 0 iilkede oturan Sublar ortodoks Saraym cahil ve zalim idaresi yUziin
kalmt§lardi. Ti.irkler araziyi has, zaa- den Y enic;eri ocag1 da nizam1m key bet
met ve timar olarak bir tak1m nahiyelere mi§ ve e§kiya yatag1 halini almi§ti. istan
taksim etmi§, her nahiyeye bir kad1, bir buldaki Y enic;:eriler yap1lara, gemilere 
tni.isellim koymu§, orfl ve §er'! tekalifi o balta asarak, sokaklarda sergi ac;arak 
vasitalarla tahsil etmekte bulunmu§ alma- halk1 soyduklan gibi ta§ra Y enic;erileri 
Ianna ragmen Sublan kendi milli an'ane- de diipediiz e§kiyahk yapJYorlardi. Koy
lerini muhafazada serbest bJrakmi§lardi. li.ileri ve §ehirlileri haraca kesiyorlardi. 
Her koyde halk tarafmdan sec;ilmi§ bir ASIT!arca burunlan kanam1yan, devletc;e 
komite, Knez adile bir kocaba§ (muhtar) mevzu vergilerden ba§ka bir akc;:e cerime 
Ve bir serdar bulunuyordu, idari ve adli vermiyen ve kendi hallerinde refaha bi.i
i§lere onlar bak1yordu. Her nahiyede ri.iniip ya§Iyan S1rblar, bu yagmac1hk 
Oberknez unvamm ta§Iyan bir serkerde devrinde c;ok 1shrab c;ekiyorlar, ister iste
vardi, koylerin idari amirligi vazifesini mez Avusturyanm telkinlerine kulak veri-
gi:iri.iyordu. yorlard1. 

Piskoposlar ve papazlar Rum mille- 1787 y1lmda Ruslarla Avusturyahla-
tinden intihab olunduklan ic;:in Sublann nn ittifak ederek Osmanh imparatorlugu 
dint vaziyetleri siyasi ve idari vaziyetle- aleyhine ac;hklan Harb, Sublardaki ho§· 
rinden c;ok fenaydt. \=UnkU bu piskopos- nudsuzlugun ac;:1ga vurulmasma fmat ver
lar halk1 ve hatta Sub 1rluna mensub di. birc;ok gender Viyana saraymm emri
papazlan ktyasJya soyarlar, :urlU tiirlii ne girdi, Osmanhlarla harbe giri~ti, Ka
eziyetlere sokarlard1, yalmz lpek, Rava- radag da, Rus \=aric;esi Katerina'mn ve 
nic;:a ve Perzerinde bulunan Strb zaviyele- Avusturya imparatoru ikinci Jozef'in 
ri -eski te§kilatlan, kalemsi binalan, silah- te§vikile zaten ayaklanmi§tJ, binba~I Yu
lan ve Osmanh devletinden ald1klan imti- kasovitch'in kumandasmda gelen dort bin 
yaz fermanlarile- hattn say1hr bir kuvvet ki§ilik bir Avusturya fukasmm yard1mile 
viicude getiriyorlardi. l~te bu zaviyeler, kanh miicadeleler yap1yordu. 
eski Sub patriklerinin mezarlanm muha- Bu. Sublar ic;:in, tam bir ihtilal degildi, 
faza etmi§, milli an'aneleri ya§atmi~ ve ihtilal hamhg1 idi. Fakat (1803) te Ye
milli iilkiiyli besleyip bUyi.itmi.i§tUr. Zavi- nic;eriler S1rb knez'lerinden ve papazla -
yelere bagh mektebler de vard1, oralarda nndan bir c;ogunu -Avusturyahlarla bera
vatansever papazlar yeti§tirilirdi. BUtUn ber hareket ettikleri bahanesile ve fakat 
Strblar ic;in zaviyeler mukaddes olup her onlarm mallanm, mUlklerini gaspetmek 
fusatta ziyaret olunurdu. Muayyen giin- kaygusile- oldi.iriince ihtilal patlak verdi, 
lerde zaviyelerin her birinde umumi ayin- S1rbistan ba~tanba§a c;alkaland!. 
ler yap1hr, eglenceler tertib olunur, Milli istiklal iilkiisi.in~ bel baghyarak 
raksedilir ve pazarlar kurularak ah§veri§e silaha sanlan Sublann ba§mda §imdiki 
giri~ilirdi. S1rb krallannm, imparatorlan- Kral ha§metlu lkinci Piyer hazretlerinin 
nm, milii kahramanlanmn Pesmes deni- bi.iyi.ik dedeleri Kara Y orgi - Kara 
len menk•beleri de buralarda dinlenilirdi. George vard1. Jakob Nenadovic;, papaz 

Ti.irklerin S1rbistam i§gal etmeleri, A- Lokala Zaravic;, knez Miniko, Piyer 
VUsturyanm cenub Slavlanm boyunduruk Dobriyinac;, Clava§, V eliko gibi serger
altma almalarma mani olmu§tU. Eger deler de ona yardim ediyorlardl. 
Turkler bu milleti -memleketlerine el ko- Burada kayda deger bir hiidise var
Yarak- him aye etmemi§ olsalard1, Avus- d1r: Kara Y orgi 1 787 de Avusturyaya 
turya cenuba sarkacak ve Sublan c;ok giden S1rb genclerindendi. Zi§toy mua
acJkh bir duruma dU§iirecekti. Bu bak1m- hedesinden sonra ilan olunan aftan isti
dan TUrk istilast Sublann lehine bir hare- fade ederek memleketine donmi.i§tU, To
ket olmu§ ve onlan Avusturya tehlikesin- poly a' da oturuyordu. Y enic;eriler hazu
den kurtarmak, dahili i§lerinde serbest ladiklan katliam defterinin ba§ma onun 
b1rakmak suretile bugi.inkii mes'ud vaziye- adm1 gec;:irmi§lerdi. ibrahim Dure§a<; adh 
te namzedlemi§tir. bir mi.isliiman, day1larm karanm Kara 

Subistan, Ondokuzuncu asnn ba§la- Y orgi'ye haber verdi ve gene ihtilalcinin 
Tina kadar Tiirk bayragJ altmda nisbeten firanm kolayla§hrdl. Bu vakta, Sirblarla 
bahtiyar ya§adJ. Onyedinci asnn sonia- Tiirklerin degil, Sirblarla Y enic;erilerin 

Cumhuriyetin edebi tefrikast: 60 

BiZ iN S A NL AR 
- Evet, dedi, yalmz hayvanlar sevmi

Yorlar ve insanlar seviyorlar. 
Yiiziinde, ilk defa, istihzaya benzer 

bir hareket gi:iri.ini.ip kayboldu. Orhan 
kendini tophyarak: 

- Evet, dedi, «gi.ic;» mutlaka «gayri
tabii» say1lmaz. CUe; nadirdir ve nadiri 
Viicude getirmek insana mahsus bir kabi
liyettir. Hayvan nadiri degil, umumiyi 
\Te aleladeyi vlicude getiren bir tekrar 
tnakinesidir. 

- Degil mi? Nadir oldugu ic;in de 
a§klann c;ogu a§k degil. ~ogu bedbaht. 

Soylerken dU§iinUyor ve ag1r ag1r dO
nen baki§larile, baktigi, fakat gormedigi 
C§Yanm satthlarm1 ok§uyordu. Bazi panl
hlara ~ak1lan gozlerini kurtarmak ic;in ba
§tnJ silkelemege mecbur olarak ilave etti: 

- Oyle ise, degil mi, kadmm mes'ud 
olmast ic;in sevmesini ogrenmesi laztm. 

Bu neticeye ne c;abuk gelmi§lerdi? 
Orhan temel fikirlerinden birini y1kan 
bu sozii tasdik etmekte tereddiide dii§tli
Rli ic;in, gene zay1f bir sesle: 

- Evet. dedi 

Yazan: Peyami Safa _ 
DU§UnUyordu: Y a erkek? Bunu Ve

diaya sormak ihtiyacm1 duydu. Fakat 
muhakemesinin direksiyonunu ona tevdi 
etmege mecbur olmak biraz gUcUne gidi
yordu. K1zm yi.izi.ine bakt1. Gozgoze 
geldiler. Orhan iirperir gibi oldu ve §a§Ir
di. Bir siikutun bo§lugunda bUsbi.iti.in 
§a§Jrmamak ic;in sormaga mecbur oldu: 

- Ya erkek? 
- Onu bilmiyorum. Erkek daha kuv-

vetlidir. Daha c;ok sevmelidir. Fa kat eta· 
h§maga da mecbur. 

V edianm birdenbire gozleri dald1. Sa
lona giren Samiye Hammm ayak sesle -
rini duymami§ti. Kadm Orhana yakla§· 
tJ: 

- Bahri oziir dileyip gitti, dedi, biraz 
istirahate ihtiyacJ varmi§. Belliydi zaten. 
Kusuruna bakmazstmz. Biz oturuz. ko· 
nu§uruz. Nesi var c;ocugun? Hiizni.ime 
dokundu c;ok. 

Vediaya baktJ. K1z dirseklerile viicu
dUnii s1karak, dizlerini- birbirine yapi§tl· 
rarak susuyordu. Samiye Han1m. onunla 
bu meseleyi konu§mak ihtiyacmdan kur-

CUMHURIYt<.;-r 

I Kansm1 Oldiiren 
f;ofor mahkum oldu 
' 
izzetin cezas1 hafifletici 
sebeblerden dolayl 1 sene 

11 aya indirildi 
Bundan bir miiddet evvel Tramvay -

- otobiis §oforlerinden izzet (:ak1r kam1 
F atma ile samimi arkada§I olup ayni mii 
essesede c;ah§an Y unusu aparttmamnda 
zina yaparlarken ciirmii me§hud halincie 
yakalaml§ ve tabanca kur§unile kariSinJ 
iic; yerinden vurarak oldiirmii§ ve arka 
da§t Yunusu da ba§mdan kur§unla agn 
surette yaralamJ§tJ. Yunus bilahare yap1 
Ian tedavi neticesinde kurtulmu§tu. 

0 zamanlar efkan umumiyeyi i~gal 
etmi§ olan bu aile faciasmm Ag1rcezada 
devam eden muhakemesi nihayet diin n~
ticelenmi§tir. 

Kar!Sim oldiiren lzzet ~ak1r 18 s~ne 
a{br hapse ve Yunusu da oldUrmege te . 
§ebbUsi.inden I 0 sen eye mahkum olmu§ -
tur. Ancak vak' amn mahiyeti lzzeti sug 
i§lemege §iddetle tahrik etmi§ oldugundan 
gerek kanuni ve gerekse takdiri hafifle · 
tici sebebler dolay!sile cezast bir sene 
alt1 aya indirilmi§tir. 

Yunusu oldUrmege te§ebbUsiinden de 
hUkmedilmi§ olan I 0 sene agtr hapis ce
zasJ ayni sebeblerden dolayt hafifletile -
rek her iki sue; ic;in ceman I sene 11 ay 
hapis cezas1 hi.ikmolunmu§lur. 

bogu§tuklarmt mi.inaka§a gotUrmez suret
te ispat eder. 

Kara Y orgi, silaha sanld1ktan sonra 
;lumadya taraflannda ilk Sub milli 
meclisini, Skouptchina'yt toplad1, kendini 
ba§sergerde intihab ettirdi ve Osmanh 
devletine degil, o devlete de asi olan Y e
nic;:erilere kar§I ayaklandigmi ilan etti. 
Bunun iizerine Subistanda oturan Slav 
mi.isliimanlar, sipahiler ve binlerce TUrk 
Kara Yorgi'nin bayrag1 altma gec;ti. 
Srebernitsa'h Hac1 Bey adh bir TUrk, 
Kara Y orgi ordusuna barut ve erzak te
darik ediyordu. 

0 mada Uc;:iincii Sultan Selim Padi
§ahtt ve Y eni~erileri ortadan kald1rmak 
istiyordu. Subl~rm Y enic;eriler aleyhine 
ayaklandiklanm i§itince memnun old\1. 
istanbula gelen murahhaslanna iltifat et
ti, Bosna valisi Ebubekir Pa§aya da Ka
ra Y orgi ile birlikte hareket etmesi i~in 
ferman yolladJ. 

Ebubekir Pa§a. Belgradm Kara Y or
gi tarafmdan muha aras1 masmda SJr
bistana geldi, bayragm1 onun bayragt 
yanma dikti. Bu, hi~bir tarihin kaydet
medigi bir hadisedir. SJrblar, milli istik
lallerine kavu§mak ic;in kan dokerken ya
mba~lannda bir Tiirk fukasmm da, o 
emelden bihaber, fakat o emele hizmet
kar olarak, kendi kamm doktiigiinii gorU
yorlardi. Bunun sebebi, U<; yiiz y1l ayni 
bayrak altmda ya§Jyan Sublarla TUrkle
rin gerc;ekten karde§le§mi§ olmas1 ve zul
me, zalime kar§J ayni ktrgmhgl la§Jmakta 
bulunmasidu. 

Evc:t, SJrblarm ilk istiklal miicadelesini 
Ebubekir Pa§anm kumandas1 altmdaki 
Tiirk f1rkas1 himaye etti, kuvvetlendirdi, 
nitekim o miicadelenin en sec;:kin simas1 ve 
yeni S1rb tarihinin belliba§h haliklerin -
den biri olan Kara Y orgi'yi de ibrahim 
Dure§a~ oli.imden kurtarmJ§tJ. 

I 803 ten sonra y1llar gec;ti, birc;ok ma
ceralar goriildi.i. Fa kat Tiirklerle S•rbla
rm iic; yi.iz y1! birbirlerini incitmeden ya
§adiklanmn hahrasJ unutulmad1 ve I 933 
te bu hattranm yerine TUrk - S1rb ittifakt 
konuldu. 

KokU gonUllere yerle§en dostluklar 
sars1lmaz! 

M. TURHAN TAN 

tulamadigmi belli eden bir 1srarla: 
- Bir§ey oldu mutlaka, dedi. kibrine 

yediremiyor, soylemiyor amma var bir -
ey. Ba§ma bir§ey geldi onun. 

V edia birdenbire korkutulmu§ gibi sJ.;
nyarak sordu: 

- N e gelebilir yenge? 
- Ben demin biraz agzmt arad1m. 

Bir§ey olmu§. Galiba Beyoglunda bir 
hakarete ugrami§. Kavga m1 etti dersi -
niz? Soylemiyor. Y apmaz ama pek onu
runa dokundularsa ... 

Yedianm hareketsiz durdukc;a rengi a
<;llan gozleri gene dahyordu. Samiye 
Hamm bir amn kimsesizligi ic;inde kendi 
ken dine soyliiyormu§ gibi mmldandl: 

- Bugiin onun halini begenmedim, 
Hi<; boyle oldugu yoktu. 

Or han, dU§i.inceli ha§Ini salladt: 
- Eve!, aj1r bir kederi var gibi, de

di. 
Heniiz oturmtyan Samiye Hamm bir

§ey arar gibi uzakla§IDI§tJ. V edia, bakl§· 
Ian onu takib eden Orhanl sUziiyordu. 
Bunu hisseden muallim gozlerini k1za ~e
virdi. Onun baki§larmda kendisine aid 
bir dii~Unce sezer gibi olmu§tu. Vedia ya
kalanan bir duygusunu gizlemek isteme
di: 

- Biliyor musunuz? dedi, erkekte 
ben yalmz ne an yo rum? KUc;Uktenberi 
boyleyim. Y almz kafa ve karakter an -

Me3hud curumler mahkemesinde 
--------------------~--~---------------------

F otograf~Imiza hiicum 
eden bir diikkinci 

Tabelalarmda tiirk~emize hiirmetsizlikte inad 
eden bir adam, fotograf~tmJZa da resim aldtrmak 

istemedi; fakat mahkemeye verilince ... 
Nihayet, diin, bir de me§hud ciirUm

Ier mahkemesi huzuruna c;tkhk. 
Ve zannediyordum ki, boylece, ciirmii 

me§hud mahkemeleri kurulahdanberi 
istanbulda, matbuata temas eden bir 
davaya bakmak, ilk defa olarak Beyoglu 
ciirmii me§hud ii~iincii sulh ceza mah -
kemesine kismet oldu. 

Dostlanm1za, evvela, mahkeme huzu
runa, hamdolsun, sw;lu olarak ~1kma -
digtm1z1 teb§ir etmek isterim. 

Sonra, bir hayli garib olan lie; buc;uk 
saatlik sergiize§tin hikayesine gec;eyim: 

Hahrlarsmtz: iki ay kadar evvel, 
Beyoglu sokaklanndaki §iveleri, ifade -
leri, imlalan bozuk levha ve vitrinler -
den bahseden bir yaz1 yazmi§ ve giizel 
tiirkc;emize sarahaten ve alenen vaki o
lan bu hakarete, alakadarlarm dikkati
ni celbetmek istemi~tik. 

0 yazJmizm resimlerinde te§hir edilen 
bu kabil baz1 levhalar, hemen hepsi er
tesi gUn sahibleri tarafmdan kaldml -
mi§, yok edilmi§ti. 

Ancak Beyoglundaki bozuk levhalar, 
yalmz bizim resimlerini koyduklanmiz
dan ibaret degildi. 

Fakat daha ertesi gilnler, aliikadarla
nn bu i§e ehemmiyet verdiklerini ve 
sozde tiirkc;e yaztld!klan halde, tfirkc;e
den ba§ka her §eye benziyen bu tabela 
ve vitrinlerin evvela ihtarla, sonra ceza 
He ortadan kaldmlmas1 ic;in icab eden
Jere emirler verdiklerini duymu§tuk. 

Aradan haftalar, aylar gec;ti. 
Bekledik, durduk. 
Ve gordiik ki, dilimize yap1lan bu aleni 

tecaviize hie; kimse miidahale etmiyor 
ve bu ~irkin hal, boylece sUriip gidiyor. 

Ne ~abuk unutuyoruz, ne kolay affe
diyoruz, dedik ve bir daha hahrlatmak 
istedik. 

DUn i§te bu maksadla, fotograf<;I ar -
kada~la hera ber Beyogluna ~1kbk. 
Ara~brmaga IUzum yok, ad1m ba~tn

da, bu ge§id, tahmin edecegimizden be
ter yaz1larla kar§tla§hk. 

Ve asll garibi, iki ay evvelki yaztmtz
la te§hir edilen ve her satmnda guzel 
tiirkrremizle alay eder gibi kotii hatalar 
smtan bir levhanm hala yerinde dur -
dugunu hayretle gordiik. 
Fotograf~1 arkada§ bana bakb, ben o

na bakhm, ve objektifimiz levhaya ~ev
rildi... 

i§te tam bu strada cammda bu ~irkin 
levhay1 ta§Jyan diikkandan tic; dort ki§i 
f1rlad1. Bir anda fotografm etraf1m sar
dtlar ve i9lerinden biri fotografg1 ar -
kada§t ite kaka, nihayet yakasma ya
PI§arak resim c;ekmekten menetmek is
tedi ve biitiin ihtarlara ragmen taarruz 
ve tecaviiziine nihayet vermemekte inad 
etti. 

Halk ta toplanmt§, bu kiistah taarruzu 
seyrediyordu. 

Derhal polise miiracaat ettik. 
Ve yeti§en polis memurile, oniimi.iz -

de mUtecaviz delikanh, Beyoglu merke
zine gittik. 

Merkezde, takdire laytk bir sUratle i
fadelerimiz almd1. 

Oradan, hemen be§ dakikahk bir me
safedeki Beyoglu Adliye dairesine var
dtk. 

Evvela davac1 olan fotografg1 arkada§
la, dava edilen delikanh, arkasmdan biz 
§ahidler Mi.iddeiumumi muavininin hu
zuruna c;aginldtk. 

Ve yanm saat kadar sfiren bu sorgu
lardan sonra, biti§ik odamn kap1lan a
~Ildt: Beyoglu ciirmU me§hud U~Unci.i 
sulh ceza mahkemesi harekete gec;mi§ti. 

yorum. Baham o kadar, dogrusu §imdi, 
o kadar kafah adam degildi, fakat ka -
rakter sahibiydi. 

- Karakterden ne anhyorsunuz ~ 
- Bilmiyorum. Nastl anlatayim~ Bu 

bir saglamhk; nas1l denir~ Ruhun sag -
lamhgJ, .. Bazt adamlar var ki hem her
§eyi hissederler, hem de c;ok dayamkh
dular. Dayamkh ... Bilirsiniz ki onlar 
kolay kolay fUtur getirmezler. fUtur der
ler, degil mi? 

- Evet. 

- Cok meyus anlan vardu, - babam 
gibi mesela... - kederin son derecesini 
hissederler, - oyleydi o, sapsan kesilirdi -. 
fakat... Bu zehir ona kuvvet verirdi. 
YJ!mazdi hi~. Bir de, felaket veya teh
like uzakken c;ok kederlenirdi de yakla
§mca metaneti artardt. Sonra c;ok giive
nilecek adamd1. Cok dogru adamdt. hte 
karakter boyle bir§ey hence. Bahri de 
karakter sahibi ~ocuktur. Onu hi~ boyle 
gormedim ben de. YlkJ!mJ§tJ bugiin, yt -
kJlmJ~. 

Yedia sustu ve sarard1. Bir itham kar
~mndaymJ§ gibi kuvvetli bir mUdafaa ha
reketile gerilerek: 

- Fa kat... dedi, zavallt c;ocuk, ze. 
kidir, her§eyi ona anlatmak kolaydtr, fa· 
kat benim kafa dedigim ba$ka §ey ... 

iki elile geni§ bir claire ~iz.er gibi ya
parak ili.ve etti: 

igeride neler oluyor, farkmda degiHm. 
Malum ya, §ahidler, ancak ~agmld1klan 
zaman hakimin huzuruna «;tkabilirler. 

Nihayet, bize de s1ra gelmi§ti. 
Koridorlarda miiba§oirin giir sesi adJ

mtzl c;:mlahrken, biz de igeri giriyor -
duk. 

And ic;tik ve olam biteni gordiigumfiz 
gibi anlathk. 

Yerlerimize oturunca, hakim, fotog -
rafg1 arkada~a, miitecavizi gostererek, 
sordu: 

- Tarziye verse, kabul eder misiniz? 
Gazeteci degil mi, nedense yiiregi 

yufka oluyor: 
- Ederim baytm ... 
Fakat, miitecaviz • ~n mi, tarziye i

~in uzathg1 elinin i _l: 3.det parmag1m 
kaldtrarak, hala, yan tehdidkar bir va
ziyette; 

- Aroma, bir daha resmimizi gekme
ge kalkt§mamak §artile! .. demege yel -
tenmez mi? 

Hep §R§Jrmi§, bakakalmJ§hk ki, ada
rom akh ba§ma geldi ve ktpkirmizi, tit
riyen elini fotograf muhabirimize u
zath: 

- Affedersiniz! 
Adalet yerini bulmu§tu. Miitecaviz 

be§ lira mahkeme masrafm1 tediye ede
rek ucuz kurtuldu. 

Bu hadiseyi, biz gazetecilerin aras1ra 
ba§lanna gelenlerden birini daha an -
latmi§ olmak i~in yazm1yorum. 

Fakat Beyoglu caddesinde abuk sa
buk ibareli levhalarile giizel tlirkgemi
ze hakaret edenlerin, bu yaphkl~n ka
bahati, pek te bilmiyerek yapmadtklan
m anlatmak igin yaz1yorum. 

c;unkii, diinkli bu hadise de gosterir 
ki, iki ay evvel hatas1 yiiziine vurulan
lardan biri, inad ederek, o ~irkin levha
larJ yerinden kaldirmami§, ancak tek -
rar te~hir edilecegini anladigi zaman ba
zusunun zoruna giivenerek, bir mille -
tin diline reva gordiigii taarruzu, bir 
ba§ka taarruzla idame etmenin yolunu 
tutmu§tur. 

Bu; 
- Bile bile tiirkc;eye hakaret ediyo -

rum ve edecegim! 
Demekten ba§ka bir manaYl ifade e

der mi? 
Dfin biz, tesadUfen kar§Ila§bgtmlz 

bOyle demek mevkiinde olanlardan bi -
rini adaletin huzuruna ~agtrdJk. 

Ya otekiler? .. 
Sokak ortalannda, herkesin gozleri 

oniinde, tUrkc;emize hakaret edenlerin 
yakalanna yapi§acak, onlardan hesab 
soracak kimse yok mudur? 

Kandemir 

lzmirde Zeytincilik Enstitiisii 
lzmir (Hususi) - Hiikumet, zey -

tinciligin inlci§aft mUlahaza!arile ve 40 
bin lira sarfi suretile fzmirdP. bir enstitU 
a<;ttnag1 kararla§tlrml~tlr. MUessesenin 
ba~ma, iht1sasm1 ltalyada yapml§, tee -
riibelerini arhrmi§ gender getirilecektir. 
Esasen Ege mmtakasmda c;ah§an bir 
mi.itehassts mevcud bulunmaktadu. 

Bu enstitUniin Bornuvada, ziraat mek
tebi civarmda kurulmas1 muhtemeldir. 
Bu suretle Bornuva, ziraat mektebi. onun 
~iftligi, ha§ara t enstitiisu, bagc1hk ens -
titUsii, miistakbel ehli hayvanat sergiSl 
ve zentincilik enstitiisiinii sinesinde top -
hyan biiyi.ik bir zirai merkez, bir c;ab§ -
ma, ara§hrma, yeti§tirme. JS!ah etme, IS

tasyonu haline gelmi§ bulunacaktir. 

- Anlatam1yorum. 
Gozleri si.izUldii ve ba~1 geri ~ekildi: 
- Anlatamtyorum. 
Ellerile ayni hareketi yaparak devam 

etti: 
-Boyle ... Geni§ bir «conception» ... 

Hani. yashlar arasmda bazan oyle a • 
damlar vard1r ki en «complique» bir me· 
seleyi kendilerine anlatirsmiz da - degil 
mi? - bir dururlar, ka§lanm c;ahp di.i~ii
nUrler ve size oyle bir§eY soylerler ki sizi 
sizden daha iyi anlad1klanm gorUrsiinUz. 
Bir de erkeklerin malumathlanm c;ok se
verim. Bilmek c;ok giizel ~ey. Bilen bir 
erkek konu§tugu zaman ic;ime ferahhklar 
geliyor; gogsiime bir aydmhk doluyor. 
Fakat ... 

Online bakarak devam etti: 
- Bu iki §ey: Kafa ve karakter yan

yana c;ok az geliyor. Ben boyle bir ada
rna hemen hie; raslamadJm gibi bir~y. llk 
baki§ta Avrupahlar boyle goriiniirler. 
Y engemle bunu c;ok koni.I§IDU§uzdur. 
GorUniirler diyorum. Karakterlerine bir
~ey demem. Zaten o da pek - degil mi? -
kolay belli olmaz. F akat kafalan - ben 
de buraya gelen sekiz on ki§iden ba~ka 
ecnebi tammad1m ya - kafalan ilkonce 
c;ok dolu gorlinUr, Bir kere hepsi, hangi 
meslekte olursa olsunlar, muhakkak ken
di memleketlerinin edebiyatm1 ad1m ad1m 
takib ederler. Her muharrir, her eser 
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•• 
Ozlii sozler 

~ ar bir c;erc;e~e. ic;inde donUp do
l!:::.U la§an §ark §lin, arama kohne 

mihverini atlam1 , ziilf telle
rinden ve c;ene c;ukurlanndan kurtulup 
hikmete, niikteye kavu§mu§tur. Vur aba
hya kabilinden o §iire boyuna yumruk 
savrulurken bu noktayt da gozonUnde 
tutmak, inciyi ~ak.Idan ay1rd etmek insaf 
vecibesi olsa gerektir. 

f§te cignenmemesini gerekli gordiigi.im 
ozli.i sozlerden birkac;: niimune: 

I - Bir SIT ki mahfillerde kulaktan 
kulaga devrolunur, naSI! gizli kahr? 

2 - Zevk, hazu m1? ihmal etme, ka
~Jrma, istifade et. Bak, Adem babam1z 
bile -k1smeti kalmaymca- cenneti terkedi
verdi. 

3 - Begenmiyor musun: KUrenin 
devrini degi~tir I 

4 - Ot bitmedi, anlad1k. Bagm gii
nahi ne? 

5 - Genclik igrendirmez, imrendirir. 
Cenclerin yaphklanm begenmiyenler, o 
i§leri yapamJyanlardir: Hasedin ihtiyar
la§IDI§Il 

6- Dostlar var ya, kafi. Ney~ di.i§· 
man anyorsun (Bu siiz, « Ahibba 1ve1 
yagmada mephut eyler, a'dayt- Hiida 
gostermesin asari izmihlal bir yerde>> 
beytinin mefhumunu andmr.) 

7 - Basamak basamak ikbal merdi
venine ~tkmak m1, mertebe mertebe riiya
da yi.ikselmek mi iyi. Ben ikincisini tercih 
ederim. • 

8 - Hi.imaye soyle: Bulbi.ili.in karga
dan a ag1 tutuldugu yerlerde dola§ma<m. 

9 - Cehlin bir ni§anesi de c;irkinligi 
begenmektir. 

I 0 - Dost elinden yara alan yabanc.t 
sitemlerinden §ikayet etmez. 

II - Sen onu kiirsiide gorme, evinde 
gor. Bak, telkini buak1p salklma nas1l 
sanhyor? 

I 2 - Giine§in zerre goriildi.igii yerde 
bi.iyiikliik pek ki.ic;:iikle§ir. 

13 - Y olcu, eger ciddl ise, yalmz 
gidi§ di.i§i.iniir. ini§, yoku§ degil. 

14 - Altm gerdanhg1 esekler takl
yor, zaran yok. Bari bize boyunduruk 
vurmasalar? 

15 - Kavi oldugun vakit zay1flarm 
yard1mma ko§. 

16 - Kuru lafla bUyi.iklerin yenne 
ge~ilemez. Biiyi.ik olabilmek ic;:in bii yuk 
dogmak, bUyiik i§ler yapmak gerek, Boy· 
le olmasa yeryi.izUnde kUo;:iik kalmazd• 

17 - Ey i.izi.im kiz1. Ger~ekten s;:iizc 
gelinsin. Ne yaz1k ki arama bo§anmay., 
hak kazamyorsun. 

I 8 - Mes'ud olmak m1 istiyor un) 
B§ka bir alem, bilhassa yeniden Adem 
icad etmeli. 

19 - Serke§lik §ahlanmak demektir: 
(:ok §ahlanan aztverir I 

20 - Her sozUn zamam, her niiktenin 
mekam vardtr. 

21 - Herkesin anlay1 ma gore bir 
zanm vard1r. Onun ic;in di.inyanm bir 
ad1 «alemi zunun» dur. 

22 - Nifakla iilkeler elden gider. 
Vifakla cihan zaptolunur. 

23 - \=ok nazlanan gi.izel, baglarm 
c;ok ve <;ic;eklerin pek bol oldugunu bil
miyor demektir. 

24 -- Hay1r i§te istihareye lii7um yok
tur. 

25 -- Hak her yerde bulunur: Deyrii 
mescid bu bak1mdan birdir. 

M. TURHAN TAN 

hakkmda mutlaka bir fikirleri vard1r. Fa
kat ·· bu da bir§ey, biiyuk bir ey, ke§!...e 
biz de boyle olsak - fakat, biraz dikkat 
ediniz . .. Hep ezberlemi& gibi soylerler ... 
Birbirlerile konu a konu a birka~ ham 
soz bellemi~lerdir. Onlan tekrarlarlar. 
T abii buraya gelenlerden bahsediyorum, 
entellektiielleri nas1ldJr bilmiyorum. Vel
hasJI. kibirliligime vermeyiniz, begenme
dim onlan da ... 

Orhan, mf Vedianm biraz dinlenme
sine flTSat vermek ic;in alelade bir ey oy
lemege mecbur oldu: 

- Memleketimizde hakiki miinevver 
c;ok azdu, dedi. 

- Degil mi? Yen gem biz de sosyete 
hayati olmamasmdan ~ikayet<;i. Olsa ne 
olacak? hte biz burada biraz yaptyoruz. 
T amd1klanmtz, sevdiklerimiz ge)iyorlar. 
Yok, gene yok ... Tabii ... inkar etmiye
yim ... Hepsinin ayn ayn meziyetleri var. 
Baska o; fakat ... 

Y orulmu§tu. N efes ald1 ve sordu: 
- Anhyorsunuz degil mi? 
Baki§Iilar. Orhan gozlerini kaptyarak, 

tam bir hareketsiz!ik i~inde ve bs1k bir 
sesle cevab verdi: 

- Anhyorum. 
Sesini biraz daha alc;altarak ilave etti: 
- Erkegin en asil tarafm1 <myorsu-

nuz. Bunun iistiinde bir insan k1ymeti 
yoktur. (Arkasz nar> 



G. Saray lz:ritirden dOndii 
Sari kirmizihlar, izmirde maruz kaldlklar1 

~irkin muamelelerden miiteessirdirler 

Galatasaray - Doganspor taktmlart ded!kodulu ma9tan evvel bir arada 

Ge<ren cumartesi ve pazar giinleri iz
mirde kar§tla§hgt Doganspor ve U c;ok 
taktmlanm yenen Galatasaray tak1m1 
dun deniz yolile §ehrimize donmli§tlir. 

San KtrmlZlhlar elde ettikleri gali -
biyetlerden memnun olmakla beraber 
birinci mac;tan sonraki hadiselerden ve 
izmirin baz1 tarafgir spor muharrirle -
rinin gi:irli~lerinden ve rnlitalealarmdan 
miitecssirdir ler. 

Bilhassa, birinci oyundan sonra, gayet 
dii~i.ist bir mac; yaphklan halde, kendi
lerme yuhalar c;ekilrnesi ve otoblisleri-

nin ta§lanmast, otellerinin onlinde nli
mayi§ler yaptlmasi c;ok gi.i<rlerine git -
mi§tir. 

Kafile reisi Muslih, di.in, bir rnuharri
rimize §Unlan si:iylerni§tir: 

c- Ben izmirde hi<rbir gazeteciye bir 
kelime ile si:iylernedim. Bu itibarla ba-

na atfen yaztlan beyanati okuyunca 
hayret ettim. 

Mac;alara gelince, ikincisinde oldugu 
gibi birincisinde de 4 - 2 galib gelmi§tik. 
Fakat hakem, izmirli yan hakemlerinin 

mlitemadiyen i§aretlerine aldanarak 
ikinci gollimlizli sayrnadt. Biz, buna hi<r 

ses r;tkarmadik. Dordlinci.i gol de hic;bir 

~aman ofsayd degildi; hakern Adnan, 
Izmirde bazt kimselerin iddia ettigi gibi, 

mac;tan sonra bu goliin ofsyad oldugu -
nu asia s6ylemi~ degildir. Nitekim, be

nim bile, son goli.in ofsayd oldugunu ka
bul .) tigimi yazdtlar k. ben ltimseye 
kat'iyyen boyle bir §ey r ·s5;iernedirn. 

Maamafih di:irdlincli gol ofsayd olsa bi
le .. hakemin saymad1g1 ikinci gollimuz, 
rnukemrnel bir gol oldugunu iddiactlar, 
kabul ettiklerine nazaran gene 3 - 2 
galibiz, demektir. ' 

Bir mac;tan sonra, bu kadar dedikodu
lar c;tkmasma ve baz1 c;irkin hadiseler 
olmasma, <rok mliteessiriz. Bu defa da
ha iyi oynad1k; biz kazand1k. Yan~ da 

izmirli karde§lerimiz kazanabilirler. 
Maglubiyeti de galibiyet kadar tabii o
larak kaqtlamayt i:igrenmeliyiz.• 

AI many a: 1 - Bel~ika: 0 
Belc;ikanm Hanover §ehrinde Alman

ya ile Belc;ika rnilli taktrnlan kar§tla§ -
mt§lardtr. 60 bin seyircinin bulundugu 
bu mac;ta Almanlar birinci devrede Hof
man vas1tasile yaphklan bir tek golle 
oyunu 1 - 0 kazanmt§lardtr. 

ltalya: 2 - Macaristan: 0 
italya ile Macaristan milli taktmlan 

orta Avrupa kupas1 ic;in Torino §ehrin
de kar§tla§mi§lardtr. 40 bin seyircinin 
haztr bulundugu bu oyunda her iki ta
ktrn kalite itibarile c;ok dii§lik hirer o
yun gi:istermi§lerdir. Neticede Alman -
lar her iki devrede de yaphklan birer 
golle mac;t 2 - 0 kazanmaga muvaffak ol
mu§lardir. 

Gradiyanski Yugoslavya 
§ampiyonu oldu 

Yugoslav §ampiyonasmm final mac;1 
Zagrebden Gradyanski taktmile Beog -
radski arasmda yaptlmt§tlr. 15 bin seyir
cinin haz1r bulundugu bu mac;1 Zagreb
liler 4 - 0 kazanarak Yugoslav §ampiyo
nu olmu§lardtr. 

Mac;tan sonra Ba§vekil doktor Stoya
dinovic; galib taktm oyuncularmi tebrik 
etmi§tir. 

Hokeyde Holanda Almanya
Yl yendi 

Arnsterdamdaki olimpiyad stadmda 
kar§Ila§an Rolanda ve Almanya hokey 
tak1mlanmn ma<rml Holandahlar 1 - 0 
kazanmi§lardtr. 

Su topunda da Macarlar AI· 
manlar1 yendi 

Macar su topu taktmi Stiidgartta kar
§Ila§tlgi Alman milli taktmmi dorde 
kar§l be§ say1 ile yenmi§tir. 
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muhtarlar kursu nihayetlendi 
. .. 

Tekirdag (Hususi) - Bir miiddettenberi ~ehrimizde devam eden muhtar 
kursu hitama ermi~ ve merkeze bagll altm1~ i.i~ muhtar ve katibin yoklama
lan yaptl.mt~ttr. Blitii.n mlidavimlerin, vilayet daire mi.idi.irleri tarafmdan 
rnesleklen dahilinde verdikleri dersleri iyice kavrami!? bulunduklan gi:iriile
rek 23 nisanda ~ehadetnameleri tevzi edilmi!?tir. Gonderdigim resim bu kur
sa devam edenleri Valimiz Sakib Beygo ile bir arada gi:istermektedir. 

( KO'e minderinin esrar1 11 I- - Zab1ta roman•: 107 --------•·-
- Aman camm, ne kiz1yorsunuz~ Ben - Evet amma, kap1 kapahd1r. Bizim 

bir iddiada bulunuyorum. Y a bu iddiam i~in bu odadan di§an c;1kmak kabil de -
nihayet on dakika sonra dogru c;1kacak, gil. Kapl ki!idli. ic;eriye nasll girebile -
yahud ben kepaze olacag1m. On dakika ceginizi siz dii§iiniiniiz! ... 
sabredemez misiniz?... Samoilof' u nastl A§ag1dan komiserin sesi: 
tevkif ettirecegimiz hakkmda bana bir - Allah, Allah... Herif sizi kilidle-
fikir vermediniz ... Bari §imdi bah~e kap1- diyse c;oktan savu§mu§tur. Siz ne bekli -
smdan ic;eri giren iki polisin eve nas1l gi- yorsunuz or ada?. 

recekleri hakkmda bir fikir veriniz... - Aradigimiz zat, dort duvarm ic;in-
Avni, hayretle Nuriye bakh: dedir. Bundan eminiz. Siz yalmz bizim 
- N eden? Gidip kaptyt ac;anz, gi - yammtza gelmenin c;aresini ara§hnn. 

rerler. · · Komiser gene bir§ey anlamad1. Arka-
- Yok ... 0 olmaz. Bu odadan hic;bi- da§larile flSl!da§h ve bir saniye sonra a

rimiz di§anya c;tkmiyacagiz. Hepimiz bu- §ag1dan bir hi§ITh i§itildi. Bir dakika son
radayiz. Polisler ic;eri girinciye kadar... r~. komiserin pencereden tirmand1ib goriil-

Filhakika tam 0 suada bah~e kapisim du. Odaya atladtktan sonra diger arka
gec;en iki polis ve bekc;i k?§k~n .. oniine .~el- da§ma el verdi; o da bir digerinin om
mi§lerdi. Nuri, penceren:n onunde v~cu- ~una a~hy~rak pencereye tirmanmt§h. iki 
dii odadakilere miiteveccJh, yalmz sesJ a- uc; dakika 1~inde lie; memur odada toplan· 
~ag1dan i§itilebilecek derecede yiizii pen- mt§h. Memurlar ada ic;indekileri siizerler-

kl l I k . ken Nuri: cereye ya a§tm mi§ o ara · 
- Komiser bey de aramzda rni? - Komiser bey, dedi. ,Sun a kat'iyyen 
Diye sordu. A§agidan bir ses cevab emin olunuz ki yanm saat evvel, Zehra 

verdi: Hammefendinin paralarm1 ve miicevher-
- Buraday1m. Gelelim mi? lerini c;alan haydud bu adadan ic;eriye 

CUMHURiYET 

19 may1s Genclik 
bayramma haz1rbk 
Komisyon dun Vali mu-

Sarki Akdenizde Fransa 

imparatorluk yolu • • 
1~1n 

a vininin riyasetinde 
topland1 

Sarkta en emin iis , 

19 may1s spor ve genclik bayramma 
aid programt hamlamak i.izere te§ekkiii 
eden komisyon diin Vali muavini Huda
inin riyasetinde toplanarak programm 
belli ba§h esaslanm tesbit eylemi§tir. 
Diinkii toplantlya Maarif Miidi.iri.i T ev
fik, Emononi.i Halkevi reisi Agah Smt 
ile Parti, Kolordu ve Tiirkku§u miimes
silleri de i§tirak etmi§lerdir. 

T rablussam olabilir 
' 

Bu sekilde hareket; menfaatleri Fransanmkine 
' 

z1d olm1yan ingilterenin sistemini de itmam eder 
- Yazan : General Weygand 
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T esbit edilen esaslara gore bu seneki 
spor bayramma, mekteblilerden ba§ka 
federe olan kuliiblerle Halkevleri te§ki -
lah ve Tiirkku§u te§kilah da i§tirak ede
cektir. Bayrama i§tirak edecek genclerin 
ve kuli.iblerin fazlal~1 dolaytsile §ehrin 
muhtelif yerlerinde yapiiacakttr. T ak -
sim ve F enerbahl;e stadlarmda yap1la -
cak olan §enliklere, o giin saat dokuzda 
ba§lanacak, saat 12 ye kadar devam e
decektir. Bunlardan ba§ka Bak1rkoy, 
Edirnekapl, Be§ikta§ ,Seref stad1, Uskli 
dar ;lemsipa§a, Karagiimriik, T opkapi, 
§i§li ve Beyoglu halk spor sahalannda da 
saat 15 te §enliklere ba§lanacaktu. Ba -
k1rkoy spor sahasmda, Bak1rkoy Halk 

partisi, Edirnekapl spor sahasmda Emi -
nonii Halkevi, ,Seref stadmda Be§ikta§ 
Halkevi, Oskiidarda Oskiidar Halkevi, 
Karagiimriikte F atih Halk Partisi, Top
kaptda ,Sehremini Halkevi, ,Si§lide ;li§li 
Halkevi, Beyoglu Halkevi salonunda ise 
Beyoglu Halkevi, Kad1koyi.inde Kad1 -

Trablus§am limam 

koy Halkevi tarafmdan hamlanacak pro
gramlara gore §enlikler, eglence, mac;iar 
ve giire§lere ba§lanacak, o giin gee; vak
te kadar devam edecektir. F edere ku -
liibler, F enerbah~e ve T aksim stadlann-

da mac;lar ve mi.isabakalar yapacaklardtr. 
Biiti.in sahalarda yap1lacak mac;lardan 
sonra da miikafatlar merasimle tevzi e -
dilecektir. 

Bayram mi.inasebetile o giin ic;in §ehir 
spor ve gen~lige aid ve cizelerle donah -
lacak, magazalar ve meydanlara bugii
nii canianduacak yaz1lar ve levhalar ko
nulacakhr. Tlirkku§U tayyareleri de o 
giin §ehir iizerinde uc;arak muhtelif semt
lere spor ve gen~ligi hatirlatacak ve spa
run faydalanndan bahsedecek vecizeler 
ve yaztlar atacaklardtr. r 

,Sehirden ba§ka Y alova, ,Sile, ~artal, 
Silivri ve <;atalca kazalarmdaki mek -
tebler, genclik ve spor te§ekklilleri de rna
hall! idareler tarafmdan tanzim oluna -

cak programlarla 0 giin ogleden evvel 
ve ogleden sonra §enlikler yapacaklardl!. 

Programm teferruahm tesbit etmek 
ic;in komisyon oniimiizdeki hafta zarfmda 
bir toplantJ daha yaparak biitiin alaka -
darlan c;aguarak fikirlerini alacak ve 
programa son §eklini verecektir. 

Tramvay • Otomobil 
~arpi§masi 

Vatman Hliseynin idaresindeki ;ii§li
Tiinel tramvay1 dun sabah Asmahmes
~id sokagi onlinden gec;erken ayni 

sokaktan r;tkmakta olan Sovyet ticaret 
mi.imessilligine aid §Ofor Vladmirin ida
resindeki 1297 numarah otomobile c;arp
mt~hr. 

Kazada her iki tara£ ta hasara ugra -
mt§hr. insanca eksiklik yoktur. 

-···-Bir dtizeltme 
Gec;en gi.in c;ocuk Bayram1 mlinase -

betile c;ocuk Esirgeme Kprumuna yar
dimlan dokunan zatlann isimlerini ya
zarken iki isim yanh§hgt olmu§tur. Ku
ruma yard1m eden zevat arasmda N ea
goramn sahibi Yani Katanos ve Lebon 
pastanesi sahibi Konstantin Litopolos 
ta vardtr. 

$imali Afrika ile dogrudan dogruya 
veya bilvastta olan muvasalamlZln hayati 
ehemmiyetini, i~imizde bilmiyen yoktur; 
buna mukabil, §ark! Akdenizle me§gul 
olan nekadar az! Halbuki, F ransanm, 
oradaki menfaatleri c;ok biiyiiktiir ve 
Akdenizin garb havzasma mi.inham ka
lacak olan gorii§ler c;ok k1sa gorii§lerdir. 
Akdeniz ve K1Z1ldeniz, ingiltere ic;in 
oldugu kadar, Fransa ic;in de bir impa
ratorluk yolu, Hindi~ini'ye, Madagaska· 
ra ve Okyanus'taki adalara giden en kls;1 
yoldur. F ransanm Uzak§ark hava yolu 

Liibnandan ve Suriyeden gec;er. Diger 
taraftan, bir Avrupa harbi zuhur ettigi 
takdirde, memleketimizin orta ve §arki 
Avrupadaki miittefiklerile. biiyiik verim
li yegane muvasala vas1tasm1 §arki Ak • 
deniz temin edecektir. 

Kiic;iik Antantla ve Lehistanla yirmi 
seneyi miitecaviz bir zamandanberi bir 
anla§ma siyaseti takib eden F ransanm, 
harb zuhurunda, deniz veya hava kuv -
vetlerini bannduacak ve miittefiklerine, 
kendisinden bekle~ekte hakh oldukl~n 
muzahereti temin edecek yegane vas1ta a-

lan bir §arki Akdeniz iissii viicude gelir· 
megi nas1l dii§iinmedigi bihakkm hayr~t 
uyand1rabilir. Mandater devlet stfatilc 
§arkta 1919 danberi yerle§rni§ bulunan 
Fransanm, orada nizam1, adaleti ve asa
yi§i temin etmek maksadile, insanca ve 

paraca yapt1g1 fedakarhklara mukabil 
en ufak bir maddi menfaat elde etme
den bu topraklan terketmek iizere oldu
gu dii§iiniillirse, bu hayret bir kat daha 

hakh gori.iliir. 
T esis edilecek iis i~in Liibnan - Suriye 

sahilinin iki noktas1 intihab edilebilir . 
iskenderun baz1 fevaid arzetmektedir. 
Ba§ta, limanm geni§ligi ve K1bns ada -
smm te§kil ettigi kuvvetli ~1kmtmm hi -
mayesindeki bir korfezin nihayetinde 
bulunu§u gelir. F akat, diger taraftan, 

Ti.irkiye hududuna gene ancak birkac; 
kilometro mesafede bulundugunu nazan 
dikkate almak lazimdir. T eknik noktai 

nazardan, ve bilhassa kara riizgarlan es
t!gi zaman, liman tehlikeli vaziyetler ar
zeder; sahil boyunun darhgt, tesisalm 
pek mahdud bir nisbete miinhaSIT kalma
sml intac edecektir. V e nihayet, yakm 
mesafede bulunan Amamus, dahil ile, 
kara demiryollarile yap1lacak muvasala
Yl oldukc;a giic;le§tirecek, hi~ olmazsa pa
habya maledecektir. Gerc;i petrolun gel
mesi, mali meseleyi halleder. Ve §Unu da 
hattrlamahytz ki, iskenderunla K1bns, 

girdi ve bir daha c;1kmadi. Kac;masm di- - Bir de sizin elinize bakahm! 
ye kaptyt ben kilidledim. Diye otekileri §amdanm altma davet 

Komiser, §iiphe ile odadaki iic; yaban- etti. Avni ellerini uzath. Hic;bir !eke ve 
CIYI gozden gec;irdi. Bir tanesini tamyor- s1ynk yoktu. ihtiyar !ala ellerini uzatt1. 
du. fhtiyar !ala bu ko§ki.in kac; senelik Onun elleri de tertemizdi. F erdi, N uri -
adam1ydi. Onu gec;ti. Digerlerine §iiphe nin bir anda ne biiyiik bir deh§et ve hay
ile bakarken Nuri boynunu komisere uzat- ret ic;inde bunahp ka!d1gm1 sezerek: 
h: 

- Goriiyorsun ya, ne kadar aldan 
- Bahmz, dedi. Biraz evvel haydud- mi§Sln. Samoilof ben miyim?... ,Su gas -

Ia karanhkta bogazla§tik. Beni bogmak terdigin delile gore ben Samoilof olmasam 

iizere girtlagima sanld1. Orada bir kan bile bu evde aramlan miicrimim. Daha 
lekesi goreceksiniz. Bu !eke benim kamm 

degildir. <;i.inkii yiiziimde hic;bir ceriha 

yok. Demek ki haydudun elinde bir ce

riha vard1. Odanm ic;indekilerden hangi

sinin elinde ceriha varsa onun girtlagJma 
sanlmi§ olduguna §iiphe kalmaz. degil 
mi? 

Sahte elektrik memuru bir ad1m ath: 
- Nuri, dedi. Korkanm fena bir i§a

ret veriyorsun. Elinde bir ceriha bulunan 
ben vanm; bak .•. 

F erdi elini bir mendil kenarile sarmi§· 
t1. <;ozdii, kan heniiz kurumaga ba§la -
Inl§tl. Odadakiler §iiphe ile ona bakarlar
ken Nuri bile hayret ve tereddiidden ken
dini alamami§h. Birden kendini tophya
rak: 

dogrusu senin g1rtlagma sanlan benim. 

Komiser, gec;irecek vakti olmadigmi 

ima ederek ve biitiin soylenilen sozleri bo§ 

ve bir hilekann oyunlan gibi telakki ede-

rek yanmdaki memurlardan birine i§aret 

etti. Bu memur c;Ikardigl ~ekmeceyi komi-

sere uzath. Komiser, Nurinin hayret ve 

deh~et ic;inde donmu§ kalrnl§ olmasma e
hemmiyet vermiyerek F erdiye yakla§tl 
Elini uzatmasm1 soy ledi. F erdi fevka!a
de mi.iteessir ve mi.iteheyyic; bir halde elini 
N uriye uzattJ: 

- Allaha Ismarladik Nuri, dedi. 
Maksadm beni tevkif ettirmek degildi her
halde. Amma ktsmet boyle imi§ ... 

Nuri hayret ve teessiirden hi~bir §ey 

birbirini miikemmelen itmam etmektedir. 
T rabl US§am, bir iis viicude getirmek 

noktasmdan, pek ~ok fevaid arzetmek -
tcdir. T rablus, Musul petrol borula -
nmn Frans1z bran§mm nihayet buldugu 
noktad1r. Limam, §ark ve cenub riizgar
lannm hepsine kar§I gi.izelce muhafaza -
hd1r. El Mina burnundan §imale dogru 

uzanan adac1klardan miirekkeb bir sil -
sile, kolayca bir dalgakuan in§asma el -

veri§Iidir. Sahile yaptlacak bir nhtrm, 
orada bir deniz ve hava !imam tesisini 
miimkiin ki!acaktir. Sahilin te§ekkiilatJ 

ve adalar deniz ve hava hiicumlanna 
kar§I kuvvetle miicehhez bir deniz cep
hesi viicude getirilmesini teshil edecekt1r. 

~ehre civar mmtakalar, tesisatm geni§le -

mesine ve kara cihetinden miidafaasma 
miisaiddir. ~amtrablus, §arki Akdenizde 
bir F rans1z hava ve deniz iissii tesisi hu
susunda c;ok miistesna §erait arzeder. 

Bu memleketlerdeki siyasi an' anemi -
ze sad1k kalmak, yani oralann ahalisi 

ic;in oldugu kadar kendimiz ic;in de isti
fa.deli bir siyaset takib edebilmek, ·bu fik· 
rin, Suriyelilerle Liibrulnhlann ekono • 
mik hayat1anna salah getirecek ve istik

lale kavu§an bu iki memleket arasmda, 

samimi ve devamh bir anla§ma idamesini 
miimkiin ktlacak §ekilde tatbikt ile ka -
bildir. Bu itibarla, Beyrut limanmm me
nafiine hale! vermemek §artile T rablus -
§amda bir F rans1z hava ve deniz i.issii in
§aSI, Suriyeye otedenberi istedigi deniz 

mahrecini verecek bir serbest liman ih -
dasi le birlikte derpi§ edilmelidir. 

Fran sa, mandater devlet roliine nih a
yet verirken, boyle hareket etmekle, ken

di muvasala hatt1m takviye etmek suretile 
gerek kendi menafiine, gerek idaresini 

deruhde ettigi milletlerin menafiine uy
gun bir eser vi.icude getirmi§ olacaktu 
ve gene bu suretle baz1 Avrupa harbi ih
timallerine kar§I daha iyi bir vaziyet edin 
mi§ bulunacakt1r. 

F ranSIZ siyasetinin rollerinden biri in -
giltere ile dostane itilaf idamesi olduguna 
ve F rans1z milletinin ekserisi, bu itilafm, 

§U anda, diinya sulhunun ba§hca teme · 
lini te§kil ettigi kanaatinde bulunduguna 
gore iislere miiteallik umumi sistemimiz;rt, 
ingilizlerin sistemini itmam eder oldug;.r · 
nu memnuniyetle kaydetmek isteriz. Bil· 
hassa §arki Akdenizde, Frans1z ve ingi
liz menafii tesbit edilmi§ vaziyettedir. 
F ransa ve lngil tere, Irak petrollannda 
mii§tcrek menfaate sahibdir ve Hindis -

soyliyemeksizin ellerini on a uzattl ve Fer
di, bu eli hararetle s1kttktan sonra komi
sere uzatirken bu sahneye bir§ey anlama
rni~ gibi bakan ve arkasmda duran Avni 
ve ihtiyar lalaya dondii: 

- Sizlere de All aha Ismarlad1k! de
di. 

Avni, ondan §iiphesini c;oktan izhar et
mi§ti. N efret ve kinini de gostermek iizere 
iken F erdi elini Tahir Efendiye uzath: 

- Efendi baba, dedi. Elini opeyim 
Dua et te eger rna sums am kurtulay1m; 
gi.inarkarsam tovbekar olay1m ... 

Tahir Efendi gayriihtiyari elini verdi. 

F erdi, bu eli, iki elile s1k1 sikiya tuttu. 6 · 
per gibi yaparak igildi. Tam agzma gotii

recegi mada ihtiyann bileklerine kadar 

uzanan iki ba§parmagi ~iddetli bir hare

ketle geri <;ekildi ve ihtiyann avucunda 

bir deri yirhldt. Odadakiler kendilerini 

ahkla§tuan bir hayretle bu iki adama ba· 

karken F erdi: 

- N uri, dikkat et! ..• 

Diye hayk1rd1 ve ihtiyann elinden kur

tulmak istiyen bileklerini bir k1skac; gibi 

stkh. 

CArkas2 var> 
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OKUYUCULARIMIZ 

---Diyor ki 
Bedava davetiyeler 

nerede sabbyor? 
Qocuk bayram1 giinlerinl ya§amaktayiZ. 

Eh Tannnm verdiglnden bende de blri 'l 
dlgerl 5 ya~mda iki yavru var. 

Qocuk bayrammm ilk giinu: kom~umuz 
yetl§kin bir Rum kiZI, l(ok sevip alakadar 
oldugu yavrularrm1, hlzmetl(lm Kastamo -
nulu Fatma kadmla blrlikte Moda Rum 
mekteblnin miisameresine gotiiriiyor. Bii ~ 
yiik, biiyiik tkramlarla, iltifatlarla kabul e
dillyorlar. Pek giizel bir gun gel(lriyorlar. 

ikincl gilnii de gene ayni kafile Kadikoy 
Gazi M. Kemal mektebl mUsamereslne gl· 
diyorlar ve davetiyesi olm1yanlarm kabul 
edilemlyecegi beyan edilerek kaptdan ~ev
riliyorlar .... 

Hemen haftanm her giiniinde yaztha ... 
nemden l<;eri hi<; tammadigim blr bay ve
ya bayan girer, Qok eski bir dostmu~ glbi 
laiiba!i ve samimi selamlar ve Utifatlardan 
sonra bilmem hangi bir yard1m veya lc;ti
mai bir kurumun, bir spar kuliibiiniin se
nelik miisameresinin, balosunun, !faymm 
veya deniz tenezziihiiniin davetiyesinl su
nup mukabillni alirlar. Ayni hal, mahalle
de, evde de caridir. Helal olsun. 

Fa.kat, §U c;ocuklar bayrammm bedava. 
miisamerelerlnln davetiyeslni hang! heyet 
dag1t1r ve nerede satarlar kl alalim da Rum 
kom11umuza. mukabi! daveti yapa.bilelim? .. 

«Bedava da.vetiyeler nerede satlliyor?)) 
diye sorma.kta hakktm yok mu? .. 

lslendiyar oglu Refik 

Ttittin lnhisarmm yeni bir 
te~ebbtisti 

Ankaranm havast kuru ve rutubetsiz 
oldugu ic;in, oradaki sigaralar c;abucak 
tadmt kaybederek tiktzla§makta ve ne
fasetlerini kaybetmekte idi. inhisarlar 
idaresi bu hale bir c;are bulrnak iizere 
Ankara inhisarlar Ba~mlidiirlliglinde 
bir sigara klimatizasyon tesisah vlicu • 
de getirmi§ti. Bu tesisatm bulundugu 
yerde muhafaza edilen mamulat, nefa~ 
setlerini tamamen muhafaza etmekte -
dir. inhisarlar idaresi son zamanlarda 
bu modern tesisah geni~letmege karar 
vermi~tir . Bu maksadla inhisalar idare
si Ti.iti.in i§leri miidurli Adnan Halet 
Ta~pmar, Ankaraya gitmi~tir. Tlitlin i§· 
leri mlidlirli Ankarada bu tesisat lize -
rinde baz1 tetkik ve tecrlibeler yapacak 
ve inhisarlarm ti.itiin i§lerine miiteal • 
lik i~leri i.izerinde alakah makamlarla 
temaslarda bulunacaktir. -···-Bir ~ocukla bir adam 

kayboldu 
Kad1koyiinde Yeldegirmeninde Kah· 

ve sokagmda 17 numarah evde oturan 
11 ya§larmda Necdet alh gundenberi 
kay1bd1r. 

Ortakoyde Bah<re sokagmda oturan 
30 ya~larmda ilya da evvelki gi.in Orta
koyden vapura binmi§, biletini gidip 
gelme ald1g1 halde bir daha ortahkta go
rlilmemi~tir. 

Emniyet ikinci §Ube cinayet masas1 
memurlan kaytblar hakkmda tahkikata 
ba~lami§lardtr. 

~·-·-Beyrutta tevkif edilen lrak 
sefaret katibi 

Beyruttan bildirildigine gore, hiiku. • 
meti hesabma sahn aldigl tayyareleri Is
panyollara satmak su~undan tevkif edilen 
lraktn ba§el~iligi katibi Abdiilaziz Mu -
zafferin lraka iadesi meselesinde, I ~a:C 
hi.ikumetile Liibnan Cumhuriyeti ara • 
smda bir noktai nazar ihtilaft c;tkmi~tir. 
Abdlilaziz Muzaffer, hakkmdaki iddia
lann kat'iyyen asilsiz oldugunu ve iftira• 
dan ibaret bulundugunu soylemektedir. 

tan yo!u, ayni zamanda Hindic;ini yolu
dur. 

H ulasa, F rans1z kuvvetleri ve iisleri 
Britanya imparatorlugunun emniyet ve 
selameti ic;in nekadar liizumlu ise, Bri • 
tanya lmparatorlugunun kuvvetleri ve lis· 
Jeri de Fransanm emniyet ve selameti 
ic;in o kadar elzemdir. 

Nihayet §U son derece miihim nokta
YI da ilave etmek icab eder ki, bi.itiin 
bunlardan hi~ birisi italyan menafiine 
z1d degildir. Muvasala vas1talarmm sii • 
rati ve kolayhg1 ve bilhassa tayyarecilik 
sahasmda y1ldmm siiratile tahakkuk et -
tirilen terakkiler Akdenizi §imdi pek kii• 
<;iik gosterecek mahiyette olmakla bera • 
ber, bu denizde gene herkes ic;in yer var
dir. Haklan c;ignenmemesi icab eden sa
hildar devletler ic;in oldugu gibi, serbest 
yola muhtac olan bi.itiin biiyi.ik devletler 
ic;in de yer vard1r. 

Fa kat, bunlann heyeti umumiyesi ic;in
de, F ransa, her F ranslZln bilmesi §art o
lan bir vaziyete sahibdir. ,Sarki Akde • 
nizde, Fransanm, uzakta kalmasma hatta 
ikinci plana c;ekilmesine imkan b1rakm1 .. 
yacak kadar biiyiik menafii vardu. F a• 
kat, bu mevkii miidafaa etmek ona dii§en 
bir vazifedir. F ransa, bu mesele ile kafi 
derecede alakadar goriinmiiyor ve bu a• 
lakasizhgt, yukandanberi anlatmak iste· 
digimiz umumi faaliyetle tezad te§kil et• 
mektedir. Kaybedilen zamam vakit ge • 
c;irmeden telafi etmek lazimdir. ,Sunu da 
ilave edelim ki, Fransamn, §arkta, mu • 
kaddes vazifeleri, ~ok sadtk dostlan var
dir, onlan terkedemez. 

Bitti 
WEYGAND 
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lzmitte V ali - Cahid 
davasi diin de bitmedi 

tlzun miinaka,alardan sonra mahkeme, Belediye 
avukatlarinin gosterdigi ,ahidlerin istanbulda 

dinlenmesine 
[Ba§tara!t 1 lncf sah1tedeJ 

«- Belediye namma tetkikat yaptm
~o~z. «Biriken para» yaZISmm Huseyin 
. ahtd tarafmdan yaZildtgmt ispat etmek 
:stiyoruz. Ce~en celsede V ali 0 stunda-
1\ln §ahidi dinlenmi§ti. ~imdi de Belediye 
nanuna amme §ahidi olarak Ak§am gaze
tesi sahibi N ecmeddin Sadtk, Kaztm ~i
nasi, Mustafa oglu F evzi, Ak§am Ser -
~Urettibi izzet, M urettib ~evket, ihsan, 
I~are memuru Naztmln da §ahid olarak 
dtnlenmesini rica ederim.» ve mahkemeye 
bir liste verdi. 

Hiiseyin Cahidin mukabelesi 
Bunun uzerine Huseyin Cahid gene 

Soz a.Jarak §UDJan soyledi: 
«- ~ahidler hakkmda degil, §ehadet 

hakktnda soyliyeceklerim var. Evvelki 
celselerde «§ahidlerimiz var» dediler. 
«Bu §ahidler kimlerdir?» diye sordunuz. 
«Ceiecek celsede» dediler. Celecek cel
se geldi. Yalmz Necmeddin Kocata§I 
lletirdiler. ~imdi de yeni bir usul ve yeni 
bir c;tgtr a~arak muhakemeyi uzatmak isti
Yorlar. Korkanm ki bu gidi§le Hindden, 
<;inden de §ahidler getirecekler ve arzu
lan basil olarak muhakeme senelerce uza
Yacakttr. 

Matbuat kanununda §ahid diye bir§ey 
Yoktur. Matbuat davalan suratle goriil
lllelidir. Mahkemeyi i§gal etmek c;ok a
bestir. Bu clava §abide ve §ahid istimama 
tahammulu olmtyan bir davadtr. h avu
katlann eline gec;tikten sonra bu uydurma 
lllukabil davada avukathk hiinerleri go· 
rUlmege ba§ladt ve i§ler bu yuzden uza
dt.>> 

Burada Huseyin Cahid istanbul mah
kemelerine du§en namt mustearla yaztl -
Ill!§ bir yaztyt misal olmak uzere mahke
lllede okudu. Bunda yaztyt yazan muhar
rir namt mustear kullamyordu. 

Huseyin Cahid devam ederek : 
«- Bu §ahid hunerlerine bir nihayet 

Verelim. Bendeniz mutazarnr · oluyo • 
rum.» dedi. Belediye avukall buna §U 
§ekilde cevab verdi: 

«- Efendim, matbuat kanununun 
27 nC:i maddesini Hiiseyin Cahid siper 
lutmak istiyerek kendilerine bir sual tev
cih olunamtyacagmt soyluyorlar. Bu 
lllahkemenin karanna aykm bir vaziyet 
almalarmdan ve mahkemeye hurmet et
lllemelerinden ileri geliyor. Mahkeme ka
tanna ittiba etmeleri laztmdtr. <;:unkii bu
tada adalet vardtr. Mahkeme bunun is
Patma karar verdi. lspat etmek ftrsah da 
bize du§tu. Evet, laztm gelirse Hindden, 
<;inden, hatta <;:inimac;inden de ~ahid ge
. tirecegiz. Kendilerinin bennutad kapah 
1malarma da cevab vermege luzum gor
llliiyorum.» 

Daha sonra Kurun gazetesi avukatt 
lrfan Emin soz aldt. Pek uzun olan mii
talealatmda §Unlart soylemek istedi: 
«- Matbuat kanununun 27 nci madde

sinin 3 iincu ftkrast miistear imza sahib
lerini de bu maddenin dairei §Umuli.ine 
ahr. Binaenaleyh Hiiseyin Cahid kendi
sini bundan kurtaramaz.» 

Valinin avukatt Ahmed Refik te §Un
lan soyledi: 

«- Medeni camialarda avukatlarm 
hakimler safmda hisse ve adaletin tecel
lisi i~in vazife aldtklan malumken Hi.ise
Yin Cahid gibi miinevver bir zattan clava 
avukatlarmdan ve hukuk iistadlarmdan 
~enfi §ekilde ve telmihle bahsetmelerinr 
1ntizar olunmazdt. Davamn uzamasma, 
liuseyin Cahidin mahkeme karanna rag
l'nen hakikati beyandan i~tinab etmesi 
Sebebiyet vennektedir.» 

Ak§am gazetesi vekili Kemal Hikmet 
le §U sozJeri soy Jedi: 
«- Bu davada Ak§am gazetesi Har

bi Umumide Bektkanm vaziyetindedir. 
~ ast) ki Almanya F ransayt mahvetmek 
lc;in Belc;ikayt c;ignemi§ ge~mi§se, Muhid
din Ostiindag da Hiiseyin Cahidi mah • 
kutn ettirmek ic;il' Ak§am aleyhine clava 
a.c;mi§hr. istanbul Belediye reisinin hede
£1. Ak§am gazetesi degil, Hiiseyin Cahid
dtr. Aksi varid olsaydt, evvel beevvel ga
Zate aleyhine dava ikame ederdi. 

liiiseyin Cahidin kendisi hakkmda da
ha ac;ttktan 2-3 ay sonradu ki bir tabiyei 
llkukiye muktezasJ olarak mukabil da

Vayl ac;mJ§hr. ~ahidlere gelince: Bun! a • 
rtn bir celsede toptan beyam miimkiinken 
~ene hukukl tabiye eseri olarak ancak 
Ut; celsede gosterebilmi§tir. Bu tarzda 
lllevsimler gibi §ahid listelerinin de sonu 
~eltnez ve davada adalet bekliyen kimse
er buna yakm zamanlarda mazhar ola -

lllazlar. 

<;· ~elediye vekilinin dedigi gibi eger 
B1~tnac;inden de §ahid getirilecekse, yann 
a~dad, Bihi§tabad' dan §ahid ikame et

~e Ve Buenos Ayres konsolosunu, V a • 
~tngton sefirini de §ahid olarak gostermek 

karar verdi 

mi.imki.in olacakttr. Bu §ekille belki ka -
nunlar degi§ecek ve fakat Vali - Huseyin 
Cahid davast bir tiirlii bitemiyecektir, bi
naenaleyh mahkemenizden hem de surat
le adalet bekliyen kimseleri bundan biran 
evvel nasib etmenizi rica ederim.» 

Belediye avukatt Hamid N aztm: 
«- Cevab vermege bile luzum gor -

miiyorum. 0 kadar. Kanuna muhalif • 
tir .» dedi. 

Nihayet Miiddeiumumi Hamdi Dogu 
§ahidler hakkmdaki mutaleasmt serd ile: 

«- Belediye avukatmm amme §ahidi 
olarak listesini verdigi §ahidlerin gerek 
amme hukuku, gerek miidafaa baktmm -
dan dinlenmeleri laztmdtr. Bu §ahidlerin 
dinlenmesine Huseyin Cahid sebebiyet 
vermi§, suallere cevab vermemek suretile 
muhakeme uzamt§hr. Bu §ahidlerin is 
tanbulda dinlenmesini isterim.» dedi. 

Hiiseyin Cahid: 
«- Bendeniz, dedi, davanm uzama

sma sebebiyet vermedim. Bir prensip me· 
selesine dayanarak bu davada ci.iriim ol
madtgmt soyledim. Davay1 uzatan mud
deiumumidir. T a birinci celseden itibaren 
hangi kanuna, hangi hakka istinaden ba
na sua! soruldugunu soruyorum. Mi.id -
deiumuml buna cevab verseydi derhal su
allerine cevab verirdim.» 

Valinin avukatJ N ecati: 
«- Hiiseyin Cahidin bu davada yeri 

vardtr, dedi, Turk ceza kanununun 
480 inci maddesine temas eder.» 

H iiseyin Cahid : 
«- Matbuat kanununu ayaklar altma 

almak ne demektir. 480 inci madde ha • 
karet ciirmunden bahistir. Bir hakaret 
davast elbette o maddeye tevfikan ac;tla
cakttr. Fa kat iddia olunan sebeb, iddia 
olunan ciiriim matbuat vas1tasile irtikab 
edildiginden hususl matbuat kanununun 
ahkamt cereyan etmek ikttza eder. 

Hatta zattiiliniz; Belediye Reisi 
Muhiddin Ostiindagm davayt bura • 
dan kaldtrarak Ankarada ~urayi 
Devlete gotiirmek yolundaki taleb -
lerini matbuat kanununun 65 inci mad • 
desine istinaden redd.ettiniz. Matbuat ka
nunu ilga mt edildi §imdi? Matbuat ka
nununun neresinde matbuat ciiriimlerinin 
§ahidle ispatma miisaade edilmi§tir? 
Maddenin bu davada yeri yoktur » dedi. 

Neticede mahkeme, §ahidlerin istanbul 
2 nci ceza mahkemesinde dinlenmesine, 
yalmz Ak§am gazetesi sahibi Necmeddin 
Sadtkm maznun olmast dolaytsile dinlen
mesine mahal olmadtgma ve duru§rnamn 
11 may1s salt giinii devamma karar ver • 
di. 

Konservatuar1n diin 
geceki koro konseri 

Konservatuar profesorlerinden giizide 
san'atkanmtz Muhiddin Sadtkm idare et
tigi koro konseri diin ak§am F ranstz ti -
yatrosunda, kalabahk bir halk kiitlesi hu
zurile verilmi§ ve c;ok muvaffak olmu§ • 
tur. 

Konserin ilk ktsmmda Haydn, Gluk 
ve ~ubert'in eserlerinden 7 parc;a muvaf
fakiyetle teganni edildikten sonra Turk 
san'atkarlanndan Adnamn duyu§lan, 
Mes'ud Cemilin «Haydi, ata binesim 
geldi» ve «Evlerinin onii mersin», Cerna! 
Re§idin «(:aytr uzun bic;ilmez» parc;alan 
soylenmi§tir. 

Bu son iic; par~a halk tiirkulerinden a
lmarak diizenlenmi§ti. Eserlerin iic;ii de 
dinleyiciler iizerinde fevkalade tesir bt ~ 
rakrnl§ ve umumi tsrar ve alkt§lar arasm
da birer defa daha tekrarlanmt§hr. 

1kinci klSlmda koroya orkestra da re· 
fakat etmi§ ve solist olarak ktymetli san
atkanmlz Nimet Vahid baz1 pan;alar te
rennum etmi§tir. 

Konser heyeti umumiyesile, senenin en 
buyiik san' at hadisesini te§kil eylemi~tir. 
Tiirk muzisyenlerini bol bol tebrik etme· 
gi bore biliriz. __ ,.., .... ,_ 
Arif Oru~ gene Bulgaristana 

geldi 
Sofya (Hususi) - Mahud Arif Oru~ 

gec;enlerde ailesi ve e~yasile beraber 
Romanyadan Sofyaya geldi ve Sofyadan 
da :;lumnuya gitti. ihtimal :;lumnuda 
yerle§ecektir. Arif Orucun :;lumnuda 
gene bir gazete c;1akracag1 kuvvetle SOy
lenmektedir. Kendisini Romanya hiiku
meti istemediginden Bulgaristana ilti
ca etmege mecbur olmu§tur. -·-·-Yunanistan bugday ithal 

ediyor 
Atina 27 (Hususi) - Ekonomi Neza • 

reti, Ttirkiye, Yugoslavya, Romanya, 
Bulgaristan ve Macaristan mahsulti ol
mak tizere Yunanistana 50,000 ton bug
daym ithaline karar vermi§tir. 

• 
CUMHURIYET 

General Abdullah 
Merhumun cenazesi 30 
nisanda defnedilecek 
izmirde vefattm 

haber verdigimiz es
ki Harbiye N am
larmdan General 
Abdullahm cenaze -
si nisanm otuzuncu 
giinu ogleye dogru 
izmirden gelecek 
Dumlupmar vapu -
rundan Sirkeci nh
ttmma c;tkanhp ayni 
gun ogleden sonra 
saat bir bm;ukta Sir- General Abdullahm 

k . . k I . d h eskt bir resmt ect IS e esm en a-
reket edecek olan ~irketi Hayriye va • 
purile Biiyukadada metfeni mahsusuna 
naklolunacakhr. 
General Abdullahtn terciimeihali 

General Abdullah 1268 de Trabzonda 
dogmu§tur. ilk tahsilini Trabzonda gor • 
diikten sonra karde~?i eski Maliye Miiste -
§an R1za B. merhumla birlikte istanbula 
gelerek Galatasaray Jisesine (o vakltkl 
Mektebi Sultanlye) girmi~? ve son sm1fa 
kadar bu mektebe devam ettikten sonra 
askerlige heves ve i~?tiyak gostererek Bur
sa idadisine nalkledilmi§tir. Burada tahslli
ni bitlrdikten sonra Harbiye mekteblne in
tikal ederek suvari smtfma intisab etmi§
tir. Harbiye mektebini lkmallnl mliteak1b 
erkamharb sm1fma aynlarak 1296 sene -
sinde erkamharb yiizba~tltgile Harbiyeden 
ne~t eylemi§tir. Biraz sonra kolallga ter
fl ederek Hlcaz ftrkast Erkamharbiye re • 
isligine tayln olunmu§tur. 

Hicaz vali ve kumandam M~iir Osman 
Pa~?anm zamanmda ~tkan AbdUlmuttalib 
isyamm bastlrnu~ttr. Bir mliddet Hicaz::!a 
kaldlktan sonra ingilizlerln Sudan seferi 
yapttklan srrada, ald1g1 vazifei mahrusayt 
ifa ederek MISlrdan istanbula gelmi~tir. 

Buooan sonra Abdullah B. istanbulda 
Erkani.harbiye mektebinde Tabiye tatbika
tl ve erkamharbiye vezaifl mualliml olarak 
kalml§ ve Fon der Gal!f'un istanbula gel
mesi iizerlne ona evvela terciiman, sonra 
muavin olmU§tur. Fan der Gol!;la berab~r 
istanbul civarmm yiiz bin::!e birllk herkes
!fe bilinen harltasm1 istik§af usulile yap -
ffil~?tiT. 

Fon der Gol~'la birlikte merhum Ge -
neral izzet, Salih ve saire gibi eskl za -
mamn en k1ymetli erkamharb ve general
lerini ve bugiinkii generaller nesllnin ho -
calan olan zevatt yeti§tirmi~?tir. 

Miralayltgmda Viyana ata§emiliterligin
de bulundugu gibl geretk bu rlitbede ve ge
rek liva riitbesinde bir!fok Avrupa orduJa
rmm manevralarma i~tirak etml~?tir. 

Ferlk olduktan sonra Anadoluda Ermenl 
lsyamm tesklne memur oldugu glbi bir 
miiddet Musul valil!ginde bulunarak hall 
lsyanda bulunan Pu§ter a§iretlni tedib et
mi§tir. Sonra Maiyeti seniye erkani.har -
biyesine memur olmU§tur. Ferlk riitbesin
deyken miiteaddid defalar muvakkat el~i

lbkle muhtelif hiikumetler ve hiikiimdar -
tar nezdine gidip geldigi gibi ikinci Lahey 
sulh konferansma da murahha.st a.skeri Sl
fatlle i~?tirak etmi§tir. M~tir ~aklr Pa11a 
merhumun vefatile onun yerlne ge!ferek 
Maiyeti seniyye Erkamharbiye M~iirti ol
mu~tur. 

Me§rutiyet devrinin iptidasmda saray er
kanmm kiSml azamma yo! verilirken na
mus ve iffetini muhafaza etmi§ olan Mi.i
§iir Abdullah Pa!?aya Dordi.incii Ordu Mii
~?i.irliigii verilml11tir. Bu ordunun ihmal e -
dilmi§ alan te§kilatmm ikmali ve bllhassa 
Dersimin ISlahl hususundaki teklifleri it
tihad ve Terakki htikfunetince kabul e -
ce riitbesl birinci Feriklige tenzll edllm19-
mi!?ti. Naztm Pa~?a merhumun ikincl Ordu 
kumandanllgmdan infisali iizerine Iklncl 
Ordu M~iirii olmu§tur. Fakat 326 da tat
bik edilen tasfiyei riiteb kanunu mucibin
ce riitbesl Birincl Ferikllge tenzil edilmi~
tlr. 

iklncl Ordu, onun zamanmda, yiiksek bir 
harb kudretinl ihraz etmi§Se de Abdullah 
Pa~?amn Balkan Harbi hat1ratmda yaz.dt -
gma gore, ordunun en miintehab k1t'alan 
ve zabitleri ahmp Yemen IS!ahatma ve 
Arnavudluga gonderilmi§ ol.dugundan i · 
kinci Orduda tatblk edilen o zamanki yi.ik
sek gayretten istifade edilememi§tir. 

1327 de tatbik edilen kolordu te~?kilatl ii · 
zerine Birinci Redif Miifetti~?ligine tayi • 
nlnden mugber olan Abdullah Pa9a lstifa 
ederek bir miiddet a~nkta kalml§. veya :;;u
rayl Aseriye devam etml§, sonra Karadaga 
kar91 Arnavud!ukta toplanan ordu kuman
danllgma tayin olunmu§tur. i9kodra hs.va
Jisinde bulunan bu ordunun erkamharblye 
reisi miralay Pertev B. (saylav General 
Pertev), Birlnci I?Ube miidiirii Fevzl B. 
(Mare§al Fevzl Qa.kmak) ve erkamharb 
zabitleri de Enver ve Fethi Beyler gibi ze
vattt. 

Bundan sonra 1327 de italyanlarm Trab
lusgarbi l§gallerl iizerine ba9lanan harbde 
Izmir ve havallsinde toplanan Anadolu 
Garb Ordusu kumandam olmu~?tur. Bu or
dunun da dagtlmas1 iizerine gene ~urayl 
A.skeriye ~ekilml§ ve Balkan Harbinde 
~ark Ordusu kumandanhgml deruhde et
mek 1zt1rannda kalmi§ttr. Enver Pa!?anm 
Harbiye Nezaretl zamamnda umum s1ra -
smda tekaiid olmu§tur. Biiyiik Harb so -
nunda, Izzet Pa~a kabinesinin sukutundan 
sonra mevkii lktidara gelen Tevfik Pa§a 
kabinesinde bir bU!fUik ay kadar k1sa ~ir 
zaman Harbiye Nezaretinde bulunarak Is
tanbuJun itllaf hiikfunetleri tarafmdan en 
ziyade tazyik edlldigi blr strada istlfaya 
mecbur olarak lnzivaya <;ekilmi§tlr. 

Abdullah Pa~?a lnziva hayatmda cumhu
riyetin tecelliyatmdan en biiyiik lftihar 
duyanlardandtr. Atatiirkiin yaratt1g1 lnkt
lablarl kendlsi !(agmda bulunup ta o ka • 
da~ lyi ldrak etmiyenlere devam iizere 
lzah ett:nekten en biiyiik zevk alrrdl. Ata -
tiirke, Ismet inoniine ve Mare9al Fevzi 
Qa.kmaga kar~1 sonsuz sevgi lie bagllllk 
gosterirdi. 

Sahte memur 
Son giinlerde kendilerine sahte me -

mur siisii vererek halk1 doland1rmaga 
ba§hyanlar c;ogalmJ§tlr. Diin de Kadtko
yiinde Yeldegirmeninde oturan Kas1m, 
Ye~ilkoy Rum mektebine gitmi~ ve me
mur oldugundan bahsederek mektebi 
doland1rmak tizere iken ciirmii me§hud 
halinde yakalanmJ§hr. Kastm, bugtin 
Adliyeye teslim edilecektir. 

Beynelmilel Tica
ret Odast reisi 

sehrimizde 
' 

[Ba~taratl 1 tnc1 sahttese) 

Odas1 umumi katibi M. Alec W. Barbey 
diin hususi tayyarelerile Sofyadan saat 
iic;te hareket ederek dort buc;ukta Y e§il • 
kaye inmi§ler ve ikttsad Vekaleti namma 
ic; Ticaret Umum miiduru Mumtaz, Bey
nelmilel Ticaret Odast komitesi reiSI 
Mithat Nemli ve komite umumi katibi 
Calib Bahtiyarla Ticaret Odast erkam, 
Tiirk ve ecnebi gazeteciler tarafmdan 
kar§tlanmt§lardtr. Misafirler buradan o -
tomobillerle istanbula gelerek Parkotele 
misafir edilmi§lerdir. 

Heyetin ba§tnda bulunan M. F entener 
Avrupa ve F elemenk ikttsadi mehafilinde 
beynelmilel §ohret sahibi ve Beynelmilel 
Ticaret Odasmm kaydi hayat §artile fah
ri reisi bulunmaktadtr. M. F entener ayni 
zamanda Utrecht belediye reisi olmakla 
beraber F elemenk sun'i ipek, komi.ir, ta§ 
komiirii trostlerinin de reis ve miiessis • 
lerindendir. 

Yinni yedi haziranda Berlinde topla
nacak olan Beynelmilel Ticaret Odalan 
kongresindeki haztrhklarla yakmdan ala
kadar olmak ve muhtelif memleketlerin 
milli komitelerine izahatta bulunmak uze
re Budape§te, Prag, Biikre§, Sofyadan 
sonra memleketimize gelen heyet, bugiin 
ogleden sonra uc; bu~ukta Ticaret Oda -

smda toplanacak olan Beynelmilel Tica
ret Odalan Tiirk milli komitesi azasile 
§ehrimizin ticari ve ikttsadi mahfiller mi.i
messillerile temasta bulunacaklardtr. 

Dun Y e§ilkoyde heyet reisi kendisile 
gorii§en bir arkada§ImJZa §UnJan soyJe • 
mi§tir: 

«- Tiirkiyedeki meslekta§lanmlZI 
gormek ve yakmdan tammak ve ayni za
manda kendilerile fikir teati etmek du • 

§Uncesile memleketinizi ziyaret ediyoruz. 
Burada beynelmilel ekonomik kalkmma 
ile diinya para meseleleri iizerinde konu§
malarda bulunacagtz.» 

M. F entener yann Ticaret Odasmda 
yaptlacak olan buyuk toplanttda haziran
da toplanacak olan Beynelmilel Berlin 
konferansmda gorii§iilmesi mukarrer ve 
( cihan para siyasetine) clair verilmesi 
muhtemel kararlar ve altnmas1 icab eden 
tedbirler hakkmda Turk meslekta§lanm 
tenvir edeceklerdir. 

Diin ak§am saat sekiz buc;ukta Istanbul 
Ticaret Odast reisi Mithat Nemli misa • 
firler §erefine evinde hususi bir ziyafet 
vermi§tir. Ziyafette Ticaret Odast erka

m da ham bulunmu§lardtr. Bugiin, og
leyin Beynelmilel Ticaret Odas1 Turk 
komitesi, gelen heyet §erefine Parkotelde 

bir ziyafet verecek, ak§ama da lstanbul 
Ticaret Odast tarafmdan kendilerine Pe
rapalasta bir ak§am yemegi verilecektir. 
Heyet yarm gene hava yolile Parise do • 
necektir . 

Diger taraftan Beynelmilel Ticaret 
Odalan reisi doktor F entener Van VIis
singer diin Perapalas otelinde kabul etti
gi gazeteciJere §Unlan soyJemi§tir: 

«- Diinya ekonomik vaziyeti eskisine 
nicbeten daha iyidir. Manialar kalkmak
ta oldugundan, ekonomik vaziyet tedri • 
cen tekamiil etmektedir. Bu sebeble §imdi 
herkesin birbirile anla§masma daha 1yt 
fiTSat vardtr. 

Amerikanm Amerikaya munham kal
masJ nazariyesinin degi§mesi, beynelmilel 
ekonomik vaziyetin diizelmesine rardtm 
etmi§tir. Halen en biiyuk zorlugu, lngilte
re ile Amerikanm ayn ayn ekonomik sis
temler tatbik etmeleri te§kil eder. Arne • 
rika en ziyade mazhan mu:aade devlet 
muamelesini, lngiltere ise lmparatorlugu 
himaye sistemini tatbik etmektedir. Bel • 
c;ika Ba§vekili Van Zeeland bu iki nok
tai nazann telifine memur edilmi§tir. Va
zifesinde muvaffak olacagm1 kuvvetle 
umid ediyorum. 

Balkanlarm ekonomik vaziyehm c;ok 
iyi bulduk. Miihim bir ziraat mmtakast o· 
Ian Balkanlarda bu sene ekin c;ok iyi idi 
ve mahsul iyi fiatlarla sattldt. Bu yiiz • 

den buyiik bir refah goze c;arp1yordu. 
Tiirkiyeye gelince: Diger devletler gi

bi sanayiini ve ziraatini tekamul ettirmek 

suretile beynelmilel ekonomik hayata 
hakiki yard1mlarda bulunabiliyor.» 

Sirkeci garmda bir kaza 
Dun sabah saat 11,30 da Sirkeci gann

da manevra yapmakta olan Tevfigin 
idaresindeki lokomotifle bir vagon ara
smda ihsan admda bir manevrac1 kal
ffil§ ve karmndan tehlikeli surette yara
lanmt§hr. Yarah derhal hastaneye kal
dJnlmi§tJr. 

.-... ~ 
Bir kamyon devrildi 

:;iofor Hiiseynin idaresindeki komur 
yiiklii 4010 numarah kamyon, :;ii§ha • 
ne karakolundan Kas1mpa§aya dogru 
giderken birdenbire devrilmi~tir. 

Devrilmede kamyonun arkasmda ko
mtirler tisttinde bulunan amele Jak ya
ralanml§, §Ofor nezaret altma almmJ~br. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

• 
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Almanya ve Italy a Tuna 
misak1n1 ba§ariyorlar 

Mare~l Blomberg' den evvel Romaya gidecek olan 
Von Neurath bu ania,mayi ihzar edecek 

[Ba~tarafl 1 !net sah1tedeJ 

Mussolini - Neurath miilakah 
Paris 2 7 (A.A.) - Oeuvre gazete -

sinin bildirdigine gore, 3 maytsta Musso
lini ile von N eurath arasmdaki gorii§ -
melerde <;:ekoslovakya haric btraktlmak 
suretile Tuna anla§malanmn vucude ge· 
tirilmesi konu§ulacakttr. 

Goring ve Mussolininin hararlaf· 
ttrdrklarz miilakat mevzuu 

Roma 27 (Hususi) - Siyasi meha
filden alman malumata gore, General 
Coring ltalya Ba§vekili Mussolini ile 
Hitler arasmda vuku bulacak miilakatm 
teferruattm tesbit etmi§tir. Almanya ile 
italya, yeni bir garb misakmm akdine c;:a
h§an !ngiliz siyasetine mukabil Orta ve 
Sarkl Avrupada geni§ mikyasta 'Siyasi 
faaliyetlere giri§mege karar vermi§lerdir. 
Edenle Van Zeeland Habe~ ilha-

krnrn tanrnmastnr gorii~mii~ler 
Bri.iksel 27 (A.A.) - Diplomatik 

mahfiller, Hariciye Nazm Eden'in Ba§
vekil Van Zeeland'la Habe§istan ilhakt
mn tanmmast meselesi hakkmda gorti§tii -
gunu haber vermektedirler. 

Kont Ciano bugiin Tirana 
hareket edecek 

Roma 27 (A.A.) -Kant Ciano, re
fakatinde baz1 yiiksek memurlar bulun -
dugu halde yarm Tirana hareket edecek
tir. Nam, Kral Ahmed Zogu ile Ba§
vekil Kotta tarafmdan kabul edilecek, 
fakat hi~bir siyasi vesika imza etmiyecek
tir. 

Y amesmi bir notaya gore bu seyahat 
arada mevcud dostlugu teyid etmek 
maksadile yaptlmaktadtr. 
F ranstz gazetelerinin miitalealarr 

Paris 27 (A.A.) - Mussolini - Co
ring konu§malan hakkmda Figaro'nun 
Roma muhabiri gazetesine §U telgraft 
gondermi§tir: 

Ramada deveran etmekte olan §ayia -
lara gore, bu konu§malar esnasmda, bir 
Avrupa anla§mazhgt ve yahud gerginli
gi takdirinde iki memleket arasmdaki 
kar§Jhkh yardtm tesisini istihdaf eden 
ltalyan - Alman ekonomik i§birligi pren
sipleri goru§ulrnu§tur. !spanyol hadisele -
rinin meydana ~tkard1g1 meseleler de iki 
devlet adamt arasmdaki bu konu§malann 
ikinci bir mevzuunu te§kil eylemi§tir. Son 
giinlerde Roma yiiksek mehafilinde is • 
panyol harbine nihayet verecek beynel • 

mile! bir tavassut lehinde bir cereyan vii
cud bulmu§tur. Coring'le Mussolini'nin, 
bu son goru§meleri esnasmda mii§terek 
hattt hareketleri iizerinde bir proje tanzim 
eyledikleri ve belki de Londra komitesine 
verilecek muspet bir teklif hamladtklan 
hie; te ihtimal haricinde degildir. 

«Echo de Paris» diyor ki: 

«ltalyanm, Avusturya ve <;:ekoslovak
yayt pancennanizm hareketlerine serbest 
olarak terketmesi c;ok miihimdir. Filha • 

a 1talya bu suretle hareket etmesi ne
bcesi olarak, italya ~ Yugoslavya anla§ • 
mast ve muhtemel bir !talya - Romanya 
muahedesi gibi bariz diplomatik muvaf
fakiyetler kazanmaktadtr. Fakat bun • 
!ann esast da gene Almanya lehinedir. 
italya, senelerce aleyhinde bulundu,Su 
«F ranstz sistemi» ni ytkmaktadtr. Fa kat, 
bundan italyamn elde edecegi, harabe • 
den ba§ka bir§ey degildir. Halbuki Ber
lin bilakis, in§a etmektedir.» 

Macar Harbiye Naztrt da 
Viyanaya gidiyor 

Viyana 27 (A.A.) - Macar Har -
biye Nazm General Reoder'in resmi bir 
ziyarette bulunmak iizere buraya gelme • 
sine intizar edilmektedir. . 

General, c;ar§amba giinii Burgenland
da yap1lacak olan asker! manevralarda 
haztr bulunacak, ve ak§am Ba§vekil 
Schuschnigg tarafmdan Belvedere sara • 
ymda verilecek alan bir gala kabul r,.• • 
mine i§tirak edecektir. 

Beck'in Biikref seyahati 
, , neticeleri 
Var§ova 27 (A.A.) - Polonya Ha

riciye N azm Beck, Romany a seyaha tin
den diin ak§am donmu§tur. 

«Cazeta Polska» bu miinasebetle yaz· 
dtgt bir makalede diyor ki: 

«Polonya ile Romanya arasmdaki i§ 
birligi, bundan boyle, arttk her sahada, 
kiiltiirel ve ekonomik sahalarda oldugu 
kadar askeri sahada da tecelli eyliyecek
tir.» 

Leh Cumhurreisi ve Romanya 
Kraltnrn miitekabil ziyaretleri 
Bukre§ 27 (Hususi) - Lehistan 

Cumhurreisi Mosciski haziranm sekizin • 
de resmen Bukre§i ziyaret edecektir. Ro

manya Krait Karol da, !ngiliz Kralmm 
tac giyme merasimine i§tirak ettikten son
ra Var§ovayJ ziyaret edecektir. 

ispanyada ihtilalci tazyik1 arbyor 
[Ba~tarats 1 fnct sahtfede] 

smm muhabirinden: 
Son harb tarihinin kaydettigi en §id · 

detli hava hucumlarmdan biri neticesin • 
de Bask hiikumetinin eski merkezi olan 
Cuernica §ehri alevler ic;inde yanan bir 
harabe haline gelmi§tir. 

Asi tayyareleri Cuernica'mn iizerine 
bilaink1ta u~ buc;uk saat bomba yagdtr · 
rnt§lardtr. ~ehrin ahalisinden bir ka~ yiiz 
ki§i olmii§tur. 

Cueroica ahalisinin biiyiik bir ktsmJ 
dii§man tayyareleri gokte gorunur gorun· 
mez yeraltmda yaptlmt§· hususi stgmak 
lara iltica ederken birkac; yuz ki§i de §a§· 
km bir halde ktrlara dogru ka~maga ba§· 
lamt§lardtr. 

Eski Bask parlamentosu ile oniindeki 
aSJTdide me§e, mucize kabilinden olarak 
sapasaglam durmaktadtrlar. Bina ile agac;. 
bombalarm ve alevlerin tesirinden kur • 
tulmu§lardtr. Fa kat §ehir, bir ytgm ta§ 
ve topraktan ibaret kalmt§hv Y1kilan 
evler, hemen butun sokaklan ttkamt§ttr. 

General Mola'nrn bir tehdidi 
Saint-]ean-de-Luz 27 (A.A.) -

Diplomatik mahfillerde ogrenildigine go
re General Mola, Bask hiikumetine, Bil
bao §ehri teslim olmazsa tamamile tahrib 
edilecegini bildirmi§tir. 
Simalde kat'i zafer arefesinde 
. Hendaye 27 (A.A.) - Reuter a • 

jansmm muhabiri bildiriyor: 
Vitoria'dan alman bir habere gore, 

Bask'lann ricatt hezimete miinkalib ol -

rnu§tur. 
General Mola'nm Biskaye cephesini 

yanlmt§ addetmekte oldugu ve bu eyale
tin i§gali ~ok kolayla§hgJ soylenmekte -
dir. 

Madrid tekrar bombardrman 
edildi 

Madrid 27 (A.A.) - Cayriresmi 
membalardan ogrenildigine gore, asilerin 
dun Madridi bombardtmanlan neticesin
de 17 ki~j olmii§, 45 ki§i yaraJanmi§Itr. 

Bu geceyanst Madrid cephesincl,. ye
niden topc;u diiellosu §iddetli bir surette 
ba§lamt§hr. 
Valencia da bombardrman edildi 

Valencia 27 (A.A.) - Valencia. 
bu sabah yanm saat kadar Canarias ve 
Baleares olduklan zannedilen iki asi 

kruvazori.i tarafmdan bombardtman e • 
dilmi§tir. 

Olen ve yaralananlann miktan hrniiz 
belli degildir. 

Ademi miidahale komitesinin 
goniilliiler meselesi 

Londra 27 (A.A.) - Tali askeri 
eksperler komitesi dun 1spanyadaki ec -
nebi goniilliilerinin geri c;;agmlmasJ mese
lesini tetkik etmi§tir. Komitenin butiin a
zast, geri c;;agmlma keyfiyetini prensip i
tibarile kabul etmi~tir. F akat bu prensipin 
pratik §ekilde tatbikt pek mii§kiildiir. 

F ransa namma General Lelong komi4 

teye !spanyaya bir tahkik heyeti gonde
rilmesini teklif etmi§tir. Bu heyet, iki ta • 
rafm asker! §eflerile temas ederek ecnebi 
goniilliilerinin miktanm tesbit etmege cra
h§acakhr. Tali komitenin azalanndan, 
bu teklifi, mensub olduklan hiikumetlere 
bildirmeleri rica edilmi§tir. 

Teklif, butun alakadar memleketler 
tarafmdan kabul edildigi takdirde Valen• 
cia ve Burgos hiikumetlerine bildirilecek
tir. 

Havas ajansmm muhabiri Valencia 
hiikumetinin, goniillulerin geri c;;agmlma· 
stm, Arablarm da ecnebi telakki 
si §artile kabul edecegini ogrenmi§tir. Fa· 
kat, Franco, ko§ulan bu §arh kabul 
miyecektir. ----------------
Kii~iik Antant parlarne:nt()•l 
lar1 bir kongre yapacaklar 
Sofya (Hususi) - Bulgar gaze 

rine Londradan bildiriliyor: 6 
Belgradda <;:ekoslovakya, Romanya 
Yugoslavya parlamentolan 
mii§terek bir i~tima akdedecelder ve 
suretle Ki.ic;iik itilafm saglamhgmt 
cihana gostermi§ olacaklardu. Bu 
ic;in Belgradda daha §imdiden buyuk 
mhklar yaptlmaga ba§lanmt§tlr. -···-Bergamada sergi 

Bergama (Hususl) -
muze §Ubesi bir resim sergisi 
Sergide el ve makine i§i olarak iki 
vardtr. Burada ilk defa ac;tlan bu 
iimidin fevkinde bir ragbet gormii§tiir. 

Halkevi muvaffak olan san' atkarl 
takdirname verecek ve eserlerden miim 
ki.in olanlannl satm lacakttr 



• 
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[Ba§taratl 1 tnc1 sahiJede I 
resi mevzuu bahsolan ~ark Demiryo!la -
rmtn d~vlet tarafmdan satm almmas' 
layihasmm birinci konu§ulmasl esna r n 
da saym Vekil arkada§lm!Z Ali <;etinka
ya esash ve etra fh izahat vermi~l ~~dtr. 
Bu konu§manm cereyam esnasmda ben 
Ankarada bulunmuyordum. Binaena -
leyh miizakerelerin gazetelerde ne§ro!un 
mu~ olan k1sm1m lstanbulda bir kari s!
fatile okudum. Bu izahah okurken ken
dimi Receb Pekerden ba~ka ve ayni ya
Zilan okumakta olan yurdda§lardan her 
hangi biri yerine koydum. Kendime ver 
digim bu ii~iincii §ah1s mevkii ile oku -
dugum miizakere hulasalannm ber.d~ 
buakllgi inttba fena idt. 

Gec;mi~ muameleleri, bilhassa benim 
ismim zikredilerek ve §ahstm mevzuu bah
sedilerek ortaya konan 929 mukavelesi 
hakkmdaki ifadelerin heyeti umumiye -
sinde Receb Pekere tariz ve ima olarak 
soylenmi§ §eylerin yekfinu ile miiteellim 
oldum ve kendi kendimden igrendim. 
Gazetenin yazd1klanm okuyub bitirince 
§Oyle dii§iindiim: Uzun y11lar evvel ben, 
Tiirkiye Cumhuriyeti hiikfimetinin mes'ul 
bir adam1 sJfatile bir mukavele yaprni~ • 
tim. HatJrami miimkiin aldugu kadar eski 
zamanlara irca ettim, hafizamt zorladim. 
Soylenmi§ olan ~eylerin zihnimde buaktt
gi izleri pek etrafh bir surette bulmadim. 
F akat nefsime olan giivenim ve bu bah • 
sedilen tablonun tersim ettigi §ahsiyetten 
kendimde bir zerresinin bulunmad1gma 
kat'i emniyetim, bu ilk andaki ezay1 sii • 
kfinete kalbetti. 

Ankaraya dondiim. Mufassal zabJtla
n okudum. Bunlan okuduktan sonra ilk 
defa gazeteleri okurken bende has1l olan 
hayret ve teessiir iki rnisli artt1. ~imdi bu 
dakikada huzurunuzda iki ana vazifeyi 
yapmak iizere bulunuyorum. Bunlardan 
birisi, ba§hca cumhuriyet hayatmm kok • 
le§mi§ bir an' anesi olmas1 laz1m gel en 
mes'uliyet duygusudur. Her vatanda§ bu 
yurda vazife gonnek iizere herhangi bir 
mevki ve makam1 i§gal ettigi zarnan om· 
riiniin sonuna kadar tesiri baki kalacak bir 
mes'uliyetin altmda bulunur. F akat ins a· 
nm kendi yaphgi i§ler hakkmda vuku 
bulmu§ olan tarizkar sozlere kar§l hassa
siyeti ve mi.idafaa hakk1 kuvveti bu roes· 
uliyetin derinligi nisbetindedir. Ben de bu 
giin huzurunuzda bir kere bu vazifeyi ya
pacagim. 

lkincisi de, ~ahs1mdan ba§ka olarak 
devlete aid bilhassa ic;inde bulundugu • 
muz rejimin ve rejim hiikfimetinin istikran 
bak1mmdan miihim olan bir noktadir. 

Birbirimizin c;ah§masmi otekinin ta • 
mamlamas1 zihniyetini bu vesile ile bu -
giin Biiyiik Meclis huzurunda tekrarla • 
maga fmat buluyorum. Yi.ice bir varhk 
ba~lanm1zm i.izerinde sade mazinin ka -
ranhklanna degil istikbalin ufuklarma da 
me§alesini tutuyor. Bu me§alenin l§Igl al
tmda her birimizin hizmet degeri yeni 
Tiirkiyenin kurulmas1 gibi bir bi.iyi.ik e
sere bir kum tanesi ta§Imak kadar nac;iz 
bir§eydir. Birbirine dayamp giivenerek 
c;ah§ma zincirinin viicude getirdigi biiyiik 
eser ve biiyi.ik yekun bugi.inkii devletin 
yiice varhgmi te§kil ediyor. 

Buna gore herhangi bir makamda al • 
mi§ oldugumuz vazifeyi yapmaga ba§la
digimiZ zaman bize verilmi§ olan vazife
nin it;inde, Zimni bir emanet vard1r, ben
den evvel ~ah~ml§ olan bir arkada§In §e· 
refinin bilhas~a korunmas1 vecibesi ... 

Eski bir mazi kartstmltrken 
Arkada§lar, herhangi bir makamda i~ 

alan bir arkada§m ge<;mi§ say1lan, uzun 
maziye de intikal edecek gi.inlerindeki 
hizmeti herhangi bir tetkik mevzuu olur
sa o tetkik esnasmda hakbinligin, insafm 
ve hakikatgorii§liigiin §emmeleri tesir yap
mahdir. 

Eger insanlarda boyle bir kanaat ve 
emniyet olmazsa, degil boyle muazzam, 
mi.iskiil ve mudil bir devlet makinesini 
ileri gotiinnek, hatta en basit §irketlerin, 
en kiic;iik aile miinasebetlerini bile yiiriit
mek an'anesini tesis etmege imkan kal -
maz. <;iinkii arkada§lar, bir insan ic;in 
varhklar i.izerinde tek biiyiik varhk, ~e
reftir. Hukuku be~er beyannamesi birc;ok 
masuniyetlerden bahseder: Can, mal, uz, 
mesken taarruzdan masundur, der. Fa kat 
modern be~eriyetin bu pek miitearif olan 
ha klanndan ba§ka en iistiin tamd1g1 yiik
sek bir hakk1 vard1r, o da §ereft'r. Hi~ • 
bir mes'u] Vekil kendisinden sonra ge • 
)erek kendisinin hesabm1 tetkik edecek • 
lerin derin insaf ve hakseverliginden emin 
olmazsa yapt1g1 i~lerde, hesablarda idari 
biiyiik mes'uliyetlere girip, devletin bi.i -
yiik anla§malannda imza koymaga, ta -
ahhiidlere girmege kendisinde cesaret go
remez. Binaenaleyh payidar bir devlet 
kurmak V'! bahusus ge~mi§ amlarm c;ii • 
riik ve y1bk enkaz1 iizerinde modern bir 
varhk tesis etmek istiyen bir millet it;in 
bu kaide daha ziyade onem ahr. Eski en
kazm temizlenmesi yolunda Tiirkiye dev-
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e li inde ark mi yollar1 $irk ile 
ukavelelere da r mUnaka,ala 

letinin ileriye gidi~ h1zmi anzalara ugrat
mamak ic;in arzettigim ~eref emniyeti e • 
sasma herkesin sad1k kalmas1 birinci va
zifedir. 

H assasiyet meseleai 
Bu sozleri nic;in soyliiyorum. arkada§· 

Jar? Ben bu meselede, o zamanki hiikfimet 
i~inde mevzuubahs i§te mes'ul tek ada -
m1m. Yusuf Kemal arkada§Im, bi\miyo
rum bugiin huzurlarile mi.i~erref o!uyor 
muyum, bu meselenin birinci miizakeresi 
cereyan ederken kendisi bir mti~avir hiivi
yetile alakadar bulundugu halde tltiz -
lenmi~tir. Meclisin bu kiirslisline ~1k1p 
narnus meselesini mevzuu bahsetmege 
mecbur olmu§tur. Bir mii§avir alakasile 
bir arkada§In bu hassasiyeti yamnda bu 
meselenin mes'ulii bulunan benim de 
makul bir ~izginin iistiine ge~memekle 
beraber hassasiyetimi gostermeklig;m ve 
hakikati miidafaa borcumu yerine getir· 
mekligim laz1mdir. 

;;imdi §Urasml arzedeyim ki bugUnkii 
maruzat1m Ali <;etinkaya arkada§Imlzm 
verdikleri izahat ic;erisinde yalmz bemim 
~ahs1ma ve 929 mukavelesine taalluk e
den noktalara aid olacakttr. Bu izahatla 
929 mukavelesi eserinin benim kanaatim
le ve sizlere de layik olacagma emin ol
dugum bir mii§terek kanaatle, tam, dog
ru, hakikatlere uygun, zamamn §Craitine, 
devletin ihtiyaclarma uygun oldugu an· 
la§IIacaktir. Ben bu kanaatimi size §;mdi 
delillerile arzedecegim ve bana dii§en 
vazifeyi bu suretle yapml§ olacag1m. Bu 
arada her noktay1 arzedeyim ki, te11kid 
etmek kadar tenkid edilmek te yaphgi 
i§lerde nefsine itimad eden, gi.itti.igii yo· 
lun iistiin, iyi, ileri olduguna inanan adam
Jar ic;in bir zevki mahsustur. Ben b!lha~
sa §ahsan huzurunuzda ovlinmenin bii • 
yiik adab noksam telakkisinde en ~ok mu
Sir olan arkada~lanmzdan biri oldugum 
halde soyliyecegim sozlerde boy!<! ~ir 
§emme alursa bunu bir hakk1 miidafaa 
vaziyetinde olan bir adamm sozlerindt. ta
bii bulursunuz zannederim. 

Ben tenkid etmeyi de severim. Haya 
hmda bana diiten vazifelerimin beni len
kid ve vazifedar kildigi sahnelerini zevk
le anyan bir adam1m. T enkid edilnjeyi 
de sureti mahsusada severim. Uzun za
mandanberi arkada~hk ettigim sizler be
nim bu vasf1mm elbette farkma varmi§· 
smizdir. Ben Biiyiik Meclisinize bir 
eser olarak ne getirrni§sem, onun en 
iyi c;1kmasmm hepimizin fikir, mtitalea v~ 
yardJm i§tirakile olacag1 hakkmda bes -
ledigim sabit kanaatle arkada§lanmdan 
bu i§le alakadar olacag1m tahmin ettik • 
lerimin tenkidini ve emeklerimi istemi -
§imdir. Bunu benim bugiin muhatab1m 
alan arkada§lanm kendi mii§ahede:erile 
teyid ederler. 

929 mukaveleainin muhaaebesi 
Bonaenaleyh arkada§Imm beni tenkid 

etmesinden teesstir duymu§ degilim. Mev
zuu bahsolan meselelerin yekununda, 
hakbinlikten ve 929 mukavelenamesinin 
hakiki mahiyetini kavramaktan uzak olan 
bir zihniyetten mliteezziyim. Y oksa he
piniz, Ali <;etinkaya da boyledir ve he -
pimiz de boyleyiz. Y aphgimiz i§lerin mu· 
hasebesini oliinciye kadar vermege Ata • 
tiirk rejiminin yiiksek. §eref ve namus 
borcu olarak soz vermi~ insanlany1z. 
(Bra va sesleri, alkitlar) 

Y ani §Unu dernek istiyorum ki §U veya 
bu gibi hareketlerimizden, herhangi biri
sinin incelenmesinden c;1kacak mah7.uru 
i:irtbas edecek bir yalan zihniyetinin bu 
Cumhuriyet rejiminde kokle§mesinin dii§· 
manlanyiz. (Alki§lar). Simdi arkada§lar 
929 mukavelenamesinin dokunulan nok
talarmi sarih ve hakiki simasile huzuru
nuza ac;acag1rn. Y aln1z on dan evvel bir 
vazifem var: 

Benimle mes'uliyet arkada§hgl yapan 
zatlann isimlerini de saym (:etinkaya bu 
kiirsiide mevzuubahsetti. Benden iki y1l 
evvel bir mukavele layihasJ yap1p Mec
lise arzetmi§ olan bugiinki.i Pe§te el~imiz 
Behic; Erkin bend en evvel N af1a Veka -
leti postunu i§gal ediyordu. Ger<;i onun 
iki y1l evvel yaphg1 mukaveleyi, iki y1! 
sonra ben biraz daha dtizelterek, biraz 
daha iyile§tirerek Medise arzettim. Ben
den iki veya he§ yrl sonra herhangi bir 
arkada§ degi§mi§ olan teraitin tesiri al • 
tmda belki daha iyi neticeler istihsal et
mi§ olurdu. 

Bugiin aramiZda bulunm1yan ve fakat 
bir giin bu devletin mes'ul bir vekili ola
rak bu postu i§gal etmi~ olan bir arka • 
da§am1zm giiniin §erait ve imkanlanna 
gore yapm1~ oldugu layiha bak1mmdan 
muahaze edilmesini ben hakh bulmam. 
Kendi burada bulunmadigi ve bu vazife
den ~ekilmi§ bir arkada§ oldugu ic;in bu 
noktay1 boylece tavzih etmegi bir vazife 
bilirim. Bilhassa Tiirkiyede demir yo! • 
culuk hayatmm ilerlemesi, iyile§mesi ve 
modern bir vaziyete ginnesinde ~ok erne
gi gec;mi§ alan Behit; Erkinin emegini bu 

miinasebetle burada kaydetmek borcu al
tmdayJm. 

Sonra benimle c;ah§ml§ olan Biirhanet
tin isminde bir miiste§ar da §oyle yapmi§, 
boyle yapmi§, deniliyor. Evet boyle bir 
mliste§anm vard1. 60-70 ya§ arasmda ih
tiyar bir zatt1. Nereden gelip bu vazifeye 
girdigini bilmiyorum. F akat benim vazi
fe ald1g1m zaman bu zat miiste§ar s1fatile 
elinden geldigi kadar c;ah§lyordu ve bu 
mukavele <;Ikhgi zaman da, zannederim, 
kendisi miiste§ar bulunuyordu. ihtiyarh
gmdan dolay1 vazifeden ~ekildi, yerine 
ba§ka bir arkada§ geldi. Binaenaleyh be
nimle beraber mes'uliyeti bana aid olarak 
~ah§an, bana yardlm eden, bugiin olrnii§ 
bulunan eski emekli bir Tiirk memuru ar
kada§Imizm da hizmetlerini burada kay
dederim. Miihendis Muhtar ve Nazif. 
Bunlar da bana yard1m ettiler. Ayni za
manda §imdi arzettigim biitiin bu simalar
la beraber, Yusuf Kexnal T engir§engin 
miiessir yardimmi gordiim. Bugiinkii ma
ruzatim arasmda rata bahsinde mas1 gel
digi zaman aynca bundan bahsedecegim. 

Mukavelenin yaptldtgr {'erait 
;;imdi arkada§lar, biz bu mukaveleyi 

ni;rin yaphk? De viet Lozan ahidnamesi -
nin hususi bir k1sm1 mucibince burada, 
Tiirkiyedeki imtiyazh §irketlerle harb so
nunun dogurdugu yeni ekonomik vaziye
tin icabatma uygun bir surette readap • 
tation yapmak odevi altmda idi. 

1925 te Lozan sulhu ve onun bagh • 
lan imza olundu. Saym Behic; Erkin ar
kada§Imiz Lozandan dort y1! sonra mu
kavelesini getirmi§ti. Ben de sulhtan 6 y1l 
g~mi§ oldugu halde ~1kard1m. Dedigim 
gibi biz burada readaptation yapmak bor
cu altmda idik. Gecikemezdik. Kullan • 
d1klan tahrik kelimesinden bunu bizzat 
de,ip getirmem gibi bir hafif koku c<Ikar
digim, tadilleri arasmdaki bu vaziyeti 
tenvir etmek i'<in bu noktay1 boyle k1saca 
kaydetmek isterim. 

Mukavele nedir? 929 mukavelesinin 
ne oldugunu arzetmeden evvel -hadna§i • 
nashk saymamamz1 rica ederim- alelitlak 
mukaveleleria ne demek oldugunu kisa
ca arzedeyim: <;iinkii arkada§lar baz1 
bedahetler vard1r ki onlan herkes bil • 
mekle beraber, bir hakkm mudafaas! za
ruretile bunlarm tekrarlanmasJ insan ic;in 
bir vazife oluyor. 

Alelitlak mukavelelerin, muahedelerin 
yaln1z baz1 harbler sonunda galib dev • 
letlerin siinglisii altmda imza edilenle1 
miistesna olmak i.izere ~ biitiin anla&ma • 
!ann, andla§malann mli§terek bir pisiko
lajisi vardu ve her anla§ma ve andla~ma 
da tarafeyn vard1r ve bu tarafeynin k~r
§Ihkh menfaatleri mevzuu bahistir. lki 
taraftan yalmz birinin nisab ve hesabma 
uygun bir mukavele akdi mevzuu bahso· 
lamaz. Binaenaleyh yeryiiziinde her kim 
bir mukavele yaptlm da yal~IZ kendime 
fayda temin ettim, bunda kar§I tarafm 
faydas1 yoktur derse mantJki i~am§la bu
na kap1lmaga imkan yoktur. lki tardm 
da mii§terek menfaati temin edilmdikc;e 
mukavele denilen hadisei hukukiye vaki 
olamaz. 

Mukavelelerde miitekabil laideler 
Her mukavele gibi 929 mukaveles;nde 

de bittabi devletin menfaati kadar §irke
tin de faydalan vard1r. Nitekim Ali <;e
tinkayamn §imdi huzurunuzda ikinci mii
zakeresi mevzuu bahsolan hathn satm a
lmmasl ic;in yaprnl§ oldugu mukav~lede 
de elbette her iki tarafm faydalan mev
zuubahistir. Enciimen mazbata muharri • 
ri Raif Karadeniz arkada§Irnizm bu pisi 
kolojiye temas ederek gec;en miizakere 
miinasebetile on soz olarak soyledigi bir 
kac; ciimle bu hakikati ac;1k bir surette or
taya koyar. Diyor ki: 

«- Bu mukavele bir kiil olarak goz
den gec;irildi. Nihayet ate tarafm da al
dlgl. beri tarfm da ald1gi ve verdigi-::lir. 
Amma topyekun bu devletin eline ge'< -
mesi lazimgelen bir mi.iessese satm alm
mi§tlr. Biz de bunu tasvib ettik.» 

Gayet tabiidir ve yerindedir. Y ap1lan 
mukavelenin kayidleri iizerinde hakikati 
gorme duygunuzu uyand1rmak i~in bura
smJ soyliiyorum. Benim yapt1g1m mu -
kavele de elbette benim sayacag1m fay
dalarm yanmda tabii onlarm da faydalan 
olacakhr. Bu gayet tabiidir. 

Her mukavelenin pisikolojik ikinci bir 
esas1 ve ruhi bir §artJ daha vardu. Bil -
Ja!sa bu §art i~inde bulundugumuz h
virde en miiessir alan §arthr. Her muka
vele it;inde ya~amlan giiniin ekonou:ik, 
politik, ve hatJra gelen gelmiyen daha bi1 
c;ok §artlarmm tesiri altmda yap1br. Giin
ler gec;er, bu §artlarm bir parc;as1 drgi§ir. 
Oteki part;asl biisbiitiin ba~ka bir sima 
ahr. Aradan sekiz yi! ge~tikten sonra her 
hangi bir mukavele, bugiiniin §artlanna 
hesab ve goriinii§iine gore tahlil ve tetkik 
edilince insan hakikaten farkmda olma • 
dan insafs1zbga dli§ebilir. 

Bunlan arzetmek iizere bulundugum 

• 

mukavelenin karakterleri iizerinde biz -
Jerde has1! olan fena tesiri pe~inen ivi tab
vii etmek ve tesir yapmak ic;in soylemi -
yorum. Maruzahm vaki oldugu vakit 
takdir buyuracaksimz. ~erait degi§mesi
nin yaprlmi§ i§ler iizerindeki tesiri bak1 -
mmdan birka~ misal vereyim. B:z bu 
1929 mukavelesini yaphgimiz vakit ona 
ekli olarak yiice huzurunuza bir de §ir
ketin mektubunu sunmu§tuk. Bu mek -
tubla biz §irketten Edirne Demiry0lunu 
Y unanistan hududu i~inden gec;mekten 
kurtacak ve kendi arazimizden gec;e · ek 
ayn bir hat yapmas1 vadini almi§tik. Bu
nunla beraber tabiidir ki, bu hattm in§aSI 
bilahare aram1zda yap1lacak, teknik ve 
mali anla§maya muallak bulunuyordu. 

Yunanistandan ge~en hat 
Bunu ni~in dii§iinmii§tiik? Bupi.inkii 

siyasi vaziyete gore, hatmmzdan boyle 
bir §ey gec;ebilir mi? <;iinki.i o zaman hat
tm Y unanistan ic;erisinden ge~en bsmm
da vatanda§lann her bak1mdan §ikayet -
leri devam ediyordu. Bugiin siyasi vazi
yet o kadar degi§rni§tir ki. o hududun i~e
risinde Tiirk meb'uslan biletsiz ve para
SIZ seyahat ediyorlar. Diinya nasi! degi
§iyor L. Biz bu mukaveleyi yaptigimiz 
malarda biitiin §eraiti hukukiyesi tarr.am 
olarak demiryolu hathm satm alml§l{k 
Mal bizimdi. Bizim o]an mah iga! et -
mek ic;in devlet bi.iyi.ik enerji sarfma 
mecbur oldu. Nihayet bir harb ilam mev
zuu bahsolacak kadar mesele biiylidii. 
Bundan sonra, y1llar gec;tikten sonra, 
Cumhuriyet hiikfimetinin, kuvvet ve e· 
nerjisi, diinyaca hiirmetle tanmmi§ olan 
yiice mevcudiyeti kar§lsmda devletin ma
h olan bir yerin gene devlet tarafmdan 
elde edilmesi arhk siyasi bir mesele te~
kil eder mi? 

Bazt mukayeseler 
Bugiin komi.ir havzasm1 satm ahyo • 

ruz. 0 zaman boyle bir meseleyi hatua 
getinnek bile mii§kiil oluyordu. Muaz • 
zam bir mesele olan Diiyunu umurr.iye 
meselesi de bu bak1mdan istifadeli bir 
mevzudur. Bu da bir~ok safahat ge~irdi. 
Blitiin bu degi§meleri ayni hi.ikumet yap
h. Hep zaman ve ~eraitin degi§mesi te· 
sirleri ... Belki bunun gibi 927 ve 929 
readaptation layihalan arasmda da fark
lar var. Duyunu umumiye i in hiikumet 
ba§ka bir mukavele yapt1. Giiniin icab• 
Ianna bakarak eski yaphg1m kendi be
genmedi. Kendi §artlanm bir daha de
gi§tirdi. Nihayet en son olarak tahitle • 
rin yansml da memleket mahsuli.i ile ode
meyi kabul ettirdi. Ayni hi.ikfimet ayni 
mesele i~in yann belki her hangi bir ba§· 
ka karar alm1yacak rn1du? Bu misal de 
§eraitin son y1llar ic;erisinde nekadar c;ok 
ve siiratle degi§tigini gosterir. Her muka
velenin diger mii§terek bir vash da bii
tiin mukavelenin ba§tan a§agi maddele -
rinin birden nazari dikkate almmast Iii • 
zumudur. <;iinkii bir mukavele biitiir, hi.i
kiimlerile ba§tan a§agl bir kiil te§kil ecler. 
insan bir mukavelenin her hangi bir mad
desini ayn alarak bir hiikiim yiirutmek 
mevkiinde kahrsa daima yamlmaga mah
kfim olur. Bunun gibi bir mukavelenin 
maddesini okuyup, bakm1z neler alm1 • 
§!Z, diye oviinmek, yahut neJer vermi~iz 
diye teesslir duymak dogru degildir. Her 
madde diger maddelerle beraber bir kiy
met ifade eder. 

Anla§malann bu pisikolojik karakteri 
i.izerinde muayyen bir hakk1 anlatmaga 
mecbur oldugum ic;in sizi biraz yorduk
tan sonra 929 mukavelesi lizerinde <;e • 
tinkayanm soylemi§ oldugu tariz nokta • 
lanm aydmlatmaga gec;ecegim: 

Once intizar hesabr... Bu intizar he ~ 
sab1 nedir? Arkada§lm bend en evvelki i -
zahatmda lutfetmi~. anlatmi§, §imdi ben 
de dogrusunu anlatacag1m. 

fntizar hesab1: Ti.irkiye, sahibi bulun
dugu ,Sark Demiryollanm i§letici bir §ir • 
ket olan miiesseseyi harb sonu olarak ayni 
i§letmeye devam etme halinde buakiyor. 
Hattm boyu 356 kilometrodur. Kilometro 
tulii iizerine 12.000 altm frankhk bir i§ -
Ierne masrafr kabul ediliyor. Bu para ye
kfinu ile i§letilecek olan hattm bo ~ 
yu 12.000 frankla darbedilince miisavi 
§U kadar frank edecek. Kazamlan pa -
radan bu yekfin <;Ikhktan sanra elde ka
lacak olan miktar yiizde 25 ve 75 olarak 
hiikumet ve §irket arasmda taksim oluna
cak. Bunu burada b1rakarak ba§ka tarafl 
anlatayim. Sonra fikirleri birbirine bag -
hyayim: ,Sirketin kilometro basma 12 bin 
frankhk alacag1 para i§letme ~asraf1 kar
§IhgJdir. Bir de malzemenin miitemadi su
rette yenilenmesi, Alpullu - Kn·klareli 
hattmm tesis masrafmm senelik miiretlc -
batmdan sonra da nizamnamede yaz1h o -
lan sermayenin faizle frejenera bu dort 
kalemin baligi olan yekfinu da aynot §ir
kete odemek laz!md!. 

Ilk hesablar 
Benim zamammdaki biirolanmiZ tara

fmdan §irket miiessislerile ba§ba§a ugra§l -
larak t1pk1 Ali <;etinkaya arkada§Imm an-

lathklan gibi - onlar isterler biz vermeyiz, 
biz isteriz onlar vermez • bu suretle yapl
lan miicadelelerden sonra nihayet ortaya 
bir tak1m rakamlar <;Ikiyor ve bu rakam
lar cern ediliyor. Bu dort kalemin yekfinu 
I ,227,152 frank ediyor. Bu rakamm bu 
kadar kesirli olmasi, 150 nin yanmda 2 
frang1 bile ihtiva edecek derecede kesir 
para gosteriyor ki, bu yekfinu bulmak i -
~in iki tara£ kafa kafaya bulu§arak ~a -
h§mi§lardtr. Surada bir noktay1 dahi ar • 
zedeyim ki, bendeniz biitiin bu maruzah
mi Bakanhkta mevcud dosyalarda, hi'<bir 
tetkikat yaparak arzetmiyorum. Ankaraya 
geldikten sonra Mecliste buldugum vesi -
kalarm ve mukavelelerin tetkikile aPedi
yorum. Binaenaleyh, bu rakamlann kiisu
ratJ hakkmda malumat verecek vaziyette 
di!gilim. Zaten buna liizum da yoktur. 

Arzettigim yekunu bulunca Ji:ket di ~ 
yor ki, kilometro ba§ma hesab edilen i§let
me masrafmdan ba~ka olarak bana buak
hgmiz yiizde yetmi~ be§le diger dort mas
raf i~in benim hakk1m qldugunu teslim et
tiginiz bir milyon §U kadar frank temin e
dilemezse ne olacak? Edilmiyor mu diyo
ruz, cevab veriyorlar, ~irketin bugiinkii i§· 
lemesine gore bu temin edilir, fakat onii
miizde uzun bir zaman var • 1929 dan 
1958 e kadar • 29 senelik bir miiddet -, 
bu mi.iddet ic;inde diinya o kadar dcgi§ir 
ki. bu ylizden bu yekunu odeyemiyebilir. 

Mii~kiil vazi.vet 
Bu vaziyette ne yapacaksm? N egosi • 

yasyon yap1yoruz, biz soyliiyoruz, bizim 
yiizde yirmi be§.imiz var. A~Ig1m1z olursa 
ondan oderiz. Amma ondan evvel bir§ey 
vard1r. T arifelere de zam edebiliriz. Bu 
hususta Ali Cetinkaya • zaptm bu nokta-
5!01 aynen akhmda tutuyorum ~ demi§tir 
ki: «Sirket» mukavelenin i'<indeki §artlar 
mucibince istedigi gibi tarifelere zam yapa
cak, hayu. $irket nas1l istedigi gibi tari • 
feye zam yapar? Tiirkiye c;obans1z siirii 
rnlidiir? Bun dan bu kadar sene evvel Ba
ron Hir§ maskarahklannm vi.icude getir -
digi tesirlere benzer meseleler, i§leri bugiin 
ta&avvur etmege imkan yoktur. 

Arkada§lar, §irket <;etinkayanm dedigi 
gibi 929 mukavelesine dayanarak hi'<bir 
zaman kar§Ihk bulmak i~in kendi kendine 
tarife:?e :zam :Ya'Pmak hakkma malik de ~ 
gildir. Kazancmm ki!ometra kar§Ihgi ye~ 
kunuhdan artanla bir milyon kiisur frank 
dolmazsa §irket ancak devletin muvafa ~ 
katile tarifelere zam yapacak ve bunu dol
duracakhr. Mukvele budur. Devletin mu
vafakatile diyoruz. $iiphesiz devlet nami
na vekil ya ben, ya Cetinkaya veya her • 
hangi bir §ahJs olacakhr. Hesab yapiyor
sunuz. Hakikaten goriiliiyor ki doldunnu
yor. Buna elbette kar§Ihk ister. Bunu ge~ .. 
Boyle konu§ma olur mu? Devletin tarife
ye zam muvafakati tabii olarak hattm ve 
halkm tahammiilii goze almarak ya vaki 
olur ya olmaz. Olabilir ki giiniin §eraiti 
tarifelere zamma imkan vermezse o vakit 
devlet diyor ki benim yiizde yinni be§ 
var, yeterse peki. Y etmezse, ben garanti 
ediyorum, devlet a'<IgmlZ! temin edecek. 
Bu ac;1klar olursa toplamp intizar hcsa • 
bma almacak. 

1929 mukavelesinden aonra 
Simdi burada psikolojik bir noktaya 

geliyorum. Cetinkaya arkada§Im muhve
lenin bu noktasm1 bu kiirsiiden izah eder
ken diyorlar ki, i§te bu 1929 mukavelesi 
mucibince ilk seneler i§letme neticesi na • 
s1lsa iyi gitmi§, ondan sonra bozulmu~. 
Y ani hattm geliri eksilmi§. Zaman ge~;tik
~e yaptigimiz mukavele mucibince arzet
tigim bir milyon kiisur rakam normal yol
dan temin edilemez olmu§. Bu farki intizar 
hesabma kayuyorlar. Bu hesab devletin 
borcu oldugundan §irket lehine yiizde be§ 
faiz koyacak. Eger a~1k olmazsa ayni he
sabda duracak olan yi.izde yirmi be§ dev
let hissesine, devlet lehine yiizde yirmi be§ 
faiz yiiriiyecek, yani kar~1hkh olarak bir 
intizar hesab1 tutulacak. Bu intizar hesab1 
iizerine Ali Cetinkaya diyor ki: 

«- ilk seneler dogru gitmi§, fakat son
ra bozulmup> 

Biz bu mukaveleyi onun dogru gittigi 
ilk senelerin en ba§t olan bir giinde yap
Ilk. Demek ki bizim yaphgJmiz mukavele 
yap!ldigi zaman i~in uygunmu~. Ancak bu 
suretledir ki mukavelenin hesablan fiJi h:~.
yatta ~eraitin ayni suretle devam ettigi 
miiddetc;e dogru gitmi§ olabilir amma o ~e
rait degi§mi§, zarar ba§lamiey, biitiin di.in
Ya mukavelelerinde zamanla bu degi§ik -
liklerin olabilecegi gibi. 

Kendilerinden soranm devlet hatlanmiZ 
tarifelerinde ne degi~iklikler olmad: ve 
neleri yapmaga, ne tedbirler almaga mec
bur olmad1k. 

Sonra Ali <;etinkaya arkada§Im diyar
lar ki, bu ilk senelerden sonra hattm geli
ri bozulmaga ba§laymca ve bore toplana 
toplana milyonu ge~rni§, 929 mukavelesi 
bu vaziyet iizerine satm alma hakkm1 der
pi§ etmi§ tir. 

Mukavele bir kiildiir. 0 mukavelenio 

ic;inde onun bir emniyet ' supapi vard1r. 
Buna dikkatinizi ~ekerim. Mukavelena -
menin bir maddesinde diyor ki, §rket her 
sene kanunusanide ve bu arada tabii intizar 
hesablarma taallfik eden tabla ve vaziyet· 
Jeri hiikumete getirip arzedecektir. Bunlar 
tabiatile arzedilmistir. Burada ben Veka· 
letteyken, sen Vekaletteyken vaziyeli 
mevzuubahs degildir. Biiralarda intizamh 
~ah§mak vaziyeti vard1r. Her sene §irket 
hesablanm getirip gostermege mecburdur. 
Binaenaleyh devlet aleyhine i§leme man· 
zaras1 goriiliir goriilmez ilk bozulu§U y1 -
lmda bore toplanmadan tedbir dii§iinmek 
buna ~are olurdu. Bugiin alacagJmiz ra§il 
tedbiri o zaman ~oze almarak bu bela dn· 
ha once ba§lffilzdan defedilmez miydi? 

Aleyhimize yigilmakta olan bu bore §a· 
yed bu hal devam edip te imtiyaz sonu o• 
Ian 1958 ydma kadar siirseydi nice alur· 
du halimiz? Devletin iizerine 1 0 • 15 mil· 
yon gibi bir bore yiiklenecekti- bunu <;e
tinkaya soyliiyor. Bu asia dogru degildir. 

Arkada§lar, on on be§ milyon degil. 
1 0 - 15 bin liramn bile yiiklenmesine lin
lean yoktur. <;iinkii boyle kabul edilince 
biz eski devirlerde oldugu gibi mukavele 
yapacag1z, onu i'<erisi gi.iveli bir kabm 
san yapraklan arasma defnederek ve ag
Zim miihiirliyerek nesillere devredecegiz. 
nesil degi§ecek, ac;acak, bakacaklar ki bu
rada bir facia metfundur. Ge~mi§ devir
lerin her§eydeki bu ihmalci §ianm bizirn 
i~in tasavvura imkan var m1? 

Arkada§lar, bizim yaptlgJmlz muka • 
vele hayat i'<in yap1hyor. Bizim ya§ayl -
§lmJz miiddetince her giin bizim hayat1 • 
m1za bagh olarak hayatiyetini rnuhafaza 
ediyor. Biz her giin hakikatler ara>nakla 
me~guliiz. Binaenaleyh Receb Peker 
929 mukavelesini yaptig1 vakit bu devle
le intizar hesabmd<m 1 0, 15 mil yon ye
kununda bir yiik buak1lmasma miintehi 
bir facia yapmJ§hr.. Bu dogru degildir. 
Vekalet mukavelenin bu ihtimalleri kar· 
5Ihyan diger rnaddelerini tatbik edina, 
hie; buna imkan yoktur. 

Daha evvelki devirlerde 
Bu mukavelenin demin arzettigim pren· 

sip bak1mmdan her rnaddesi tek basma 
bir hiikiim ihtiva etmez. Biri dige~ine 
bagh olarak hepsi bir kiildiir. Muka • 
velenin birinci maddesinde devlete mi1 ~ 
him bir' fayda temin edihyor. Ge~mii 
hesablan tafsil etmiyecegim. 923 te ve· 
yil gelmi§ altm farki olarak be§ misli ta· 
rife yapm1~ ve eski hesablann tanzimi de 
kararla§mi§. Bulunan bu hesablara gore, 
927 de be~ milyon diye konabilmi§ olan 
yekfin 929 mukavelesinde birinci madde· 
de bir buc;uk milyon frank arttm!m1~. 
bunlan soylememin sebebi, mes'uliyeti -
ni ta§Jd1g1m bir i§in yolsuz tarafrm degil, 
her taraf1m gostermektir. Enciimen ve 
biitiin alakahlarla s1k1 bir i§tirakle ~ah~~
yorduk. 0 zaman ba§kam galiba sayHl 
Maliye Bakam F uad Agrah, mazbata 
muharriri de Mithat Aydmd1. Enci.imen
le s1kl bir i§birligi yap1yorduk. Enciimeil 
be~ milyonu alt1 rnilyona ~Ikarabilirsek 
~ok iyi olacak diye dli§iiniiyordu. Bunu 
gizli olarak konu§mU§tuk. Alh milyon ~ 
da enciimenin memnun olacag1 mutaba· 
kata varmJ§hk. Ben §irketi daha faziast 
i~in siki§hrdJm. Buras! tamamen hatmrn~ 
dad1r. Aram1zda ink1ta oluyordu. ~ir ~ 
ket murahhaslan trene binip gidiyorlardJ. 
0 anda enciimene bir bitim hediyesi ol
mak iizere istediginden yanm milyon a!~ 
tm frank - ki bizim para ile iki yiiz bin 
lirad1r - daha koparmi§, enci.imene ge • 
tirdigim zaman arkada~lar memnun ol • 
muslard1. <;iinkii bizim enciimenle muta· 
b1k, kaldigimJz yekfinu 200 bin Turk li-

rasl kadar gec;iyordu. 

T edricen temin edilen menlaatler 
Nihayet hepsini mukayese ile soyle ~ 

nilmesi icab eden bir argliman olarak 
kaydediyorum. 929 da ben bu kadar 
soktiim. Daha sonralan ba§ka bir arka· 
da§ belki daha fazla sokebilirdi. Herkrs 
kendi yaphg1 §eyin degi§mekte bulunan 
harekat ve vaziyet kar§Ismda daima tun!( 
bir heykel gibi bozulmadan kaldlglnl id
dia edemez. Zaman her §eyi a~mdmyor-
927 projesinde de benim Milli Miidafaa 
Vekili olarak imzam vard1r. 0 vakit Ba~
vekil gene ismet 1nonii idi. N af1a Ve. • 
kili Behi~ Erkin, Maliye Vekili Abdul· 
halik Renda, o vakit biz kilometro ba§I • 

na 13 bin sokebilmi§iz. Aradan iki sene 

daha gec;tikten sonra kilometro ba§ma 

bin altm frank daha indirebildim. 356 
Km.X 1000, 356 bin altm frank eder. 

Bizim paraya tahvil edersek 142 bin be~ 

yiiz lira. Bu bir senede kanm1z. 0 za ~ 

mandan bu zamana kadar gec;en seki:t 

seneyi hesab edin. Y ekfinu bir milyoil 

139 bin 200 Tiirk liras1 eder. Y apilmlS 

bOyle bir kazancm hatmmzda kii~iik bir 

yer, iz b1rakmasJ ic;in bu hesablan soyle· 

dim. Ba§mlzl agntmamak ic;in ba~ka me• 
(Devam1 9 uncu sahitccle) 
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•elelere gec;miyecegim. Zaten onlar mev~ 
tu degildir. 

§imdi ra§aya geliyorum: 

Ra§a gesen miizakerede bu kiirsiide 
sok miihim bir §ahsiyet almt~ olan keli ~ 
jedir. Ben, evvela demin alelumum an~ 
a§malar bahsinde yaptlgtm gibi ra~anm 

lie ?emek oldugunu izah edecegim. Hak
lta§tnasltk saymamamzt rica ederim. Ra
bant~ ne oldugunu anlamakta benimle 
. ~gunkii saym Bakammtz arasmda esas 
lit arile biiyiik fark vardtr. 

]• ~a§a nedir? Ra§a kelimesi devlet var
~g~ •crerisinde hususi antrprizler fikrinden 
d °KffiU§tur. Bilhassa ecnebi antrpriz bir 
k evlet varhgt icrine hulul etti mi oraya 

0Ydugu sermayeyi korumak ister. 

? sermayenin i§letmesi icrin kendisine 
b~TJlmi§ olan imtiyaz miiddeti icrerisinde 
tr kazaya ugramamasmt temin ihtiya ~ 

b~ndadtr. ~u halde yurdumuza her hangt 
tr ecnebi antrprizi, gerek demiryolu yap
~ak gerek fabrika vesaire tesis etmek i· 
~ln •. kendisi i§letmek iizere bir i§ yapma 
Yaz:lyetinde olunca birinci i§ olarak der ki: 

«Bunu bizden hangi tarihe kadar sa
~~ almtyacaksmJz? Ciinkii ben buraya 
~r rnaksadile sermaye koyacagtm. hi

bin en feyizli zamamnda yaptlg1m i§e 
k akarak ne karlt i§tir diye satin almaga 
alkabilirsiniz. Bunun ic;in siz bunu ben~ 

den ne zamana kadar satm alm•yacak
s•n•z bunu soyleyiniz.» 

0 Zaman konu§ulur o hesabmt yapar
ken sen de hesabmt yaparsm o yiiz der 
len 70 dersin o 70 der sen 50 dersin. Mu
:abtk kahmr. Ondan sonrast icrin sahn a~ 
acakstn amma imtiyaz miiddetinin bana 

&etirmesi muhtemel olan mefruz hesabt, 
k.an da nazan dikkate almak mecburiye
hndeyim. 

Ra,a meselesi 
<;iinkii ben orada kalsaydtm yine ka ~ 

tanmaga devam edeeektim, buna kar§t 
tazminat vereeeksin, der. Bu kayd1 koy ~ 
durmadan hie; kimse, hie; bir eenebi serma
Ye devlet smm ic;ine gelip i§ yapmaz. Bir 
taraftan ra§anm tatbih i§i devlet ic;in de 
faydahdtr. 3 sene filan kalaeak. F akat ni
hayet bir gun gelip devlet menfaati ieab 
ederse ben bunu satm alacag•m der. Ra§a 
~artlanm koymakta sermayedar ic;in fay~ 
da, sermayenin kuver olmas1, yani mahfu
ziyeti icrin bir kapak bir miidafaa temini
dir. 

~imdi mevzua gelelim. Evvela Yusuf 
kern a! T engiqenk arkada§lffi!Zdan ba§h· 
Yarak konu§mayt daha uygun goriiyorum. 
l' engir~enk arkada§Jmlz o zaman devlet 
demiryollannm hukuk mi.i§aviri idi. Ben 
N afia Vekaleti mesuliyetini iizerimde tu~ 
tuyordum. Hatmmda bulunan bir nokta
tt arzetmegi bir veeibe sayanm. 

N afia V ekili s.fatile c,:ah§trken devlet 
demiryoilan hukuk mii§aviri olarak c,:ah~ 
ian Tengir§enk arkada§tmtzdan Nafia 
Yekaletine aid biitiin miihim i§lerde ken
disi ile konu§ffiak meeburiyetini hisseder
dim. Bu yard1m talebimi hie; bir vakit red
detmezdi. Bilakis temiz bir ozveri ile isti
§areleri kabul etti. Hepsinde istisnas•z dev~ 
let ic,:in fayda veriei §artlan bulmak yo -
lunda bana bir aydmhk tesiri yaptl. Bu
rada soz soylenirken her hangi bir arkada~ 
' 11t ismi mevzuubahsolunea ve bilhassa 
~iizakerenin portresinde de bir insanm hii
Vtyetine ve §eref sayd1g1 taraflarma tesir 
}'aptct bir koku sezerse titizlenir, hakkid1r. 

Ben de bu miizakerede olsayd•m, bu ar-
2.e~tigim §eylerin esas safhalan kar§•smda 
lttizlenmi§ olaeaktlm. Fa kat bir adam ic,:in l titizleneeek hususlarda miidafaada bu-
111nmak tabii bir hakttr. Y usuf Kemal ar
~~:ada§tmtz da kendisine taalluk eden hu -
S~slarda fikrini soylemi§tir. Kendilerinin 
~z esnasmda titizlendiklerini soylediler. 

akat zaptl okudugum zaman sozlerinin 
latnamile taraf1mdan serdedilen noktalara 
~l!tab,k oldugunu ~ordiim. Kendilerinden 
rlca edecegim, ~ark demiryollan mukave
ts~nin bu esas safhalan hakkmda kendi 
1klrlerini tekrar arzeylesinler. Belki o za
~an birdenbire hattrlamam•§ olabilirler. 

akat o giinden bugiine kadar ge~en za ~ 
~anda hat!rlanna gelmi§tir. zannederim. 

trast geldigi zaman bu safhaya temas bu
}'ursunlar. 

§unu da arzedeyim ki, o giinden bugii-
11.~ kadar Yusuf Kemalin §ahsile hicr go
~ll§medim. Bir konu§ma mevzuubahsoldu
&u Zamanda kendisinin serbest~~ fikrini 
~Ylernek vaziyetini bozmu§ olmamak ic;in. 

llsuf Kemal arkada§Jmla nas1l konu§tuk 
~~ nas1l mutab•k kaldtk. Ben hat1ram1 soy
l}'eyim. Bu hat Tiirkiyedeki ba§ka ecnebi 

dantrprizlerine- benzemez. Esasen bu hat 
. jvletin malt idi. Sirket burada sade bir 
l§ etme unsuru id.i. Binaenaleyh hattt 
5~1n almak mevzuubahis degildi. Mevzu
u ahsolan §ey, olsa olsa i~letme hakkmm 
sattn I 'd' B b' ik' · · n a 1Dmas1 1 1. u 1r. metst -ra§amn 
/ demek oldugu hakkmda demin malu ~ 
}'at arzettim- 1872 den benim mukavele 

aphg1m 1929 a k.adar yani 57 sene za· 
;an bu hat • tabii sahibler degi§iyor, A -
~ Us~urya oluyor, Fransa oluyor, devlete 
b~~•.Yor . .Simdi burada yurda yeni gelerek 
tr I§ Y b' b' . k .. b apan ecne 1 tr ~tr et tc,:m mevzuu 

d ahsolan miiddetli ve imtiyaz sonuna ka-

ar tazminath klasik bir ra§a meselesini 

bu vaziyette dii§i.inmege imkan var mt ~ 

929 mukavelenamesine gore 
929 mukavelesinden sonra §irketin 29 

sene zamam kalml§. Klasik ra§a §ekli di.i
§i.iniirsek bu miiddetin mesela i.ic,:te ikisi ve
ya yans1 kadar bir zamanda ra§a hakkl
mlz olmad1gmt yazmak laztm geleeekti. 
Y ani 929 dan 49 a, bu olmazsa 1935 e 
kadar Tiirkiye §irketten i§letme hakkm1 
alamJyaeaktt. Bununla kalmaz. 1945 ten 
imtiyaz sonu olan 1958 senesine kadar da 
tasavvur edilen karma mahsuben her sene 
ic,:in bu kadar hesabile §U kadar para ver
meyi taahhiid edeeektik. Boyle ~ey ya~ 
p1hr mt? 

Arkada§lar, ra§a diye zihnimizde bir 
heyiila var, bir vahime var. Mefhumlann 
k1ymeti onlann hayattaki rollerinden iba~ 
rettir. Mefhum diye )ugatteki manasile a
lman herhangi bir kelimeyi hergiin degi:}en 
hayata aynen tatbik edemeyiz. T atbik et
tik mi mahvoluruz. Avrupah, adamm icar~ 
§!Stna bOyle aldattct kli§elerle gelir avlar, 
ahr beraber gotiiriir . .$uras1m da arzede • 
yim ki, ra§a meselesini mevzuu bahsetme
dik degi], nazan dikkatimi bilhassa eel -
betti. Ra§a teklifi once onlardan geldi. 0 
zamanki mazbata muharriri arkada§JffilZ 
bilmem hat!rlarlar m•? Bir arkada§Jmm 
hat1rasm1 bu kadar zorlamak istemem. 

Bana ra§a maddesini onlar ac,:mca ben 
uyand1m, ben devlet hayahnda 40 muka
vele yapml§ teeriibeli bir adam degildim. 
Derhal dedim ki bu teklif onlardan geldi
gine gore bunda bir marifet var. Ba§veki!le 
konu§tum, belki Saracoglu ile de konu§ • 
tum, oyle hat~rhyorum, T engir§enkle ko
nu§tum. korkulanm1 soyledim. «Tamam» 
dedi. T engir§enkin tekrar ha t1rasm1 ihya 
etmek isterim. Onlann istedigi ve §imdiki 
Bakanm bahsettigi §ekilde bir ra§a ic,:in 
yok yok dedi. Y almz bizim ra§a diye bir 
hakktmtz, devletin hiikiimran!tk hakk1 o ~ 
larak vardtr. Bu boyledir amma, bir dev
letin rejimi buna miisaid olmazsa ... 

Tiirk rejiminin manasr 
Arkada§lar, bu devletin rejiminde mu

sadereye gidilemez. Tiirkiyede mal, mes
ken masuniyeti vard1r. Hi~bir sermayenin 
ve §irketin mah bu memlekette kendi ak • 
dettigi mukavelenin tahmil ettigi kiilfetler 
harieinde musadere edilemez. Tiirkiye re
jiminin simas1m diinyada bir parlak giine§ 
gibi irtisam ettiren, t§Ildatan §eraitten biri
si de budur. 0 halde ra§a hakb diye iste
dikleri tarzda miiddetli bir madde koysay
dlk ne olurdu? Simdi mukavele madd~.le
rinin birbirine eklenmesi mast geldi. Ote 
taraftan intizar hesablarmdan aleyhimize 
bore toplanacak, ondan sonra kanunusa ~ 
nide senelik hesab gelecektir. Bu hesab 
gostereeek ki zarar devam ediyor. 

Halbuki konan miiddete gore ra~a za
mam gelmemi§tir. 0 zaman bu <;tkmazdan 
nas1l kurtulurduk. hte benim emniyet su
papt dedigim budur. Benim mukaveleye 
koydugum 13 iinci.i madde mueibince is
tedigim zaman §irkete gel buraya hesab 
goreeegiz, benim aleyhime bore toplam
yor. Seraiti ikttsadiye degi§ti, hatt1 satm 
alaeag1m derim. Boyle altmr ve almd1 da. 
Burada Ali Cetinkayayt tebrik ederim. 
Amma, §Unu da tasrih edeyim ki eger Ali 
Cetinkaya zannediyorsa ki ben onlan zor
ladtm da, satm almmaz bir§eyi ben ald1m. 

Arkada§lar, bu yanh§hr. Sermayenin. 
hattm ne demek oldugunu Avrupah bir 
§irketi bu devletin smH Ian i~inden ve 
hakkm vermedigi yoldan haklan zorhya
rak siiriip atmaga imkan yoktur. ~unun 
i~in imkan yoktur, diyorum. <;iinkii o git
mez, zorlamrsa, beynelmilel hak tahsili
nin yoilan ve r;areleri vard1r. Nihayet 
hakeme gidersiniz ve zorlaymca haks1z 
olursunuz. <;etinkaya diyorlar ki, §irket 
adamlan soze ba§ladlklan zaman «sizin 
ra§a hakkm1z yoktur» dediler. T abii ar
kada§lar, Avrupah adamlar, boyle konu
§Ur. Ali <;etinkayaya sade ra§a mese • 
lesinde bunu demi§ler. Kendi izahlan a
rasmda buldugum birkar; satm aynen o
kursam bu babdaki fikrimi tavziha me ~ 
dar olur iimidindeyim. 

Alpullu ~ Y e~ilkoy hattr takasr 
Benim 929 mukavelesile yaphg1m i§ • 

Jerden birisi Alpullu - Y e§ilkoy hath ta
kast idi. Bitmi§, halledilmi§, bu yolda a-
1 aeak, vereeek kalmamt§tl. Fa-kat ~irket 
<::etinkayamn online onu da tekrar ge ~ 
tirmi§ ve demi§ ki, ben bunu da isterim. 
Bu ka~ paradn biliyor musunuz arkada§~ 
lar, 955 bin lira. 

Ali <;etinkaya diyor ki: 

«- Kendimizi zorlad1k, dosyalan ka
n§tlrdlk, arad1k ve nihayet anlad1k ki 
bizden takas olmu§ §eyleri de tekrar is ~ 
tiyorlar. Reddettik.» 

Evet isterler, bizden takas olmu§ §ey
leri de isterler. Baron Hir§'in ve tarihe 
bugiinden itibaren defnedilen ~ark De
miryollanmn soyueu ve som~riieii ~ah ~ 

siyetinde bu bir an'anedir. Soygunculuk 

an'anesi. 0 miiessese kar§mlza gelip ko

nu§tugu zaman, sizin halinize, irfanmza, 

o giinkii vaziyetinize bakar ve get:rmi~ 

oldugu ktrk tiirlii oyunlu teklif i~inden 
vaziyetinize gore olam se~er ve kendisi

nin hakkt imi§ gibi yiizii ktzarmadan is

ter. 

Evet, evet oyle demi~ti. «alamazstn!Z, 

CUMHURIYET 

Tiirkler- Frans1zlar Miistakil ressamlar 
Bir FransiZ gazetesinin 

cemilekar bir yaztsi 
Paris 27 (A.A.) - Anadolu Ajan· 

smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Temps gazetesi, yaz·<hgJ bir makale • 
de Tiirkiye biiyiik el~isi Suad Davazm 
<;anakkale muhariblerile m~hul aqker 
abidesi oniinde yaptlan merasimde bu ~ 
lunmasm1 eivanmerd bir hareket saymak
ta, Tiirkiin yiiksek ve emsalsiz yaradth ~ 
§IDI gosteren bir taktm harb menk1beleri 
naklederek demektedir ki: 

«- Tiirkler ve Fransdar harbin er 
gee; atlat!lan bir buhran oldugunu ve bu
nun kar§1hklt sevgi ve saygtyt azaltma • 
mas1 gerektigini anlatmJ§lardtr.» 

Zafranbolunun en 
ihtiyar adam1 

Zaframbolu (Hu
susi) - Muhitimiz
de bir astrhk hayat 
yiikiinii omuzlann -
da metanetle ve hala 
ta§JyabUen kimselere 
s1k s1k/ rasgelinmek
tedir. Gec,:enlerde 
112 ya§mda bir 
kadm gormii§, di§ -
Jeri sapasaglam, goz 
lerinin feri yerinde Hatib Dayt 
torununun torununu evlenirken goren bu 
kadma hayret etmi§tim. 

Son defa tam§hg•m Hatib Dayt bu 
kadm• bashrml§ bulunmaktadtr. Y a§lnt 
pek iyi bilmiyen bunun 1270 arabi yJ!m

daki vukuatlardan bahsedi§ine bak1hrsa 
astrdidelikte eivanmmn rokordmeni ol ~ 
dugu meydana <;1kar. 

Dabaglar koyii e§rafmdan olan Hatib 
Dayt, yakaland•g• grip dolayJsile Kara • 
biik fabrikalanmn temelatma §enligine 
gidemeyi§ine c;ok hayJflanmaktadJr. Ha -
tib Day!: «Cok ya§ad•m ogul, fa kat §U 

son on, on be§ sene ic;inde o kadar c,:ok 
degi§iklik gordiim ki akhm bazan i§lemi
yor. Kim derdi ki buralardan yollar ge ~ 
c;:eeek, fabrikalar kurulacak.» demektedir. 

Afrikada bulunan Alman
larm talebi 

Berlin 27 (A.A.) - Ne§redilen bir 
tebligde bildirildigine gore, Afrikamn 
cenubu garbisinde bulunan Almanlar, 
Milletler Cemiyetinin mandalar komisyo· 
nuna bir muhhra gondererek Almanlann 
hayat haklanmn tanmmamasmda 1srar c
dilmesini protesto edeeeklerdir. ~imd1 
Afrikanm eenubu garbisindeki siyasi 
kan§lkhklann hakiki sebebi Almanlann 
haklarmm tamnmamastdtr. 

ra§a hakkm1z yoktur>> demi§tir. «Bana 
bu milyonu vereeeksiniz» demi§tir. Ra§a 
hakk1 13 iincii maddede en faydah §ekil 

olan mutlak bir tarzda varken yok de • 
meleri de t1pkt boyledir. 

Ra,a hakkr 
Arkada§lar, Ra§a hakk•m•z vardtr ve 

ra§a hakklmlz oldugu i~indir ki, Ali <;e
tinkaya bu i§i ba§ardt. Y oksa kar§tntza 
gelen adamlar bu hukukun bizde olma • 
d1gma kani olsalardt ah§ mukavelesinin 
netieesinde de kendilerine bir zarar ola ~ 
eaksa bu anla§maya yana§mazlar ve son 
anla§ma yapllamazdt. 

1929 mukavelesinde ra§a hakk1 var 
mJd!T, yok mudur? Tekrar iistiinde du ~ 
ruyorum, c;:iinkii bunun bir piiriizlii nok
tasl kahyor. Saym hukukc,:u arkada§lamn 

bilhassa dikkat buyursunlar. Bundan ev
velki miizakerelerde Vekalette bir taktm 
zatlann reyleri altmyor, isti§areler yapt

hyor. V ekilin zabtttaki ifadderinde bu 
kayidler vardt. Hatta Mustafa Sere£ ar
kada§lmlzm, T engir§enk arkada§lffiiZtn 
miitaleasmda da bu kayid vard1r. 0 nok
tayt bilhassa aydmlatmaga ehemmiyet ve
riyorum: «Ra§a hakkl vard1r amma bu 
hiikiimranhk hakkma miistenid ra§a hak
kJdtr ... Y ani bu hakla devlet her§eye sa

hibdir. Devlet tazmin eder ve sen hatta 
zarar verdin c,:tk git>> der. Bu hak akde 
miistenid degildir. Y ani «akde miistenid 
ra~a hakkt yoktur» diyorlar. Belki ben 
yanh§ anladtm. Aflanm rica ederim. Ek

sigi varsa tamamlasmlar. Bence 929 mu
kavelesinde akde miistenid ra§a hakkt var
dJr. fzah edeeegim: 

Arkada§lar, akid neye derler? Muka
velede on iic,: madde vardtr. Bilhassa on 
iic,:iinci.i maddeyi koyan benim. Bu mad
dede «maddeyi okuyarak» her iki tarafm 
bag!. kaldtgt para einsi noktai nazarile 
beraber mutlak ra§adan bahsedilmiyor 

mu? 

( Anadolu Ajansr, $ark Demir· 
yollarr hakkrnda cereyan eden mii· 
naka~alartn zabrtlarrnt gece servi
sine brraktrgr ve ~ok ge~ olarak 
verdigi i~in tamamrnr maalesef bir 
giinde nefredemedik. Mabadini 
yarm verecegiz. Okuyucularrmtz· 
dan oziir dileriz.) 

Babkesirde bir resim 
sergisi a~tyorlar 

San'atkann hakiki vas1flanm ta§tyan 
ressam, heykeltra§ ve dekoratorlerimizin 
onda sekizini bir araya topbyan Miistakil 
Ressamlar ve Heykeltra§lar Birligi yur
dumuzun en esasb san' at kurumudur. 
Kii§ad olundugu 1928 tarihindenberi 
san' atm ken dine has olan samimi havast 
ic,:inde miitevaz1ane c,:ah§makta ve halk1~ 
m1za eserlerile, sergilerile hitab etmekte
dir. 

On y1l evvelsine kadar, sade lstanbul
da, y1lda bir kere a<;tlmakta olan sergi~ 
lerimiz miistakillerin te§ekkiiliinden sonra 
y1lda dort, be§ defa, muhtelif §ehirlerde 
a~1lmaga ba§laml§tlr. Bu suretle, plastik 
san'atlanmlz vatanda§lanm1z ic;:in uzak 
ve silik bir havadis olmaktan c,:Jkml§; ser~ 
gilerle; sergilerdeki eserler hakkmda ve
ri! en izahatla; umumi san' at meselelerine 
dair hamlanan konferanslarla yurdu~ 
muzda hakiki ve §iimullii bir san' at hare
keti ba§gostermi§tir. 

Miistakiller, son bir sene ic,:inde; is tan~ 
bulda (Turan Barda), Ankarada (inkt~ 
lab Sergisinde), Atinada (Tiirk San' att 
Sergisinde), Zonguldakta (Halkevin ~ 
de), Burs ada (Halkevinde), Belgradda 
(Turk San' att Sergisinde) eserlerini te§· 
hir etmi§, muvaffakiyetler kazanml§hr. 

Birkar; giine kadar da Bahkesirde, yiiz 
on tablo ile zengin bir sergi a~mak iizere
dir. Bu ser~ide inkllabtmtzt eanland1ran 

kudretli eserler vard1r. Mesela: ~erefin 
(Y eni Mekteb) i, Alinin (Komi.ir Oca
g•), Cevad ve Ereiimendin (Orduya ka
VU§an Canakkale) tablolan her baktm· 

dan muvaffak olmu§ eserlerdir. Bahkesir 
sergisi §imdiye kadar istanbul ve Anka
rada a<;1lan mutad sergilerden hem kalite 
ve hem de kantite itibarile iistiindiir. 

Miistakiller Birligi, biitiin bu faaliyet

lerinden sonra haziran ic,:inde Ankarada 
ac,:tlacak olan umumi sergiye de dikkat 
ve itina ile haztrlanmaktadJr. Mill! san' a~ 
tlmlzm yaytlma ve yiikselmesine eanla 
ba§la c;ah§an Miistakillere daha biiyiik ve 
devamh muvaffakiyetler dileriz. 

Ba,vekilimizin Belgrad 
seyahati 
[Ba§taratz 1 tnct sahifese] 

ismet lnonii, Bulgaristanda, payitah
tmda Majeste Kral ve hiikumeti tarafm
dan gordiikleri dostane· kabulii ve Bal

kanda sulh fikrinin iyi kom§uluk mi.ina ~ 
sebetlerinin yeni bir terakki gosterdigini 
kaydetmi§tir. 

Parti Grupu bunu biiyiik memnuniyetle 
kar§JlamJ§hr. 

Bugiin memleketimizde muhterem mi· 
safirimiz bul unan lrak Harieiye V eziri
nin resmen memleketimizi ziyeretlerinden 

bahsedildigi zaman meb'uslar Irak ~ Tiir
kiye aras1gdaki samimi dostlugun bu yeni 

tezahi.iriindeki yiiksek k1ymeti hararet ve 
sevinc,:le telakki etmi§lerdir. 

Yurdda anadili hakim 
ktlmak i~in faaliyet 

[Ba§tara!t 1 fnci sahttesel 

de yiiriitmek maksadile Ankara Parti 
merkezinde Parti Gene! Sekreterinin ri
yasetinde bir Merkez Hars Komitesi ku
ruldu. 

Bu komite Seyhan meb'uslart Hilmi 
Uran, Esma N ayman, Ali Miinib ~~ • 
mar, General Naei, ibrahim Mete, 0 · 
mer Bierer, Tevfik Tarman ve Baltkesir 
meb'usu Orgerveren, ic,:el meb'uslan E

min, F erid Celal, Fikri Mutlu, Hakk1 
Saydam ve Hamdiden miite§ekkildir. 
Komitenin ba§kanhgma Seyhan meb'usu 

Hilmi Uran sec,:ildi. Orgerevren de sekre
terligini yapaeakhr. Ogrendigime gore 
diger bazt §ark ve cenub vilayetlerinde 

de boyle mahlll hars komiteleri te§kili 
ic;:in te§ebbiislere giri§ilmi§tir. 

Ordumuzda yeni bir s1ntf 
ihdas ediliyor 

[Ba§tarajt 1 !nc! sahi!ese] 
zaruri mi.itehass1s i~~inin ~imdiden ha
zrrlanmasidir. 

Bu srmfa aynlacaklar, miiessese erah 
gibi 6 ayhk talim ve terbiyelerini piya
de alaylannda gordiikten sonra iki sene 
de krt'a, miiessese veya askeri fabrika
lara verileeeklerdir. 

Bu layiha Meelisin yarmki i~timam
da gorii§iilecektir. .. ' 
Iran gazetelerinde doatane 

ne§riyat 
Tahran 27 (A.A.) - Pars ajans1 

bildiriyor: 
Tiirk heyeti murahhasasmm muvaffa· 

kiyetle neticelenen vazifesinin hitamt mii
nasebetile, gazeteler ne§rettikleri mun 
makalelerde iki memleket arasmdaki kar~ 
de§lik miinasebetlerinin samimiliginden 
dolayt pek ziyade memnuniyet goster ~ 
mektedirler. 
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Italyadan Habe§istana 
giden gelin alay1 

Orada yerle,en italyanlarla evlenmek •• uzere 
h~kumetin nezareti altmda 1500 gene, giizel 

~Ikb ve dine;: italyan kiZI yola 

Bir valcit Habe$istana asker taJil1Jan Galambos vapuru $imdi 1500 gelin gotiirilyor 

Roma, nisan - Cenova !imam !tal- kanunla italyanlann Habe§lerle evlen -
yan biiyiik vapur kumpanyalannm Arne- melerini kat'i bir §ekilde ve §iddetle me -
rika, Afrika ve J aponyaya seferler ya • netmi§tir. Bu memnuiyetten sonra tabia
pan en biiyiik iskelesidir. ~imdiye kadar tile orada bulunan italyanlann evlenme
bu limana gelip giden muazzam yolcu Jeri hiikumet i~in halli ieab eden bir me
vapurlan ve §ilebler arasmda ic;:lerinde sele halini alml§hr. 
c,:ok garib yiikii olanlar da bulunmu§tur. hte bu sebeble hiikumet bir ay kadar 
F akat bu biiyiik vapurlann kaptan ve evvel biitiin vilayet gazetelerile italy an 
tayfalarmm bu defa Kolombos transat - kadmlanna ilanlar yaptp Habe§istanda 
lantiginin ald1gt hamule kadar sevimli ve aile te§kil etmek arzusunda bulunan bii -
ho§ bir yiik naklettiklerini hat!rlamadlk - tiin ktzlan ~ag•rm•§ ve gitmek istiyenle
lan muhakkaktJr. rin hirer istida ile salahiyettar fa§ist ida-

Kolombos transatlantigi son iki sene rehanelerine miiraeaat etmelerini bildir ~ 
esnasmda Cenova' dan italyan Eritre' sin- mi§tir. 
deki Massuan' a on sekiz sefer yapml§ • Bu davete ieabet eden vilayet 
tt. Habe§istan muharebesinin hamlan - ahalisinin her tabakasma mensub italyan 
dtgi ve devam ettigi ilk sene ic,:inde va- ktzlannm miktan inamlmtyacak kadar 
purun ta§tdJgt binleree yolculan ve e§· c,:ok olmu§tur. Bu hal, hila hayal ve rna· 
yay1, amele, asker ve muharebe levaztml cera hevesinin kadmlann en ba§h bir 
t§kil diyordu. Son aylar zarfmda da ar· karekteri oldugunu ve kendisinee sevgili 
ttk italyan memaliki arasma girmi§ olan addedilen bir mevcudiyetin yamba§mda 
bir memlekete para kazanmak, zengin ol- mii§terek miisaraanm zamammlZin k1z ~ 
mak emelile ko§Up giden kii~i.ik serma - lanm eezbetmekte oldugunu pek giizel 
yeli ftalyanlan ta§Jffil§h. gostermektedir. 

Gec,:en hafta ise Kolombos' a 1500 F a§ist idarehanelerine yaztlmak ir;in 
gene ve dine italyan ktzt yiikletildi. Va- ko§an k1zlardan italyan hiikfimeti §imdi
pur gi.ize] ve sevimli yoleulanm ahp ta lik 1500 iinii sec,:mi§tir. Bunlar, miiracaat 
nhttmdan halatlanm c;ozerken etrafma edenlerin en giic,:lii kuvvetlisi ve Habe -
toplanmt§ olan yi.izlerce ltalyan anas1 §istan iklimine tahammi.ile en mi.isaid o· 
sahilden gozya§larile rslanml§ mendille - lanland1r. Hiikfimet bu gelin namzed • 
rini salhyarak k1zlanna mes · ud istikbal lerine miimkiin olan her tiirlii yard1mlar· 
temennisinde bulunuyorlardt. ltalyan ga• da bulunmag1 tahayyii] ettigi gibi kan ko
zeteleri §imdi yolculugun sebebini izah eahk hayatlarmda mes'ud olacaklanna 
ediyorlar. da kefil olmu§tur! 

Son aylar zarfmda Habe§istana iskan Bunlardan istedikleri gibi koca hula • 
edilmek iizere 160,000 den fazla !tal - may1p ta geri donmek istiyenlerin biitiin 
yan gonderilmi§ti. Hukumet, ltalyaya masraflanm hiikumet deruhde etmi§tir. 
nazaran iklimi ve ahvali bamba§ka o!an Gene k1zlardan evlenemiyenler de iste • 
bu memlekete ltalyanlarm gitmesini te§- dikleri zaman Romaya donebileceklerdir. 
vik ve or ada miistahsil vaziyete girmeleri Fa kat tahmin edildigine gore geri do~ 
i~in bir tak1m imtiyazlar vermi§ ve boy- necekler pek az olaeakttr. Ciinkii hiiku
!eee italyanlann Habe§istana ragbetmi met §imdiden ikinei bir «gelin alay1» ha
temin etmi§tir. F akat 1 talyan ukmm mu- mlamaga ba§lamJ§hr. Pek yakmda Ce -
hafazast ic,:in c;:ok §iddetli davranmt~ ii~ nova' dan gene bir <<gelin vapuru» hareket 
ay kadar evvel Mussolini'nin ~tkardtgt btr edecektir. 
I till I 11111111 I II II I I I I I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II Ill Ill I I I I I I I I 11 II 1 111 I I II II I II I Ill I Ill I II Ill Ill 1111111 II I I Ill I 11 1111 Ill 111 

ingilterede tac • • merasimi haztrhklari 

12 mayrsta yaprlacak olan tac giyme meras1mr haz1rhklarr adam ak1lli 
ilerlemi11tir. Ge<;enlerde Londra sokaklarmda, saltanat arabasmm ge<;i§i pro
vast yap!lml§ ve bu badise on binleree ki~i tarafmdan takib edilmi~tir. Sag
daki resimde. bu vesile ile, Windsor §atosu bah<;esinde, miiteveffa Kral Be
§inci George i~in yaprlan abide gorlilmektedir. 

Amerikada gene feyezan 
felaketi ba~gosterdi 

Nevyork 27 (A.A.) - Ailegani 

daglan mmtakasmda durmadan yagan 

yagmurlar, Pensilvanya' da geni§ feye -

zanlara sebeb olmu§tur. Ohio, Virjinia 

ve Maryland' da da feyezanlar ba§lamt§· 

ttr. Pittsburg ve Johnston §ehirlerinde ne

hir kenarlarmdaki mahaller sahilden tee· 

rid edilmi§tir. Eger Ohio nehri sular: 

yirmi dort saat daha yiikselmekte devam 

ederse, vaziyet ~ok fenala§aeaktlr. Bitts~ 

burg belediyesi, §ehir merkez mahallele

ri halkmm ba~ka yerlere nakli ic,:in. §im 
diden laz1m gelen tedbirleri alml§llr. 

Johnston ve Cumberland §ehirlerinde her 

tiirlii miinakale durmu§tur. Sular, Virji

nia' da Orange' da bir kopriiyii abp go -

tiirmii§tiir. Muhtelif §ehirlerde birka~ 

ki§i, feyezanlara kurban gitmi§tir. 

Eski Romanya Prensi Viya
nada ceza verdi 

Viyana 27 (A.A.) - Eski Roman· 
ya Prensi Nicolas, diin ogleden sonra 
hususi tayyare ile buraya gelmi§tir. 

Prens, buradaki makamah, geleceginden 
haberdar etmedigi ic,:in para eezast ver • 
mege meebur olmu§tur. 

Prens Nicolas, bundan sonra Grand
Hotele gitmi§ ve orada trenle gelip ken-

disini bekliyen zeveesine miilaki olmu§ -
tur. Prens, beyanatta bulunmaktan icrti
nab etmi§tir. 

Litvanyanm bir tekzibi 
Kaunas 27 (A.A.) - Elta Ajan • 

smm bir tebligile, Lituanya miihimmat 

fabrikasmda Sovyet miihendis veya mi.i

tehasstslan bulundugu ve yahud Sovyet 

vatanda larmm fabrikada nezaret eyle • 

mekte olduklan hakkmda Var§ovadan 
yay1lan haberler, yalanlanmaktadtr. 
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Soldan saga: 
1 - Sessizlik. alfabede bir harfin oku -

nu~u. 2 - Buyuk bir tazylkm altl'nda ka
lan, ruzg:i.r. 3 - Bir edatm kisaltilmi~l . 
susleyip ~enlendirmek. 4 - Rak1ya konn
lan bir mad:!e. 5 - Deniz ol~tisu, yiik.,~ l: 

fiat. &- Baz1 kap!lann iintinde bulunur. 
ku~lar onunla UGarlar . 7 - Dost bir devlct . 
alfabede bir harfin okunu~u . 8 - Dil. 9 _ 

Arabca c su • . orta derecede hararet. nota 
10 - Me$guliyet, Asya kit'asmda bir ya -
nmada, iiz tiirkc;e giizel san':tt . 

Yukandan aljag 1ya: 

1 - Tehlikeden uzak olmaklik, bir soru 
ectat1. 2 - Heves edi~. yiizlin aksammdan 
biri. 3 - Bir rab1t edati , bilgiG. 4 _ Millet 
kiyafet. 5 - Blr sorn ectal! . bir say1. biiyilk 
zahire amban. 6 - inleyi~ . akim. 7 - Ku
liibe. 8 - Mlithi~. 9 - C:ekmek. herke-;in 
kendinde oldngunu lddia eltigi ~ey, bir 
dilde • eve ts 10 - Kolnn ucu , bir cins ku
ma~. 

Evvelk i hulmaranm haiiNlilmi!! ~t>k l i 
:! ;{ ~ !.. r. 1 ' ~ 1 Cl 

11F IAIRIAIBI i l•luo l i 
:? E l ~ l i lr l• L1 i I s lAIN 
~ Nl i l s i A I N I • · u· ~RI• 
~ i IRIAIK '• GIEIKI t IL 
•' KIEIL • IKIE I TIE IBIE 
" EIT1EIK'• INI•Isi•IR 
- LI• I• IEI FIEIL I i IKI•I 
' i IMIAILIEI• IAIR IAIB 
~~· I A I L EIN I i I• I• IFIAI 

10 M IAIKIAI. IAIR I Al1_ 

( ' 
ist. Borsas1 27/4/937 

PARALAR 

Geri bxrakxlan ko~ular 
Devrek KlZ!lay Kurumundan: 
Kazam1zda 2 may1sta yap!lacafpm bil -

dirdigimiz pehlivan giire§i ve at ko§ulan -
mn 6 hazlran pazar giinline tehir edildi -
gi alakadarlarm malumu olmak uzere ilfm 
olunur. 

Gaib aramyor 
1328 senesinde Amerlkanm Lave! Pipo

dl $ehrine giderek m·ada yerle~en ve sou 
mektubunu 1926 senesinde Kaliforniya'dan 
yazan kardc~im <;:emi~kezek kazasmm Ha
cicami mahallesinden l;iekerogullanndan 
Hasan oglu Firkatten o vakittenberi haber 
gelmemi$tlr. Hayat ve mematl hakkmda 
malumati olanlarm a~ag1daki adresime 
bil:tirmelerini insanlyet namma rica ede
rim. 

Elftziz Nailbey mahallesinde Qemiijke
zekli kuyumcu :?i.iki.ir oglu Abdullah 

Bir niifus i~ inden , ikayet 
Bursa Yeni~ehrinin inhisar Idaresincie 

cal!.~an go<;men Hasan oglu Mehmed imza
silc alo.IIgimiz mektubda deniliyor ki: «1934 
yilmda Bulgarislandan ka~arak ana vata
na go<; etmi$tim. 0 vaklt Bursa Vil:i.yetine 
htida ile mtiracaat ederek niifusa kaydi- j 
mi istedim. Aradan bu kadar zaman gec;t1. 
islidan11 ad1m adim takib ederek ve birc;ok 
ma..~ratlara kallanurak istanbula kadar l 
gittisem de sonunda muameleli evrak1mm 
iLini kaybeltim. Yurdumuzda ni.ifus kilgid
siz hi<:bir i~in yapila•myacagi malumdur. 
Hal biiyleyken bununla me~gul olanl·.lrm 
bu ihmalleri dogru mudur? Bu hususta 
alakadar makamlann dikkat nazarlanm 
~ekmenizi dilerlm .» 

Bostanc1da, ba~I bo~ hayvanlardan 
, ikayet 

Diin matbaanuza Boslanc1da oturan ma-
lulgazi Nazmi geldi ve $U ~ikayette bulun-

1 
du: Koyl1miiz ad eta bir ollak mahalline 
diindli Belediyenin menmuiyetine ragmen 
I<;erenkiiyi.mden. Klic;tikyal!dan ve sair yer-

l
lerden siirli lie koyun ve lnek bizim taraf
lara getirillyor. Miitemadi §ikayetlerim iize
r:ne bunlarm .~ahiblerinden baztlun para 
cezasma c;arptU'llmi~tt. Fakat sonradan i~i 

gev:;;eltiler. 4 senedir yetl~tirmege c;ali~t;
gim bir almsya vard1r. Son defa vaki olan 
bu siiriilerln hlicumunda onu da kmlm15 
goriincP dayanamadim. bu sakat ayagnP.la 
kalkip buraya kadar geldlm. Kadikiiy kay
makamligmm dikkat nazarlanm c;ekerek 
bu memnuiyetin alakadarlar tarafmdan 
~iddetle tatbl'-lni lstlyorum.:o 

"Royal Mail I:- xpn:ss Line, 
vapur kumpanyas1 

CUMIIURiYE1 

Ayhk Moda 
mecmuast 1 

rna ytsta ~Iktyor 
A vrupa moda mecmua an kadar 
nefis ve zen<>in ilk Tiirk mec. 
muas1 (MODEL), biitiin baya n -

la r tarahndan kapl~IIacakhr. 

Cumhuriyet 
Matbaas1 

Son sistem makinelerle miicehhezdir. En m utena i~ ler h;in 
her LaJuan sipari~ kahul cder. Siir'at ve ncfasel tcmin olunuc. 

Tclcfon: 24290 Matbaa 

I LAN 

istanbul Tramvay ~irketinden: 
istanbul Travma r ~ i rkcti , iizerinde «l.ckmil ~cbcked e m utcherdir" kaydi 

bulunan ve tenzilath tarifedcn istifade ctmek hakkmr veren kartlann mer'i
yeti :-·eni tedris senesi ba~langtcma kadar uzatlldJgmt, bu kartlan hamil bu
lunan Yiiksek mekteb talebesine bildirir. 

DiREKTORLUK 

Tiirkiye Ziraat Bankasindan: 
i\Tiinhal bir silo ~cfligi iqin Ankara \'e fstanbulda bil' miisabaka imti -

ham acilacakhr. Taliblerin a~ag1daki ~eraiti haiz bulu.'.;nalan laztmdir. 
1 - Turk olmak, 
2 - Hiq bir veqhilc mahkumi:veti olmamak. 
3 - En a!ia.i/;1 lise dcreccsindc bir fen veya san'at mektebindcn mezun olmak, 
4 - Otuz ya~mdan a~ag1 ve clliden yukan olmamak, 
5 - Vazifcsini muntazam ifaya mani olabilecek bedeni anza ve hastahk • 

28 Nisan 1937 

I Emniyet Sand1g1 ilinlar1 I 
Emlak Ahcdartna Sekiz Taksitte Salls 

S EM T i 
Halic;feneri Abdisuba~l mahallesinde 
Balat ve Fenerkap1s1 caddcsinde eski 
11, 13, 12, 14 yeni 11, 13, 18 No.h 

Be~iktas eski Tc~vikiye yeni Muradi
ye mahallcsinde Baytr sokagmda 
eski 7 veni 11. 11/1 No.h 
Bevo .£{1~ Ferikoy lkinciklsm1 mahal
lcsinde Halebliibrahim sokagmda es
ki 7 Mii. veni 15 No.I! 
Bevoil;lu Ferikov mahallesinde Ki.i • 
~adiyc sokagmda cski 3 ycni 5 No.h 

M'lltcpede Karaagac sokagmda 213/35 
No.h 
Maltcpcdc Ba{!dad caddesi A~'azma 
Giilsuyu sokagmda eski 14/949 yeni 
50/470 No .h 
Altimermcrde Arabacibeyazid ve 
Seyyitali mahallcsinde Servimevd<~m 
vc Silivrikapi sokagmda cski 50, 121 
veni 66. 121 No.h 
Biiviikadada Tepekovi.indc Acem • 
ki'i~kii sokagmda 25 Mi.i. No.h 
Uski.idarda Avazma mahallesinde 
Yasbk<;t sokagt cski 6 veni 12 No.h 

' N E V' i Muhammen 

Altmda iki diikkam olan 
tic; buc;uk kath ve yedi 
odal1 elektrigi havi kar
gir ev 
iki kath be~ odah kuyu ve 
elcktrigi havi ah!iab bir ev 

U<; kath yPdi odah terkos 
\'e e)ektrigi havi kar,gir 
bir ev 
Ur; kath bcs 
ha,·i kar~i~ 
kanh bir ev 
iki kath \i<; 
kar);(H bir ev 
Bir kath iki 
kargtr bir ev 

odilh terkosu 
yiizu tahta 

odah yanm 

odalt yanm 

Bir katlJ iic; odalJ ahrr ve 
samanhgt havi adi kargir 
ev 

BE'~ odah vanm kargir na· 
tamam bir ev 
Uc; katll be~ odal1 terkos 
ve elektrigi havi ah:sab bir 

k1ymeti 

2500 

1000 

2200 

2000 

600 

450 

800 

700 

ev MO 
1 - Arthrma 5 mav1s 937 tarihine dilsen qar~amba giini.i saat 14 te Em

niyet Sandi.i:ttnda vap1lacak ve gayrimenkul muhammen k1ymetlerini bulursa 
en c;ok bedel verenin iistiindc birakilacaktJr. 

~ - Arthrml\'a girmck iqin o giin muhammen ktymetin ';i 10 nisbe -
tinde pev akqelerile mtiracaat lazimdu·. 

3 - Bedelin di:irtte biri pe~in geriye kalam sckiz sene, sekiz miisavi tak
sillc i'idenir. Taksitler ', 5 faizc tabidir. 

4 - Ta ksitler odeninci~·c kadar gayrimenkul SandJga birinci derecPde 
ipotckli kahr. (2015) 

Soguk Hava Tesisab 

iktJsad V ekaleti 
Tiirkofiq.fen: 

Tzmirden ba!ilivarak memleketin muhtelif :verlerinde tesis edilecek olan 
so./iuk hava dcpol<m hakkmda alakadarlann teklif yapmalan i<;in 30 nisan 
9;~7 tarihinc kadr iktisd Vckalcti tarafmdan veri.lmi~ oln miihlet 15 m;:av1s 
937 tarihine kadar tcmdid cdilmi~iir. •1030· (2327) 

larla malCil olmamak. B I N f M •• d •• I •• "' •• d 
6 - Buhar \'C cleklrik makinelerinde ihhsasi olmak. 0 u a Ia u ur u aun en: 

""' Yukandaki maddclerde yazth ~artlan haiz olup ayni zamanda silo. fab- Bolu Naiia alolyesine muklazi bir torna tez~ah. oksiien kavnak ve dok-
rika, de!'!irmen gibi mi.icssesclcrin fenni kismim idare etmi~ olanlar ve Ziraat · · 

h l h · 1 k' 1 k h 1 1 'h d'l' mf'ci lr.kimlan ve teferri.iah 1482 lira 20 kuru~ muhammen bedeiiP 3 maVIs 
mi.i endisi dip omasmJ aiz 0 up ta rna meci i te i tisasi 0 an ar tercl e 1 Ir. 937 tarihinin pazartcsi giini.i saat 15 te Bolu Enclimeni Daimisinde ihale edil· 

Kazanana meslekl bilgisine ve imtihanda gosterecegi muvaffakiyet de· 

Ahs Sahs 
~Herlin 624.- 624.-

recesine gore 150 _ 175 lira iicret verileceklir. mek iizerc 20 J?;iin miiddctle ac;tk eksiltmive konulmu~tur. Bedel haddi lay1k 
22 mil hakiki siiratle, gayet liiks imtihan: Buhar. elektrik. degirmen makineleri nazariyat ve ameliyatm- gori.ildiigii takdirde ihalesi yapilacakhr. Teminah muv;~ kkatesi 111 lira 16 

kurustur. S.artnamesini gormek istiyenlcr Bolu, Ankara, istanbul Nafta Mil· Dolar 123.-
F rank 108.-
Liret 120.-
Rell'ika Fr. !10.-
fl ~"<~hmi 1St-
h~jtte Fr. :;70.-
T,r va :w.-
PI orin 1:~.-
T.( ron <'ek 711.-
"lli" A \'l.l ~turv" ?1.-
'\fark ""·-'71 oti ?0.-
Prn e-o ?1.-
J.rv 1?,-
rl inar 

~ ~~ --
K ron fsver 111.-
<\ltm 10<:!1.-
tt<~ nknot ?<:'l,-

c E K L E R 
Artlt ~ 

T,onrda 6?<1. <; I) 
'II'w-Vork 0.7!H8 
Paris 

17.~11 
'\lil iino 1" 0~7'1 
Rriik~el 4.61!45 
<\tina 'l7.a t 
f"l'n evre 1,<1')75 
l:;oh·a 1:4 1)<;1? 
<\m ~terd . 1.-idllO Prae 
Vivana 

"1') ~!!::Qil 

~f :~ .! ri d 
4.?1'l0 

qrrlin 
11 7710 

Var~ova 
1. IIIlO <; 

~n-lanl'ste 
<l. tr.n 

~iilu!'~ 
1.97112 

~ ... l'!l'ad 1 117.4-it:ll 

Vnkol1ama 
:ld. 11?7') 

Mo~kova 
?? QO') 

c;:tokholm 3.1075 

E S H A M 

l\Terkez 
Ar1lt~ 

Bank~.,, n.so 
iSTTKRAZl,AR 

Ar1hs 
Tiirk borcu I Pes in 

• • 1 Vadl'l i 211.25 
fi' r£!ani 95 __ 
SIVas • Erzurum I 95.50 

\.._ ·~ 

r Ni~iN 

126.-
113.-
125.-

84.-
22.-

:i~O.-

2~.-

1\1\.-
7~.-

?1.-
?R.-
?'1 511 
~1.-

14.-
!12.-
~'>.-

lO:i:l.-
"<::4.-

ll' ..,_ .... ., , c;; 

624.50 
0.790!1 

1 7.~55 

1 !l.O:i~ll 
d.t:Rij(l 

87.51 
:t-1"i70 

1: ~ . 051 ? 

1.A.A r. '> 
?? {l<;QI) 

4. ?1 !l0 
1't7710 
l .llllQ? 
<i lll 'l~ 

1.!179~ 
1117.4<flll) 
~<1 .1 ?75 

2:lJ!O'l 
::.1075 

J\~nqn 1~>;" 

93.75 

K:lllam s 

20.10 
95.-
95.50 

..) 

Dostunuz veya akrabam 7 T . ~ ayya. 
re ~~~angosunun en biiyiik ikrami
yesmt kazand1. 

<;unkii: Kazanan biletlerin h _ 
k . . e 

men e senst, 

KADER Gi~esinden 
sahlmt§tir. Siz de talihinizi dcne

, mck i~in yem tertib bi!etlerinden 
bir tane, 

K A D E R Gi~esinden 1 

altmz. Giiniln birinde muhakkak \ 
zenain olacakstmz. Yalmz KADER 

0 • 

ismine dikkat edmrz. 
Emini:inli Valide Ham yanmda 

No. 4- 5. 
Telefon: 23970 - Bcyoglu Istiklal 

caddesi No. 109. Telefon: 43696 

. HELiOPOLiS vapurile iskenderive • dan olacak ve 10/5/937 tarihine musadif pazartesi ~iini.i yap!lacakttr. (2376) d" l" kl . .. t 1 1 . 1.. .1, 1 (2177) 

~;~n~~~ia;;~s~na~~ai~k mr:~~~a1;;~ t~:i~~nar-_i I Devlet De~iryollan i$1etme Umum . Miidiirliigiind;:-11 ur u B:
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I 
postalar tesis eyledigini sayg1 dcger :!-I • 
haliye iH\n eyler. • 

Her cuma gi.inii ogleden evvel saat 

lle dogru BRENDiZi'ye kalkar ve er
tesi giinii saat ogleden evvel 11 de vanr. 

Eskischirde bulunan idaremize aid hastanc ilc talebe pansiyonunun bir se- !viiktan Cinsi ilk pey Tutan 
PlREDEN kalkt§: nelik intiyacr olan a~ag1da yaZlh (44) kalem bakkali.ve erzakilc (7) kalcm et, L. K. Lira 

Her pazartesi gunii ogleden sonra saat 
4 e dogru iskenderiyeye gidcr. 

Fazla malUmat almak istiyenler bil -
tiin vapur ve turist acentalarma miira
caat etmelidirler. 

SATILIK -~ 
Beyoglunda, Faikpa~a. Ac1~e~me 

yoku~u No.2 
Her giin saat 14 ten 18 e kadar 
1 slil cronesans• yemek odast, 

1 gramofon masast, 3 yemek oda ta
ktmt, 2 komple yatak oda taktmi, 
Amerikan yaz1hane ve koltuklan, 
poker masalan, merdiven ve saire. 
3 el<>ktrik motorii, cKissling . mar
kalt bir freze rende ve bir fre
ze makinesi, cKirchner• markalt 
bir rotatif testere, otomatik boya 
pistolesi, bir ztmpara ve makab 
makinesi, S .K. F. transmisyonlar, 
marangoz tczgahlan, muhtelif cins 
kaplamalar. 

Tclcfon: 41292 

TuRK 6 E Mi KURTARMA 
Anonim firketinden: 

1 - Adalet gemisi sab!Iga <;Ikanl -
m1~tlr. 

2 - ~artnamesini her istiyen 11irketin 
Galatada Rrhbm caddesinde Merkez 
R1htlm hanmdaki dairesinde alabilir. 

3 - Sat!~ 24/5/937 pazartesi giinii saat 
10 da §irketin Merkez Rrhhm hanmda
ki dairesindc yapi!acakhr. 

4 - Artt1rma kapah zarf usulile ola
cakhr. 

5 - Teminat akc;esi 1315 Turk lirast 
nakid veya ~artnamesinde yaziii tahvi
la t ve sairedir. 

6 - Teklif mektublan 24/5/937 giinii 
saat dokuza kadar §irketin merkezi ida
resinde bulunmahdir. 

7 - Adalet gemisi Pa!iabahc;ede de -
mirlidir. Arzu cdenler gorebilirler. 

Bi~ki dersleri 
Evinde hocas1z kendi kendi11e 

bic;ki, diki§ iigrenmek istiyenlerle 
Yurd talebeleri i~in ~i.ikrii Canal 
tarafmdan yazilmi§ttr. 

Kadm elbiselerine aid olan bi . 
rinci cildi 2, ikinci cildi 2,5 liraya 
Be~Ikta!;> Diki~ Yurdunda sahhr 
Her evde bulunmas1 lazimdtr. Ta§
raya po. ta paras1 ahnmaz. 

ciger. i~kembe. pac;a gibi yivccekten ibaret 2 grup malzeme her grup ayn ayn :~200 - 2500 kilo Burma daghc; eti 8438 1125 
ihale edilmek ilzere 13/5/937 per~embe gilnii birinci grup saat 15 te, ikinci Siirbagob hastanesi ve Dil!)kiinlerevi icin l/5/937 den 31/5/938 tarihine 
grup 15 11! ta ve her · grup hizasmda yazrh muhammen bedellcr iizerinden I kadar. almacak yukanda yazth dagh<; eti ac;tk eksiltmiye konulmulltur. 
kapah zarfla Pksiltmiye konmu~tur. Bu i!ie girmck istiyenlerin birinci grup Ihalesi 14/5/937 cuma giinii saat 14 te yap1 lacagmdan isteklilerin '1 7.5 
ic;in 514 lira 20 kurufi ve ikinci grup iqin de 545 lit·a 82 kurusluk muvakkat muvakkat teminat ile birlikte saat 14 te Mi.ilhaka kalemine miiracaatleri. (2358) 
teminat ve kanunun tayin ettigi vesikalarla Resmi Gazetenin 7/5/936 T. 3297 
No.h niishasmda inti~ar etmi~ olan talimatname dairesinde allmuli vesika 
ve teklif mektublanm muhtevi zarflann eksiltme glinil saatinden bir saat 
evvclinP kadar Komi~von Reisligine teslim etmcleri sarthr. Bu i~e girmek 
istiyenlPr bu i~c aid sartname ve mukavele projelerini Haydarpa11ada Komis
yonundan , Eski~ehirde Hastane operatOrlilgile Talebe Pansiyonu Direktorli.i. 
glinden paras1z olarak tedarik edebilirler. 
Grup l - Yag, pirinc;, ~eker, makarna, un. fasulya, nohut gibi (44) kalem 

bakkaliye erzak1 muhammen bedeli 6855 lira 97 kuru~tur. 
Grup 2 - Koyun 'eti, sigir eti , dana eti. kuzu eti. pa<;ahk ayak, kara ci(:cr, 

i~kcmbe muhammcn bcdeli 7277 lira 50 kuru~tur. (2363) 

Yalanc1n1n Mumu 
Yats1ya Kadar Yanar. 

Asliye Hukuk Mahkemesinden: 
Avdmm Karacaahmcd mahallesinden Ahmed ktzl Fatma tarafmdan ayni 

mahalleden Salihli Vcli aley hine ac;1lan bo~anma davasmm tahkikatmda mUd
dcalcy bin ikametgah1 mcc;hul oldugundan tebligat yap1lamami~ ve ilan su • 
rctilc tebligat yaprlmasma karar verilmi!ltir. 

Tahkikat i<;in 1937 senesi mayts aymm on dordi.incii giinii saat ona ta
~·in kihnmi~ oldugundan miiddealeyhin bizzat gelmesi veya bir vekil gon
dermcsi. aksi takdirde g1yab karan verilecegi teb lig makamma kaim olmak 
i.i.zere :lan olunur. (2364) 

0 

KUMBARA BIRE 
1000 
VEREN 

H ie; bir degeri olm1yan gii
zellik miistahzarahm goz bo· 
yayxcx reklamlarla i~itilme -
mi~ bir ke~if gibi gostererek 
halkxmJZI igfal ediyorlar. Fa
kat yalancmm mumu nas1l 
yatsxya kadar yanarsa, yalan
Cl reklamla"'m tesiri de onu 
bir kere kullamncxya kadar· 
dxr. Bir alanm bir daha almx
yacagx kremleri , pudralart, 
rujlan tecriieye kalk1~maym; 
diinyanm dort iiyiik kimya ve 
cild alimleri tarafmdan formii
le edilen VENOS MOSTAH· 
ZARA TI , hepsinin en iyisi, en 
tanmmxs ve en de~erlisidir. 

Giil MERAKLILARI 
Nadide \!e~id gi.illerinizi vesa· 
1re Ortakoyde Ankara Bah· 
~es : nde butabilirsini7. 

• 

TARLADlR 

Giilcii Vasil ••••••••••••-• Tatbikat ve provalara aid Uc;iin-

t Kiralanacak iyi bir :l ci.i cildi de bastlmaktadu. Dr. A. K. KUTiEL 
Karakoy, Top<rular 33 

Adres • Be~ikta~ Diki!? Yurdu 
Piyanosu Olanlartn Akaretler No. 87. Tcte fon 43687 

44632 ye telefon etmeleri •••••••••••••••• 
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MIDE ve BARSAKLARI kolayhkla bo~alhr. i N K I B A z I ve ondan miitevellid ba§ agrtlartm defeder. Son derece teksif edilmi§ bir tuz olup 
MOMASiL MOSTAHZARLARDAN DAHA CABUK, DAHA KQ. 

LAY ve DAHA KAT'l tesir eder. Yemeklerden sonra ahmrsa HAZIMSIZLIGI, MtDE EKSiLiK ve YANMALARINI giderir. MIDE ve BAR· 

SAKLARI ALISTIRMAZ. Agtzdaki kokuyu ve tatstzhgt defeder. MAZON isim ve HOROZ markasma dikkat. Kiic;lik §i§e ~Ikrm§hr. fakat biiyiik §iJesi 
ekonomiktir. Deposu: Mazon ve Baton ecza deposu. Istanbul Y enipostane ark a smda. No. 4 7 

--------------------------------------------------~------------------------------------------------~-------------------------------------------------
Preventorium Direktorliigiinden: Kapab Zarf Usulile Eksiltme ilan1 

Kayseri V alilioinden: -1 - Eksiltmiye konulan i~: Kayseride yeniden yapllacak Memleket has· 
tanesi binas1d1r. Ke~if bedeli «81,367• lira «86» kuru~tur. 

2 - Bu i~e aid ~artnameler ve evrak :sunlardtr: 
A - Eksiltme ~artnamesi. 
B - Mukavele projesi. 
C - Naf1a i~leri seraiti umumiyesi. 
D - Tesviyei tiirabiye sose ve 'kargir in~aata clair fenni ~artname. 
E - Husus1 ~artname. 
F - Ke~if cetveli, silsilei fiat cetveli, Metraj cetveli. 
9- Proje. .. 

.. !,stiyenler bu :sartnameleri ve evrak1 Ankara, istanbul, Kayseri Naf1a Mu-
durluklerinde gorebilirler. .. • . 

3 - Eksiltme gunii 6/5/1937 per~embe giinii saat 14 te Encumem V1la • 
Yette yaptlacakbr. 

4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktir. .. . . 
i 5 - Eksiltmiye i~tirak edebilecekler i~in simdiye kada; yuz bm hrahk 
li YaptJklarma dair Naf1a Vekaletinden ehliyetname ile T1caret Odasmdan 

kayid!i olduklarma dair vesika ibraz edecekl~r ve mes'ul bir diplomah mii
hendis veya mimar gostereceklerdir. 

.. 6 - Teklif mektublan yukanda yaz1ll giin ve saatten iki saat evvel En
curneni Vilayete makbuz mukabilinde vereceklerdir. 
v Post~ ile gonderil.ecek mektublarm nihayet ihale tar~hinden iki saat ~V· 

el gelm1~ olmalan Iaztmdtr. Postada vuku bulacak gec1kmeler kabul ed1 • 
lemez. . 

7 - Pul, tellaliye ve buna aid sair masraflar miiteahhide aiddir. (1996) 

Bolu Nafta MiidiirliiQ-iinden: -
Bolu N af1as1 i~in 35 aded mahrutl amele ~;ad1rile aynca 3 aded de <;ift 

satthh fen memuru ~adm satm almacaktlr. Bu ~;ad1rlarm bezleri Baktrkoy 
Bez Fabrikas1 mamulatmdan olacaktlr. Muhammen bedel 2020 lirad1r. 3 ma· 
~15 937 nazartesi giinii saat 15 te Bolu Daimi Enciimeninde ihalesi yap1lma~ 
uzere 20 giin miiddetle a~1k eksiltmiye konulmw~tur. Teminab muvakkatesi 
~51 lira 50 kurustur. Sartnamesini gormek istiy.enler ~_ol~, An~ara, istanbul 
b a£13. Miidiirliiklerine miiracaat eylemeleri ve thale gunu Encumende haz1r 

r~:::~!:~~::~:~ts;::nt~:m:;siltm:176) 
A.z 

Ton 500 
<;:ok 

Ton BOO 
Muhammen bedeli 

Lira 15,5 Kriple maden 
komiirii. 

. 'Universiteye almacak alan miktar ve .. m~hammen bedeli :r.u~anda yazih 
knp!e maden komiiru 3/5/937 pazartesi gunu saat 15 te Rektorlukte kapah 
zarfla ihale edilmek iizere eksiltmeye konulm~~tur. 

. Taliblerin 2490 say1h kanunda yaz1h vesika ve .. 9~~ lirahk . muvakkat te
lnlflatlarile zarflanm ihaleden bir saat evvel Rektorluge vermill olmalan la
Zilndir. ~artname hergiin Rektorliikte goriiliir. (2120) 

. Preventorium Direktorliigiinden: 
· 0 nisan 937 tarihine mu~a.dif cm:p.a giinii, saat on be~te Yiiksek Mekteb

er . uhasibligindeki Ekslnme Komisyonu octasmda « 1500» Ira e§fl '6u1u
llan Haydarpa§a Valdebagmda Preventorium binasmda yap1lacak kanali • 
zasyon ~ukurunun tamir ve tadilati pazarhkla eksiltmiye ~Ikanlmi~br. 

Mukavele, eksiltme ve Baymd1rhk i~leri gene! ve ozel ve fenni $artna • 
lneleri, proje ve ke~if hulasasile buna muteferri evrak Naf1a Mtidiirliigiinde 
gorulecektir. Muvakkat teminat yuz on iki bu~uk lirad1r. 

isteklilerin en az bin lirahk bu i~e benzer i~ yaptlgma dair gosterecegi 
Vesika iizerine Nafla Miidiirliigiinden alm1~ oldugu miiteahhidlik ve Ticaret 
Odas1 vesikalarile gelmeleri ilan olunur. (2374) 

30 nisan 937 tarihine musadif cuma giinii saat on be§te Yiiksek Mek
tebler Muhasibligindeki Eksiltme Komisyonu odasmda «1999. lira bedeli 
ke§fi bulunan Haydarpa~a Valdebagmda Preventorium binalarmda yapllacak 
tamirat ve tadilat pazarhkla eksiltmiye konulmm~tur. 

Mukavele, eksiltme ve baymd1rbk i§leri genel ve ozel ve fenn1 §artna • 
meleri, proje ve ke§if hulasasile buna miiteferri evr~ Naf1a Miidiirlugiinde 
goriilecektir. 

Muvakkat teminatl yiiz elli lirad1r. isteklilerin en az 1500 lirahk bu f§e 
benzer i~ yaptlgma dair gi:isterecegi vesika iizerine Naf1a Mudurliigunden 
alacaklan miiteahhidlik ve Ticaret Odas1 vesikalarile gelmeleri ilan olunur. 

(2373) .. .. ~ ................................. 1 
inhisarlar Umnm Miidiirlii~iinden· 

~~~------1 - idaremizin <;:amalh Tuzlasmdan veya Fo~a ambarmdan §artnamesi mu-
cibi!J-ce Karadeniz, Akdeniz, Adalar ve Marmara denizi sahillerinde 
ve Istanbulda kain tuz ambarlarma c43,000• ton tuzun nakli pazar • 
bk usulile eksiltmiye konulmu~tur. 

II - Pazarhk 29/IV/937 tarihine rashyan per§embe giinii saat 15 te Kaba· 
tasta Levaz1m ve Mubayaat :;;ubesindeki Abm Komisyonunda yap1 • 
lacakhr. 

III - 9artnameler paraSlZ olarak hergiin sozii ge~;en $ubeden almabilir. 
IV - Isteklilerin pazarhk i~in tayin edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme pa

ralarile birlikte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 
(2076) ,.,., 

I. - idaremizin Pa11abah~e !spirto fabrikas1 u;m ~artnamesi mucibince 
2500 lira muhammen bedelli 9 aded su kontorii a~1k eksiltme suretile satm 
ahnacaktlr. 

II. - Eksiltme 14/VI/937 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 15 te Ka· 
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yap1lacaktir. 

III. - Muvakkat teminat 187.50 lirad1r. 
IV. - ~artnameler paraSlZ olarak hergiin sozu ge~en §Ubeden ahnabilir. 
V. - lsteklilerin miinakasa tarihinden 10 giin evveline kadar fiats1z 

fenni tekliflerini inhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Fabrikalar $ubesine 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek i~in ~e miinakasadan azami bir giin ev
veline kadar verilen tekliflerin muvaf1k buJ_unduguna dair mezkO.r §ubeden 
vesika alma]an laz1md1r. Son giin vesika verilmiyecektir. 

VI. - Isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci 
maddede yaz1h vesikalar ve % 7,5 guvenme paralarile birlikte eksiltme i~;in 
tayin edilen giin ve saatte ad1 ge~en Ahm Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) ,.,., 
I - Pa§abah~e ispirto fabrikas1 i~in §artnamesi mucibince c4800» lira mu

hammen bedelli «10• aded istim kontorii a~1k eksiltme usulile satm 
ahnacakhr. 

II - Eksiltme 15/VI/937 tarihine rashyan sah giinii saat 15 te Kabata~ta 
Levaz1m V!! Mubayaat !?ubesindeki Ahm Komisyonunda yapilacaktrr. 

III - Muvakkat teminat 360 lirad1r. 
IV - Sartnameler paraSIZ olarak hergiin sozii ge~en §Ubeden ahn · 
V - isteklilerin miinakasa tarihinden on giin evveline kadar fe, 

lerini inhisarlar Umum Miidiirliigii Miiskirat Fabrikalar ~ 
vermeleri ve miinakasaya girebilmek i~in de miinakasadan azam1 bir 
gun evveline kadar verilen tekliflerin muvaf1k bulunduguna dair mez
kur ~ubeden vesika almalan lazrmd1r. Son gun vesika verilmiyecektir. 

VI - isteklilerin, kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile V inci mad -
dede yazih vesikalar ve % 7,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme 
i~in tayin edilen giin ve saatte ad1 gec;en Ahm Komisyonuna gelme
leri ilan olunur. (2341) -t. - tdremizin Pa~abalwe Muskirat Fabrikas1 arazisinde §artnamesi mu-

cibince yap1lcak tesviyei turabiye, toprak nakli ve imla i~i pazarhk usulile ek
siltmiye konulmu§tur. 

II. - Pazarhk 5/V /1937 tarihine rashyan ~;ar~amba giinii saat 10 da Ka
bata~ta Levaz1m ve Mubayaat ~ubesindeki Ahm Komisyonunda yapllacaktir. 

III. - Sartnameler paraSIZ olarak hergun sozii gec;;en !;!Ubeden almabilir. 
IV. - tsteklilerin pazarhk i~in tayin edilen gun ve saatte % 7,5 giiven· 

me paralarile birlikte ad1 ge~en Komisyona gelmeleri ilan olunur. (2361) 

Pendik Bakteriyoloji Enstitiisii Direktorliigiinden: 
Teminah Tahmin 

muvakkate K. edilen bedel 

563 
900 
600 
~00 

L. K. 
75 00 

120 00 
80 00 
40 00 

Miktan 
Kilo 

200- 500 
450- 800 
450- 800 
150- 200 

Ba§ 

1- 2 
10-20 
10-20 

Nev.i 

Okiiz kasabhk 
Koyun kasabhk 
Ke~i kasabhk 
Dana ve okiiz derisi 

"Yan kurumu:s bir halde• 
Pendik Bakteriyoloji Enstitiisiine aid yukar1da yazth dort kalemden ibaret 

okiiz. koyun, ke~i etlerile yan kurumu~ bir halde dana ve i:ikiiz derisi 8!;lk 
artbrma suretile 4 may1s 937 tarihine musadif sah giinii saat c15• te Kartal 
Belediyesinde sablacakbr. Okiiz, koyun, ke~i ve derileri gormek istiyenler 
hergiin Miiessese Direktorliigune ve artbrmtya girmek istiyenler muayyen 
alan gun ve saatte teminatlanm Kartal Malsand1~., yatirarak Belecliyed~ 
Sah§ Komisyonuna gelmeleri. (2354) 

• • • • • • I 
KUSTUYU KULLANMANIZI TA VSIYE EDERIZ 

Hem slhhatinize faideli, hem de kesenize elv ri§lidir. Ku§tiiyii yastJ.k 100 
kuru~. ku§tiiyii ve yatak takrmlan da cok ucuzdur. Ku§tiiyii kuma§lan vardtt. 
Fabrika ve deposu: lstanbul <;:akmak~tlar Sandalyactlar sokak Tel 2327. 
Sat~ yerleri: ANKARA, tZMiR, BEYOGLU Siimer Bank Yerli Man. 
Pazarlan. 

istanbul Gayrimiibadiller Komisyonundan: 
D. No. Semti ve mahallesi 

2400 Biiyiikdere 

2402 B iiyiik~ar11 

2429 EdirnekaP-t KariyeiatikalitDa§a 

2409 Kuzguncuk 

3101 Kurtulu§ 

3108 Beyoglu Kuloglu 

3124 Bak1rkoy Zeytinlik 

3129 T opkap1 MevlevihanekaplSl 

5063 Heybeliada 

5240 Burgazada 

5523 Beyoglu Kamerhatun 

6875 Kadtkoy Hasanpa~a 

7705 

Sokag1 Emlak No. Cinsi ve hissesi Hisseye gore 

muhammen K. 

Kii~iikbuzhane E: 2 Mii. 660 metro arsa 330 A~tk arttlrma 

Batpazart <;adiTCJlar E: 65-67 Y: Kargir diikkamn 1000 Kapal1 zarf 
caddesi 176-178-180 3/4 his. 
Seyheyiib E: 2 Y: 26 3 f ,50 metro arsa 70 Ar;tk arthrma 

E: 1stratikalfa Y: E: 39 Y: 27 143 metro arsa 60 » 
T omrukagas1 

E: K1r Y: Yigitba§i E: 6 Y: 36 52 metro arsanm 30 » 
1/2 his. 

Kalayclc;tkmazt E: ve Y: 6 53 metro arsa 220 » 

Bostan E: 5 Mii. II 0 metro arsamn 60 » 
I /2 his. 

MerkezefeRdi E: 46 Y: 50 150 metro arsamn 50 » 
I /2 his. 

E: F ener Y: K1lavuz E: 53 Y: 4 Ah§ab hane ve 400 » 
No. taj : 4-6 Ada: bahc;enin 9/16 his. 

58 Parse!: 28 

E: M anashr Y: Goniillii E: 4 459 metro arsanm 1 050 Kapal1 zarf 
I 0/11 his. 

Fesliyen E: 35-37 Y: 37-39 210 metro arsa 420 Ar;1k arthrma 

E: Erenkoy caddesi E: 4-15 31364 metro miif- 3 770 Kapah zarf 
Harita: 5 rez tarla Y: Merdivenkoyiine 

giden yol 

E: Nisbiye Y: E: 2 Mii. Y: 21 Kargir bane v~ 3000 » 
Hacl§iikrii bahc;e 

Yukanda evsaft yaz1h gayrimenkull er on giin miiddetle sati~a r;Ikarilmi§tlr. 

§amba giinii saat 14 tedir. Sat!~ miinha man gayrimiibadil bonosiledir. 
lhaleleri 12;5 /93 7 tarihine dii§en r;ar· 

• or. NI$ANY AN 
Hastalarm1 hergiin ak$ama kadar 
Beyoglu, Tokathyan oteli yamn· 
da Mekteb sokak 35 No.h mua-

yenehanesinde tedavi eder. 

Sa1U1> " Btlfmuharnrt: Yana• Nada 

umumt nemratt ldare eden l"at l1111n 

Mtld1lrfl: Hikmet Miinil 

1Polatb Belediye Riyasetinden: 
1 - 7713 lira 9:. kur~§ bedeli ke§ifli pazar yeri in~ast 1/5/937 tarihinden iti

baren 28 gu~ mud?etle a~tk eksiltmiye konulmu~tur. 
2 - Mevcud proJe, ke§lfname ve §artnameyi gormek istiyenler hergiin me· 

sai saatlerinde Polath Belediye Dairesinde gorebilirler. 
3 - Miinakasaya gireceklerin bu gibi i~leri ba~armti? veya ba§arabilecekleri

ne dair ellerinde sahibi salahiyet makamdan tasdikli vesiklan bulun -
~as1 §arttlr. 

4 - lhale 28/5/937 cuma gunii saat tam 16 dad1r. 
5 - isteklilerin 578 lira 55 kuru~ muvakkat teminat a~elerile birlikte tayin 

olunan giin ve saatte Polath Belediyesi Daimi Enciimenine gelmeleri 
na.n olunur. (236ll) 
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Devren satthk dukkan 
Gayet i§lek tiitiincii, pulcu, aktar, 

tayyare bilet, tuhafiye ve saire i<;in elve
ri§li bir di.ikkan, sahibinin hastahgmdan 
dolayi sat1hkur. 

Ad res: Galatada Voyvoda caddesin
de <;i<;ek<yi No. 8 Panayota miiracaat 
edilsin. 

Zayi - Eminonii nahiyesinden al
makta oldugum eytam maa§l tatbik 
mi.ihri.imii zayi ettim. Hiikmii yoktur. 

Olii Mehmed Besim zevcesi 
Hatice Racer 

SU iSLERi ve BETON ARME 
MiiTEHASSISI 

Her tiirlii biiyiik in§aat idaresini 
derubte eder, her yere gider. Ciddi 
referanslar verir ve ister. Fen mu-· 
~aviri Ariman, S1vas, posta kutusu 11 

[

Dr. HAZIM PEKiN ] 
Dermatolog, Venerolog 
Beyoglu, lngili.z Setareti 

karsiSI '26 ................... 
-AZiZE 

Mevsim miinasebetile son moda mo• 
dellerimiz gelmi§tir. Galata§aray 
Lisesi kar§tsmda 184 No. lu Bay 

Ziva aparbmant 2 inei kat 

Zayi - istanbul K1z lisesinden aldt
gtm lise ve olgunluk diplomam kaybol
mu§tur. Yenisini gtkaracagimdan eski
sinin hi.ikmii yoktur. 

833 Afife 

. Dr. Suphi ~enses 
ldrar yollan hastallklan mutehaSSISI 

Beyoglu Y1ld1z sinemaSI kar~1s1 
Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra 

Cumartesi fakirlere aras1z 
Tel: 43924 

CUMHURIYET 28 Nisan 1937 

HASAN 
ZEYTiNYAGI 

. l 

Safiyeti ve lezzeti itibarile cihan§iimul bir §ohrete sahibdir. $erbet gibi 
tathd1r. Tababette it;mek suretile kullamltr. Yemeklerde, salatalarda, 
mayonezde, tathlarda nefasetine payan yoktur. Kum, ta§, bobrek, mesane, 
idrar yolu, bil,hassa safra, sanhk ve karaciger hastaltklarmda, zaafl 

umumide bol bol H A S A N Z E Y T i N Y A G I iginiz. 

Hasan depous: istanbul, Ankara, Beyoglu, Be§ikta§, Eski§ehir 

Havrabolu Uray 
Hayrabolu merkezinde ve baz1 koylerde arteziyen kuyulan agtmlacak

tlr. Bu i~i iizerine almak istiyenlerin mufassal §eraiti havi teklif mektubla
rmi 30 nisan 1937 giiniine kadar Hayrabolu Belediyesine gondermeleri ilan 
olunur. (2193) 

KREP 
SEMPSON 

lpekli san'at harikast biitiin yeni renklerile 

Yaln•z 

ARSEBOK 
te bulunur. 

Beyoglu, istikiAI caddesi No. 282. Tel. 49341 

Bahkesir Naf1a Direktorliigiinden: 
15/4/1937 tarihinde kapah zarf usulile ihale edilmek iizere eksiltmiye 

konulan Bahkesir Vilayet merkezinde 15969 lira 25 kuru§ bedeli ke~ifli Ma
liye binasi in§aatma istekli Gikmadrgmdan 29/4/1937 tarihine rashyan per· 
~embe giinii saat 15 te evvelce miikerreren ilan edilen ::;erait dahilinde pa
zarhk suretile yaptmlacagmdan taliblerin yukanda yazrh gun ve saatte Ba
hkesirde Vilayet Konagmda miite§ekkil Komisyona miiracaatleri ilan olu
nur. (2233) 

Kuvvetli varhklar 

En biiyiik hlZlarmt kendi ig 
cevherlerinden ahrlar. Var
hgmi ig cevherinden alan 

Krem Pertev 

Kendine benzemiye gah§an 
miistahzarlarm daima fev
kinde kalml§tlr. Bunun da 
sebebi, ba~kas1m taklide 
ozenmemesinde ve yaratt1g1 
ktymetin sahibi kalabilme
sindedir. 
Dikkat ediniz ki: TAKLiD 
daima (benzer) idir, hig-bir 
vakit asil olamaz. 

Beyoglu sulh 3 iincii hukuk hakimli
ginden: 

Edmon, Hazne ve sairenin mii§tere -
ken mutasarnf olduklan $i§lide Me§ -
rutiyet mahallesinde, Biiyiikdere soka
gmda eski 39, yeni 366 No. h 7000 lira 
muhammen kiymetli evin tamam1 §ii -
yuun izalesi igin ag1k arttirmiya konul
dugundan 14/6/937 pazartesi giinii saat 
15 ten 16 ya kadar Beyoglu sulh mah
kemesi Ba~kfltibligince miizayede ile sa
tllacaktlr. Arttlrma bedeli muhammen 
bedelinden %75 ini bulursa o giin ihale 
edilecektir. Bulmad1gr takdird.e 15 inci 
giinii gelen 29/6/937 sah giinii saat 15 
ten 16 ya kadar icra olunacak ve en gok 
arttlrana ihale edilecektir. 

1 - Evin evsaft mahkeme Ba§katibi 
nezdindeki 937/3 numarah dosyada ya
Zih oldugundan anlamak istiyenler ora
dan okuyabilirler. 

2 - fhaleye kadar birikmi§ maliye, 
belediye vergileri, vak1f icaresi, tella -
liye ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
mii§teriye aiddir. 

3 - Arttlrmtya girmek istiyenler mu
hammen bedelinin %7,5 u nisbetinde 
teminat akgesi veya ulusal bir banka
nm teminat mektubunu getirmeleri 
9arttir. 

4 - Arttirma bedeli ihaleden itibaren 
yedi (7) giin iginde mahkeme kasasma 
yatmlacaktlr. Aksi takdirde ihale hozu
larak farkt fiat, zarar ve ziyan, faiz bi
lahiikiim kendisinden almacaktlr. 

5 - 2004 numaralt iflas kanununun 

Erzurum Valiliginden: 
1 - 3 may1s 937 pazartesi giinii saat on be~te Erzurum Vilayeti Daimi 

Enciimen odasmda elli yedi bin iki yii.z otuz lira seksen dokuz kuru::; ke~if be· 
delli cild ve ziihreviye hastanesi in~aatmm kapah zarf usulile ihalesi yaptla· 
cakbr. 

2 - Bu i::;e aid ke~if evrakile· diger teferriiati Ankara, istanbul, Erzu· 
rum Nafra Mii.diirliiklerinde gorlilebilir. 

3 - Muvakkat teminat miktan dort bin yiiz on iki liradrr. 
4 - istekliler N afra Vekaletinden ald1kl~n ehliyet vesikasile 937 sene· 

sine mahsus ticaret vesikasrm ihtiva etmek ~artile iki bin dort yiiz doksan 
say1ll arttrrma ve eksiltme kanununun otuz sekizinci maddesindeki sarahat 
dairesinde tanzim edecekleri teklif mektublanm iiG may1s 937 pazartesi saat 
on dorde kadar Vilayet Daimi Enciimen Riyasetine vermeleri ~arttir. Posta • 
daki gecikmesi kabul edilemez. (2044) -
KANZUK SAC EKSiRi 

KOMOJEN 
Sa~Iarm koklerini kuvvetlendirir. 
Dokiilmesini keser. Kepekleri ta -
mamen giderir ve biiyiime kabili -
yetini arhrarak sa~lara yeniden 
hayat verir. Kokusu Iatif, kullam§J 
kolay bir sa~; eksiridir. 

ingiliz Kanzuk 
Eczanesi 

Beyoglu • Istanbul 

126 nc1 maddesine tevfikan gayrimen- ••••••••••••••••••••••••••••••• 
kur uzerindeki ipotek sahibi alacaklrlar- istanbul Posta T. T. Vilayet Miidiirliigiinden: 
la diger alacaklrlar gayrimenkul iize -
rindeki haklanm, hususile faiz ve mas- Miiteahhidin taahhiidiinii ifa etmemesi sebebile istanbul Paket Postane-
rafa dair alan iddialanm ispat igin ilan sinin yerli dolablan, raf ve bolme i§i yeniden pazarhga konulmw~tur. 

Pazarhk 30/4/937 tarihine musadif cuma gti.nti. saat 14,30 da istanbul Bii-gununden itibaren yirmi (20) gun i~in- . 
yiik Postane binas1 birinci katta Istanbul P. T. T. Mlidiirliigiinde miite§ekkil 

de evrakl miisbitelerile birlikte satr§ Ahm Satrm Komisyonunda yap1lacaktrr. Ke~if bedeli 452 lira 68 kuru§, mu • 
memuruna miiracaat etmelidir. Aksi vakkat teminat 33 lira 95 kuru~tur. Taliblerin §artnamesini gormek ve mu • 
takdirde haklan tapu kiitiigile sabit ol- vakkat teminatlanm yahrmak iizere t;ah§I!).a giinlerinde mezkur Miidiirliik 
m1yanlar satt§ parasmm payla§masm- fdar! kalemine ve pazarhk giiniinden evvel Istanbul Nafla Miidiirliigiine mii
dan baric kahrlar. racaatle alacaklan fenni ehliyet vesikasile birlikte Komisyonda haz1r bu • 

6 - $artname mahkeme divanhane- Iunmalan. (2332) 
sinde herkesin gorebilecegi yere asll -
m1~br. Fazla malfunat almak ist·iyen -
lerin 937/3 saytsile Ba§yazganltga mii
racaatleri il§.n olunur. 

Diplomab fen 
Mudanya Belediye 

memuru aran1yor 
Reisliginden: 

ADEM • 
I i K TiD A R~ 

Belediyemize 100 lira iicretle diplomah bir fen memuru almacakttr. fs
tekli olanlann vesaik ve evrakr miisbite as1l veya orneklerile bizzat ve yahud 
yaz1 ile Belediyeye ba§vurmalan ilan olunur. (2287) 

ve B E L G E V ~ E K L i G i N E KAR1;1 

HOR OBiN 
Tabletleri. Her eczanede aray1n1z. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbul 

KARYOLALAR 
Fabrika fiat1na sabhyor. 

ASRi MOBil YA Magazas1 AHMED 
FEVZi 

Istanbul: Rtzapa§a yoku~u No. 66 Tel. 23407 

I-IAVAGAII BANYO ALETiNiN 
SAAFiYATI NEDiR ? 

Yuksek Muhendis Mektebinde 15111736 tarihinde RB 9 alefl ile yapiian ntuntelif tecrilbelerin netifeleri ~fffilardir : 

BAN YO Ban yo odasenJn harareti 19°- - Banyo odasm•n~harareti 18",5 DU~ Soguk Suyu n..:_de recesi 17<>-- - Soguk:_~uyu~~r~_cesi 17 °--
Su miktan 1 2 5 litre 

Secak-suyun derecesi 37° 6 Secak .. suyun derecesi 37 °-
Gaz sarfiyat• 1m3 250 0, 31G 

Bu sarfiyatt RB9 36 ve R25 37 modelindeki aletler i~inde tekefful eperiz.~Satt~ Veri 101, istiklal Cad. 


