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manevras1 

. . . . ev et ere a e§Istanin 
Hariciye Vekzlzmzz,. ko~f~rans kararz'}zn M_.zlletl~r ilhakini tan1tmak i~in ... 

Cemiyetince fasvzbe ihtzya9 olmadzg~~-~ ...... ~?.¥.f~.~~--- ........ 
... ···········································II ........... . 
lngilterenin harb 
V e sulh kar,Isinda 
Y eni anlayi'I 

Akdeniz misak1 
«Tiirkiye umumi sulh ve siikun i~in 

boyle bir ania,miya haztrdtr>> 

Sofyada hararetli bir istikbal ..• 

Ren meselesine dair 

Alman cevab1 

Londraya gonderilmek 
iizere Hitlerin tasvibini 

bekliyor M illetler Cemiyeti te§kilatmda 
viicude getirilecek 1slahlann 
manas1 ingilterenin mii§terek 

emniyet paktmda soldan geri bir hareke
ti manasma dahi almabilir. T ecriibe ln
giltereye Milletler Cemiyetinin diinya 
sulhunu temin edecek ve~hile toplu bir • 
yiiriiyii~ kabiliyetinden mahrum oldugu
nu ispat etmi§tir. 

Londra 16 (A.A.) - Berlinden bil
dirildigine gore, Almanyanm !ngiliz sual 
muhtlrasma verecegi cevab haz1rlanm1§ 
olup M. Hitlerin tasvibini beklemektedir. 
lngiliz mehafili bu cevabm metni hak -
kmda hic;bir malumata sahib degildir. 
Milletler Cemiyetinin toplanttsmdan on
ce mi, sonra m1 Londraya teblig edilece
gine dair de heniiz bir malumat yoktur. 

Konservator Baldvin kabinesinin en 
niifuzlu erkamndan Maliye Nazm Ne
:vil <;emberleyn 1900 kuliibiinde irad et
tigi nutukta a~lk oldugu kadar sert soz
Ierle i$te bu noktai nazan miidafaa etti. 
Vaktile, yani daha ii.~ dort ay once mii§
terek emniyet hesabma zecrt tedbirlerin 
kuvvetli bir taraftan olan Mister Nevil 
<)emberleyn son nutkunda mii§terek em
niyeti iltizamda devamla beraber ~imdiki 
§ekille mii~terek hareketin im-kans1zhg1 
iizerinde 1srar etmi§tir. Zecrt tedbirlere 
gelince onlann §iddetlendirilmesini delilik 
diye tavsif etmi§ ve hi<;:bir i§e yaramad1g1 
gori.ilen ve artlk devammda sebeb ve 
hikmet kalmamJ§ bulunan bu tedbirlerin 
ilgas1 liizumunda tereddiide ~ahal ~or
memi§tir. Nevil ~emberleyn d1yor h: 

«- Zecri tedbirler harbin oniine ge~
mege ve onu durdurmaga yaramad1g1 gi-

. z r ~a a ~-
met edememi~tir. Onlan ~iddetlendinnek
te ve hatta sadece idame etmekte yeni bir 
harbin sebebi veya hi~ olmazsa korkusu 
vard1r. Zecrt tedbirler as1l gormege mi.i
ekkel olduklan vazifeleri gorememi§ o
lunca bir de onlar yi.iziinden yeni bir 
barb ~1kmasma goz yummak akJlh i§i olur 

mu? 
«Milletler Cemiyetinin §imdiki te§kila-

tile i§liyemiyecegi kafi sarahatle anla~Jl
ml§ bulunmaktadJr. Biz Cemiyet fikrini 
bilkiilliye terketmekten uzag1z, ancak i§
ler bir hale irca olunmasmJ isteriz ve iste
meliyiz. Di.inyanm muayyen sahalannda 
mii§terek menfaatlere malik olan devlet-

• lerin mii§terek hareketleri esasma miiste
nid bir Jslah ameliyesine ihtiyac vard1r, 
ve bu da gene Milletler Cemiyetinin nii· 
fuz ve hakimiyeti altmda olarak boyle 
yap1hr. Bu suretle Milletler Cemiyeti 
belki diinya sulhunu tutmaml§ olur am
rna mmtakavt birle§meler sayesinde sui
hun nisbi bir muvaffakiyetle muhaf•zasJ
na muktedir olmu§ bulunur. Bu da bii
yi.ik bir kard1r. ,Simdiye kadarki hata Ce· 
miyete uhdesinden gelemiyecegimiz ka
dar biiyiik vazifeler yiikletilmesinden ile
ri gelmi§tir.» 

!§te Ingilterede husule gelen fikir de
gi§ikliginin biiyiik <rizgileri Mister Nevil 
(;emberleynin bu nutkunda a~1ga vurul
mu§ bulunuyor. Bu nutkun ve onu takib 
edecek olan Ingiliz siyasetinin manasm1 
iyi anlamak i~in Mister Samuel Horun 
vaktile Cenevrede ve Milletler Cemiye
tinde irad etmi§ oldugu me§hur nutku ha· 
t1rlamak laz1m gelir. 0 zamanki ingiliz 
Hariciye N azm §oyle demi§ti: 

- !ngiltere her ne pahasma olursa 
olsun sulhu tutmak ic;in lmparatorlugun 
biitiin kuvvetlerini olanca ag1rhgile Ce
miyetin emir ve hizmetine haz1r bulundu
ruyor. Ancak bu i§ boyle olmak ve boyle 
goriilmek ic;in Cemiyete dahil biitiin mil
letlerin ayni suretle hareket etmeleri la
z1md1r. Eger bu elbirligi tahakkuk edecek 
olursa ingiltere sulhun muhafazas1 hesa· 
bma Avrupa karasJ i§lerile yakmdan ala
kadar olmagl vazife bilme~te de~am ede
cektir. Aksi takdirde fng1ltere~m Avr~: 
pa karasmdan alakas1m kesmesJ pek tabu 

bir netice olur.» . 
Elbette biiyiik ve giizel 1deal, sulhun 

elbirligile muhafazasmdayd1. Diger dev
letlerin bu ideale hizmet hususunda . ln-
'lt i takviye etmemi§ olmalan nehce· 

g: elreyk •·1mdi artlk sulhun elbirligile ko-
SI o ara , f . 

Jnd an umud kesilmi§ ve ng1ltere 
runmas d k' 'k' 
Samuel Horun Cenevre nu!kun a 1 I ' 

~tktan ikincisine intikal etml§ bulunuyor. 

S I Hor Bahriye Nazm olarak tek-
amue YUNUS NADI 

[Arkasl Sa. 3 sutun 6 da] 

dun sa'bah. Haydarpa$a 
Bogazlar konjeransz Turk heyeti azasmda n General Astm 

garmda 'kar~!layt etlan arasmda . • . . .. 

Sofya 16 (T elefonla) - Hariciye gar Ba§vekili ve Hanciye ~ ekJh ~?se 
V k.I. · D T f'k R' r· Arasla re· tvanof, Krahn mi.i§avirlen, Hanc1ye e I 1m1z r. ev I U§ U • • "d" .. 'f t 
f k · d k' h t b .. at 14 te ba•katibi kiSim s1yas1 mu uru, te~n a u-a atm e 1 eye ugun sa • • .. 
ekspresle Sofyaya geldi. !stasyonda Bul- [Arkast Sa. 7 sutun 1 de] 

z~~-;i···t~dbi;t~;···k~ik~~~k 
ere 

ile 
u ararm1 

Parise de 
Milletler Cemiyeti M. Makdonald de 

Pakbn1n tadili liizumundan bahsediyor 

Almanyada «.lmparatorluk 
Miiatemleke Birligi» 

Berlin 16 (A.A.) - Berlinde bir 
«fmparatorluk miistemleke birligi» vii -
cude getirilmi~tir. Bu birlik nosyonal sos
yalist partisinin feshini ilan etmi§ oldugu 
«Alman miistemlekat cemiyeti>> yenne 
kaim olacakt1r. 

Bu birlik, General von Eppin idarc
sindedir. Birlige ~imdiye kadar mustem
lekeler lehinde ~ah~an biitiin te§kilatlar 
girecektir. 
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Oliim tehdidi! 

Sofy:a muhabirimizi 
oliimle tehdide ba,Iaddar 

Sofya muhabiri -
miz Memduh Tezel 
Sofyada Ha§OVe na 
m1ru ta§tyan bir 
te§kilattan 12 ha -
ziran tarihli bir 
tehdid mektubu al-

Londra 16 (A. 
t mt§hr. Bu mektub-

A.) ngiltere da bir aya kadar, 
hiikumetinin zecri yani 12 temmuz ge 
tedbirlerin kaldml - ce saat 24 e kadar 
masma karar ver- Bulgaristam terket Sofya muhabirimiz 
mi§ oldugu arhk medigi takdirde, bu Memduh Tezel 
§uphe gotiirmez bir te§kilat tarafmdan 
hakikat oldugun - olduriilecegi ve bu hususta sefarete ve-

ya polise miiracaat ederse, verilen bu 
dan gazeteler, kabi- bir ay muhlet i,lga edilip kendisinin her 
nedeki ihtilaflarla an olduriilecegi yaziltdtr. 
M. Edenin istifas1 Muhabirimiz bu mektubu Sofya elc;i-
hakkmda miitalea - miz Ali ~evki Berkere gi:istermi§tir. 
lar yiiri.itmektedir - Sofya sefirimiz, icab eden makamlar 
ler. nezdinde laz1m gelen te~ebbiisatta bu -

News Chronicle !unacagm1 soylemekle beraber muha -
gazetesi diyor ki: birimizi de, dogrudan dogruya bagh 

«Zecri tedbir - bulundugu matbuat mudiriyetine gidip 
ler kalkmca !ngil- Bulgar Matbuat umumi mudiiriine bu 
!ere hiikumeti, Rhin mektubu gostermesini tavsiye etmi§tir. 
ile Akdenize aid ta- Bulgar Matbuat umumi miidiirii mu-
ahhiidlerini tasrih e- habirimizi ~ok iyi kar~tlami§, artJk Bul

garistanda boyle gizli mektublar yaz -
debilecektir.» manm maalesef bir hastahk halini al -

Morning Post ga- d1gm1 ve Ba§vekil de dahil oldugu hal-
zetesi, kabine erka- de, biitun naZJrlarm boyle tehdid mek-
m arasmda ihti - [Arkasz sa. 7 sutun 4 teJ 
Jaf ~1kmt§ oldugu " . . .•......•.•....•.•.•...•...........................•....... 
hakkmdaki haber _ Jngiliz Ba§vekil muavtni M. Makdonald, 'bir i9tzmadan 91karken.. • 

Jeri kat'i Surette tekzib etmekte ve In I ti mukavelenamesinin harfiyen .. tatbik e - ((leah ederse harb-
"l · d · M'll 1 C · [Arkasz Sa 6 sutun 5 tel g1 terenm a1ma 1 et er em1ye • · 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll d k. . . ""'"'''"'''""''"''""""""'"'"'"''''"'"'"'"'""'''"'"'"'"""""'""''"'"'""'"""'" • en ~e tnmiyecegiz 

M. ~ahbnBalkan seyahab M. Titiilesko ~iihim bir 

Bir F ranstz gazetesine gore, Alman iktisadi 
vaziyetinin bozuklugundan ileri geliyormu~. Dr. 
~ahbn Ankaraya gelecegi rivayet ediliyor 
Sofya 16 (A.A.) - Milli banka ?i-j ' 

rekti.iri.i, diin ak§am, M. $ahtm §erefme 
bir ziyafet vermi§ ve bu ziyafette Maliye 
ve Ticaret Namlarile, bazi endiistriyel
ler ve husust bankalarm miimessilleri ha
ZJr bulunmu§lardJr. 

M. $aht, ziyafet esnasmda bir nutuk 
soylemi§ ve Almanya i!e Bulgaristamn, 
Cihan Harbinde mii~tereken sava§tlklan
m hatJrlatarak, iki milletin bundan boyle 
de dost~a miinasebetlerine devam ede -
cekleri iimidini izhar eylemi§tir. 

Kral Alman na:nrile goriiflii 
Sofya 16 (A.A.) - Ray~bank ba§

kam doktor Schacht bugiin Kral Boris 
[Arkasz Sa. 'l siLtun 1 de] Dr. §ah.t ktzile bir arada., 

nutuk daha soyledi 
Biikre§ 16 (A. 

A.) - Fransa el -
c;isi Dormessonun 
Romanyadan ay -
nh§t munasebetile 
Dt§ Bakam Titu -
lesko bir ogle ziya
feti vermi§ ve ziya
fette Ba§bakan Ta
taresko, hukfunet 
erkam ve el~iler 
haz1r bulunmu§tur. 

-
Titulesko soyle - M. Titulesko 

digi nutukta Romanyamn daima Fran
samn yanmda bulunacagm1, c;unku 
Fransanm biiti.in memleketlerle musli
hane anla§malar aradigmi ve sulhun 
taksim kabul etmez oldugu prensipini 
giittugiinu ve keza Fransamn barb dii§
mam bulundugunu ve maamafih ica -
bmda harbden korkmadigtru kaydey -
lemi§tir. 

Y eni italyan el~ileri itimadnamelerini «imprator -
Krah> nam1na takdim edecekler - italyanlara 

gore asd miitecaviz Habe,istanmi~! 

Habe~istan imparatoru ildn edilen italya Kralile Habe~istan tatihi Mare§al Badoglio 
bir merasim esnasmda 

Roma 16 (A.A.) - Havas a jan - \ Siyasi mehafil, italy a hukumetinin bu 
smdan: vas1ta ile devletleri Habe§istanm 1lhalu· 

Y eni Avusturya el~isi M. Berger· m z1mni olarak tammaga sevketmek yo• 
Valdeneg, bu sabah Romaya gelmi~tir. lunu takib etmekte oldugu miitaleasm • 
Elc;i dmparator - Kral» a itimadname- dad1r. 
sini takdim eden ilk diplomat olacakhr. Diger taraftan, ltalya hiikumetinin 

M. Suvich, V a§ingtonda M. Au - Cenevre meselesinde hakikatte miiteca -
gusto Rosso, Moskovada ve Baron de viz devletin Habe§istan oldugunu ispat 
Valentino da V ar§ovada «fmparator • eden bir vesika tevdi edecegine dair bir 
Kral» namma itimadlanm takdim ede • §ayia deveran etmektedir. 
ceklerdir. LArkas' Sa. 7 siLtun 3 tel 
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• A • r casu ayes I. 
---~-------------

isve~li Lydia Oswaldin Tiirkiyede tevkifi 
teeyyiid etmedi. Haberin ba,ka bir havadisten 

galat olarak ~IkbgJ anla~nbyor 
Paris • Soir gazetesinin bugiinkii posta 

ile gelen 14 haziran tarihli niishas1, §eh· 
rimizden 13 haziran tarihile ~ekilmi§ olan 
§U telgraf haberini ne§retmektedir: 

«Brestte casusluk su~ile tevkif edilip, 
ahiren divamharb huzurunda sorguya c;e
kilen casus Lydia Oswaldm sergiize§tleri 
hahrlardad1r. 

Lydia Oswald alh ay hapse mahkum 
olmu§ ve mevkufiyet miiddeti mahkumi • 
yetine tekabiil ettiginden az bir miiddet 
sonra tahliye edilmi§ti. Lydia Oswald ve 
seyahat arkada§J gazeteci Nauerberg 
ikinci defa olarak tevkif edilmi§lerdir. Bu 
seferki tevkif Tiirkiyede vuku bulmu§tur. 
Her ikisi de, Tiirk makamah tarafmdan 
derdest edildikleri Mama tia 0) koyiin
de, serbest buakJ!malanm beklemektedir· 
ler. Bunlann tahliyesi i<;in 1svi<;re el~ili
gi, icab eden te§ebbiisatta bulunmakta -
dtr.» 

Selaretin verdigi maliimat 
1svi~;re sefarethanesinin verdigi malu

[Arkas' Sa. 7 sutun 3 tel 
Bir Franszz gazetesinin TurkiyPde tevkif 

edildibini yazdtbt Lydia Oswald 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Hidiseler aras1nda 

Yazzlarzmzzdaki yabancz sozler 
Krymet sahibi ve biiyiik bir avukat 

olarak tanrdrgrmrz bir okuyucu • 
nun bana gonderdigi mektub, yazrla
rrmda rasladrgr yabancr kelimelerin 
tiirk~elerine hasretini bildiren bir ha· 
miJle bitiyor. Beni yabancr soz kul • 
lanmaga sevkeden fikir ve lisan mec• 
buriyetleri, birfok muharrirlerimizi 
de ayni zaruret feTferJesi ifinde br • 
raktrgr ifin, bu bahis iistiinde biraz 
durmak, miidafaamrzr 1ahsi olmaktan 
da ftkaracaktrr. MeselCi doktor Ke • 
mal Cenabrn cYiiceb mecmuasrndaki 
Vniversite anketine verdigi miikem • 
mel cevabrn son satrrlarrndaki dart, 
bef fransrzca kelimenin manasrnr bil· 
miyenler ifin, metnin biitiiniinden fOk 
bir1ey, hatta hi~bir fey anlamaga im
kan yoktur. l11te: 

c/leri hamlelerle yiiriimek IJe daima 
dinamik kalmak istiyen bir cemiyet, 
aldatrct olabilen fematik organizaa • 
yonlara ve skolastige degil, fakat ve 
ancak kudretlerini kendi ruhunda ve 
seciyesinde bulan Vniversitelere muh
tacdrr.> 

cOrganizasyon) kelimesini istisna 
etmek miimkiinae bu ciimledeki cdi • 

namik, fematik ve skolastih kelime • 
lerinin tiirkfelerini yazmaga ne lii • 
zum, ne de imkan vardrr. 

Liizum olmama11, bu ve buna ben
zer tabirlerden, rstrlahlardan fOgu • 
nun biitiin canlr Avrupa dillerinde 
miifterek bir kiiltiir diline mensub ol
ma81ndandrr. Kokleri beynelmilel ol· 
dugu ifin manalarr iistiinde de cihan· 
l!iimul bir anlafmayr ve birle,meyi ko
layla,trran bu tabirleri her Avrupa 
miinevveri bilmek mecburiyetindedir. 

lmkansrzlrk ta, herbiri ilmi veya 
felsefi geni, bir telakki, hatta bazan 
da ba1lrbafrna bir sistem ifade eden 
bu rstrlahlarm yerine, ne tiirkfede, ne 
de bal!ka bir dilde tek bir kelime ika· 
me edilememesinden geliyor. 

Mesela, tiirkfe olmadrgr ifin vak • 
tile de bir sabah gazetesi ba1muhar • 
ririni isyan ettirerek ona iki aiitunluk 
bir ba,makale yazdrran ~u <dinamik) 
kelimesini alalrm. LU.gati afaraantz 
$emseddin Sami bu kelime ifin: cMi
hanik ilminde kuvvetlerin hareket ve 
hesabrnr bildiren krsmr"» diye bir fey 
soyleyip ge~ecektir. Goriiluyor ki ter-

LLtltten sahiteyt Qevtrtntz] 
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( $ehlr ve 
Ocretli memurlarm j 

. tekaiidliigii 

Memleket Haberlerl J Siyasi icmal 
Halka gosterilen 

biiyiik kolaybk 

jGarsonlar Cemiyeti Almanya ve Balkanlar 

kongreSI• toplandl tE::! on zamanlarda Almanya, orta ;;;;;;;D Avrupada ve Balkanlarda si • 

Osmanh 
halinde 

Tiirkleri heniiz 
bulunduklar1 

minimini bir Beylik 
zamanlarda bile <;erin 

beceriksizlige dii~memi~lerdi 

Denizyollari idaresinde
kilerin haklari mahfuz 

Mahalle miimessilleri de Diin mekteb ve yiizde I 0 
y asi ve ikhsadi faaliyetini fev

kalade arhrd1. M. Hitlerin sag eli olan 
General Goringin defaatle orta Avrupa 
ve Balkan devletleri merkezlerine, bil • 
hassa Belgrada yaphgl ve siyasi gaye • 
Jere matuf oldugu §Uphesiz bulunan zi • 
yaretlerini Almanya fktJsad Nazm ve 
Devlet Bankast umumi miidiirii doktor 
Sahtm seyahatleri takib etti. ftalyanm 
orta Avrupada niifuz ve hululunii arhr .. 
masi ve nihayet gec;en senenin iptidasm .. 
da F ransa ile anla§arak yan bir ittifak 
akdetmesi 1talyanm kom§ulanm ba • 
husus Yugoslavyayl siyasi ve ikhsadi ye· 
ni istinadgahlar aramaga sevketmi§ti. 

muhasaras1ndaki 
Onlu Sipahi bu miilahaza ile Kara 

Mustafa Pa§aya ISlntvermi§ti. Onun ya
nmda ve onun emri altmda harbetmenin 
c;:ok zevkli olacagm1 sezinsiyerek sevini -
yordu. Kara Mehmed Pa~amn Cerin 
karargahmda bulunmasmdan ise aynca 
memnun oluyordu. Viyana yolculugunda 
zekasma hayran oldugu ada~mm ~imdi 
bilegindeki gucu de gormek firSahnl el
de etmi~ olmak ic;ine ne~'e veriyordu. 

hte bu mada ve Cerin iizerine yag· 
dmlan giillelerin giiriiltiisii arasmda kii
c;uk Kara Mehmed c;adua getirildi. E
linde iri bir giille vardt, demir bir somun 
gibi onu yiiziine goziine siirerek kalaha· 
hgm ortasmda belinleyip durmu~tu. «Pa
~a baba» dedigi Haleb Valisini goremi
yecek kadar ~a§kmhk gec;iriyordu. Gozu 
Sadtrazamm sorgucunda ve hanc;erindey
di, bonbon o elmash ~eylere bak1yordu. 

Kara Mustafa Pa~a. heniiz be~ alit 
ya~mda bulunmasma ragmen on iki ya
~mda gibi gorunen c;ocugu dikkatle siiz· 
diikten sonra ba§ml sallad1: 

- Ih demi~. dedi, burnundan dii~ -
mii§. Babasmm tlpklsi. Cocugunu ken -
dine bu kadar benzetmek her yigitin harA 
Cl degil. 

Ve kiic;iik Kara Mehmede babasm1 
gosterdi: 

- Sanl bakahm babana. Deminden
beri ter dokiip seni bekliyor. 

Sipahi yavrusu kendisinin babas1 ola
rak gosterilen adama ~oyle bir bakh, son· 
ra Haleb Valisine dondu: 

- Sahib mi Pa§a baba, dedi, bu 
koca herif lkinci Kara Mehmed mi? 

Vali bu soruya: «Evet, oglum, odur, 
oz babandm> diye cevab verirken SadJ
razama da numarah adlanmanm sebebini 
anlatti : -

- Ben Birinci Kara Mehmedim, a
da§Im ikinci, ~;ocuk ta iic;uncu Kara 
Mehmeddir. Aram1zda boyle konu§u -
ruz. 

~imdi baba ogul sarma~dola§ olmu~ • 
lard! ve d1~anda attlan toplar, uzun siir· 
mii~ bir hasretin ~u sevincli sahne ile so
na ermesini hanl han! selamhyorlard1. 

'1-'f.l>lo 

Cerin muhasarasmm Osmanh tari • 
hinde i~aret ettigi ac1kh bir hakikat var
dJr: Beceriksizlik I.. Otuz lie; giin suren 
bu muhasara biiyiik ordulari sevk ,.e i • 
dare kabiliyetinin !mparatorluk ricalin
de art!k kalmad1gm1 ac;tk surette goster
mi§tir. Osmanh Tiirkleri heniiz minimi • 
ni bir Beylik halinde bulunduklan ve 
kale di.i§urmek fennine tamamile yabanc1 
olduklan sualarda bile Cerin muhasara
smda goriilen beceriksizlige dii~memi~ -
lerdi. ilk Osmanhlar bir kaleyi sarma • 
dan once ileriden gelebilecek yaxdimlan 
geri atmak c;arelerini ararlar ve bulurlar· 
d1, bundan dolay1 hemen hemen hic;bir 
kaleyi, yard1ma ko~an du~man kuvvetle
rinin zorile muhasaradan feragat etme· 
mi§lerdi. Gene o ilk Osmanh Tiirkleri 
butiin kuvvetlerini tek bir kaleyi devir
mek ic;in kullanmazlard! ve en onemli 
kaleleri muhasara ederken ba$ka verier
de de askeri faaliyetlerde bulunarak 
dii~mam oyalarlardt. Osman Bey, Bur
say! muhasara ederken boyle yaph, tam 
on y1l o biiyiik ~ehri k1skac; ic;inde bu • 
lundurmakla beraber oteyanlarda ~ehir
ler zaptetmekten geri kalmadt. Cerin 
muhasarasma gelinciye kadar hep o yol
da hareket olundu. 

Fa kat bu kaleyi saran Kara Mustafa 
Pa~a. askeri disiplin altmda ve yalmz 
harb i<;in veti~tirilmi~ bir orduya degil, 
Anadoludan, Rumeliden, Suriyeden, 
Iraktan, Arnavudluktan, MISirdan ge -
li§igiizel toplamp getirilmi§ ne idiikleri be
lirsiz bir kalabahga kumanda ediyordu. 
Askerlik fenni bak1mmdan sevk ve i -
dare berbaddt. Nerede bulunuldugunu 
ve nereye gidilecegini bilen yok gihiydi_ 
fstanbuldan c;Ikihrken Cerin kalesinin 
Ruslardan geri almmasi hedef tutulmu~
tu. Halbuki Ruslarm o madaki askeri ve 

siyasi vaziyetleri hie; tahlil olunmami§tl. 
Bu sebeble muhasara, birdenbire bu -

yiik bir muharebe ve kanh bir mukatele 
halini ald1. Kaleye kapanan otuz bin as
ker, ellerindeki bol cepane ile kendilerini 
~iddetle miidafaaya giri§tikleri gibi Ge A 

neral Remdaneski kumandasmda Ozi 
suyu kenanna gelen iki yiiz bin ki~ilik 
miikemmel bir Rus ordusu vaziyeti son 
derece koti.ile~tirdi ve Kara Mustafa Pa
§a takimmi c;evirmege hamlandi. 

Bu durumda biitiin ag1rhk Tiirk ru -
huna ve o ruhun ta§Jyageldigi saTSllmaz 
celadete yiikleniyordu. Yard1mci ordu -
yu Dinyeperden beriye gec;irmemek, ay
ni zamanda kaleyi devirmek hep o ilahi 
celadetten beklenmekteydi. Dii~iincesiz
likle beceriksizligin kumandasJ altma duA 
~en Turk bahad1rhgi bu ag1r hizmeti baA 
~arabilecek miydi?_. f~ ferdi yigitlige kal
sa, yahud bir kostek rolii oymyan o ku
manda ~uurla~tmlsa mesele kalmazd1, fa
kat kahramanhg1 meskenet idare ediyor· 
du, bundan dolay1 da Ruslar vaziyete 
hakim olmak istidadmt hissettiriyorlardt. 

Bu hengamede Kara Mustafa isabet
li bir harekette bulundu, Kara Mehmed 
Pa~ay1 Remdaneskinin kar~ISlna gon • 
derdi ve yardimci Rus ordusunu piis • 
kiirtmek vazifesini onun omzuna yiiklet
ti. Yirmi bin ki~i ile yap1lmasi istenen bu 
i~ ne hesaba stgardi, ne kitaba. F akat 
Kara Mehmed Pa~amn yamna halis 
Turk kam ta~tyan dilaverler kat!lmt~h. 
Bu, mu~kiil gorunen o i~in ba~anlabile
cegini umduran biricik sebebdi. 

F akat o kam geli~igiizel ak1tmamak, 
bo~ yere heder etmemek te gerekti. Ka
ra Mehmed Pa§amn zeki ~ahsiyeti de bu 
liizumu tekeffiil ediyordu_ Herhalde Sa
d!razam iyi du§iinmii~tii. o muhatarah 
vaziyetle yaptlabilecek en isabetli hare ~ 
keti ihtiyar etmi~ti. N eticenin miispet ve
ya menfi ~1kmas1 artJk baht i~i idi. 

Bi.z <<baht i§i)> dedik. Lakin . Kara 
Mehmed Pa§a - her zeki TUrk gibi -
i§lerin gidi§ini bahta birakmiyordu, he -
sabh davramyordu. Coklugu azhkla 
yenmek, kale muhasarasma gelen koca 
bir orduyu muhasara altma dii~iirmemek, 
Turk bayragmm ~erefini korumak ic;in 
de boyle davranmak lazimdJ_ Bahtm 
yard1m1 boyle miihim ve hayati anlarda 
ancak en son dii~uniilebilirdi. 

Kara Mehmed Pa~a da oyle yaph. 
yigit ada~ile ve harb i~lerinden iyi anh
yan ihtiyarlarla mii~avereden sonra Kar· 
lo gec;idinden T asmin suyunu a~ h. Ge • 
neral Remdaneskiyi kar~IIad1. Sekiz sa
at geride ve solda kalan Sadnazam or
dusunun ak1beti bu kar~1la~mamn dogu
raca~J neticeye baghydi. 

T efrikam1zm mihveri ikinci Viyana 
seferidir. F akat o sefere tekaddiim eden 
yiiiarda sarayla Bab1alinin ve Osmanh 
ordusunun vaziyetini tebell ur ettirmek, 
kahramanlartmiZI okuyuculanm1za iyi ta· 
mtmak ve actkh neticenin hangi sebebA 
lerden dogdugunu gostermek ir;in bu u A 

zun sahifeleri yazdtk. Cerin harbi de Vi
yana donii§iinii haz1rhyan sebeblerden 
biridir. 

Miilhak biitc;elerle idare edilen dev
let idarelerindeki iicretli memurlar a
rasmda eskiden devlet memuriyetinde 
bulunrnU§ olanlann tekatidliik vaziyet
leri hakkmda Biiyiik Millet Meclisinden 
bir kanun 91ktigmt yazrnl§hk. 

Denizyollan idaresi de mtilhak bi.itl;e 
ile idare edilen bir mi.iessese oldugu hal
de bu kanunda !nhisarlar idaresinin ve 
Devlet Demiryallarmm zikredilmi§ bu
lunmasma ragmen Denizyollar1 idare -
sinden bahsedilmemesi bir<;ok kimse -
Jeri te~di.ide dii§i.irmti§tiir. <;unki.i bu 
idarede de eskiden devlet hizmetinde 
bulunrnU§ olan bir9ok memurlar var • 
dtr. 

Tekatidliik kanununda bu hususta bir 
kayid gi:irtilememesi bu memurlarm 
mi.ikteseb haklarmdan istifade edemi -
yecekleri endi§esini dogurmu§tur. Hal
buki yaptljp.mtz tahkikat, i§in boyle ol
madigmt gostermi§tir. 

Denizyollan idaresi memurlan, ka • 
nun mucibince, mi.ilga Seyrisefain ida
resinden bu zamana kadar tekatidli.ik 
aidatmt da vermektedirler. Denizyol -
Ian idaresi te~?ek"ki.il edecegi strada <;t· 
kan 2248 sayllt kanunla Seyrisefainden 
yeni idareye ge9en memurlarm mtikte
seb haklan mahfuz tutulmu§tur. Bu 
memurlarm ayriCa haztrlanan tekatid -
ltik kanunu Meclisten 91kmc1ya kadar 
tekai.id aidatmm kesilmesine devam o
lunacakhr. Binaenaleyh Deniz idareleri 
memurlan tekaiidliik hakkmdan nor -
mal surette istifade etmektedirler. 

Devlet Demiryollarile tnhisarlar ida
resindeki memurlara gelince, bu idare
lerde tasarruf sandtgt te§kil edilmi§, bi· 
lahare bu sanchklar kaldtnlmt§ ve me
murlardan muntazam aidat kesilme -
mi§tir_ Bu idarelerdeki memurlardan 
eskiden devlet hizmetinde bulunanlar • 
dan hizmet. miiddetleri on be§ seneyi 
doldurmu§ olanlar eski hizmetlerinden 
de istifade edebileceklerdir. Yalmz bu 
memurlar tekaiidliikleri geldigi zaman 
son aldtklan maa§la degil, eskiden dev
let hizmetinde bulunduklart s1rada al -
dtklan maa§ iizerinden tekaiid edile -
ceklerdir_ 

MOTEFERRIK 

Erenkoy sanataryomundaki 
in§aat 

Verem Mucadele Cemiyeti tarafmdan 
Erenkoy sanatoryomunda yaptmlmakta 
olan 40 yatakh paviyonun in§aatt bir iki 
aya kadar bitecektir. Cemiyet miis~_id bir 
gelir membat temin ettigi takdirde Uskii -
darda da bir dispanser ac;magl dii§iin • 
mektedir. 

~ehrimize gelen Polonyah 
aeyyahlar 

Dun Polonyadan 40 1 zabjt, 131 i si· 
vii olmak iizere §ehrimize 171 seyyah 
gelmi§tir. Bunlar, Belediyece gonderilen 
memurlar tarafmdan kar~IIanarak muh • 
telif otellere yerle§tirilmi§lerdir. Polon • 
yah seyyahlar §ehrimizde dart giin kala· 
caklardu. 

Tiirk tabiiyetine ge~en beyaz 
Ruslar 

Bununla beraber o harb iizerinde fazA 
Ia tevakkuf etmek istemiyoruz. Y almz 
§Unu soyliyelim ki T asmin suyu kena • 
rmda vukua gelen kar§Ila~ma hem sii • 
rekli, hem kanh olmu~tur. Tiirkler, c;ar • 
k1felek adm1 verdikleri ugursuz harb a -
letini ilkin bu sava§ta gordiiler. Carkde
lek, uc;lan sivri kaz1klarm tekerlekimsi o
larak siralanmasile yaptlan bir c;e~id bii
yiik kalkandi. Dii~an askeri bu garib 
aleti boyunlarma takarak harekete ge • 
c;iyordu ve Turk siivarisile kar~1la~mca 
c;arktfelekleri onlerine mahyarak arka A 

da sipere yahyordu. Atlar, sivri kaz1k • 
lara c;arpmca sendeliyor, yaralamyor ve 
dii~iiyordu. Ayni c;arbfelekler, Turk pi· 
yadelerini de serbest hareketten ahkoy -
dugu i~in Rus ordusuna buyiik faydalar 
temin etmi~ oluyordu. 

Memleketimizde kalml§ olan beyaz 
Ruslardan birkac; yuziiniin Turk tabiiye· 
tine kabulleri V eki!ler Heyetince kararA 
gir olmu~ ve bunlara aid liste alakadarla
ra gonderilmi~tir. 

Hava tehlikesine kar§I 
koruma komisyonu 

Hava tehlikesine kar~t koruma komis· 
yonu diin Vali muavini Hiidainin yamn· 
da toplanmi§hr. Diinkii ic;timada Ve -
kaletlerden gelen baz1 emir ve talimatlar 
okunulmu~. hava tehlikesinde muhabere 
vesaitinin kullamlmasl §ekli etrafmda mii
zakere cereyan etmi~tir. 
~evki Behmen Bursaya gitti 

Muhterem misafirimiz dost Yugos -
lavya Namlarmdan $evki Behmen dun 
refikasile beraber Y alova yolile Bursa· 
ya gitmi~tir. Muhterem misafirimiz yann 
~ehrimize donecek ve birkac; gun daha 
aram!Zda kald1ktan sonra Belgrada hare· 
ket edecektir. 

KOLTOR ISLER/ [Arkasl varl 

Tiirkiyedeki ilkmektebler 

mahallelerde soy ad1 meseleleri goriifiildii 
yaza ca:klar 

Nilfus ~ubelerinde soy adlarmm tes
<;iline hararetle devam edilmektedir. 41 
ilkmekteb muallimi bu i§e memur edil
mi§, tahrirat ba~katiblerinin de yardt • 
mile ni.ifus memurlan mesai saatinden 
il9, di:irt saat fazla 9ah~arak tesc;il mua
melesine germi vermi~lerdir. 

Bir<;ok kimselerin soy ad1 almak ic;in 
el'an miiracaat etmedikleri - ve ~ayani 
hayret ih~al ve lakaydi gi:isterdikleri 
gi:iriilmi.i§ti.ir. 

Bunlar temmuzun ikisine kadar mi.i· 
racaat etmedikleri takdirde ·haklarmda 
laztm gelen muamele tatbik edUecektir. 

Diger taraftnn son gilnlerde mahalle 
miimessillerine soy adlarmm tes9ili ic;in 
hirer de:fter verilmi§tir . . Mi.imessiller, 
mahalleleri gezmekte, evlerin kaptlanm 
9alarak soy admt tes<;il ettirmemi~ o
lanlar varsa bunlarm soy adlarmt ya • 
zarak niifus ciizdanlarma i§aret etmek • 
tedirler. 

Bu defterlere kaydedilen soy adlar1 
niifus ~ubelerine gonderilerek esas def
terlere kaydedilecektir. 

Mahalle mtimessillerinin bu kayid 
muameleleri halkm miiracaati mahi -
yetini alacak ve bunlar cezadan kurtu
lacaklardtr. 

Halkm ayagma kadar memur gonde
rildigi halde soy adlanm kaydettirrne -
mil~ olanlara tesadilf edilirse kanunun 
gosterdigi cezamn almmasmda tered • 
di.id edilmiyecektir. 

Telefon iicretleri 

1 temmuzdan itibaren 
bir hayli ucuzluyor 

!stanbul telefo -
nunun devlet eline 
ge9mesi hakkmda -
ki kanun Meclisten 
ge9tikten sonra Te
lefon idaresinde ya 
p1lacak tslahat ve 
ilcretl~:rin ·indiril • 
mesi hakkmdaki 
projenin hazirlan • • 
masma ba§lanmt§ -
hr. 

Telefon idaresin
de telefon idare he
yeti azalart di.in toplanarak telefon iic
retlerinin ucuzlablmas1, idarenin yeni 
kadrosunun son §ekli, ve yaptlacak 1s • 
lahata aid haztrhklarla me§gul olmu§-
lardtr. • 

Yeni 1slahatta ba§hca gozoniinde tu
tulan cihet, telefonun bir liiks olmak -
tan <;tkanlarak biitiin di.inyada anla§tl
dtgt §ekilde medeni bir ihtiyac; aleti ha
line getirilmesidir. .,. 

Bunun i<;in evvela telefonun tesis 
masraft ucuzlablmaktadrr_ 59 lirahk te
sisat iicretleri 40 Iiraya ve 39 liraltk 
tesisat ticretleri de 30 liraya indirll -
miljtir. 

Telefon mi.ikaleme iicretlerinden u
mumiyetle 7,5 kuru§ almacak, fakat faz
la mtikalemelerin i.icreti be§ kuru§ o
lacaktJI. 

Telefon nakil iicretlerinde, munzam 
telefonlarda yiizde elli tenzilat yaptl -
mt§br. Umw:ni yerlerdeki telefon mi.i
kaleme iicretlerinden esasen be§ kuru~ 
almakta olan idare, umumi konu§ma 
yerleri kurulunca buralara da be§ kuru
§U atmak suretile i§liyecek olan oto -
matik makineler koyacakbr. 

istanbulda mecc.nen verilen telefon
larm eksetisi kaldrnlmt§ ve mevcud -
Iar yiizde 60 nisbetinde azalhlmJ§hr. 

Yeni tarife ve §ekil 1 temmuzdan iti
baret tatbik edilecektir. 

Dtin Beyoglunda Bursa sokagmdaki 
Musiki cemiyeti binasmda tstanbul 
Garsonlar cemiyeti fevkalade bir kon A 

gre akdetmi9tir. Kongrede hiikil -
metin resmi milmessili de bulunmak -
ta idL 

Ruznameyi, Garson mektebi tesisile 
mii§teriden ahmp ta garsonlarm cebine 
girmiyen yiizde on meseleleri te~kil et
mekte idi. 

Kongre reisile cemiyet reisi, bali ha
ztrda cemiyete kayidli garsonlarm hak
kml korumak ve garson olm1yanlann 
bu meslekte 9ah~malanm menetmek i-
9in meslekten yeti§mi§, ehliyeti haiz dip 
lomah garsonlara memleketin ihtiyact 
olmasmdan dolayt bir garson mektebine 
ihtiyac oldugunu anlatmt~lar ve fayda
lartm saymt§lardtr. 

Lehte _ ve aleyhte yi.iri.iti.ilen hararetli 
miinaka§alardan sonra heyeti umumi -
ye bir garson mektebinin li.izumuna ka
ni olarak bu sahadaki tetkiklerin biran 
evvel bitirilmesine karar vermi§tir. 

Yiizde on meselesi de bir9ok miinaka
§alara sebeb olmu§tur. Azadan bazllan 
garsonun cebine girmiyen bu paramn 
Belediyenin emrile kaldmlmasm1 iste -
mi~lerdir_ 

Neticede bu fikrin garsonlarm aley -
hine olacag1 gi:izi:inilnde tutularak, ara
larmdan bir heyet se<;ip yiizde on me -
selesini garsonlar lehine halletmek ii
zere patronlar nezdinde te§ebbiisatta 
bulunulmasma karar verilmi§tir. 

Sovyet Rusyasmm son ittifak misak "' 
larile orta A vrupada siyasi tesirini gos
termesi Yugoslavyayl daha ihtiyatkar 
hareket etmege sevketmi§ti. Bu suretle 
Almanya, Yugoslavyada miisaid siyasi 
bir' saha bulmu§tur. ikhsadi cihetten ise 
Almanya, biitiin orta Avrupada ve Bal
kanlarda diger dev letlerin ciimlesine fa -
ik bir mevki temin etmi~tir_ Daha ziyade 
hububat ve meva§i ve diger ham madde 
yeti§tiren orta Avrupa ve Balkan mem
leketleri ikhsadi buhran ve kambiyo bag
Ian ve ftalyaya tatbik edilen zecri ted
birler yi.iziinden haricdeki geni§ ve bii -
yiik piyasalan kaybettikten sonra fena 
halde muzayakaya ugrami~lardi. 

Bunlarm yamba§mda 70 miTyona ya
km niifuslu biiyiik sanayi memleketi o • 
Ian Almanya, muhtelif ikhsadi ve mali 
sebeblerden deniza§m memleketlerin hu
bubat ve ham maddelerine kar§l yan ka· 
pad1g1 kap1lanm orta Avrupa ve Bal • 

$EH/R ISLER/ kan memleketlerinin mahsulatma kar§l 
ardma kadar ac;ar. Mesela gec;en sene 

Pazar ruhsatiyeleri taksitle Romanyamn biitun bugday mahsuliinii 
mi ahnacak? satm almi§h. Bu sene de Yugoslavya • 

Pazar ruhsatiyesi harct ic;in ba§ka bir nm biitiin bugdaylanm almaga hamla .. 
formiil tatbik edilmesi hakkmda esnaf ta· myor. Almanya c;ok defa, bugiin Yugos· 
rafmdan vaki olan miiracaatlere, Bele - lavyadan ald1gt hububat ve hayvanat ic;in 
diye heniiz bir cevab vermemi§tir. Bazl yaptlgl gibi, mahalli piyasadakinden 
zevat, Belediyenin taksitle tahsil ettigi yuzde elli fazla fiat vermektedir. 
tanzifat, yo!, tenviriye ve bina vergileri Bu suretle Almanya Yugoslavyanm, 
gibi ruhsatiye harcmm da taksitle tahsil Yunanistanm, Macaristamn, Romanya .. 
edilmesinin esnaf ic;in bir kolayhk te~kil nm ve Bulgaristanm ve bir derece Tiir
edebilecegini ileri siirmektedirler. Bele· kiyenin hububat, tiitiin, yiin ve maden 
diye de, vaki olan bu teklif lizerinde tet- cevherleri gibi istihsalatmm ba§hca mii§• 
kikat yapmaktad1r. • _ terisi olmu~tur. Almanya, aldigl kiilli • 

Kanun, -runsatiyeler i~in muayyen m1 • yetli miktardaki e§yamn e e erini :nn· 
tan tayin etligi i~ih bu. husust4 bir ~ey biyo ile odeyecek vaziyette olmadigmdan 
yap1lamiyacakhr. F akat ahnacak haTCI orta Avrupa ve Balkan memleketlerinin 
boyle taksite baglamak kanuni mevzu • Almanyadan milyonlarca alacag1 kalmt§~ 
ata da aykm gelmemekted1r. Maamafih tJr. 
mesele, ,Sehir Meclisinin ilk celsesinde Bu alacaklara mukabil Almanya harb 
halledilecektir. lcvaz1m1 ve sanayi e§yasl vermektedir. 
~ikayet edilen lokantalar M. ,Sahtm §imdi yaphgt seyahatten ba§'" 
Sehrin ekseri yerlerindeki lokantalann hca maksadi, Almanya namma mumkiin 

pisliginden, fiatlann c;oklugundan ve ve· mertebe fazla mal almak ve bunlann be· 
rilen yemeklerin azhgmdan dolayt Bele· dellerine mukabil miimkun mertebe <;ok 
diyeye birc;ok §ikayetler vaki olmaktadu. fabrika mamulah vermektir. M. Saht. 
Belediye, bu §ikayetler iizerine tetkikat Belgrad seyahatinde gayet miihim seme· 
yapmaga ba§lamt§tlr. Bu tetkikat netice· reler elde etmi§tir. Burada aktedilen mu
sinde pis olan lokantalar tecziye edile • kavelelerle Yugoslavya Almanya firma
cek, az miktarda yemek veren lokantala.. !anna dort yuz milyon dinarhk ray, va· 
nn da tarifeleri indirilecektir- gon, lokomotif, koprii levaz1m1 ve haro 

Eyiibde elektrik tesisab malzemesi verecektir. 
Elektrik §irketinin Eyiib mmtakasm • Bulgaristan da Krupp fabrikasma 140 

daki voltaj1 degi§tirerek 11 0 volt yerine kamyon ve Yugoslavya parlamentosun " 
220 volt iizerinden cereyan verecegini da haber verildigi iizere, silah ve muhim
yazml§hk. Sirketten verilen malumata mat sipari§ etmi§tir. ,Su kadar var ki 
gore voltaj tebdili miinasebetile butiin Bulgaristan Almanyaya yalmz sanayi e~A 
110 voltluk ampullar hatta pek kulla • yas1 vermekle kalmay1p Bulgaristamn 
mimi§ olanlar bile, 220 voltluk yeni am· kendi sanayii ic;in ba§ka memleketlerden 
pullerle meccanen degi§tirilecek, abone· aldigi ham maddelerden bir k1smmm Al
lerce hic;bir masrah mucib olmadan ci - manya tarafmdan temin edilmesinde IS • 

hazlann rezistaslan ve motorlerin bobi • rar etmi§tir. Almanya, Yunanistana da 
najlan da tecdid edilecektir. tayyare, harb gemisi ve harb malzemesi 
Esnaf Bankasm1 tasfiye ede· verecektir. 

cek heyet istifa etti Alma,nya, yeni bir mukavele ile Yu .. 
Esnaf Bankasmm evvelki ay sec;ilen goslavyadan iic; yiiz bin domuz ve yliz 

tasfiye heyeti hep birden c;ekilmi§tir. Bu bin sJgir alacakhr. 

ADLIYEDE 
c;ekili§in sebebi kat'i olarak malum degil· Almanyamn Balkan memleketlerinft 
se de mevcud paraSJZhk ic;inde tasf:ye ihracah yuzde 200 yahud 300 arthgm• 
i§lerinin yiirumesine imkan olmamasm • dan ve Alman mallan c;ok ucuz oldu • 
dan ileri geldigi soylenmektedir. y eni gundan diger ecnebi mallannm bunlarla 
heyeti sec;mek ic;in Banka heyeti umu - rekabet etmesine imkan kalmamt§hr. 
miyesi fevkalade bir toplanh yapacaktn. DoKtor Sahtm seyahati, Almanyarun or-

Bir h1rs1z dort seneye 
mahkum oldu 

Trabzon yaglarmm asid ta Avrupada ve Balkanlardaki iktlsad? 

meselesi halledildi mevkiini bir kat daha saglamla~tJracak ,. 

Belediye ile bakkallar arasmda otedenA hr. lkttsadi miinasebatm kuvvetli olmasi 
beri bir ihtilaf mevzuu olan T rabzon yag· ise politika i§lerinde de miihim bir i.mil 
lannm asid meselesi nihayet bakkallann oldugundan Almanyanm bu faaliyetleri. 
istedigi ~ekilde halledilmi~tir. T rabzon Avrupa politika aleminde ehemmiyetle 
yaglanmn Belediyeye gore 28 asid de A 

recesini haiz olmast laZimd1r. Halbuki takib olunuyor. 

dime tek kelimeclen ibaret cleiil; ii•·l Bu cdinamilr> kelimeai ayni kokten 
telik bir de yanlrf; yanlrf deiilae miip· gelen clinamit 11e clinam; rribi, A11ru -
hem; ~iiphem deiil•e ek•ik! t;iinkii pa matbuatrnrn boyle halka hitab e· 
lel•elede kullanrlan cdynami•me> ta· den •iitunlarrnda bile pek ••k ge~er. 
birinin •rlatr olarak clinamik kelime- Dinamit ve dinamo kelimelerinin tiirk
•i, ta Arilltodan zamanrmrza hadar ~emize girmeBine razr olanlar, bu oz 
gelen tiirlii lelaele •iatemlerinde, cell- karcleflerini de kabul etmelidirler. 
her yerine ku1111et lie hareketin ika • Fakat ne 11ar ki bu kelime, otekiler 
meai temayiiliine benzer birbirinden gibi maddl muayyen ve mii,ahha• bir 
larklr bir~ok goriiflerin miiflerek ve mana ilacle etmiyor ve meclliiliinii 
takribi manannr verdiii ifin tek keli- pzle gormek kabil deiilclir. Oirenil
me ile deiil, bir •ahife ile bile kolay- melerinde, anla.-rlmalarrnda Ve •evil
ca izah edilemez. Bunun gibi tabirler, melerindeki zorlukla hu•u•i bir mii • 
ancak ilmi ve lel•eli metinlerde ve caclele iatiyor: KiJltiire aid her feY 

Maarif idaresinin hazuladigl bir ista • 
tistige gore memlekette 5962 ilkmekteb 
vard1r. Bunun 4343 ii, ii~ stmfh, 196 si, 
dort s1mfh, 1423 ii be§ simfhd1r. Bu mek
teblerde ders okutan muallim adedi ise 
13,637 ki§idir. Bunlardan 6851 i ~e • 
hirlerde, 6786 s1 koylerde bulunmakta
d1r. Bu muallimlerin ders verdikleri tale· 
be adedi 567,000 ki~idir. Bu miktara az
hk ve yabanci mekteb muallim ve tale -
beleri dahil degildir. 

Sultanahmedde Akbtytkta Medrese 
sokagmda oturan Baktriyolog lhsan. Sa· 
minin evinden sekiz yiiz lira k1ymetmde 
muhtelif e§ya ~talmakla suc;lu Y ekvardla 
bu e§yalann htmzhk mah oldugunu bile: 
rek almakla suc;lu bakkal Nurinin ikincl 
ceza mahkemesinde devam etmekte olan 
muhakemeleri dun bitmi§tir. Su~ meyda· 
na c;Ikhgl ic;in Y ekvardm dort sene; bak· 
kal Nurinin de iiC( ay hapse konmalanna 
karar verilmi~tir. 

Bir kadmm ~antasm1 
a§Irdilar 

Zeyneb isminde bir k.adm di.in c;anta· 

51m kaybederek polise miiracaat etmi§tir. 
Polis memurlan derhal faaliyete gec;erek 
sab1kah yankesicilerden Meded ile arka· 
da~1 Y ahyayl c;antadaki paralan taksim 
ederlerken yakalam1~: Adliyeye ver A 

mi~lerdir. Sultanahmed sulh ceza mah • 
kemesine verilen suc;lulann sorgulan ya· 
p1lmt~; bun! ar ~antay1 c;almadiklanm; 
sokakt11 bulduklanm soylemi§lerdir. T ah· 
kikata devam edilmek.tedir. 

Trabzon yaglan hic;bir zaman bu asid Muharrem Feyzi Togay 
derecesini bulmamaktadu. Belediye de, ----------~-~-~ 
bakkallardan mutemadiyen niimune al .. 
makta ve ahnan ni.imune bu asid derece
sini bulmadigJ ic;in ceza yaz1lmakta idi. 

Bakkallann umumi §ikayeti uzerine 
bu i§in tetkikine Ticaret Odast onayak 
olmu~ ve bir taraftan ordu kimyahane -
sinin diger taraftan 1kt_Isad Yekaleti tah
lilati ticariye laboratuanmn miitalealan 
sorulmu§tur. Gerek kimyahane gerek 13 -
boratuar Trabzon yaglarmm en c;:ok 26 
asid derecesini haiz bulundugu cevabmt 
vermi§lerdir. Bu raporlar iizerine Bele -
diye de bunu boylece kabul etQ':lek mec
buriyetinde kalmi§tlr. 

Cumhuriyet 
Niishut 5 Kuruttar 

A bone 1 Tiirkiye Hari, 
teraiti ' i~o 1~ 

Senelik t 400 Kt. 1700 Kr. 
Alta ayhk 750 1450 

her miiellifin cliinya goriifiine gore al- gibi. 
drklarr niianalar i~inde onlarr az ~ok 
tanrmlf olanlara bir fey .Oyler. PEYAMI SAFA 

Damdosyon satm ahnd1 
Kadtkoyunde F ererlere aid Damdos -

yon F rans1z mektebi Maarif Yekaletince 
~atm almmt§tlr. 

0~ aybk 400 800 
Bir ayhk I SO yokiUP 
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SON ~ABEI<LE~ ••• 
TELEFON TELGJlAJ' 'l.~e TELSiZLE 

Kiisufu tetkik i~in ••• 
Sovyet Rusyada 25 yerli, 19 yabanc1 

heyet tarassudata haz~rlandt 
Moskova 16 (A.A.) - 25 Sovyet 

ve 19 ecnebi heyeti, gi.ine§in tam tutu! -
masm1 Karadenizle J apon denizi arasm
da 25 muhtelif noktadan 19 haziranda 
tetkik edeceklerdir. Bu tutulmanm go -
riilecegi a§agJdaki be~ noktadan telsiz 
telefonla malumat verilecektir. 

4 - Omsk -bah Siberyasi- saat 7,32 
den 8 e kadar 

5 - Kabarovsk -dogu SiheryasJ- saat 
8,55 ten 9,15 e kadar -tam tutulma saat 
9,07 de- yalmz rus~a olarak. 

Bu be~ noktadan yap1lacak olan ne§-

riyat Moskovamn a~ag1daki istasyonlan 
tarafmdan nakil suretile verilecektir: 

Rkk. 25.04 metro iizerinden, 
Rki. 19.76 metro i.izerinden. 

1 - Belor~enkaya -§imal Kafkasya
SI- saat 6,30 dan 7,05 e kadar -giine§in 
tam tutulmasl saat 7 de olacakhr- rus~a 
ve ingilizce olarak, 

2 - Ak-Bulak -Orenburg bolgesin- Rne. 24.99 metro tizerinden, 
'de- saat 7,05 ten 7,20 ye kadar -tam Ran. 31.51 metro lizerinden. 

7 16 d · ']' Komintern istasyonu, 1724 metro ii-tutulma saati , a- rus~a ve mg1 1zce 
olarak. zerinden. 

3 - Kustanal -Ural bolgesinde- saat Yukanda gosterilen saatler Moskova 
7,20 den 7,32 ye kadar -tam tutulma saatidir ki, Ankara saatinden bir saat 
sa at 7,26 da- rus~;a ve ingilizce olarak. ileridir. 
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Bel~ikada grev 
tehlikeli safhada 

Zab1ta kuvvetleri i~~iyi 
zorla dag1byor 

Bri.iksel 16 (A.A.) - Liege mm -
takasmda vaziyet fenala§ml§hr. Demir 
ve makine endlistrisi merkezi olan Sepa
ingde fabrikalar asker kuvvetleri tara -
fmdan i§gal olunmu§tur. Bu fevkalade 
tedbir de gosteriyor ki, hiikumet vaziye· 
te hakim olmak ic;in elinden geleni yap -
maga karar vermi§tir. 

Liyej 16 (A.A.) - Tramvay mii -
nakalah, ogleden sonra tamamile dur • 
mu§tur. Grevciler, miinakalah durdur -
maga kalkl§hklarmdan polis ve jandar
ma kuvvetleri, yaltn k1h~ hiicum etmek 
suretile onlan dag1tmaga te§ebblis etmi§· 
lerdir. 

Tramvay idaresi, arabalara depolara 
girmek emrini vermi§tir. 

Franaada grevci miktarr 
Paris I 6 (A.A.) - Paris ve Seine 

vilayetinde henuz 730,000 grevci amele 
vardtr. Diin 202,302 amele i§e ba~la • 

.._.~_.,.... I:Jr. 

Paris 16 (A.A.) - Pari~le ve Seine 
departmamnda 200,000 grevci tek1ar 
i§e ba§lamJ§ttr. Y aln1z, 60,000 ki§i grev 

halindedir. 
Hafta nihayetinden evvel her taraita 

i§lere ba§lamlacagt tahmin olunmakta -

d1r. 
Paris 16 (A.A.) - Paris mmtaka

smda grev, sona ermi§tir. Y almz grev 
hareketi eyaletlerde bilhassa Bordo, 
Nant ve Aixde biraz fazlala§ml§hr. 

Kabine i~timar 
Paris 16 (A.A.) - Kabine, birlik

ler meselesini «Halkc;Jlar cephesi» tara
fmdan viicude getirilmi§ olan programa 

• tevfikan miizakere etmek iizere yarm 
saat 16 da toplanacakttr. 

Madridde grev 
Madrid 16 (A.A.) - Madridde, 

greve i§tirak eden i§c;ilerin sayiSJ, halen 
I 20,000 den fazladJr. 

Avusturyada kralhgtn 
iadesine dogru 

Londra 16 (Hususi) - Viyanada 
~1kan ve Avusturya hiikumetinin nim
resmi na§iri efkan addedilen Reichspost 
gazetesi bugiinkii niishasmda Avustur -
yada kralhgm iadesi lehine §ayani dikkat 
bir yaZJ ne~retmi§tir. 

Bu makale, Avusturya halkmm ek -
seriyetinin kralhgm ihyasmJ istedigini ve 
bu i§in ihtilalle degi], me§ruti yoilarla ya
pJlacagtm bildirmektedir. 

Bu yaz1 Habsburglar meselesi hakkm
da Ku~iik Anla§manm verdigi karara bir 
cevab addedilmektedir. 

Mihalakopulos siyasi hayata 
tekrar abhyor 

A tina 1 ~ (Hususi) - Eski Hariciye 
Nazm ve Ayan azas1 Mihalakopulos ga
zetecilere, birle~ecek Antivenizelist par -
tilerinin liderliginin kendisine teklif e -
dildigine dair <;Jkan ~ayialan tekzib ede
rek onumiizdeki sonbaharda siyasi haya· 
ta tekrar atJlacagmJ soyemi&tir. 

Yunanistanda azledilen 
memurlar 

Atina 16 (Hususi) - Hurriyetperver 
partisi Iideri Sofulis dun. Ba§vek~let miis
te§arml ziyaret e~erek b1r m.a.rt t~!a.mn -
dan sonra <;aldans ve Kond1hs hukumet
leri zamanmda azledilen memurlarm tek
rar yerlerine getirilmesi meselesini gorii§· 

mli§tiir. 
Musle§ar, bu memurlarm hepsinin 

birden yerlerine getirilmesinin . imkanstz
hgm1 ve fakat her Nezarete a1d olanla
rm yava~ yava§ me.muriyetlerin.e tayin 
edileceklerini soyleml§ ve Sofuhs te ka

bul etmi§tir. 

Avrupada ii~ feci 
kaza oldu 

Pe~tede 40, 
25 ki,i 

Rig ada 
oldii 

Tall in ( eski Reval) 16 (A.A.) 
Bir silah ve cepane deposunun laboratu
armda bir infilak olmu§, 40 ki§i olmii~. 
30 ki§i kadar da yaralanmt§tlr. 

Simdiye kadar enkaz altmdan ancak 
dokuz zabitin cesedi c;Jkanlabilmi§lir. 1n
filakm sebebi belli degildir. Y almz za· 
bitlerin bir mermi doldurduklan s1nda 
vuku buldugu anlai!lml§hr. 

Pe,tede iki facia 
Pe§te 16 (A.A.) - Sunyog adasJ 

yakmmda bir feribotun ugramJ§ oldugu 
kazada olenlerin sahih miktan heniiz 
belli degildir. Kaplan, tevkif edilmi~tir. 
Kendisi, yolcularm miktanm bilmedigini 
soylemi§ ve bunlardan birc;ogunun sar -
ho§ oldugunu ve bir k1smmm geminin lir 
tarafma yJgJlarak devrilmesine sebeb:yet 
vermi§ olduklanm beyan etmi§tir. 

Olenlerin en az 19 ki§i oldugu lan -
nedilmektedir. 

Pete 16 (A.A.) -Pete Tramvay 
kumpanyast i§c;ilerinden altm1~ ki~yi h~
mil bir sal Tuna lizerinde fazla yiiklii 
olmasmdan dolayJ batmt§ ve sabah saat 
bire kadar alh ki§i olii ve yirmi ki~i de 
diri olarak <;tkanlml~hr. 

O~iincii Oil Kurultay1 
~ah,malari 

istanbul 16 (A.A.) - Tiirk Dil 
Kurumu gene! sekreterliginden: 

O~iincii Tiirk Dili Kurultayl ~ah§ma
lan i~in kurumun gene! sekreterlik bi.iro
sile ~alt~ma kollannm en ~ogu lstanbula 
nakledilmi§ ve gene! sekreterlik blirosu 
16 haziran 936 da Dolmabahc;e sara -
ymda i§e ba§lamJ§hr. 

Kurum sagJ§nanhgJ ile terim ve yay1m 
kollan §imdilik Ankaradadtr. Gene! sek
reterlige ve ba§ka kollara yaz1lacak yazt· 
!ann bund.an sonra Dolmabahc;e sarayl
na gonderilmesi gerektir. 

Bundan once de herkese bildirildigi ii
zere O~iincii Turk Dili kurultayt 24 a
gustos 936 pazartesi giinii saat 14 te Dol
mabahc;e saraymda ac;dacakhr. Kuru! -
tayda tiye olarak bulunmak, soz soyle -
mek ve rey vermek hakkt birinci veya 
ikinci kurultayda bulunmU§ ve yahut 
kurumun ~alt§ma kol ve boliiklerinde o· 
dev alml§ veya kuruma miiracaatle uye 
yaztlmJ§ olan kurum i.iyelerile kurumun 
davetlilerine mi.inhastrdJr. 

Bunlarm dJ§mda kalanlar yalmz din · 
leyici stfatile kurultayda bulunabilirler 
ve kurultay salonunda yer bulunmazsa 
konu§malarl merasim salonundan radyo 
ile dinlerler. 

Gerek iiye ve gerek dinleyici olarak 
kurultaya gelmek istiyenlerin 15 temmuz 
936 ak§amma kadar adlarile i§lerini ve 
adreslerini kurum gene! sekreterligine bil
dirmeleri laz1mdtr ve bu bildiri§ kuru! . 
taym c;ah§masJin nizamlamak ic;in pek 
gerekli oldugundan geri buak1lmamast 
miiddeti gec;tikten sonra yeniden mura -
caat yapdmamast bilhassa rica olunur. 

Kurultaya bir tez irad etmek istiyen -
ler de tezlerini yazth olarak I 5 temmuz 
936 ak§amma kadar gene) sekreterlige 
giindermeleri laz1mdJr. 

Kurultay konu§malan radyo ile yur -
dun her yerinden de dinlenebilecektir. 

Kurultayda konu~ulacak i§lerin stra -
sile tezlerin konular1 19 may1s 936 da 
y;:mlan ilanda bildirilmi~tir. 

Bir §ehir kastrgadan harab 
oldu 

Bern 16 (A.A.) - Sengall kantonu, 
§iddetli kas1rgalar yiiziinden harab ol
mu§tur. Bir tren yoldan ~tkml§ ve saat
lerce mtinakalatm kesilmesine sebebi -
yet vermi§tir. 

CUMHURIYE't 

Bade harabelbasra! 
Habefistanda ~ete 
harbi hala devam 

etmekteymif! 

Adis • Ababa etraftnda 
~arpt~malar oluyormu~ 

BG.§tbozuk Habe§ mii!rezeleri 

Deyli T elgrafm Cibuti muhabiri ya -
z1yor: 

Adis·Ababadan gelerek Franstz top
ragma ayak basmJ§ bulunuyorum. Sid -
detli !talyan sansliruni.in elinden kurtul -
mu§ oldugumdan arttk Habe§istandaki 
vaziyetin sulh ve siikundan c;ok uzak ol
dugunu serbesh;e yazabilirim. 

\=ok iyi haber alan menabiin kanaa -
tine gore Tsana goliintin cenubundaki 
Gojam vilayeti mlistesna ltalyanlar A 
dis-Ababadan daha ilerilere niifuz ic;in 
ltalyan askerleri hic;bir ciddi le§ebbiise 
giri§memektedirler. Merkezin 50 mil ha
ricinde elyevm 12,500 kadar silahh Ha· 
be§ askeri bulunmaktadJr. 

Soylendigine gore ltalyan umumi ka· 
rargahmm elinde bulunan haritalara na
zaran muhtelif yerlerde yerlilerin tecem
muu tesbit edilmektedir. Bunlardan 
5,000 i Addis Alam I ,500 ii Adgille 
i ,500 ii de Dessie yolu iizerinde kain 
Ankoberde bulunmaktadtr. 

$ehir etralrnda harb 
Zannedildigine gore yagmur mevsimi

mn ba§lamasile Habe§ler italyanlart son 
derece rahatstz edeceklerdir. Merkezde
ki ltalyan kuvvetleri, Gojam vilayetint 
gonderilen i i tabur yerli askerin sevkin 
den dolayt biraz zay1flam1§ bulunuyor 

T ahmin edildigine gore elyevm mer -
kezde bulunan !talyan kuvvetleri Adis -
Ababay1 saran gayrimuntazam Habe§ 
c;etelerinden adedce daha fazla degil -
dir. ,Sehrin haricinde c;ete harbi devam 
etmekte olup baZJ kamyonlar Habe§ler 
tarafmdan durdurulmu§ ve §oforleri ol . 
diiriilmii§tiir. 

Kabileden kabileye gelip giden Habe§
ler vilayetlerdeki ayaklanmanm teves · 
siiiinde ami! olmaktad~rlar. Bunlarm ~~
kardJklan §ayialar meyamnda 1mpara · 
torun tekrar Habe§istana avdeti ve yerli 
askerlerin memleketi tekrar impara tora 
iade etmek maksadile italyan zabitlerini 
oldiirmekte olduklan gibi haya] kabilin
den §eyler de vardtr. 

imparatorun az c;ok muntazam otdu -
sunun bakayasma ilaveten binlerce §aki 
memlekette yagmakerlige, yangm ~1kar· 
ma<Ya ve katliamm'l devam etmekt,.dir.~> 

ltalyanlar Hahe§istanda 
neler yapacaklar? 

Habe§istamn zaptmdan sonra, !talya, 
dogu Afrikayt verimli bir mu;temle~e 
haline getirmek i~in derhal zirai faaliye
te ge~mek iizere planlar haztrlamaga 
ba~lamtshr. 

Eritr~ ve Somali de dahil olmak uzere 
bugiinkii Habe§istan 1,738,000 kilomet
ro murabba1 tutan bir saha dahilinde 
11 600 000 niifuslu, yani beher kilomet
ro 'mur~bbama on niifus isabet eden bit 
iilkedir. ltalyanlar, bu itibarla, Habe§JS· 
tam, miitemadiyen artan niifuslan i~in 
ideal bir yaydma mmtakast ve bu mm -
takaya yerle§ecek ftalyan niifusunun re· 
fah1 i~in c;ok miikemmel bir ziraat sahast 
telakki etmektedirler. 

ltalyanm, Habe§istan topraklan t~lll 
tanzim edecegi umumi planda muz, pa · 
muk ve yag istihsaline mahsus nebatat en 
ba§ta gelmektedir. Esasen §imdiye kadar 
Somalide muz ve pamuk ziraatine ~ok 
ehemmiyet verilmekte idi. 

Haber verildigine gore, diinya muz 
p1yasastnm btitiin ihtiyac;lanna cevab Vf'· 

rebilecek derecede geni§ bir nisbet tut · 
maga karar veren 1talyanlar Cenova V(' 

Triyeste tersanelerinde, muz nakliyatma 
mahsus dort gemi in§asma ba§lamt§lardJr. 

ltalyanlar, kahve ziraatine de bijyiik 
bir htz vermege hamlanmaktadtTlar. i
talyan membalanndan verilen malumata 
giire, yeni istimar planmda her sene 400 
bin kahve fidam yeti~tirilmesi esas1 go -
zoniine getirilmi§tir. 

Habe~istanda yapdmasJ du§unulen 
ziraat i~leri meyanmda, karkade denilcn 
c;ay nev'inden bir nebatm bol miktarda 
yeti§tirilmesi de mevzuu bahistir. !talya · 

URDDAN 
.AZILAR. 

Yazan : Ismail Habib . 
Nev§ehirde giivercinler 
Nev§ehirde giivercin ne postactdtr, ne siistiir; giivercin 
burada bir mah§erdir. Nev§ehirliler topragm bereketsiz

ligini giivercinin bereketile yendiler. 

Kahveci dagmm yava§ yava§ alc;alan 
boyun nokta~l tistiinde mahruti bir te -
penin c;evresini kucakhyarak kurulrnu§ 
bir belde. Hep beyaz ta§tan yapllma iki 
iic; katll evlerin on odala~J c;ok ~er~ bir
kac; siitun iizerinde keskm zav1yeh ke
merlerle ac;1k buak1larak siislenmi§. Bu 
odalara yerliler cTa§kO§k~ diyorlar. 

.Boyle siitunlu, revakh, beyaz giivdeli 
binlerle evin iisttiste istiflenerek mah -
ruti tepenin biitiin govdesi iizerinde ge
rile gerile gortinii.§leri: N ev§ehir sahi -
den orijinal bir §ehir. 

Tepenin tisttinde, a§agJdan bakllmca, 
dort kulesile oldukc;a saglam gortindii.
gii halde, ic;ine girilince c;ok harabla§ -
tJg1 anla§llan kalenin enli duvar satJh
lan iizerinde dolana dolana §ehrin top
tan panoramasm1 seyrediyoruz: 

Evler hep kargir. Fakat iistleri hep 
dam. 1;iehrin amfi bic;iminden dolay1 
herkesin dam1 herkesin dam1m gorti -
yor. Btitiin evler kademe kademe slra
lar tistiinde tiyatro seyircileri gibi du -
rarak bir sahneye bakar gibi kar§l dag
lann tema§asma dalmi§lar. Seyretmek 
ic;in kurulmU§ bir §ehri seyrediyoruz. 

Evler hep neye kargir? <;:tinkti ta§ 
kerpic;ten ucuz. <;:tinkti ta§ hamur gibi. 
Bu evler, ta§l yontarak degil, adeta yo
gurarak yap11Jyor. Tepenin iistii hep 
§ist tabakasmdan miirekkeb. Bu kaya
hk tabakalar biiytik safihalara aynla -
bilecek kabiliyettedir. Halk bu kaya -
hklara csaysablak. diyor. Bunlar ta · 
salhib etmii$ balc;1k tabakas1. <;:amur 
donmu§, ta§ olmu§; ta§ yontulmu§, ev 
olmu§ ne sert, ne ah§ab; Nev§ehir 
kargirin yumu§agl. 

$ehrin tepesi boyle, eteklerindeki 
toprak ta kilsidir, topragm biraz altl ise 
killi. 1;iehrin §arkmdaki dar vadinin di· 
binde akan §U dere, kilsi tabakadan ko
layca alta s1z1p alttaki killi tabakay1 ise 
gec;emediginden; derenin sulan yerin 
icinde ufuklamasma cilveler yap1yor. 
Bn yilzden onun k1ytlarmda aras1ra he
yelanlar olrnaktad1r. A~ag1 mahallede 
k;rk yll once oyle bir heyela.n sebebile 
baz1 evler y1k1hp c;atlaklar peyda ol -
mm;: $ehrin evleri civelek, ta~lar1 yu -
mu§ak, ve toprag1 oynak. 

0 killi tabaka, sular1 derine indirme -
digi ic;in, yeraltlannda su mecmualan 
te§ekktil edemiyor. Bu seb.ebde~ Nevv
§ehirde hie; kuyu yoktur. Ibrahim Aga 
nammda, Belediye kalfahgmda bulu -
nan bir Nev§ehirli, bu kuyusuzluga ic;
lenmi§ olacak, bundan otuz y1l once e
vinin avlusunda c;ok derinlere kadar 
bir kuyu kazdu1yor. Birc;ok para, bir -
c;ok emek, nafile. ~akat bu zahmet ne
ye agam, ada§m Ibrahim Pa:jaya dua 
et, bak kasabam ad1m ba§ma c;e§meler
le doldurmu§. Bu kadar musluk varken 
kovayla t;Iknk c;evirmek neye? 

:;iehrin cenub cephesinde iic; dort yliz 
evlik ayn bir mahalle, §imal cephesin
de de be§ altl yiiz evlik ayr1 bir mahal
le, N ev§ehir bu iki mahalle ortasmda, 
iki yavrusunu sag ve soluna oturtmu§ 
bir ana kurumile, fotograf c;1kartmak 
ic;in poz alml§ gibi duruyor! 

$ehir hep tepeye hrmanmaktan yo -
rulup b1km1§ gibi §imal tarafmdaki 
meydanhktan fJrSat bularak diizliige 
dogru ac;1lmaga ba~laml§. En ba~ta iki 
biiytik ve yeni bina; biri kur~uni sac; 
ortiilti Hiikumet Konagi, oteki klrmJZl 
kiremid 1irtiilii mekteb; ve seyrek sey
rek ko§k gibi evler: Orada Nevei$ehir -
den diger bir nev §ehir doguyor. 

ibrahim Pa§anm dogdugu eski Mull -
kara koyii §ehrin §ark yamacmdayml§. 
ilk c;esme oraya yap1ld1, §ehrin en eski 
eseri. Bu c;e§meye ~imdi , ihtiyarhgm -
dan olacak, Morukc;u deniyor. Pa~a o -
raya bir de hamam yaptlrmJ§h. $imdi 
harab. Ta~larm1 alltrlP duruyorlar. Yak
tile Rumlar bile hamamm mermer ki
tabesini tersine ~evirerek kendi kilise
lerine yamaml§lar. Rumlar gitti, kilise 
dahi hamamm haline ugrad1 , ve kitabe 
tekrar meydana c;Ikh. Nedimin sekiz 
beyitlik ~iirini tafilyan bu miisliiman ki-

lngiltere, <;ine istikraz . ver1yor 
Tokyo 16 (A.A.) - Japan basmt, 

$angtu - i;iunking demiryolunun yap1l -
mas1 ic;in ingilterenin Cine 48 milyon 
yen ikraz edecegini, J aponyamn da !li · 
mali <;:in demiryollanm yapacagm1 yaz
maktadlr. 

Nankin ata§emiliteri doner donmez 
bir Japon - <;:in anla§masmm akdedile -
cegi iimid olunmaktadtr. 

mn bu nebata bilhassa ehemmiyet verme
si, her sene istihlak edilen takriben Uc; 
milyon lir k1ymetinde ~aym yerine ~u 
nebatt ikame etmek ve bu suretle, zecri 
tedbirin memleketlere kar§J mukabil zecri 
tedbir tatbik etmekmi§. 

tabe bir miiddet tanassur ettirildikten 
sonra tekrar ihtida etmi§ oluyor! 

Lale devrinden kalma asll !brahim 
Pa§a Nev§ehri, o siiliin minareli camii 
ve camiin etrafmdaki binalarile, toplu 
bir halde, §ehrin §imali§arkisine dli§ii
yor. Cami, tepenin bogriine yap1lsa ol
mlyacak, diizliige indirilse c;ukurda ka
lacak; yirmi§er metro yiiksekliginde iki 
sed arasmm kervansaray kemerlerile 
tahkim edilmi§ sahas1 iistiine kurulan 
cami bu sayede ne dagda.chr, ne c;ukur
da, ve ... hem yiiksektedir, hem diizde. 

Nev§ehrin ye§illigi, §arktaki vadi i -
c;inden §imale dogru, derenin iki k1y1 -
smda, · bahc;elerle ve sebzeliklerle renk 
renk ve 1ibek 1ibek, uzunlamasma i~ -
lenmi§ bir kalic;e dilberligile serilip 
gidiyor. $ehrin kendisi Nigde gibi bol 
bahc;eli degil. Burada arazi dar, evler 
s1k. Fakat agaca ve ye§ile dti§kiin halk, 
evinin bir odasm1 bile fedadan r;ekin -
miyerek bir tanecik olsun bir agac ye -
ti§tirmektedir. Agac burada evlad gibi. 

Baglar, baglar ... Memleketin en bii -
ylik gec;imi bu baglara bagh. :;iarktaki 
Kar§ltepe, daha §imale dogru KlZllte -
pe, §ehrin garb yamar;lan hep baglarla 
dolu. Ne tarafa baksan i§lenmedik bir 
kan§ yer yok. f;lehrin toprag1 az amma 
§ehirlinin gayreti c;ok. Fakat bu yufka 
~oprak bereketli de degil. Ne yapmah? 
Istedigin kadar dii~tin, akla gelir mi, 
Nev§ehrin baglanm toprak degil gii -
vercinler yeti~tiriyor. 

Giivercin, o zeki ku§; §ehirden §eh -
re, kaleden kaleye, k1t'alar ve bulutlar 
a§arak, bir kere gi:irdiigu yeri hit; §a~lr
madan bulup ta§td1g1 mektubu dosdog
ru kendi adresine btrakan o kerametli 
ku§. Cami avlulan gibi yerlerde stirii 
siirii, siislii siislii, kadife gogiisleri, p1 -
nlhh tiiyleri; renk renk endamlarile 
nazhm nazhm CIVllda§an o insanla in -
sanla§ml§ sevimli ku~. Fakat Nev§ehir
de giivercin ne postac1du, ne siisttir, 
gi.ivercin burada bir mah~erdir: Nev§e
hirliler topragm bereketsizligini giiver
cinin bereketile yendiler. 

:;iehrin §arkmda Giivercinlik denilen 
semt; bu, ne bir mahalle, ne bir koy; 
buras! apayn, harikulade bir alem. Va
dileri ay1ran yalc;m kayalar, veya va -
diler arasmda ylikselen ta§ mahrutlar; 
bunlarm bi:igtirlerinde insan girebile -
cek kadar bir kap1, kapmm etrafmda ve 
kayanm cephesinde on be~ yirmi kadar 
ufak ufak bir stirii pencere. 0 pencere
lerden giivercinler girip c;tk1yor ; fakat 
bunlar ne kafestir, ne ktimestir, ne ko
vuktur, onlarm ic;i be§ alb odah bir a
parbman kati gibi dag koynunda ta§ -
tan oyma koskoca bir dairedir. 

Ta§ yumu§ak, bu;akla ekmek diler 
gibi ta§l kesiyorsun. ic;eriye i~te oda o
da bir daire yaptldJ. Koyu lo§ ortas1; 
yerler hep karla ortiilii; gtivercinler dl
§Brlda yem bulam1yacaklar. Halbuki o 
pencerelere ku§yemi serpilmi§. Gtiver -
cinler pencerelere geldi. oradakini bitir
dikten sonra baloyor, odamn ic;inde de 
yem var. Oraya da girer; arbk all§b. 
Fakat o pencereler di§andan neye oyle 
renk renk nakl§lar ve resimlerle siis -
lenmi§tir? Ah can ku§, c;apkm 'ku§, yal
mz zeki degil zevk sahibidir de; o ka -
dar tecriibe etmi~ler, c;1plak pencerele
re pek aldm§ ettigi yok; hep boyle na
kl§h peneerelere itibar etmektedir! 

Ku§lar tirkmesin diye butiin bu Gii
vercinlik mmtakasmda silah atmak ve 
avc1hk yapmak yasakhr. Ne pahrd1, ne 
tehlike; giivercinler boyuna yavrula -
d1lar, boyuna lirediler, hem odalara 
doldular, hem odalan doldurdular. Bun
dan ne mi c;1kar? Bir gtivercinlikten 
birkac; yiiz kileye kadar giibre almmaga 
ba§lad1; giivercinliklerden herbirinin 
fiati birkac; yiiz san altma kadar yiik
seldi; her giivercinlik sahibi namma 
Tapuya bagland1. Herkesin tarlas1 gti -
vercinlige gore. Giivercinin nekadar 
~oksa iiztimtin o kadar bol. Giivercin 
Nev§ehirde bir ku§ degil bir destand1r. 

ISMAIL HABIB 

Ecnebi firmalarla yap1lan 
miizakereler 

Ankara 16 (T elefonla) - .5ehrimiz
de bulunan ecnebi firmalann mlimessil -
lerile muhtelif daireler arasmdaki mi.iza
kerelere devam edilmektedir. Bu arada 
Eregli komiir §irketinin Eti Bank hesa-

bma satm almmast etrafmda mi.izakere
lerin de bugtinlerde neticelenecegi anla -
~JlmaktadJr. Ogrendigimize gore demir 
sanayn kurulmasJ hususunda Sumer 
Bankla miizakerelerde bulunan Krob 
mtimessilleri Denizyollan u;m yeniden 
yaptmlacak gemiler hakkmda da baz1 
tekliflerde bulunmu~tur. Miimessiiler diin 
ikhsad Vekaletine gelerek Celal Bayar
la muzakerelerde bulundular. 

: 3 

HEM 
Y alan1n kudreti! 

U mumi Harbde, 1~ltere Har
biye N azm olan F eld Mare1al 
Lord K~ner Hamp§ir Zlfhh 

kruvazorile Rusyaya mliteveccihen 1ngil
tereden hareket ettikten biraz sonra, bir 
Alman denizalh gemisinin koydugu ma
yinlerden birine c;arparak bath. Ki~ner 
de boguldu. Curnhuriyetin ba§ka bir sii· 
tununda tafsilw.ile anlattJg1m bu hadise 
etrafmda 20 .enedir siirii siirli yalanlar 

ne§redildi. r ,]r~ok maceraperestler bu 
gemiyi bat'.Tmak §erefinin kendilerine aid 
oldugunu iddia ettiler. Boylece, yava§ 
yava~ Lordun oliimii etrafmda yalandan 
dolandan miirekkeb uydurma bir esrar 
perdesi peyda oldu ve Ki~nerin oliimiin
den bahsedildi mi «esrarengiz» s1fahm 

yapl§hrmak adet halini aldt. Hele barb
den sonra hit;bir gizli ve esrarh taraft kal
mamJ~ olan bu esrarengiz oli.ime, 20 se
nedir, belki 20 kulp tak1ldJ. Hatta Kic;
nerin lngiliz lntellicens Servis te~kilatile 
aras1 ac;1k oldugu ic;in, bu te§kilatm ~efle
ri tarafmdan Hamp§ir kruvazoriiniin, sin
tinesine bombalar koydurtulmak suretile 
batmld1gt bile yaZJld1. Ki~nerin olmedigi 
Almanyada esir oldugu, Rusyada \=ar
lann saraymda bulundugu gibi sa~malar 
dahi ortaya ahld1. 

Hadisenin hakikati, Almanlar tara -
fmdan tamamile if§a ve ne~redildigi hal
de, gene Ki~nerin oliimiinii kendi mari· 
fetleri gibi gosterenler ve hala da buna 
inananlar var. Devam edip giden bu mar
tavallar kar§JSJnda «yalancmm mumu 
yatsJya kadar yanar» sozii de suya dii§ii
yor, ~iinkii Ki<;nerin oliimii etrafmdaki 
yalanlar 20 yJidJr, hi~ sonmeden sabah
lara kadar yamyor. Kimbilir, daha ne 
vakte kadar da yanacak ~ 

Dogrusu yalanm kudretine inanma
mak ve ~a§mamak kabil degiL T evekke
li, hurafelere, masallara ve efsanelere 
hala milyarlarca ins an inamp kanm1yor 1 

Yahudi lie Musevi 
lki giin evvel, F erid Aseo dostumuzun 

bana Yahudi ile Musevi arasmdaki fark1 
ogrettigini bir latife olarak yazmJ§hm. 
F erid Aseoyu istihdaf eden bu §aka iize
rine bazt hkrac1 arkada§lar benimle a
lay ettiler. Kendilerinin, hatta saglannda 
ve sollarmdakilerin bildigi bu farkt, be
nim bilmedigimi ve diin ogrendigimi san
mak, bana kar~J biiyiik bir tevecciih olur. 

Yahudinin «Yahud» dan ve Musevi
nin «Musa» dan geldigini, vaktile sene -
lerce arabca okudugumuz halde gene 
ogrenmemi§ olsak bile, on ii~ senedir, 

Muse vi lisesinde tiirk~e hocasJ oldugu -
muz ic;in, &imdiye kadar en az on ii~ defa, 
ogrenirdik. Bu miinasebetle Y ahudi keli
mesini mesela Alman Y ahudisi, Leh 
Y ahudisi ~eklinde ve yanh& olarak kul
landtgJmtzJ hahrlatmak isterim. Her Mu
sevi Y ahudi olmad1gma gore, Alman 
Musevisi ve Leh Musevisi dememiz !aZJm 
gelmez m i? 

ingilterenin harb ve sulh 
kar~Jstnda yeni anlay1~n 

[Ba$makaleden devam] 

rar Baldvin kabinesine girmi~tir. Bu bile 
orada siyaset degi~ikliginin ba§hba~ma 
kesin bir alameti idi. Bu degi&ikligin ne 
~ekil ve surette tahakkuk edecegini de i§te 
Maliye Nazm Nevil <;emberleyn soylii
yor. Bu, 1ngilterenin bundan sonra Av
rupa karas1 i~lerinde ancak kendi menfa
atler! kadar alakadar olacagmm ifadesi
dir. 0 halde belki lngiltere Ren boyu 

emniyetine ehemmiyet vermekte devam e
decek, fakat mesela Merkezi A vrupada 
Anshlusun (Avusturya - Almanya bir
le~mesinin) tahakkukuna artJk aldm~ et
miyecek demek olur. Bundan sonra bir 
~ok inkisan hayaller kaydetmek nobeti 
ba~ka milletlere geliyor demektir. Nite

kim Almanyada Mister Nevil \=ember
leynin nutku alkl§lanarak goklere c;Jkanl
mJ~tJr. Clinkli 1ngiliz siyasetinin bu yeni 
tutumu Alman bak1mmdan Alman ek
megine yag sliren bir hareket tarzJdJr. 

Mii§terek emniyet tutulamadJ. Simdi 
mahaili emniyetlere ehemmiyet verilecek 
demek olur. 

Biz Tiirkler mahaili emniyet hakikati
ni her zaman mii§terek emniyet hayaline 
tercih etmekle beraber her iki usulu mez
cetmekte imkanSJZhk gormiiyor ve bilakis 
oyle bir imtizacJ ~ok giizel buluyorduk. 
hte bu siyaset ~imdi blitiin btitun hal ve 
vaziyete hakim bir hareket diisturu ol
maga dogru gitrr ektedir. Balkan! ann em· 
niyeti bir Akdeniz emniyetile teyid ve 
takviye edildigi zaman hi~ ~iiphe yoktur 
ki Avrupa sulhunun en kuvvetli Iemelle· 
rinden biri at1lmJ~ olacaktJr. 

Biz bu buyiik i~in ehemmiyetini oldu
~u kadar oradaki vazifemizin ciddiyetin; 
de pekala miidrik bulunuyoruz. 

YUNUS NADI 

e 
e 



KU~Uk 

Hikiiye : Hat1ra 
bir y1l gec;mi§, Ali esmere kor gibi a§tk 
olmu§tu. 

Esmer taze ondan ka~mtyor, hath 
Ali yava~ yava§ onun kendisine yakla~
ttgmt da duyuyordu. Bir bahar sabaht 
Hiirriyettepesinde geziyorlardt. !kisi de 
memnun, hele Ali mes'uddu. 

CUMBUR:lYET 

Bibliyografya I Beyoglu Vak1flar Direktorliigii ilanlar1 ----
Kitab Kataloklar1 

Bizde ilk kitab katalogu Arakel kii -
tiibhanesinin 1401 de f;Ikardigi cEsamii 
Kiitiib• diir. 272 sahife tutan bu eserde 
kitablar 34 k1sma aynlarak tasnif edil
m~ ve her biri hakkmda k1saca malu -
mat verilmi§tir. 

Arakel, Ebiizziya matbaasmda '<ok te
miz olarak basbrd1gr bu esere, on kuru§ 
fiat koydurmu§tU. Bir kitab mahiyetin
de olmasma ragmen para ile sahlmas1 
itirazlara ugrad1. Bundan sonraki kata
loklar hep paras1z dagihldt. 

Kiral1k emlak 
No. 

Kastmpafa Camiikebir Atik Tersanekaptsi 5 
» Gazihasanpafa T ersanekaPi$1 32 
» Camiikebir Kttlaboyu 37-39-41 
» Camiikebir Kt,laboyu 3 
» Gazihasanpafa Kaytkiskelesi 33-35 
» Bedreddin Kaytkiskelesi 13 
» Bedreddin Havuzboyu 3 
» Gazihasanpafa Kaytkiskelesi 51 
» Bedreddin Havuzboyu 41 

Bar aka 

Oda 

Diikkan 

Kahvehane 

Ah1r 

Diikkan 

» 
Kuliibe 

Arsa 

I 
17 Haziran 1938 

~ADYO 
( Bu ak~amki program) 

iSTANBUL: 
18 oda muslklsl (pla.k) - 19 haberler ... 

19,15 Karmenden parQalar (pla.k) • 20 halk 
muslkLsl (pla.k) - 20,30 stiidyo orkestralart-
21,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra. Anadolu ajaruurun 
gazetelere mahsus havadLs servisl. verile " 
cektlr. 

viYANA: 
18,05 muslkl - 19 konu§Itla, haberler, ha .. 

va raporu • 20,15 gramofon, ~arktlar • 21,10 
konser - 23,05 haberler • 23,15 Avusturya 
musiklsi - 24,50 Viyana muslkLsi. 

BERLiN: 

!nsam hayran btrakacak kadar mun
tazam yiiziinde esrarh bir hliznlin gol • 
gelerini muvaffakiyetle gizlemeyi og -
renmi~ olan bu esmer glizelini; Ali, dort 
yaz evvel Altmkumda tammt~tJ. Plajm 
listiindeki kazinoda salk1m agaclart 
~neltemin tath nefesine korpe yaprakla
.. nl terkederek kiVrtmlarla igilirken A -
linin ic;inden tuhaf bir his gelmi~ ge<; • 
mi~ti. Bu esmer ~imdiye kadar gordi.igli 
kadmlann en gtizeli olmtya bilirdi. Fa
kat parlak siyah gozlerindeki mana, A
lide ebediyen kaybettigine kanaal ge -
tirdigi bir hayali diriltmege kafi gelecek 
kadar derindi. Yiiziinde o belli belirsiz 
hiiziin olmasayd1, biiyiik ba~ile, uzak 
bakt§larile Ali onu bir alim sanacakti. 
\=i.inki.i bu kadar gi.izel bir kadmm bu 
kadar donuk durrnast, bu glizel giinde 
kalabaltk bir gene kadm ve erkek gru
punun yaratttg1 kahkaha ve ne~'e hava
stmn haricinde kah~t ya bu mu -
hitle, alakasmm azhgmt; yahud bam -
ba~ka bir hayal aleminin havast i<;inde 
ya~adtgmt gosteriyordu. Kibirli miydi? 
Belki! F akat onun alakas!Zhgt Aliyi si
nirlendirdi. 

Ogleye dogru donerlerken bir §arkt 
duydular: Biri «Sahilde saba riizgan ag· 
larken uyan sen» ~arktsmt ne gi.izel bir 
sesle okuyordu. Bu ses insamn it;:ini bur
kuyor; htrpahyor gibi geldi Aliye. Kli
~iiktenberi ona hiiziin veren alaturka 
musiki bu may1s sabaht en sevdigi ka -
dmla gezerken mlithi§ bir tesir yapmt~h. 
Esmer kadmda da oyle ani bir tahavviil 
husule gelmi§ti ki senelerdir ona yakla§
tJgmt zanneden Ali korku ile lirperdi. 

As1r kiitiibhanesinin bir katalogunda 
okudugumuz gibi o zaman: cKitabcthk 
heniiz timid edildigi dereceyi bulama -
mi§, fakat bir taraftan fihrist f;Ikarmt
ya liyakat kesbedecek mevkie varnu§ -
hr .• <;1kan biitiin kataloklarda umumi
yetle bir yenilik yapmak arzusu, kitab 
satmak gayreti sezilir. Hemen hepsi de 
olduk~;a itina ile basllmi§hr. 

» Camiikebir Havuzboyu 
• 300- arttn 

17,50 gramo!on • 19,05 Frank!urttan .. 
20,05 gramofon • 20,35 ltalyanca ders • 20,50 
giiniin akisleri, haberler, gene mllletler!n 
zama.m - 21,50 yaz geceler1 rtlyas1 - 23,05 
hava raporu, havadLs, spor - 23,35 gece mu
sl.kLsi ve dans havalari. 

:folio ;If. 

Bu ac1 da zamanla dinmi~; hafifle -
'Tli<ti. E<mer kadmla s:tene herglin hera· 
berlerdi. Belki daha dosttular. Belki es
. · Aliye daha yakmla~mak istiyordu. 

Galata Kemanket T op~ular 
Siitliice Mehmedaga Bademlik 

T ophane Ekmek~ibatt Bogazkeaen 
Pangalb Yunus 

Pangalb Franstzmezarhgt 

Galata ~ehidmehmedpata camisi yantnda 

Tophane Sultanbeyaztd cami 

Beyoglu Hiiseyinaga Arabact 

Betiktat ~enlikdede Y eniyol 

0 
48 
35/51 

132 
44-46 

111 
12 
4/280 

19 
41 

Kuliibe 

Diikkan 

Ev 

Diikkan 

Ev 

Diikkan 

Arsa 

Diikkin 

Ev 

» 

BUDAPEI;iTE: 
19,35 plyano konserl • 20,35 konferans .. 

21,05 Macar ~arktlari ve ~lngene musikl ... 
sl - 22,05 haberler - 22,25 Macar muslkLsl • 
23,45 1ng111zce konferans • 24,05 cazbafld 
taktmt • 1,10 son haberler. 

BUKREI;i: 

~imdi ise kitab kataloklart, ~;ok yaztk 
ki, biraz fazla geli§igiizel bas1hyor. Ba: 
sdanlarm okum1ya te§vik edeceklen 
kitablan sevimli gosterecek bir cazibe
leri yok. Bunlan basbranlar tasnife hi~; 
dikkat etmeden yalmz bir~;ok kitab i

Kadm yaz ortalarma dogru annesi ve srmlerini s1ralamakla iktifa ediyor, il -
~ocugile beraber sayfiyeye gitmi~ti. Ali mi bir k1ymeti haiz olmalarma, §ekill.e

Pangalh Ferikoy Saktzagact 13-15 Ev ve diikkan 

18,05 konser, havadls - 19,20 konser1n 
devam1, konferans - 20,25 §ark musiklsl, 
Yunan ~arktlart, radyo postast - 21,35 aa • 
keri musik1 - 22.35 haberler • 22,50 Iron ... 
ser - 23,50 almanca, franstzca. haberler, 
ha berler • 24,05 gece konserl. 

I{. #f. #f. 

Bir lspanyol kiZina benzeyen esmer 
tazenin ytiksekten bakt§t, herkesi belki de 
istemiyerek unutu§u Aliye merak oldu. 
Onu bu eglenceye i~tirak ettigine pi~man 
ettiren esmen geli§igiizel bir tesadi.if!e 
tamdtgi halde Ali onu unutamadt. Ken
disini buraya davet eden akrabalanndan 
sordu. Esmerin Ttirk musikisi dii~kiinli. 
kocasmdan- c;ok bedbaht §artlar altmda 
aynlmt§ tuhaf bir bdm oldugunu soy -
lediler. Ali bu izahtan bir~ey anhyama· 
dt. F akat kadmt tammaktan, tahli! ic;in 
yakmdan tammaktan da ~imdiye kadar 
hissetmedigi garib bir korku duydu. Yet
:nez miydi? Simdiye kadar hep kmlma
au~ mt, hep inkisara ugramamt§ mt ve 
pi~man olmamt§ mtydt ~ 

de s1k s1k onlara misafir gidiyor; evle - rine hatta ayni biiyiikliikte bastlmasma Beyoglu Kuloglu AgahamamJ 
rinde kahyor; geceleri sabahlara kadar ehemmiyet vermiyorlar. 

75-77 
3 Vaktf han 

7 nci daire 
esmerle ba§ba~a oturuyordu. Aliye oyle Kitabctlar, kitabt en fazla sevmeli - Beyoglu Kamerhatun Hamalbati 
geliyordu ki tic;: yaz evvel ic;:inde kopan dirler. Kitablar insanlarm zevkleri, IS- Pangalll Ferikoy Akasya 4 Otel 

~If.~ 

timid ve hayal hakikat olmak iizere idi. trablan, heyecanlan, bilgileri, dii§iin -
#f. #f. #f. celerile yugruldugundan iyi bir kat a-

Ali ogle ~apurile tstanbula inecekti. logun bu vasiflarda miimkiin oldugu 
kadar ~ok kitab1 sahifelerinde bulun -

!ki giin sevgilisini gormiyecegi i~in ke - durmasi ve bunlan miimkiin oldugu ka· 
derli idi. Onu yemek yemeden btrakmJ- dar cazib bir §ekilde karilere arzetmesi 
yan kadm bir~eyler hamlamak i~in a~a- icab ettigini takdir etmelidirler. 
g1 kata inmi~ti. Ali iist kattaki odada Fazla olarak bir katalok istemek i~;in 
kendi kendine dola~Jyordu. 1~inde tuhaf kitabct diikkanma gitmeye, onu iste -
bir hiizlin vard1. meye hacet kalmamall, katalokla ala -

Gozline esmerin a~tk kalm 1~ ~antasJ i- kadar olabilecek herkesin ayagma ka -
c;inde bir not defteri ili§ti. Giizel bir ka- dar gelmelidir. 

Goniil ister ki, bugiine kadar oldu~u 
b1 vard1. Esmere aid her§ey gibi bu not ibi, bu bir temenni olarak kalmasm ve 
defterinin de Ali i(in hususl bir ktymeti ;arm i~in bir hakikat olsun. 
vardt. Eline aldt. Evirdi, ~evirdi ok~adt. 1933 senesi bu ilk aylan zarfmda ba
Y erine koyarken 'not defterinin yaprak- stlan kataloklarm en bar?mda ktrkmct 
Ian arasmdan bir papatya dii~tii. Esmere ytldoniimii vesilesile Hilmi Kitabhane-

Aradan aylar get;:ti. Esmere tes~dii • aid bir papatyanm yere dii~mesine bile sinin 1;1kardtgt katalogu zikretmek mu
fen birkac; kere sokakta, bir kere de tii· gonlii razt olmuyordu. Sahifeleri ara - vaftk olur. Ba~mda kiitiibhanenin muh
nelde rasladJ. Bir defa Galatadaki saa- smda yer etmi~tir, diye bu kuru papat - tasar bir tarih~;esi vardtr. f~;inde de Hil
tin altmda ~i§manca; bir stmf ifade et· yanm kondugu yapragt ara~ttrdt ve bul- minin tab1 olarak basttgt biitiin kitab -
miyen bir erkekle kar~tla§tJgmt ve yii • d lar stralanmt§tlr. 

u. ¥ ¥ ¥ Diger kataloklart da - hece strasile -ziinden gec,:ici bir siirurun izlerini gar -
sayahm: .... diiglinii sandt. Bu erkegi birka<; hafta Birdenbire gozlerine perde inmi1 san· Ahmed Halid: 14 sahifellk bu ku~;uk 

evvel Bebekte esmerle bir bahc;:ede de dt. Papatyamn kondugu sahifede ~n - katalok Hmilen kiitiibhanenin yeni 
gormi.i~. o erkegin esmere tesahub tavu- lar yaZJh idi: harfli ne~riyabna hasredllmi§tir. ' 
Ia rile yth§h~m gorerek iirpermi~ti. Ka - «Seni unutmak kabil mi hi~? Senin !nkdab: 88 sahife tutan bu katalokta 
dtnm uzak bakt~lan yakmla~mt§; bizim giizel sesine, giizel yliziine oyle hasretim kitablar 37 ktslm iizerlnden tasnif edil -
gibi et ve kandan insanlarmkine benzi - ki! Ruhuma i$lemi$ gibisin. Acaba sen mi§tir. 1nktlab kiitiibhanesi pek 8~ ki -
yor; o dik ba~ hafif bir inhina ile igil - de beni anyor musun? Benim seni her tab ba.shrdtgmdan bur ada umumtyetle 
mi§, memnun ve miitevekkil bir duru~u yerde aradtgtm, giizel sesini duymak is- diger kiitiibhanelerin eserleri takdim 

d B b edilmektedir. 
var 1. litiin ki irli kadmlar boyle de- tedigim gibi? Y oksa beni unuttun mu ~» Kanaat: 46 sahifelik bu katalokta Ka-
gil miydiler? Kahn viicudlii, ate~in ba - #f.¥¥ naat, tab! Slfatile bastt~ muhtelif mev-
kt~!t italyan ve fspanyol kadm!an da bu Bu sattrlar Hiirriyettepesinde uzak • zulardaki eserleri saymakta, baztlart 
e~mer taze gibi degil miydiler? tan gelen gi.izel sesi Alinin esmerle be • hakkmda da umumi malfimat vermek -

"f- #f.¥ raber duyduklan Sabaha aiddi. tedir. 
Ali esmeri ister istemez kendi talihine ¥ ¥ • Remzi: 157 sahife tutan bu altmct ka-

terketme~e karar verdi. Riiyasma 'stk stk talok, bundan evvelki gibi bir kitab 
girecek kadar kuvvetlenen bu esmer ha- ( YENi ESERLER ) §eklinde bastlmt§ ve kesilmi§tir. ~ir kts-
yalin: arkasmdan gelmesine mani olmak .... _______________ ml da kendi tarafmdan bastian kttablar 

ic,:in yeni yeni hayat safhalanna girdi. Istanbul Magazin burada muhtelif b~hklar altmda stra-
*** Hollvud Istanbul Ma~azln. Bu mecmua • lanmt§br. .. .. 

nm 15 haziran ntishast giizel reslmler ve Yeni Kitabct: 15 sahifelik bu ku~uk 
Aradan epey zaman gec;ti. Esmerin ° t;ok zengln blr miinderlcatla c;tkmt§tlr. katalok, yalmz 1935 ve 1936 senelerin -

erkekle evlendigine dair bir~eyler duy - Havacthk ve Spor de bastlan kitablara tahsis edilmi§tir. 
madtgt ic;in bir gun akrabalarma ugraytp Havactllk ve Sporun 169 uncu sayJSt c;tk- Bu kataloklardan edinmek istiyenle -
esmerden bir haber almak arzusuna kar- t1. On be~ giinliik havactltk calt§malarmt rin kiitiibhanelere miiracaati laz1m ge-

d d sahlfelerlnde bol reslmlerle topltyan bu 1. ~~ urama 1. d 1r. 
clerglnln son saytsm a Fallh Rtfkt, Devlet J 

Esmerin o ~i&man adama varmtyaca- Havayollarmtn biiyiik ehemmiyetini anla _ YEN ESERLER: 
gmt, duydugu zaman Ali kulaklarma ttyor. Server Zlyanm (Giilay~nln lkl 11 _ 
inanamamt~h. 

Mayts iptidalannda idi. I!tk ilkbahar 
gline~i insam ok~tya ok$tya tstttyordu. 
Ali. esmer kadm, c;ocugu, ve Alinin ak
rabalan Heybeli vapuruna biniyorlardt. 
Esmer kadm Alinin tahayyi.il ettigi gibi 
bugi.in hi<; te fazla hi.izlinlii degildi. 1\la
hud erkekten aynld1gt i<;in onu daha ke
derli ve daha hiiziinlii bulacagmt zan -
neden Ali gozlerine inanamtyordu. Ar • 
ttk dost olmu~lardt. 

¥¥¥ 

Camlimam gezintisinin iizerinden tam 

Be~i ktrk iki ge~e 
«Cumhuriyei» in zabrta romanr: 82 

Yazan: Charles de Richter 

Haytr Cedric. Bu ge~ti art1k. f§te ben bu 
ak~am sizi burada bulamasaydtm, evinize 
gelerek bunlan gorii§mek istiyordum. 

- Nic;in Thaissa? 

- ~unlan soylemek i~in: Sizi seviyo· 
rum Cedric. Gec;irdigim macera size ha
reketlerimi gayritabii gosterdi. Fa kat ba
bamm mektubunu okuduktan sonra onla· 
rm sebebini anladmtz ve arttk biliyorsu
nuz ki hareketimi mazur gosteren bir mec
buriyet vardt. 0 halde Cedric size gel -
dim ve tekrar ediyorum: Sizi seviyorum 
Cedric, beraberce ka~ahm! 

Cedric Lacy gayriihtiyari bir feryad 
kopard1: 

- Kac,:mak mt? Ben mi ? Siz delisi
niz Thaissa! 

Gene ktz ona yakla§tt, ~ehresi hala 
teklifinin hararetile renkliydi, fakat zabi· 

rast) ba§llgml ta§tyan yaztst biitiin vatan
da~larm gozlerlnl ya§artacakttr. Niizhet 
H:l§lm ve• Behc;et Kemalln yaztlart giiniin 
meselelerine dokunmaktadtt. Ogretlcl ha
vactllk ve spor yaztlan da c;ok Lstlfadelidlr. 
Havactl!k ve Sporun sahlfelerlncle hem 
dlnlenecek, hem o!!'renecek, hem de temlz 
bastlmt§ bir dergl lle kiitiibhanenizl zen -
glnle~tlrml~ olacaksmtz. 

VARLIK 
Sanat ve fikir mecmuast Varhgm 15 ha. 

zlran tiUihli 71 inc! sayJSl Hasan Au. Ab
diilhak §!nasi, Hamid Macld, Nahld S1rrt. 
Vast! Mahlr, Ya~ar Nab!, Cevclet Kudret 
~ehr;et Kemal, Beh!r; Enver, Sal§.h'l.ddln 
All, Siireyya Samlzade ve daha ba§.ka lm
zalann makale, hlkaye ve ~llrlerile ~1k -
m1~t1r. 

tin hayktrt§t cesaretini ve i.imidini ktrrnt§· 
tt, ad eta buz kesilerek sordu: 

- Ni~in? . 

- Beni ve mevkiimi di.i~linlini.iz Tha· 
issa. Seflerimin bana itimad ederek ver· 
dikleri vazifeyi dli§iini.inliz. f.ger benim 
bu vazifeyi yerine getirmem icab ederse 
beraber ka~makhgtm degil; derhal 
polisi c;agtrrnam ve sizi tevkif etmem la
ztm gelircii. 

Thaissa, gene zabite mi.iteaz:umane 
baktt: 

- Pekala dedi, bunu nic;in yapmtyor
sunuz? hte yalmztz ve bun a muktedirsi
niz. Beni tevkif etmege muvaffak olma
ntn mazhariyetlerinden de istifade eder· 
siniz l Belki size mlikafat ta verirler. 

Sonra kendini bir koltuga atarak ba~t· 
m elleri arasma aldt. 

Cedric: 

- Thaissa, dedi, benimle bu ~ekilde 
nastl konu~abiliyorsunuz? 

- Siz ki beni sevdiginizi soyliiyorsu
nuz ve sevdiginizi de biliyorum. Sonra 
da bir kuruntu zorile beni tevkif etmek 

Yirminci a11r filozoflar1 
Gene ve ktymetli miitefekkirlerimiz -

den Hilmi Ziya bu namda ~ok degerli 
bir eser ne§retmi§tir. Hususi bir makale 
ile aynca bahsedecegimiz bu kitab, Ka
naat kutiibhanesi tarafmdan ciddi bir 
itina ile haztrlanm19t1r. 

Eserde §U mevzu ve bahisler, etrafh 
bir §ekilde tetkik edilmektedir. 

Bugiinku felsefeye gene! blr bakt§ - Ir
rasyonalLst felsefe: Emile Boutroux, Emil 
Meyerson - Pragmatlzm: Wl James, John 
Denwey, P. s. sch111er, Henri Bergson, 
Maurice Blooudel - XIX uncu astr !df'allz. 
mlnln mukavemetl: Benedetto, Coree, J. 
M. Baldwin • Marburg mektebl. ve Cas -
slrer - Simmel ve Le Senne • Ing!Jterede 

vazifenizden bahsediyorsunuz. 

Maraisde ( amcam1 oldi.irdiigiim yer· 
de) beni tevkif etmegi gayet tabii bul· 
mu~tunuz. C:iinkii o vakit esranm1 bilmi· 
yordunuz. Beni Londraya getirip hapi
saneye tJkmagt gayet tabil addetmi§ti • 
niz. 0 hapisaneye ki beni orada daragact 
bekliyordu! ~imdi ise her§eyi biliyorsu -
nuz. Strlanmt size fa§ettim ve size cemi· 
yetten -hic;bir §ey borclu olmadtgtm §U 
cemiyetten- uzak, glizel bir hayatm miim· 
kiin oldugunu soyledim. Siz hala tered· 
diid ediyor, ve bana vazifeden bahsedi
yorsunuz. 

- Ben bir askerim Thaissa, ald1gtm 

bir emir var. 

- !yi ya i§te l Ben de size tekrar edi· 
yo rum. 0 halde beni tevkif ediniz l Fa
kat ~unu da biliniz ki; bunu yapacak olan 
~iz bir alc;aktan ba§ka bir§ey degilsiniz I 

Cedric bu hakareti i~itince yerinden 
ftrladt, tam soz soyliyecegi strada gene 
klZln birdenbire ve garib ~ekilde, durak
ladtgma dikkat etti. Thaissa, adeta fJSJ!
dar gibi bir sesle: 

Pangalh Ferikoy Akasya 
Beyoglu Katibmustafa lbil 

Beyog-lu Katibmustafa lbil 

Beyoglu Kamerhatun Cakmak 

Haskoy Ke~ecipiri Okmeydant 

Beyoglu Kamerhatun Keklik 

Galata Yenicami cami avlusu 

Taksim Ayaspafa Act~etme 

41 
14 
14 
21 
Z3 

Ev 

Baraka 

Ev 

19-25 » 
106 Balu;:e ve baraka 
25-36 Ev 

0 Oda 

18-20 Aparhmantn 

1 nci dairesi 
Taksim Ayaspafa Act!retme 

Taksim Straservi Sirkecimescid sokak 

Be,iktat Sinanpafaytatik Vapuriskelesi 

Galata Y enicami Bedesten kapmnda 

Beyoglu Kamerhatun HamalbatJ 

Beyoglu Hiiseyinaga Caddeikebir 

)) 

5 
0 

11 
2 

197 

» 5 nci » 
Ev 

Baraka 

Diikkan 

lt 

Aparhmamn 

3 iincii dairesi 
Yukartda bulunduklar1 yerlerle cinsleri yazrh Vakrf mallar 31 

mayts 937 sonuna kadar kiraya verilmek iizere &!ftk arthrmtya ko

nulmuttur. lsteklilerin 24 haziran 936 ~arf&mba giinii Beyoglu Va • 

k1flar Direktorliigii Akarat Kalemine gelmeleri. (3Z36) 

DEMOSTEN 
Me§hur PW.tarktn 

Haydar Rifat tarafmdan terciime 
edilmi1;:tir. 35 kuru~. 

' Divrigi icra dairesinden: 
Kasabadan Telli ogullarmdan Meh -

med kans1 ekmek~i Abu§ oglu ismail 
klZl Naime ile Arhutlu oglu Abdullah 
miras~tlan Safiye ve Hamdi ve Rahi
me ve Saniye ve Aa.r;§e ve Arhutlu og
me 'Ve Saniye ve Ay§e ve Arhutlu og
:Mehmed aralarmda mii§terek Divri -
ginin Uluzar diger adt Kaldmm mev -
kiinde taraflart §arkan kabristan §iron
len yol ve garben Budak oglu ile mah
dud 6240 metro murabba1 miktarmdaki 
tarlanm taksimi kabil olmadtgmdan 
umum arasmda sattlmasma Divrigi 
sulh hukuk mahkemesinin 14/10/935 
tarih ve 97/148 sayd1 karart mucibince 
sattlmaktad1r. Talib olanlar varsa pey 
akr;elerile birlikte Divrigi icra dairesine 
322 sayt ile miiracaat etmeleri ilanen 
teblig ve i§bU tarla 30 haziran salt gii
nii saat 16 da ihale edilecegi ilan olunur. 

-
yen! reallzmln tekamillil: B. Russel, A -
lexendre, Whitehea.din realist feLsefesl -
Ruyer • Phencmenologie: Husser!, Max 
Scheler, Emil Lask, Nlcola'i Hartmann, 
Martin Helclegger • Matematlk felsefesl: 
Hilbert - Flzl.k: felsefesl: Ernest Ma~h, 
Einstein - Amprizm Log!Btlk: Wlcrer 
Kreis, Schlick, Grank, Hans Reichenbach -
idealist flzlkQiler: Eddington, James Je • 
ans • Biyoloji felsefesl - Sosyolojl felsefe
sl - Marterlallsme. 

Karilerimize hararetle tavsiye ederiz. 

- Dinleyin, diyordu. 
Cedric etrafa kulak verdi ve sapsan 

kesildi. 
A§agtda sokak kaptSI ac;tltp kapanml§· 

t1 ve yukanya ~1kan merdivenlerden ayak 
sesleri geliyordu. Cedric Lacynin boga· 
zma bir§eyler ttkandt. Gecenin bu saatin· 
de buraya ve bu tarzda gelen polisten 
ba~ka kimse olamazdt. 

Miithi§ bir dii§iince futmas1 i~inde, bi
raz sonra burada gec;ecek olan sahne go
ziiniin onlinde canland1: Polislerin i~eri 
giri§i, faydastz ve neticesiz bir mlicadele, 
sonra Thaissamn tevkifi l 

Gayri§uuri ve bir makine gibi gene kt· 
zm elini yakaladt: 

- Polis geliyor Thaissa l diye mml· 
dandt. 

Thaissa hala onu kam~tlamak istiyor· 
du: 

- Eger mes'ul olmaktan korkuyor • 
samz beni tevkif etmek ic;in ne bekliyor
sunuz? 

Cedric gene k1za o kadar mliteessir ve 
kederli bir bakt§la bakh ki Thaissa soy-

Bah~e Mimari 
Mevlud Baysal 

Parklarm, antt, meydan, ~:ocuk 
ve ko~k bah~:elerinin en modern 
usullerle tarh ve taksimahnt, plan

lannm ihzarlDl ve arazlye tatbika
hru deruhde ve taahhUd eder. 

Askeri ve resmi binalarm maske
lenmesi temin olunur. 

Sergilerde; balolarda, dUgiin ve 
ni§anlarda bah~:eli salonlar haz:tr -
lar. 

Aparhman ve kii§klerde okuma 
ve istirahat i~in liiks kt§ bah!;eleri 
tanzim eder. 

Miiessesat ve hususi bah~:elerin 
daimi nezaretini kabul eder. 
Katalogu elli kuru§tur. 

istanbul dordUncii Vaktf han. 
dordiincU kat No. 18. Telefon 22537 

istanbul 6 nc1 lcra memurlugundan: 

Bir borr;tan dolayJ mah~uz ve para

~evrilmesi mukarrer lokantaya aid ma

sa ve sandalya 19/6/936 tarihine mi.isa

dif cuma giinii saat on ikiden on ii~e 
kadar Galatada Omerabid hanmda 14/ 
15 numarah lokantada birincl a~:lk art
brmast icra ktlmacagmdan gelenlerin 
mezkilr giin ve saatte yerinde haz:tr bu

lunacak memurine mUracaatleri ilan 
olunur. ,. 
lediklerine pi§man oldu: 

(23766) 

- Affedersin I diye <;trptndt. F akat 
beni btrakmtz da yapacagum yapaytm. 

Haltmn iizerinde yava1 yava~ yliriiye· 
rek kapty.a dogru gitti; birka~ dakika dt· 
§ansmt dtnledikten sonra odanm karan· 
hgt i~inde gozden kayboldu. Cedric onun 
planmt bilmiyor, bir c;ocukluk yapacagmt 
zannAe~erek yerinden ktmtldamtyordu. 

Lakm yukan t;:tkan adamm derhal i~e
ri girmemesi ve hatta lambalan yakarak 
hemen vazifesini Yapmamast i~in ne se
beb olabilirdi? 

A yak sesleri daha ~ok yakla§h. Y al
mz Cedricin hayretini arhran bir§ey var
di: Gel en adam, adtmlanm o kadar itina 
ile ve gliri.iltii etmemege t;:alt§arak atiyor
du ki bir miicrimi tevkif ic;in gelen polis 
memuru imkam yok bu tarzda yliriiye
r.;ezdi. 

Polis amiri, dJ§anstm daha <;ok dikkat
le dinliyordu. Giiriiltiini.in duyulu§una 
gore oyle hesabladt ki met;:hul adam 
merdiven sahanhgma gelmi§ti, fakat te· 
reddiid ediyordu. Nihayet kap1 yava~c;a 

LONDRA: 
20,05 eglencell yaym - 22,35 konser ... 

23,15 spor, havadis • 23,35 dans muslklsl ... 
24,35 havadls - 24,45 p!yano. 

PARiS [P. T. T.l: 
17,35 koy muslklsi • 18,05 orkestra. kon .. 

serl, konu~a - 19,05 konser, ha.vadis ... 
20,40 kons-er, seyahat haberlerl • 20,20 gra
mofon, plyano konseri - 21,35 koro kon • 
seri, ada muslkls1, 11arktlar - 23,35 hava
dls. Amerika havadlsl. 

ROMA: 
20,10 almanca seyahat haberlerl, lngilizce 

haberler - 20,50 fra.nstzca ha.berler • 20,55 
Yunan!Btan lc;ln yaym - 21.15 devlet ya ... 
ytnl, havadla - 21,40 senfonik konser, ko
nu$ma, org konserl • 23 ,40 seyahat haber. 
Ier!, dans muslklsl, Lstlrahat esnasmcla. 
havadls. 

Nobet~i Eczaneler 
Bu gece nobe~l olan eczaneler §unlar. 

dtt: 
istanbul clhetindekller: 
Aksarayda (Zlya Nuri), Alemda.rda {Ali 

Rtza>, Baktrkoyde (Hila!), Beyaztdda (Stt
kt), EmlnonUnde {Mehmed Kbim), Fe .. 
nerde (Arl!J, Karagiim.riikte (Arlf), Kii -
c;iikpazarda (Hikmet Cemll), Samatyada 
(Teofilos), f;iehremlninde CA. Hamd1), 1;\eh
zadeba~mda ('Universlte). 

Beyoglu cihetlndekl!er: 
Gala tad a CKarakoy), Haskoyde (Halk), 

Kastmpa~ada. (Merkez), Sa,J;Jyerde (Asaf), 
l;ll~llcle (Nargileciyan), Tak]lmde (Della. • 
su~a.l, <Ertul!;ru!), (S. Baronakyan). 

Uskildar, Ka.dtkoy ve Adalardakller: 
Biiytikadnda (Merkez), He 1 Yu _ 

9U·fl , Kadtkiiy Alttyolda. (Merkez) Moe! ada. 
(Modal , Uski.idar Sellmlyede <seilmiyel. 

HALK OPERETi 
21 haziran eu

martesi akfamJ 

21,45 te 

TAKS1M 

bah~esinde 
ILK TEMS1L' 

B A Y 
BAY AN 

Y a zan: Mahmud Y esari. N ecdet Rii§lii 
Muzik: Sezai, Seyfeddin Asaf 
Operetler her hafta deiitir 

Masalarmtzt ayutintz Tel. 43703 

Alent Tetekki.ir 
ti~ ya§larmdaki !;Ocugumun muzta • 

rib bulundugu bogaz hastahgmdan do
lay• kemali si.irat ve muvaffakiyetle ve 
hi~ ficret almaksum ameliyat yapmak 
suretile bi.iyiik bir eseri insaniyet gos
tt>ren haz1k doktorlartmudan (Naci 
Doganct) ya derin §iikranlarimt alenen 
bildirmegi vazife addederim. 

Fatmakolog 
Aleko K. k. Vafiadis 

Acele Sabbk Yab 
Kuzguncuk vapur iskelesi yanmda 

88 numarah biiyiik bah~eyi havi 7ab 
~atthkttr. Taliblerin istanbul Mercan 

~:ar§tsmda 43 numarah diikkana miira
raatleri. 

at;:Jldt ve ic;eriye birisi siiziildii. 

Fa kat daha ilerilere yliriiyecek kadar 
vakit gec;meden, hemen ayni saniyede 
tok bir gliriil tii i§itildi. Bir vii cud, kitab 
dolu bir masayt da sliriikliyerek inliye in
liye Yere yuvarlandt. 

Cedric Lacy bu §ekilde dii§enin 
Thaissa olmasmdan korkarak §im§ek gibi 
ileri attldt, ve lambayt yakh. Evhamt bo· 
~a c,:Ikmt§I:J. 

Thaissa Strafford bir masanm i.izerin· 
den kucakladtgt bronz heykelle silahlan
rnt§, ylizii hala azimkar ~izgilerle gergin; 
odamn ortasmda duruyor, ayaklanmn 
altmda ise bir adam yattyordu: Dahiliye 
Nazml · 

Cedric dili tutulmu§ gibi gene ktza 

baktt. Thaissantn dudaklarmda ince bir 

tebessiim vard1 ve gi:izleri §iddetli bir ay• 

dmhkla adeta yamyordu. 

Zabit bir hayret kabusu i~indeydi. 
- Bu adam burada ne arar. ne yap· 

maga gelir? diye soylendi. 
(Arka3z varl 
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17 Haziran 1936 

Kiiltiir ve terbiye 

lngilterede « santr.al » 

mekteblerin rolii 
Yazan: Prof. Sallh Murad 

-8- [•] 

lngilizlerin Central (Merkezi) namile 
yakm zamanlarda lmrduklan mektebler 
bilhassa bizim i~in, ~ok enteresan oldu -
gundan ba§hba~ma bir makale mevzuu 
tetkil edebilir. 

llkmetebin mlitekamil §ekli olan bu 
mektebler yliksek standard, yiiksek de

receden olan ilkmekteblerin halefi olup 
bunlann hepsi ilkmektebin iistiindedir. U
mumiyetle I I - 12 ya§larmdaki ~ocuklan 
alan Central (Santral) mekteblerinin 
programlan tali mektebler programla • 

ni\a nazaran daha az akademik olup ti
cari ve teknik mevzulara fazla ehemmi -
yet verilmektedir. 

Bu mekteblere aid ilk tecriibeler Man· 
~risterde ve 1911 den sonra da Londrada 
yapJfrni§tl. Bu mektebler daha ba~mda 
yiiksek rand1man gostermi§ler ve ~ok rag· 
bet kazarum~lardlr. Bu mekteblerin ba§ • 
Ilea karakteristikleri: 

( l) Giri§ ya§I l I - 12 olup civardaki 
ilkmekteblerden talebe ahr. 

(2) Dort seneliktir. (Oc; ve be~ sene· 
lik olanlar da vard1r). 

(3) Mekteb ya ticari veya teknik rna· 
hiyette olup buyiiklerinde her iki s1mf 
bulunmaktadu. 

Bu mekteblere ilk zamanlarda (sanayi 
mektebleri) isimleri verilmi§se de 1927 
denberi isimleri teknik mekteblere c;ev -
rilmi,tir. 

Bu mekteblere girmek i~in §&rtlar: 
(A) Mekteb mlidiirleri veya miifet • 

ti§lerin tavsiyesi 

(B) Miisabaka imtihamnda kazanmi§ 
olmak 

(C) Mahalli idarenin bursnu kazan
ml~ olmak 
lazimdir. Bu miisabaka imtihanlan esas 
itibarile liseye giri§ i~in yap1lmakta olup 
miisabakada ikinci mada gelenler Cen
tral mekteblere se~ilir. 

Londrada yap1lan tecriibelerin mu • 
vaffakiyet gostermesi sebebleri §unlar -
dtr: 

( J) Londrada ilkmektebler, muallim 

[•] Bundan evvelki yazllar 24, 26, 30 
ma.yu;, 5, 9, 11 ve 14 haziran tarihli sayJ.. 
lariiDizda ~akmi§tir. 

maa§larmm yiiksek olmasmdan dolay1, 
pek muktedir muallim ve ba§muallimlere 
maliktir. 

(2) Bu mekteblere aid projenin tat • 
bikmdan evvel iizerinde iyi dii§iiniilmi.i~ 
olmas! biiyiik amildir. 

(3) Mekteb hocalanmn intihabmda 
~ok titiz davramlmakta olup bu hocalar 
bususl surette yeti~tirilmektedir. 

Bu iic; nokta bir terbiye mliessesesin~n 
inki§aft ve yiiksek rand1man vermesinde 
pek miihim degil mi? 

Ticari tipteki central mekteblere aid 
miifredat programmda haftada 4 saat 
fransiZca ( veya almanca), ii~iincii ve 

dordiincii simflarda haftada 1,5 saat sta· 
nografi, bir saat veya daha fazla usulii • 
defteri, 3 ila 5 saat yaz1 makinesi, 2 saat 
tecriibi ilim (laboratuarh), 2 saat san' at, 

birinci ve ikinci s1mflarda (yanm giin) 
erkek ~tocuklar i~in eli§i ve k1z ~ocuklar 
i~in ev iktisa~k 

T eknik m~kteblerde haftamn bir ila 
bir bu'<uk giinii tamamen pratik i§lere ve 

haftada en a§agi 3 saat yabanc1 dile has
redilmektedir. Mii~terek (teknik ve tica· 

ri) mekteblerin ilk iki s1mflan mii§terek 

program takib ederler. Bu mektebler pek 

siiratle taammiim etmi§ olup 17 sene zar
fmda Londrada bunlardan 332 tane dort 

senelik ve 277 tane de ii!< senelik mek • 
tebler a~IlmJ§hr. 

Fakir muhitlerdeki !<Ocuklann bir kis· 
mt ( 14+) ya§lannda mektebi huakip 
derhal i~e at1hyorsa da hir c;ogu 15 ve 

hatta I 6 ya§ma hdar mektebe devam e· 
debildiginden dolay1 baz1 yerlerdeki 

mekteblere be§inci bir s1mf ilave edilmi~
tir. 

Her ne sehebden olursa olsun 11se ve 
yiiksek tahsil programm1 takib edemiye· 

cek olan c;ocuklar i~in pek faydah olan 
bu mektebler si.iratle i~ adamt yeti§tirmek 

istiyen mem e et er ~in biricik miiessese· 
lerdir. 1Ik ve orta mekteblerde sec;im i§ine 

ehemmiyet verdigimiz takdirde h_tl mek • 

tebler bizim ic;in de ~ok faydah olur ka
naatindeyim. 

SALIH MURAD 

~ubukluda yapdan petrol tanklart 

ln,aattan bir goriiniif 

Neft Sendikahn istanbul Belediyesi 
nam ve hesabma t;ubukluda in§a ede. 
cetl petrol tank1armm temelleri ikmal 
edilmi~tir. Bunlann umum hacmi isti
abisi 8,000 metro mikab1d1r; hepsi 19 a
deddlr. Bunlar, benzin, tayyare benzini, 
gaz, madeni yaglar, gazoyl ve sa.ir muh-

Cu'mhuriyetin tefrikasa: 35 -

telif cins petrol mil§takkatma tahsis o
lunacaktir. 
Ambarlar, yaz1haneler, teneke fabrika
SI, depoda ~ah~acaklara mahsus ikamet
gah ve sair binalar ve tesisatm in§as1 
lmgilnlerde miiteahhidine havale olu • 
nacakhr. 

• 
SERSERI 

Yazan: Server Bedl 

Osman bey de. T amam. $of or nereden I - 3 -
gelmi§ olabilirdi? F arz.edelim ki $i§li · Oda daha az karanhkti. Havasmda 
den. Farzedelim ki garaj1 da oradadn. gec;en seferki kadar duman yoktu. Hind~ 
Ala. 0 gece garaja girdi. Ertesi glin li profesor sedirin i.istiinde yiiziikoyun 
arabayt muayene ederken c;antay1 buldu, yatmiyordu. Odamn ortasmda bir sa.n -
paralan ald1, gotiiriip ~antay1 orada lm- dalyeye oturmu§, bacaldannm arasin_a 
larda otlann arasma ath. Olur mu olur, mangah alrm~, - ate§in ustunde duran bn 
degil mi~ ~anagm ic;ine ka§tgi dald1rarak bir altm 

- He, olmu§tur. suyunu kan§hnyordu. Gec;en seferki gibi 
_ Olmu§tur ne demek? Olur. Fa· esrarlt ve gayretli hali yoktu. 1steksiz bir 

kat ~antanm orada biraz giine~ ~ve yag - i§ yapar g~bi goriiniiyordu. Ha.tta, .nere
mur yiyerek bozulmasl ,art. Y agmur ko- deyse ka§lgl elinden atarak denn bu ne
]ay. Terkos suyile 1slatmz. Giinel! te ko- fesle kendini sedire b1rakacak kadar si
]ay. yanndan itibaren ~eneerenin lumann· kmhh, bezgin bir hali vard1. 
da giine§e b1rakmm. - Goriiyorum, diye mmldand1, go-

- Aman dU§Up kaybolmasift. riiyorum. fr§ad istiyen talib bir yoku§un 
- Baglanm. ortasmda dort tekerlekli vas1tai nak}iye-

CUMHURiYET 

Oskiidar hapishanesinde 
550 kurus 

' 

• • 
1~1n 

bir • c1nayet oldu 

Me~hur hirsizlardan ibra
him, Kara Alinin yegeni 
Kara Ahmedi oldiirdii 

Katil i brahim 
Evvelki gece Oskiidar hapishanesinde 

bir cinayet olmu§ 550 kuru§luk bir ala -
cak yiiziinden 30 sene hapse mahkum bir 
hmtz me§hur ~ete reisi Kara Alinin ye
geni katil Kara Ahmedi mangal aya • 
gmdan yaptJg1 bir h1~akla dort yerinden 
yaralamak suretile oldurmii§tiir. 

Diin muharririmizin yaptJg1 tahkikata 
gore cinayet §Oyle cereyan etmi§tir. 

Gebze ve civarmda senelerce §ekavet
te bulunarak bir~ok ki:iyliiniin kamna gi
ren Kara Ali ve avenesi yakalanmi§ hep
si mahkfun olmu§lardt. Bunlardan Kara 
Alinin yegeni olan Dancah Hasan oglu 
Kara Ahmed de katilden dolay1 15 sene 
11 aya mahkum olmu§ ve Oskiidar ha
pishanesine konulmu§tur. Kara Ahmed 
hapishaneye girince c;orapc;!hk ogrenmi§ 
ve hapishanenin ~torap atelyesinde ~ah§a· 
rak para kazanmaga ba§lami§tlr. 

Meshur hmiZlardan Yenikoylii lbra
him d~ birc;ok hus1zhklar yapml§ ve 30 
sene hapse mahkum olmu§tur. 

Atelyede Ibrahim, Kara Ahmedle 
gayet iyi dost olmu§, bu dostluklan o ka
dar ileri gitmi§tir ki Kara Ahmedin pa
ralanm bile ibrahim saklamaga ba§la • 

mJ§ttr. 
Bundan on he§ gi.in evvel Kara Ahme· 

de para laz1m olmu§ ve hir hesab yapa
rak 550 kuru§ alacag1 oldugunu anla • 
m1~. arkada§ma giderek bu paray1 iste -
rni§tir. Fa kat ibrahim para vermeyince 
fena halde hiddetlenmi§tir. Kara Ahmed, 
cinayetten bir giin evvel hapishanede bu
lunan arkada§lanndan katil Bekiri !bra· 
hime yolhyarak alacagmi istetmi§tir. 

1brahim: 
«- Kara Ahmede soyle, c;ocukluk 

etmesin. Ben onun parasma tenezziil et· 
mem. Bahsettigi 550 kuru§la ona yemek 
yedirdim. Her gun bir paket sigara ala
rak verdim. Benim ona borcum yok, ala
cagim var» demi§tir. 

Katil'Bekir bu haberi Kara Ahmede 
gotiiriince hiddetinden kendinden gec;en 
Kara Ahmed, lbrahimin bulundugu ko· 
gu§a gitmi~ ve ibrahimi bir kenara .;e -
kerek: · 

«- Bekirle gonderdigin haberi tek • 
rar et. Borcun olup olmadigml soyle» 
demi~tir. 

1brahim de: 
«- Yiizi.ine kar§I soylUyorum. Sana 

borcum yok, alacag1m var» diye bagu -
m:st1r. 

Kara Ahmed: 
«- Sen bu hapishanede bulunanlann 

en alc;agiSln. <;unkii horcunu inkar ediyor
sun» diyince ibrahim Kara Ahmede bir 
yumruk atarak kavgaya ba§lami§hr. 

1ki mahkum, kogu§ta birbirlerine tek • 
me yumruk atarken 1brahim kundurac1 
hH;agmi anduan manga] bacagmdan ya
pdmi§ b1~agm1 belinden ~1karm1~ ve sol 
elile Kara Ahmedi boynundan kavrami§ 

den iniyor. Bu karanhk nedir? AI • 
lahiialem gece vakti. lr§ad istiyen talibin 
yanmda bir ki§i daha var. ~albi saf ve 
fedakar bir insana benzer. lr§ad istiyen 
talibin ~antas1 bu vas1tai nakliye ic;eri • 
sinde kalmt§tlr. l~te araba gidiyor. Ne 
cihete~ Ne cihete~ 

Hindli durdu. Baygmhk ge~iriyor -
mu§ gibi ba§IDI arkaya dogru sark1tm1§ • 
ti. Gozlerini kapad1 ve derin bir nefes 
ald1. 

Biti§ik odada, tiil perde arkasmda, 
bir minderin listiine Suzanla beraber diz
~tokerek ona bakan Sabahat, usulca Er· 
meni kadmmm kulaibna: 

- Baytldt m1? diye sordu, bir fena
hk m1 geldi kendisine? 

Suzan parmag1m dudaklarmm Usttine 
koyarak Sabahate susmasm1 i§aret etti. 

Sadi gozlerini a~mt§, dogrulmu~. ge -
ne c;anag1 kan§hrmaga ba§hyarak devam 
ediyordu: 

- Goriiyorum, goriiyorum, dort te -
kerlekli vasttaj nakliye tramvay yolunu 
takiben §ehrin geceleyin dahi kalabahk 

Trakya mektublar1 

KOylerin dag1n1k veya 
toplu .olmalari sebebleri 

Bu; tamamen ikbsadi ~rtlar1n hazirladJgl bir 
vaziyettir. ldare kolaybgm1 diitiinerek koyler 
muayyen bir tevzi prensipine tabi tutulamazlar 
Edirne (Husus1) - Koylerin §imdiki 

gibi da~m1khg1 m1 iyi ve dogrudur, 
yoksa dart be§ koyil bir yere getirmek 
suretile bu dagm1k ve birbirinden tlzak 
evleri bir bilytik koy i~ine toplamak 
mt? .. 

Boyle bir sorgu ile kar§tla§Ilmca bir
~oklan koylerin dag1n1k bulunmasmm 
birc;ok mahzurlan bulundugunu soyli -
yeceklerdir. Zaten bu cevablar verilmi§, 
gazetelerde yaz1lm1§tlr. KonU§h1alan • 
m1z arasmda da ~itip duruyoruz. Bu 
tiirlii dii§tinti§ ve hi.ikmedi§lerden her 
ikisinin de birine gore dogru veya yan
h~ olabilecegi besbellidir. Hi~bir vakit 
bu cins sosyal ve ekonomik meseleler • 
de nazariyeye veya suri mantiga, ba§
ka memleketlerin ayni mahiyetteki 
mevzularma gore bir prensip koymak 
miimkiin olamaz. 

Ttirkiye i~in de konu§ulurken ayni 
sorgulara mmtakasma ve mevkiine go· 
re ttirli.i tiirlii kararlar alabiliriz. 

Ceffelkalem ne dagm1khk, ne de top
luluk aleyhinde soz soylemek, bahusus 
ortaya ilmi etiidlerle yap1lm1§ anketler, 
monografyalar konmadan bunlardan 
herhangi biri hakkmda hiikiim vermek 
dogru olamaz. Bununla beraber, rna -
demki baz1 mmtakalarda koylerin da -
gtmk bulunmas1 zararh gi:iriiliiyor. Bu 
zararlarm neden ibaret oldugunu c;ok 
dikkatle tesbit etmek gerekir. Bu tesbit 
i§inde as1l dikkat edilecek noktalar §Un
lardir: 

1 - Dag1mkhk cogra£1 sebeblerden mi 
iler-i geliyor? 

2 - Cografi sebeblerin tesiri yalmz 
m1d1r? Yoksa bununla birlikte kavmi, 
sosyal, idari, ekonomik olanlar da var 
mtdll'? 

3 - Bunlardan hangisi ba§ta geliyor? 
K1saca soylemeliyiz ki koylerin da

gzmkhgi sebeblerini ilkonce tabii, cog· 
rafi §artlarda aramahd1r. Steplerde, 
suyu az alan yerlerde, cobanhgtn biz -
zarure hakim bulundugu rnmtakalar -
da, sap daglar, tepelerle dolu olup eke
cek tarla az bulunan veya dagm1k olan 
mevkilerde, koylerin ve koy evlerinin 
birbirinden uzak kurulmas1 pek tabii 
bir hadisedir. Zaten dagm1khk mesele
lerinde ilkonce bu sebebler derhal go
ze garpar. 

Dagm1khk sebebler.inden birisi de ni.i
fus azhg1 ve ekilen yerlerin biiyiik 
merkezlere uzakhgtdlr ki, tabii amiller 
arasmda saytlabilir. Bol yahud kls1r 
toprak tizerinde yerle§en bir halk kiit -
lesinin ne derece iyi gifts;i olabilecegi 
dii§iiniilecek bir§eydir. Ku~ehir, Nigde, 
Aksaray, Konya biilgeleri boyledir. U
mumiyetle Orta Anadolu step bir ka • 
rakterdedir, s;ok yerlerinde toprak tuz
lu ve k1sird1r. Buralarda elbette stk 
koyler goriilemez. 

Eger bu sebebleri hesaba katmadan 
buralardaki koyleri bir yere toplamag1 
dii§iinsek tabiatin en zalim kuvvetle -

ve sag elile de bu hu;ag1 kalbine, ciger • 
lerine, arkasma, kamma bat1rmak sure -
tile dort yerinden yaralamt§tlr. 

Vak'ayi goren jandarmalarla gardi • 
yanlar !brahimi yakalami§lardu. 

Hadiseden on dakika sonra hapisha • 
neye gelen Miiddeiumum! T ahsin !bra • 
himi sorguya c;ekmi§tir. 

Y arah hastaneye kaldmlmi~sa da c;ok 
ge~rmeden aldigl yaralann aguhgmdan 
olmii§tiir. 

Uskiidar Miiddeiumumiligi tahkikata 
devam etmektedir. Katil de cinayeti i§ -
lerken ba§mdan yaraland1gmdan hapis • 
hanede tedavi altma almrnt§tJr. 

ve aydmhk ve gittikc;e geni§liyen bir cad· 
desinde siiratle ilerliyor. Cadde biraz 
darla§IP tekrar geni§lemi§tir. Nihayet 
tramvay yolu bitiyor. Vas1tai nakliyeyi 
sevkeyliyen adem onu ahmmsl bir yere 
sokuyor. l~hu yerin sol tarafmdaki du -
var iistiinde kirmizi a§I boyasile ~,;ekilmi§ 
ve adeta ~engeli and1ran bir i§aret go • 
ri.inmektedir. Mezkur adem vas1tai nak.· 
liye derununu muayene ediyor, c;antay1 
huluyor, 1~1k altma giderek derununa ba
kiyor ve paralan alarak cebine atiyor, 
sonra c;antay1 yanma alarak ~ehrin d1 -
§ansma dogru yiiriiyor, onii parmakhldt 
bir kahveyi ge<;tikten sonra, sol tarafta~i 
kmn ic;ine c;antay1 atlyor. 

$adi tekrar durdu. Baygmhk gec;iri -
yormu§ gibi ba~m1 arkaya dogru sark1 • 
tarak gene gozlerini kapadt ve derin bir 
nefes aldt. T ekrar ac;arak dogruldu, c;a
nagJ kan§hrarak devam etti: 

- GorUyorum, goriiyorum. lr§ad is -
tiyen talib §imdi oraya giderse .;anlayt 
bulabilir. 

Sabahat gene Suzan1n kulagma igile-

rile miicadeleyi kabul etmi§ oluruz. 
Dtinyamn en miikemmel te~kilahm 

d~ kursak buralarda be~ yilz hanelik 
koyler ya~tyamaz. Dii§iinelim: 

Binlerce kilornetroluk bir saha is;inde 
Konya, Aksaray, Nigde, Ktr~ehirden 
ba§ka nerelerde ntifus kesafetl vard1r. 
Hatta bu saydigim kasabalann niifus 
kesafetine bak1p ta onlar1 tam mana -
sile hal! vakti yerinde ~iftc;iler sanmak 
~ok yanli§tit. Km~ehlr halklnm onda 
yedisi hemen yan gi:iifebe denecek de ~ 
recede ekonomik unsurlardan mahrum
dur. Bu kasaba hele son ekonomik buh
ranlardan otiirii ~ok Silantt i!iindedir. 
6teki kasabalar da oyle. 

Yani: Bir yerdeki niifus kesafeti o -
radaki ekonomik, sosyal ve kiiltiirel 
hareketlerin kuvvetlenmesine kafi ve 
laztm bir §art olmak i<;in bunlarla bir -
likte daha bir taktm §artlartn da bu -
lunmast zaruridir. Birer biiyiik koyden 
ba§ka bir§ey olm1yan bu ve bunlar gi • 
bi birgok kasabalanmtz halkmm kendi 
topraklanm i~lemek ic;in ugrad1klan 
zorluklart kendilerine sonnahdrr. Bir -
c;ok munevverler:imiz Kir§ehir evleri -
nin dagm1kllgmdan §ikfiyet etmi§lerdi. 
Sosyal hayatm uyanamamas1 sebeble • 
rinden en miihimi say!lan bu dagmtk -
hk o kasabamn ekonomik biinyesi ica
btdlr. Ya bu biinyeyi degi§tirmeli ya -
bud da o evleri 5yle b1rakmahd1r. Aksi 
halde yap1lacak herhangi idari te§eb -
bi.is o hallan ~ok zaranna olur. 

Y emi§~ilikle gec;inen Ktr§ehir lileri 
yemi§ satma zamanmda her tarafa da
gllmi§ goriirsiiniiz. Bu c;al.J.§kan adam -
lar da elektrikli, radyolu, sinemall bir 
§ehirde ya§ama~ elbette isterler. La -
kin buna kasabamn ekonomik, tabu 
biinyesi bugiin ic;in eiveri~li olam1yor. 

Bu amilleri degi§tirin, mesela Ktr -
§ehre bir konserve, bir marmelat fab -
rikaSI kurun. Herkes mahsulUnii bura
ya satsm, ailelerin cebi biraz para gor
siin, emin olunuz, Klr§ehirliler bir iki 
sene ic;inde o harab beldey.i tarunmaz 
hale koyarlar. Fakat §imdiki halde Klr
~ehir bir orta zaman koyiinden ba§ka 
bir§ey degildir. 

Bu misalleri verm.ekten maksadun: 
Yurdumuzda toplu halde bulunan bii -
yiik koylerimizin bile heniiz ekonomik 
ve sosyal durumlart diizelememi§ken 
bir de ortaya yem yeni topluluklar 101 • 
kanhrsa i§ neye varu? 

~uras1 da unutulmamahd1r ld, bir 
devletin idari sistemi o yurdun tabii, e
konomik ve sosyal zaruretlerine uymak 
mecburiyetindedir. Eger toplulugu i • 
dari dii§iincelerle istiyorsak bu yanh§ 
bir dii§iincedir. Her§eyden once say -
d1g1m1z imkanlan gozoni.ine getirme -
lidir. Eger bu imkanlar varsa bir daki -
ka bile durulmamahd1r. Fakat ben bu
gi.inkii §artlara bakarak kat'iyyen hiik -
mediyorum ki, Anadolunun dagmtk 
koylerini bir yere toplamak hayalle 
ugra§makttr. Buna maddeten muvaffak 
olunsa bile bu gibi ki:iyler sonmege ve 
dag1lmaga mahkfundur. 

Bu di.i§iincelerime §Unu eklemek is -
terim: 

Koylerin veya koy evlerinin da~mk
hgl nic;in fena veya zararl.J. olsun. Ben 
bilakis bu gibi hallerde koylii i§letme
lerinin en uygun - yani kendi tabit ve 
teknik §artlanna gore - bir i~ sistemi 
kurmu~ olduklanm her vakit ispat e -
debilirim. Koylii kendi i§ledigi topraga 
nekadar yakm olursa, hatta o topragzn 
is;inde bulunursa birs;ok yonden kazan
Cl iki kat olur. Hele bizim gibi makine 
ziraati yapam1yan, aile Wetmeleri esas 
ekonomik biinyesini viicude getiren 
memleketlerde dagmtk evli koyler - ta-

rek: 
- Fa kat oras1 neresi? Anhyamadllll 

ki. . . diye sordu. 
Suzanm cevab vermesine meydan kal

madan Sadi tekrar mangalm ba§mda ye
re arkaiistii YJgilarak hareketsiz kalmt§ • 
tl. 

Ermeni kizi Sabahati kolundan tuta -
rak: 

- Haydi, kalkiniz, ben anlahnm, 
ben anlachm ... dedi. 

Madam gene oda kap!St oniinde du • 
ruyordu, fakat bu sefer daha az §a~km· 
dt ve hafifc;e giiliimsiiyordu. 

Biti§ik odaya gittiler. 
Sabahat omuzlanm kald1rarak ve goz· 

lerini a~arak: 
- $a$ tim, ~a~bm, dedi nasll goriiyor! 

Cok dogru soyledikleri ... Fakat nercst 
oras1 anhyamad1m ki ..• 

Suzan hayret gostererek: 
- Anla~Ilm1yacak ne var? Araba 

SIZI ... 
- Araba clegil otomobil. .• 
- Otomobil sizi h1rakttktan sonra 

Berren mi, Bahren mi? 

V a kotii bir ah§kanhkla, ya yer
siz bir gosteri§ hevesile konu~a. 
strasmda stk s1k arahca,• acemce 

kelime kullananlardan o iki dilde meleke 
elde edememi~ olanlann yanh§ belledik~ 
leri ve oyle de harcadiklan birka~ lugat 
vard1r. Gazete siitunlanna dahi gene ay
ni sakathkla gec;egelen bu lugatlerin en 
dile dii§mii§leri halefle eelef ve husufla 
kiisuftur. Edib ge~inen nice k-i§iler tam
rim ki kendinden sonra mahna, mi.ilkiine 
tasarruf edecek olan ogullanm anarken 
selefim demekten ve habalanm da ken· 
dilerine halef olarak gostermek.ten geri 
kalmazlar. Gazetelerimizde de, umumi
le§roi§ gibi goriinen bu yanh§ kullam§a 
arama rasgeliriz ve filan memurun sele
fine evrak1 devrederek vazifeden aynldt• 
ibn1 bildiren sattrlar okuruz. 

0<;: gun sonra giin tutulacak degil mi ya. 
Biitiin diinya gazeteleri gihi bizimkiler 
de gline§le kiiremizi.n arasma girecek ay 
yiiziinden vukuu beklenen semav! hadise 
hakkmda bir siirii haber verip duruyorlar. 
Bu miinasebetle -dedigim gibi kotii bir 
ah§kanhga, yahud yersiz bir imreni§e ka· 
pilarak· gun tutumu yerine kiisuf kelimeai 
kullamhyor. Fakat arada dalgmhga ka
plhp ay tuJumu kar§1hg1 olan husuf keli
mesi de ~iziktirilerek an' an eye sayg1 gos
teriliyor. 

Ben kiisuf yerine ~suf kullantldiglm 
son giinlerde birkacr kere gordiim ve her 
defasmda §U f1kray1 hatulanm: 

ikinci Mahmudun bir vilayet merke
zinde siirgiin olarak oturmaga mahkum 
ettigi bir vezir eni§tesi vard1. Y eni<;eriler 
kaldmldigl strada bu menfi damad ol
dii. fstanhulda bulunup YJllardanberi 
kocah dul hayab ya~Jyan kansl oliiniin 
hatuasma sayg1 gostermek istedi. kaym
biraderlerinin Anadoludan istanbula ge
tirilmesi ve hirer hizmete konulmas1 i~in 
hiinkar nezdinde te§ebbiise giri§ti. 1kinci 
Mahmud, kJZkarde~inin dilegmi klrma
d!, bir fennan yollay1p eni§tesinin iki kar
de~ini bulunduklan yerden !stanbula ge• 
tirtti ve gene k1zkardeliini memnun etmek 
i~in bu Anadolulu gencleri huzuruna CI
karttl. 

Felekle bile konu§maga tenezzUl etmi
yen miistebid bir hiikiimdar iki toy gencle 
ne soyle§ehilir}.. Sultan Mahmud da 
kar~Ismda elpen'<e divan duran deliltan
hlarm yiiziine uzun uzun ve bon bon 
bakhktan sonra sordu: 

- Berren mi geldiniz, bahren mi? .. 
fki karde§ten biiyiigii bu soruya mu· 

hatah oluyordu ve hiinkara cevab ver
mek vazifesi de on a dii§iiyordu. F akat 
delikanh karadan m1, denizden mi gel· 
diklerinin soruldugunu teferriis etmekle 
beraber bahrin mi kara, yahud herrin mi 
deniz oldugunu kestiremiyerek ter doki.i
yordu. Nihayet sogukkanhhgim topladJ, 
beklenen kar§Ihgi verdi: 

- Kara yolile geldik efendimt .. 
Halefle selefin, husufla kiisufun yer~ 

lerini, bilerek, bilmiyerek degi§tirenler de 
boyle davransalar nekadar iyi olurL 

M. TURHAN TAN 

bii yerine gore - te§vik bile edilmeli • 
dir. 

Koy biitc;esi, kiiltiir i§i, idare mese -
leleri koyliiniin bu tiirlii ekonomik §art
lanna uym~ mecburiyetindedir. Ak • 
si halde Osmanh imparatorlugunun ge
c;en asU" ba~langtcmda gogebeleri yer • 
le~tirecegim diye yapml§ oldugu yan -
h§ siyaseti biz de yapml§ oluruz. 

Bu bahiste soylenecek pek c;ok §ey 
var. Ben sadece §Urasma burasma do • 
kunarak mevzuu kabataslak yaz1ver • 
dim. Bu meselenin i~inde oyle miihim 
noktalar vard1r ki c;ok ciddi tetkikler 
yapllmadan asia halledilem~z. Hele 
koylii i§letmelerini oyle geli§igiizel y;.. 
rinden oynatmak <;ok tehlikeli bir i§tir. 

S. KANDEMIR 
- == 

Beyoglundan ges;miv. 

- Nereden bildinirJ 

- Geceleyin dahi aydmhk ve kala -
bahk yer neresidir ba§ka? 

- Dogru. 

- Ondan sonracagiZIIlla geni§ yo} • 
lard an yiiriimli~. Demek T aksimi ge~;i • 
yor, tarmvay yolu da $i§lide biter. De • 
mek orada garaja girdi. $ofor otomobi • 
lin i~ini yoklam1~ ise ~antay1 buldu, pa -
ralan ald1, c;antayt da kahveden sonraki 
~ayua attt. 

- Acaba r;anta ~imdi or ada m1? 
- Ona hic; §lipheniz olmasm. Sadi 

Bey sizi ~imdi sokaktan gelir almaga .•• 
Beraber gidersiniz. 

- Cok merak ediyorum. 

On be~ yirmi dakilc.a sonra Sadi go • 
ri.indii . Sabahat biiyiik bir sahJTSIZhk i • 

t;indeydi. Suzanla beraber ona meseleyi 

anlath ve hemen ikisi evden ,.Ikarak bir 

otomobile atlad1lar. K1z yolda: 

[Arkast var] 
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~ Zecri tedbirler kalkacak 

Lordu Rusyaya gotiiren Hamp§ir gemisi, 75 U taraftndan 
konulan mayinlerden birine tesadiifen ~arparak batmt~ti 

Yirmi ' senedir, her ytl haziranm 5 inci 
giinii geldi mi, Avrupa gazeteleri ve on-
lardan naklen de, hirkac; giin sonra, bi
zim gazeteler, «Lord Ki~nerin oliimiinii 
orten esrar perdesi ortadan kalkh» gibi 
heyeca'!lh ba~hklarla, Biiyiik Harbde, 
lngiliz Harbiye N amhgt eden me~hur 
Mare~alin oliimiinden hahsederler. Bu 
ee.ne de i:iyle oldu. Ki~nerin i:iliimiiniin 
,Udi:iniimii miinasebetile bir siiri.i yaZ!lar 
yaztldt. Simdiye kadar Mare§alin olii • 
mii daha dogrusu onu Rusyaya gotiir • 
mek i.izere yola ~tkan Hamp~ir mhh kru
vazi:iriiniin bah§t hakkmda yaztlan yaZI
lann yiizde 99 u uydurmadtr. Ben, be§ 
alb sene evvel, 1ngiliz kruvazoriiniin na
&Jl battlgmt resmi Alman ve !ngiliz ve
sikalanna istinaden yazmt~hm. 

lki ma•al 
Ki~nerin oli.imi.ini.i intac eden esbab 

resmen malum oldugu halde, her sene ge
ne bir uydurma hikaye ne§redilir. Bu 
dimleden olarak birkac; sene evvel Arne· 
rikada bir serseri yakalanmt§tl. Bu ser
seri, Ki~nerin hindigi kruvazorii ben ba
hrdtm, onu ben oldiirdiim diye bir siirii 
palavra atnu§, safdil Amerikahlar bu 
herifi yakalaytp hapse tkmt§lar, sonra 
harh diriimlerinin i.istiine slinger ge~iril· 
digi ic;in b1rakmaga mecbur olmu§lardt. 
Bu herifin iddiast o kadar giiliinc ve o 
kadar yalan kokuyordu ki ona inananla
nn gafletine §A§mamak kabil degildi. 

Bu serseri, sozde Lord Kic;neri Rus
yaya gi:itiirecegini haber alarak Hamp§ir 
ztrhh kruvazoriine binmi§ ve daha evvel 
Alman denizaltl gemilerine mhh kruva
zoriin rotasmt bildirmi§, geceleyin karan
hkta geminin lumbozlannm birinden dt
~an t~tkla i§aret vermi§ ve bu pencereden 
a§agtya dogru ziya ne§reden bir halat 
uzatmt~, denizaltt gemisi boylece karan
hkta Hamp§iri torpillemek imkamnl bul
mu§ ... 

Gec;enlerde, Ernest Karl isminde bir 
Alman da, harb ic;inde lngilterede AI -
manya hesabma casusluk ederken antika 
m"abilya merakh~t olan Mare~alle tam§· 
ttgmt, I 9 I 6 da bir giin bir miizayedeye 
i§tirak etmek iizere Parise giderken 
Lord Ki~nerin kendisine Paristen mi.im
ki.in mertebe c;abuk di:inmesini, c;iinkii bir 
ay sonra Rusyaya gidecegini si:iyledigini, 
bunun iizerine Parise gidip alelacele 
Londraya di:indiigiinii ve adamlanndan 
iki ki§i vasttasile Hamp§ire saatli bomba
lar koydu~unu tddia eder. Bu da, tama· 
mile masaldtr. 

Hakihat na11ldzr? 
Hamp§irin batt§l ve Lordun oliimii 

hakikatte §i:iyle cereyan etmi§tir: 
1916 senesi ilkbahartnda ltilaf cephe

sinde i~ler fena gidiyordu. Lord Ki~ner 
V erdo11ii tazyikten kurtarmak ic;in hii
yiik Som taarruzunu hazuhyor, I tern • 
muzda ba~hyacak olan bu taarruzla be
raber Rusyanm da, ~ark cephesinde, bii
yi.ik bir taarruz yapmasmt istiyordu. 
Ki~nerin fikrince, Ruslar, ellerinden ge
len biitiin gayreti sarfetmiyorlardt. Rus
yaya gidip Can ve etrafmdakileri tahrik 
ve tezyike karar verdt. Onu, bu karara 
;evkeden amiller arasmda, 31 may1s • I 
haziranda vukubulan Skagerrak deniz 
muharebesinin de !ngilizlere agtr zayiata 
malolmast ve bi.itiin diinya efkan umumi· 
yesinin bu muharebeyi Almanlann ka • 
zandtgmt kabul etmesi de vardt. 

Kic;ner, Sk~rrak muharebesinin fena 
raporlan geldigi giin yani I -2 haziran 
gecesi uyumad1 ve sabaha kar,l Kral Be· 
tinci Corcu ziyaret ederek Rusyaya git -
melt istedigini soyledi. Krahn muvafaka
tini aldtktan sonra, 2 haziran ak§amt, 
trenle lngilterenin §imalinde kain ki.ic;iik 
bir limana miiteveccihen hareket etti. 5 
haziran sabah1 Skarbester limantna vard1. 

Oradan Orkney adalan arasmdaki 
Skapa Flov limamna gitmek i~in Oak 
muhribine hindi ve lron Diik drednotuna 
giderek Amiral <;elikoya miilaki oldu. 

F eld Mare, a!, Amiral <;eliko ile go
rii§tii, i:igle yemegini beraber yediler. A
mira!, onu Rusyaya gotiirmek iizere 
Hamp§ir kruvazoriini.i tayin etti. Ham
~irdede de geminin kumandamndan ba§· 
ka kimse Lord Ki~neri Rusyaya gotiire
ceklerini bilmiyordu. 

5 haziran giinii ak§ami.istii saat 4,30 
da Hamp§ir limandan hareket eder
ken hala, lngilterede hirka~ ki,iden ba§· 
ka kimsenin bu seyahatten haberi yoktu. 
Alman denizaltt gemileri §imal denizinde 
onlerine ~tkan gemiyi torpilledikleri ic;in, 
seyahat son derece gizli tutulmu§tu. 

Fzrtrna yiiziinden 
Hamp§ire iki muhrib refakat ediyor

du. Skapa Flov tabii limanmdan ,Sima! 
denizine iki mahrecden girilip ~tkthr. 0 
giin, miithi~ bir ftrtma lngilterenin 1imal 
~ahillerini altiist ediygrdu. Orkney Sida-

Lord Ki~neri Rusyaya gotiiri.irhen batmrf alan Hamp!jir zzrhlz kruvazorii 
Ian sahilleri girintili c;1kmtth, kayaltk, Amiral Celiko, bir noktada aldan~!o~
akmtth denizcilik itibarile ~ok tehlikeli, du. Hamp§ir torpillenmemi~t.i. 0 I?utht§ 
belah yerlerdir. . ~ . . havada, <?rkney ad~l.a~l garbmde, bu AI~ 

F 1rtma ~ok ~1 ddetli oldugu t~m. do - man demzalh gemtsmm dola~masma v 
nanma kumandanile erkamharbiye reisi ve Hamp~iri torpillemesine imkan yoktu. 
Hamp§ir kumandan1, gemiyi o giinkii ftr· Nitekim Alm~n. res_mi de.niz vesik~l~rm
tmaya c;ok fazla acrtk bulunan §ark mah- da da Hamp~mn b1r demzaltt .gemt~t ta
recinden degil; f1rbnaya daha az maruz rafmdan torpillendigi asia iddta e~1lme· 
bulunan garb mahrecinden cr1karmaga ka- mi~tir. Denizaltt gemileri siivarilermden 
rar verdiler. l&te Hamp~iri battran ve biri, neden sonra, gayriresmi surette boy· 
Lordu oldiiren bu karar oldu. Neden le bir iddiada bulunmU§Sa da bu iddiasJ-
bi:iyle oldugunu a~agtda goreceksiniz. n1 asia tevsik ve ispat edememi~tir. 

!ngiliz donanmas1 hep limanm §ark Alman resmi vesikalan, bilakis, Ham-
mahrecinden r;:tkhgJ icrin oralan fngilizler p§irin bir Alman denizalh gemisi tara • 
tarafmdan daima taramyor ve crok s1k1 fmdan dokiilen mayinlerle batmldtgtnt 
tarassud altmda bulunduruluyordu. iddia ve ispat etmektedir. Hamp§irin ba
Garb mahreci ise bi.iyi.ik donanmaya sa· h~t hakkmdaki en dogru vesaika miistenid 
pa dii§tiigii i~in yalmz baz1 miinferid ge- iddia da budur ve mua~ha.re? lngilizler 
miler ve muavin kruvazorler ve filotillalar tarafmdan da kabul edilml§hr. 
tarafmdan istifade ediliyordu. Buras1 o '15 0. nun d okdiiiii mayinler 
kadar girintili ~tkmtth, goriini.ir goriinmez Almanlar Skagerrak muharebesile ne-
kayalarla dolu, belalt bir yerdi ki bu ticelenen deniz hareketlerine te~ebbiis et· 
yiizden Alman denizaltt gemileri garb tikleri zaman 15 tane denizalh gemisini 
mahrecinde pek az dola§tyorlardJ. Bu yo· Skapa Flov etrafma gondermi§lerdi. 
lun intihabmdaki saiklerden biri de AI- Bunlardan yiizba~t Kurt Beitzenin ku • 
man denizaltt gemilerinin garb mahreci mandasmda bulunan U. 75 -ki mayin 
civarmda ender goriilmeleriydi. di:ikiicli bir denizalh gemisi idi- lngilizle-

MampfiT batzyor rin Skapa Flov garb mahrecinden c;1kma-

s 7 d H · f k d s1 muhtemel gemilere kar§t, bu mmtakaya 
aat e amp§tre re a at e en . .. ~ d 'l · · U 75 
. . ~ b I maym dokmege memur e 1 mt§h. . • 

muhnbler, demze dayanamamaga a~ a- 29 b h 6 'I 8 35 

(Jliimiiniin hi~bir esrarlt taralz 
kalmamt, alan Lord Ki~ner 

dtlar. Hamp~irin kumandam bunlara ge
ri donmelerini i§aretle emretti. Saat 8 de 
gemi miithi§ bir infilakla sarstldt ve ba§ 
tarafmdan batmaga ba§lad1. Y azm bu 
~imal memleketlerinde gece karanhgt he
men hemen yok gibidir. Ceceleri de meh
tab! and1ran beyaz bir giine§ ortahgt ay
dmlattr. Sahilden koyliiler geminin bat
ttgmt gordi.iler; fakat mesafe uzak, deniz 
mi.ithi~ti. Y ardtma gidemediler; yalntz 
hadiseyi haber vermek iizere civar kasa
balardan birine ko§tular. 

Amiral Celiko feci haberi almca, he -
men hadise mahalline muhribler, tahlisi
ye gemileri gonderdi. .Futmaya ragmen 
yap1lan ara§hrmalar neticesinde, o gece 
muhriblerden biri bir si.irii cesedle bir tek 
canh adam kurtarrnt§tl. Ertesi giin f1rh· 
na kesildi, deniz yah§h, sahillerdeki koy
liiler geminin miirettebatmdan kayalara 
c;arptp parc;alanm1yan bir diizine kadar 
dam kurtarmt~lardt. Hamp§irin 1300 ki
§ilik miirettebatmdan, ilk kurtulan adam, 
geminin saat 8 den biraz evvel bir infilak 
neticesinde bathgtnl soy ledikten sonr a, 
faciay1 ~i:iyle anlatmt§h: 

«Herkes giiverteye toplanmt§h. Bu SI· 
rada Ki<;neri kollanndan tutan iki zabit 
gori.indii. Bunlar, giivertede karga§ahk 
arasmda ilerliyor, 

- Kic;nere yo! veriniz. F eld Mare§ali 
kurtanmz! 

Diyorlardt. Y almz lie; veya di:irt flika 
denize indirilmi§ti ki kruvazi:ir bath. Be
heri 75 ki~i alan bu flikalar dalgalar ara· 
smda kayboldular. 

Bu flikalardan birinin ktc;mda Lord 
Ki<;ner dimdik, sakin ve sessiz duruyor
du.» 

Amiral Celikonun yanltft 
6 haziran giinii Amiral Celiko Krala 

~u telgraft c;ekti: .. 
«Ha§metli Krahn gemisi Hamp§mn 

di.in ak~am, saat 8 de, Orkney adalan 
Karbinde torpillenerek Lord Kic;ner of 
Hartun ve erkamharbiyesile beraber bat
hgmt bildirmekle son derece miiteessi -
fim.:. 

mayts sa a 1, saat 1 e , arasm-
da, muahharen tam Hamp§irin bathgl 
yere 22 mayin do'kmii~tii. Bu mayinler, 
med haline nazaran denizin yiiziinden 
dort kula~ derinlige attlmt~lardt. 

Bu havalide, o mevsimde, geceler yal
mz iki saat kadar karanhk oldugu i!;in, 
lngilizler Alman denizalh gemilerinin 
buralara goriinmeden mayin di:iltecekle
rine ihtimal vermiyorlardi. Buna ragmen, 
hergi.in Skapa Flovun iki methali ve ci
varlan iyice taramyordu. Esasen o tarihe 
kadar, limanm garb methali civanna 
mayin dokiildiigii de pek goriilmemi§ti. 
F akat son giinlerde havalar ftrtmah git
tigi i!;in tarama ameliyah yaptlamamt~h. 
Hamp§ir i§te U. 75 in athgt mayinlerden 
birine crarparak batmt~h. Birkac; giin son
ra geminin bathgt yer taranarak 16 rna
yin bulundu. 

hte, Kic;nerin oliimii boyle olmu~ ve 
bir Alman mayinile deniz, lngiliz ku -
mandammn ~edid ve zalim idaresinden 
vaktile elaman c;ekmi~ olan irlandahlarm, 
Sudanhlann, MISlrltlann, Boerlerin ve 
Hindlilerin intikamtm almt~lardJr. 

ABIDIN DA V ER 

Hay1rii yolcular! 

Zavalb sandalc1yi 
soymaga kalkt~mt~lar! 
DUn ogle iizeri sandalma be§, alh a

mele alarak Ki:ipriiye gelmekte olan 
Tahsin, Sarayburnuna geldigi s1rada a
<;Ik olan yelkeni indirmek isterni§tir. 
Fakat yelkeni indirmekle me§gul ol -
dugu s1rada mintamnm cebinde bulu -
nan yedi yiiz doksan lirasmm c;almmak 
istendigini hissederek bag1rmaga ba§ -
lami§tlr. 

Bu arahk oradan ge<;mekte olan $ir -
keti Hayriye vapurlarmdan biri sandal
daki feryad1 i§iterek istimdad ic;in dii -
diik c;alm19tir. Diidiik seslerini duyan 
polis sandah, giiriiltii olan sandalm ii-
zerine gitmi~tir. 1 

Yedi yiiz doksan liranm <;almd1g1 i:ig
renilince sandaldaki mii§terilerin iizer
leri aranrnt§, fakat para bulunamami§ -
tir. 

Sandalm da aranmasma liizum go -
riilrnii§, ba§altmda paralar bulunmu§ -
tur. 

Paralarm c;almd1ktan sonra buraya 
sakland1gJ anla§tlmaktadir. Birkac; ki§i 
zan altmdad1r. Tahkikata devam edil -
mektedir. ----------------

Patates tacirlerinin karar1 
Palates tacirleri diin Ticaret Odasm

da bir toplanlt yaparak patateslerin ka
n~lk olarak piyasaya <;!kanlmastndan do
gan mahzurlan konu~mmlar ve bu hu -
susta Adapazart Ticaret Odasma miira
caat edilmesme karar vermi~lerdir. 

F ener ,ampiyon oldu 
F enerbahc;e taktmi diin son lik mac; tnt 

F ener stadmda Hila! tak1mile yapmt§hr. 
Fenerliler bu ma~t 6-1 kazanml§lar ve 
936 • 937 1stanbul §ampiyonu olmu§lar
dlr. 

F enerbah<;e kuli.ibiinii, kazandtgt bu 
§ampiyonluktan dolayt tebrik ederiz. 

ingiltere 
nota ile 

bu karar1n1 
Parise de 

gizli bir 
bildirmif! 

M. Makdonald de Milletler Cemiyeti 
, Pakbn1n tadili liizumundan bahsediyor 

[Ba~taraft 1 fncf lahtfeiUI lngiltere, Parise gizli bir Bo~kay tak1m1 geliyor 
Berlin Olimpiyadt hamhk kampma 

aynlan futbolculanm1z haziramn 27 ve 
28 ile temmuzun birinde Macaristanm 
Boc;kay tak1mile ii<; mac; yapacaklardu. 
Kampa aynlan oyunculardan bir taktm 
ilk mac;t, diger bir taktm ikinci mac;1 yapa
cakltr. Her iki tabm da muvaffakiyet 
gosteren futbolculardan yaptlacak, bir ta
kim da Macarlarla son mac;1 yapacakt1r. 

dilmesini mi.idafaa etmi~ oldugundan do- nota yollamlf 
layt mezkur Cemiyetin muvaffakiyetsiz- Deyli T elgraf yaztyor: 

lige ugram1~ olmasmdan mes'ul olmadt· Gazetemiz tarafmdan zecri tedbirle • 
g1 tezini ileri siirmektedir. Her hiikumetin rin fngiltere tarafmdan kaldmlacagma 
kendi taahhiidlerinin nisbetini tayin et - clair yaptlan if~aat Pariste ademi mem • 

Boc;kay tak1m1 mac;! an T aksim stad -
yomunda oynanacakttr. 

Sporcularrmrz Sovyet Rusya
ya gidecekler 

Atletler, gi.ire§c;iler ve futbolculardan 
miirekkeb bir sporcu kafilesi Berlin olim
piyadlarmdan sonra muhtelif miisahaka
lar yapmak i.izere Sovyet Rusyaya gide
ceklerdir. 

Adalarda §enlikler 
Adalan Giizelle§tirme cemiyeti bu 

sene Adalarda yap1lacak §enlik ve mii
sabakalarm bir program1m haz1rla -
ml§hr: 

Program §Udur: 
21 haziran Biiyiikadada (pazar) kon

ser ve;nevsim ac;Ilt§l, 23 haziran (pazar) 
merk~b yan§t, 4 temmuz (cumartesi) 
Liinaparkta Gardenparti, 11 temmuz 
( cumartesi) deniz yart§ ve eglenceleri, 
25 temmuz (cumartesi) denizde gece 
§enlikleri, 21 agustos (cum a) c;ic;ek ser
gisi, 22 agustos ( cumartesi) c;i<;ek ser -
gisi, 23 agustos (pazar) c;ic;ek sa va§I :'e 
sergi, 30 agustos (pazar) Balkan festi • 
vali, 5 eylw (cumartesi) Adalarda ve 
Bogazda vapur cevelam. 

Bu programdan gayri Heybeliadasm
da 15/20/25 turluk ayn ayn tic; bisik -
let yan§l yaptlacakhr. Bu yart§larm ta
rihleri ileride gazetelerde ilan oluna -
cakhr. 

-···~ Geyve hiiki'imet doktorunun 
bir cevab1 

Gazetemizin 12/6/936 taribli niisha
smda, Geyve hiikfunet doktoru hakkm
da Gcyveli iki okuyucumuzdan aldtf:t • 

mtz §ikayet mektubunu ne~retmi§tik. 
Geyve hiikumet doktoru Hamdi ipekog
lu, bu ne§riyat iizerine bize bir mektub 
gi:indermi§tir. Bu mektubu da aynen 
ne§rediyoruz: 

12/ 6/ 936 giinleme~ ve 4338 say11l gazete
niz iklnci sahifesi, 4 iincii siitunundaki 
c istlyoruz, ba§llklt yazmm kar~lll~ldll': 

Maalese! cevaba mecburiyetim benl mu
hatab etmek zaruretinde btraka~lara de -
gil, takat ve ancak insaniyete had!~ dok
torluk ve doktorlugun her~eyden munez -
zeh prensip ve diisturlarile ter ve temlz 
d~iince ve ruhunu saym okuyucular en -
zarmda blr daha tebariiz ettirmektir En. 
zan dlkkate alacak ga.rniti.irile . ktymetll 
gazetenizde yer tutmu§ olan dstiyoruz, 
ba~ltgmdaki iiliimiin mukadder saat!nin 
yapt1g1 gelip ge~meyl nakledeyim. 

Takrlben 8, 10 giin evvel ba~!Jyan - Gey
veye gerek yen! tayinen geli~lm v;: gerek. 
se mali sene olmak ltlbarile resm1 vazl!e
lerlmln yiiklenen ~toklugu altmda eh.~~ • 
mlyet vermemekten zlyade ayakta suriik. 
Iemek mecburiyetinde oidugum raporlu -
hastallgtmdan dolayl 7-8.16/ 936 geceslni 
fazla terieme ve uykusuzlukla ge~tirmi~ • 
tim. Sabaha kar~l daldtgtm blr strada da
ha evvelki geceler gibi gene kap1mm vu -
ruldugunu kaymvaldem haber verdi. (,':Ik
t1gunda • sonradan admm Mihriban ol • 
dugunu ogrendigim bir bayan ani olarak 
olmii§ olan kahveci Hakktyl benim de bir 
de!a gormem !«;in geldigini siiyledl. Hasta. 
llgtm netlcesi !azia terli oldugumdan ve 
esasen olene kar~t yapabilecek blr ~aremlz 
olamtyacagmdan blraz sonra gelrnekligim
de bir mahzur o!mJyacagml siiyllyerek 
kendlsini giinderdim. Teriml kurutmak 1 • 
«;in ge~en az bir zamandan sonra oluyii 
giirmek iizere saa.t 6,30 da evlmden !ftka~. 
ken bahc;e kap1s1 iiniinde kar~tladtgtrn ve 
ismini bilmed!gim blrl, olen kahvecl Hak
kl !«;in ben! almaga geldlgini siiyledi, Za -
ten benim de bunun ic;in gltmekte oldugu.. 
rnu cevabllyarak yiiriidiik. bliiniin evine 
vardtglmda yaptJg1m tahkikatta kahvecl 
Hakkl ani blr rahatstzllktan aileslne an -
cak seslenebilmi§ ve ailesl vaziyeti iyi giir
miyerek kom~usu bulunan Sagllk l5yan 
Rahmlyl c;agrrmak iizere krn:;mu§ ve R.ah. 
ml ile birllkte avdetlerlnde kocasm1 iilii 
bulduklanm iigrendim. l§rete miipteHi ve 
o gece arkada§l Tevtikle pek fazla l!ftlgl 
anla~tlan merhumun muayenem netlce • 
sinde sektei kalbden ~zlerinl yumdugunu 
gordiim. Fenni bir ihtlyat olmak iizere 1 -
kinci bir muayenem !~in ikl saat daha bek. 
lemelerl vesayasmda bulunarak ayrtldlm 
ve saat 9,30 da ikinci muayenemde di>fni
ne ruhsat verdim. 

Bu il~eye geldigim heniiz 45 gun olmu§
tur. Ciiriim mahiyetlndekl sarhrn:;luklarm. 
dan dolayl zab1ta tarafmdan muayeneleri 
ic;!n giinderilen baz1 su!fiu kimseler hak -
kmdakl raporlanm ben! resmi i~lerde ug -
ratt1g1 birc;ok mil§kiillerden ba§ka maai • 
esef bOyle bir 1iliimii de f1rsat te!Akkl et -
ml~lerdir. 

Bundan !baret gec;ml~in saym gazete -
nizle llamnda bu kabil vakayl ve hadi.5atl 
kendL~ine meslek ve belk! de san'at Pdin. 
mi~ klm.selere bir cev'ab degil, ancak kiY· 
metu doktorlnt ve doktorlarm !nsaniyt>t 
diistur ve vlcdani borclarmdan blr gun ay
nlmarnt§ olduklarml o yaz1y1 okuyan sa -
ym yurdda~larimlza arzetmegi blr vazife 
blliyorurn. Mutcber gazetenlzde siitun a -
ytrmak lutfunda bulunacagmizdan miite. 
vellld derln te~ekkiirlerlmt saygtlarlmla su-
nartm. 

mes1 zaruri bulunmaktad1r. nuniyetle kar~tlanmi~hr. 
Kabine zecri tedbirlerin Maamafih resmi mehafil, bundan bir 

k ld l d "ttel'k hafta evvel ingiltere Hariciye Nezare • 
a zrt ma11n a mu t . d Q · D'O .. d '] · )' 

• db' \ tm en ua1 rseye gon en en gtz 1 
Londra I 6 (A A) - Zecn te IT· hir nota ile vaziyetten haberdar olduk • 

lerin kalkmast hususunda lngiliz lcabine- !art ic;in hie; te ~a~mam1§lard1r. 
sinde fiJi surette ittifak temin olunmu~tur. Zecri tedbirler hakkmdaki haberler, 
Burada M. Edenin yakmda Avam Ka- Cenevrede ani tesir icra etmi~tir. Cenubi 
marasmda yapacagt beyanat biiyiik bir Afrika Ba&vekiU General Hertzog lngil· 
alaka ile beklenmektedir. Bu beyanahn tere hiikumeti zecri tedbirleri kald1rsa hi· 
yaptlacagt giin daha tam olarak tesbit le, Cenubi Afrikanm zecri tedbirlere de
olunmaml~hr. vam edecegini soyliyerek 1ngiltereye kafa 

Londra 16 (A. A.) - Daily Herald tutmak istemi~tir. 
gazetesi, diin toplanan d1§ siyasa bakan- Diger taraftan Ramada «zecri tedbir
lar komisyonunun zecri tedbirlerin kal· ler kalesinde bir delik ac;tlm1~ olmasm • 
dmlmas1 lehind karar verdigini bildir dan>> izhan ~adumanl edilmektedir. Bir 
mektedir. e gazete, bu ba§hkla, bir digeri de «zecri 

M M kd ld . b' k tedbirler ba§a~ag1 geliyor!» serlevhasile 
. a ona zn tr nut u b k 1 1 1 d 

a~ma a e er yazmt~ ar IT. 

Londra 16 (A.A.) - M. Ramzey fngilterede efkan umumiye ~a§km bir 
Makdonald diin Kardifde soyledigi bir haldedir. Lord Davies ~ayed Mr. <;em· 
nutukta Milletler Cemiyetinin muhafa - berlayn tarafmdan vaki if§aat dogru c;1· 
zasm1 istiyerek demi~tir ki: karsa in gil terenin Milletler Cemiyetini 

«- lngiltere karanm vermelidir; ve oldiirrnek azminde oldugu tebeyyiin et • 
bilhassa kat'i ban§tn ancak bir sava~la mektedir, demi~tir. Boyle bir hareket 
temin edilebilecegi fikrinden vazegc;mek Lorda nazaran modern tarihin kaydettigi 
laztmdtr. Ban§ ancak silahlarm azalttl • en biiyiik doneklik olacakttr. 

h kk d b I 'I 1 b' k I Haftaya biitiin partilere mensub meb· mast a m a eyne m1 e tr mu ave e .. A • bo b d 
· t kl h f d'l b'l' uslar, hukumeh sorgu rm ar tmanma 1mza e me e mu a aza e 1 e 1 tr. · · 1 • 

B" .. M'll I C . . . tutacakttr. Amele parhst par amento 1cra 
utu~~. 1 ~~ er . em~yeh azasmm ~§ komitesi gelecek hafta ~imdiye kadar 

beraberhg1 temm ed1lmedtkr;:e zecrl tedbtr M'll t! C · t' · k Jd1~ en . . . 1 e er em1ye mtn maruz a g1 
styasasmm t~tbtk edi!emiyecegi a§ikar • ~iddetli buhran addedilen bu mesele 
d1r. Buna bmaen MIIIetler Cemiyetinin, hakkmda parlamentoda miizakere ve 
paktm 16 nc1 maddesini tadil ic;in bir ko- .. k · 1· kt' 

• • • A muna a~a IS 1yece IT. 
mtsyon teSJS etmes1 laz1mdtr.» C b" AI •r.. h"kA t" enu t rtRa u ume l 

$iii Cemiyetten ~ehilecekmi,! hararzm bildirdi 
Londra I 6 (A.A.) - Londradaki Londra 16 (Hususl} _ Cenubi Af-

Sili mehafili, Milletler Cemiyeti konse - rika hiikumeti zecri tedbirler hakkmdaki 
yinin, Cenevre andla~masm1 tadil etmek karannt bugiin Londraya bildirrni§tir. 
zaruretinde bulundugunu iddia etmek - Oiger dominyonlann cevabt da gelir gel· 
tedir. :;iayed bu yaptlmtyacak olursa i- mez, hii umet vam ve or ar arna· 
linin Cemiyetten c;ekilmek mecburiyetinde ralarmda zecrl tedbirler meselesi hak • 
kalacagml soyli.iyorlar. kmdaki karanm izah edecektir. 

CEMIYETLERDEj 

Oakiidar Ktztlay cemiyetinin 
verecegi miisamere 

Oskiidar Ktz1lay Kurumu tarafmdan 
hastlatt Kuruma aid olmak iizere oniimiiz
deki pazar giinii .5emsipa§ada bir mi.isa
mere verilecektir. Miisamerenin progra • 
m1 c;ok zengindir ve tanmml§ bir canbaz 
tarafmdan miiteaddid numaralar goste -
rilecektir. 

Firincllar cemiyeti idare he
yeti istifa etti 

Fmnctlar Cemiyeti idare heyetinde son 
giinlerde bir ihtilaf <;:lkmt§ ve on ki§ilik 
idare heyetinin be§ azast istifa etmi~tir. 
1~ bu kadarla da kalmamt§, heyetin ye
dek azalanndan be§ ki§i de ayni ~ekilde 
istifanamelerini Ticaret Odasma vermi~
lerdir. Bu istifanamelerde, meselenin ne 
oldugundan hie; bahsedilmemektedir. 

Ticaret Odas1, Her nekadar geri ka
lan be§ asll aza ile be§ yedek azadan 
miirekkeb on ki§ilik bir heyeti idare te~
kil etmek imkanm1 gormii§ ise de bun:m 
hukukan dogru olup olmad1gmt Oda hu
kuk mi.i§avirlerinden sormu§tur. Hukuk 
mii§avirinin verecegi cevaba gore bu ce
miyetin vaziyeti tevazzuh edecektir. 

Ticaret Odast esnaf ~ubesi diger Ia -
raftan gec;en ay yap1lan T erziler Cemi -
yeti idare heyeti sec;imini de usule muva
flk bulmad1gmdan feshetmi~tir. 

Fmncilar Cemiyetinin §imdiki idare 
heyetinin usulsiiz sec;ildigi hakkmda bir 
~ikayet te mahkemeye intikal etmi~ bu -
lunmaktad1r. Bu davayt a<;anlar intiha -
b1~ us~lsiiz yap1ldtg1 hakkmdaki ~ikayet
len T1caret Odast tarafmdan dinlenmi -
yenlerdir. 

~·-·---Halkevinde verilen 
konferans 

Eminonii Halkevi konferans salonun 
da diin mimar Seyfeddin Halil taraftn -
dan (Her Tiirk ailesi bir ev sahibi) mev
zulu bir konferans verilmi~tir. Konferan~
ta kalabahk bir halk kiitlesi bulunmu~ • 
tur. Konferanstan sonra Kad1koy Hal
kevi mandolin taknm da giizel bir kon
ser vermi§tir. .-. ........... 

Beyoglunda a<;llan ~i~ek 
pazar1 

Belediyenin Beyoglunda hir c,:i<;ek pa· 
zan ac;maga karar verdigini yazmt~tik. 
Pazar bugiinden itiharen Beyoglunda, 
Kartal sokagmda, per§embe, cuma, cu
martesi olmak iizere haftada ii<; giin a
~tk olacakhr. 

~alib Kemalinin . 
bir cevab1 

Afi§aj i;li miinasebetile Kurun gaze -
tesi 13/6/936 tarihli niishasmda, Hasan 
Ecza deposu sahibi Hasan hakkmda 
cne idiigii malum olan, vaktile Serbest 
Fuka devirlerini ya§ami§ bulunan" gi
bi bir tabir kullanmi§h. Ertesi giinii Ha
san Ecza deposu sahibinin bu hususta 
bize gonderdigi bir mektubunu ne~ret-
m~tik . 

Bu ne§riyattan miiteessir olan eski 
Moskova elc;isi ve sab1k Bak1rki:iy Ser
best F1rka ocak reisi Galib Kemali Soy
lemezoglu dun gazetemize bir mektub 
gondermi!?tir. 

Galib Kemali, mektubunda hulasa -
tan: 

c- Kurun gazetesi, Hasan Ecza de • 
posu sahibi hakkmdaki iddialanm lruv
vetlendirmek ic;in onun vaktile Serbest 
F1rkaya mensub oldugunu ileri siirii -
yor. Halbuki Serbest Fuka, bundan 
yedi sene evvel Biiyuk Onderimizin e
mir ve ir§adile kendilerinin son derece
de itimad ettikleri bir dcvlet adamt ta
rafmdan, s1rf Cumhuriyeti kuvvetlen • 
dirmek gibi c;ok biiyiik bir gaye ile, lru
rulmu§ ve memleketin henuz birka~ 
f1rka ile idaresi zamam gelmedigi mii· 
§ahedesi iizerine kendiliginden dajtl • 
mt~tJ., 

Diyor ve o f1rkaya mensub olmanm 
medan tohmet ve mucibi mezellet bir 
hal olmadigtni soyliyerek, bunun bOyle 
oldugunu ispat ic;in de bir<;ok misaller 
gosteriyor. 

Galib Kemali bu misallerinde, eski 
Serbest Ftrka reisi Ali Fethinin bugiin 
Londra biiyuk elr;iliginde bulundugu • 
nu, gene ftrka erkanmdan Nuri Con • 
kerin Millet Meclisi ikinci rcisi ve Tah· 
sin Uzerin umumi miifetti~ olduklarml 
anlathktan sonra memlckette ikilik yap 
mak istiyen bu §ekil ne§riyatm dogru 
olmad1gmt ilave ediyor. 

Y agmurlar zararh olmaga 
ba§ladl 

Bursa (Hususi) - Bu sene burar.la 
hava crok yagmurlu gidiyor. ~imdiye ka· 
dar emsali goriilmemi§ olan bu vaziyet • 
ten bilhassa ova koylerindeki c;iftcriler mii-

teessir olmtya ba~laml§lardtr. <;unkii Yi\Z 

mahsulleri devamh yagmurlardan zarar 
gormektedir. Aylardanberi fastlalarla 

yagan yagmurlar yiiziinden havalar bir 
tiirlii tsmamami§ttr. Hatta hazirantn dor· 
diincii gi.inii Uludaga iki saat kar bile 
yagm1~ ve ortahk bir miiddet bembeyaz 
yeni karla ortiilmii§tiir. 

, 
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T evfik. ii§tii . Aras dOg- Bir ca::.l. ~:.~~!:~i Oliim tehdidi 
[Ba~ tara/2 I tnct sah.ttede] 

tublan ald1klanm, bir ecnebi muha -
bire kar§l yap1lan bu hareketten c;;ok 
miiteessir oldugunu, bu hareketi nef -
retle kar§lladigml soylemi§ ve bu i§le 
bizzat alakadar olarak failleri buldura
cagmi ve cezaya c;;arpbracagmt vadet -
mi!ltir. 

ru P • • d • mata nazaran mevzuubahis ~ah1slar iki a r I S e g I I Y 0 r hafta kadar evvel lstanbula gelmi~ler ve 
burada hrkac; giin kald1ktan sonra An
karaya gitmi~lerdir. Sefarethane bunlann 

Hariciye Vekii..niz, konferans karar1nm Milletler 
Cemiyetince tasvibe ihtiyac olmadiglDI soyledi 

[Ba~ taratt 1 tnct sahttede] Jlar. Bu haberler ne dereceye kadar dog
mum miidiirii, polis umum miidiirii, Y u- rudur? 
goslav ve Yunan sefirleri, Sofya sefirimiz - Biz hepimiz de Cemiyeti Akvam 
ve sefaretimiz erkam tarafmdan kar§IIan· misakmm c;erc;evesi dahilinde umumi asa
di. yi§ ic;in c;ah§maktayiz. Milletler arasmda 

Ekspresin Sofyada kald1gl yanm sa· umumi sulhu ve siikuneti temin edebile
atlik mi.iddet zarfmda Hariciye Vekili- cek gorij~melere taraftar oldugumuzu 
miz Bulgar Ba§vekilile Krahn istasyon- her vesile ile soylemekteyiz. 
daki istirahat salonunda hususi olarak Konferam1 M. Motta a~acak 
gorii~tiiler. Cenevre 16 (A.A.) - Anadolu a • 

Vekil, gene ayni zevat tarafmdan 'sa· jansmm hususi muhabiri bildiriyor: 
mimiyetle te~yi olundu. 22 haziranda Montreuxde ba~hyacak 

Sofya sefirimiz Ali Sevki Beker ken- Bogazlar "konferansmm ilk aleni celse • 
sini lsvirre federal hiikumeti D1§ hleri disile beraber Yugoslav hududuna ka- " 

dar ~dderek oradan ugurladl. departmam reisi M. Motta a~acak ve 
heyeti murabhasalara 1svic;re hukumeti 

Hariciye Vekilimizin beyanatr namma beyam ho§amedide bulunacakhr 
Hariciye Vekilimiz, kendisini yolda Korgeneral Aszm lstanbula geldi 

kar§lhyan Kambana gazetesi muhabirine 
§U beyanatta bulunmu§tur: Bogazlar konferans10a gi<lecek olan 

heyeti murahhasamlz azasmdan erkam· 
«- Ben §imdi dogru Montroye git- harbiyei umumiye ikinci reisi Korgeneral 

miyorum, Parise gidiyorum. Oradada Asim da. di.in sabahki trenle Ankaradan 
baz1 temaslardan sonra Montroye done· fstanbula gelmi~ ve istasyonda General 

cegim. ibrahim ve General Suphi tarafmdan 
Bulgar hiikumetinin Bogazlar mesele- kar§Iianmi§hr. 

sinde notam1za verdigi cevabdan ~ok Korgeneral As1m bu ak§amki ekspres· 
memnunum. Bu; aradaki dgstlugu bir kat le lsvi<;reye gidecektir. 
daha kuvvetlendirdi. Bogazlar konfe • Konleransa i1tirak eclecek 
ransmm nekadar devam edecegini bilmi- lngiliz murahhaslart 
yorum. ilk ic;timadan sonra miitehasSJS - Londra 16 (Hususi) _ Bogazlar 
lardan mi.irekkeb komisyonlar i§e ba§h· 

meselesiie me~gtii olmak iizere pazartesi 
yacaklard1r. Komisyoniar esasian hazu· 

giini.i Montrode toplanacak konferansa i~-
ladiktan sonra kat'i karar verilecektir. tirak edecek olan ingiliz murahhaslan se· 

Montro konferansmda veriiecek ka • ~ilmi§tir. Bizzat Hariciye N azm M. E
rarm Cemiyeti Akvam tarafmdan da denin riyaseti altmda bulunan heyete Ha
tasvib olunmasma ihtiyac yoktur. Ci.inki.i riciye Nezareti Mi.iste§an, Hariciye Ne· 
bu; Cemiyeti Akvama bagh olmiyan zareti memurlarJ ile hava, deniz ve kara 
bir konferanshr. . kuvvetleri mi.itehasSJSian i§tirak edecek-

Bundan ba§ka konferansa i§tirak eden lerdir. 1ngiliz heyeti cumartesi giinii 
bi.itiin devletler de Cemiyeti Akvamm Montroye hareket edecektir. 
azasidJrlar. Onun ic;in aynca Cemiyetin Matbuat Umum miidiiriiniin 
tasvibine liizum kalmamaktadu. 

Akdeniz misakz 
Bulgar gazetecisi Hariciye Vekilimi

ze §U suali sormu§tur: 

- Baz1 ecnebi ajanslan baz1 devlet
leri bir araya toplay1p bir Akdeniz mi
saki yapmak istediginizden bahsediyor • 

ziyareti 
Matmuat Umum Mi.idiiri.i Vedad Ne

dim di.in Istanbul Valisile Vali muavi • 
nini ziyaret etmi§tir. Vedad Nedim Bo· 
gazlar konferans1 miizakeresini takib e
decek gazetecilerle birlikte bugiin Mon· 
troye. gidecektir. · . 

M. ~ahbn ·Balkan-. ·&eyah~ti-
rsa~tar_att _1 tnct sahtfede] [ giderek bu muamelatm tasfiyesini yapa· 

tarafmdan kabul edllml§ . -ve bu esnada r cakhr. . 
Kral, doktor Schachta Samt - Alexandre Dr f:.dht A k c1 

b. . . .. b . . . . • 'Y n araya a 
ni§ammn mnc1 rut esm1 verml§hr. z· 
B

. F . . .. l ge tyormuf 
lT ranrrz gazeterrnrn muta easr T . . ' . . v· . h b' . 
P · 16 (A A ) S · B · L aym1s gazetes10m 1yana mu a m 

ans · · - amt nee e d kt (: ht · · h · d · b · h d k 
J · d ld v b' o or ya m seya atm en a se ere 

orunal gazetesm .e yazm!§ o ugu IT diyor ki: 

makalede Kii<;:~k Itilaf ko?fer~nsile pr. «Burada ne~rolunan bir habere gore 
·~ahtm seyahah arasmda b,r alaka gor • doktor S<lht seyahatini Ankaraya kadar 
mekte ve «Doktor Saht, acaba neden do· t k r kk 1, B ¥ t h 

h k 
. uza aca ve yana a e ogazmm a • 

lay1 bu seya ate ~~ h? Almanya 1le k' .1 IAk d b' hh"d ' I v . . . Iml e a a a ar 1t taa u a maga c;a· 
§ark devletlen arasmdah hcaret miina - 1 kt D kt ~ ht B ¥ 'd t 

b I · · · k' f . k 1~aca 1r. o or ._.,a ogaza a1 a· 
se et enmn m I§a 101 temm etme 1~10 hh"d · · 1 k d'] t kl'f d k e ·) 1· · k d a u l<;m esas 1 re 1 er e 1 e ece v 
m1. » sua 1m sorma ta 1r. 'h · 1 d' · k I k 

S . B . b h . sebeb1. da- 1 hma te 1yemn 1smen e§ya o ara ya· 
amt nee, u seya atm - I d f k d v• · b'ld' 

h · d AI I' . PI masma a muva a at e ecegm1 1 1· 
a z1ya e manyanm rna 1 vaz1yetmm recekt' » 

fena olmas1 oldu~~ miitaleasm~a bulun- Alm:~ya giiya Bu.lgaristam siyasi 
makta ve ~unlan 1lave etmekted1r: "/ lt 1 k · t' 1 

~I . . ,nu uzu a rna a ma rs ryormu~. 
~ manya, mal vermek suret!le ted1- S f 16 (T l f I ) S f . 

b I k · d·v· b' o ya e e on a - o ya st • 
yatts. u unma 1ste 1gmden borclar I· • h fT d k ~ h S f · 
rikmektedir.>> ya~1 mhe a 1 1 h o to~ ya tm o yd~ zB1ya· 

D r;: ht y . . retme usus! e emm1yet vermekte 1r. u· 
r • .,a rn unamstana vadr rada deveran eden §ayialara nazaran 

Atina I 6 (Hususi) - Almanya 1k- Almanya Bulgaristana biiti.in ihracatm1 
tlsad Nazm Doktor Sahtm burada bu • kendi iizerine almak, buna mukabil de 
lundugu gi.inlerde iki devlet arasmdaki Bulga.ristana yalmz kendi sanayi e~ya • 
miibadele neticesinde bloke edilmi~ bulu· s1m vermek, ve bu suretle her zaman 
n.a~ Yunan emtias1 bedellerinin tesviye • Bulgaristam kendi siyasi niifuzu altmda 
s~m ~adetmi§ti. Yunan milli bankas1 ikin- bulundurmak istiyecekmi~. Dr. Saht ya· 
Cl d1rektorii Varvaresos yakmda Berline nn tayyare ile Pe~teye gidecektir. 

•• 
Uskiidar Am erik an Lisesinden ~Ikanlar 

Yeni mezunlar bir arada 

Diin, Oskiidar Amerikan k1z lisesin
de diploma merasimi yap1lmi~ ve yeni 
~1kanlara §ehadetnameleri verilmi§tir. Bu 
miinasebetle tertib edilen miisamere ~ok 
parlak olmu§tur. 

Bu sene lisenin Kollej kismmdan ~~ • 
kan gene k1zlar §Unlard1r: 

Meliha Aytek, Pendii Erdelhun, Fe
tiha Kahraman, Hasmig Karnig, Peri ~ 

han Oyal, Seniye Pekalm, Belkis Slmte
kin, F eyzinur Tara~. MFhabet Ti.izenen, 
Beraet Zadi! • 

Ticaret hsmmdan <;Ikanlar: Ester Co· 
kolat, Perihan Giin, Emma Hekimoglu, 
Biilend Htu§, Gi.il Karhdag, Meliba 
Mehmed. 

Ev idaresi k1smmdan ~1kanlar: 
Meline Da~o. Muazzez Devecidir, 

tevkif edildiklerine clair hic;bir haber al -
mam1~hr. 

Diger taraftan i:igrendigimize gore 
diinkii Haber gazetesinin yazd1g1 gibi 
«K1rm1zl otomobil» seyyahlan bu mesele 
ile kat'iyyen al.3.kadar degillerdir. 

Bunlar, !svic;rede <;1kan birc;ok gaze • 
tenin muhabiridirler. <;ine kadar giderek 
gazetelerine ri:iportajlar yapacaklard1r. 
Ayni zamanda mevzuubahis casus ka -
dmd1r. K1rmlzl otomobilin sahibleri ise 
Jean Bowed ve Franc;ois admda iki de
likanhdJr. 

lsvi~reli gazetecilerin soyledikleri 
!svic;reli gazeteciler, Harbiye mektebi 

kar~ISinda misafirleri bulunduklan Mm. 
Li.isinin evinde di.in kendilerile goru§en 
bir arkada§Imlza §unlan si:iylemi~lerdir: 

«- Hadiseyi duyduk. Otomobilimiz 
az daha bizi mii§ki.il bir vaziyete soka -
cakt1. Biz birc;ok gazetelet hesabma 1s • 
vic;reden <;ine kadar bir seyahat yap1yo· 
ruz. Tiirkiyeye de bu mi.inasebetle gel -
dik. <;ok giize_l memleketiniz hakkmdaki 
intJbalanmlZI Isvic;reye di:indiigiimiiz za· 
man yazacag1z. 

Buradan Ankara • Konya • Adana
dan gec;erek Halebe gidecegiz. Casus 
Lydia kadmd1r. Goriiyorsunuz ki biz 

erkegiz.» 
Diger bir rivayete gore ise 

Sehrimizdeki lsvic;re mehafilinden al· 
d1g1m1z malumata gore ise 1svic;re ta?i· 
iyetinde bulunan casus kadm arkada~Jle 
beraber yanh~hkla bir memnu m10takaya 
girmi$ ve yakalanmi~tJr. 1svic;re sefareti 
Lydiay1 kurtarmak i<;in te§ebbiislerde bu
lunmussa da, neticesi henuz belli degil· 

dir. 
Resmi maliimat yok 

Maamafih boyle bir casusun yakalan· 
d1gmdan gerek Miiddeiumumilik grek 
polis ve gerekse jandarma ademi maiu
mat beyan etmektedir. 

lki Avusturyalrmn macerasr 
Diger taraftan, hmitte iki Avusturya· 

h memnu mmtakadan geri c;evrilmi§lir. 
Birinin ad1 ~nayder olan Avusturyahlar 
otomobille izmitten lstanbula gelmek 
istemi~ler, fakat muvaffak olamamJ~lar • 
d1r. Zab1ta yabancJiartn memnu mmta· 
kadarl •g~emiyeceklellini bildirlni§tir. • Bu>-
nun lizerine Avosturya sefaretine-· mii ·~ 
racaat · eden Avusturyahlara sefaret 
trenle fstanbula gelmelerini tavsiye etmi§· 
tir. 1ki Avusturyah bu sabah Ankara 
postasile istanbula doneceklerdir. Avus· 
turyahlarm otomobilinde c;ah~an Ti.irk 
~ofiir, otomobille yoluna devam ederek 
izmitten lstanbula donmi.i~tiir. 

Haber gazetesi Lydia Ossvaldm «E· 
vet, ben casusum» diye bir de eser ne§· 
redip hahralanm anlathgml yaz1yorsa da 
o kitab, bu klZin degil, Biiyiik Harb 
i<;inde, lngiiizlere casusluk eden Bel<;ikah 
Mart Knokertindir. 

Bir diplomasi manevrast 
[Ba, tarat1 1 tnct sahttedel 

Soylendigine gore bu vesika, iki esash 
delile is tin ad etmektedir: 

I - Habe§ler, k1rk sene miitemadi • 
yen italyan mi.istemlekelerinin hudud • 
Ianna tecaviiz etmi~lerdir. 

2 - Habe~istam yeniba§tan tensik 
etmege ve yeni imparatorlu~ ihdas ey
lemege mecbur eden ~ey, ortada bir Ha· 
be~ hiikumetinin mevcud olmamasJdir. 

Roma hiikumetinin yeni imparatorlu • 
gun Milletler Cemiyeti Asamblesi tara • 
fmdan miistereken tanmmas1 gibi bir ha
le mani ol:nak ic;in bu vesikayi viicude 
getirmege Arjantin tarafmdan vab mii· 
racaat iizerine karar vermi§ olmas1 muh

temeldir. 
Habesler Valiyi selamltyacak! 
Adis-Ababa 16 (A.A.) - Ne~rolu

nan bir emirnamede biitiin Habe~ halk1 
umuml vali ge<;:erken yolda araba veya 
atlarmdan inerek Romah usul selam 
vermege mecbur tutulmaktad1r. Kadm • 
Iar arabalarmdan inmeden de selam ve
rebilecekl erdir. 

M. Savich Romaya dondii 
Viyana 16 (A.A.) - Diin sabah 

Semeringe gelen M. Suvich, Avusturya 
siyasl ricalinden hi<;biriie gi:irii~mehizin 
gene ak~ami.izeri Romaya donmi.i~tiir. --+••··-

Bursa muallimlerinin bir 
toplanbs1 

S1ras1 gelmi!?ken §Unu ilave edelim ki 
Ha!?ove namm1 ta~1yan bu te§kilat Sof
yada Lege caddesinde Milano meyha • 
nesinde toplanmakta ve te§kilata bir ta
klm sivil polis memurlan da dahil bu -
lunmaktad1r. Bu sozlerle Bulgar poli • 
sini bu i~e kar1~tlrmak istedigimiz a'sla 
habra gelmesin. <;iinkii bir, iki polis 
memurunun mUnasebetsiz hareketi 
kat'iyyen Bulgar polisini lekeleyemez. 

Bu i§in faillerinin bulunup cezalan -
dmlacagt hakkmda dost Bulgar hUku • 
meti tarafmdan verilen vadin tahakku -
kuna intizaren bir noktay1 hat1rlatmak 
isteriz: 

Tiirkiye ile Bulgaristan arasmda bir 
dostluk devri ba~lad1g1 s1rada bir Tilrk 
gazetecisine kar§I yap1lan tehdidlerle 
bu dostlugu bozmaga matuf muz1r si • 
yasi gayeler takib edilmekte oldugu an
Ja~1llyor. Dost Bulgar hUkumeti bunun 
online ge<;melidir. 

Bu vesile ile Cumhuriyet muhabirine 
<;Ikanlagelen gii<;lliklerin de kaldml -
masm1 ve arkada~1m1zm emniyet ve se
lametinin temin edilmesini kom~u hii
kumetten isteriz. 

lranda heyecanh bir 
muhakeme 

lsa Ki.irs miiessesesinden otuz iki bin 
riyal rii~~et ald1g1 iddia olunmas1 ?zerine 
Divam Aliye sevkolunan han esk1 Na • 
fia N azm R1za Af§ann mu~akemesi son 
giinlerde bitmi§ ve Divam Alinin karan 
maznuna teblig olunmu§tur. 

Neyyiriilmiiik Akas Hidayetin ba~ -
kanhg1 altmda te§ekki.il etmi~ olan Di • 
vam Alide Miiddeiumumilik vazifesini 
Akas T akvi yap1yor ve maznun vezir!n 
mi.idafaasml da hanm en tanmm1~ hu • 
kukc;ulanndan doktor Akayan kabul et· 

mi§ bulunuyordu. 
<;ok kalabahk bir dinleyici oniind_e lie; 

giin si.iren muhakeme sonunda D1vam 
Ali miittehim vezirin alh ay hapsine, mi.i· 
ebbed surette devlet hizmetlerinden mah
rumiyetine ve ald1g1 rii§vetin iki mislini 
odemege mahkum etmi§tir. 

Bir nazmn Divam Alide muhakrme 
edilip cezaya c;arp1lmasJ lranda hemen 
hemen e§i o!m1yan bir hadise oldugu i<:in 
~lk. .bu uhakemeye buyii.\c bir aHika 

gostermi tir. --···-L . 

GOMROKLERDE 

Karnesi olmtyan giimriik 
kumusyonculari 

Giimri.ik kumusyoncularmm yeni kar· 
ne almalan ic;in kendilerine, vefilen miih· 
let evve1ki ak~am bitmi~ti. Diin gum • 
riiklerin her tarafmda s1k1 bir kontrol 

yap;lm1~ ve karne~i ~lr~nyan kumusyon • 
cular i§ten menedJ!ml~tlr. -···--Mihrace gidiyor 

Bir haftadanberi §ehrimizde bulunan 
Daranpur Mihracesi yann Romanya va· 
purile Kostenceye, oradan da Biikre§ yo· 
lile Londraya gidecektir. 

-
[Istanbul Borsas1 kapan1~ 
I fiatleri 16 - 6 - 1936 

PARALAR 
AI~ Sat1' 

1 Sterltn 6: 7. 634. 
1 Dolar 123. 126. 

20 Frans1z Fr. 163. 166 . 

20 L1ret 190, 19:'1. 
20 Belclka Fr. l:$0. 84. 

20 Drahm! 21. 23,()0 

20 isvlcre Fr. .,15. 615. 
22. 25. 20 Leva !!2. 64. 1 Florin 

20 Cek kronu 84, 88. 
1 A vusturya Sl. 22. 24. 
1 Peceta 14. 16. 
1 Mark 28. 80. 
1 Zloti :.11. 23. 
1 Pengii 22. 24. 

20 Leva 13. 16. 
20 Dinar 4.8. 1>2. 

1 Yen 32. M. 
20 Isvec kronu Sl. 83. 
1 Tiirk a!tm1 976. 978. 
1 Bankno~ Os. B. 243. 245. 

~EK.J..ER 
I 

i -Atnh~ Kapan~ 
Londra 634..60 63il. 
Nev Yok 0.7939 0.79075 
Paris 12•06 12.00 
Milano 10.0880 10.0375 
Briiksel 4.6957 4.6984. 
A tina 84.79 84.79 
Cenevre 2.4,576 2.457:> 
Sofva 63.1582 63.1582 
Amsterdam 1.1745 1.1154 

Prae- 19.1645 19.164:> 
Vivana 4.1937 4.1937 
Madrid 5.8210 5.8218 
Berlin 1.9720 1,973:! 
Varsova 4.1937 4.1937 
Budaoeste 4.3025 4,3025 
Biikres 107.61:!:'1 107.GI:!.> 
Bel grad 35.ro25 34.052[) 
Yokohama 2.6890 2.68\10 
Mo.skova 24.9244 24.92H 
Stokholm 3,();>70 3.0090 

ESHAM 

' --------------~------~-------
1 I Af<ths Kapams 
Asian cimento 9.2::. 9,25 
Merkez Bankast f>G.UO 66.50 

lSTfKRAZLAR 

Bursa (Hususl) - Bursa mualliml.!ri 
sene sonu miinasebetile Belediye kazino 
ve bah<;esinde toplanarak giizel ve eg • 
lenceli bir gece ge<;irdiler. Sehrimizdeki 
bi.itiin ilk ve ortamekteb muallimlerile 
kaza ve koy muallimlerinin de i§tirak et
tigi bu toplanhda valimiz Sefik Soyer, 
Vali muavini Edib Miiddeiumumi Ce • 

mil, Maarif Mi.idii;ii Fakir Erdemle ga· ~I Mth!l Kapan~ 
zeteciler de bulundular. Be~ yiizden faz- 19!3 ~rk ~r ikg~ ~~:~~ 
la muallimin bulundugu bu danslt eglence I .,. • 1 19,925 19,90 

sabaha kadar biiyiik bir ne~'e i~inde ge~ti. ~;,.J:r~~~a~n!!.t........_.-.... .... =;;.;;;o!~9""5'-· ===--9a .... ....;;.t 

'7 

KOTOBHANEMiZiN 8080 
HAYAT • I OPED./ 

5000 sahife yazt, 5000 resim, 
rankli tablolar, haritalar vasaire 

Sosyalistler ne lstiyorlar? 
Hayat Ansiklopedisi ekonomik 

ve politik meselelerin de esaslart -

DI anlahr. Fransada sosyalistler 

iktidar mevkiine geldiler. Tabii 

sosyalizmin ne oldnii'tmu anlamak 

istersiniz. Sosyalizmi bilmedikc;e 

o alistlerin ne yapacakla m a -

yalizme dair bir eser ya vard1r, ya 

yoktur. Halbuki Hayat Ansiklope

disini tu~mak, bu ihtiyacJmZI tat • 

mine kafidir. 

Dunyanm buyuk adamlanm tamymu 
Hayat Ansiklopedisl Tiirk ve ya

bancl, olmii§ veya YR§Iyan biitlin 

biiyiik adamlarm ·hayatlarmz' nak

letmi§tir. Fende, ilimde, san'atta, 

resimde, siyasette, hulasa her sa • 

hada biiyiik i§ler gormi.i~, insanhga 

yeni eserler vermi§ biiyiik adam • 

Iar1 tammak isterseniz Hayat An· 

siklopedisini almtz. 

DOnya tarihi hakkmda neler bilirsiniz? 
Tarih bilmczseniz bugiinii anh -

yamazsm1z. Mektebde hepimiz ta

rih okudnk. Fakat Sezar kimdi? 

Napolyon ne yapml§h? Kromwcll 

ne i§ gormii§tii? Cihan Harbi na~nl 

patlamt§h? Gibi yakm tarihe aid 

suaHerin pile i:evablarm1 ya hi. 

veremezsiniz, ya btt meseleler hak-1 

kmda pek az §CY hahrlarsmJz. 

Halbuki Hayat Ansiklopedisi size 

derltal bu suallerinizin cevabm1 

verir. 

Gune~ ni~in tutulur? 
Bu hafta giinm~ tutuluyor. Hepi. 

miz giinc§in nit;in ve ne vakit tutul
dugunu ogrenmek isteriz. Bunun 
ic;in yiizlerce kitab kan§brmaga 
vaktimiz miisaid degil. Hayat An
siklopedisini a~ar, bu sua!inizin ce
vabmt bulursunuz. Hayat Ansik • 
lopedisi bunun gibi gokc, astrono

miye aid binlerce sualin cevabmt 

verir? 

"Hayat Ansiklopedisi, nin her cildinin arkas1nda 

bir fihristi, bir okuma rehberi vard1r. Ayr1ca her 

cildin i~ine ac;d1p kapamr bir model konmu~tur. 
Hayat Ansiklopedisinin her cildinde aynca akh

miZdan gec;en yiizlerce sualin cevab1 verilmi~tir. 

Mutlaka evinizde bir tane bulundurun 

Hayat Ansiklopedisini 
nastl alabilirsiniz? 

Hayat Ansiklopedisi 10 c;ilddir. miiessese veya muteber teminat ve-
On cildi birden alanlara fiatl otuz rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak-

liradlr. sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi-

Perakende alanlara bir cild 350 ku· rinci taksit 15 lirad1r. Geri kalan 20 
ru§tur. lira teminat gi:isterilmek §artile, ayda 

Ciizleri perakende almak istiyenle· uc;;er lira taksite baglamr. 10 cild ic;;in 
re beher ciizii 25 kuru~tur. posta iicreti aynca 250 kuru§tur. 0-

Muallim, memur gibi bulunduklan nuncu cildin posta ucreti 25 kuru~tur. 

Cumhuriyet miiesseselerine miiracaat ediniz 

'------------------------------------· ~ 
Matbaamllk ve Ne$riyat TUrk Anonim ~irketi ( Gumhuriyet muesseseleri) 
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17 Haziran 1936 

Lapseki ~arbayhg1ndan: 
KAPALI ZARF USULiLE 

EKSiL TME iLANI 
SUMER BANK 
UMUMI M 0 D 0 R L 0 G 0 N DEN: 

-Kadtkoy Vak1flar Direktorliigii 

1 Bunada Muradiye iataayonu civannda in,a edilmekte bu
lunan Merinos fabrikasma aid ii~ aded deponun in,aab ka
pah zarf usulile ve vahidi fiat esasile eksiltmiye ~Ikard • 
mifttr. 

• 4 
•• 

Tahta kurusu, sinek, sivrisinek, giive, ar1, karmca, oriimcek 
ve hiitiin hatarah kokiinden keser, yuvalanna ve efyalarm 
iizerine ve odalarm havasma ve tahtalarm, duvarlarm kenarla
rma, aralarma bolca FA YDA serpiniz ve tahta kurusu y-..1valarmt 

FAYDA iLE TAHRiB EDiNiZ 
Biitiin yaz bu muztr hatarattan kurtulacak ve rahat edecek
siniz. Bilhassa aparhmanlarda, mutfaklarda yemeklerinizi, 
erzaklarmtzl telvis eden hamam boceklerini, aptesanelerde, 
hamamlarda bulunan kiic;iik bocekleri, brttllari, kiimes hay
vanatmda, kopeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bulunan 
keneleri, bitleri, nebatat ve agacrlar iizerindeki brttllarl hehe
mehal FA YDA ile imha ediniz. Niimunelik 20, ufak 30, yar1m 
kilo 50, bir kilo 80, bet kilo 350 kuru,tur. F AZLA PARA 
VERMEYiNlZ. Tesiri daha az oldugu halde ecnebi mah diye 
fazla para koparmak istiyenlerden sakmmtz. F A Y D A 

imaline nazaran daha kuvvetli ve daha ucuzdur. H A S A N 

markasma dikkat. Prof. K. Komiirciyan'•n 
H d ANKARA ISTANBUL BEYOJ',LU Yeni ve ktvmetli kitablan asan eposu: , , u . .... ..;iillillliii.lllii.ll.;...llllll••••••••••••••••••i Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 

Ankara Belediye Reisliginden: 
1 - Ankarada seyriiseferden resmi, hususi, umumi otomobiller

le kamyonlar i~in 1900 ~ift numara levhalan yap1lmast on bef giin 
miiddetle ve kapalt zarfla eksiltmiye konulmuftur. 

2 - Numara levhalar1 harf ve numaralart kabartma olmak iizere 
safi aliiminyondan yaptlacakhr. 

3 Muhammen bedeli 5320 liradtr. 
4 - Muvakkat teminab 399 liradtr. 
5 - fsteklilerin bu i~lerle evvelce menul olduklarma dair An • 

kara veya Istanbul Belediyelerinden alacaklar1 vesikalan teklif mek
tublarile birlikte 23 haziran 936 salt giinii saat on dorde kadar vere
·eklerdir. 

6 - lhale 23 haziran 936 da saat 15 te Belediye Enciimeninde ya
JtlacaktJr. 

7 - ~artname ve niimuneleri gormek istiyenlerin hergiin lsatnbul 
Belediyesine ve Ankarada Belediye Yaz1 ltleri kalemine miiracaat -
Jeri. «1284» (3156) 

r • HALt T ASFIYEDE 

LO FENiKS DO ViYEN 
HAYAT SiGORTA ~iRKETi 

Tiirkiye Acentahgt Tasfiye Heyetinden: 

iKiNCi iLAN 

Yeni muhasebe usuHi 122,5 • 
Ticari malumat ve bankacthk 105 • 
ikhsad ilmi 87,5 • 
1hhsas muhasebeleri 175 • 
($irket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticari ve malt hesab 
1 inci lus1m 
Zihni hesab kaideleri 
Lugaritma cetvelleri (yeni 

70 
20 

rakam) 56 • 
Ba~hca sah§ yeri: 1KBAL KtlTU'B -

HANES!, mtiellifin (K. Komiirciyan, 
Biiyiikada) adresine de yazllabilir. 

OTEL BA~ARl~ 
Eski (Yenikoy Palas) 

Bu kere harici ve dahili tezyin ve 
mevcud biitiin konforuna ilii.veten 
deniz k1smmdaki odalarma ban
yolar ilave edilmi'ltir. Biitiin oda
larda akar suyu, gayet bilytik 
bah~esi ve emniyet edilecek bir 
mutbagt J~ardu. Fiatlar mutedildir. 

H. BA~ARIR 

istanbul Tramvay 
Sosyetesinden: 

Muktedir bir 

lhtiya~ vardu·. lsteklilerin Tiirk 
tab'asmdan olmas1, Almanca bil
meleri ve tecrilbe sahib! olmalar• 
~artbr, isteklilerin mufassal tercii· 
meihal, vesika suretleri ve hirer 
fotograflan ile Ankara posta ku
tuau 294 numaraya miiracaat et-

meleri 

HALt TASFIYEDE BULUNAN 

Cenubi Anadolu Maden 
T. A. ~. TASFIYE , 

MEMURLUGUNDAN: 
2$ mart .1936 tarihinde toplanan lev· 

kalade heyeti umumiyenin verdigl ka • 
rarla Cenubi Anadolu Maden T. A. 
~irketinin fesih ve tasfiyesine karar ve· 
rildiginden §irket zimmetlninde nlncak
h buhman kimseler cumartesi ve pa · 
nrdan maada hergiin saat 10 ile 17 a· 
rasmda ~irketln Ma~;kada Rali ham itti-
salindeki dairei mahsusasma tahriren 
veya ~lfahen miiracaatle isim ve dla · 
caklanm kaydettirmege ve mukabilin-
de blr veslka almaga davet olunurlar. 

Alacakhlarm tic:aret kanununun 445 

inci maddesine tevfikan i~bu ilamn 
3 iincii defa olarak ne~ri tarihinden iti· 

Tahmin edilen ketif bedeli 156.157,21 1irad1r. 
2 Bu ite aid eksiJtme evrakt tunlardtr: 

A) Eksiltme tartnamesi • 
B) Mukavele projesi 
C) Ke,if ve vahidi fiat cetV"elleri 
D) F enni fartname ve ol~ii usulleri 
E) Umumi farlname 
F) Projeler 
lstiyenler bu evrak1 8 lira mukabilinde Siimer Bank An -
kara fUbesinden alahilirler. 

3 - EksiJtme 6 temmuz 1936 pa~artesi giinii saat 16 da Anka
ra Ziraat Bankast binastnda Siimer Bank Merkezindeki 
Komisyonda yapiiacakbr. 

4 - lsteklilerin 9058 lira muvakkat teminat vermeleri laz1mdtr. 
Eksiltmiye girecekler 80000 lirahk bir tek bina yapttkla • 
nna dair vesaiki eksiltme giiniinden bet giin evveline kadar 
Ankarada Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine ibraz veya 
posta ile gonderecekler ve alacaklan ehliyet vesikasmt 
teklif mektublarma raptedeceklerdir. 

5 - Teklif mektublari yukartda yazth giin ve saatten hir saat 
evveline kadar Siimer Bank Umumi Miidiirliigiine mak -
huz mukabilinde tevdi edilmit hulunmahd1r. 
Posta ile gonderilecek tekliflerin nihayet ihale saatinden 
hir saat evveline kadar gelmif ve zarfm kanuni tekilde 
kapablm1~ bulunmast laztmdu. 

inhisarlar Urn urn 

7-fkri 7u-Nn ~,.~ 
OTOMOBiL VE 

MAKiNiST MEKTEBI 
Taksim - Stadyum 

3 ayhk yeni devre Temmnzun 
ilk haftasmda ba§hyacakbr. 
Sofor olacaklar §imdiden mii· 
racaat edebilir. Amatorler 1 

Seyriisefer merkezinde ge~ire· 
cekleri imtihanlara haz1rlamr. 

MU~:~;~:~:: T.t 425081 
Evvelce pazarhk giinii 29/V /9 6 o acag1 ian e i 

pata deposu arkastndaki binanm hedmine ve enkaztntn kaldtrdma • 

atna aid pazarhk giinii bu kere degittirilmif oldugundan keyfiyetin 
yeniden ilanma liizum goriilmiittiir. 

1 - ldaremizin ~emsipa'a deposu arkasmda gosterilecek ebni • 

yemizin hedll}ile ~1kan enkazdan ayr1lacak malzemenin Topta,I de· 

posuna nakli ve burada yeniden ii~ ambartn intast 3954 lira 18 kuruf 

ke~if hedelile pazarhk suretile eksiltmiye konmuttur. 
2- Pazarhk 18/VI/936 per,embe giinii saat 15 te K.abatatta 1n

hi.sarlar Levaztm ~ubesindeki Ahm ve Salim Komiayonunda yap1 • 

lacaktir. 

3 - Muvakkat teminat 296 lira 56 kuru,tur. 

4 - ~artnameler lnhiaarlar lntaat ~ubesinde goriilebilir. (3294) 

iKTISAD VEKALETi ic; TiCARET UMUM MUDURLUC"ONDEN: 

Merkezi Viyanada bulunan Lo Feniks do Viyen Hayat Sigor
ta ~irketinin Tiirkiye acentahg1 muamelatmm tasfiyesine Istanbul 
Asliye Mahkemesi tkinci Ticaret Dairesince karar verilmittir. 

Mezkiir acentahkta sigortah veya her ne suretle olursa olsun 
alacakh stfatile matliib iddiasmda bulunanlarm Ticaret kanunu -
nun 445 inci maddesine tevfikan bir sene zarfmda tatil giinlerin
den maada hergiin mesai saatlerinde istanbulda Karakoyde Voy • 
voda caddesinde Minerva hanmm ikinci katmda Tasfiye Heyetine 
bizzat veya taahhiidlii mektubla miiracaat ederek iddialarmt kay
dettirmeleri icab eder. Bizzat miiracaat edeceklerin vesikalarmt 
birlikte getirmeleri ve yazile miiracaatte bulunacaklarm da elle
rindeki vesikalarm tarih ve numaralarmJ bildirmeleri laztmdtr. 

1936 ythmn mayta aytnda 
Tramvay arabalarmda bulunan 
e,yantn miifredath listesi: 

Aded baren bir sene zarfmda miiracaatle ala· 
30 ikincite§rin 1330 tarihli kanun hiikiimleri dairesinde i§ yapmaga izinli 

bulunan ecncbi bankalardan (Hrisove loni Bankas1 Rumen Anonim ~irketi • 
Banque Chrissoveloni Sosiete Anonyme Roumaine) in Tiirkiye umumi vekili 
30/5/1936 tarihli is tid a ile bu kere mii racaatle Banka tasfiye edilmekte oldu
gundan yeni hi,.bir muamele yapmtyacagml ve ancak mevcud muamelat1 
tasfiye edecegini ve tasfiye i§inin de (Dimitri Vosniyakos) tarafmdan yapila· 
cagm1 bildirmi§tir. 

I istanbul Beledivesi ilanlart ______ _. 
Teslim tarihinden itibaren te,rinievvel 936 sonuna kadar siirecek 

miiddet i~in 1200 lira muhammen kira hedeli takdir edilen Biiyiik· 
adada Yiiriikali mevkiinde yeni yapllan plaj ve kazinonun 16 hazi
ran 936 tarihinde ihalesi yaptlacagi ilan edilmit idi. Burada yaptlan 
in,aatm bu sene bitirilecegi takarriir ettiginden ,artnameainde ta • 
dilat yaptlarak ayni miiddet ve ayni bedelle ve bir hafta miiddetle 
ac;1k artbrm1ya konulmuftur. Tadil edilen f&rtnameai Levaztm Mii -
diirliigiinde goriiliir. lsteklilerin 90 lirahk muvakkat teminat mak
buz veya mektubile birlikte 23 haziran 936 aah giinii saat 15 te Da· 
imi Enciimende bulunmahdtr. «B.» (3358) 

Devlet Demiryollan ve limanlar1 ifletma U. idarasi ilinlan 
Muhammen bedeli 15,000 lira olan muhtelif eh'adda 1260 metre 

silo lastik bantlarile Elevator bantlar1 16/7/936 perfembe giinii sa -
at 15,30 ta kapah zarf uaulile Ankarada tdare hinasmda satrn ah -
nacakhr. Bu ife girmek istiyenlerin 1125 lirahk muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettigi vesikalari Reami Gazetenin 7/5/936 G. ve 
3297 numarah niishasmda intitar etmit olan talimatname dairesin
de ahnmif vesika ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar Komia
yon Reisligine vermeleri lazimdtr. 

:;;artnameler paraa1z olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Hay-
darpatada Teselliim ve Sevk ~efliginden dagiblmaktadJr. (3275) 

---Melas nakliyatmdan; 1/7/936 tarihinden itibaren ton ve kilomet· 
re batma 5,25 kurut yerine 2,25 kuru' iicret almacaktu. Bu nakli -
yalta kullamlacak bot kaplar mahrecine ve istihsal mahalline para· 
SIZ lafiDir, Diger tatbik fartlarl istasyonlardan ogrenilebilir. 

«1373» (3340) 

Kadm ve erkek kullamlmlf 
~emsiye ve bastonlar 
Kadm ve erkek kullamlmt' 
el ve e~ya c;antalart 
Kadm ve erkek kullamlrntf 
,apka, here, kasketler 
Kadm ve erkek kullamlmtt 
i~ ~ama~trJ 

Kadm ve erkek kullamlmif 
cift ve tek eldivenler 
Kadm ve erkek kuJianllmif 
cift ve tek ayakkab1lar 
Kadm ve erkek ~ift ~o • 

46 

62 

35 

25 

110 

14 

raplar 4 
Basma parc;alart 6 
Bir adi hozuk cep saati 1 
Giimii~ saph kubac; 1 
Y emek kaplart 15 
Atk1 ve etarp 7 
Kag1d, kitab, defter 29 
Mekiilat 17 
Boga kiirkii 3 
Yiin par~as1, diigme, tit 3 
Altm kaplama dif 1 
Dit ftr~asi 1 
Tesbih, ~ak1, tarak 3 
t~cr 5 
Ampul 1 
Dolma kalem 2 
Pudra kutuau 1 
H1rdavat 15 
Bot ti~e S 
Kernan 1 
Gozliik 9 
Eski ceket ve pantalon 11 
Anahtar 2 
Oyuncak 1 

Bu e,ya sahiblerinin Galata • 
da Hayneman hanmda Tramvay 
Sosyetesi Hareket Dairesine mii
racaatleri. 

DiREKTtiRLOK 

c:aklannJ kayid ve fsbat etmelerl Ia · 
zundu. 

Tasiiye Memurlul\u 

MUnevver Osman oney 
Di!? HEKiMi 

Babtali caddesi 18 numarah Besim 
Orner Pa~a binasma nakletmi~tir AHikas1 olanlarm istanbulda Galatada Mertebani sokagmda Banka ~ubesine 

istanbul GayrimUbadiller Komisyonundan: 
Semti ve SokaA"t Emlak 
Mahallesi No. 
Samatya lki yuzlii C1C§me E. M 
<;tragi Hal!!an Y. 3 
BOyiikdere E. Kuyu E. 39 

Y. Canfescl Y. 43 
Fatih Hac1 E. irfan zade E. 15 
Ferhad Y. lrfan Ahmed Ada 34 

ve Karadeniz Cad. Harita 

E. iskanavi 
285·285-1 

Biiyukdere E. 31 
Y. Hacet Y. 29 

• E. Elmadag1 E. 25 
Y. 'temi~li Y. 21 

Beyaz1t Darpanei atik E. ve 
Tav§anta§l y 18 
Beyo~lu Kamerhatun Kal) oncu K ulluk E. 1 

ve Bostan Y. 1 
Biiyiikdere E. Damisko E. 7 Mii. 

Y. Dede Yusuf Y. 9 
Kadtk6y Piri <;avu§ E. 9 
08managa mahallen 25 
Pa~abahC1e Kilise E. 18 

Y. 7 
8236 Pa§abahC1e KOyicti E. 23·25 

lncirlikOyii 
Kurtulu§ Kurtoglu E. 26 

Y. 46 

Yukanda evsaf1 vaztb gavrimenkuller on gii.n mii.ddetle sab~:~a 

tesadiil eden cuma giinii saat on dorttedir. Sat!~ miinhasuan 

Cinsi ve 

hi11esi 
Hisseye gore 

muhammen k1ymeti 

Ah~ap hanenin 2·6 His. 

maa area kuliibe 

1173,72 metre arsamn 
80·120 His• 

68,50 metre arsamn 
1·4 Hts. 

354 metro kuyulu arsa 

KArgir dokkrin 

KA.rgir hanenin 1-2 His. 

100 metre arsa. 

124 metre arsanm 
6·12 His. 
Bahcteli ah§ap hanenin 
1·2 His. 
230 metre area 

54 metre arsanm 1-2 His. 

70 8C11k 
arttuma 

80 

2350 

30 

360 

720 

1010 

100 

125 

210 

350 

30 

Kapal1 
zarf 

aC11k 
arttuma 

:t 

• 
kapah 
zart 

aC11k 
artbrma 

• 

• 

• 

• 
r;Ikardmi~hr lhaleleri 3 - 7 · 936 tarihin• 
gayrimiibadil bonosu iledir 
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17 Haziran 1938 

~-··· 
·-.,, PERLODENT,. di~ macununu 
lercih edeceksinlz, 

zira a~1z1n bilcOmle ~eraitl s1hhiyeslnl 
haiz olan bu macun dl!ilerl c;:OrOmekten 
korur, di~ etlerini kuvvetlepdirir, nefesi 
serlnletlr ve lnsan1n gl.lrOnO~ efesini 
art1r1r. 

-·--"1<4 ve ~ • P£RLOPENT·e ~ ~ lu. 
~ ct'an. ~~ ~ ~ 

Ankara Hapisevi Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara Hapisevinin haziran 936 iptidasmdan mayts 937 so -

nuna kadar bir senelik ihtiyact olan beheri «960» gram iti • 
barite tartnamede mezkUr terait dahilinde birinci nevi ek • 
mek «22» giin miiddetle ve kapah zarf usulile miinakasaya 
~tkardmttbr. 

2 - thale 22 haziran 936 tarihine rashyan pazartesi giinii saat 
c15» te Ankara Cumhuriyet Miiddeiumumiliginde toplanan 
Komisyonda yaptlacakbr. 

3 - tatekliler muhammen bedelin % 7,5 gu olan «2601 » lira «72» 
kurutluk teminatl muvakkate vereceklerdir. 

4 - Eksiltmeden miitevellid riisum, tekalif ve damga resmile ilan 
iicretleri ve indelhace ekmegin tahlil iicret masraf1 'Vesair hi~ -

...... ~~--~ciin.le ntaaariE miiteahhide aiddir. 
5 - Teklif mektublar1 22 haziran 936 pazartesi giinii saat «14» de 

kadar s1ra numaralar1 makbuz mukabilinde ikinci maddede ya· 
z1h Komisyon Reisligine verilecektir. 

6 ~artnameyi gormek ve fazla izahat almak istiyenler meaai sa· 
ati zarf1nda Cebecide Hapisevi Miidiirliigiine miiracaat etme
leri ilan olunur. «1229» (3070) 

Asipin Kenan 
Sizi soguk alglnhg•ndan, nezleden, gripien, ba, 

di' agrllar1ndan koruyacak en iyl IIAcr budur 

lsmine dikkat buyurulmast 

Oskiidar Kaymakambg1ndan: 
Oskiidar ldare Heyetinden Altunizade mahallesi miikelleflerin • 

den Haftz ~iikriiniin vergi borcundan dolay1 T ahsilat Komisyonun· 
ca haciz altma alman Selamstz Tophanelioglu Tramvay caddesin • 
de kain 20 No,h duvarlar1 kargir iizeri yanmtt ve etcart miismireyi 
havi bir doniim kadar bah~eyi tamil mahallin miizayedesinde 800 
liraya talibi uhdesine birinci ihalesi icra kthnrnlf, kat'i ihalesi 25/ 
6/9'36 giiniine musadif pertembe giinii Uskiidar Kazasl ldare He • 
yetince icra edileceginden fazlaya talib olanlarm muayyen giinde 
aaat on bette Uskiidar ldare Heyetinde haztr bulunmalar1 ilan olu· 
nur. (335) 

DAQANIZ rAIZ G.(Ti~M~I< 
\I CA [J'S I R.. 

\I 
\\~ 

r ~ •' •, 

~ 

J.!USUS7 ~ARTLARif'112 ~Ail~INDA 
GI~H~r2iMiZOi;N MALUMAT ALINt Z 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA TI tLANLARI 

1 - 936-937 ders aeneai i~in 
Kuleli, Maltepe ve Bursa lise · 
lerile Kmkkaledeki Askeri San'· 
at lisesine ve Konya, Erzincan 
AS. Orta mekteblerine talebe 
ahnacakttr. 

2 - Kabul tartlarl AS. Lise 
ve orta mektebler talimabnda 
yaz1hd1r. Bu talimat askeri mek
teblerde ve askerlik tubelerinde 
goriilebilir. 

3 - fsteklilerin ataitda yazdt 
huauslari da goz oniinde bulun -
durmalart laztmdtr. 

A-Biitiin mektebierde kaydii 
kabul 1 temmuz 936 da batlar 
ve 10 agustos 936 da biter. Mii • 
sabaka imtiham da 15 agustosia 
21 agustos arasmda yapthr. 

B- Mekteblerin bulunduklart 
yerler haricindeki mevkilerde o • 
turan isteklilerin 10 haziran 936 
dan 31 temmuz 936 tarihine ka
dar bulunduklarl yerlerin As • 
kerlik tubelerine miiracaat et • 
mit oimalart Iaz1mdtr. 

C - Kabul tartlarinl tattyan 
iatekliler evrak1n1 tamamlathnp 
Askerlik tubeieri vaattasile 
mektebe gondermeleri ve mek
teblerden davet vaki oimadan 
hi~bir istekli mektebe gitmeme
lidir. 

D - Miisabaka imtihantna 
girmek i~in davet edilen istek • 
lilerin imtihan yaptlacak yere 
kadar gitmek ve imtihan• kaza • 
namaytnca geri donmek i~in ya· 
pacaklar1 masraflar tamamen is • 
tekliye aiddir. Bunun i~in de gi· 
dit ve doniit masrafmt beraber 
gotiirmesi laztmd1r. 
E- lstekli mektebe kabul e· 

dilmedigi takdirde hi~bir hak id· 
dia edemez ve bir sene terki tah
aili olanlar da mektebe ahnmaz. 
lar. 

4 - Mektebier leyli ve mec • 
canidir. Taiebenin iateainden 
ba,ka giydirilmesi, te~hizah ve 
kitablart mektebe aid oldugu gi
bi yrtca heray bir mikt r ma t 
ta verilir. 1 

5 - Askeri liseleri muvaEfa • 
kiyetle bitirenlerden azru eden· 
ler miisabaka imtihamna girerek 
kazandtklarJ takdirde miihendis 
ve fen memuru yeti,tirilmek ii • 
zere A vrupaya tahsile gonderi • 
lir. «18» (3244) 

Dr. lhsan Sami • 

Oksiiriik Surubu 
' 

Oksiiriik ve nefes darh~, bo~ • 
maca ve lnzmmk oksiiriikleri i~in 
pek tesirli ilacdtr. Her eczanede ve 
ecza depolannda bulunur. 

Samsun icra tetkik merciliginden: 
Samsunda lise almanca muallimi Hu

lusinin kainvalidesi Nebahatin istanbul 
Galata Osmanh Bankas1 memurlarm • 
dan Ferid Celal aleyhine yaptti"l icrai 
takib Uzerine bor~lu Celale teblig olu· 
nan iidemiye bortrlu itiraz etmi§ ve ken· 
disine teblig olunmak iizere trtkardan 
davetiyeye mezkdr banka §efi tarahn -
dan miiesseselerinde boyle bir memur 
o]madrit bildirilrni§ ve davetiye teblig 
olunmadan iade edilmi§ ve alacakhs1 da 
ilanen davetiyenin tebligini istemesi 
ilzerine merdce de llanen teblig edil • 
mesine karar verilmi§ oldugundan du
ru§masa 29/6/936 tarihine rashyan pa· 
zartesi giinii saat 14 e bll'akiidiiP. ve 
mezkur giinde de bor~lu duru§mada 
ispatl viicud etmedigt takdirde duru§ · 
m1ya gayabmda bakdacap ilan olu • 
nur. 6/6/936 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

Belgevfekligine kart• 

HORMOBIN 
Tabletleri 

Her eczanede aray1n1z. 
Tafailat: 

Posta kutusu 1255 Hormobin 

Uzunkoprii asliye hukuk mahkeme • 
sind en: 

No: 929/ Esas 45 
No: 929 Karar 9 
Uzunkopriinfin Kucasalih kiiyiinden 

isiam oglu HUseyne: 

Kocaeli inhisarlar Ba,miidiirliigiinden: 
1 - Diizce, Giindogdu, Oskiibi idareleri ambarlarmdan tahmi • 

nen «600» bin kilo, Hendek ve Akya~ idareleri ambarlarmdan da 

keza tahminen «375,000» kilo 935 mahsulii yaprak tiitiinlerin araba 
veya kamyonla Adapazarma ve Adapazarmdan trenle lzmite, lz • 

mitte deniz sahilinde idarenin transit ambarma veyahud Belediye 

iskelesinde ldare motorlerine nakil tahmili iti p_azarhkla eksiltmiye 
konulmu,tur. 

2- Eksiltme 22/6/936 tarihine musadif pazartesi giinii aaat 15 
te Kocaeli lnhisarlar Batmiidiirliigii dairesinde miitetekkil Komia • 
yonda yaptlacakttr. 

3 - Bu ite aid tartname auretleri Kabatatta Istanbul lnhisarlar 
Batmiidiirliigii Yaprak Tiitiin tubesinden, Kocaeli Batmiidiirliigun· 
den, Adapazar1, Hendek ve Diizce Miidiirliiklerinden bilabedel ah
nabilir. 

4 - Eksiltmiye ittirak etmek istiyenlerin muhammen bedelin 

% 7,5 nisbetinde giivenme paralari olan «1000» aded liray1 tdare 
veznesine yabrarak mukabilinde alacaklart ~akbuzu veya hiikii • 

met~e muteber milli bir bankantn bu miktar1 ihtiva eden teminat 

mektubunu ve bu itlerle ittigal etmit oldugunu gosterir vesaiki ha • 
milen yevmi mezkurda Komisyona miiracaatleri. (3328) 

Kartmz Mustafa k1zt Saliba tarahn • 
dan aleyhinize atrdan bo~anma dava -
smdan dolayt ikametgahmizin metrhu · 
liyetine binaen ilanen vaki tebligat fi. 
zerine gtyabmtzda yaptlan muhakeme 
sonunda be~ sene evvel karmaz1 muhik ••••••••••• B U R S A D A •••••••••••• 
bir sebeb olmaksrzm terkeylediginiz sa· A N A D 0 L U p A L A 5 
bit oldugundan kanunu medeninin 132 OTELi 
ve 14% nci maddelerine tevfikan bo§an· 
man1za ve kabahatli bulunan Hiiseynin 
blr sene getrmedik~e aharile evleneme· 
mesine ve Salihanm uzun zaman terk 
sebebile gebe kalmak ihtimali bulun • 
trtbcbgt cihetle bo§anma hlikmiinden itt
baren tekrar evJenmek f~ln bekllyeeefi 
ii~ yiiz giinliik miiddetin kamilen tenzill 
ile aharile evlenmekte muhtar bulun -
masma temyizi kabil olmak Uzere 13/ 
2/929 tarib ve 25/9 say1 lle karar veril· 
mi~ oldugundan i~bu karan tarihi ilan· 
dan itibaren on be§ giin itrinde usulen 
temyiz etmediginiz takdirde hiikmiin 
kat'ile§ecegi teblig ve iliin olunur. 

Eski (Madam Brot) 
Bu defa yeni bqtan tamir edilen ve boyanan otelimiz, yeni mobilya 

ile do,enerek B9llma,br. 
OUzel manzara • BUyUk bah~e • Lokanta • Banyo 

<;ok ueuz fiatlar 

Otel ldareal -• 

Canakkale Vilayeti 
Daimi Enciimeninden: 

YAPILACAK 1$ Ketif B. M. Teminab 

Vilayet merkezinde yaptlmakta oiup bodrum 
L. K. Lira K. 

39034,97 2928 00 

M katile birinci kat duvarlar1 ikmal edilmit olan 
tl'rgiip icra memurlugundan: emur aran1y0r Memleket hastaneainin ikinci kat duvar, ~er· tl'rgiibiin Damsa kiiyiinde mukim iken 

elyevm ikametgah1 me~hul bulunan ve Btiro i,lerile makina, fran- ~eve, ~ah, intaatile dahili ve harici atva, au, 
1335 tarihlnde vefat ettigi Nfifus kay· s1zca ve muhasebeye a,ina bir eiektrik tesisah. 
dinden anla§dan Sakin oglu Mehmed. Ti.irk memur aranmaktadtr. Be- 1 - Talibler bu itin ketif, tartname ve diger evraklar1n1 Ankara, 

'Orgiibiin Siive§e koyiinden ~iftlik kArlar tercih edilir. Acele her Istanbul, (;anakkale Nafta Miidiirliiklerinde gorebilirler. 
oilu Numan k1z1 Ay§eye 11 tubat 339 giin saat 15 ten 17 e kadar 2 - Eksiltme 30/6/936 sah giinii aaat 15 te kapah zarf uaulile Dai· 
tarihli bfr k.It'a senedile alacaiJ olan Merkez Rthbm Hamnda ikinci mi Enciimende yaptlacakbr. 
(20) altm lira maafalz tutan olan (180) katta 24 No. da Maden ~ir- 3 - lsteklilerin miiracaatleri 2490 sayth kanuna uyaun olmakla 
1• I • 1 tif d d i keti'ne miiracaat. 
U'antn tern n• s as1 ztmnm a are • l.iill••••••••••• beraber ayrtca Nafta Vekaletinden musaddak ehliyeti fenniye 

mizin 936/354 numarah dosyasile yap • - veaikastnl haiz bulunmalart. (3261) 
b~ lcrat takibat Uzerine tebli~ itrln Ak§ehir asliye mahkemesl sulh hu - ••••••••••••••••••••••••••••••• 
ikametgahmtza giinderilen iideme em· kuk dairesinden: 
rine miiba§irin verdigi me§ruhatta ge - H'OK'OM HULASASI 
rek miiteveffanm ve gerek varislerinln Ak~ehirde tuhafiyeci Osman Nurl fa· 
halen ikametgahlan metrhul bulundugu rafmdan Eski§ehirde adliye ittisalinde 
anla~IIm1' ve tirgiip Niifus dairesinden 44 say1h evde Yahya kariSl Kevser aley
istilama gelen 1/6/936 tarihli cevabda hine atrilrni§ olan alacak davas1nm Ak· 
bor~lu Mustafa oglu Mehmedin 1335 ta· 1ebir sulh hukuk mahkemesinde dava 
rihinde vefat ettigi ve varlsi bulunma· olunamn ilanen tebligat ifasma ragmen 
d1g1 bildirilmi~ olmasma gore halen va· duru~m1ya gelmemi§ bulundugundan 
risi bulunan kimselerin ilAmn tarihin· yoklugunda ve davac1 vekili Fahri Gi· 
den itibaren bir ay miiddetle tuinen teb· venin yiiziine kar§l yapdan a~;1k duru!f· 
ligat icrasma dairemizce karar verilmi§ mas1 sonunda dava olunan1n kocas1 Ha
oldugundan miiteveffamn vefat tari~~ lil ibrahimin terkettigi noter senedile 
olan 1335 tarihinden bugiine kadar vartsJ borcundan hissesine dii§en 45 lira da • 
bulunan kimselerin kanunu medenl ah· vactya borcu bulundugu celp ve tetkik 
kAmma tevfikan mirasi kabul veya red- olunan icra dosyasmdaki bor~lunun 
dedip etmedikleri ve l§bu ilAn tarihln • murisine aid noter senedi ve ibraz olu· 
den itlbaren nihayet hir ay itrlnde bor- nan veraset itamile sabit gorUlmil~ ol • 
eu odemenlz veya borcun tamamma dugundan bu paramn 410 kuru§ mah • 
veya bir ktsmma ve yahud alacakhnm keme masraf1 ve 8 lira Ucreti vekaletle 
takibat icras1 hakkma blr itirazmiz var· birlikte dava olunandan tahsiline 16 
sa rene bu bir ay itrinde istida veya lfifa· nlsan 936 gtinftnde karar verilmit oldu
hen 'OrgUp icra dairesine bildirmeniz gundan miiddeti zarhnda dava oluna
ve bildirmediginiz takdirde icra ve iflas nm kanun yollarma gidebileceii aksl 
kanununun 74 fincii maddesine tevfi • takdirde hiikmiin kesbi kat'iyet eyliye
kan mal beyanmda bulunmamz lazun· cegini bildiren i§bU hiikfim hulisasi 
dtr. Beyanda bulunmadagmtz takdirde 

ilanen tebli~ olunur. haplsle tazyik olunacagmJz gibi ve ha-
kikate muhalif beyanda bulundugunuz 
takdirde hapisle cezalandmlacagnnz ve 
borcu odemez veya itiraz etmezseniz 
hakktntzda cebri icraya tevessiil olu • 
nacagmdan iideme emrinin tebligl ma· 
kamma kaim olmak Uzere ilanen teblig 
olunur. (23752) 

Zayi - 1933 senesinde 37 nci mek -
tebden aldlgtm kurs §ehadetnamemi 
kaybettim. Y enisini ~rkartacagrmdan 
hiikmii yoktur. 

Eyii.b, tJ~§ehidler Arifa~a a. No. 8 
Salih oglu Lutfi 

istanbul II nc1 icra memurlugundan: 

Bir bortrtan dolay1 mah~uz ve paraya 
~evrilmesi mukarrer lokantaya aid ka
§tk tratal ve bttrak 19/6/936 cuma giinii 
saat on ii~ten on dorde kadar Galata
da l:)merabid hanmda 14/15 numarah 
lokantada ikinci a~Ik artbrmasi icra k•· 
hnacai"tndan i§ine gelenlerin mezkdr 
giin ve saatte yerinde hazu bu1unacak 
memuruna miiracaatleri Han olunur. 

(23766) 

Miizayede ile ecza sat1~1 
Miiteveffa Mitel Sofroniadile aid Galatada Mahmudiye cadde1inde 

85 numarah eczanede mevcud bulunan ili~ ve ecza ve miistahzarat ile 
demirbq ve eeJ:actbfa mllteallik etra 19 haziran 1936 pertembe gllnQ 
nbah nat 10 da a~tk artbrma suretile sab.laca~andan talib olan eczae1 
vo drogistlerin mezkur giin ve saatte bulunmalan ilan olunur. 

Samsun ~arbayhg1ndan: 
1 Belediyemize aid elektrik ve su fabrikalarm1n bir senelik ihti. 

yael olan 380 ton mazut tartRamesi dairesinde ve ka~ah zarf 
usulile eksiltmeye konulmuttur. 

2 ltbu mazutun tahmin edilen bedeli 32300 liradtr. 
3 !hale 2/7/936 giinlemecine raathyan pertembe giinii sa at on • 

da Belediye Enciimeninde yaptlacakbr. 
4 $artname bedelsiz olarak Belediye Y azt ltieri Kaieminden te

darik edilebilir. 
5 - lstekliler teklif mektublartm ve 2422 lira 50 kurutluk muvak • 

kat teminatlarm• 2490 aaydt kanunun 32 nci maddeaind k' • 
ah d . . d . .. d e 1 sa 

r al atresm e, aym gun e, muayyen saatten bir aaat • 
line kadar makbuz mukabilinde Belediye Reisligw ine t I~vve t-

. b I kl d P 'I .. d 'I es tm e mlf u unaca ar tr. oata 1 e gon ert en mektublarm nihayet 
3 iincii maddede yazth saate kadar gelmit olma d f • 

h •1 • . k st ve If zar 
larm mii iir mumu 1 e Iytce apanmtf olmast laA d p ta . 

'k I k b I d'l ztm lr. os da olan gec1 me er a u e 1 emez. 

6 - lhale 2490 ~ayth artbrma, eksiltme ve ihaleler hakkmdaki ka· 
nuna gored1r. 

7 - $artname ornekleri Istanbul ve Ankara B I d' I · e gonde • . . . . e e tye enn 
rtlmtfbr. lstiyenler oradan tedarik edebilirler. (3178) 

BvzLu KiSARNA MADEN suvu 
BARDAKLA 

Bah~ekaptda: Emlak ve Eytam Bankast kartl kofesinde No. 16 
Galatasarayda: Aynah Pasa1• , p . 0 .. yan1nda No. 10 ,{ asaJ orop» 
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Veniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlan 

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

Veniis Kremi: 
Terkibi, esrarh, giizellik kremleri • 

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

Veniis Pudrast: 
~lk ve k:ibar familyalann ragbetini 

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

Veniis Rimeli: 
Veniis Rimeli ile tuvalet goren kir • 

pikler kalblere ok gibi saplan.u. 
Beyoglunda tanmrnl§ ve maruf Karl

man, N. Tarika, ~ark Merkez 1triyat ve 
tuhafiye magazalannda satwr. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Eren, 
kimyevi ecza iilat ve ltriyat ticaretha • 
nesi, istanbul - Bah~ekapL 

---.:: 
--::: ----== ---== -

-

SATiE nin 
SU ISITICI ALETLERi, 
Ayda 75 kuru§> kira i le ... 

-

Turk Hava Kurumu 
Satinalma Komisyonundan: 

22. nci tertib piyango biletleri i~in 140,000 tiirk~e, 10,000 fran • 
stzca el ve 10,000 duvar planlarile 10,000 resimli afit bastmlaca • 
gmdan 17/6/936 ~artamba giinii aaat 15 te a~tk eksiltme ile mii • 
nakasa yaptlaca}shr. fstekli olanlar tartnamesini hergiin Piyango 
Direktorliigii Muhasebesinde gorebilirler. (3218) 

• • 

i~me trenlerinin vapurlan koprliden 6,25 -
7,40. 8,40 • 9,05- 11 - 13,15-15,10 • 15,50 dir. 

Hayvan Sagbgt Sthhiye 
Memurlar Mektebi Direktorliigiinden: 

Bu ytl mektebe ahnacak talebe kadrosunun dolmuf olmasma hi • 

naen kayid ve kabul itlerine aon verildiii ve beyhude yere miiraca~ 

at olunmamast Ziraat V ekaleti Yiiksek Makammdan bildirilmit ol

dugu ilan olunur. (3336) 

istanbul Sthhat ve 
Muavenet 

i~timai 
Miidiirliigiinden: 

350 lira iicretli umum s1tma miicadeleai su miihendisliii miinhal ~ 
dir. Talib olan su miihendislerinin evrakt miisbitelerile S1hhat ve l~· 
timai Muavenet Vekaletine miiracaat etmeleri ili.n olunur. (3298) 

HILMl ZlYA OLKEN-------• 
BugUnUn en miihim eseri : 

YiRMiNCi ASIR 
FiLOZOFLARI 

Bugiinkii felsefeye genel bir bakif • frrasyonalist felsefe: Emile Boutroux, Emile Meyerson • 

Pragmatizm: W. James, John Dewey, F.S. Schiller. Henri Bergson, Maurice Blondel ~ XIX 
uncu as1r idealizminin mukavemetleri: Benedetto Groce, J. M. Baldwin, Marburg mektebi ve 
Casairer • Simmel, Le Senne ~ lngilterede yeni realizmin tekamiilii: B. Russel, Alexender, 
Whitehead'in realist felsefesi, Ruyer- Phenemenologie: Husserl, Max Scheler, Emile Lask, 
Nicolai Hartmann, Martin Heidegger • Mathematik felsefesi: Hilbert Fizik felsefesi : 
Em eat Mach, Einstein~Amprizm logistik: Wiener Kreis, Schlick, Frank, Hans Reichenbach • 
Idealist fizik~iler: Eddington, James Jeans-Biyoloji felsefesi-Sosyoloji felaefesi-Materializme 

Biiyiik ktt'ada 30 forma ve 24 resimle. Fiab 275, cildlisi 300 kuruftur. 

KANAAT KiTABEVi 

Grip • Nevralji • Ba, ve Dif agrllart - Artritizm • Romatizma 

: . . ~ ..... 

Sa~larm koklerini kuvvetlendi -
rir. Dokiilmesine mani olur. Ke • 
pekleri izale eder. Ne1iviinemasrm 
kolayla§hrarak hayat kabiliyetini 
arttmr. Latif rayihah bir sa~ ek
&iridi:c. 

1NG!L!z KANZUK ECZANESt 
BEYOGLU • !STANBUL 

istanbul asliye altmc1 hukuk mahke· 
mesinden: 

Faika tarafmdan Edirnekap1da Ka • 
riye yoku§unda 5 numarah evde otur· 
makta iken halen ikametgalu me~hul 
Sachk aleyhine ac;uan bo§anma dava • 
smm sonunda bo§anmalanna miidde· 
aaleyhin bir sene miiddetle ba§kasile 
evlenememesine ve 916 kuru§ mahke· 
me masrafmm miiddeaaleyhe yiikletil
mesine 23/12/935 tarihinde karar veril· 
mi§ ve mahkeme karartmn bir niishast 
da divanhaneye talik kdmnu§ bulun -
dugundan tarihi ilamn ferdasmdan iti· 
baren on be§ giin erhnda temyizi da· 
va olunmadi~ surette miiteak1b kanuni 
muamelenin yapuaca~ teblig yerinde 
olmak iizere Han olunur. 16/6/936 

Ak§ehir icra memurlugundan: 
Ak§ehirde miiflis Eyrigozlii Osman 

zade Hamza Vehbi ve §iirekisl §irke • 
tinin teklif edip alacakhlar ic;timamca 
kabul edilen kongordato; miiflislerin ta
leb ve alacakblarm karar1 ve~hile bu 
giine kadar masaya ilammi ibraz etmi
yen istanbul tiiccarmdan Manav zade 
Bekir S1tkmm icra kanununun 297 nci 
maddcsi son ftkrasi mucibi hesaba 
kablmamak suretile tasdikine ve iflasm 
kaldmlmasma Ak§ehir asliye mahke • 
mesince karar verilmi§ oldugu icra ka· 
nununun 300 ve 309 uncu maddesinin 
son f1kras1 mucibince ilan olunur. 

Emniyet Sand1g1 Miidiirliigunden: 
Heybeliada ismetinonii caddesi 13 

numarada Bay Faik Era§km 24/1/936 • 
17/1/936 tarihlerinde Sand1~nuza b1 • 
rakhg1 paralar i~n verilen 5,696/5446 
numarah bonolan kaybettigini soyle • 
mi§tir. Yenisi verileceginden eskisinin 
hiikmii olnuyaca~ ilan olunur. 

Zayi - tiniversite hiiviyet varakanu 
zayi ettim. Yenisini alacagundan eski • 
nin hi~bir hiikmii yoktur. 

Jale 

Sah.tb ve Ba§muh.arrtrt Yunua Nadi 

Umumt ne~riyat1 tdare eden Yaz1 l§le11 

MilcUlTil: Hikmet Munil 

Matbaaclltk ve Ne§riyat TurTc Anontm 
~trkett - JstanbiU 

· 17 Haziran 1936 
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Hayatta ilk terbiye! 
~ocuklara di, lufztssJhhasmJ ogretmektir ' 
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R AD Y 0 L 1 N ile sabah ve ak§am iki defa 
di§lerini muntazaman temi:zlemege alz§an ~ocuk .. 
lar yarrn en giizel, en sag/am di§lere sahib olurlm 

OLi 
Devlet Bastmevi Direktorliigiinden: 

Miktan Cinsi 

800 metre A~tk kahve rengi ve 
nefti maroken 

,Tahmin 
be deli 

3360.00 L. 

Muvakakt 
teminab 

252.00 L. 

Yukar1da renk ve miktart yazth marokenin 3 temmuz ~6 cuma 
gunii saat on be9te Bas1mevimizde yaptlacak olan a~1k eksiltmesine 
girmek istiyenlerin muvakkat teminatlarmt veznemize yabrarak o 
giin muayyen aaatte Komiayonumuza batvurmalari ilan olunur. «~art· 
name ve niimuneleri hergiin Ayniyat ~efliginde goriilebilir. (3354) 

DBRMOJBN 
Derisi kuru, ~atlak ve gev;~ek olanlar bir tecriibeden sonra ba§Ka bir ila~ veya 

krem kullanmalarma imkan kalmaz. <;iinkii DERMOJEN yalruz krem degil tam 
manasile cildin devas1dll'. Her nevi egzemalar, yaralar, bereler, ~atlaklar, sivil
celer, ustura yaralan, j'9mklarda birebirdir. Mikroblardan, soguktan, gi.ine§ten 
eildi muhafaza eder ve deriye yeni can verir. 40 kuru~a her eczanede bulunur. 

KREM BALSAMiN 
E~mer, sariflD, kumral her tene tevafuk 

eden giizellik kremleridir. Sthhi usullerle 
haztrlandigmdan cildi healer ve bozmaz. ~il, Leke, Sivilce 

ve Burutukluklan kamilen giderir. 

4 !fekilde takdim edilir: 
1 Krem Balsamin yagh gece i~in pembe renkli 
2 - Krem Balaamin yagstz giindiiz i~in beyaz re11kli 
3 - Krem Balsamin actbadem gece i~in 
4 - Krem Balsamin ac1badem giindiiz i~in 

Kibar mahfillerin takdirle kullandtklart yegane sthhi kremleridir. 
MECCANEN NOMUNE: Gazetenin bu par~astm alb kuru9luk 

posta pulile bize gonderiniz. Y azacagmtz adresinize dort fekil 
Krem Balsamin niimuneai meccanen takdim edilir. 

tNGtLtZ KANZUK ECZANESl, Beyoglu .Istanbul 


