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Atatiirk diin Istanbuldan 
ge~erek Ankarciya · gittiler 

~fQfurk, Bursa teyyare meydamnda tayyareci Bayan Sabiheyt tebrik buyuruyorl~r. Sold.a, .~~yan Sa~i· 
harun evvelki gun Bur•a hava meydamna ilk vardrgr zaman tayyare.ile alrnmt, brr resmr gorulmekte~~' 
, Bursa 8 (Hususi Muhabirimizden)- 18 de ko§kten aynlarak kendilerini te§yie neral Sa bit, Belediye Reisi . Cem~l o.z. 
~tatiirk bugiin ogleye kadar Cekirgede- gelenlerin ellerini Slhp otomobile binmi§- Parti reisi Sadi Konuk te§Yl ~tmi~le;dlr. 
~~ ko§klerinde me§gul oldular. Bi.iyi.ik ler ve refakatlerindeki zevatla Muda!l- Atati.irk saat 19 da Mudanya . 1sk:I~si~?e 
C?nder diin ak§am ~ereflendirdikleri Ce- yaya hareket etmi§lerdir. Ko§kiin oniinii bekliyen Kalami§ vapuru.na bmml1 e~{· 
~Ikpalasi begenmi§ler ve Bursadaki diger dolduran halk biiyiik tezahiirat yapmi§ - Tam bu esnada tayyarec~ Baya~. a 1. a 
lmar hareketlerinden bilhassa (:ekirge yo- tlr. tayyaresile vapurun iizennde muteaddid 
lunun asfalt olarak in§asmdan memnuni - Atatiirkii Mudanyaya kadar Valimiz turlar yaparak Atatiirkii sela~laml§tlr. 
Yeti · · · h t · 1 d" A .. k c;: f'k S K I d K d G r Arkas' Sa. 3 sutun 6 da I ..•.. ;rtnt tz ar e mt§ er tr.. tatur saat ye 1 oyerle 0 or u uman ant e· ................................................. . 

1~ "k~~~~ ...... ; ............................. F;~~~;d; ... · .. g;·~v bitiyor 
Meclisten ~Ikarken 
1?::! iinii giiniine. ya§tyanlanmizm se
~ nelerdenben bekledikleri h Ka

nununun son maddeleri de Tiir
kiye Biiyiik Millet Meclisinin tetkikinden 
gec;mi~ bulunuyor. 

Artlk, biitiin medeniyet diinyasmda 
oldugu gibi memleketimizde de i~c;inin 
haklanm evvelden gorerek koruyan bir 
kanun vard1r, diyebilecegiz. 

Uzun zamandanberi hazulanan h 
. .. u · · · Mecliste iic;: celselik 

b1r muzakereden sonra tatbik sahaama 
<;:Ikmastm acele bulmamahyiz. Manisa 
meh'usu Refik Sevket incenin soyledigi 
gibi «Meclisi iki iic;: defa i§gal eden ve 
her gidi§inde tekrar bir terakki safhas1 
gostererek Meclise gelmi§ olan ve hassa
ten Cumhuriyet Halk Partisinin adeta 
referandi.im mahiyetinde iizerinde eti.id
ler yaparak haZ!Tladigl bu kanun, Tiirki
Ye Cumhuriyetinin meydana getirdigi 
Yepyeni bir eserdir.>> 

Kanunun, umumi ahkamdan bahseden 
birinci maddesini okumak bile bu ic;:timai 
eserin yiiksekligi ve inkilabcibgt hakkmda 
dogru bir fikir vermege kafidir. Umumi 
ahkamm birinci maddesi i§t;iyi ve i§ vere
ni tarif ediyor. Birinci maddenin i§t;iyi 
tarif eden f1kras1 §Udur: 

«Bir if akdi dolay11ile bafka bir 
ftth~rrn if yerinde bedeni veya Fikri, 
Ytthud hem bedeni hem Fikri ~rurette 
~alrfan kim~reye i~i denir.-, 

.. Dikkat edilecek olursa, bu ci.imlenin 
lc;mde eski telakkileri y1kan yenili&i gor
lllemek kabil olmaz. 

Eskiden, pratik hayatta, i~c;i viicudiinii 
Veya kafasmt sermaye sahibine kirabyan 
bdam demekti. Bunun boyle olmadtgmt 

ildiren bir kanun yoktu. 

Bugiin i§c;:i de, i§ veren de maddeleri e. 
uzunuzad1ya tetkik edilmi~ bir kanunun ri y 

c;erc;evesi dahilinde, ayni gaye ugrunda, 
• lllemleketin refaha kavu§masl gayesi ug

t• runda, yanyana yiiriiyecek vatanda§lar· 
d1r. 

~~ Kanunu umumi ahkamdan maada, 
s~r~kli ve siireksiz i§lerin tarifi, i~ miidde
t~, .1§t;ilerin sagbgm1 koruma ve i§ emniye
bnm temini, i~ ve i§c;i bulma, grev ve 

e lokavt yasag1 i§ hayatmm murakabe ve 
, tefti§ tarzlan, i§ hayatmda yaptlacak ic;:-

tirnai yardimlar, cezal hiikiimler gibi 
; ba~bca sekiz fas1ldan ibarettir. Kanun 
• heniiz kabul edilmi§ §eklile inti§ar etme-
• diginden, fasillarl ayn ayn okuyup mad
, deler iizerinde miitalea yiiriitmek ~imdilik 

11\~mkiin degildir. 
~, Maamafih, «bu !§ Kanunu memleketi
., Jnizin ihtiyaclanna yiizde yiiz cevab ve
l-/ recektir, art1k rahat edebiliriz I» diyip 

Sirtiistii yatmak dogru olamaz. 

Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisinin c;t
karmak iizere bulundugu kanunun, bu 
sahada ilk eser oldugunu unutmamahytz. 

Oniimllldeki tecriibelere bakarak soy
liyebiliriz ki, hic;bir memlekette, ilk .;tkan 
1~ Kanunu, ic;timai ihtiyaclan hemen 
ll.oktast noktasma tatmin etmi§ degildir. 

Bizim h Kanunumuz, bir temelta~tdn. 
Vatanda§lann miitemadi yi.ikseli§lerini ve 
Dliiternadi refahlanm kendisine gaye e -
<linen Cumhuriyet hi.ikumeti, kanunun 

Diin i'~ilerle patronlar arasmda hi~. a.nla,~a 
yapdd1. Ba,vekil biitiin amele metahb1n1 tem1n 

edecegini vadetti. Amele i,e ha,hyor 

Pariste Eyfel kulesi civartnda bir 
fabrikaya Franstz bayragile beraber 

Qekilen ktztl bayrak 

Paris 8 (Hususi) - Fransada grev 
bitmi§tir. Parlamentoda kahinenin ka
zandigl itimaddan sonra Ba§vekil M. 
Blum derhal grevcilerle temasa girerek 
i§t;ileri tatmin etmege muvaffak olmu§tUT. 
husule gelen anla§ma iizerine amele te§
Hiikumetle amele te§kilatlan arasmda 
kilatlan i§c;ilere i§leri ba§Ina d.onmek em
rini vermi§lerdir. 

Pariste grev manzaralanndan: Renault 
otomobil jabrikast oniinde son karart 

bekliyen i~~;iler 

tatmin etmegi taahhiid etmi§tir. Ba§vekil 
i§c;ilerin isteklerini temin edecek olan 
hususi kanunlarm siiratle parlamento
dan .;Ikarilacagmi da temin etmi§tir. Bu 
kanunlar haftada 40 saat mesai, iicretli 
izin gibi amele lehine biiyiik faydalar 
temin edecek ve amele te§kilatlannm fa
aliyetine kanuni mahiyet verecektir. 

Aktedilen itiliilname 
Paris 8 (A.A.) - Bugiin ogleden 

[Arkast Sa. 7 siitun 1 de] 
Anla§ma hakkmda alman malumata 

gore, hiikumet i§t;ilerin biitiin isteklerini 

... Fili.~ti~-d~·······;~t~t~····h~kiki"··· 
muharebe oluyor 

Evvelki gece Arablarla · ingiliz kuvvetleri 
civar1nda ~arp1,b. Arablar Biiyiik Kudiis 

Harbdeki siperlerde · tutunuyorlar 
Kudiis 8 (A r-·-·----·

A.) Bu gee 
Kudiise iict mil me 
safede mitra]yoz 
lerle miicehhez olar 
ve beraberlerin 
de tanklar bulunar 
1ngiliz zab1ta ve as· 
ker kuvvetlerile pu · 
su kurmu~ ve bir 
Y ahudi kamyon ka 
filesin1: hiicum ede 
rek bir gene kiZl ya 
ralam1~ olan Arab · 
lar arasmda adeta 
bir muharebe ol · 
mu~tur. 

,..;.,""""!J!"""'"__, 

Arab1ar, biiyi.ik 
harb zamamndan Kudii•te yollart tutan lngiliz kurJvetleri 
kalmi§ eski siperlerin te§kil etmekte Bir fngiliz askeri yaralanml§ ve bir~ok 
oldugu kuvvetli bir mevzi tutmu§lar, bir Arab olmi.i§tiir. 
tepenin zirvesini i§ga] etmi§lerdi. ingiliz iJrli idare ve tekliller 
askerleri, projektorlerin yard1mile Arab* Kudiis 8 (A.A.) - Yakmda orfi 
!arm mevzilerini sarmi§lardir. [Arkast Sa. 3 siitun 6 da] 
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icttimal hayatlm1z iizerindeki tesirlerini 
yakmdan takib ederek bu temelta§Im her
gun, yeni ve giizel abidelerle siisliyw·ktir. 

Bizi kanaatimizde kuvvetlendiren, sa
ym !kttsad V ekilimizin, biiti.in kalbimiz-

Je i~tirak ettigimiz §U sozJeridir: 
« T emenni ederim ki, bedeni ve fikri 

say ile c;ah§an vatanda§lanmlza elimiz
deki bu kanun bir refah vesilesi olsun !» 

.~,. 

izmir liman1ndaki 

facian1n davas1 

inebolu vapurunu bab· 
ranlar mesuliyeti birbir

abyorlar 

fnebolunun kaptanile i§letme Miidiiri. 
Zekeriyya mahkeme huzurunda 

izmir 8 (Telefonla) - :i:zmir limamn
da batan inebolu vapurunun batmasm
da mes'uliyeti goriilenlerin .muhakeme
sine bugiin devam edildi. l§letme §efi 
Zekeriyya mahkemede bulunmuyordu. 
!stanbulda ve diger yerlerde aranan 
baz1 §ahidlerin bulunama.dl~ anla§Il -
dt. Davac1 sandalyesinde Istanbul Polis 
miidiirliigii Di:irdiincii §Ubesmde 1662 
polis Necmeddin bulunuyordu. Davac1 
gozya§lan h;inde: 

- Suvari ile arkada§larmdan ve De
nizyollan idaresinden bogulan yavrum 
Ali ve kaybolan e§yam i~in 6800 lira 
istiyorum dedi. Tazminatm 5000 lirasl
m ~ocugu i~in istiyordu. 

[Arkast sa. 4 siitun 4 tel ....... Hiii~;i~·· .. t~kiiii ....... 
M. Hes « Y az1k ki Fransa 
bunu ve ehemmiyetini 
takdir edemedi» diyor 

8 (A. 
M. Hit-

Berlin 
A.)-
lerin miimessili M. 
Hess, Crefeld-Mer
dingende Ren neh -
ri i.izerinde yap1lm1§ 
olan «Adolph Hit
ler>> kopriisiiniin a
t;Ilma merasimin -
de soylemi~ oldu -
gu bir nutukta ~oy-

1 d . . M. Hess 
e em1§tlr: . .. 

« _ T eessiifle goriiyoruz k1 F uh: 
rerin garbdeki biiyiik kom§umuzla biT 
uzla§ma viicude getirmek ic;in yapm1~ 
oldugu biitiin te§ebbiisler ve bilhassa 
son defa sulhu temin maksadile yapml§ 
oldugu biiyiik teklif, bu kom§umuz tara
fmdan takdir edilmemi§tir. Halbuki 
Avrupa sulhunun menfaati namma bun
lann laytkile takdir edilmesi icab eder
di ve biz. bunu bekliyorduk. 

Fiihrerin Almanyanm garbinde hali -
haz1rda cereyan etmekte olan bazi vaka· 
yiden sonra bizim emniyetimize ve bil -
hassa uzun mi.iddet miidafaa vesaitinden 
mahrum kalmt~ olan bu arazinin emniye
tine itina gostermi§ olmasmdan dolay1 
bahtivarhk hissetmekteyiz. Almanyamn 
vi.icude getirmi§ oldugu miidafaa terti -
batmm iyi olduguna ve boyle bir mii • 
dafaa sisteminin mevcud olmasmm kafi 
bir himaye vas1tas1 te§kil etmekte bulun
duguna kaniiz.» 

Yeni yapilml§ alan «Adolph Hitler» 
kopriisii, be§ yi.iz metro uzunlugundad1r. 
Bu koprii, Crefeld sanayi mmtakasm1 
Ren havzasma baghyacakhr. 
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M. Grandi, Habe' impa· 
ratorunu protesto etti 
Londra 8 (A.A.) - italya el~isi 

Grandi bugi.in DI§ Bakanhga giderek 
Haile Selasienin Habe§ fmparatoru sJfa
tile resmi kabuller tertib etmesini prates
to eylemi§ ve bir tek Habe§ !mparatoru 
bulundugunu ve onun da italya Krah 
oldugunu, bundan ba§ka Habe§ el~isi 
Martinin hic;bir diplomatik hakki olami
yacagml, c;iinkii ltalyan Habe§istam 1n
gilterede 1talya elc;iliginin temsil etmekte 

h?.l.'m~~~.~~H .. s.~x!~.~!~!ir: ....................... . 
Erzuruma kar yagd1 

Erzurum 8 (Hususl Muhabirimiz -
den) - 1ki aydanberi bsa fasilalarla de
vam eden siirekli yagmurlar halki ve koy
liiyii endi§eye dii§i.irmii§tiir. Otuzdan faz
la ev yikilmt~hr. Bugiin evvela yagmur, 
sonra da §iddetli dolu yagmi§ ve bunu 
kar takib etmi~tir. ~ehir ba§tana§agi bem
beyazdir, 

(:inde harb patlamak iizere! 

Kanton kuvvetleri ileri 
hareketine ge~tiler 

Nankin hiikumeti beraberce Japonyaya karft 
harbetmek teklifini kabul etmezse iki Cin 

devleti birbirile sava~ tutu~acak 

Man~uko hududunda toplanan Japon kttaatl 
Hankow 8 (A.A.) - ;lima! kuv - si ictin Canton tarafmdan yap1lan davete 

vetlerinden iki ftrka, i.;lerinde Houang- heniiz cevab vermemi§tir. 

toung kuvvetleri de bulundugu halde M. Yangchetav Nankinde 
Houmanda kain Chenthowa sarmi§tlr. 
Nankin kuvvetleri, bir musademe vukuu- Nankin 8 (A.A.) - Cantonun bil -
na sebebiyet vermemek ic;in §imale dogru kuvve diktatorii M. Chenchitangin mi.i -
c;ekilmi~tir. Boyle bir musademe vukuu- messili M. Y angchetav, resmi makamlar
nu vaziyetin tavazzuhuna intizaren ce - Ia temasta bulunmak ve gorii§mek iizere 
nub kuvvteleri de istememektedir. buraya gelmi§tir. 

Nan kin, J aponyaya kar§l harbedilme- [Arkasl sa. 7 siitun 4 tel 
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• 

diin kabul etti 
«Bu kanunla Tiirkiyede i' hayab yeni rejimimizin 

istedigi ahenk ve anla,ma yoluna girecektir» 
Ankara 8 (T elefonla) - h kanun I r - -- -. 

layihasmm miizakeresi bugiinkii Mec\is 
toplanhsmda tamamlandt. Gerek encii -
menden gelen, gerek son maddeler iize
rinde fazla miizakereler olmad1. Madde
ler kabul edildikten sonra Mithat (Ay -
dm) ge<fen celsede R1za Tore! (Konya) 
tarafmdan soylenmi§ bir soze almdigmi 
gosterir ve bu soze cevab verir mahiyette 
beyanatta bulundu ve ne kendisinin, ne 
de Meclistekilerin }iistinyen ve Roma ka
nunlarmm tesirleri altmda kalmi§ arka -
da~lardan olmadigml izah etti. 

RIZa Tore!, Jiistinyen ve Roma hu -
kukunun hatta bugiin dahi yer yer garb 
medeniyetinin ic;timai ve hukuki miina -
sebetlerini idarede devam ettigini, gec;en 
celsedeki sozlerinde bu ciheti anlatmak 
istedigini izahla sozlerinin boyle bir sui 
tefehhiim uyand1rmasm1 pek elim buldu. 
iki saylav arasmdaki bu sui tefehhiim bu 
izahatla kapand1ktan sonra Receb Peker 
heyeti um~miyesi actik reye konulmak 
iizere olan i§ kanunu dolayisile §U beya· 
natta bulundu: 

Receb Pekerin nutku 
«- Arkada§lar, layihasmm hazulan-

Diin Mecliste i§ kanunu vesilesile bir 
nutuk soyliyen Partt Umumi Kcitibt 

Receb Peker 

mas1 ic;in uzun ytllar emek c;ektikten son
ra derin bir ilgi ile en dogru yollan ara§
tmp bulmak ic;in Biiyiik Millet Meclisi
nin giinlerce miizakere ettigi i§ kanunu §U 

anda reye konulmak iizere bulunuyor. 
Bu fiTSattan istifade edip yeni Ti.irkiye 
Cumhuriyeti rejiminin en esash nokta -
lanndan birini te~kil eden i~ kanunundaki 

[Arkast Sa. 7 siltun S te] 
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Hadiseler arasrnda 
• 

lmdad i~areti 
A ltmr; yafrn~ get;~i~ ol.mak gi~i ka-1 edilmemi,tir. Bu para . veribe bile iki 

nunun tayrn ettrgr brr haddr Of - aylzk maaf, krrk yrl rdareye hi:zmet 
trklarr it;in 500 den fazla lnhi•ar me- eden bir memuru iki iit; aydan Fa:zla 
muru tekaiid edildi. F akat kendileri • kat; giin, kat; •aat ya,atrr? 
ne tekaiid maafi baglanmadrgr gibi Torba it;inde viraneye brra}nlan ke
hit;bir ikramiye de verilmif degildir. di yavrularrnr bile diifiinen bir Hay • 

Mart ayrnrn •on giinii, t;oiu me•elii vanlart Himaye cemiyeti, bir Beledi
Tiitiin idare~rine otu~, otuz bef •ene ye vardrr; bu memurlarr /nhi•ar V e -
hizmet eden bu memurlara, evvelce kaletinden bafka kim dii,iinecektir? 
hit;bir fey teblig edilmeden, an~rrzrn, At;rkta kalan yii:zlerce memuru, 
va:zifelerile alakalarr kalmadrgr bil • Vekaletten bir an evvel gelecek e•a•· 
dirilmi1tir. Maaflar pefin verildigine lr yardrmrn iimidinden ba,ka -ayakta 
gore bu memurlar krrk yd hizmet et- tutan hit;bir fey yoktur,· Fakat •on 
tikleri idareden on para alamadan, giinlerini yafryan bu iimid de ke•ilir· 
elleri avut;larr bombof, kapr dr,arr • se t;ogunun beklemege takati kalmr· 
srnda kaldrlar. yacaktrr. Onlar he•abrna lnhi•arlar 
Yana~ma bir koy yavrusu bile bu V ekaletine bir imdad i,areti t;eker • 

tarzda «Jkaga brrakrlmaz. ken, yiizlerce aileyi tehdid eden Fa -
lnhi•arlar T ekaiid Sandrgt nizam • ciayr evvelden haber verdigimizi, ya· 

namesi bu memurlara 934 ten itiba • 1 1 l krndan gordiigiimiiz a timet er e1 ~k 
ren her •ene it;in bir maaf ikramiye iyi biliyoruz. 
verilmesini emrettigi halde iki aydan· 
beri kendilerine hit;bir fey tediye PEY AMI SA~A 
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I II II ( $ehlr ve M mleket Haberleri ) Siyasi icmal 
VIYANA DO~N .. U$U Giizel bir istatistik\ ~-51;;;~~ch;~~~ lnhisar memurlari Yeni FransJZ kabinesiniJI 

Tarihi tefrika: 57 M. TURHAN TAN Tiirkiyede ziraat yap1lan Bal gibi i,! Tasfiye edilen memurlar 
paralarJnJ hala alamad1 Kara Mehmed, gene pa~alar1 s1vayarak, ki,Ia 

k1sla ve han han dola,Ip Y eni~eri ve Sipahi ulula-
' 

yerler tesbit edildi 
Ba§vekalet istatistik umum miidiirlii -

giiniin yaphg1 bir istatistige gore 8432 
kilometro murabba1 olan goller ve 1170 
kilometro murabbaJ olan batakhklar ba
ric olmak iizere 76,273,600 hektar olan 
Tiirkiye topraklannm 10,491,191 hek
tannda ziraat yaptlmaktadtr. Bu, mev
cudun yiizde 13,79 nu te§kil etmektedir. 
Taneli ziraat yap1lan yerler 4,960,648 
hektar, yeti§tirme <;aytrlar veya hayva -
nat gidalan ekilen yerler 1,978,077 hek
tar, sun'i nebatlar 357,086 hektar, na -
das 3,673,992 hektar, muhtelif ziraat 
yaptlan yerler de 5,758 hektardtr. 

r1na Padi,ah aleyhinde telkinlerde bulunuyordu 
Yirmi Y eni<;eri ~;admndan daha biiyi.ik
tii. Mazgalh idi, fakat Osman oglu bu. 
0 geni§ ~ad1ra sJgamJyordu. Otagm ya
nma on ayak merdivenle «tkthr bir de 
ipek ko§k yaptlrmJ§tl. Y a <;adtrlann o
dalan? .. Bunlann her biri yedi direkle 
tutturulmu§tu, direklerin ba§hklan altm
dJ. Perdeler lahur §almdan yap1lma idi. 
Son odadan kubbeli ikinci bir <;athra 
giriliyordu. Burada taht vard1, daha ar
kadaki c;adtrda da yatak odalan bulu • 
nuyordu. Hiinkarm yaz gecelerinde in -
cili yorgan, k1§ gecelerinde de samur 
orti.inmek adeti idi. 

y eni<;eriler, bu sozlerle uyandmlmak 
istenilen heyecandan daima uzak kah -
yorlardt. Kara Mehmedin gergedan ke
miklerinden, ku§ gagalanndan yapilmt§ 
ka§1klardan, altm sahanlardan, arta kalan 
kJSJmlan av kopeklerine verilen nefis ye
meklerden at;tlgi imah bahisler de onlan 
Hiinkara kar§J ktzdirmlyordu. 

Bununla beraber inadc1 Sipahi pro • 
pagandalanna devam edip duruyordu. 
Lehistan diyet meclisinin yap1lan sulhu 
teddetmesi ve Tiirklere y1lda iki bu<;uk 
milyon frank vergi vermekten ise yeni 
bir harbe girmegi tercih eylemesi i.izerine 
lstanbulda harb hamhklan tazelenince 
Kara Mehmed gene pa~alan s1vadJ, ki§· 
Ia kt§la ve han han dola§tl, Y eni~eri ve 
Sipahi ululanna yeni vaziyetin c;:irkin ta· 
raflanm anlatmaya koyuldu. Onun fik
rince Lemberg dii§i.iriiliip Lehistan ic;:eri
lerine yi.iri.iyi.i§ yaptlsaydl diyet meclisi 
bu kabaday1hgi gi:isteremiyecekti. Padi -
§ahm para canhhg1 i§te bu ters neticeyi 
Vermi§ti ve §imdi yeniden bo§ yere kan 
doki.ilecekti. 

Ocakhlar, Hi.inkarm gene ordu ile 
beraber bulunacagm1 duyduklanndan 
nezaket gosterip siyasi korli.iklere goz yu
muyorlardl. Leh diyet meclisinin Tiirk • 
Jere meydan okur gibi bir durum takm
tnasl da umumi bir sinirlenme uyand1r • 
ffil§h. Kara Mehmed, yiireklerde dola • 
§an haleti sezinsediginden nihayet sus -
tu ve harb arasmda hir fmat yakalamak 
iimidile atmm ba§ml gene smtr boyuna 
~evirdi. 

Bu y1l yap1lan sava§lar, gec;en sefer • 
kinden c;:ok yaman ve c;ok kanh olmu§ -
tu. Bir t;ok milletler Lehistana yardimcJ 
gonderdiklerinden Tiirklerin kar§ISJnda 
A vrupamn hemen yarJSI yer aim I§ gibiy· 
di. Elli bin ath ve otuz bin yayadan te
rekkiib eden biiyiik Leh ordusuna Ktr 
Hatmam adile iin alan Mare§al So -
bieski kumanda ediyordu. Leh - isvec; 
harblerinde mill! kahraman tamlacak 
kadar yararhklar gi:isteren bu cesur as -
ker, biitiin Lithuanie cenkdlerini ardmda 
6iiriikledigt gibi ba~ma ge~tigi ordunun 
her neferine sars1lmaz bir zafer imam da 
a§Iiaml~h. Rus, Alman, Macar, Fran -
s1z, lspanyol, Flaman goniillUleri hep 
onun ~ohretine meclub olup harbe gelmi~ 
bulunuyorlardt. Lehliler, Litvanyahlar 
ise bu adam1 gi:ikten yere inmi§ barb ila
ht samyorlard1. 

Tiirkler, amlardanberi la§IdiklarJ zih
niyete gene bagh goriiniiyorlardi. o~ 

dort millet gi:iniilliileri degil, biitiin cihan 
bir yere gelse kendilerinin galib gelecek -
lerine inanclan vard1. Lakin arkadan vu
rulmak tehlikesile kar§Ila§bklan i<;in bir 
an sendelemi§lerdi. Bu namerd hamle 
Bugdan VoyvadasJ istefan Beyden gel
mi~ti. ilikleri Tiirk ekmeginden viicud 
bulmu§ alan bu hain adam, Lehlilerle 
elbirligi yapmJ§tJ, Kopriileri y1karak, 
yollan bozarak, ekinleri yakarak K1r 
Hatmam Sobieskinin yanma ka~mJ§ti. 
Bugdanhlar arasma ektigi isyan tohu -
munun da o mada ba§aklanmasJ miim
kiindii. 

Tiirk ordusu bu vaziyette geriyi emni
yet altma almay1 dii§iinmek 1stJrannda 
kald1, bir miiddet Bugdan topraklannda 
oyaland1. Sobieski bu gecikmeden istifa
de ederek ilerlemi§, Hotin kalesini mu -
hasaraya giri§mi§ti. Hiinkar, Hac10glu 
pazannda av anyordu, Serdan Ekrem 
ordunun biiyiik ktsmile Babadagmda bu
lunuyordu. Hotinin yardumna ko§mak, 

Memleketimizde «;aytrlar, yaylalar, 
otlak ve meralar 44,329,423 hektar olup 
biitiin arazinin yi.izde 58,11 ini te§kil 
etmektedir. 

Memleketimizin sebze bah«eleri 142 
bin 552 hektar, baglar 345,438 hektar 
zeytinlikler 349,532 hektar, giiliistanlar 
315 hektard1r. Onnanlanm1zm mecmuu 
9,169,859 hektard1r. . 

Hi<; bir mahsul getirmiyen topraklar, 
arazinin yiizde 14,63 iinii te§kil etmek -
tedir ki yekunu II, 162,367 hektar tut -
maktad1r. 

on de bulunan f1rka kumandanlannm ------~ ~E-H--:-1 R~-:-1~ ~-L--:E::-:R~l 
hamiyetine kalm1~b. >$ >$ 

Kara Mehmed bu hamiyeti gori.ikli • Talimatnamenin tatbik edi-
yen bir heyecan oldu, San Hi.iseyin Pa- lemiyecegi anla§Ildi! 
§a adh veziri siiriikleyip htzla ileri go-
tiirdi.i. Bir kamga gibi anslZm Leh or • Halkm caddelerde miinhaman sag 
dusu yanmda beliren ki.i<;iik yardtm ftr- taraf1 takib etmesi ve ancak i~aretli yer -
kasmm 0 alay alay athlan, 0 tabur ta- Jerden kar§Jdan kar§IYa ge<;mesi it;in Be
bur piyadeleri yanp kaleye girmesi bir lediyenin bir talimatname hazulad1gmt 
giinliik i§ olmu§tu. Neye ugrad1klanm yazmi§tJk. 
bilemiyen Lehliler, iki gec;:eli aynlarak Talimatnamenin, caddelerde miinha -
Tiirklere yol vermi§ler ve onlann kale man sag taraftan gidilmesi hakkmdaki 
muhaftzlarile birle§melerine, §a~km bir hiikiimlerinin ~imdilik tatbik ed-ilmesinin 
teslimiyetle, ses <;Ikarmamt§lardl, fakat miimkiin olmadigl anla~Ilmaktadtr. Kar-
b d f k t t ·· b' §Idan kar•tya germek it;in de, ancak bii-u yar 1mct 1r anm opu opu U<; m ' ,. 
ki§iden ibaret oldugu anla§Jlmca §a§km- yiik' caddelerde yerler i§aret edildikten 

sonra tatbik edilecektir. Bu yerlerin bo· hk ge<;ti, yerine k1zgmhk ve utanmak gel-
yanmak suretile i•aretlenmesi istenilmi§ti. di, kaleye kar§J amans1z bir taarruz ba§· ' 

!adJ. Halbuki yapilan tecri.ibelerde boyalann 

Hotini mi.idafaa eden Tiirkler a-
rasmda yetmi§, seksen ya§ma varmJ§ yi
gitler de vardt. Onlar, elli yll once gene 
bu kale oniinde yapilan kanh sava~m ha
llrasile gencle§iyorlar ve gene yolda~lan-
~~ da .kendi h~yecanlanna ortak yaplp 
aslanla§tlnyorliudJ: Kara Meh~ed de, 
tugsuz bir vezir ve fermanSIZ bir serdar 
gibi, her yana ko~arak yiireklere §evk, 
bileklere lwdret a§Jhyordu. Bu durumda 
Leh ordusunun Hotini almasma degil, 
kaleden bir ta§ koparmasma imkan yok
tu. 

Fa kat ihanet ve hiyanet, Tiirklerin 
ormege ba§ladiklan celadet ehramJ i.ize
rinde giirliyen menhus bir y1ldmm oldu. 
San Hi.iseyin Pa§amn, bir alay yerli 
askerin ba§ma gec;irerek beraber getirdigi 
Eflak Voyvadast Livro§ko, harbin en 
k1zgm bir deminde fmat bulup kaleden 
kat;ti, askerlerini de birlikte ka<;Irdt ve 
Sobieskiye miidafaa planlanm teslim et
ti. 

lhanetin getirecegi felaket Kara Meh
medle Vezir San Hiiseyin tarafmdan 
heniiz i:ikiiliip bic;ilmeden ve almacak 
tedbirler iizerinde konu§ulamadan Sobi
eski taarruza gec;mi§ti, hain Voyvadamn 
ki!avuzlugile kalenin zay1f noktalan i.ize
rine alaylar saldmyordu. r Arkast varl 

----

b1r miiddet sonra silindigi goriilmii§ti.ir. 
Bu sebebden bu yerlere <;ivi «aktlmak su· 
retile i§aretler yaptlmaktadir. Diin Ka -
rakoyde bazt yerler yap~lii)l§tJr. 

Pazar ruhsatiyeleri 
, Mali seneba§l oimak mi.inasebetile pa· 
zar gi.inleri ac;:1k kalan yerlerin yeniden 
ruhsatiye almalan icab etmektedir. '! eni 
ruhsatiye verilirken tahriri musakkafat 
kanunu gozoniinde tutulmaktadtr. Bu 
kanuna gore musakkafat tahriri yaptlan 
kazalarda ruhsatiye resmi irad1 gayrisa
finin yiizde onu nisbetindedir. F akat irad1 
gayrisafi, nekadar yi.iksek olursa olsun bu 
nisbet hit;bir vakit 50 liray1 gec;:miyecek· 
tir. 

Bazt miiesseseler bu formiile itiraz ede
rek ruhsatiye resmi vennemek i<;in pazar 
giinleri diikkanlarml ac;mamaga karar 
vermi§lerdir. 

ECNEBl MEHAFILDE 
Ba§ka vazifeye tayin edilen 

sefaret katibleri 
fngiliz sefareti birinci katibi Boker 

ayni vazife ile Tokyoya tayin edilmi§tir. 
Frans1z ·sefareti katiblerinden Dandurain 
de T okyodaki F rans1z sefareti katibligine 
t<>yin edilmi§tir. 

Misafir Yugoslav Nazu1 
Profesor Orando ·lstanbula 

gelecek 
Ce«enlerde Sofyada verdigi bir kon· 

feransta Akdenizin er gee; ltalyan ba.ki· 
miyeti altma gec;ecegini ve kii<;iik dev -
letlerin Akdenizde hakk1 hayatlan olma· Sevki Behmen diin lzmire • • gitti 
d1gm1 soylemesi iizerine Sofyadaki lspan· 
ya sefirinin protestosuna ve bu miinase • 
betle siyasl bir hadiseye sebebiyet vercn 
ltalyan ayan meclisi azasmdan profesi:ir 

' 

Aziz mi•alirimiz, Ba,. 
vekillsmet lnonile be
raber at yaTtflarrnda, 
a,agrda Ba~vekilimiz
le bir· hasbihal amnda 

Ankara 8 (T elefonla) - Misafiri -
niz Yugoslavya Nazm ~evki Behmenle 
refikas1 bugiin ogleden evvel Gazi Mu
allim mektebi, ismet Pa~a K1z Enstitii
siinii. ogleden sanra da Cubuk barai1m, 
su . fi!itre istasyonunu ve Ziraat Enstitii
lerini gezdiler. Baymd1rhk Bakam miis
._, iaafirler ~refine ak~amiizeri bir 
~ay verdi. Misalirler ak~am 19,45 tt lz-

·' Orandonun iki konferans vermek iizere 
yakmda 1stanbula gelecegi haber V('ril • 
mektedir. 

mire hareket ettiler ve istasyonda ugur -
land1lar. 

Misafirimiz II hazirana kadar izmir· 
de kalacak ve deniz yolile istanbula ge· 
lerek Bursaya gidecektir. 

lzmir 8 (T elefonla) - Yugoslavya 
kabinesi erkanmdan olup memleketimizin 
misafiri bulunan Sevki Behmen yann ak· 
~am ,ehrimize gelecektir. Misafir N aZJr 
burada bir iki giin kalacakt1r. 

Bulgar Hariciye Nezareti Htibi umu· 
misinin mi.idahalesini intac eden diploma
tik hadisenin miisebbibi profesor Oran -
donun §ehrimizdeki !talyan kuliibiinde 
verecegi soylenen bu konferanslann mev
zuu heniiz anla§Ilamami§hr. 

Profesor Orandonun ziyareti ile kon
feranslannm mevzuu hakkmda §ehrimiz
deki 1talyan mehafilinden miisbet bit 
malumat almamamt§hr. 

C. H. PARTISINDE 
Emirgan Ocagmda bir 

toplantl 
Cumhuriyet Halk Partisinin Emirgan 

ocagmda evvelki giin yap1lan ayhk top· 
lantJSJnda ocak ba§kam Azmi «Milli 
mar§, sancaga hiirmet; orduya sayg1 ve 
muhabbet» hakkmda bir konferans ver· 
mi§; on dan sonra da kimyager Sanm 
Hiisnii tarafmdan zehirli gazlerin insan, 
hayvan ve madeniyat iizerine tesirlerile 
bunlardan korunma ~;areleri izah edil -
mi~; gi:iz ya~artma, akmtrna gibi ameli 
tecriibeler de yapilmt§tlr. 

Evvelki giinkii (Son Posta) re
fikimiz, afi§aj i§inin miiteahhidile 
gorii§mii§. Miiteahhid §i:iyle demi§: 

«- Bilfiil i<;inde <;ah§tlan tica • 
rethane, imalathane ve binalardaki 
ilanlardan ahnacak resmin yi.izde 

1 (25) i, meydanlarda ve umumi ma
hallerdeki ilanlardan ahilacak res • 
min de yi.izde ( 41 ) i ( iicreti tahsi • 
liye) olarak bize verilir.» 

Bizzat miiteahhid bu (iicreti tah
siliye) nin naS1l hakkedildigini de 
aynen §Oyle izah ediyor: 

«- Bizim tahsil ettigimiz iicret 
ve resim bizim taraftmizdan tahak
kuk ettirilmemekte, dogrudan dog
ruya Belediye dairelerince tahak -
kuk ettirilmektedir. Y ani biz, hi<;bir 
afi§in enini, boyunu ol«iiP §U kadar 
kuru§ resme tabi oldugunu tayin et
mi~ degiliz, bize bunu Belediye 1 

gonderir. Y ani Belediye filan mi.i
essesenin falan yerdeki ilam §U ka- 1 
dar kuru§ resme tabidir, bunu tahsil · 
ediniz der, biz de Belediyenin tayin 
ettigi parayl odemesi ic;in mi.iessese
ye ihbarname gondeririz.>> 

AltmJ§ ya§lDJ doldurduklan ic;in tas -
fiyeye tabi tutulan inhisar memurlan, 
kanunen kendilerine verilmesi laz1m gelen 
tazminatm aradan iki ay ge<;mi§ bulun -
masma ragmen verilmemesinden §ikayet 
etmektedir. Bu memurlar, kanun <;tkar 
<;tkrnaz bir hafta zarfmda tasfiye edil • 
dikleri halde haklanmn iki ayd1r veri! • 
memesini garib bulmakta ve acil ihtiyac
lanndan bahsederek haklanmn verilmesi-
ni istemektedirler. -

Oniimiizdeki temmuz ay1 i~inde !dare
de yeni bir tasfiye yap1lacak ve ya§h me
murlardan bir k1sm1 daha <;tkanlacakhr. 
Bu memurlar da ~lkanld1ktan sonra Ida
renin memur kadolan yeni bir tarzda ha
Zirlanacakhr. 

T asfiye i§i nihayet bulduktan sonra 
tekadi.ide sevkedilen memurlann tazmi • 
natlan bir arada verilecektir. Bu zama
na kadar <;tkanlan memurlara hirer mik
tar avans verilmesi muhtemeldir. 

MOTEFERR/K 
plajlar a~1byor 

Y az s1cagmm ba§lamasJ plaj sahible· 
rini harekete getirmi§tir. Bogazic;:i, Flor• 
ya, Adalar ve Anadolu ktytlarmdaki 
plajlar i:iniimi.izdeki pazar giini.i a~Ilacak-

Gi:irdiiniiz mii hal gibi i§i!.. En 
muteber bankalann hire en c;ok 
yiizde bir veya iki ald1klan {masa -
rifi tahsiliye) nas1l yiizde knk hire 
kadar c;tktyor. Bu strada bundan 
miikemmel i~ bulunama:t, diyoruz. 

, t1r. 

Siz ne dersiniz? 

iki feci kaza 

Bir otomobil direge 
bir ~ocuk ta ~arptl, 

·arkada,Jnl yaralad1 

Havala1111 birdenbire ISinmast §ehir 
halbm gO<; hususunda· isticale sevketmi§
tir. Son birka<; giindenberi sayfiyelere 
go<;edenler dikkati <;ekecek kadar c;:ogal
mt§hr. Bu sene Bogazi<;ine gO<;edenler 
hissedilecek derecede artmJ§hr. F akat en 
~ok Anadolu ktyJlanna ve Adalara go· 
c;edilmektedir. 
Diin gelen Alman seyyahlari 

Alman bandnah Zelleren vapurile 
diin §ehrimize 400 Alman seyyaht gel • 
mi§tir. Seyyahlar miize ve camileri gez -
mi§ler, otomobille Bogazi«i tarafmda bir 
gezinti yapmt§lardir. Zelleren vapuru bu
giin Hamburga donecektir. 

Egeli talebenin Y alova 

Kml toprakta lstasyon caddesinde o
turan ti.iccar S1dkt. evvelki sabah hususi 
otomobiline dort arkada§ml alml§ ve T a§· 
delene gitmek i.izere yola c;tkm.t§tll:. Oto-
mobil Nuhkuyusu caddesinden gec;:erken gezintisi . 
birdenbire direksiyonu bozulmu§ ve tram- . 1zmir. lisesinden yeti~enler kurumu ye
vay diregine ~arpmt§hr, Bu ~arpt§ma lle- nicl~;n YilPtlac}lk yurdl;mn. in§asx i~in ala
ticesinde otomobilde hulunanlardan Pav· Ja~~rlarla ,te!;Ilasa ~exmi~tir. Cemiy~~. 28 
levi , oturdugu yerden direge dogru f1r - haziranda Ya~ovaya biiyiik bir Ege te
hyarak kaburga kemikleri kmlml§, kolla- nezzi.ihii yapmaga karar vermi§tir. Cemi
nndan yiiziinden, lsak da viicudiinun yetin fahri azalanndan alan ~iikrii Kaya 
muhtelif yerlerinden ag1r surette yara - da bu gezintiyi himayesi altma almtlhr. 
lanmJ§tlr. Istanbulda bulunan bi.itiin !zmirlilerle ce· 

Otomobilde bulunan diger i.i<; ki~iye miyete yard1mda bulunmak istiyenler bu 
bir§ey olmamJ§tlr. Y arahlar Niimune has- gezintiye i~tirak edeceklerdir. 
tanesine kaldmlmt§tlr. Vehib Pa§a ge~medi 

DENIZ J ~LERJ Habe§is~andan aynld1ktan sonra Mt· 
>$ ma giden ve ora dan Atinaya ge<;en V e-

Denizyollarmi 1slah edecek 
miitehassis 

Denizyollan !daresini 1slah etmek ii· 
zere I 000 lira ayhkla getirtilen Alman 
miitehass1s1 doktor Kip Ankaraya gide
rek lkt1sad V ekaletile vazifesine miiteal
lik hususlar i.izerinde te~aslarda bulun -
mu§ ve §ehrimize donerek yeni i§ine ba§· 
!ami§ hr. 

Alman miitehassiSI bir miiddet !dare· 
nin i§leme vaziyetini tetkik edecek, sonra 
hangi noktalarda degi~iklik, ve yenilikler 
yaptlmasJ icab ediyorsa o hususlar iize -
rinde raporunu hazuhyacaktu. 

Denizyollan idaresi hakkmda bundan 
evvel, !khsad V ekaleti ba~mii§aviri fon 
Derporten umumi bir rapor haZJrlamJ§tJ. 
Doktor Kip yapacag1 tetkikler meyanm
da !darenin muhasebe ve i§letme i§lerine 
temas eden bu mufassal raQoru da gozo· 
niinde bulunduracaktir. 

hib Pa§amn bir ecnebi vapurile Roman· 
yaya ge<;erek orada yerle~ecegi haber ve
rilmi~ti. 

Evvelki gun Pireden hareket ettigi 
hildirilen V ehib P a§ a diin limammtzdan 
transit gec;en vapurlardan hie; birinde bu
lunmuyordu. Buna gore, sab1k Osmanh 
Pa§asmm Yunanistanda ka!dtgl anla§Jl
maktadtr. 

Oniversite kamp1 a~1hyor 
Oniversite talim taburu Pendige ta -

~mmJ§ ve bi.itiin haznhklanm bitirmi~tir. 
ilk kamp yarmdan itibaren ha§IIyacaktlr. 
Dort devreden ibaret alan bu kamphnn 
ilkine T1b fakiiltesinin birinci ve ikinci 
smtflarile, Edebiyat fakiiltesi birinci ve 
ikinci s1mflan davet edilmi§tir. Ba§ka fa
kiiltede olup ta imtiham eylul devresine 
kalmt§ alan veya ba§ka bir sebeble ha -
len serbest alan talebeler de bu devreyc 
kabul edilecektir. Kampa tam zamanmt.la 
gelmek laztmdtr. Bir giin ge<; kalan ta
lebeler kabul edilmiyecektir. 

Romanya Konsoloshanesinde giizel bir toplantl 

Romanya Krah Karolun tahta ge~;i· 
§inin altmc1 yJldi:iniimii miinasebetile Ro
manya ba§konso!C)su M. Cretsu diin sa
at 17 de konsolosluk binasmda bir ~y zi
yafeti vermi§tir. Ziyafette bir<;ok ecnebi 
konsoloslarla konsolo&luk erkam ve gaze· 
teciler bulunmu§tur. 

Ba~konsolos ve refikas1, misafirlerini 

biiyiik bir nezaketle kar§Jlamt§lar ve pek 
iyi izaz ve ikram etmi§lerdir. Ziyafet 
tam bir samimiyet ve ne§e ic;inde ge<;mi§· 
tir. 

~ehrimizde bulunmakta alan Roman
yah Bariton Silton da bu toplantJda bir 
§an konseri vermi§tir. Roman yah san' at
kar c;ok takdir edilmi§ ve alkl~lanml§tlr. 

re:- ransada sosyalistlerin, mute~ r sol parti radikal sosy_alistle(· 
yard1m ve i§tirakile kurclukla. 

yeni kabine, i§e ba§ladtgt ilk gunden jcr 

baren gayet mii§kiij bir vaziyetle ka~ 
la§tJ. Bir taraftan devletin hazinesi bo!O' 
bo§ olup biit<;e ac;Jgl da pek biiyiiktilt 
Alelade vergilerin artmlmas1 imkansit 

1 
dtr. Ci.inkii bunlar zaten son haddini bll' 
mu§tu. 

Diger taraftan mevcud vergilerden bl 
<;ogunun indirilmesi icab ediyor. <;iinil 
Laval kabinesinin biitc;enin tevzini i~ 
kararnamelerle koydugu vergilerden (. 
maa§lardan yaptlan tenkihattan kii~U 
memur ve miistahdeminine aid olanlan]l 
tahfifini sol partilerin hepsi gec;en se~~ 
miicadelesinde vadetmi§ ve bu sureU 
pek <;ok rey almt§ olduklanndan yeni kt 
bine ister istemez bu vadi yerine getirJ11e 
mecburiyetindedir. 

Bundan ba§ka i§sizlere yeni i§ bultll~ 
iizere umuru nafiaya aid yeni birc;ok b~ 
yiik te§ebbiisler yap1lacakhr. Bunun i~ 
de milyarlarca yeni tahsisat laz1mdJ 
Yeni hiikumet M. Blumun beyanname. 
sinde temin ettigi vec;hile sol partiletll 
te~kil ettigi halk cephesi politikasml tl 
kib edecektir. Cephedeki ekseriyeti k~ 
mi.inistlerin kabineye i~tirak etmemi§ ol 
masma ragmen marksistler te~kil ediyol 
M. Blum memleketi sosyalistle§tinne~ 
ba~hyacak baz1 tedbirler alacakhr. Za 
ten kabinesinde bir«ok yeni makam 1 

vazifeler tesis ve ihdas edilmi~ olmasl ~ 
bunu gosteriyor. Bu i§ler i<;in de bir ~O' 

milyarlara liizum vardu. 
Eski a<;1klan kapatmak ve yeni mua1 

zam masraflara kar§thk bulmak i«in ye£ 
kabine biiyiik sermayelere vergi koyrn~ 
tasmim etmi§ ve bunu beyannamesinde J 
bildirmi~tir. Bu suretle serm~edarlari 
korktuklar1 pek <;abuk ba§lanna gelect 
demektir. Diger taraftan F ransada ikr 
sadiyatJ canlandirmak ve haricle ticare 
geni~letmek i<;in paramn ve kredilerin ~c 
galtdmas1 ve ayni zamanda paranm alit 
ktymetinin indirilmesi icab ediyor. ~irn~ 
ye kadar Fransamn ve altm blokuna d• 
hi! diger memleketlerin yana~mad1g1 J,: 
yeni tedbirlere mi.iracaatin de gecikmif 
cegt M. Blilinun i§ ba~tna gelir geJme 
Fransa bankas1 umum mudi.irlugune 
yaion bir mutemedini tayin eylemesindi' 
anla~Ihyor. 

Y ukanda saydtgJmJZ mi.i§ki.il vaziye 
sosyalistler daha i~ ba§ma gelmezden ~~ 
evvel biliyorlard1. Buna gore de haztrl1 

yapmJ§ olduklan §iiphesizdir. F akat mUt 
tefikleri komiinistlerin kahine degi§irke~ 
yeni hi.ikumeti komiinist partisinin intih6 
mi.icadelesinde mi.intahab ameleye vade1 

tigi haftada brk saat c;:ah§Ilmasl ve iicret 
lerin patronlarla amele te§ekkiilleri ar8' 

smdaki mii§terek mukavelelerle tayin ( 
dilmesi ve ayni zamanda artmlmast g~b 
bi.iyiik istifadeleri derhal tahakkuk ettlf 
mege icbar ic;in umumi bir grev <;tkara 
caklarmt ve fabrikalan ameleye zaptet 
tirerek patronlan ve miidiirleri kap!dl§ll1 

ettireceklerini sosyalistler beklemiyorlaf 
dt. 

Bugiin Fransada bir milyondan fatl• 
amele ve miistahdemin grev halinde bu 
lunuyor. Bunlar ayni zamanda fabrik' 
Ian ve miiesseseleri i§gal etmi§lerdir. 13· 
hareket siiratle bi.itiin Fransaya yay1h 
yor. M. Blum komiinistlerin bu hareke' 
tine kar§I §iddet gosterecek bir vaziyet1' 
bulunmad1gmdan dileklerini kabule me~ 
bur kald1. Gerek beyannamesinde, gere 
nutuklarmda 40 saatlik mesai ve mu§t( 
rek mukavele usullerinin tatbikt i<;in de: 
hal kanunlar hazuhyacagmJ teyid etV 
Yeni hiikumet fabrikalan zapteden ,-t 
buralardan <;1km1yan ameleyi hakb ta' 
sarrufa riayet etmege icbar etmek ~oY!1 

dursun bu gibi amelenin ve ailelerin1~ 
belediyeler tarafmdan ia~esini emretmi( 
tir. Y eni hiikumet daha ilk gunden gai 
rimes'ul unsurlann «;Ikardigi cereyanlati 
kendisini kaptmp siiriiklenirken sag paf 
tiler vaziyete mi.idahale ic;in fmat bekli 1 

yorlar. 
Muharrem Feyzi TogtJ1 

MALlY ED£ 
_,; 

0~ ayhklar veriliyor 
Miitekaid eytam ve eramilin i.it; aybk' 

larmm tevziine diin ba§lanmi§hr. 
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Dun Kamutayda bircok kanun
lar miizakere ve kabul edildi 

Bu miinasebetle Adliye Vekili ~iikrii Saracoglu 
ve ikttsad Vekili Celal Bayar izahat verdiler 
Ankara 8 (Telefonla) - Meclis bu- zetmi~, adliyede siirati temine yanyan 

gun saat 15 te Nuri Conkerin ba~kanh- tedbirleri tetkik etmekte oldugumuzu ha
~nda topland1 ve h Kanununu <;1kard1k- ber vermi~tim. 
tan sonra 1stanbulda yap1lacak lnktlab Esasen 1931 ve 1935 ytllarmda ka
abidesi, polis te~kilatt kanununa bagl1 bul edilmi~ olan parti programmm adli 
kadro cetvelinde degi~iklikler yaptlmasl, alanda giittiigii 1slahat esaslanndan: 
endiistriyel mamulat fiatlannm kontrolu 1 - Mahkemeler te§kilatt, 
kanun layihalarmm ikinci miizakereleri- 2 - Teblig i§leri, 
ni Yaptt. 3 - Ve ceza miiesseselerinin tslaht. 

Bundan sonra ruznamede bulunan ba- Hususlarmm yamba§mda, «basit, a-
~1 kanunlann miizakeresine gec;ti. Meclisi meli ve seri muhakeme usullerinin ge -
tdareler miiruriye resmi tarifelerinin lkti- ni§letilmesi» yfiyeti de yer alm1~ bu -
sad Yekaletince tasdikma dair olan Ia- lunuyordu. 
Yihanm lkhsad Vekilinin teklifile miista- Bugiin, p<!rti programmm adliyeye ver
c:eliyetle gorii§iilmesi kabul edildi. Dor- digi direktiflerden siirat ve sadeligi bir 
diincii madde konu~ulurken Hayreddin b~tm ceza davalarmda yerine getirmek 
(Bahkesir), belediye ve kasabalanmiZln maksadile hamlanmJ§ olan kanun pro -
~lllum iskele varidat yekununun 679258 jesini izah ve miidafaa i<;in huzurunuza 
Tadan ibaret oldugunu, fakat Samsun. <;1km1~ bulunuyorum. 
b rabzon ve Eregli gibi miihim iskelelerle Bugiin biiyiik meclisin tasvibine arze-

az1 mahalli iskelelerin bu kanunla istis- dilmi§ olan kanun layihasl bir ~ok mem
k~ ~dild!gi cihetle geriye 66000 lira gibi leketlerin mevzuat1 arasma ~oktanberi 
t <;~k b1r paranm kaldJgtnl, yaptlacak girmi§ bulunuyor. 
~k1lat masraflanm bile kar••hyamtya • B k l k k d k 1 ' u anun ann tet i in en sonra ha -h: 0

• an b~ pa.ranm belediye ve idarei mlanan ve tasvibinize arzedilen laylha-
!Uslyelenn bm;ok feyizli eserlerine 

lllk'edar oldugunu izah ettikten sonra dedi mn birinci madde~i tathik •l\hasml <;iz -
1: mekte Adliye te~kilatt olan lcasabalarm 

. - Bilhassa Bandlrma, Erdek, Edre- belediye hududlan i<;inde i~lenen me$
~~d, Biirhaniye, Ayvahk kazalan gibi hud ciiriim ve baz1 kabahat vakalan hale-
d · I' lcmda tat bile olunacag~ m1 gostermektedir. 

U§lllan I~ga me ugraml$ yerlerdeki urn-
ran ve hatta irfan i~leri bu iskelelerin vari- Layihamn diger bir maddesi yeni u -
datile kar§llanmaktad1r. Mesela Bandu- suliin en mi.ihim bir esasma kanunun bel 
~~nm bugiin modern bir halde yeniden kemigine miitedairdir. Bu maddeye gore 
~cud. bulmasl iskelesinin varidah saye _ zabita, yakaladtgl su<;lu hakkmdaki de
smdedJr, denebilir. Bu varidat ellerinden lilleri tesbit ve maznunu derhal ve hi<;bir 
ahnmca Band1rmanm modern hastanesi yere gotiirmeksizin dogrudan dogruya 
orta mektebi. lcapanacak ve 300 000 lir~ Cumhuriyet Miiddeiumumisine teslim e
tnuk~bilinde mukavele yaptJklar: ve Ka- der. 
Pldag mtlarmdan ~ehrin civarma t' _ Kanunun tatbik1 noktasmdan huzuru
dikleri ~~~del~n. suyu ayarmda, r:k

1
:t nuzda hakim, mi.iddeiumumi ve zablta 

ondan yuz muh ~azla iyi su yanyolda memurlanna hitab ediyor ve diyorum ki, 
kalacakttr. Edrem1d, Ayval1k 1·,.1·n · kanunun h h d k' · 'dd' .. aym ana att1 me, u ci.iriim va a-
1' Hn IT.» lanm ciirmiin i§lendigi giin mutlaka hal-

ayreddin netice olarak iskele vari- letmek ve hiikme raptetmek kanunun pek 
dahmn sahil kasabalarln · · aqk 1' stedt·~· b' · t' Z b · d . umram tc;.tn a- "" gt 1r I$ tr. a ttaca aynt gun· 
h eta havay~ ne.~lmi ~ahiyetinde olup bu de Cumhuriyet miiddeiumumisine teslim 

ava kalktJgt gun •ehulen'n umran hayatJ edilmi• ola I 1 ~ • n •u<,; u ar, gene ayni gi.inde 
sonecegini kaydetti. ~~hkem.:ye sevkedilecek ve dava ayni 

Hamdi (Ordu) da evvelce verdigi bir gunde hukme raptedilmi~ olacaktJr. Mah· 
takrir iizerine Dahiliye Enciimeninden keme miinakid degilse mi.iddeiumumi 
<;lkan karan mevzuu bahsederek 1kt1sad mahkemeyi ic;timaa davet edecektir. 

Vekilinden bu kanunu geri almasmt ve . ~ii?deiumumi mahkemeye tevdi key
helediyeleri biiyi.ik bir vartadan kurtar- f1yehn1 pek istisnai hallerde yaln1z 24 
masmt teklif etti. saat tehir edebilir. 

Celal Bayar, memlekette bir tarife 1'n- Halbuk' b .. •· b I h 'k" b 1, ugun mer 1 u unan u um-
zt ah viicude getirmeyi mecburi k1lan se- !ere gore delilleri hemen tesbit edilmi§ o-
bebleri izah etti ve bunun ba•1nda b1'r de 1 k' I d d h' • an va a ar a a 1 maznunun ve onun-
nakliyatm emin ve muntazam surette ya- Ia birlikte magdur ve ,ahidlerin ifadele -
Pllmast meselesi oldugunu soyledi. Niha- rini ald1lctan sonra i$i ilkonce polis da -
ret iskele i~lerinin iktJsadi i~ler kadar as- iresine sevkeder. Orada noksanlan ik -

.er.i nakliyat meselelerinde de ehemm1'ye- I d'ld'k k dd · ti rna e I 1 ten sonra evra mi.i etumu -
Rl lcaydettikten sonra muntazam bir e- milige tevdi olunur. Miiddeiumumi me -

~ebiyatla belediye vaziyetlerinin te§hi- seleyi tamik eder ve noksanlari ya bizzat 
tlni liizumsuz buldu. veya zab1ta marifetile tamamlabr. Bun
! Verilen izahat lcafi goriilerek madde- dan sonra i$ ilk tahkikata tabi i§lerde is-
er ve kanun kabul edildi. tintaka ~evkleri icab eder. 

Adliye Vekilinin izahati l•t b"t" b I'k 'k II I( ~ e u un u ta 1 ve tav1 yo anni 
]' amutaym bugiinkii toplanhsmda as- birden kap1yan kanun layihas1 i~in der
~yki sulh mahkemelerinin vazifeli bulun- hal mahkemeye tevdi ve mahkemede de 
I~] a.n me~~ud ciiriimlerin muhakeme u- ayni giinde ve nihayet en yakm bir cel
l erme da1r kanunun miizakeresine ba§- sede intac miikellefiyetini koymaktadtr. 
~nlrken Adliye V ekili Saracoglu Siikrii LayihamiZ!n Biiyiik Millet Meclisi ta-

Soz alarak §Unlan soylemi~tir: rafmdan tasvibi Adliye Vekaletimizin 
h «- Davalann siiratle intact meselesi diger sahalarda da tazelik ve siirat ara -
b el~·~aman ve her yerde adli Jslahatm en masma k1ymetli bir te$vik olacakllr. 
de b a~h .hedefini te~kil eylemi$ ve Cite- Meclis yarmdan itibaren hergiin top-

en el'} hlr~ok tecriibelerin mevzuu ol - !anarak elindeki kanunlan ~1karacaktn. 
~~~~~- k~u .. md evzua gosterdigimiz alaka- Meclisin, aym 12 sinde tatil yapmas1 

ursu en muhtelif vesilelerle ar - muhtemeldir. 
. ........ , , .,,,.,.,.,.,.,.,.,.,., .. ,.,IIIIIIIIJmi«IJnlfflllflfiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIfiJIIIJIIf/llflllflflfiHIIIOUm•umuuuunoooo•oooo""'-

Madencilerimiz Bel~ikada se~im 
Dun Ankarada bir 

kongre yaptdar 
lin ~ara 8 (Telefonla) - Komiir ve 

Jt gruplan haricinde olan Tiirk ma _ 
denciligi miimessilleri bugiin iktJsad 
:\7 kilinin ba§kanhgmda bir toplant1 
Yapnu§lard1r. Celal Bayar toplantmm 
ll'laksad ve gayesini anlatan bir nutuk 
s1iylemi§ ve bugiin hali faaliyette olan 
'turk maden sanayii ve maden ihracat 
Politikast iizerinde gorii~lilmii~tiir. 

l3u gorii§melerde istihsal ve ihracat 
haio.m.mdan madenciligimizin halini ve 
lmikbalini alakadar eden kararlara va
t'llnu§trr. 

lliikfunet Tiirk madenciligi. hesabma 
elbirligile yapJlacak c;all§tnalarda aza -
ll'l1 miizaherette bulunacak ve bilhassa 
gerek i!Jtihsal, gerek ihracatta cihan pi
rasaSinm vaziyeti gozoniinde tutula -
cakttr. 

Koo.cre vazifesfni bitirmif ve Celal 
!ayar miimessillere te§ekkiir etmi§tir. 

Ka toliklerle sosyalistle:r 
ekseriyet kazandiiar 

B•·iiksel 8 (A.A.) - Eyaletlerde ya -
pdan intihablann neticeleri, katolik -
lerin 94. sosyalistlerin 20 ve liberalle -
rin 6 azahk kaybetmi§ olduklann1 gos
termektedir. 

Rexisteler yani fa§istler 78. komii -
nistler 20 ve Flaman ccepheciler• i 19 
azahk kazanmu~Iard1r. 

696 meb'ustan 224 ii katolik, 221 i 
sosyalist, 89 u liberal, 78 i rexiste, 50 si 
Flaman ccephech si, 27 si komiinisttir. 

Geri kalan meb'uslar da muhtelif u
fak partilere mensubdurlar. 

Y eni Ofia miimeuillikleri 
Ankara 8 (Telefonla) - ikbsad Ve -

kaleti .ii§ memleketlerde yeniden baz1 
Tiirkofis miimessillikleri ihdasma ka -
rar vermi§tir. Bu meyanda Arjantinde 
ihdas edilmekte olan miimessillige 
Tiirkofia m~vi..rlerinden Fuad tayin 

edild.f. 

Metaksasa itimad 

Sofulis diktatorliik 
fikrine inanm1yor 

Atina 8 (Hususi) - Metaksas kabi -
nesine kar~l takib ettikleri siyaseti de
gi§tirip degi§tirmiyecegi gazeteciler ta
rafmdan sorulan Hurriyetperver par -
tisi lider-i Sofulis, hiikumetin muhtelif 
meselelerin hallinde gecikmekte oldu
gu goriilmekteyse de bunda Ba§vekilin 
bir taksirini hissetmedigini, ancak ala
kadar Vekaletlerin muhalefet etmele -
rinden ileri geldigini ve hele baz1 kim
selerin Ba~vekile isnad etmek istedik -
leri diktatorliik fikrine kat'iyyen inan
madigmt soyliyerek ne kendisinin, ne 
de Hiirriyetperver partisinin hiikume -
ti iskat etmek aklllanndan bile ge<;me
digini ve General Metaksasm Antive
nizelistlerle te§riki mesai edecegi hak
kmdaki §ayialara inanmad1gm1 ilave et
mi§tir. 
Tevkil edilen komiini.t meb'u•lar 

Atina 8 (Hususi) - Volosta grev es
nasmda bir taktm kanh hadiselere mii
§evvik olduklan tahakkuk etmesi iize
rine tevkif edilen iki komiinist meb'u
sun tahliyelerini diger arkada§lan Ba§
vekilden istemi§lerdi. Ba§vekil yaphgt 
tetkikatta iki meb'usun tevkifi dogru -
dan dogruya verilen adli bir karar ne
ticesinde oldugunu gosterdiginden hii
kumetin adli flslere miidahale etmege 
hakk1 olmadt/P. cevabm1 vermi~tir. 

Nevyorkta bir kundak~1 
ortahg1 atefe verdi 

Nevyork 8 (A.A.) - Yangm c;1kar -
mak merakhs1 bir kundakc;t, burada fa
kirlerin oturmakta olduklar1 binalarm 
kiracilarmi deh§et ve tela§a dii§iirmii§ -
tiir. 

Bu kundak!;l, cumartesi ve pazar gii-
nii c;tkarmt§ oldugu bir siirii yangmlar
dan sonra bu sabah erkenden i§ine tek
rar koyulmu§ ve Harlende yedi binayJ 
ate§e vermi§tir. Bir ki§i i:ilmii§ ve 11 
ki§i yaralanmi§hr. Kundak~mm yap -
mJ§ oldugu bu son fenallk,. za~uret ve 
ihtiyac i~inde bulunan 75 atleyi zarara 
sokmu§tur. Bu meraklt kundakt;mm ta
kibine 300 polis memuru gonderilmi§tir. 

Biikre,te bir kaza 
Biikre§ 8 (A.A.) - Krahn memleke -

tine donii§iiniin altmct ytldoniimu mii -
nasebetile y apllan biiyiik bir askeri ge
.;id resrninde Kral ve biitiin resmi ze • 
vat haztr bulunmu tur. Bu merasimi, 
elim bir facia mateme garketmi§tir. 
Halka mahsus bir tribiin c;ok yi.iklii ol
dugundan, yrkilml~ ve bir ki§inin olii
miine ve yiizden fazla insanm yara -
lanmasma sebebiyet vermi§tir. 

Kral yarahlarm enkaz altmdan ~lka
nlmast i§inde bizzat hanr bulunmu§ -
tur. Yarahlar, hastaneye nakledilmi§ -
lerdir. 

Biikre§ 8 (A.A.) - Askeri merasim 
~snasmda yikdmi§ olan tribiiniin enkaZI 
altmdan en aZI 10 cesed c;1kanlmi§ oldu
gunu gozlerile gorenler soylemektedir
ler. 200 den fazla yarah §imdiden has -
taneye kaldmlmt§lardir. 

Bu faciadan biraz evvel ufak bir tri· 
bun daha y1kilarak birkat; ki§inin hafif 
.;:e yaralanmasma sebebiyet vermi~ti. 

Cezayir Miisliimanlarlntn 
Fransadan istedikleri 
Cezayir 8 (A.A.) - MiisHiman kon -

gresine i§tirak etmi§ olan altl bin Ce.
zayirli miisliiman chalkc;Ilar cephesi~ 
hiikfunetinden a§ag1daki metalibatta 
bulunmak i.izere bir takrir kabul etmi§-
lerdir. 

1 - Cezayir miisliima.nlarma vatan -
da§hk haklarmm kafftsinin bah§edil • 
mesi. Ayni zamanda miisliimanlar, ah -
kam1 §ahsiyeye miiteallik haklarrm mu
hafaza edeceklerdir. 

2 - Arab miisliimanlarmm FransiZ 
parlamentosunda miimessilleri bulun -
mast. 

3 - Arabcanm resmi lisan olarak ted-
risinin serbest olmas1 ve camilerde mez
heb serbestisi. 
Ankarada ~dd1ran bir kadm 

Ankara 8 (TelefQnla) - Karaoglanda 
cadde iizerinde elinde ac;1k ve keskin 
bir b1c;akla c;ok heyecanh bir halde ko§· 
makta olan bir bayan polisler tarafm
dan yakalandt ve elinden b1c;ag1 alm -

dJ. 
tsminin Basriye oldugu anla§llan ka-

dmm birdenbire delirdigi anlB§tldJ. 
Kendisi tedavi altrna ahnd1. 

Kadm1 zorla ka~Jrmak 
iatemitler 

tzmir 8 (Telefonla) - Bugiin Kor -
donda bir kadm kac;1rma hadisesi ol -
mu§tur. Siiratle gec;mekte olan bir o -
tomobilden bir kadm1n (imdad) diye 
bagJrdigmi duyan polisler arabay1 ta -
kibe ba§larnt§lardtr. Bu takib bir miid
det devam etmi§, nihayet kac;anlar a -
rabadan bir kadm1 atarak ortadan kay
bolmu§lardir. 

Kac;mlan kadmm ismi Makbuledir. 
Verdigi ifadede, Menemen Ziraat me -
muru ve arkada§larile beraber bir eg -
lentiye gittigini, orada bir miiddet o -
turduktan sonra kendisini zorla Mene
mene ka~U'm&k: ~tediklerini soylemi§
tit', 

URDDA 
AZILAR 

Yazan: Ismail Habib 

Nigdenin iki §ahlani§I 
-------------------

Susuz · ~e,me ve 
hirer fehid 

ihtiyar kale; ikinizi 
gibi selamhyorum! 

de 

Alaeddin camisi kar§ISmda, bir sokak 
duvarmm bogriinde, kavisli bir kemer
le siislii , mermer kitabeli, susuz ve mus
luksuz, eski bir c;e§me vardtr. 676 da, 
yani on iic;iincii asrm son c;eyregi ba§m
da yap1lmi§ bir ~e§me. Tepe yiiksek ol
dugu ic;in oraya su getirilemez. <;ok de
rin bir kuyu kazmi§lar, di:inme dolab -
larla ~1kanlan suyu bir yalakla biiyiik 
bir hazneye doldurmu§lar. Musluklarm
dan bol bol akan kuyu suyunu halk, bir 
pmardan geliyor gibi kolayca testileri -
ne doldurarak bu haytrh ~e§meyi yap
tirana dualar edip durmu§. Bu yedi a
sirllk ~e§meden artik su akm1yor, fa -
kat onun musluksuz oluklarmdan gii -
riiltiilii bir tarih, kiZll bir ~aghyan ha -
Linde halii ve sessizce aktp durmaktad1r. 

<;e§meyi yaptlramn kim oldugunu es
merle§mi§ mermer kitabeden i:igreni -
yoruz: Hat1roglu ~erefeddin Mesud. Bu, 
Nigde Beyi idi. Koca Selc;uk devletinin 
Mogollar elinde oyuncak olw~una yam
yor. Di:irdiincii K1hc Asian, Prenses Hii
davendin babas1, bir hlikiimdar degil, 
Mogollarm zavalh bir korkulugudur. 
HatJroglu once bu korkulugu kald1r -
mayt kurdu; me§hur Pervane ile birle -
§erek onu Aksarayda 6~~. te. i:ildiir~iiyor. 
Yapt1g1 cinayet bekledigt h1dayeh do -
gurmadt. 

Oldii1iilen hiikiimdarm yerine gec;m-
len oglu Gtyaseddin c;ok kiic;iik oldugu 
i~in Pervane kendine naib sec;ilmi§, o 
da nahm hep kendine yontmaga ba§la -
mi§ti. Ortahk gene karmakan§, Mo -
gol merdanesi gene Anadvoluyu eziyor. 
Hahroglu i§i dogrudan dogruya omuzu
na ald1 bir ordu ile apans1z Kayseriye 
yiiriir , '§ehri ahr, Sel~uk hiikii~~arile 
biitiin iimerasmt esir ederek Ntgdeye 
getirir. Nigde artik devlet merkezi gi
bi, Nigde dag1lan Anadolu b~ligini .. ~.e
niden kuracak gibi ; Hahroglu butun 
dualan kendine tophyan bir iimid oldu. 

Fakat deh§etli Mogollara kar§I Ana -
dolu tek ba§Ina kalkmamaz. Hahroglu 
miisliiman Anadoluyu put perest Mo -
goldan kurtarmak ic;in ~usliiman MlSl
rm yardtmmt elde etmege ~al~~ti. Kar
de§i Ziyaeddini M1s1ra davetc;t olar~.k 
gonderiyor. Mtstr Sultam Baybars bu
yiik bir ordu ile Anadolunun yardlmma 
ko§ar. Kar§lsma ~tkan Mogol o~dusunu 
Elbistan taraflarmda tuzbuz etti. Bay -
bars, Kayseriye ge1ir, Selc;uk .tahtma a
turur, ba§ma Sel~uk tacml gtyer. Ana-
dolu bayram i~inde. 

Fakat be o? Birkac; hafta s?nra !"1~~1r 
hiikiimdan ~ekilip memlek~tme .don~ v: 

r Guya Anadolu beylermde tsted1g1 
yo · d' b' 1 t' birligi gi:irmemi§. Gi:irme lyse Jr e§ I -
reydi. Anadoluya sadece birkac; hafta -
hk bir aman getirdi. Fakat amanm so -
nu pek yamanmt§. M~~~:.hlara bir§ey 
yapamtyan Mogollar but~n hm~l~nm 
bizden c;tkardtlar. Hahroglu, Develi ta
raflarmda maghib edilerek Nigdede a-
51}d1 ve Mogollar palalarm1 c;ekip i.ic; yiiz 
bin Anadolu Tiirkiinii kestiler. 1stiklal 
yerine oliimiin tirpam. 

o zamamn biiyiik alimlerinden Kon
yah Sadreddin farisi bir §iirle (1) Ana
dolunun mahvolan beylerine actkh bir 
mersiye yazarken Hatlrogullarmdan da 
§i:iyle bahsediyordu: 

Sayle , ey zamane, Hattroglu §erefed
dinin mevkii ki goklere degecek kadar 
yiiksekti. ne oldu? Anadolunun sahib • 
karant ve zamane beylerinin beyi idi o. 
Biitiin emirler onun oniinde c;ocuklar 
gibi aciz kaltrLardt. Karde§i Ziyaeddin 
ki i§ bitirlikte en ileri ve cenk meyda -
nt11da bir aslandt; ne denir, i§te hepsi 
hayat meclisinin faniligi ic;indert. ecel 
§arabmt iqerek goc;iip gittiler. 

Hatlroglu ~e§mesi; Anadolu istikiali 
ic;in §ahlanan c;e§me. 0 istiklale kurban 
giden iic; yiiz bin Tiirkiin kam bu c;e§ -
menin kupkuru musluklarmdan hala 
k1z1l k1zll ak1yor. Sand1m ki c;e§meye 
dokunsam lozgm bir levha gibi elimi ya
kacak. Yaralar kapamr, qe§meler kurur; 
fakat habra kapamr m1? Yedi as1r a§a
rak hala kanay1p duruyn: i§te. 

*** 
Nigde kalesi; zamanmda ne ha§metli 

§eymi§ o. Katib <;elebinin iic; kath, mi
nare boylu ve fstanbuldak1 Eski Saray
dan daha gosteri§li oldugunu soyledigi 
bu kaleden §imdi yalmz, Alaeddin tepe
sinin §imal tarafmda sahiden minare 
boylu, kahn, hala heybetli bir burl( kal
mt§. 0 yalmz bir kale arbg1 degil, bir 
habra abidesidir. Onun tunc; govdesine 
iyi bak: Bu biirc;, tam on yedinc~ as1r 
ortasmda koskoca imparatorlugu zan -

gi.r zangi.r titreterek yendi. 
On yedinci as1r ortas1. Deli lbrahimin 

saltanat siirdiigii degil, saltanah timar

hanelendirdigi devir. Devletin ba§l yok; 
devletin ba§mda Cincinin iifuriigii ve 
Kosemin fitnesi var. Haris ana, deli o

gul; ana, oglunu bogdurttu. Sipahiler 
Padi§Clh kam davasile ayakland1lar Sul 
tanahmedde onlarla Yeniqeriler arasm-

da kanh bir cenk. Yenic;eriler galebe 
c;ald1. Ytgm y1gm Sipahiler, bogdurulup 
denize ahhyor. Atanlar dev§ irmedir; a
tllanlar Anadolu askeri. Bagn yamk A
nadolu ba§tan ba§a iirperdi. Nigdeden 
Abdiinnebi nammda bir csahibi huruc• 
qikiyor. Kale biirciine biiyiik bir san -
cak ashrd1. Anadolu Sipahilert ve Ana
dolu silah§orlan akm akm o sancagm 
altma toplamyorlar. ~ehrin etrafma sa
ytslz c;adular kurulmu§tur. Nigdenin ic;i 
dt§l birdenbire mah§erle§ivermi§ti. 

Kimdir bu Abdiinnebi? Eski bir Sipa
hi zorbas1yd1. Dorduncii Murad, Sipa -
hilerin kokiinu kaZimaga kalkhg1 vakit 
sinip sakland1. Fakat dirilen i:ilii gibi 
ya§amak neye? Sarayda akrabasmdan 
bir pa§a var; onun yanma geldi; boynu
na bir kemend ilmikledi; kemendin u
cunu pa§aya verdi; hiinkarm keyifli btr 
zamam imi§, bu halle huzura g1rmce 
Padi§ah bir yandan giilerek, bir yandan 
da Padi§ahhk icabt giirliyerek sorar: 

- Bu ne? 
- Padi§ah1m, ya bu kemendi qekiver, 

bu can gitsin; ya bu kemendi c;ozdiirii -
ver, bu can kurtulsun! 

Pehlivan yapth giicli.i kuvvetli, iri
yan Murad, kar§Ismda bu si:izleri si:iy -
liyen boynu kemendli adama bakh: 0 
ne boy posttu o; c;am yarmas1 gibi, da~ 
parc;as1 gibi, dokme heykel gibi bir a
dam. trade etti: 

- Bir k1yafetli kafirdir , varm Kap1 -
ctlar Kethiidas1 eylen! 

K1yafetli Abdiinnebi kurnazd1r da: 
Saga c;att1 , solu kandudt; biiyiik servet
ler toplad1ktan sonra gidip Nigdeye yer
le§ti. Bahc;eler, <;iftlikler ald1; ko§kler, 
konaklar yaphrd1; para ile devletten 
mans1blar, voyvadahklar kopard1. Miilk 
ler miilkleri, servetler servetleri dogu
ruyor. Zenginligi arthkc;a adamlar1; a
darnlan arttlkc;a kuvveti; kuvveti art -
hk~a... Her kuvvetten ciir'et c;tkmaz, 
fakat ciir'et hep kuvvetten c;1kar. Ab -
diinnebi koskoca devlete kar§l huruc e
diyor. 

Neye huruc etti? Ne, odedigi voyva
dahk parasm1 inkar ettiler diye, hmc 
ic;in; ne Sipahilere yaptlan katilden son
ra kendine de ktyarlar diye, korku ic;in; 
s1rf devleti kurtarmm diye, fikir ic;in 
ortaya atJhyor. 

Bak, kans1m bo§aytp helalla§h, git -
mek var, donmek yok diye. Biitiin mal -
lanm, mfilklerini sabp nakde ~evirdi; 
bak, biitiin ordunun masranm kendi o
diiyor. Kimsenin khna dokunuldugu 
yok. Nigde kalesinin bi.irciine ashrd1g1 
sancak bir dava bayrag1 idi; ordu bir 
clava ordusu, §ef bir clava adam1. 

Bak, istanbul bile onlara asi fetvast 
c;1karamadt. Biiti.in Anadoluyu, davanm 
havasile kucakhya kucakhya gidiyor -
lar. l;)ehirler hep kapllanm a~ti. Onle -
rinden devlet kuvvetleri ya kac;ti, ya 
dehalet etti. Muzaffer ordu fzmittedir. 
istanbul allak bullak. Ordu gonderdi -
ler; gidenler gelenlerin tarafma gec;i -
verdi. Abdiinnebi, Uskiidardad1r. ~a§l -
ran Yeni~eriler yalvar1p yakanp Sipa -
hilerle uyu§tular. tJskiidara sancak <;1-
kanldt. Peygamberden kaldigi si:iylenen 
mukaddes sancak. Kay1§dag1 eteklerin
de son <;arpi§ma; Abdiinnebi gene galib. 
Artlk istanbulun yapabilecegi hic;bir §ey 
) ok. Anadolu, !stan bulla biitiin hesabl
m temizliyecek . 

Fakat ne o? Abdiinnebi, zafer gece -
sinin karanhg1 i~inde biitiin ordusunu 
ahp geri dondil. istanbul da sevincden 
§a§kma donmii§tii. Boyle birdenbire ne
ye c;ekildi? Korkmu§ dediler; bir adam 
her korkulacak §eyi tepeledikten sonra 
m1 korkar? Ne deniz, ne §U, ne bu; 1is
kiidar s1rhna dikilen Peygamber sanca
g1; Sarayb~nu s1rtmda oturan Peygam
ber vekili; din, an'ane; iiliilemir, isyan, 
hulasa kafalarm karanhg1 ic;inde veh -
min alevden c;engelile oriilii biiyi.ik is -
tifham... Her kuvveti yen en Abd\m -
nebi sadece vehme yenildi. 

••• 
Alaeddin tepesinin orta b6griinde Ha

hroglu c;e§mesi, §imal loyismda eski ka
leden kalma parc;a. 1kisi de, di:irt as1r 
arahkla hirer §ahlam~ yaptl; ikisi de 
hiisranla bitti. Qe§me ile kale hala cyap
tlk, fakat ne yaz1k, baijaramadik• diye 
tasah tasah boyun biikiiyorlar. Zaferle 
biten §ahlam§larda c;ok kere zaferin 
aydmhgl §Rhlanl§ID ~iirini orter. Fakat 
zafere erem~en biiyiik §ahlam~lar; da
valarm §ahlanl§l; bunlarda §ehadete 
benzer bir ~ey vard1r; susuz c;e§me ve 
ihtiyar kale: tkinizi de hirer §ehid gibi 

selamhyorum. 
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[1] Sadreddln Konevlnin bu farlsl §liri 
hakkmda Adana mmtakasi Maarif Emlnl 
iken c1kard1~1m <Maa.rlf Mecmuas1:. mn 
15 mart 1928 tarlhll blrlncl sayunnda ma
him.at vard1r. ~lirln farisi metnl Ma.arlf 
Vekaleti Kiitiibhaneler miidiirii Hasan 
Fehmlnin hlmmetlle elde edllml§ti. 

ttalya tehdidkar 
goriinmiyecek 

Gazeteler 
hiicumdan 

ingiltereye 
vazg~tiler 

Roma 8 (A.A.) - Havas ajansmdan: 
Siyasi mii~ahidler, ttalya hiikfun.eti

nin halihaz1rda zecri tedbirleri tatbik 
eden devletlere kar§I 1talyanm tehdid
kar bir hatt1 hareket kabul etmi§ ol • 
dugu intlbamt verebilecek her tiirlii 
hareketten son derece ihti.mamla ~e _ 
kinmekte oldugunu kaydetmektedirler. 

Mii§ahidlerin bu beyanahm senelik 
italyan manevralarmm gec;en sene ol
dugu gibi Bolzano mmtakasmda yaptl
mtyarak Napoli ve Bari mmtakalannda 
yapllmakta olmas1 da teyid etmektedir. 

Yan resmi mehafil , italyanm daha 
senelerce Habe~istanda ugrB§acaguu 
bir kere daha kaydetmekte ve M. Mu
solininin an'anevi siyasetinin Avrupa
nm bir talum kovalisyonlara e.yr1lma -
sma mani olmak oldugunu hatirlatmak
tadirlar. 

ltalyan gazeteleri, §imdi lngiltereye 
kar§l hiicumlarda bulunmaktan tama -
mile vazgec;mi§tir. Bunun da bilhassa 
sebebi Sir Samuel Hoareun Bahriye Bi
rinci Lordluguna tayin edilmesidir. Bu 
tayin, italyada sempati ile kar§Ilarunl~
tlr. 

Atatiirk diin istanbuldan 
ge~erek Ankaraya 

gittiler 
[Ba~taratl 1 fncf sahtfede] 

V apur iskeleden aynhrken Atatiirk 
giivertede tC§yie gelenleri selamlanu~ 
sahil boyunu dofduran kesif bir halk kiit• 
lesi de siirekli alkJ~lar ve « Y a~a» sesle· 
rile Atatiirke olan candan sevgilerini iz
har etmi~lerdir. Parti ba§kamm1z da A· 
tatiirlce refakat etmektedir. 

Bursa 8 (A. A.) - Atatiirk Mu • 
danya yolu ile §ehrimizden aynld1lar. 
Haydarpa§a iizerinden Ankaraya hare• 
ket buyuracaklard1r. 

fstanbul 8 (A. A.) - Atatiirk saat 
24 te Haydarpa§adan Ankaraya hare
ket etmi§lerdir. --.-.--
Filistinde adeta hakiki 

muharebe oluyor 
I Ba~tarat1 1 fnct sahttedel 

idare ilan edilecegine dair bir §ayia do -
la~maktadu. 

Bir '<ok liderler, bilhassa Arab ko -
mitesi §efi Ali Bey ve Abdiilhadi tevkif 
edilmi~lerdir. 

Emir Abdullahrn tavassutu 
bofa ~rktt 

Kudiis 8 (A.A.) - Arab gencligi, 
Mandater devlete ve Yahudilere kar~1 
silahh mi.icadelenin devamm1 arzu et _ 
mekte ve hareketin kom§u memleketlere 
ve bilhassa Suriyeye sirayetinin kendile
rine biiyi.ik yard1m1 dokunacag1 fikrinde 
bulunmaktadtr. 

Emir Abdullahm tavassutunun muvaf
fakiyetsizliginden sonra daha ziyade sa
rahat kesbetmi~tir lei Arab §efleri muta
vaat etmek niyetinde degildirler, bilakis 
istekleri, biitiin kuvvetlerile greve devam 
eylemektir. · 

Arab kadtnlartntn bir miiracaati 
Kudiis 8 (A.A.) - Arab tacirler. 

esash g1da maddelerinin satl§I i<;in bir 
merkezi kooperatif viicude getirmi§ler • 
dir. 

Di~er taraftan Arab kadrnlan komi• 
tesi, fngiliz kadmlanna hitab eden bir 
beyanname ne~rederek onlardan Arab 
davasmm hakh oldugunu tammalann1 
istemi$tir. 

Karr,rklrk devam ediyor 
Londra 8 (Hususi) - Filistinde 

kan§lkhklar bugiin de devam etmi§tir. 
Kudiiste bir lngiliz askeri Arablar C.:ua
fmdan yaralanml§hr. 

Kudiiste Yafa kapiSinda da bir bom
ba ahlml§ yirmi ki~i yaralanml§tlr. 

Arab lideri Abdi.ilhadi bugiin MISlr 
hududunda bir kampa siiriilmii§tiir. 

lngiliz askerlerinin kendilerine verilen 
emirlere itaat etmediklerine ve bu yiizden 
15 tngiliz askerinin oldiiriildiigiine .fair 
baz1 yabanc1 memleketlerde 9kan haber
ler resmi fngiliz mehafili tarafmdan t~k
zib edilmektedir. 

A~1k te,ekkiir 
Vukuu vefatile bizleri gayrikabili 

tahammiil ve telafi bir surette keder -
dide eden sevgili zevcem ve muhterem 
annemiz Bayan Saniye <;illinin cena -
zesine gerek bizzat i§tirak etmek sure
tile gerekse telgraf ve yaz1 ile bizleri 
bu elemli giinlerimizde teselliye k<>i<ln 
akraba, ehibba ve dostlanrrnzm unuta
miyacagumz bu lutuflanna ayn ayn 
bizzat te§ekkiir etmek i.mkanma buyiik 
teessiiriimiiz mani oldugundan kendi
lerine en derin sayg1 ve te§ekkiirlerimi
zin ibiagm1 saym gazetenizden dileriz. 

Eski Naf1a Vekili miihendis: Ahrned 
Muhtar <;illi, <;ocuklan: Sahire <;illi , 
Behire Kantoglu, Haldun Qilli, Da _ 

mad1 Sedad Kantoglu 
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KU~iik 
Hikiye I§ i§ten ge~mi~J 

Piyanoda giizel bir parc;a c;a!tyordu. 
Ac;tk mavi gozlerini uzaklara dikmi§ti . 
Bugiin ic;inde, anlamadtgt bir eziklik, bir 
kmkhk vardt. Parmaklan tu§larda hafif 
hafif dola§tyordu. Sag taraftaki pence -
reden dii§en t§tklar, profiline lath bir gol· 
ge i§liyordu. 

Anstzm, karde§i N a§idin sesini duydu: 
- Miijgan!.. 
V e N a§id sesle beraber, hergiin, her 

giin oldugu llibi, riizgar htzile ic;eriye 
girdi: 

- Gene mi piyano L Budala!tk edi
yorsun .. Sen de bahk avlamaga ah§san, 
:vallahi piyanoyu satt!tga c;tkamdm .. 

N a§id, son zamanlarda ba!tk avct!t -
gma merak saldtrmt§tl. Amma, her de • 
fasmda getirdigi baltklan, ba§kalann • 
dan satm altyordu. Bunu Miijgan da bi
liyordu. F akat ses c;tkarmtyordu. N a§id, 
onlan nastl tuttugunu anlattrken, yala -
nma kendini bile inandmyordu. Miijgan, 
kendi kendine: 

- Bir yalan - diyordu • ve bir yalana 
inanmak ihtiyact! .. Mademki bunu sevi
yor ve mademki bunda bir zarar yak -
tur .. ~u hal de varsm soylesin zaval!t! 

Na§id, bugiin de oyle yaptt ve bir a
raltk, alnma vurdu: 

- Tiiiiiiiih -dedi- unuttum .. 

- Haberin yok; Vedad burada .. 
Diin ak§am ekspresle gelmi§. Demin 
gordiim. Seni sordu. Belki i:igleden son
ra ziyaretine gelecek .. 

Miijganm kalbi §iddetle c;:arptt. Yii -
zii pembele§ti ve bu heyecamm gizlemek 
ic;in, ba§tnt c;:evirdi. Hafif bir sesle ve 
zoraki bir tabiilikle: 

- Y a -dedi- demek ki gelmi§ ha! 
- Gelmi§ ya !. . . Hem de sorma! .. 
Vedad soziinii tamamlamadt. Elini al

nma siper ederek sahili gozden gec;:irme
ge ba§ladt: 

- hte mavi sandal.. lc;indeki miite
kaid bir zabitmi§. F akat oyle bahk tu -
tuyor ki, hayret... Sanki bah klan man
yatizma ediyor ve zaval!tlar hirer hirer 
sepetine giriyorlar .. Ho§; ben ondan ge
ri kalmtyorum ya ... 

Miijgan hafifc;:e ka§lanm c;:atlt. N a~i
din yanm kalan ciimlesinin sonu ne idi?. 
Vedad, onlarm uzak saytlmtyan bir ak
rabast idi. fsvic;:rede hukuk tahsili yapt· 
yordu. Daha bir yth kalmt§ll. <;ocukluk
lan beraber gec;mi§ti. Fa kat bu beraber 
gec;en zaman, kendini hissettirmeden, 
Miijgamn kalbinde, manast ve mahiyeti 
sonradan anla~tlan bazt i,aretler r;izmi§
ti. Hattra ve ~ocukluk arkada~hgt, ytllar 
ger;tikr;e, sanki a~t vurulmu~ bir fidan gi
bi, bamba§ka bir meyva vermi§ti Muj -
gan, iki ytl var ki, arhk ic;:indeki ~eyi te§· 
his etmi~ bulunuyordu. Fakat Vedadm 
ne dii~iindiigiinu bilmiyordu. Daha de -
min piyano r;alarken bile, ayni yese ken
dini kaptnmt§h. Demek ki Vedad r;tka
gelmi§ti. F akat ... 

- Soylesene, Na~id, Vedadla beraber 
mi bahga gittiniz L 

- Y ok camm, V edad kendisi bahk 
olmu§ zaten ... 

- Anlamadtm!. 
- Oyle ya, kendisini ba~ka birisinin 

voltasma kaphrmt~ ... 
- Si:iyledigin si:izlerde bir nevi «ba

}Jk hastahgt» arazt var. Her ~eyde bir 
«bahk» kelimesi r;tktp geliyor. 

- Hie; te degil.. Bir Franstz klZI ile 
beraber gelmi§, onu soylemek istedim. 

Miijgan hafifc;:e sarardt. F akat kendini 
topladt, ses r;tkarmadt. 

~~~ 

Vedad i:igleden sonra gelmi§ti. N a~id 
uykuda idi. Mujgan onu, giilerek ve ta
bil §ekilde kar§tladt. lc;:i, tamir edilemi • 
yecek kadar parc;alanmt§tJ. Fa kat guru • 
runu muhafaza edecekti. Esasen arala
nnda hic;bir §ey de yoktu. Vedad, suc;lu 
bir insan gibi konu§uyordu. Sozlerinde, 
mevzulannda bir karga§ahk vardt. Bir 
arahk Miijgan sordu: 

- Bize nisanlmm p;etirmediniz? 

«Cumhuriyeb in zabrta romanr: 74 

Yazan: Charles de Richter 
Cedric Lacy dii§iindii; bulundugu 

vaziyeti, iizerine aldtgt vazife ile yapma· 
s1 laztm gelen rolii mukayeseye ugra§hgt 
anla§thyordu. Bu vazifeden ho,Iandtgt 
veya nefret duydugu belli degildi. 

Si:iy)iyecek birka~ kelime aradt ve hie; 
bir§ey bulamadt. Mis Thaissa Strafford 
soze ba,Iamak mecburiyetinin kendisine 
dii§tiigiinii takdir ederek zabite: 

- cedric! diye hitab etti. Sesi o ka
dar hafifti ki daha ziyade bir mmlttya 
benziyordu. Sonra gene ktz devam etti: 

- Bu ak§am gelip sizi gormem icab 
ediyordu. T alih bana yardtm etti. 

Bu sozler Cedric Lacyye o kadar ra
bttastz goriindii ki zabit kendini tutama
dt: 

- Thaissa, diye soylendi, Allaha§kt-

-
Vedad, bir kahkaha ath. Ayaga kalk

tJ, elini pantolonunun cebine soktu. Bi -
raz gezindi. Sonra ciddile§ti: 

- Eminol ki, dedi, ona kar§t i.:;imde 
hie; mi, hie; bir §ey hissetmiyorum. Bir te
sadiifle tam§lik. Gelmekte tsrar etti. Kt
ramadtm, yiiziim tutmadt. Simdi de ba -
§tmdan savamtyorum. Senden hie; bir §ey 
gizlemem Miijgan 1.. <;ocuklugumuzda 
oldugu gibi, ~i!Udi de seninle dogru ko -
nu§mak isterim .. . Herneyse, bu mevzuu 
bJrakahm, c;:iinkii beni de sinirlendiriyor ... 

Vedad_,_ Miijgam dikkatle siizdii. 
Miijgan, art1k c;ocuk degi), gene, giizel, 
bir klZdt. 

- Rica ederim Miijgan 1.. Y alvan • 
nm sana!... Bana, guy a benimle sevi~i
yormu§sun, beni sevmiyormu§sun, ara· 
mtzda miinasebetimiz varmt§, hatta ni
~anlt imi§iz gibi, bir mektub yazacakstn .. 
Mektubu, bizim F ranstz madam, her • 
halde a~acak ve bittabi, benimle ya§a • 
makl1gm imkanstzhgmt anhyarak bnaktp 
gidecek .. . Ne olur, kuzum, peki deyi -
ver .. Sakadan degil mi bu?.. Bir defa • 
ctk .. Bir mektubcuk ... 

Vedad, Miijgamn ellerini tutmu§, yal-
vanyordu: 

- Olur degil mi, soyle, peki de? 

- Peki, peki 1.. Y azacagtm .. 

- Soz miD .. 

- Si:izl... 

Vedad, sevincinden, Allaha tsmarla
dtk, bile diyemedi, c;tktt, gitti. Miijgan 
gec;irdigi irade miicadelesinden yorgun 
c;tkmt~ gibi bir kanapeye ytkt!dt. 

- Of, ne azab yarabbi !.. Benden 
~akactk mektub istiyor. Ben, onun i~le • 
rine vastta olacag1m. Bilse ve anlasa ki, 
ic;im, cehennem gibi yamyor .. 

Diye mmldandt. F akat bir sa at sonra 
mektubu yazmaga ba~ladt. 0, kendi ha
kiki ic;ini anlaliyordu. 

«- Senelerce, senelerce, diyordu. 
Gozlerim uzak yollarda, ic;:im iimidlerin 
kucaRmda, hep seni bekledim. HayatJ, 
ancak senin hayalinin arkasmda seyredi
yordum. Ba§ka bir elin bu haya)i benden, 
benim i~imden si:ikiip alabilmesi ihtima -
lile, o kadar act ve buhranh geceler ge
~irdim ki ... Vedad 1.. Senin yanmda ta
dacail:tm saadeti dii~iindiikr;e, talihin be
ni k1skanmasmdan korkuyorum.» 

M~:ktub c;ok uzun olmu tu. Bir c;ok 
yerlerinde, aglamaktan kendini alama • 
mt~tl. Vedadt seviyordu: 

- Biitiin bu hakiki &eyleri him ya
lan, hirer komedya, hirer ~aka sana • 
cak !.. Bu, benim i.:;in, benim a~ktm ic;in 
ne act bir i~tir?. 

Mektubu o giin gonderdi. Ertesi sabah 
bir yenisini, ogle vakti ii~iinciisiinii, daha 
ertesi gi.in dordiinciisiinii yazdt. lki giin 
sonra Vedad geldi. S1rtmdan biiyiik bir 
yiik atmt~ gibiydi .. F akat biraz durgun 
ve hiiziinli.i idi: 

- Bitti -dedi- sana c;ok te§ekkiir ede
rim Miijgan .. Gitti .. 

Fazla konu$amadtlar; Na§id ic;eriye 
girdi. Miiigan o ak~am en buhranh ge
cesini gecirdi, onu gene N a~idin yakm 
bir dostu istiyordu. Miijgan, amcasmm 
biitiin ISTanna ragmen, bu teklifi ~imdiye 
kadar hep redle kar~tlamt~tJ. F akat ma
demki V edaddan arttk iimidini kesmi~ti. 
Onu unutmak i~in bir mecburiyet altma 
girmek laztmdt. Sabahleyin ilk i§i, amca
sma tel don ederek: 

- Muvafakat ediyoruml 
Soziinii soylemek oldu. Amcasmm se

vincine payan voktu. Ona bir ~eyler soy
lemek istedi. Fa kat beri tarafta, Mi.ijF(an, 
baygm bir halde telefon masasmm dibi
ne yuvarlanmt§l!. 

*** 
Miijgan, ertesi giin Vedaddan ~u 

mektubu aldt: 
«Cocukluktan sonra, biitiin iimidle

rime ragmen, ne kadar aynldtgtmtzt ve 
aram1zda ne biiyiik mesafelerin ba&ladt
~Im S<ordiim. Nisanlanaca~tniZI da duy-

na olsun, ne si:iylediginizi biliyor musu • 
nuz? Benim bur ada bulundugumu ve §U 

saatte biitiin Londrada polislerin stzt a
ramakla me§gul oldugunu nastl unutu
yorsunuz ~. 

Gene ktz bu sozlere hie; dikkat etme
mi§ goriinerek devam c:tti: 

- Bu ak§am buraya anneme kar~t son 
vazifemi ifa etmek iizere geldim Cedric. 
Onu affettigimi ogrenmesini nekadar is
terdim. Ciinkii ne o, ne ben hadiselerin 
boyle bitmesini arzu etmezdik. Mukad
derat onu bu yola sevketti. 

Gene ktz elini Lady Morganem yattt
gl yataga uzath. Bu manzara Cedric 
Lacynin haftzasmda, vaktile Sir Basil 
Hamplona anlathgt Hamletin ~u mts -
ralanm canlandtrmt~li: 

« Yiireginde annene kar~t fena bir his 
besleme; onu Allaha btrakl» 

lhtimal o dakikada, gene ktz da ayni 
ciimleyi mi dii§iiniiyordu? Kimbilir I. 

Bir dakika sonra Thaissa ellerini kal
d!rdt ve ba~mt silkerek Cedric Lacyye 
dogru dondii: 

CUMHURIYET 

Bir giinde dort 

cerh vak'ast oldu 
lzmir limantndaki 

faciantn avas1 
Yarahlardan birinin • 
vaziyeti ~ok t~hlikelidir lnebolu vapurunu batJr nlar 

ISTANBUL: 
18 sahne musiklsl (pHl.k) - 19 haberle: 

19,15 muhtellf pHiklar veya retrans!])l.l 
yon - 20 keman solo, stUdyo san'atkfJIS 
tarafmdan • 20,30 stiidyo orkestrala!l 

Fatihte oturan Ahmed isminde bir 
adam bundan dort sene evvel Meliha 
isminde bir kadmla evlenmi~tir. 

Aradan seneler gec;ince Meliha koca
smdan yiiz !;evirmi§, Ali isminde bir 
bakkalla sevi~erek evinden kac;mt§, giz
li bir surette Ali ile ya§amaga ba§la -
m1~ttr. Ahmed, bu i§e fena halde k1z -
d1gmdan bakkal Aliyi aramaga ba§la -
mt~, Ahmedle Ali diin sabah Fatih par
kmda kaT§! kar§tya gelmi~lerdir. 

Ahmed, Alinin yamna yakla§ml§ ve 
ckartrnl elimden alanm aktbeti budun 
diyerek belinden c;tkardtgl bu;agt Ali -
nin arkasma saplarnl§tlr. Bu taarruz 
kar§lSlnda §a§lTan Ali kendini topla -
maga vakit bulmadan ikinci bir b1c;ak 
daha yerni§tir. 

Ald1g1 yaralarm tesirile yere dii§en 
Ali elini yaralarmm iistiine kap1yarak 
kan akmamastm temin etmek isterni§ 
ve bir yandan da feryada ba§laml§hr. 
Fakat Ahmed, b1c;agm1 Aliye bir kere 
daha saplaml§ ve ka!;mi~tlr. 

Hadise yerine gelen polisler yarahy1 
hastaneye kald1rm1§lar, su~luyu da bir 
miiddet sonra yakalamt$lardll'. Yarah 
Alinin vaziyeti tehlikelidir. 

Sarho,larm yaphgt marilet 
Cmer, Ahmed ve Habib oglu Cmer a

dmda lie; arkada§ Mecidiye koyiinde ra
kl ic;m.i~ler ve ~i§liye dogru yiiriime~e 
ba§lami§lardir. 

Yolda kadmlara laf atmaga ve elle 
sarkmtthk etmege ba§ladtklarmdan o -
radan ge~en ve sarho§larm bu halini 
goren S1tkt isminde birisi sarho~larm 
bu hareketine miidahale etmi§, rakmm 
tesirile kavga c;1karmak ic;in f1rsat arl
yan saho§lar da S1tkmm etraftm c;evi -
rerek d1ivii§e b~~am19lard1r. 

Sarho§lardan Orner b1c;agrm ~1kara • 
rak Sitk1y1 ii<; yerinden yaralami§tlr. 
Y arah $i§li hastanesine kaldmlml§, 
suc;lular yakalanml§br. 

Demirle yaralamtf 
Mehmed isminde bir adam, Unkapa

nmda oturan Dumanla karlSl Haticeyi 
bir alacak yiiziinden demirle ag1rca ya
ralami§tlr. 

Yarahlar tedavi altma altnmt§, sue; -
lu yakalanmi§tlr. 

Evvela Jovuftiiler aonra 
birbirlerini yaraladtlar 

Bahkpazarmda Liileci soka~ndan son 
derece sarho§ bir halde g~en Aksaray
lt Muharremle Unkapanh $evket nara 
atmak yiiziinden kavga etme~e ba~la -
mt§lardtr. 

tki sarho§ evvela birbirlerini yum -
rukla dovmii§ler, sonra da b1~aklarm1 
c;tkarm!§lardtr. Muharrem :;ievketi kar
nmdan ve kolundan, :;levket te Muhar
remi bogazmdan yaralaml§tll': 

Eli bic;akh adamlar, birbirlerini ol -
diirmek iizere iken yeti§en polisler ta
rafmdan yakalannu§ ve tedavi altma 
almml§lardu. 

afitaj tahkikatl 
Afi§aj yolsuzluguna aid tahkikat bit • 

rni§tir. Bununla beraber raporun iki giin 
daha geciktirilmesi zarureti hastl olmu§· 
tur. Bunun sebebi §ikayet eden bazt mi.i
esseselerden de keyfiyetin tahkik edil • 
mesi zaruretinin hissedilmi1 olmastdtr. 

durn. Ytktlan iimidlerimin altmda inliye 
inliye, seni tebrik ederim. Seni seviyor -
dum Miijgan, fakat sen, batkastm dii§ii· 
niiyormu~sun ki, ~imdi de onunla ni§an· 
lamyorsun .. Bana, ~aka olarak yazdtgm 
mektublan, hakiki ~eylermi§ gibi !ak!t -
yacak ve kendimi bunlarla avutmaga c;:a
!t~acagtm. Yazdtgm teylerin senin kal
bini ve duygulanm anlatmt§ olmalanm 
ne kadar isterdim. Fa kat ne c;:are I. ~im
di fsvic;reye hareket ediyorurn. Seni bir 

daha gorecegimi hie; sanmtyorum. Allaha 
tsmarladtk. 

ORHAN RAHMI GlJKCE 

- !fa ;tmek istedigim bu vazif~den 
sonra tehlikeli bir§ey yapacakllm. Sizi 
gormege gidecektim. Bu gece aparttma
mmza gelebilmem ir;in icab eden her§ey 
haztrlanmt§tt. 

Cedric Lacy oldukc;a ha~in bir sesle: 
- Nic;in? diye sordu. 

- Ciinkii sizinle gorii§mek istiyor -
dum. Ciinkii bu laztmdt. Ciinkii biitiin 
bu adamlar i~inde beni anhyabilecek ve 
benim i.:;in dogru hiikiim verebilecek ye
gane ~ah1s sizsiniz. 

cedric Lacyden cevab beklemiyordu. 
y a tag a dogru donerek cesedin oniinde 
igildi. Cedric Lacy gene lmm, annesinin 
soguk almna bir buse kondurdugunu ve 
sonra ellerinin yava~ yava§ a~agt dogru 
kaydtgmt gi:irdii. V azife bitmi~ti. Thaissa 

yerden kalktt, Cedric Lacynin online ge

c;erek kaptya dogru yiiriidii ve: 

- Geliniz Cedric emrini verdi. 

Cedric Lacy seri bir muhakeme yuriit

mekten aciz ~ gene ktzt takib etti. Thaissa 

Strafford biiyiik merdiveni indi ve Sir 

mesuliyeti 
birbirl rinin iistiine abyorlar 21 ,30 son haberler. 

Saat 22 den sonra Anadolu Ajanslt 
1 Ba$ tarat~ 1 tnct sahtftde 1 Bunu miiteaklb, §imdi Ege vapurun- gazetelere mahsu.s havad!s serv!sl vern· Avr 

Siivari Mehmed Alinin vekili, miiek· da c;ah§an Aksarayll miilazim kaptan cektlr, 
kilinin yedi aydtr mevkuf bulundugu- Bedri §ahid olarak dinlendi. Bedri, An- ViYANA: J1l ardtr. 
nu, tahkikatm uzun silreceg"ini, binaen- 19,05 konu~ma, fransiZca ders, san'at .merdive 

talyada hamulede bir gayritabiilik gar- hlslerl • 20,05 haberler, hava raporu, ~IIlli . 
aleyh kefaletle tahliye edilmesini iste- diigiinii soyledi. Yiik almamasi laz1m sal yaym ve sa'ire - 21,05 Viyana. mtw:--n1 ve 
di. geldigini ilave etti ve dedi ki: s! - 22,40 haftanm ma.kalesi - 23,05 ha'lf1aldtgl 

Dig" er bir vekil ehlivukuf raporuna ler - 23,15 Polonya mus!k!s! - 23 ,50 konlll:ahsil p 
c- Antalyadan hareketimizde demir 

itiraz ederek ve ehlivukufun lazlm ge- ahrken sallandik. Hadise mahalline ka- malar • . 24,20 dans mus!kis!. teaktb 
len salahiyeti haiz bulunmadt~Inl soy • dar muvazenesiz bir halde geldik. HA- ~:.3~L~~~u~ma - 19,05 Miinihten konseJbayata 
liyerek yeni bir heyet te§kilini ·istedi. dise mahallinde kaptan rUzgarm kuv - 20,35 !ngll!zce yaym - 20,50 giintin ak~11 ramla 

Bundan sonra makinist Halidin istin- vetini hafifleterek gemiyl kurtarmak 21,05 haberler - 21,15 etlenceli yaytn.22elastik 
tak ifadesi okundu. Halid, Mersinden eglencell konser - 23,05 hava raporu, lf . • ic;in riizgara kar~l tertlbat aldt. Fakat t«tstem 
itibaren mal alarak Antalyaya geldik • -< vad!s, spar - 23,35 Hamburgdan na.klen I, 

sular sancak tarafma akml"h. Yiik bo- 1 11 k h lk ik!s! e • A ten sonra, hareket esnasmda geminin .. ence onser ve a mus . zt 
d h 1 15 derec tt • b .. ~alsm emrini verdi. Ba~ladtk. Fakat BUKREe: bir sist 

er a e ya tgmt, unun uze • muvazene bozulmu§tU. Karaya gide - 18,05 konser • 19,05 borsa ve saire - 19 
rine gemi siivarisinin c;arkc;Iba§l Salime mezdik. Qiinkii batardtit. Kaptan bize konser - 20,25 §an konser! - 20 ,45 gra!lil vrupa 
su dolu baz1 tanklan bo~altma emri filikalar ictin emir vermedi. Nedendir fon . 21,35 senfonlk konser • 22,35 habt' ngiliz 
verdigini, kendisinin de olen ikinci kap- ler - 22,50 konserln devaml - 23,25 gratt'yaktndt 

bilmiyorum. Sallarm hepsini atmt~hk. 1 h b !6 tana (yiik fazladtr) dedig" ini, siivari • fon • 23,50 frans1zca, a manca a er B' d 
Hamule muvazenesiz yiiklenmemi§tir. 24 haberler. l'Z 

den azami siiratle hareket emri aldtk- Yalmz gUverteye e§ya almmas1, fela - LONDRA: lerninin 
tan sonra bir vesile ile .bu kadar yiik keti dogurmu§tU. !stikbal vapuru iske- 19,35 mus!k!, konser, kar~tk konser-21layt bu 
almmasmm sebebini anhyamad1m. Fe- le tarafma geldt. Halat attl baglama _ tarihi piyes - 22,35 orkestra konser! - 21 a 
nad1r. Tehlikelidir) demesi iizerine sii- dtk. 0 kadar yakm gec;ti ki blr yolcu havadls - 23,35 dans musikisi • 24,35 nJ enalel 
varinin (yiik almazsam mes'ul olurum) dis. man Ve 

b b k 1. ,.. ak bile oraya atladi.• · PARis [P. T. T.J: Yer ayt 
ceva tnl verdigini, una aT§ • cyan - Davacl polis Necmi: 19,35 havadls - 20,40 orkestra konser!ka 
kale, Anafarta vapurlan bu kadar yiik 21,05 konu§ma - 21 .20 dinleyicilerln zaJj: Ylese 
alm1yor dedigini, hB.dise mahalline ya- c- Tahlisiye i§i berbaddl. Kimseye m • 21,30 prat!k naslhatler - 21,35 m1P Jeri 
km bir yerde tehlike ba§gosterince di- tahlisiye verilmedi. Onlar bizden evvel k!l! seyahat - 23,35 havadls. ile m 
nama ve ziya ir;in tertibat ald!k:tan atlad1lar. Herkes bulabildigini alml§h. ROMA: .. dd 

f t' i b'ld' d.,. · istikbal vapuru halat attt. Fakat bag - 19,30 yabanc1 dlllerde yaym ve haberl ~ et 
sonra vaziyetin ecaa m 1 Ir 1em1 20,50 Yunan!stan !<;in ya.ym - 21 ,10 ko!l. uddet 
soyledi ve sozlerine §oyle devam etti: hyacak kimse yoktu• dedi. rna - 21.20 havad!s, 21 ,40 operet: Qarel'i beyi z 

c- 0 s1rada istikbal vapuru gelmi§- Diger §ahid Ege vapurunda c;ah§an 24.05 havad!s • 24.10 dans mus!kl!!i. J-u mer 
ti. Vapura denizde insanlar var. Per - ambarc1 Ahmed, vapurun o giine kadar - . - ~ 
vaneyi c;ah§brmaym dedin, onlar da bu derece fazla yiik almad1~tnl, kapta- Nobet~i Eczaneler is:Y~ta 
'rah§hrmadilar. Gemi devrilirken ben ntn hareketinin yanh~ oldugunu soyle- Bu gece ni:ibet<;l olan eczaneler ~ur.lfpr er 
de suya abldtm. Sonuna kadar vazi - di ve: dlr· ogra 
femi yapbm• dedi. c- Verdigi emirle ben ikinci kapta- htanbul clhet!ndekller : fakir, 

Siivari cevab olarak sulart aktarma run yan1na gitmi~tim. tkinci kaptan de- Aksarayda (Ziya Nurl l, Alemdarda t}varmag 
emri vermedigini ve hamule i~in ara - mir atmadan karaya gidelim dedi. Sii- dU!kadlr), Baktrkoyde <Merkezl. Beyat: inde 
larlnda bl·r konuo::ma da olmad1g·m1 soy- · , l ' b 'dd' D . b da (Sltkl) , Emini:inlinde (Hiisnii Hayd. l d 

" var1 mes u 1yet ana at tr. em1r a- Fenerde CArl! ), Karagiimriikte (Arlf), li u un 
ledi. ~ma git orada bulun cevabml verdi. <;ilkpazarda (Hikmet Cemll) , samatya. J{tiin de 

Bundan sonra, Antalya Lim an riya • Gemi karaya oturabilirdi. On dakika i- camustafapa~ada <R1dvan l, §ehremini~ y k 
setinden gelen bir tezkere okunrnu§tur . c;inde saga sola giderek oturabilirdi. de (A. Hamdil, l?ehzadeba~mde. (Hal\11 b ' u . 
Tezkerede: cGemi geldigi zaman daha Beyo!tlu cihetlndekl!er: l§on 51 

300 ton mal alabilirdi. 187 ton aldl. Yap!lmadl. Saniyen yiik atma emri ve- Oalatada (H!dayetl, Haskoyde malup ora 
Sonradan ogrendik kl ahnmamasi ka- rilecegi yerine filika indiriniz emri ve- Kastmpa~ada (Merkezl , Sanyerde tO'vetli c 

rilmeliydi> dedi. man). r;li~lide (Necdet Ekreml, Taksi!!l d l 
rarla§tlrtlan 60 ton pirinci de almi§. fKanzuk), (Karak!n Kiirk~iyanl, (Giin~ .e~ er 
Bizim muayenemizde tahlisiyeler var- Siivad emir verdigini, fakat kimseyi Uskiictar, Kadtki:iy ve Adalardak!ler: T!ctk m 
d!. Yiik fazla degildi. Yalmz yiiklemede bulamadlgml soyledi. $ahid sozlerinde BUyi.ikadada (Merkez), Heybel!de t~ J!:unu i 
kusur vardl• denilmekte idi. 1srar etti. Muhakeme 13 temmuza kal- sufl, Kadtkii:(, Alttyolda (Merkezl , :PJo;,femde 

Siivari bu tezkereye cevab vererek: dt. Siivarinin tahliye talebi de o zaman da fModal, UskUdar, Ahmedlyede (All ve ne 
_ Yalan soyliiyorlar; Antalya Liman tetkik edilerek bir karara baglanacak- ~d~ly~e~>·~!!!!!"'-...,~-~-~!"'!!'!~~~·i) usu . 

r~e;!:is:!,i_v~a~p~u:;.r;a...;g;:,;e;.:;lm=:e;;:,di~d;:ed;;:,i~. ---!"""---~~tt;.r~._!!!!...!!'!.!!!!!'.~'!'!!...~":"!"~~~~~;::=::-:: M iiessif oliim re mer 

Zehirli gaz kursu bitti 

Kimyager Necmetldin 
tecriibe yaparken 

Oniversite konferans salonunda mual
limlerin devam ettigi zehirli gaz kursu diin 
nihayet bulmu§tur. Kimyager Necmed -
din diinkii dersinde iperit, fosgen ile da
ha bazt gazler iizerinde izahat vermi~ ve 
bunlardan nastl korunulacagtm anlatmJ~ 
ve bazt tecriibeler yapml~l!r. 

----- ------~ 

Walterin yazt odasmt ac;:arak icreri daldt. 
Haltlann iizerine serilmi§ duran kag1d 

tomarlanna en kiic;:iik bir dikkat bile sar
fetmeden dogru §ominenin yantna gitti, 
kiic;:iik iskemlelerden birine c;oktii. Ba§tnt 
bo§luga buakarak dii§iincelerine dald1. 

Gdric Lacy bir dakika ayakta durdu 
Ve gene klZln dalgmhgt uzaymca bir san· 
dalyeye yakla~arak oturdu. Thaissa va
ziyetini hie; bozmadan, ayni hafif sesle 

soze ba§ladt : 

- Size hakikati soylemek istiyordum 
Cedric, dedi. Ci.inkii ne otekiler; ne de 
bana yapabilecekleri §eyler umurumda 
degil. F akat sizin, yalmz sizin beni mu
hakeme etmege ve benim i~in hiikiim ver
mege hakkmtz var .. Cedric kahramam ol-

dugum drama dair neler ke~fedebildigini

ZI ve ne dii§iindiigiiniizii bilmiyorum; 

lakin §UnU ogrenmege mecbursunuz ki 

bundan ~ok zaman evvel bir!;ok feci ha

diseler gec;:mi§tir ve bugiinkii vak' alar on

lann devammdan ba~ka bir&ey degildir. 

- T abil pederinizin vefatt degil mi ~ 

--v TLA YETT E Trabzonlu :K!ro"lu vlo.inin ~;,ra~'t!~z. 
Tahsin bir miiddettenberi miipte\a o\gm~me 

Polis tabancalart muayene dugu hastahktan kurtulamtyarak ger ingil 
edilecek ya~mda gozlerini hayata kaparnt.§ll rif M 

Dahiliye V eki.leti vilayetlere gander - Cenazesi bugiin Be§ikta§ta Car§Ii~t!' e bun 
digi bir tamimde polis tabancalarmtn tyi Ha§imbey aparhmamndan saat 1 ~ akla 
L 11 1 d d k k kaldmlarak Ortakoy camii §erifJ!l ) d 
~~.u am ma Igtn an §i ayet etme te ve namaz1 kllmd1ktan sonra defnedilect kr I de 
haftanm muayyen g\.iniinde polis a • tir. a I I[ 

mirlerinin nezareti altmda blitiin polis Allah rahmet eylesin l~r elle 
tabancalanmn tetkik ve teftit edilerek -----:----------::/ Ztyete 
silahlanm iyi kullanmtyanlann tecziye HALK OPERF.Ti mekteb 
edilmesi liizumu bildirilmektedir. 1 lere b 

V k I b · · b b 1 1 · T A K S rnu"du"rl e a etin U tamtmtne se e c;e VI• 

)ayetinde 6 numarah polis Hiisniiniin bah~esinde i kon: 
dikkatsizlik yiiziinden tabancasmm nam- Buyiik haztrhiMekte 
hsmda bir kur,un unutmast ve bu yi.izden t!tlan bi 
bekc;:i Ziyanm yaralanmastna sebeb ol · larla yeni ka ikatta 
mastdtr. Vilayet keyfiyeti Emniyet Mii- yeni orkestt# artlar 
diirli.igiine bilclirmi~tir. yeni balet gilizler· 

-·•·- heyeti ba hca 
Bir ardiyenin iist kab yand1 uranl 

Diin saat i.ic; bu~uk raddelerinde Babk- • • nin ~e . 
pazarmda Selanik Bankasma aid ardiye· T A K S J M BAHCESINDE cugu · 

nin list kattndan yangm c;:tkmtJ alev!er K A R A M.. B A :~\at·, i 
crattya sirayet ederek ardiye yanmdg<l 
ba,lami~hr. !tfaiye sekiz dakikada Vlk' a tnek ve 
yerine yeti,erek c;atmm bir ktsmt yanJ:k- ve diger 16 muhtelif ratik 
tan sonra ate§i dondiirmii§tiir. eglenceli numaralar ic;in tal 

Y aptian tahkikatta ardiyenin biti~i - 6 s M A R T B o Y' s tutulm 
gindeki c;ikolata fabrikasma aid bacadan agnhk 
c;:tkan klVllctmlarm yangma sebeh oldu~u lunur. 
anla§tlmt§tlr. Viyana caztntn i,tirakile Ameri 

hergun aaat 18 de rnukay 
Norastenl, 
nDyet n 
Cblorose 

SIROP DESCHIENS, PARIS 

Gene ktz ba,mt ana dogru kaldtrdt ve 
gozlerinin ic;:ine baktt. Cedric bak11lanm 
hi~ degi§tirmeden devam etti: 

- Pederinizin, Jim Douglasm vefatt: 
Pentonville ehapisanesinde. Dii§mana ca· 
susluk ciirmile ve sabaha kartt saat be§i 
kuk iki g~e. degil mi} 

Thaissa ba§tnt tekrar yere igdi ve ce
vab vermeden evvel bir dakika dii§iindii: 

- Evet Cedric, Jim Douglas! Ve 
sabaha kar~t be§i ktrk iki gec;e I 

cedric Lacy sevki tabii ile elini uza
tarak gene ktzm ellerinin iizerine koydu. 
Thaissa hk ktmtldanmadt: Cedric: 

- Peki amma bunu siz nastl ogrendi
niz} Thaissa; dedi, o vakit dart ya§mda 
bile yoktunuz. 

Thaissa act bir tebessiimle gii\dii ve 

onu tazib ettigi anla§tlan kii.:;iik ,apkasmt 

ba§tndan ~tkararak ~ominenin iistiine ftr
lattl. 

- N astl m1 ogrendim? Bu benim bii

tiin hayahmm hikayesidir Cedric. llk se

neleri biraz zor hatuhyabiliyorum. Y al-

MATiNE DANSANT~1 
Her ak,am saat 22 de 

-- -
mz o zamanlar miitemadiyen seyahat et 
gimizi biliyorum ve beynimde ,ehirW 
silueti bir sis halinde dola~tyor. Ba~1 

onlardan birini gayet net olarak zihniJI 
de bulurum, bazan da magmurn c;ehrl 
bir sahil §ehrini hattrlanm. 0 vakit d 
1iiniiriim ki bu olsa olsa Rotterdam ol• 
cakttr. Lakin bu hakikaten bir hattra ~ -l 
dtr, yoksa benim hayalimin mahsulii jll' -

diir, bunu c;ok sonra i:igrendim. hte o ld~r~ 1 
ralarda babamm oldiigiinii duydum y~ do 
ba§ka bir simamn hayahma girdiS ruz bir 
gi:irdiim: Maraisde i:ildiirdiigiim adaJfl11 Meth< 

Bu hikayemin ba~langtclannda bit q,tnusun\ 
fakirdik. Cok iyi hattrhyorum, her • -

b' J>r t'" ~am ann em bana, goklerde alan ba li a Ige 

i~in dua ettirirdi. Sonra «oteki» geldi 
1 
'll ~ca 

arhk bu dualar kesildi. Hatta beni b~~ y un 
mm admt bile anmaktan menetmi$Ie iyi~t 
Aradan bir miiddet gec;ince fngiltert. Yann · 

donmii~. ve ~imdi ic;inde bulunduglllf> Y.~Pah1 
evde oturmaga ba§lamtkhk. soyliy< 

) Zaman 
(Arkasa var 
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Kiiltiir ve terbiye 

lngiliz, F rans1z ve AI-
man terbiye sistemi 

Yazan: Prof. Salih Murad 
-5- [~] 

Avrupada ba§hca iki terbiye sislemi I versiteye ~irmesi i~timali pek azdu. Bu 
ardtr. Bunlardan birine terbiyeciler halde aym Simftaki talebeler hemen he

ve digerine tirbi§on sistemi is· men miitecanis gibidir. Bizim ic;:in c;:ok 
vermektedir. Bu te§bihlerden anla- mi.ihim olan bu sec;:im i§inin nasi! yapil

vec;:hile merdiven sisteminde, ilk digmi kisaca soyliyeyim. 
program1m bitiren bir c;:ocugun mii· lngilterede talebe 6 veya 7 ya§mda 

leak1b tahsil devresinin her noktasmda mektebe girer. ilk mekteb dort ve yedi 
ahlabilecegi dii§iini.ilmii§ ve pro· senelik olmak iizere iki devrelidir. Dor· 
tirbi§on sistemine nazaran daha diindi sene nihayetinde talebe s1k1 bir 

. astik kilmmi§tlr. ingilterede merdiven se<;im imtihanma tabi tutularak iyi, or-
kst:mi, Fransada tirbi§on sistemi ve mer- ta ve fena derecelere aynbr. lngilterede 
h~Zl .Avrupada bu iki sistem ortasmda mecburi ilk tahsil mi.iddeti 6 ile 14 ya§ 

Ir SJstem takib edilmektedir. Merkezi arasma dii§tiigiinden fena dereceyi alan 
a sisteminin kutbu Almanya olup talebeler 14 ya~ma kadar ilk mektebde 
ve Alman sistemleri birbirine pek kahrlar. Ondan sonra mektebden c;Ika

nhr. Bunlarm istdiad1 sonradan inki~af 
Bizde uzun zamandanberi F ranSJZ SIS· ederse Sand vic; sistemine gore tahsil pro-t . . 

emmm takib edilmekte olmasmdan do - gramim takib ederler. Sandvic;: tabirin· 
bu sistemi hepimiz azc;ok biliriz. Bi- den anla§Ilacagi vec;hile talebe fabrikada 

~~··d.enaleyh, bu makalelerde lngiliz, AI- c;ah~Irken ya geceleri derse devam eder 
hlan Ve Amerika sistemlerine daha fazla veya fabrikadan haftada iki veya iki 

aymp sonunda bunlar arasmda mu· buc;uk giin izin ahp mektebe devam eder. 
~~~:a"""'- yapacag1z. llkmektebin birinci devresine devam 

h' lleride ~emal~rla i~ah edecegimiz vee;:· eden talebeler 6-7 ile 10-11 ya§lan ara· 
Ile rnerd1ven sistemi 12 senelik tahsil smdad1r. Zeki talebeler ilkmektebin bu 

~..rl""llUOtet~:'m· her biri bir tam ci.iz olan k1sa devresini dort senede bitirirler. Bu ta • 
devrelere aynmakta olup tale- lebeler umumiyetle 7 ya§mda mektebe 

zeka, servet ve kabiliyetine gore girenlerden olup diger talebelerden bir 
merdivenin muhtelif basamaklanndan ya§ bi.iyi.iktiirler. ingilterede resmi mek • 

hayata atmaktadn. Tirbi§on sisteminde teblerde bir s1mftaki talebeler arasmda 
her talebe hemen hemen ayni tahsil ikiden fazla ya~ farkma miisaade edil

pro~rami takib etmekte olup zeki, gabi, mez. Resmi mektebler ilkmektebden ge
fakJr, has1h biitiin talebe ayni hedefe lenlerden bu ya~ farkmdan biiyii.k fark 

c;:alJ§maktadu. Merdiven siste- gosterenleri mektebe almazlar. Bunlar 
dersler arasmda ihtiyarl olanlar ancak hususl mekteblere girebilir\er. Dor

li ulundugu halde tirbi§on sisteminde bii- diincii simftan sonraki s1mflar §unlar • 
~ti.in dersler mecburidir. d1r: 

Yukanda soyledigim gibi garbde tir- Lower III (kiic;iik 3) 11-12 
sistemi F ransaya inhisar etmekte o· Lower IV 12-13 

orada bile bu sistem aleyhinde kuv- Upper IV 13-14 
cereyan var. Bu cereyam idare e- Lower V 14-15 

muanzlanmn istinad ettikleri bi- Upper V 15-16 
ricik mesnedin (an'ane) den ibaret oldu- Bunlardan Lower III kiic;:i.ik ya§ta or· 

iddia ediyorlar. Diger bir maka • tamektebe gelen talebelere ~d hususi bir 
~.dlleiTIUC soyledigim gibi tabiat ne insanlan smlftlr. Yukanda soylendigi gibi talebe 

ve ne de diger mahluklan ford (yani se- 'lk k b 
]"' d b 1 me te in dordii.ncii senesinin nihaye-

usu ~n e ir <;apta <;Ikarmad1gma go- tindeki birinci kontrolu gec;irdikten sonra 
re merdiven sistemini daha tabii bulma - Upper IV (biiyiik dart) te ikinci bir 

B~ usul hakkmda biraz taf ilata · • f d 1 sec;Jme tabi tutulur. Burada ortalardan 
.15"'~"'·"'15' ay a 1 goriiyorum. iyiye ve· fert!ya ge<;enler ·bil daha: se ;_ 

ngilterede Board of Education (Ma- r;ilir. F enalar gene 1skarta edilir. Diger -
Meclisi) denilen Maarif Nezareti Jeri gibi bunlar da umumi kiiltiir pro· 

bunun mii.fetti•leri vaziyete ha'k1'm ol- I k b\ d d ' gram anm veren me te ere evam e e -
""r"'U'"'" beraber Head master ( ders nazt- meyip ya meslek mekteblerine giderler 

denilen mekteb mi.idi.irleri mektebin veya i§e ahhrlar. lyi ve orta dereceden 
krahd1r. iyi hamlanml§ olan bu miidi.ir- olanlar yollannda devam ederler. Up
l~r ellerindeki yiiksek salahiyetlerle va • per V i (yani ortamektebi) bitiren talebe 
21Yete hakimdirler. lngilterede umumi Leaving or School certificate (c;:Iki~ ve

ektebler belediyelere ve mahalll idare- ya mekteb sertifikas1) abrlar. Bunlar a-
fd1e:.e bagh olup belediyelerdeki tedrisat rasmda iiniversite veya yi.iksek mekteb • 

~di.irlerinin nezareti altmdad1r. Umu- lerin giri§ imtihanlannda muvaffak ola~ 
1 kontrol Maarif Nezaretine aiddir. cak derecede zeki ve olgun olanlar var· 
-···~u'"' tahsil programlanmn ana hat- d1r. Y ani, lngilterede yiiksek mekteble • 

birbirinin ayni olmakla beraber tat- re girenler arasmda (nadiren olsa da) 
mektebin vaziyetine ve muhtelif 16 ya~mda zeki talebelere tesadiif edi-

'1' gore bi.iyiik farklar gori.iliir. ln- lir. Bu sertifika ( ortamekteb veya kiic;:iik 
bl1Zlerin mekteb sisteminde takib edilen lise) diyecegimiz bir miiessese sertifikas1 
k a§hca gaye orada asri maarif sistemini olup bunu alanlann c;ogu hayata ve bir 
~ranlardan biri olan Lord Roseberry- kismi orta meslek mekteblerine devam 

ntn d d·~· 'b· cu~ u e .. 1 ~1 g1. 1 «Baldm <;Iplak zeki c;o· eder. Bun! arm pek az1 Higher certificate 
ki:a .un~v.ersiteye . <;l~arm~k.hr.» F~lha~ (yiiksek sertifika) y1 almak i.izere iki se

k' lng1hz maanf s1stemmm ana dneg1 ne daha liseye devam ederek edebiyat 
Ze k• fakat fakir olan <;ocugu yi.ikselt- veya fen §Ubelerinden birini takib eder
hlel Ve beslemektir. T amamen demok - ler. Bu kurlara devam eden ~ocuklann 

Biz bize 

Aile mefhumu hakkmda 
Sovyet Rusyada, kan koca arasmdaki 

miinasebetleri tanzim eden yeni bir kanun 
projesi ne§redildi. 

Simdiye kadar aile mefhumunu (§a· 
h1slar arasmda hususi bir miinasebet) ad
deden Sovyet hukuku, bu kanunla mark
sism felsefesi esaslarmdan goze c;:arpacak 
derecede aynlmi§ bulunuyor. 

Y eni kanun projesi ba§hca iic;: k1sun· 
dan miirekkebdir: 

1 - (;ocuk dii§iirmek yasag1. 
1917 ihtilalinden sonra kadma, viicu

dii iizerinde azami hiirriyet verilmesini 
giiden fikir cereyam, c;:ocuk dogurmay1 ta· 
mamile annelerin arzusuna buakmi§h. 
Bu fikrin tatbik imkam olmadigi goriil
mesi iizerine I 926 da kanun tadil edildi. 
Cocuk dii§iirmek ameliyesi ancak devlet 
hastanelerinde yap1hyordu. Bu yiizden 
de birc;ok mii§kiilat kar§Ismda kalmd1, 
hastanelerde yer bulunmaz oldu. 

,Simdi diger memleketlerde oldugu gi
bi, s1hhi bir mahzur olmad1k<;a kadmla
rm c;:ocuk dii§iirmeleri menedilecektir. 

2 - Bo~anma giic;:li.igi.i. 
Evvelce, bo§anmak bir formaliteden 

ibaret, yanm saatlik bir mesele idi. 
Goriilen ]iizum iizerine bu i§ bir siirii 

kay1dlara, ~artlara baglanacakhr. 
3 - Niifusu c;:ogaltacak tedbirler. 
Bu hususta, c;:ok c;:ocuklu kadmlara u

cuz ve sihhi ev temini, senede iki binden 
be~ bin rubleye kadar para yardiml gibi 
te~vik edici miikafatlar on planda geli-

yor. 
Kanun proiesinden anla~Ildigi gibi a

ile, Sovyet Rusyada cemiyetin temeli o· 
larak telakki edilmege ba~lanmt~tJr. 

Burjuva Avrupanm bir~ok yerlerinde 
manasm1 kaybetmek iizere olan bu mef· 
humun Sovyet Rusyada kiymet kazan
mast, i.izerinde durulacak bir mevzudur. 

Za val!t koylii 

Y dan taraf1ndan 
zehirlenerek oldii 

N. 

Evvelki ak§am Anadoluhisarmda za • 
valh bir koylii c;ok feci bir eurette ol -
mii§tiir. Polonez koyiine bagh <;avu§ -
ba~t c;iftliginde c;ah~an Ali oglu Ismail 
isminde bir adam Anadoluhisarmdan ge
<;erken l:>irclenbire iri bir yilamn hucumu-

. na maruz kahm,; daha ne oldugunu an
Iamaga vakit kalmadan mel'un hayvan 
bic;:are koyliiyii sarmi§hr. Bu ani hiicum 
kar~lSlnda ~a~1ran ve ytlanm a~tigl yara· 
lardan fena halde cam yanan Ismail ba
girmaga ba§lamt~; etraftan yeti,enler 
yilam oldiirerek lsmaili kurtarmt~lardir. 
F akat 1smail de c;ok ya~amamtt: gotii
riildi.igii hastanede olmii~tiir. 

Emirgandaki kurd 
Son giinlerde havalarm fazlaca steak 

gitmesi yiizi.inden k1r bir yerde bir yt!an 
goriinmesi pek te fevkalade telakki edi
lemezse de bundan bir kac;: giin evvel de 
Emirganda Koruba§mda bir kurdun xa
§amakta o)dugu meydana ~Ikmi~hr, o~, 
dort giin kadar evvel Emirganda bir su
cuya aid merkebin yavrusu kaybolmu,, 
ertesi gi.in de civarda parc;alan bulun
mu~tur. Hadise tahkik edilmi~. merekb 
yavrusunu alamn bir kurd oldugu anla • 
~IImi§hr. Bunun iizerine koylii etrafi ara§
hrmi~; gene 0 civarlarda biri olii; digeri 
canh olmak iizere kurdun iki yavrusunu 
da ele ge~irerek almi~Iard1r. Y avrulan 

almmca analan da ortadan kaybolmu§-~a.ti mahiyette olan bu prensipin tatbiki ~ogu Scholoship (burs) talebesidir. Bu 
:<;In talebe s1k1 devre imtihanlanna tabi s1mflan muvaffakiyetle bitiren talebeler 

S ~tulmaktadir. lngiliz maarif sisteminin yiiksek mektebler burslanm kazamp ~tu_r_. ______ """!"'~~=!!"""'------
iglrhk noktasmda bu se<;im keyfiyeti bu- meccani tahsile devam ederler. Kazana - - · - -- I I l B 
;::::r·. Filhakika ingiltere, Almanya ve miyanlar kendi paralarile tahsile devam ~~k tahsil gormesi pa?a Iya rna 0 ur. .u 

kenka iiniversite mezunlan arasmda ederler. ingilterede yiiksek tahsil iicret- JtJbarla yiiksek tahsil programmt . takib 
~u ayese Yaptlma ingilterede iiniversi- leri epey yiiksek olup bu iicret senede I edenler ya ~ok zeki ve c;ah~kan faki~. 1~.k 

f 
1
: m

1
ezu.nlarmm daha az oldugu gorii - 60 lngiliz lirasmdan (Kembri~ ve Oks- lebeler veya zengin c;ocuklardir. Buyu 

ur ngilter d f b" I b . . f d 'b' I 1' kt bl d ) 250 r· ']' II'seye aJ'd izahati gelecek makaleye br-- · e e zay1 IT ta e enm iim - or gi 1 ey 1 me e er e ng1 11. 

i 
Zir~~ ilk. Y~Zllar 24, 26, 30 may1s ve 5 ha- liras1 ve daha fazlayi bulur. Y ani, lngil- rakiyorum. 

_ tanhh sayllanm!Zda c;Ikm1~hr terede bursu kazanam1yan talebenin yiik- SALIH MURAD 
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• 
SERSERI 

Yazan = Server Bedl 
. 
-F rans1zca biraz c;:akanm. 1 olmazsa mukaveleyi feshederiz. 

t1' - «<;akanm» ne demek? Ne ka • - Hayhay. 
0 ldt~r~ Mesela otomobil aksammm, «pi - - F aydi\mz da otomobil satmaya 

!Yl ty~s do ro§anj» lanmn isimlerini ogrense- muvaffak olmamzla sabit olacaktir. 
rd1S ~~ bir arabay1 tarif edebilir misiniz? - Hayhay. 
latJI~ ~vtethedebilir misiniz? Y ani iyi konu§ur - Hi~ olmazsa vasati olarak ayda bir 
~iz q,tn\lsunuz? araba. T abii kriz zamanlanm, olii se-
er f - iyi degil aroma beceririm. Biraz zonlar1, muhtelif gayritabii ~eraiti naza· 
~ab'~atige bakar. FranSJZcaya da c;ah§mm. n itibara almz ve hakkm1zda zalim ol • 
elcli oca tutanm, bir §ey yaparun, mutlaka mayiz. Zaten bu i~te muvaffak olup 
b8~ 11Ydururum. Ben c;ok becerikliyim. olm1yacagm1z <;abuk an[a§Ilacaktll'. 

. l (6 • • - Bravo. Kendinize giiveni§iniz de - Elbette. 
~~ e d l}'J. lsterseniz • §imdi benim vaktim yok • Nail Bey .5adiye elini uzattl: .. 
Itt~ Yann bana geliniz, mukavelemsi bir ~ey - Yarm sizi ogleden sonra saat uc;:te 
gtD" Yapahrn ve hemen ba§laymlz. Sunu da bekliyorum, dedi. 

soy]iyeyim ki astl i§inize ba§ladigmtz Kendisine te§ekkiir eden doktoru da 
varl Zarnandan itibaren ii<; ayda bir faydamz selAmladiktan sonra, ag1r ciissesinden 

beklenmiyen bir c;eviklikle uzakla§tl. 
Sokaga t;:Ikmca doktor ~adinin ~olun.a 

hafif~e ili§erek, ad1mlan kadar agir b1r 

sesle: . . 
_ Bakm1z, dedi, sizin ir;in yem btr 

~ah~ma ufku a~IIJYor. Bundan ~o?ra k~
derinize hakim olmak sizin elmiZdtdir. 
Yabana ahlacak i~ degil. Muvaffak olur-

mz ayda yiizlerce lira kazanacaksmiz. 
sa . N k 
Bu mi.ijdeyi hem~irene gotiirey1m. e a-

dar sevinecek. 
Yan gozle Sadiye bak1yor, onun bu 

vaziyetteki haleti ruhiyesinden ahlakmm 
alacagJ istikameti ke§fedecegini iimid e • 
der gibi bir his duyuyordu. 

- Degil mi? diye sordu. 

Sadi ~ok dii§iinceliydi. Meronun ol • 
mu§a benzemiyordu. T oprakl1 bir sesle: 

- T abii... diye mmldandl ve oksiir· 
dii . 

Sonra ilave etti: 
- Ben de en c;ok buna sevimyorum. 

Nazmiye sevinecegi i<;in seviniyorum. 
- F akat senin ic;in de iyi bir§ey degil 

mi? 

TiiKYA MEKTUSLARI 
--------------~--~~------------~--~----KOyciiliik iizerinde 

yanh§ dii§iinceler 
Dagm1k koyleri bir araya topla
maktan bir fayda ~Ikariiabilir mi? 

Edirne (Hususi) - Kiiy davast ii -
zerinde muspet, fili hareketlerden bah
setme zamam arbk gelmi§, t;atmi§tlr. 
Mevzuun edebiyat devri c;oktan get;ti. 
~imdi i;1ten bahsetmeliyiz. Senelerden
beri §Oyle olmah, boyle yapmah.. diye 
ileri siiriilen dii§iincelere bir son ver -
meli ve §i:iyle yap1yoruz, boyle yap1yo -
ruz .. demelidir. 

Fakat, goriiyoruz ki, hala teoriler, dii
§iinceler, faraziyeler yiiriitme devrini 
athyamad1k. Teorinin, dii§iincenin esas 
olduguna herkesten once kani oldugum 
halde, kay davasmda teorinin i§ten son· 
ra geldigine arbk inanmJ§ bulunuyo -
rum. Zaten en dogru sozii en iyi yapan
lar soyler, degil mi? 

Halbuki biz yapmadan soylemeyi1 

hem de yapml§ gibi soylemeyi seviyo • 
ruz. Kiiyculligii candan benimsiyenler, 
yurdunu sevenler it;in onun ha~kmda 
du§iindiigiinii soylemek kadar dogr~ ve 
yerinde bir hareket ol.amazsa . d~, so~ -
lenen si:izlcr nihayet brr temenm hahn
de kaldikt;a kimsenin bir diyecegi ol -
maz. 

Lakin, son zamanlarda ileri siiriilme-
ge ba§hyan, temenni mahiyetini get;e -
rek kanaat haline gelen ve hatta belki 
de tatbik edilmek iizere bulunan baz1 
fikirlere §ahid oluyoruz ki, bunlar u • 
zerinde ciddi ve dikkatli durmak gere
kiyor. 
~urasmt onceden soylemeliyiz: Mem-

lekette koyciiliik yapllmaktadrr. Ga • 
zete sahifelerine ge<;miyen, yurdun dart 
bucagmda sessizce, a~Ir agtr, fakat mu· 
vaffakiyetle ilerliyen bu h~reketl !a . 
panlar, bizim gibi hB.la teonler pe§mde 
ko§anlara giiliiyorlar. Bunlarm say1s1 
az da olsa davanm halline dogru iler • 
ledigi ic;in t;ok degerlidir. !§t~ ?i~, asil 
kay kalkmmasl i§lerinde bu g~b1. msan
lann nazariyelerini dinliyece~Imiz yer
de ki:iyii kafasmm i<;inde ya§IYa~ ve .Ya: 
§atan bir<;ok arkada§lanmiz~n a P~.IOn 
hiikiimlerini okumakla hi~blr §eY o~ • 

renrni§ olmuyoruz. . . . 
Yap ve soyle! Bi~.im devnm .n~slmm 

§iandtr. Soyle ve soyle ... devrmi arttk 

kapamahdtr. 
Sonra, yapmak mevkiinde bt;lunup .. ta 

yapmak istediglnl yapmadan once soy-
1iyenler de var. Bizim i<;in bu. da. c;ok 
onemlidir. Ben §imdi bunun uzermde 
biraz durmak istiyorum. 

Tecriibeli, de~erli ve memleketi iyi 
tantdrgml bildi~imiz bir idare adanu· 
mizm koyciiliik dii~iincelerini bildire.n 
bir kitabcigmi okuduk. Muayyen .b1r 
mmtaka koyciililgunden bahs~tmek ~s • 
tenildigi halde mesel;yi .. ~Utiln Turk 
ki:iylerine te§mil etmi§ gorilnen bu ya· 
nlarda derdin tam ilstilne parmak ba· 
silmt§ttr. Yani Turk koyunUn kalkm~a 
hareketl koyun kollektif <;ah§ma_.s1le 
miimki.indiir, hiikmii verilml~tir. Ala! 
Fakat bu tedbiri tatbik mevkiine koy
mak i<;in ileri siiriilen dii§iincc, ne ya
lan soyliyeyim, bizi iirklittii. 

Deniyor ki: Koyler dagmtktir. Bir, 
lit;, alt1 saat ara ile kurulmu§tur. (Her 
yerde boyle degil) bu dagm1khk ki:iy -
Ierln niifusunu dag1byor, idaresini gut;· 
le§tiriyor. Kay biitc;esini diizenliyemi • 
yor. Koylii bir yere gelemiyor, toplu, 
kollektif ya~ama lihumunu duyamtyor, 
hulasa, boyle dagm1k koylerle koyculiik 
olamaz ... 

0 halde ne yapmah? Koyleri birle§ -
tirmeli. Dart, be§ kay halluru bir yere 
getirmeli. Bu suretle 41,000 kay 9,000 e 
inecek, bunlarm idaresi kolayla;~acak, 
niifusu bir yere gelecek, biityeleri ka -
baracak, masraflan azalacak, koyde 1-
mar, mekteb, ikbsad i§leri yoluna gi -
recek ... 

Kafamrzm it;inde kalmak §artile bu 
dii§iincelerin yiiksekligine, hatta oriji
nalligine bir diyecegimiz yoktur. Am
rna .. i§i bir de tatbik mevkiine koyma-

,Sadi canlandt: 

- Otomobil kullanmayt ne zamand1r 
isterdim. Ogrenirsem §o£orliik bile ede
nm. 

- Sade o kadar degil. Kazanc da 
var. Soforli.ik etmene liizum kalm1yacak 
in~ allah. 

Sadi sol omzu4u hafifc;:e salhyarak: 
- 1n§allah ya ... dedi, o cihetten pek 

iimidim yok. 
- Nic;:in? 
- V allahi pek bilmiyorum. Y a ban a 

kap1 kap1 dola~maktan s1kmh basar; ya
hud ... ne bileyim ben ... 

- Evet? 
- !yi olur in§allah. 
~adi birdenbire durdu ve doktora eli

ni uzatb: 

- Size nasi! te§ekki.ir edecegimi ... 

ga kalkmca: 

Yerden goge kup dizseler • Birbirine 
perkitseler, 

En alttakini bir ~;ekseler - Seyreyle sen 
gilmburtiiyU! 

Kat'iyyen alay etmiyorum. Emin o -
lunuz bu hukiimleri okuyahdanberi i§· 
tiham kat;tl. Sersem oldum. Sanki ba -
na biitiin yurdum boyle bir mah§er ha
linde goriindii. 0 giindenberi kafarn -
dan bu manzaray1 t;tkaramty.orum. 

Burada boyle dii§iinen koycii arka -
da§lanm1za soruyorum: Bir tek koyiin 
bir tek evinin nas1l yaplldtgm1 biliyor 
musunuz? Bilemezsiniz. Bir koy nedir. 
Nas1l, ne gibi §artlarla kurulur, topra
ga, iklime, cografi §artlara nas1l intlbak 
eder bilir misiniz? Bilemiyorsunuz. 
Kay kurulmasmdaki tarihi, kavmi, ka
bilevi, rrki, pisikolojik, idad... hal ve 
§artlan, sebeb ve netice munasebetle
rini tamr mlSlmz? Tamm1yorsunuz. 0 
c;erden t;opten dediginiz kuliibelerin a
caba bir tek kerpicinde ka~ damla kan, 
ter bulundugunu sezdiniz mi? Sezmedi
niz. Bizzat bir kerpi<; kestiniz mi? Bir 
sapanm kulpunu tuttunuz da bir boy 
tarlanm bir ucundan obiir ucuna gitti
niz mi? 

Tabiatin kahir, zalim, k1ir kuvvetleri 
arasmda kaldtg1mz geceler var m1d1r? 
Karmmz a~ dag ba§larmda bir tutam 
ot bulabilmek it;in biitiin giin dola§tl -
gm1z oldu mu? 

Yani, bizzat bir koylii miisiiniiz? Yak
sa §ehir U§agt m1?. 

Bizim bu tiirlii koyciiliik dii~iincele -
rimiz koyii tammad1gtrn1Z1 gostermek • 
le beraber, bir insanm fiziyolojik dege
ri, i§ kudreti, sosyolojik durumu hak -
kmda da ozlii fikirlerimiz olmadigmi 
ispat ediyor. 

Memlekette toplu olan koyler pek 
t;oktur. Niifusu 2-3 bin olan ve herhal· 
de kallunma kapasitesi yerinde bulu • 
nan bir tek koyde ni<;in bu fikirler tee
rube edilmiyor? Bize as1l laztm olan 
i§te bu tecriibelerdir. Ortaya boyle 
dii§iinceler atanlara sorulacak en birin
ci sorgu budur. Daha bir tek koyde bi
le dii§iincesini tatbik edememi:; olan -
Iarm sozlerine nazariyc demek bile 
~oktur. Hi<; olmazsa, bu diiiiiinceyi ta -
mim etmemeli, dar bir sahaya hasret • 
meli, acaba, recebe diyerek ortaya siir
melidir. 

~urasJ muhakkakhr ki, yukanda soy
ledigimiz fikri ileri suren arkada§m ta 
koylerin §imdiki geriligi kar§Ismda i<;i 
yamyor. Ne yapacagrm dii§iiniiyor. !s -
tiyor ki Turk koyu artlk hep birden 
kalkmsm. Lakin §Urasmt da pekala bi
lirler ki, biz hala astrlardanberi ayni 
toprak ustiinde ya3lyan koylerimizde 
herkese tapu senedini bile temin ede • 
miyoruz. Bugiin 50 evli bir koyiin mu
hakkak surette 25 inin elinde tapusu 
yoktur ve o koylii tarlasmda • pisikolo
jlk manasile • bir misafirdir. Heqeyden 
once yerliyerindeki i§leri duzeltmek 
varken diinyanm en zengin milletleri -
nin bile ba§aramtyacagt i§ler dii§iinmek 
hayali hamd1r. 

Bu vesile ile biitun memleket koycu
lerine ~u sorgular sorulabilir: 

- Koycilliik hakkmdaki dii~iinceleri
nizi tatbika imkan bulabildiniz mi, bu· 
nu hangi koyde yapt1mz? 

- Ne vakittenberi, nastl, ne gibi 
;~artlarla k1iyciiliik yapt1mz? Ne gibl 

miispet sonu~lar aldmrz? 
- Bu miispet sonu~lara gore koycii • 

liik hakkmdaki fikirleriniz nedir? 
Boyle bir anketin <;ok faydah olaca • 

gma kaniim. Hi<; olmazsa yapllan i§ler
den sonra soz soylenecegi it;in bir de -

geri vardtr. 

S. KANDEMJR 

masa gerek. 
- Haytr ... Gene Beyoglunda ak,ama 

dogru bulu§ahm. 0 kahvede, saat yedi
de. 

- Olur. 

Doktor Sadinin iki elini bird en tuttu: 
- Fa kat daha evvel send en bir ricam 

var. Beni kirmiyacaksm. 
$adi bir ka§ml kalduarak doktorun 

yuziine baktt: 
- Buyur! dedi. 
- Artlk bu me~kuk i§leri, tamd1klan, 

hayatJ, hepsini b1rak. Bir ufuk a<;thyor. 
- Hangi i§ler, hangi hayat, hangi u

fuk? 
- F abhk m1 dedin? Suzan m1d1r o? 

f&te camm, senin ~u ... savruk hayatm. 
Sadi ellerini arkasma koydu, ka~lanm 

yukan kaldirdi ve gokyiiziine dogru ba
karak: 

iki yiizlii bir aldani' 
naan nlii bir yaziCJ, Me§rutiyet dev
\b:IJ rine bagh hahralannt hikaye e· 

derken §U sahrlan yaz1yor: 
«ittihad ve T erakki mi.iessislerinde bir 

zahidlik ruhu vard1. Kamil bir insan tipi 
hakkmda ~arkta otedenberi mevcud an· 
ane, fttihad ve Terakki i~;in en esash ah
lak ve manevi terbiye prensipi olarak ka
bul edilmi§ti. Hm1cah, eglence, servet, 
ihti§am ve debdebe ittihad ve T erakki 
ic;in en biiyiik kusur, kabahat ve leke idi.» 

Saytn yaz1cmm zahidlik kelimesile 
ascetism'i kasdettigine ~iiphe yok. lleri 
siiriilen an' anenin de ~arkhlarca hikme
ti.ili~rak ddikleri nevfelatunilikten <;1kma 
bir itikad ve bir itiyad oldugu belli. Fa
kat ~arkm da, garbin de bir zamanlar 
temizlige, olgunluga ve yii.kseklige ermek 
i<;in tutulacak biricik yol olarak kabul et· 
tikleri ziihd ile Umumi Harbde Osmanh 
lmparatorlugunu idare edenlerin hayah 
arasmda miinasebet var midir?.. i te bu· 
ras1 ~iipheli l 

Morales ascetiques ad1 altmda mala
nan ziihdi akidelerin Buddizmde, ilk ht· 
ristiyanhkta, islam aleminde ve hatta 
Sopenhavr gibi filozoflarm eserlerinde 
aldigi mi.ifrit §ekilleri bir yana b1rakmak 
ziihdiin hakikati yemekte, uyumakta ve 
konu§makta itidalden ibaret kahr. ,Sark 
mi.itefekkirlerinden birinin «siikut han'<e· 
ri, aybk kihei, yalmzhk mizragi ve uyku
suzluk topuzile nefsi oldiirmek» diye yap
tigl tarif, makul ve mutedil ziihdii degil, 
o haletin ifrata vardmlrnl§ ~eklini goste~ 
rir. Akla ve manhga uygun ziihd ile 
Mortification de Ia chair dedigimiz YIP· 
ratici, y1ktc1 ya§ayJ§ arasmda alaka ara· 
namaz. 

Bunun!.t beraber ~uura miistenid ve 
medeniyet mefhumuna mukarin hedo
nisme ile m·.ifrit zahidlik arasmda amlar
ca miicadele ge~tigini ve sonunda gale· 
benin zevk taraftarhgmda ka!dJgim da 
biliyoruz. Ba~ka tiirlti terakki ve tekami.il 
mi.imkiin olamazd1. lttihad ve Terakki 
miiessislerinden c;ogu ise yirminci aSJTda 
nasil ya~amak laz1m geldigini pek IYI 
biler kimselerdi. Yurdda siyasi ve idari 
degi iklik yapm1ya kalki§malan da o bil
~ridth aldtklan ilham ve ibram yiiziln· 
dendi. Onlarm ifrat derecesi de, tefrit 
dere~.-esi de inhizama ugram1~ zahidlikle 
ilgilenmeleri nasi! tasavvur olunabilir? 

Kald1 ki o liderlerden bir k1smt zahid 
degil, fasik olduklanm, bir bsm1 da 
«fasiki mahrum» bull!nduklanm i~pat 
etmi~lerdi. Ornek vermege hacet yoksa 
da bu hakikati kavramak i~in Macar ak
trislerine banknottan yor~an orten efih
leri, T okatliyandan bir kutu dondurma 
getirtmek i6n Biiyiikadadan lstanbula 
vaour tahrik ettirenleri hatulamak kafi 

gelir. 
Demek ki saym yazicl hem ziihdii ta

rifte, hem fasikle zahidi ayumakta yam· 
hyor. Eger haris olmamak, millet zaran· 
na zenginle memek, p;iiliinc ve manasiz 
debdebelerden uzak kalmak ziihd tse 
ben, herkesin zahid olmasm1 cemiyetin 
~erefi namma faydah bulurum. Boyle za
hidlik !eke degil, temizliktir. 

Gaflet p;ibi tegafiil de -tarihe taalluk 
edince- ho~a ~itmivor vesselam. 

M. TURHAN TAN 

Bugiin huausi bir seyyah 
vapuru geliyor 

Arandera Star vapurile bugiin lima • 
mm1za 368 fngiliz seyyalu gelec~ktir. 
Miinhaman seyyah ta~Imak icrin yap1lan 
bu liiks vapurda bir<;ok lngiliz a~tlzade
lerile lngiliz meb'uslari vardu. Seyvah
lar saat 8 de §ehre <;1kacaklar ve lstan -
bulun tarihi yerlerini gezdikten sonra ak
§amiizeri Yunanistana gideceklerdit. 
Maliyede ufi 

Nail Beye kar~t mahcub c;Ikarmam. he 
dort elle sanlacagtm, korkma. Parlak bir 
kolpo dii~erse pek soz veremem. 

- Anlamadtm ~ 

- Y ani baktlm ki dort tekerleltten i§ 
<;Ikmiyor, Madam Afronun evinde, ya
hud ba~ka vaziyetlerde daha karh nu· 
maralar var, benden paso der, savu~u -
rum. 

Doktor bu sefer de Sadinin omuzlanm 
tutarak: 

- Y apma i§te, yapma... dedi, biraz 

sabret, di~ini stk... Benim istedigim ,ey 

senin ahlakmda bir inlolab olmasJdn. 

Sadi ic;inden: «Bu ukalaya lakirdi 
anlatmak gi.ic;» dedikten sonra hep gok
yiizune bakarak: 

- Dogru, dedi, hay hay. 

Bir sevinc hareketile ,Sadinin omuzla-- Istagfurullah... Btrak onu... Ben 
vazifemi yapttm ... lnsani bir vazife ... Fa
kat seni gormek isterim. Neticeyi anhya-
y1m. 

Ben yann degil obi.ir sabah eve 
gelirim. Arhk mahallede pek tehlike ol~ 

- Hazret, dedi, ~imdilik ayda yirmi 
be~ lira muhakkak. OsttarafJ malihulya. 

Bu mangiz bana yetmez. Sagdan soldan 
~1pm1ya mecburum. Fa kat merak etme 
seni o herife, neydi ad1 bizim patronun: 

nm sa]hyan doktor, bag1rd1: 

- Soz veriyor musun? 

-Hay hay. 

- Ver elini. 
[Arlta.n var 
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Giine' tutulmas• miinasebetile f!l!i!jjfft Mmieketimizde rasad 
i§leri ve tarihi 

Bugiinkii rna~ 

istanbul izmirle, Ankara 
da Viyana ile kar,da,tyor 

Pratik nasihatler I Paris k 1 y a f et 1 e r i 
R a•adhane Miidiirii B. Fatine 

Yalonda giine§ kiilli olarak tutula ·1 Binaenaleyh adet ve~hile istanbul -
caktrr. Bu hidise memleketimizde en daki Franstzlar ve el9i M. Rufin ile be
guzel bir surette gi:iriileceginden buna raber Yedikulede hapsediliyor. Dokto
dair rasadlar yapmak iizere baZl ecnebi run mahpuslugu 25 ay suriiyor. Ha • 
heyetlerin de memleketimize gelece - pistan ~1kt1ktan sonra Rumelifeneri ka
gini si:iyliiyorlar. En eski vakitlerde A- lesinde mahpus ve basta bulunan astro
suriler, Turkler ve Arablann miitema- nom M. Beauchampn1 gi:irmek ve te -
di bir surette memleketimizde tarassu- davi etmek iizere elc;i tarafmdan oraya 
dadda bulunduklar1 malillndur. Hatta gi:inderiliyor. Megerse Beauchamp Na
yeni valdtlerde de B.lim seyyahlar biz-- polyonun bir sulh. teklifnamesini hami
den ge~tikleri yerlerde tul ve arz 61~- len ve Sultan Selrme Napolyonun he -
mekten geri kalmaml§lardlr ki bu su - diyesi olan Reale ismindeki kalyona 
retle yava§ yava§ memleketimizin cog - rakiben istanbula gelirken iskenderi -
raft haritalan viicude gelmi~tir. yeden ~1kar ~1kmaz orayt muhasara e -

Renkli tak1mlar 
Bugiin T aksim stadyomunda 01impi- Beyaz, ins ana c;ok de fa btkkmhk ve-

yada gidecek tak1m1 sec;mek ic;in tertib ren ve gozi.i alan bir renktir. Y atak ta
edilen mac;larm iic;iinci.ileri oynanacak - kimlarmda onun 1c;m ekseriya renk1i 
hr. Evvela !stanbulla lzmir, sonra da ketenler ve ipekliler tercih olunur. F akat 
Ankara i1e For.st Viyana kar§Jia§acakhr. bazi ev kadm1armm renkli yatak takim· 

Fransan1n en me,hur moda lnagazala-
rintn ortaya atmak istedikleri iki elbise 

Bu gibi seyyahlardan birisi de Fran- den lngiliz Amirah tarafmdan casus di
s1z astronomlanndan Beauchampd1r. ye tevkif olunarak doviilmek ve as1l -
Bu zat 1788 senesi haziramnda vuku bu- mak gibi tehdidlere de maruz kald1k • 
Ian bir kiisufu Bagdadda mii§ahede et- tan s~nra lstanbula. sevk~lun_uyor ve 
mi§ oldugu gibi gene orada bundan ev- mezkur Fener kalesmde btr zmd~n~ a
vel Mli§teri (Jupiter) dedigimiz seyya- hhyor. Orada adet~. unutulmu§ g1b1 ve 
renin bir peyki hakkmda da tarassud- basta olarak c;~k m~~~de_t kald1~tan son
Jar yapml§ ve tetkikatm1 Frans1z Fen ra yukar1da soyledigtmiz vec;hlle dok -
Akademisinin 1787-1788 senesi me • tor Pouqueville gelerek bir miiddet te-
moirslarmda ne§retmi§tir. davi etmi§ ve biraz kuvvet ~uld':ktan 

• . . .. , . . • sonra zaten o arahk Frans1z es1rlen ser-
Bu ahm k1md1. B1z bunu gene b1r a- b b ak ld kl d Beauchamp da 

1. d kt 1 M p ·n · est 1r 1 1 arm an 
rm o or o an . ouquevl em se - !st bul kl I bilmio::tir Bereket 

h . . ! t b 1 'd 1 . an a na o una ,. . 
ya atnamesmm s an u a a1 o an I • . k' 1 k timiz i,..in pek k1y _ 
k . . ild' . 216 ah'f . d ..... vennn 1 mem e e -.. 

mci c mm nci s 1 esm en o~> - metli olan biitiin notlan ve yaptlgi kol-
reniyoruz: Ieksiyonlar ve hartalar kaybolmami§, 

Birinci Napolyon 1798 de M1s1r sefe- lakin tstanbuldan deniz yolile Fransa • 
rine gittigi vakit alimlerden, artistler - ya giderken Nis §ehrine vard1gmda o -
den, sanayi erbabmdan murekkeb bir rada olmii§tiir (1801). 
heyeti de beraberinde M1s1ra gotiirmii§ t§te yakmda memleketimizde en gii -
oldugu malillndur. 1§te bunlar arasm • zel bir surette goriilecek olan kiisuf M
da M. Pouqueville doktor ve M. Be - disesi dolaj'lsile bu alim ve miitevaz1 
auchamp astronom olarak bulunuyordu. ras1d1 hatlrlamak belki birc;ok kimsele
Bunlardan M. Beauchamp daha c;ok ev- ri alakadar eder miitaleasile bu maka -
vel 1782 senesinde ba§hca tarassudata leyi yazdim. Bu i§i tamik etmek isti -
dair bir fenni seyahat yapmak \izere yenler Frans1z Akademisinin arzettigim 
memleketimize gelerek Karadeniz sa • tarihlerdeki ne§riyabm bulup okuya _ 
hillerinde birc;ok noktalarda tul ve arz bilirler. 
olc;mii§; oradan Iraka gidip nehirle Bilvesile diyecegim ki: 
Basraya ve Basradan karadan Diyar • tstanbulda rasad hakikaten pek ih • 
bekire ve sonra Bagdada gelerek yuka- mal edilmi§tir. Son zamanlarda M. Be
nda soyledigimiz vec;hile burada 1788 auchampdan ba§ka memleketimize ge • 
senesi kiisufunu tetkik eylemi§tir. lerek boyle rasadatla me§gul olmu§ bir 

Fakat bunun kiilli bir klisuf olup ol • zat daha hatirhyamtyorum. 

!stanbul - lzmir mac;t nekadar alaka Ianna pek biiyiik itimadlan yoktur. YJ
verici ise Ankara - Forst Viyana ma<;J da kanmca onlarm renklerinin kac;mJyaca
o kadar miihimdir. Birinci kar§Jla§mayJ gma ve kuma§lanmn bozulmiyacagma j. 

yapacak olan !stanbul ile lzmir, Viyana nanmazlar. Belki ipekli kuma§lar ic;in bu 
taktmile oynadtlar. !stanbul I • 1 e hera· dii§iinceleri izhar temekte hakhdula1. 
here kald1, lzmir 4 - 1 galib ge1di. Ayni F akat biz de kendilerine hie; bir zaman 
tak1mlar Ankara ile kar§Jla§h1ar. !stanbul renkli krepdo§inden yatak taktm1 yap -
3 • 1 ga1ib geldi. lzmir 2 • 1 maglub oldu. may1 tavsiye edecek degiliz. Vak1a krep· 

Ortada birbirine tamamile zJd dene - do§inin iyi cinseleri c;ok dayamr ve hie; 
bilecek neticeler varken bu mac; hakkm- bir zaman renklerini kaybetmezler. La -
da tahminler yiiri.itmek imkansJzdir. Y al· kin pek pahahya malolur ve ko1ayca yi
mz §UDU soy]iyebi1iriz; eger !stanbuJ ta • kanamazJar. 
k1m.1 bundan iki evvelkiler gibi fena te§ • 
kil edilip oyuncular da muvaffak ola - Buna mukabil pembe veya mavi keten 

k b I ! · 1·1 kuma§lardan c;ok dayamkh ve ayni za • mazlarsa ve buna mu a i zmu 1 er 
Viyanahlara kar§I oynadtklan oyunu bir manda kaynamaga miitehammil olan -

t h I. lar vard1r Claha tutturabilirlerse stanbul mu te 1 -
tinin maglub olmas1 mukadderdir. Hususile pembe yatak tak1mlan goze 

!stanbul takumm te§kil edenler kale - c;ok giizel ve· tath gori.ini.ir. !c;inde uyu
ciyi sag haf, beki solac;Jk, 'haf1 kaleci, yanlan cazibeli gosterir. Bunlardan bir 
solac;1g1 da merkez muavin oynatarak iki tak1m yaptmp beyazlarla degi~tirprek 
denemeler, kayumalar ve kuli.ipc;iili.ik kullanmak ta kabildir. Bu degi§iklik size 
yapmazlarsa !stanbul tak1m1 iyi bir oyun beyazlar gibi renklilerden b1kkmhk gel-
<;lkarabilir. mek tehlikesine de mani olur. 

Oc; muhtelit arasmda en nazik vazi - Sofra ortiilerine gelince bunlann YJ· 
yette olan Ankarahlardu. Bir taraftan kanabilir renklileri c;ok makbuldiir. l·ble 
!stanbula 3 - 1 maglub olmakla beraber koyu renkliler kolay kolay !eke ve tPz 
diger taraftan da, §imdiye kadarki kar • tutmazlar. T abil bun! arm serviyetleri de 
§lla§malarm en iyi neticesini alan lzmir • bu orti.iye refakat eder. 
Iileri 2 • 1 maglub ettiler. Ankarahlann Renkli c;ay ve sofra ortiileri, serviyet· 
bugi.in yapacaklan mac; evvelkilerden Jeri giizel y1kamp i.iti.ilendiler mi adeta i· 
hangisinin tabil ve hangisinin gayritabii pekli tesirini yaparlar. Onlann iizerlerin
olduguna bir hi.ikiim verdirebilecek ma- deki .yay ve yemek taktmlarile, c;alallar 
hiyettedir. bi~aklar, ka§Iklar da daha ~~k goriini.irler. 
l•tanbul. lzmir ma~tntn hahemi .......................................................... .. 

him olacak? Deniz k1yafeti 
Bugiin yap1lacak !stanbul • lzmir ma-

Y eni mayyolar 

Orijinal bir hostiimta)lyor ve Cam fapha ve son mod!l 
orijinal bir !!apha emprimeden zaril bir elbise 

mad1gm1 bilmiyoruz. Bildigimiz bir§ey Boyle olrhakla beraber 1stanbulun 
varsa o da muverrih Hammerin Osman- cevviyabm tetkik edenler de olmu§tur. 
11 tarihinde kayid ve i~aret ettigi vee; - Eski Rasadhane miidiirii Coumbary ve 
hile gerek kiisuf, gerek husuf Mdisele- Emile Lacoine ve Frans1z miihendisle • 
rinin vukuu zamanmda eski istanbul rinden M. Ritter ve siz bu gibi i§lerde 
halkmm bu hadiselerden tefe'iil ederek memlekete bliyiik hizmet etmi§sinizdir. 
tuhaf tuhaf dii§iincelere zahib olmala- Sizin me§guliyet ve mesainize Rasad -
ndlr. hanenin mevcudiyeti maddi bir §ahid-

c;ma bi.iyi.ik bir ehemmiyet verilmektedir. 
Bu miisabakanm hakemligi ic;in Ankara 
muhaf1z alaymdan Sedad !stanbula da
vet edilmi§tir. Sedad bugiin gelemedigi 
takdirde mi.isabakanm hakemligini Vi -
yana tak1mmm eski ~ohretli oyunculann
dan sagic; Ge§ Vaydel yapacakt1r. Bu 
oyuncu sakat oldugundan bugiinki.i mac;a 
i§tirak edemiyecektir. 

Bu sene denilebilir ki memleketimizde ve §ehrimizde hemen hemen bahar mo' 
dasmdan istifade edilemedi. <;i.inki.i nas1l ki§In havalar gayri tabil gitti, soguk ye 
rine s1cak yaphysa, bahar havalan da mart ayma mahsus degi§iklikler gaster ' 
di. Binaenaleyh hie; kimse hemen hemen bahar elbisesi diye bir§ey giyemedi vt 

yaz s1caklan birden basttrdt. Onun ic;in hemen mantolar, pardesi.iler bir tara~3 
atJldl ve ince elbiseler meydana <;1kh. fn ce ipekli elbiselerin. kuma§lan arasmd~ 
bu sene gene emprime hakim olmakta de Yam ediyor. Hele lspanyol §ah desenh, 
ipekliler pek ho§a gidiyor. Y az kosti.im tayyorlerinde de tabii kahn yiinli.i ku 
ma§lar tercih olunamaz. Herkes incelere ragbet gosteriyor. Bunlarm arasm~~ 
tafta, keten ve sair kuma§lardan olanlar var. ;iu iki Paris modeli zannediyoruz ~>• 
bu hususta size iyi bir fikir verir ve iyi bi rer ornek te§kil ederler. ,,, 

·····K~·~~~~~ ...... ~~~~f .... t~~~;; ...... ~t;~i"i? .. 
25 mayts 1760 tarihinde 1stanbuldan dir. Son giinlerde 19 haziran 1936 tari-

da gi:iriilmii§ ve biitiin safahatile iki sa- hinde vukua gelecek giine§ tutulmasl 
at slirmii§ olan kulH bir klisuf dolayi - hakkmda c;rkarmi§ oldugunuz risale de 
sile Hammer diyor ki: cNe garib efsa- muhteviyatl itibarile lehinize kaydo • 
nelerdendir ki halk otedenberi tab'an lunacak ktymetli bir vesikadtr. Emile 
batil itikadlara kapilmi§ olduklarmd• Lacoirt'mn mesai ve hizmetlerinin bir 
bir vezirin dii§mesi, bir ailenin si:inme- klsmma ben §ahid oldum. Rasadhanede 
si, velhastl talihin ikbal ve idbart gibi husuf ve kiisuf hesablan ve ilmi bir -
felaketlerin hep buyiik yangmlar ve ay c;ok esaslart bu zat haZ1rlad1. M. Rittere 
ve gline§ tutulmas1 gibi hadiselerle ha- gelince bu zatm §ahsiyetile §ehrimizde 
ber verildigi kanaati lizerinde idiler.• yaptlgt ilmi tetkikat hakkmda da bir 
Bu itikadda da muneccimlerin tesiri ol- dostumdan ogrendigime gore bu zat 
dugu kanaati hakimdir. Ortaki:iyde bir yahda oturur ve ahvali 

M. Beauchamp Bagdaddan 1randa is · havaiyeden ba§ka sabah ve ak§am de • 
fahana gitmi§ ve Hazer denizinin ke - nizin slihunetini bile olc;er ve zapteder
narlarmda gezintiler yaparak biitiin bu mi§. Bu zatm §ehrimize aid olmak ii -
memleketlerde tarassudadda bulun - zere hayli tetkikatl vard1r. Bunlann bir 
duktan son:ta zengin malillnatla Fran • klsmi Coumbary Rasadhanesi tarafm -
saya di:inmii§tiir. Biitiin bu tetkikat ne- dan 1873 tarihinde Beyoglunda Ahmed 
ticelerini Fransa Akademisinde ne§ret- Mithatm matbaasmda tabt ve ne§redil
mi§tir. 0 araltk kendisi gene fenni mak- mi§ olan bir annuairede kaydolunmU§ -
sadlar takibi i~in Fransa hiikfuneti ta • 
rafmdan Arabistanm cenubugarbisinde tur. 

0 1 il 

Amman lmamhgmm merkezi olan istanbul arzma ( + 41 0 16) mute • 
Maskat konsolosluguna tayin olundu - allik fiziki ve astronomik birc;ok malu -
gundan tekrar lstanbula gelerek kara • matla erkam1 sabite ve mahalliye Ra • 
dan mahlli memuriyetine gitmek iizere sadhanede yap1lan ameliyatlarla tes -
iptida Trabzon taraflartru gezmi§ ve fa- bit edilmi§ ve arzettigim salnameye ve 
kat bu arahk Napolyanun MIStr seferi • buradan fizik kitablarma naklolunmu§· 
ne gitmesi iizerine Beauchamp! MI • tur. Belki bu salnamenin bir niishas1 
~Ira ras1d olarak c;agtrml§hr. sizde de vardtr. 

Bize bu malfunati veren doktor Pou· Coumbary Rasadhanesi gayet basit 
queville seyahatnamesinde gerek ken • meteorolojik bir miiessese idi. 40 seneyi 
disinin, gerek Beauchampm encam1ru miitecaviz muddet §ehrin cevviyatile 
si:iyle anlahyor: Napolyon Mtsm aldtk- me§gul olmu§tur. Bu rasadhanenin ha • 
tan sonra doktor Pouqueville orada kikatte miidiir ve ruhu Emile Lacoine 
hastalanarak Fransaya donmek mecbu- idi. Bu zat daima: cistanbula hakim o -
riyetinde kahyor. Fakat yolda Trab - Ian rlizgarlann tesiri hertiirlii cevvi te
lusgarb ocaklarmm korsanlan kendisi- beddiilatl vlicude getirecek mahiyette
ni ve arkada§larml esir ederek Moraya dir. Bunun ic;in cevviyata taalluk eden 
ve oradan Arnavudluk sahiline getiri · vasati rakamlara pek ktymet vermek 
yorlar. Tepedelenli Ali Pa§anm yanm- dogru degildir• tezi iizerinde idi. 
da bir miiddet kald1ktan sonra 1~.ta!:b~~ Kiisufun tetkiki giinii size bir a~Ik 
la gonderiliyor, o zamanlar Uc;unc.u hava ve muvaffakiyet dilerim. 
Sultan Selim Fransaya ilam harbetm~ MEHMED IZZF.T 
bulunuyordu. 

F enerydmazhlarm idman 
tenligi 

igrikapida Bozkurd sah~s1~da F ener
y1lmaz kuliibii tarafmdan h1r 1dman §en· 
ligi yapUmi§tir. . . 

Merasime genclerin yaphgt btr gec;td 
resmile ba~lanmt§ ve bun dan sonra Fe
neryilmazla Bozkurd B taklmi arasmda 
bir futbol mac;J yapllmt~hr. F eneryilmaz 
·>encleri bu mac;1 3-2 kazanmaga muvaf
;ak olmu§lard1r. 

Bundan sonra atletizm mi.isabakalan-
na g~ilmi~ ve 100, 400, 1500, .. 3000 
metro ko§ularla yiiksek atlama musaba-

kalan yapilmi~tn. ,. 
Aticihk F ederasyonu Umumi 

Katihliii 
Cure~ F ederasyonu umumi Htibi Sey: 

fi Cenab, Ahcihk F_ederas!~nu umumi 
katibligine de s~ildigmden 1k1 federas 
yonun i§lerine birden bakacakhr. 

Bisiklet yarttlari 
T. S. K. !stanbul bolgesi bisiklet ajan-

hgmdan: 

1 - I 0/6/1936 c;ar§amba giinii nat 

7 de Mecidiye koyii ile Biiyiikdere ara -

smda 96 kilometroluk bir bisiklet yan§J 

yapllacakhr. 
2 - Bu yan§ta derece alan tic; bi~ik

letc;i 14/ 6/1936 da Ankarada Olim • 

piyad haztrhklan ic;in tertib edilen yan~a 

gonderlimek i.izere sec;ilecektir. 
3 - Sec;ilebilmek ic;in ajanhglmizca 

tesbit edilen vasati zamam yapmak lazJm

dJr. 
4 - Y an§a yalmz lisans1 olan yan~ • 

c;tlar girebilir. 
5 - Y an§a tam saat yedide ba§!ana

caktir. Bisikletc;ilerin bu saatten evvel ya
n§ yerinde bulurunalan lazJmdir. 

lzmirlilerin protestosu 
Milli tak1ma girecek oyunculan sec; -

mek maksadile Forst Viyana tak1mile 
yaptlacak miisabakalar ic;in, Futbol Fe
derasyonu !zmir. Ankara ve Istanbul 
mmtakalanndan 16 ~ar ki§ilik bir muh -
telit tak1m istemi§ti. lzmir ve Ankara 
muhtelitleri on alti§ar oyuncu ile ~ehrimi
ze gelmi§lerdir. Fakat 1stanbul .. Futbol 
heyeti, ~imdiye kadar yap1lan musaba -
kalarda on alt1dan fazla oyuncu oynat -
ml§hr. Bugiin yap1lacak !zmir - !stanbul 
mac;mda da !stanbul tak1mmda bu on alt1 
ki§inin haricinde kalmt§ oyuncular oyna· 
tilacagmi haber alan !zmirliler, F utbol 
F ederasyonu nezdinde protestoda bulun· 
rnu§lardu. 

Y elken miisabakalari 
O!impiyad haZirhklan dolayJsile yel • 

kenciler arasmda birinci se.yme miisaba • 
kalan Moda ac;Iklannda yapJimi§tlr. 0 -
limpiyad rotas1 i.izerinde yap1lan bu mii· 
sabakalara Istanbuldan ;\ere£, Demir 
T urgud, lzmirden de Refik i§tirak et
mi§tir. 

Birinci mi.isabaka ;leref ile Demir T ur• 
gud arasmda yapilmi§, yan§t Demir T ur
gud kazanml§tlr. 

lzmirli Refikle, Demir T urgud ara -
smdaki ikinci yan§J da Demir T urgud 
kazanmt§tlr. 

Oc; yelkenci birbirlerile iic;er defa da
ha kar§Jla§acaklardJr. 

Galatasaray, Fenerbahc;e 
atletizm mac;1 

Galatasaray ve F enerbahc;e kuli.ibleri 
atletleri senelik atletizm miisabakasmt 13 
haziran cumartesi gi.ini.i Kadtkoy stadm· 
da yapacaklard1r. 

Tesbit edilen programa gore her yan
§a iki atlet i§tirak edecek birinci 5, ikinci 
i.ic;, iic;i.inci.i bir puvan alacakhr. 

Mi.isabakalar, 100. 200, 400, 800, 
1500, 11 0 mania, giille, disk, cirid alma, 
yiiksek, uzun atlama ile 400X300X 
200X 100 bayrak yan§lan yaptlacakttr. 

Mi.isabakalara saat 15 te ba§lanacakhr. 
Gayrimiittefik kuliibler ara· 

smdaki futbol turnuvas1 
Eminonli Halkevi tarafmdan Kara -

glimriik stadyomunda gayrimiittefik ku· 
!Ubler arasmda tertib olunan futbol tur
nuvasma evvelki gi.in de devam edilmi~
tir. Birinci oyunu Ku§dili ile Hahc10glu 
tak1mlan yapml§ ve bunda Ku§dili 2-0 
galib gelmi§tir. 

ikinci oyunu F atih !dmanla Y1ldiz -
spor tak1mlan yapttlar. Bu ma.yt F atih 
ldmanhlar iistiin bir oyundan sonra 6 - 2 
gibi biiyi.ik bir farkla kazandtlar. 

Son ma.y ta Aksaraym Sokoniye 7 -I 
galibiyetile neticelenmi§tir. 

Y az birdeinbire basttrdt, deniz mevsi
mi gelmek iizere, boyle beyaz garniti.ir
li.i siyah veya laciverd bir mayyo · si • 
ze muhakkak c;ok yaki§acaktJr. Bi.yimi bu 
senenin en fazla ragbet bulacak olanla
rmdan biridir. . ............. E~····k~d~~~ ............. . 

Dereceler klrthnca ... 
Hastalann ate§ini okmege yarayan 

ve bizde ekseriya ismine derece denilen 
« T ermometre» lerin kmlmas1 bir ev ic;in 
mi.ithi§ bir tehlikedir. Bunu ugursuzluk 
gibi manevi tehlike sanmaym1z. Bilakis 
tamamile maddi bir tehlikedir... Clinku 
yere veya ba§ka bir tarafa doki.ilen civa 
eger layJkile toplamp att!mazsa evd~
kiler i.yin .yok fenad1r. Bir yaraya, bu 
kesige dokundugu vakit mi.ithi§ bir zehir 
gibi tesir eder. 0 vakit yaray1 yumurta 
akile stvazhyarak tehlike bertaraf olu -
nabilirse de bu gibi vak' alarda en IYISI 
bir doktor .yagumakhr. 

Y orgun ayaklar ... 

' 
Yiiziin ifadesini degi,tirmekte miihim rolii olan ka' 
tuvaletinde dikkat edilmesi laz1m gelen nok lat 

Bugi.in ka~lanm inceltrneyen kadm 
tuvaletlerini ihmal edemezler. Onlan yol
mak ve inceltmek ic;in o mmtakayi ev • 
velce gi.izelce vazelinle s1vamak lazim· 
du ki deri tahri§ edilmekten kurtulsun. 
Sonra gayet ince ve hassas cimbiz kul -
lanmak icab eder. Alman bsmm daima 
iist taraftan olmsa1 tercih edilmelidir. 

En gi.izel ka~lar ( 1 ) numarah resim • 
deki gibi virgi.il §eklindeki ka§lardir. Ka
lm taraflan burnun i.ist dibinden ba~h
yarak gittikce incele§ir. Gozleri yekdi • 
gerinden uzak olanlar iki ka§m birle~tigi 
noktayi birbirine yakm btrakmahdular. 
( numara 2). Y ok, gozleriniz bilakis bir
birine yabnsa o zaman (3 numara) da 
oldugu gibi ka§lanmzm birle§tigi nokta
YI miimkiin mertebe ac;tk b1rakmamz mli· 
nasibdir. Almmz dars·a ka§lanmz ~a -
kaklanmza dogru giderken yava§ yava~ 
yi.ikselmeli ve tam yansmda biraz kiv • 
nhp hafifce tekrar a§agiy!\ inmeil, sonra 
tekrar yukany& c;Ikmahd1r (numara4). 

Ka§lar ekseriya kafi derecede uzun de
gildirler. 0 zaman (5 numarah) resimde 
gori.ildi.igi.i gibi onlan ka§larmlZln ren • 
ginde iyi cinsten bir tuvalet kalemile §a· 
kaklanmzda sac;lanmzm c;tkhgt noktaya 
2 parmak kalmmaya kadar uzatmahd1r. sonra (6 numarah) resimde gordligii: 

ni.iz gibi ka§larmlZln ki:i§elerini ba§ ve r 
!I' §aret parmaklanmzm arasmda c;ekip o 

lara §ekil vermek te pek iyi bir har~ke1' 

Kirpikleri parlak ve muntazam tuta
bilmek ic;in onlan her sabah sertce bir 
f1rc;a ile on, onbes defa fm;alamamz ka-
fidir. Hele ic;ine biraz esans konmu~ ma- tir. t' 

Bl.lhassa kalemle ka• uzatmak a!Jl yi vazelenle masaj yaparsamz daha mi.i- ~ 
kemmel bir netice veriri. F1rc;alamadan layesini bu harektten sonra yapmahd1;; .. 
Ill II II I I II II I 11 I II II tl lilt 1111 II II 11111111 II till II II I I I I I I Ill I I I Ill I I I II I I I I II II II I 0 II II I I I I II Ill IIIII I I I II II I I llllff 

ingilterede ideal bir aile yuvas1 

Ayaklanmz fevkalade yorulduklan 
zaman dayanabileceginiz dercede s1cak 
bir 1hlamur banyosu hamlayarak ayak • 
larnlZI onun ic;ine sokunuz. Derhal bir 1 

rahathk duyarsmJZ. Ihlamur olmadlgl 
takdirde ayni banyo miirver c;ic;egile de 
yapilabilir. Bu mahlule biraz da tuz a
hhrsa daha iyidir. 

Baktr kablar 
Bahr kablan kolayca temizlemek ic;in, 

bir miktar steak tuzlu su ic;inde 10 gram 
soude eriterek kab1 bunun ic;inde yanm 
dakika b1rakmah, sonra ogmah, ondan 
sonra da bolca su ile ytkaytp kurum1ya 
bnakmahdJr. 

,\ 

Londrada son defa a<;1lan «!deal ~ile yuvas1» ser_gis.inde tertip olunmu~ ori; 
jinal bir ko§e: Ayni zamnda tayya~e tsta syonunu da Ihttva eden «Dam - Baht< 
de bayan, kocas1m saat be§ .yayma bekli yor. 
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Meclis i§ kanununu 
diin kabul etti 
LBa~ tarafl 1 tnct sahtfede] 

telakkisine aydmhk verecek birka~ esas 
noktaYI size arzetmek istiyorum. 

Arkada§lar, bir defa bu layiha biraz 
g~ kaldi gibi gori.ini.iyor. Fa kat, ':l:liyor· 
sunuz ki devletin, son on y1lm esash ~a
h§malan i~inde bu i§ kanunu layihas1 da 
ba§hca yer almi§hr. F akat hi.ikumet ve 
Meclis siyasal ve ulusal hayatJm1za en 
uygun §ekilleri bulmak ve mi.ihim olan bu 
rnevzuda miimkiin oldugu kadar hata • 
1ardan ka~mmak i~in devamh ~ah~ma ile 
en iyi formiilleri bulmaya ugra§mi§hr. 0-
te taraftan kanunun ge~ kalmas1 hakiki 
hayata esash bir zarar da vermi§ degil
dir. <;unkii i§ kanununun ortaya koydu
gu tanzimci ruhu memlekette tatbik et -
rnek ihtiyac1 ancak bugiinlerde kendini 
gostermiye._ ba§lami§tlr. Devlet bi.iyiik sa
nayi hayatma yeni giriyor demektir. Bu 
~anayiin kurulup i§lemesi devrindedir ki 
1§ ve~nle i§ alan arasmdaki ahenk Vt" mii
nasebetlerin tanzimi kat'i bir ihtiyac;. ola
rak duyuluyor. Bu babmdan kanun, tam 
Zamanmda hayata dogmu§ olacaktn. 
Y eni i, kanunu bir rejim kanunu 

olacak 
Yeni i§ kanunu bir rejim kanunu ola

cakhr. Ger"i Ti.irkiye Cumhuriyeti ka -
nunlarmm kuvvet ve devlet~e ehemmiyet 
bak1mlanndan birbirinden farkt yoktur. 
F ak~t bir taraftan da i~inde ya§adlglmlz 
devnn hayatl ihtiyaclartnl kar§Ihyacak te
rnel. k.aid~leri koyan bir kanunun siyasal 
ve u;bma1 hayabm1za tesiri bak1mmdan 
aynca ehemmiyeti i.izerinde durmak laz1m 
gelir. hte yeni ~Jkarmakta oldugumuz i§ 
kanunu devletin esash kanunlanndan bir 
~ejim kanunudur. Bu kanunla Tiirkiyede 
1§ hayatJ yeni rejimimizin istedigi ahenk 
ve anla§ma yoluna girecektir. 

Arkada§lar, bizim neslin, derece dere
ce ac1lanm tatmJ§ oldugumuz liberal dev
!e~ tipinin c;eki§tirici, ~arpJ§tlrtcJ ve yurd 
l~mde ulus birligini bozucu ruhunu her 
giin yeni bir tedbirle ortadan kaldlrarak 
bunun yerine ulusa! devlet tipindeki birlik 
ve beraberlik zihniyetinin tatbikatlm haya
tiiDJZa ~~Ihyoru~. Bunu siyasi program
larda b1r nazanye, bir edebiyat 'f d . 'b' '- I a es1 
g1 1 yazmaK Ve soylemek ka_fi d ~·Jd' 
B h k'k egi IT. 

unu a I atlendirmek i~in memlekette 
~a~~n. ku eti lazimdir. Liberal devlet 
tipJ I~mde i§"i· sJmh ve patron simfi, bu
~un daha gem, manasile prol.atu rve bur. 
]\iVa Slmflan iki dli§man cephe halinde 
birbirine kar§l "arp!§lp duruyorlar. Bun· 
lar, millet birligi gibi biiyiik ve mukad • 
des davanm yamnda hi~ bir k1ymeti ol· 
m1yan millet varbgmi tahrib eden zehir
li telkinler mahsulii sun'i bir heyecamn 
Vecdi i~inde vuru§up dururlar. 

Bu hareket saadeti ve esash Jst•rab 
rnevzulan bir olan ve her tlirli.i mukadde
rah mii~terek bulunan bir yurdun stmr· 
l~n i~inde o yurdun kuvvet ve muvaffa· 
~J!et unsurlannm birbirlerini par"alamak 
1~m didi§ip durmasJ demektir. Bu didi~
melerden dogacak tek netice miisbet u
lus kuvvetlerinin birbirini ifna etmesidir 
~~ bu yiizden memleket kendi i~inden da
gllmak tehlikesine maruz kahr. 
. '_Turkiye ve onun kudretli ulusal parti· 

81 I.d~olojik naslanm programma koymu§ 
~e 1mkan elverdigi gi.inde bu naslann der-

al hnunla§tmp sosyal hayatm hakikl 
saffasmda. tatbiki yo! una gidilmi§tir. 
da §t~ b~ ~~ kanunu arzettigim bakimdan 

1
. T urk1yede ulusal devlet tipinde &henk-
1 muvazeneli bir hayatm tanzimine yan-

Yacak bir eser olacakhr. 

. Arkada§lar, liberal devlet tipi ekono
llllk sahada yalmz proloterya - burjuva 
telekkisinin yapt1g1 "atl§malarla almami§
hr. Bu tip devlet ulusun miistehlik ve miis
tahsil unsurlan arasmda da ani mi.icadele-
1er viicude getiriyor. 

Milli varltgt didikliyen zihniyet 
Bunu i§ kanunu mlinasebetile soylemi· 

~orum. F akat bu miinasebetle dokundu
gd~kml. Yersiz "arpi§malarla milli varhg1, di-

J ly 'h . . 
1 

. . en ZJ myetm yanh§ ve zehirli tesir-
1 enm bir ba~ka ekonomik sahada miita· 
ea ederek mevzuu aydmlatmak istiyo -

rum. Biz bu i~ kanunu ile yurdda§lann 
b~Ifla~arak par"alara aynlmasma kar§I 

IT kaJe duvan oriiyorsak buna benzer 
ba,ka kanunlarla tarifelere hakim olmak 
kredileri tanzim etmek ve fiatlann kon : 
tr~.lu ~an~nlan gibi tedbirlerle de her~iin 
lnutekamil safhalarda yiiri.iyerek Tiirki
Yede miistehlik ve miistahsil unsurlar 
rniicadelesinin ruhunu da ortadan kald1r
nu, bulunuyoruz. Biitii~ bunlarla kavga
stz ve istismars1z ba~lan anla~Ip uyu~ma 
Prensiplerine bagh bir cemiyet kurma va
zifesini yapma halindeyiz. 

T a ki en uzaktaki c;:etin, fakat parlak 
milli hedeflere k1sa yollardan en az za
rn.anda birlik ve beraberlikle varahm. Bu. 
ancak birisinin kolu otekisine bagh, biri
nin kalbi otekine "arpar bir millet ki.itle
si, terbiyesile beslenmi~ olarak durma -
dan ileri gitmekle miimkiin olur. 

Y eni kanun, srml~tltit or tad an 
nl~c~ktir 

8rkada~lar, yeni i~ k.anunu s1mf~Ihk 

~uurunun dogmasma ve ya§amasma im • 
kan verici hava bulutlanm ortadan silip 
siipiirecektir. Bu kanunla milli hayatJn i§ 
alamnda muvazene kurulacaktJr. Y B§l • 
yan her unsurun bakasmt, ilerlemesini te· 
min edecek en bi.iyiik ve en esash unsur 
muva;~:enedir. Muvazenesiz her§ey yikil
miya mahkumdur. Fizik ve fizyolojik ha-
yatta oldugu gibi sosyal hayatta da bu 
boyledir. Hayatta olan her§ey i~in boy· 
ledir. Bilhassa bizim c;etin devrimizde 
milli varhkla muvazene ahenk bir kere 
bozuldu mu havas1z kalm1~ bir hayat gi
bi 0 millet yikilmlya ve sonmege mah -
kumdur. Evet bu i§ hnunu i~ hayatJmiz· 
da muvazene kuracaktJr. Y eni Tiirkiye· 
de Biiyiik Millet Meclisinin §imdi kabul 
etmek iizere bulundugu bu kanun i~c;ilerin 
hakkmJ milli birlik havas1 iyinde dikkat· 
le korumakla beraber yalmz bununla 
kalmiyacak, i~ veren unsurlann da hak 
ve vazifelerini tesbit etmi$ olacakt1r. Y a· 
ni biz bu eserle tek tarafh bir maksad ta
kib edecek yolda degil haklan ve kar • 
~1kh durumlan tanzim edilmi~ bir i~ ha
yatile milliyetc;i ve halkc;1 bir i~ ve ~ah§· 
rna cephesi kuracak yolda yiiriiyoruz. Bu 
nokta c;ok iyi anla~Jlmahdir. Her c;ah§an 
yanmda c;ah§an yurdda~m haklanm sa
yacak ve bununla millt ufukta herhangi 
yanh§ beynelmilelci telakkilerle sislenmi~ 
parc;alar varsa bunlar a~1hr, aydmlana • 
rak i~ alanlarla verenler millt ve kudretli 
bir blok halinde yeni Ti.irkiyenin in~as1 
eserinde elele, kolkola uzun hedeflere 
dogru ko§arak mesafeler alacaklard1r. 
<<Alkl§lar» 

H ar taralta •evinc 
Sunu da soyliyeyim: Bugiin c;ok i§c;isi 

bulunan baz1 mmtakalardan toplu i§<;i 
arkada~larm i~ kanununun kabulii miina· 
sebetile partiye yazd1klan sevinclerini 
bildiren telgraf ald1m. Bu netice iyi bir 
duygu mahsuliidiir. Bu ifadeler Tiirkiye 
i~ilerinin milli duyguyu kendilerine esas 
bir prensip tuttuklanm gi:isterir. 

Bendcn once bu kiirsiide arkada~lar a· 
rasmda bir yanh~ anla~ma oldugunu gi.is· 
teren sozler gec;ti. Bu arkada~lann soz -
leri bana tekrar bir tavzih vazifesi ilham 
etti. Bu vazifeyi yapmak i.izere baz1 §CY· 

ler daha soyliy<:cegim, 

Arkada$lar, hakikaten hulcuk denilen 
rrtiiessese nriHetfer hayatmm yeni icad • 
~anndan olarak yeni ~tirilen yeni hayala 
1lerleme . esaslanmn icab ettirdigi siirate 
uygun h1r hiZla yeni rejimin arkasmdan 
gelip yeti§emiyor. Bu bir hakikattir. ln
kilablann ileri hayah icab1 olan yeni e
saslar ortaya konulur ve bu hayat derhal 
ba~lar. F akat bu ileri gidi~ hlZlmn ic;inde 
en geri kalan k1s1m hukuktur. Bu geri 
kah& benzer ahvalde her yerde boyledir. 
Y oksa §imdiki Tiirk hukuku telakkisinin 
Roma hukuku, mecelle hukuku gibi bir 
tak1m telakkiye saplamp kalmast demek 
degildir. Hukuk miiessesesinin mahiyetin
de bir ag1r ilerleyi~ hali vardn. Birc;ok 
hukuk profesorleri bir nevi eski hukuk o
toritesi farzederek bunun her mii§kiilii 
halleder dogmatik mahiyette ilerleyi§ 
manidir, miitaleasml yiiriitiiyorlar. 

F akat inkJlabc1 bir zihniyet ileri gidi§ 
i"in att1g1 her ad1ma uygun bir ayak uy
duru~ile hukukun da kendi arkasmdan 
gelmesini ister. Bu ink1labm hakk1du. 

Mesela biz deriz ki «devletc;iyiz» fakat 
hepimiz itiraf ederiz ki Tiirkiyede mev • 
cud olan hukuk, bir~,:ok c;izgilerile bunla· 
rm diizeltilmesi ic;in bin;ok ~,:ah§malanna 
ve birc;ok ~izgilerimn degi~tirilmi§ olma -
sma ragmen • devlet gidi~inin tam z1dd1-
na olarak liberal bir tak1m unsurlan ta• 
~lmaktadu. Biiyiik Millet Meclisinin bu 
c;ah~malan bu heyecan ve milletc;e bu 
.c;abalamalanmlz sayesinde elbette bun • 
!arm hepsi diizelecektir. 

Y eni bir eser kuraraken o eserin mii
him bir noktasma gelip bir <;engel taki
hr Eski hukuktan filan kanunun filan 
maddesi ile o i~le taarruz eder. Bu ta -
arruzu, hukuk miiessesesinin ileri gidi§ 
hamlelerine engel olu§undaki kusuruna 
vermekle beraber i~i yaparken de o c;en· 
gele tak11rtl~mak laz1mdir. 

Eski hayatlmizdan kalma hukuk bir
c;ok unsurlarile ecnebidir. Bir~oklan se
mavi telakkiierin hak.im oldugu devirler• 
den ve bir kismi da liberal fikirlerden gel· 
mi§tir. Bir milletin hayatmdan kendin -
den olmayan miistevli unsur, yalmz hu
kuk degi)Jir. Onun gibi kiiltiir de ecnebi 
ve miistevli olabilir. Osrnanh devletinin 
ki.iltiir hayatmda milli olmayau bir ecne· 
hi istilas1 yok muydu? Hukuk gibi kiil
ti.ir ve fikir de miistevli olabilir. Ger~i 
muam medeniyetin ileri fikirlerinden hit.:· 
bir millet miistagni olamaz. F akat ecne· 
bi ilim unsurlan tarihteki yerimizi orte
rek bize §eref kaydeden safhalan silmi§· 
ler ve kiiltiirde olsun hukukta olsun ibda 
ettikleri halimize uymayan §eyleri bir ih
racat metal gibi bize yollaml§lardJr. 0-
rijinal inkilablmJzm ileri gidi~ hamlesi i

c;inde bizi arkadan tutan unsur, ne olursa 
olsun bir defa onun simasma bak1p yaban 

CUMHURiYET 

Fransada grev bitiyor 
Diin i,~ilerle patronlar aras1nda bir anla,ma 
yapddt. Ba,vekil biitiin amele metalibini temin 

edecegini vadetti. Amele i,e ba,hyor 
[Ba~tarat1 1 fnct sahttede] 

sonra M. Salengronun riyaseti altmda 
bir konferans akdedilecek ve bu konfe -
ransta patron ve amele te§kilatlan mii • 
messilleri haZlf bulunacak ve biiyiik rna· 
gazalarda patronlarla amele arasmda 
mevcud ihtilafa nihayet verecek bir uz
la~ma ara§tmlacakhr. 

Gece akdedilmi§ olan itilafnamenin 
biiyiik magazalara §iimulii yoktur, c;iin· 
kii bi.iyiik magazalar, Frans1z istihsalat1 
umumi konfederasyonuna dahil degiller· 
dir. 

M. Salengro, gazetecilerle gorii~tii -
gii mada ~imal mmtakasmda takriben 
300 bin ve Paris mmtakasmda 250 bin 
amelenin i~tirak etmi~ oldugu greve ni • 
hayet veren bir netice elde edilmi§ olma
smdan dolay1 son derece memnun oldu
gunu soylemi§tir. 

Grev bitmeden evvel 
Maden amelesinin grevi 

Arras 8 (A.A.) - Maden amele
sinin umumi grevine Arras, Douai ve 
Lens komi.ir havzalanmn her tarafmda 
i§tirak edilmi§tir. 150 bin maden amele
si maden kuyulannm haricinde r;ah~an 
amele kuyulann ve fabrikalann methal
lerini i§gal etmi§lerdir. Kuyu ve fabrika
larm medhallerini tutmu§ olan ameleler, 
miitemadiyen ni:ibet degi~tirmektedirler. 

ln,aat komitesinin kararr 
Paris 8 (A.A.) - Paris mmtakas1 

in§aat komitesi, pazartesi sabah1 bu mm· 
takanm her tarafmda grevin bilfiil tatbik 
edilmesine karar vermi§tir. 

Parisin diinkii manzarasr 
Paris 8 (A.A.) - «Mutalebat gre

vi» nin on ii~iincii gi.ini.i olan bu giinde 
vaziyetteki gerginlik mahsus surette· gev
§emi§tir. Payitahtm ia§e i§leri, normal bir 
surette gorlilmektedir. Umumi servisler 
mutad vec;hile yap1lmakta, otomobiller 
seyriiseferlerini icra etmekte, bankalar 
~,:ah§makta ve Messageries Hachette mii
essesesinin heniiz grev halinde bulunma· 
sma ragmen gazeteler tevzi olunmakta -
d1r. 

Borsada krymetler 

Paris 8 (A.A.) - Finansal hafta • 
nm bariz vas£1 rantlanmn bir veya iki 
puvan yiikselmesidir. Elektrik, demir en
diistrisi ve kimya endiistrisi haric olmak 
iizere Frans1z rantlarmm ekserisi de te
reffu kaydetmi§lerdir. Ecnebi esham1 §a· 
yan1 kayid derecede kolayhkla bitiril
mJ§hr. Hafta ic;inde, grevlerin verdigi 
endi§e ile, borsada bazl zaflar kayde -
dilmi§se de Frans1z esham ve tahvilatJ 
yeniden kendini toplamt§ ve bu iyilik son 
borsa toplanhsmda bilhassa tebariiz et· 
mi§tir. Kambiyo borsasmda ingiliz liras1 
75.87 den 76.28 e <;1km1~, fskandinav 
memleketleri di:ivizleri de bu yiiksekligi 
takib etmi~tir. Diger Avrupa dovizleri 
k1ymetlerini muhafaza etmi~lerdir. Do • 
lar da 15,19 da sabit kalmt~tlr. 
Bir sag tara/ gazetesi toplatttrtldr 

Paris 8 (A.A.) - Dahiliye Neza· 
reti diin sabah, sag cenah miifrit gazete· 
lerinden Solidarite Fran~aise'in fevkala· 
de nlishasml, makalelerin zihinleri tethi§ 
l.'dici mahiyetinden dolay1 toplatml§hr. 
Bu hususta takibata ba§lanmi§tlr. 

*** 
Avrupa gazetelerinin greve 

dair verdikleri maliimat 
Diinkii A vrupa postasmdan F ransa 

gazeteleri c;Ikmadi. F ransada c;1kan u -
mum) greve umum gazete miivezzileri 
dahi i~tirak eylediginden evvela bir gi.in 
gazeteler tevzi edilememi~ ve ertesi gi.ini.i 

c1 ve zararh damgasm1 vurduktan sonra 
kendi hayahmtzl tanzim ic;in milli var • 
hg1m1zm verdigi kuvvetle arkadan tutam 
veya arkaya c;ekeni tepmekten ba§ka c;a· 
re yoktur. 

Son soz 

Maksada geleyim, ve son soz olarak 
arzedeyim ki, bu kanun kabul olunduk -
tan sonra esasen bozulmaml§ ruhlan, he
pimizin oldugu gibi milll hisle dolu olan 
Turk i§c;ilerile i§ verenleri ve Tiirkiye· 
deki biitiin verim ve kuvvet unsurlan dog· 
ru yolu daha iyi bulmu$ ve birbirini daha 
iyi anlar bir §ekle girmi~ olacakhr. As
hnda Tiirk i§<;isi bir ytkiCI, bir bozguncu 
degil, ba~lanan biiylik milli eseri ta • 
mamlayiCJ bir unsurdur. 

Bundan sonra onun bu vasf1 daha kuv
vetlenerek milli birlik ic;inde, milli i§ be
raberligi ile lay1k oldugu safta daha §e· 
refli mevkiini alacaktlr. «Bravo sesleri, 
siddetli alkt~lar» 

Fnka Gene! Sekreterinin §iddetle al -
b~lanan sozlerinden sonra kanun ac;Jk re
ye konuldu ve kabul edildi. h kanunill' 
1325 numarah tatili e~gal ve Eregli hav
zai fahmiyesi komiir amelesi hakkmdaki 
kanunun yeni kanuna muhalif hiikUmleri 

de ilga edilmi§ olmaktadlf. 

gazeteler kendiliklrinden tatil etmi§tir. 
Daha sonra kag1d fabrikalan amelesi 
grev yaptJgmdan gazeteler gene ~tkma· 
IDI§hr. 

Fransada grevin nas1l cereyan eyledi
gi hakkmda F rans1z gazetelerinden rna -
lumat almak miimkiin olmamJ§hr. Lakin 
garb! Avrupanm diger memleketlerinden 
gel en gazetelerden F ransadaki grevin 
vehamet ve biiyiikliigii hakkmda pek c;ok 
malumat goriil diigiinden F ransada olan 
biten §eyler hakkmda bir fikir edinmesi 
ic;in bu yaz1lan naklediyoruz: 

Fabrikalarda krztl bayrak 
Fransada i§lerini b1rak1p fabrikalan 

zaptederek ic;:ine yerle§en erkek ve kadm 
amelenin miktan milyonlan bulmu§tur. 
Y almz Pariste 450,000 erkek ve kadm 
i§t.:i grev yapmi§tlr. Fransanm sanayi mer
kezi olan Pariste ve civarmda dola§an 
ecnebi gazete muhabirleri ac;1k tek bir fab 
rika gormemi§lerdir. F abrikalarm kap1 • 
Jan kapanml§, baz1larma klZII bayrak 
c;ekilmi§tir. F abrikalan zapt ve i§gal 
eden amele duvarlara ve damlara <;1kmt1· 
lard1r. 

Parisin Vjlro§lanndan Boligydeki 1n
giliz makine fabrikasml da al!lele zaptet
mi~tir. Fabrikamn direkti:iri.i lngiliz, gel· 
digi zaman beraberine bir amele delege· 
si almad1kc;a fabrikaya girmesine miisa
ade etmemi~lerdir. 
Gazele idarehaneleri muhasarada 

Paristeki gazete idarehanelerinin et • 
rafim amele kiitleleri muhasara etmi~ler
dir. Matbaalarda bas1lan gazetelerin di
pn <;1kanlmasma sokaklarda toplanan a· 
mele mani olmu~tur. Bilhassa amele Pa
risin en ~ok sat1lan gazetesi Paris Soinn 
i:iniinde c;ok ~iddetli davranmi~tlr. 

Parisliler erzek ve su derdinde 
Parisliler grevin siyasi ehemmiyetinden 

ziyade kendilerine zaran dokunan ciheti
le me§guldiirler. Grev dolay1sile yiyecek 
ve ir;ecek tedariki guc;le§tiginden biiti.in 
Parisliler bunlann derdine dii§mii~lerdir. 
Herkes evindeki ve apartlmanmdaki bii • 
tun kablan, banyo kazanlarma varmci· 
ya kadar su ile doldurmu§tur. 

Halk yiyecek satan diikkan ve maga· 
zalara hi.icum etmi§, ne buldise almi~hr. 
Herkes evine uzun miiddet i~in yeti~e
cek kadar erzak toplamJ~tJr. Komiir ve 
petrol i~leri de bi:iyledir. 

Berlin gazetelerinin Blum 
kabinesine dair ne1riyatr 

Berlin 8 (A.A.) - M. Blumun be· 
yannamesi hakkmda miitalealar yiiriiten 
Observateur Raciste, diyor ki: 

«M. Blumun harici siyaset hakkmda
ki beyanat1, viizuhu itibarile dikkate ~a
yandir. Frans1z Ba~vekili, Fransanm 
diinyanm blitiin milletlerile sulh halinde 
ya~amag1 arzu etmekte oldugunu bil 
hassa teyid etmi~tir. Hie; §iiphesiz bah • 
solunan bu sulh. F rans1z formiiliine te • 
vafuk eden tecezzi kabul etmez sulhtur. 
Alman Ba~vekilinin soylemi~ oldugu nu
tuklar, yeni F rans1z hiikumetinin Al
manyanm ve biitiin milletinin sulh arzu
suna tamamile vaklf oldugunu tahmine 
miisaiddir. 

M. Blumun beyanatmda da her tiirlii 
gizlenmi~ dii§iincelerden hali olan ayni 
sulh arzusunu bulmu~ oldugumuzu soy -
liyebiliriz. 

Deutch Allgemaine Zeitung, diyor 
ki: 

«M. Blum, silahlarm tahdid edilme
si ic;in beynelmilel bir itilaf yapdmasmi 
istiyor. Almanya, silahlarm tahdidi me
selesinin halli hususunda mesai birligin
de bulunmaga haz1rd1r. 

MOZELERDE 

Profesor Baxter hafriyat 
hakkmda izahat veriyor 
Sultanahmedde hafriyat yapan. !ngiliz 

arkeologlarmdan profesor Baxter hafri
yatm son vaziyeti hakkmda kendisile gi.i
rii~en bir arkada§IIDIZa ~un)an soylemi§· 
tir. 
«- Bu y1l yapt1g1m hafriyat iimidi • 

min c;ok fevkinde neticeler vermi§tir. Gc
c;en y1la nazaran ~ok §eyler elde ettim. 

Ayg1r deposu hah"esi ic;inde yaphg1m 
hafriyatta i.ic; devre aid mi.ihim eserler 
buldum. Bunlardan biri eski Roma, di
geri Bizans, lic;iinciisi.i de Osmanh dev • 
rine aid eserlerdir. Bu eserler iizerinde 
Etiid yapmaktay1m. Bizansm saray b · 
p!SJ hakikaten mimari kiymeti biiyi.ik hii 
eserdir.» 

Ge~.;en giinkii toprak ~okiintiisii neti • 
cesinde yaralanan iki ameleden biri '\It 

profesoriin asistam hastaneden t,:JkmJ~ -

lard1r. Abdullah ismindeki amelenin ya
rasl biraz ag1r oldugundan birkac; glin 
daha yatacakt1r. Profesor diin hastay• 

z1yaret etmi§tir. 

'1 

Cinde harb patlamak iizere! 

Kanton kuvvetleri ileri 
hareketine ge~tiler 

Nan~in hiikumeti beraberce Japonyaya kar,1 

harbetmek teklifini kabul etmezse iki ~in 
devleti birbirile sava,a tutu,acak 

I Ba§ tara11 1 fncl aahttede I I N 
lki Kouanloung tayyaresi ~n~in ~iikUmetine tabi yerlerde ve 

~anghay 8 (A.A.) - Kouatoung e- bl udhukum~tm emri altmda bulunan k1t'a 
ar a daht memnuniyetsizlik ve · fi 

yaletinin iki asker! tayyaresi, bir istik§af In a 
uc;u§u esnasmda Hounanda kain Heng· uyanmi~hr. Soylendiiine gore milli .bt'a 

I.a.rdakn ba .. zJ.lan memnuniyetsizli'gvi.nJ· J'zhar chowda yere inmek mecburiyetinde kal-
T . I<;.m omumst o.rdulanna l'lti'hak etmi~•ler 

mt~hr. ayyarenm ic;indekiler asker! me· d "' 
murlar tarafmdan tevkif edilmi~lerdir. tr. Bu umumi memnuniyetsizlik Kan 

lngiliz heyeti Tokyoda tonlulara cesaret venni§tir. Kanton h" 
Tokyo 8 (A.A.) - <;in hi.ikumeti ~~me~ ~ankin hiikumetini sikl§hn:ak 

nezdincleki ba~hca 1ngiliz ekonomi mii§a· 1?10 §Imdiden bu hiikUmete tabi eyaletle
viri, Cine taalluk eden ticaret meselelen n~ lhudd.udlanna biiyiik kuvvetler gonder 

IDI§ er IT, 
hakkmda resmi ticaret mehafilile goriw 
mek iizere buraya gelmi§tir. Kantonlu politikac1lar ve kumandanl r 

:to~ :to J~po~~a!a ~ar§1 ilam harbederek Nan a 

~indeki harb hazrrlrirnrn •ebebr 
km hukumeh mi.i~esindeki biitiin gayri 
memnunlan ~end, etraflanna tophyacak 

Londradan gelen son telgraflarda bil - lanm ve nehcede Nankin hi.ikumetini Yl 
dirildigine gore cenubl Cini idare eden k~rak onun yerini tutacaklanm timid e 
~efler 5 haziranda Kantonda bir i<;tima d1yorlar. 
akdetmi§ler ve J aponlarm miitemadi su· Fa kat Nan kin hiikumeti ve bilhassa 
rette §imali <;inde tecaviizi harekette bu- bunun ba§mda bulunan Mare§al Can 
lunmalanndan dolay1 ]aponyaya ilam Kay - Sek kolay kolay mevkiini terke 
harbe karar vermi§lerdir. Merkezl Nan· decek degildir. Bunun ic;in Kanton hu 
kinde bulunan orta <;in hiikumetini bu kumetinin son te§ebbiis ve hareketi <;inin 
harbe ister istemez girmege icbar etmek bi.isbiitiin inhilaline sebeb olacakhr. 
i<;in Kanton hiiklimeti ordusuna Nankm Rusyada intrbalar 
iizerine yiiriimek ic;in emir vermi§tir. Bu 
vaziyet kar§lsmda Nankin hiikumeti y Deyli Telgrafm Moskova muhabiri de 
Japonyanm tarafmJ tutup Kanton hiiku~ ~unlan bildiriyor: 
metile; yahud Kanton hiikumeti tarafm1 «Moskova, her an <;inde miithi~ bir 
tutup Japonya ile harbe tutu§acakt1r. ]apon aleyhtan hareketin patlamas1na 

Japonya Kanton hiikumetinin kendis1- ihtimal vermektedir. J3irka~ gi.ine kadar 
ne meydan okumasma mukabele etmek <;inde ]apon mallarma kar§I umumt hir 

~~;;~, c~~~:o:~: s;~n~d~;:r if!: ~~~=:: boykot ilan edilecegi de kuvvetli bir ta· 
• yia halindedir. 

tir. 
Sanghaydan bildirildigine gore hem Bu takdirde ~imaldeki J apon kuvvetle-

seferberligi, hem de aske1i harekah idare rinin zecri surette harekete g~ecekleri, 
i<;in Kvangtung eyaleti kumandam Ge • cenuba denizden asker sevkolunarak ka
neral Cen birinci ve Kvangsi eyaleti ku • raya ihrac edilecegi zannedilmektedir. 
mandam Generali Liyi dordiincii grup Cinlilerin bu gibi asker! harekata kar§i 
ordu kumandam tayin edilmi§tir. Kan • koyacaklanna inamlmaktadu. 
tonda umuml seferberlik haz1rhg1 yap1! - J 
mi~hr. aponlarrn lngiltereye ihtarz 

Garbdeki eyaletlerde ise komiinistler Dey li Ekspres yaz1yor: 
seksen milyon niifuslu bir Sovyet hiiku- «Pekinde olduri.ilen }apon zabitinin 
meti kurmu§lard1. Biitiin <;;inin rne§ru ollimii hakkmda fngilizler tarafmdan ~a
hiikiimeti say1lan Nankin hlikumeti bir- yam kabul izahat verilmedik<;e }aponlar 
c;ok senelerdenberi lcomiinist ordularile fngilizlere kar~I fevkalade tedabir alacak
harb halinde bulundugundan cenubi <;in 
ile ugra~maga vakit bulamami§tl. lanm» tehdid makammda bildirmekte -

Kanton ve parli Cin ic;in komiinistler· dirler. 
den ziyade J aponlan tehlikeli saymakta· Di.in bu tehdidi yapan §imall <;indeki 
d1rlar. Bunun i~in Sanghayda bulunan J apon ordusu Generallerinden T akaya§i 
on dokuzuncu Kanton kolordusu bun - Matsumurodur. Bu sozler ]apon zahiti 
dan dort sene evvel Sanghaydaki Japon K' k S k' 
bahriyelilerinin ugradigi bir taarruz ha- Jsa u aso min oliimi.i hakkmda lngi-
disesinde J aponlara kar§J mukavemet liz el~iligi tarafmdan ikinci defa olmak 
gosterdiginden burada kanh bir harb ol iizere ademi malumat beyan edilmesi iize· 
mu~tur. Fa kat J aponlann buraya y1gd1k- rine sarfolunmu§tur. 
Ian biiyi.ik kuvvetler kar§JSmda maglub Sasoki ge~en hafta sah glinii oldiiriil
olarak bu kolordu Kantona <;ekilmege mii~tii. tngiltere elc;iligi bu oliimden lngi-
mecbur olmu~tu. )' h f 1 IZ mu a 1z annm mes'ul olduklan itha-

Di:irt sene evvel oldugu gibi Kanton dd · 
hiikumeti ve parti ~imdi tekrar J aponya 

m1m re etml§ ve hadisenin cereyan et • 

ile ~,:arpi§mak ve Nankin hiikumetini de tigi mahalde hi~bir !ngiliz muhaf1zmm 
J aponyaya kar§J harbe siiriiklemek isti • SulunmadlgmJ bildirmi~tir. 

yo~ankin hiikumeti ise Cin ic;in komii I Istanbul Borsast kapan1~~ 
nistleri daha korkunc tehlike sayd1gm : fiatleri 8 - 6 - 1936 
dan J aponlarla uzla§arak komiinistlerle P A R ALAR ~

1 

harbe devam etmege taraftar bulunuyor Al a 
Nan kin hiikumetini bir emrivaki kar~mn- 1 Sterl1n 6;&. a~tg2 

1 Dolar 123.50 12".'50 
da bulundurmak i~in Kantondaki parh v, ~0 Frans1z Fr. 166 166. 
merkezi ve mahalli hiikumet J aponyaya 20 Ltret 193. 196. 
k k d' b 'J" h b 20 Belc!ka Fr. 80. 84. ar~1 en 1 a§ma 1 am ar etmege ka • 20 Drahm! 20.60 28. 
rar vermi~tir. 20 isvicre Fr. 1:!12. 820. 

F 
20 Leva Zl. , ll'-50 

akat Kanton hlikumetini devletler ta- 1 Florin 83. 84. 
mm1~ degildirler. Beynelmilel miinasebat- 20 Cek kronu ~5. &.5. <; 1 Avusturva Sl. 22. 24. 
ta inde me~ru hiikumet olarak yalmz 1 Peceta. U.. 16. 
merkezi Nankinde bulunan Cin Milli 1 Mark SO. 32, 

Cumhuriyeti tanmmaktad1r. Binaenaleyh 1 Zlot~.. ill. ~· 1 Pen"u Zl. .. .... 
] aponya, Nan kin hiikumeti harbe i~tirak 20 Leva 18. 16. 

etmedikc;e Kantonun hareketini bir isyan 2~ ~~n;r ~:: :: 
sayacaktn. Bunun i~in de J aponya bu is· 20 isvec kronu St.. ss. 

b 1 Turk altlm 974. 975. 
yam astJrmaga yard1m bahanesile Kan-- 1 Bankngt Of. B. 218. 3~ 
tona bir filo gondermi~tir. ~ E K L E R 

Kanton hiikumeti namma Nan kin hii· 11,------~.::;.;,_:=:.A=c;Jl~l.f;:__K_ap;, 
kumetine gonderilen ve J aponyaya kar§l Londra 628.~5 629. 7o 
harb ac;1lmasmJ taleb eden telgrafnamede Nev Yak 1g~58 0.791~ Par!.s vv 12.03 
denliyor ki: M!l~no 101482 10.Hl7 

Brtiksel 69 
«Cinin diger yerleri Mant;urinin ak1· At!na ~:~ts1!~ ~:~t~~~~ 

betine ugramamas1 ic;in J aponlann ileri Cenevre Hfi!'>O 2.4510 

hareketine art1k mukavemet edilmek Ia- ~~~rdam 6~:~W) 6U~ 
zJmdJr. Japonlara nekadar ~ok arazi ve· Pra~t 19.2170 19.1690 

rilir~e hiTS ve i~tihalan o nisbette artar. ~~~~~: ~~~ ~~~14 
Bunlara yer vermek yangma odun atma· Berlln 1.9725 1.97 

ga benzer. Boyle bir hareket milli bir in- ~~~~;:ste g~~g t~ 
tihar olur. Arhk J aponyaya <;in arazi- j Biikres 107.8687 107.60 

sinden yeni topraklar verilmemelidir.» ~~~~rna ~:~~~5 ~~~ I 
Kantondaki cenubi di.irt eyalet hiiku • 1· Mo.skova 24.8917 24.9540 

Stokh R 0875 S.OSM ' 
metinin }aponyaya kar~J harb ilan etme- olm · · 
si ve Nankin hiikumetini de harbe i§tirak ESHAM 
etmege zorlanmasJ sebebsiz degildir. Son I Ac;lh~ 

l d b 
r Reli 1.80 

zaman ar a iiti.in yinde ~imali <;inin ta· ~z Bankast 67.75 

K~ 
1,80 I 

67.75 I 

mamile J apon askeri ve siyasl hiikum ve , t S T t K R A Z L A R 
niifuzu altma girmi~ olmas1 galeyan u • / ' A 1 Ka I yandirml~tJr. "!, !! !!azlM__ J.llf II' 



HAYAT • 

IKLOPEDI.II 
Y alniZ biiyiiklerin degil, ~ocuklar1n da en 

biiyiik yardtmciSI ve dostudur. <;iinkii: 

HAY AT ANSiKLOPEDiSi 
Onlar1n suallerine cevab verir 

tarutrr. 

(:ocuklarm 
diinya hakkm • 
da ogrcnmek is
tedikleri biitiin 
suallere cevab 
verir. Onlara 
yeri, gokii, de • 
nizleri, karalan 

Onlarr uzaklara gotUriir 
(:ocuklart 

diinya etrafm • 
da seyahat etti
rir. Onlara gor-

medikleri, bil • 
medikleri mem
leketleri tamhr. 
Diinya hakkm • 

"da yeni yeni §Cyler ogretir. 

Onlara her,eyin SlfriDI ogrelir 
(:ocuklarm 

kafalan i§ler. 
Onlar her §Cyin 
surmt ogren -
mek ister. An -
siklopedi onla -
rm tecessiisle • 
rini tatmin e • 

der, aradtklan mah1mah verir. 

Okuma zevkini arllru 

ba§ladumydt, 

Ansiklopedi • 
nin bol resimli 
sahifeleri onun 
merakmt gtdtk· 
Jar. Onu okuma
ga ve ara§tuma 
ga siiriikler. Bit 
dcfa okumaga 

zevkine doyamaz. 

Derslerinde ona yardtmca olur 
Hayat Ansik

lopedisi, c;ocu • 
gun mekteb s1 · 
ralarmda en bii
yiik yardtmct • 
stdu. Okudugu 
biitiin dersleri 

mufassal 
ve miikemmel bir surette bulabilir ve 
derste hocayt da diger arkada§larmt da 
§3§Irtacak bilgi sahibi olur. 

Onun alakas1n1 geni,lelir 
(:ocugunuza 

yeni §eyler gos
tererek, yeni 
§Cyler ogreterek 
onun ufktmu 
geni§letir. (:o -
cugu mektebde 
ve hayatta di -

magan daha kuvvetli yapar. 

~ocugunuza vereceginiz en iyi hediye HA YAT ANSiKLOPEDiSi dir. 
{;oeugunuzun derslerini,ve imtihanlarm1 muvaffakiyetle hazrrlamasi· 
n1 istiyorsamz mutlaka evde bir HAY AT ANSIKLOPEDiSi bulundu
runuz. Ansiklopedi evin en krymetli hazinesidir. 

Hayat 
Ansiklopedisi 

Hayat Ansiklopedisi butiin bilgi ~u
belerini bir araya tophyan bir eser
dir. Mundericatmt bilgi itibarile tas
nif edersek, i~inde biitun bu ilimleri 

bulabilirsiniz: 
Antrl"ologya 
Arkeologya 
Astronomi 
Fizik 
Kimya 
Cografya 
Tarih 
Edebiyat 
Giizel San'atlar 
Mimari 
Resim 
Heykeltra~hk 
ikhsad 

Maliye 
Hiikfunet 
Felsefe 
Ahlak 
Sosyologya 
Siyasi bilgiler 
Din 
Hayvanlar 
Nebatlar 
Ticaret 
Hesab 
Musiki 
Ve saire .. Ve saire. 

Hayat Ansiklopedisini 

Naszi alabilirsiniz 
Hayat Ansiklopedisi 10 cilddir. 
On cildi birden alanlara fiatl otuz 

lirad1r. 
Perakende alanlara bir cild 350 ku

ru~tur. 
Ciizleri perakende almak istiyenle

re beher ciizii 25 kuru§tur. 
Muallim, memur gibi bulunduklan 

mliessese veya muteber teminat ve
rebileceklere Hayat Ansiklopedisi tak
sitle 35 liraya verilir. Bu takdirde bi
rinci taksit 15 lirad1r. Geri kalan 20 
lira teminat giisterilmek §artile, ayda 
lic;er lira taksite baglamr. 10 cild i<;in 
posta iicreti aynca 250 kuru§tur. 0-
nuncu cildin pasta i.icreti 25 kuru§tur. 

Acele ediniz 

tak1m Elimizde pek az 
vardtr. Acele ediniz, 
sonra buJamaZSIDIZ. 

Karaman icra memurlugundan: 
Kozan Ktztlay §Ubesine bor!;IU Kara

manda eski eczaca Mehmed Alinin mah
~uz eczayi ttbbiyesile alat ve edevah 
24/6/936 !rar§amba giinii saat 10 dan 
12 ye k...Jar Kiilah!;dar c;ar§tsmda mah
fuz butundugu diikUnda pe§in para ile 
sahlaca~ ilan olunu:t. (23594) 

istanbul 1 incl hukuk mahkemesin • 
den~ Kimse fark edemez ... 

Davact Siileyman Surt tarafmdan i§te dans eden Bayan ve Baylarm elbise 

M. A. Sultanhamamt civar1 Agopyan ve tuvaletleri Akif Latiftc hem temiz-
hanmda komisyoncu Kaba oglu Ah • lenmi§ ve hem de boyanmt§tir. 
med Asim aleyhine a~dan alacak dava- Merkezi: Fatih tramvay duragt 
smdan dolayt tebligi muktazi davetiye-

Subeleri: Kadtkoy, Muvakkithane Sulnm M. A. hin ikametgahmm mec;huli • -
yeti hasebile bilateblig iade ktlmmast 
iiz~rine mezkftr davetiyenin H. U. M. 
kanununun 141 inci maddesine tevfikan 
ilanen tebligine ve muhakemenin 6/7/ 
936 tarihine miisadif pazartesi giinii saat 

14 e buaktlmasma karar verildiginden 
mumaileyhin tayin edilen i§bu giinde 
gehnedi~ ''eya vekil gondermedigi tak
dirde hakkmdaki muhakemeye gayaben 
bakslacabnm bir niishasi mahkeme di
vanhanesine astian davetiycni~. tebligi 

1 
makanHnft kahn olmak Un~tP. tlan olu
nu. 

tanhamam Mesadet han No. 2 

DARUSSAF AKA ' . 
Direktorliigiinden: 

Mektebe bir ytl i~in liizumu 
olan et, ekmek, sadeyagrnt ver
mek istiyenlerin et i~in 593, ek
mek i~in 548, sadeyag i~in de 
290 lira pey ak~esile 16 haziran 
936 salt giinii saat 15 te Nuruos· 
maniyede Tiirk Okutma Kuru -
muna gelmeleri. (3172) 

GRiPiN 
Viicudiiniizde agr1, sanc1, 
s1z1, kng1nhk, Urperme 
hisseder etmez hemen 

blr ka!fe 

GRiPiN 
ahn•z; rahats1zhg1n1z 

hemen ge-rer 

GRiPiN 
Baff ve di!f agr1lar1na, gripe, 
soguk alg1nhgma, romatiz· 
maya kar•• en tesirli ve hi~ 

zarars1z ilicd1r 

GRiPiN 
r Doktor 

RIZA UNVER ' 
Dogum ve kadln hastallklar• 

m Qteh 855151 
Cagaloglu Nuruosmaniye caddes 
No. 22 M~vi yaptya nakletmi~tiJA 

Telefon : 22683 ---• 

ROMANYA SEYR!SEFAiN 1DARESt 
HAREKET EDECEK V APURLAR: 
ROMANYA vapuru 10 haziran <;ar -

§amba saat 14 te (Ki:istence) ye. 
DUROSTOR vapuru 12 haziran cu -

rna saat 12 de (Kiistence, Sulina ve Ka
las) . a. 

Berlin, Breslau, Dresden, Londra, 
Briiksel Lahaye, Lwaw ve Wars • 
zawa i<;ln tenizlath fiatlarla miitte • 
hit biletler verilir. Biitiin Romanya, Po
lonya ve Tuna limanlan igin ve T~r~i.y;, 
Romanya hiikfunetleri arasmdakl tt.tl~f 
mucibince merkezi ve ~arki Avrupa tgm 
tenzilath fiatlarla e§yayi tkariye sevk 
ve nakledilir. Fazla tafsilat ic;in Galata 
nhtlmmda Merkez Rthtlm bamnda kain 
istanbul umumi acentah~na miiracaat. 

Telefon: 44827/8 

SAN'ATKAR 
MiiNiR NUREDDiN 
ve arkada~lan k1sa bir zaman 

i~in Ankara -5ehir bah'resinde 

bulunaca klardrr 

Dr. Haftz Cemal 
Dahiliye miitehusu1 

Pazardan ba$ka sriinlerde ogleden 
~onra saat (2% tan 6 ya) kadar 1stan
bulda Divanyolunda (104) numarah 
hususi kabinesinde hastalanm kabul e
der. Sah. cumartesi sriinleri sabah 
<9 'h . 12, saatleri hakiki flkaraya mah
sustur. HE'rkesin haline 11:iire muamele 
olunur. Muayenehane ve ev telefon: 
22398 K1~l!k telefon: 21044. 

Mustafa Kemalpa~a kazast sulh 1m 
lmk mahkcemsinden: Dosya No. 323 

Davac1 Mustafa Kemalpa~anm Zii -
ferbey mahallesindcn Hakkt kart 
s1 Hafizenin gene bu kazanm Karn -
orman koyiinden Scndat kocast Davud 
vc Siileyman oglu Tahir namt diger 
1\Inhir ve idris oglu izzet ve arknda!f • 
!art aleyhlerinc ikame · eyledigi izalei 
~nyu davasmm yapilmakta olan durm:
masmda bulunup tebligat yaptlamtyan 
davahlar mumaileyhim Tahir namt di
<Yer Mahir ve idris oglu izzet ve Sendat 
" kocast Davuda muhakcmenin muallak 
bulundugu 2 temmuz 936 perllembe gii
nii hazu bulunmalanm teminc~ tebli
gatm ilanen icrasma karar verilmi§ ol
dugu ilan olunur. 

Goz Hekimi 

Dr. ~iTI(Pii ~~TAN 
Ca~alogll! Nuruosmaniye cad. No 
30 (Cagalo?;Ju eczanesi vanmda) 

Tel. 22566 

Reamt tasfiye dolayrsile 

MECBURi SATI$ 
Resmen tasfiyeaine karar verilerek Tasfiye Memuru tayin ktlmdtglmJ.z 

Galatada borek'ri fmm strasmda 

EKSELSiYOR 
ELBi5E MAGAZA51NDA 

Meveud elbiseye miietallik bileiimle emvali tieariyenin MECBURi surette 
sat1,1na ba~lamlmJ,br. Tasfiye satr~J 5 haziran 1936 dRn itibaren ON BE~ 
giin davam edecektir. Haz1r elbise, pardesU, palto. kad1n man· 
tolar1 ve her eins Erkek kadm ve ~ocuk mu§ambalart pek ucuz fiatlarla 

aablmakta olan mallardan almak istiyenlerin her gun 

E K 5 E L 5 i Y 0 R magazastna 
Sabah saat 8 den itibaren 19 a kadar miiracat etmeleri ilan olunur. 

Hall tasflyede EKSELSiYPR 
K. PLAKAS J. HER~KOVI<;i ve ~eriki Kollektif §irketi 

Tasfiye memurlar1 
Avukat i. Agah AKKAN ve Avukat N. Siileyman 

Devlet Basmtevi Direktorliigiinden: 
Taahhiidii ifa edilmedigi i~in mukavelenamesi feshedilmit olan 

Bas1mevimiz k1rprnb kag1dlarmm mevcud yiiz kiisur balye dahil 
olmak iizere 18 kanunuevvel 1936 tarihine kadar birikecek 38 • 40 
ton miktar1 yeniden a~1k arttrrm1ya konulmuttur. Muhammen kilo 
bedeli 1,375 kuru,tur. 

lhale 23 haziran 1936 sah giinii saat on bette Basrmevinde icra 
edilecektir. fsteklilerin arthrma saatinden once % 7,5 ilk pey ak • 
~esi krrk bir lira yirmi bet kurutu vezneye yahrmtf bulunmalari la
zrmdrr. 

~artname Bastmevi Direktorliigiinden almabilir. (3171) 

SATILIK 
OTOMOBiL 

OPEL marka 6 silindirli 

1935 tip bir otomobil sabhkbr. 
Araba Taksim, Ayaspa,ada 
Ankara Garajmda goriilebilir. 

Be~ikta§ ikinci sulh hukuk hakim • 

liginden: 

Be§ikta§ta Muradiye mahallesinde 
Koknat" sokagmda 1/34 sayth miite • 
veffa Mesrur kalfa terekesine aid ha • 
nenin tamamt ac;tk' artbrma suretile sa
hhga <;Ikartlmt~hr. i~bu hane yeni ve 
tam gargir olup mevkii murtefi ve ar
kasmda bir bah~;eyi ve dort oda ve mal
hz ocakh sabit c;ama~ar kazanh bir 
mutlag1 ve komiirliigii ltavidir. Binanm 
tahta ktsimlarJ yaghboyahdtr. Hanen;n 
tnmamJ 1972 lira ktymeti muhammen<"
lidir. f~bu gayrimenkuliin 14/7/936 tari-

hine miisadif sah giinii saat 14 ten 15 e 
kadar birinci arUmnast icra edilc<·ektir. 
Arthrma bedeli ktymeti muhammene • 
nin yiizde 75 ini buldugu takdirde mii§· 
terisi iizerinde birakJlacaktu. Aksi tak
dirde en son artttranm taahhiidii baki 
kalmak iizere arttnma 15 giin miiddetle 
temdid edilecek 31/7/936 tarihine dii
!!en cuma giinii saat 14 ten 16 ya kadar 
mahkemede yapdacak ikinci arthrma
da arthrma bedeli ktymeti muhamme -
nenin yiizde yetmi~ be~ini bulmadigi 
takdirde sah!Oi 2280 numarah kanun ah
kamma tevfikan geri buak1hr. Sab§ 

pe!)indir. Sah§a iljtirak i~in k1ymeti mu

hammenenin yiizde yedi bu~ugu pey 

ak~esi olarak depo edilmek lazimdtr. 

Ri.isumu tellaliye mii§teriye aiddir. Hak-

Jan tapu sicilile sabit olmtyan ipotekli 

alacakhlarla diger aHikadarlarm ve irti

fak hakkt sahiblerinin bu haklarmt ev

rakt miisbitelerile birlikte ilan tarihin

den itibaren nihayet 20 giin zarfmda 

birlikte mahkemeye bildirmeleri laztm

dll". Aksi takdirde haklart topu sicilile 

sabit olmJyanlar sah§ bedelinin pay • 

la§masmdan hari!r kahrlar. Fazla rna • 

lumat istiyenler 8/6/936 tarihinden iti

baren herkesin gorebilmesi ic;in mah • 

kemede ac;sk bulundurulacak artttrma 

!)llrtnamesile 935/70 sayds dosyaya ntii

racaatle mezkur dosyada mevcud vesa

iki gorebilecekleri ilan olunur. (23602) 

••-- Dr. lhsan Sami---t 

Oksiiriik ~urubu 
Oksuriik ve nefes darhgr, bog 

maca ve krzamtk oksiiriikleri iGin 
pek tesirli ilacd1r Her eczanede ve 
ecza depolarmda bulunur. 

Bandtrma sulh hukuk hakimligin -
den: 

Miiddei Bandumada Park caddesinde 

di!)c;i Mehmed Ahf tarafmdan mi.idde -

aaleyh Bandumada Giinaydm mahalle
sinde tenekeci Osman Senayi aleyhinc 
ar;tsga diikkan icarmdan miitevcllid 
1150 kurul!un tahsili davasmm muha • 
kcmesinde miiddeaaleyhin ikametgaht 
mer;hul kald1gmdan mahkemece ilanen 
tebligat icrasma karar verilmi~ ve mu
hakeme de 26/6/936 tarihine rashyan 
cuma giinii saat 9 a talik edilmi§ oldu
gundan yevmi mezkurda Bandtrma 
sulb hukuk mahkemcsinde bulunmamz 

istanbul 4 iincii icra memurluguna; 

Ehlivukuf taarfmdan tamamma 8024.5 
lira laymet takdir edilen Heybeliadada 
Hamam sokagmda 5 numarah sag tara
fa 7 numarah hane ve bahc;esi uncu 
Yuvalakinin arsast arkas1 emlaki miUi
yeye aid bostan on taraft Hamam soka
gJ ile mahdud kayden 720 metro mu • 
rabbamda maabahc;c ko~k. 

Ko§ki.in onii bah~;e olup on duvar 
iizerinde dcmir parmakhk bir taraf1 
duvar iizerine demir l;Ubukla gerilmi§ 
)cafes tel ve digcr taraft tel ve arkas1 
duvardtr. Bahc;e kaptsile ko~k kapsst 
arasmda c;imento plan yol ve meyva 
fidanlan ve go] vardu. Bu on k1stmda 
.,arkh tulumbah bir kuyusu vard1r. 
Arka ktsim bahc;ede zemini c;imento 
ufak kagir bir mutfak ve sarmc; vardu. 
Binanm zemin kah kagir iist katlart 
ah~ab ve yagh boyahd1r. Pencereler kts
men pancor ktsmen demir parmakhk 
ve ka{eslidir. Arkadan ikinci katta l>ir 
3 ilncii kaUa bir ki iki c;tkmast vardu. 
Elektrik tesisah vardtr ve arka bahc;e
de bir sundurma vardu. Binanm birin
ci katmda iki tarafh terbiste ta~1 mer -
divenle «;tkdrr onii camekan ortiilii ze
mini karasima sahanhk vardu ve iist 
katlarda camekan ortiilii balkon var • 
du. Denize nezareti tamamdu. Zemin 
katt c;imento ta~hk ve iki oda birinci 
kat mermer antre bir sofa iizerinde biri 
ldic;iik iic; oda iki merdiven bast iizerine 
diger bir oda bir hala ve dig~r merdi
ven ba~mdan inilir zemini ~imento kit
gir mutfak ikinci kat bir sofa iizcrinde 
dort oda bir gusiilhane bir hala vardtr. 
U<;iincii kat ikinci kahn aymdtr. Ma -
hallen vaziyetindc umumi mesahast 
669 metro murabbat giiri.ilmii~ bundan 
150 metro murabbat 4 kath mezkfir bi-
na 39 metro murabbat iizerine bir kat 
ldigir mutfak 19 metro murabbat sarmc; 
5 metro murabbat kiimes geriye kalan 
aydmhk arahk ve bahc;edir. Mezkur 
gayrimenkuliin tamamt ac;tk arthrm1ya 
vazedilmi!) oldugundan 9/7/36 tarihine 
miisadif peqembe giinii saat 14 ten 
16 ya kadar dairede birinci arthrmast 
icra edilecektir. Arthrma bedeli kty -
meti multammenenin %75 ini buldugu 
takdirde mii~terisi iizerinde btrakda • 
cakhr. Aksi takdirde en son arttsranm 
taahhiidii baki kalmak iizere arthrma 
15 giin miiddetle temdid edilerek 24/ 
7/36 tarihine miisadif cuma giinii sa at 
14 ten 16 ya kadar dairemizde yapda : 
cak ikinci artt1rmasmda arttsrma be -
deli ktymeti muhammencnin %75 ini 
hulmad•gt takdirde sah§ 2280 numarah 
kanun ahkamma tevfikan geri btrakt -
hr. Sah~ pe§indir. Arttsrmtya i~tirak 
etmek istiyenlerin ktymeti muhamme
nenin %75 i nisbetinde pey ak~esi veya 
milli bir bankanm tcminat mektubunu 
hamil bulunmalan laztmdu. Haklan 
tapu sicilli ile liabit olmtyan ipotekli 
alacaklarda diger alakadarlarmm ve 
irtifak hakkt sahiblerinin bu baklarmt 
vc hususilc faiz ve masarife dahil olan 
iddialarmt evrakt miisbiteleril~ birliktc 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 giin 
zarfmda birlikte dairemize bildirmeleri 
Hiztmdtr. Aksi takdirde haklan tapu si
cilli ile sabit olmtyanlar sah~ bede -

linin payla§masmdan baric; kahrlar. 

!\Iii terakim vergi tenviriye tanzifiyeden 

miitevellid Bclcdiye ri.isumu ve vak1f 

icaresi ve 20 senelik evkaf taviz ht>ddi 

mii§teriye aiddir. Daha fazla malumat 

almak istiyenlcr ilan tarihinden itiba • 

rcn herkesin gorebilmesi ir;in dairede 

acsk bulundurulacak arthrma §artna -

mesile 34/3514 numarah dosyaya mii • 
teblig makamma kaim olmak i.izerc ilim 

racaatle mczkur dosyada mevcud vesaolunur. 
iki aorebilecekleri ilan olunur. (23588) 

Saray icra memurlugundan: 
Beyaz koyiinden Emrullah ve riife • 

kasma borc;lu Corlulu Galib veresesille 
aid em lake takdiri ktymet i<;in 2/7/936 
)jet§embe glinii Hactlar giftligine gidi• 
leceginden varislerden Fatmanm ika• 
metgaht me~hul olmasma mebni yevmi 
mezkurda Hactlar giftliginde bulun • 
mas1 liizumu ilanen teblig ohmur. 

1/6/936 

Veniis Ruju: 
Gayet cazib renklerile kullananlart 

hayretlere dii§iiriir ve 24 saat dudak • 
larda sabit kahr. 

Veniis Kremi: 
Terkibi, esrarh, giizellik kTemleri • 

nin i<;indc en §&yam emniyet e itimad 
oJamdrr. 

Veniis Pudras1: 
~tk ve kibar familyalarm ragbetinl 

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

Veniis Rimeli: 
Venus Rimeli ile tuvalet goren kir • 

pikler kalblere ok gibi saplamr. 
Beyoglunda tanmmJ§ ve maruf Karl• 

man, N. Tarika, ~ark Merkez ttriyat "II 
tuhafiye magazalarmda satJhr. 

Deposu: Evliya zade Nureddin Erell• 
kimyevi ecza alat ve Iiriyat ticaretha ' 
nesi, istanbul • Bahc;ekapt. 

En ho~ meyva usarelerile haZlr
lanmi§br. Hazmi kolayla~tmr. !n· 
k1baz1 izale eder. Karu temizliye

rek viicude tazelik ve canhhk 
bah§eder. 

lNG1LtZ KANZUK ECZANESt 
Beyoglu . !stanbul 

Artvin asliye hukuk mahkemesmden: 
Davact Artvine bagh Ardanu~ nahi• 

) esinin Tepedi.iz koyiinden Arif ogulla' 
rmdan Mehmed oglu Salahattin yegeni 
o koyden Said ogullarmdan ibrahim o~· 
lu Adem 330 senesinde hicret edere~ 
!jimdiye kadar olii veya sag oldugu an• 
la§tlmadtgmdan hakkmda gaiplik ka ' 
ran verilmesine dair ac;Ilan dava iir.eri• 
ne miiddeaaleyh Said ogullarmdan ib• 
rahim oglu Ademin sag veya oldii~nii 
bilenlerin bilgilerini mahkemeye bil • 
dirmeleri ir;in ilan giiniinden itibareJ' 
mahkemece bir sene miiddet tayin e • 
dilmi§ oldugundan bu miiddet zarfmdll 
hildirmcleri teblig yerine kaim olma~ 
iizere ilan olunur. 25/5/936 
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9 Haziran 1936 CUMIItJ'RiYET • 
Grip, nezle, ba~ ve di~ agrtlartnin kat'i ilac1 KESKiN Ka$eleridir. Deposu 

Bah~ekap1da Salih Necati Eczanesl 

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

le kamyonlar i~in 1900 ~ift numara levhalar1 yap1lmasi on bet eiin 
rniiddetle ve kapah zarfla eksiltmiye konulmuttur. 

2 - Numara levhalan harf ve numaralar1 kabartma olmak iizere 
safi aliiminyondan yap1lacakbr. 

3 - Muhammen bedeli 5320 lirad1r. 
4 - Muvakkat teminab 399 lirad1r. 
5 - lsteklilerin bu itlerle evvelce metgul olduklanna dair An • 

k~ra veya Istanbul Belediyelerinden alacaklari vesikalan teklif mek· 
tublarile birlikte 23 haziran 936 sah giinii saat on dorde kadar vere
ceklerdir. 

6 - lhale 23 haziran 9'36 da saat 15 te Belediye Enciimeninde ya· 
Pilacakllr. 

7 - ~artname ve niimuneleri gormek istiyenlerin hereiin hatnbul 
Belediyesine ve Ankarada Belediye Yaz1 ltleri kalemine miiraeaat • 
leri. «1284» (3156) 

Bal1kesir 
1 - Atatiirk parkmda yaptlacak 9220 lira bedeli ketifli kazino • 

nun fenni ve umumi tartnameai mucibince intaab arthrma ve ekailt· 
ltle kanununun hiikiimlerine tevfikan a~1k eksiltmiye konmuttur. 

2 - Eksiltme miiddeti 5/6/936 • 20/6/936 eiinlemecine kadar 
on bet giindiir. 
. 3 - lhalesi 20/6/9'36 giinlemecine rashyan cuma giinii aaat 16 
da Belediyede yapdacakhr. 
, • 4 - lsteklilerin ve daha fazla malumat almak istiyenlerin Bele • 
d1yeye miiracaatleri ilan olunur. (3159) 

STANDARD 

Standard marka diinyamn her tarafmda maruf Bruyer pipolan hem gil.zel, 
hem zarif, hem ucuzdur. 

Umumi deposu: Sultanhamam Keba bet kar~tsmda Sahibinln Sesl. 

PiPO PAZARI 
Anadoluda arzu edenlere tediyell ola rak posta ile gonderilir. 

Akyaz1 Askeri Kereste • 

F abrikas1 Miidiirliigiinden: 
K'~yaz~ Askeri Fabrikasmtn ka~ah zarf ile eksiltmiye koyduiu 
urdkm~t ormanmdan Tokurcundaki tubesine yapbracait «6112» 

metre mtkllb tomruk k kl' . · 
, • A ve ereate na 1yatJ yeVJni ihaleainde teklif o-

l~nan fiat haddt laytk &oriilmediginden reddedilmit• ayni terait i· 
~mde pa~arhk suretile nakliyat icras1na karar verilmittir. 

15 haz1ran 936 pazartesi giiniinde saat on. dortte Adapazart Ma. 
liye Dairesi i!rinde pazarhit yaptlacakbr. Beher metre mikabtntn 
muhammen bedeli «330» ii!r yiiz otuz kuruttur. Muvakkat teminatt 
«1513» lire.d1r. 
.. lsteklil~r muvakkat teminat mektub veya makbuzlarile saat on 
u~te Kom1ayona gelmeleri ve tartnameaini gormek istiyenler Fab • 
rika Miidiriyetine veya Adapazarmda Askeri Fabrika Sevk Memur· 
luguna miiracaatleri. (3131) 

~aat Miihendisi Arantyor 

SUMER BANK 
Umumi Miidiirliigiinden: 

Bankamtzda istihdam edilmek iizere bir intaat miihendisine 
ihtiyac vard1r. Ayda 250 • 300 lira iicret verileeek ve almanca 
~ilenler tercih olunacakbr. Arzu edenlerin ataitda yazth veaa· 
tkle birlikte (IN) rumumile Umumi Miidiirliijiimiize miiracaat· 
leri liizumu ilan olunur. 
1 - Hal terciimesi, 
2- Diploma sureti 
3 - Varsa bonservis sureti 
4 - Niifus ka&"Idt sureti 
5 - Bir fotograf 

istanbul 
Tetrih 
Fizyoloji 
Mikrobiyoloji 
Hijyen 
Marazi Tetrih 
Umumi Emraz 
Farmakodinami 
T1b Tarihi 
1 nci Dahiliye 
2 nci » 
1 nci Hariciye 
2 nci ,. 

Oniversitesinden: 
Kadm ve Dogum 
Derive Frengi 
Kulak, Bogaz 
Goz haatahklar1 
Aktl .» 
Radyoloji 
Cocuk hastahklari 
Fizikoterapi 
Cocuk eerrahisi 
Tedavi aeririyati 
ldrar yollan 

Ttb Fakiiltesinin yukanda yaz1h laboratuar ve klinikllrinde asis· 
tanhklar a~Ikbr. latekli taliblerle serbest talebeden bu y1l mezun o
lacaklar Fakiilteye batvurmalari. (3093) 

Arif Hikmet Bey Vakft Miitevelliliginden: 
Semti Mahallesi Sokak No. Cinsi 
Galata Yenicami Mahmudiye 73 Ostiinde iki kat 

odah diikkan 
Yukar1da yaz1h emlak 937 senesi may1s sonuna kadar kiraya ve

rilecejinden isteklilerin haziranm on dokuzuncu cuma giinii saat 
bette teminat ak~elerile Beyojlu Eykaf Direktorliijiine gelme • 

leri ilan olunur. .(3140), 

JUVANTiN KANZUK 

Sa~ boyalar1 

• I ls!~~n~J uh~eai~~1ol!~~=niy~!~~:.~~!n~~~:~: 
ipotek olan ve tamamma (675) lira k1ymet takdir edilen Kapah~ar· 
, 1da Kiirk~iiodalari aokagmda eaki ve yeni 13 numarah sag taraf1 
1/2 numarah Hac1babanm diikkam sol tarafi 11, 12 numarah diik· 
kin, cepheai yol ile mahdud onii camekan ve demir kepenkli zemini 
ahtab doteli, ahtab merdivenle ~Ik1lan ahtab dotemeli odayr ve i -
~erden demir kepenkli ve ditardan demir parmakhkh ve elektrik te
sisatmt havi umum meaahas1 13 metre murabba1 olan kargir tonoz 
diikkanm tamamt a~1k arthrm1ya vazedilmitir. 

Kumral ve siyah olarak sabit 
ve tabu renk verir. Ter ve ytkan
makla ~tkmaz. Yegane zararstz ve 
tanmmt§ sthhi sa~ boyastdtr. 
iNG1LiZ KANZUK ECZANESt 

Beyoglu • 1stanbul 

Gaib aran1yor 
Kavalab Hiiseyin oglu Salih isntinde 

karde§imi artyorum. Bilen' gorenin ad· 

resi bildirmesi rica olunur. 
Be!)ikta!) Altmta~ sokak No. 1 Hasan 

istanbul Harici Askeri 
KIT AA Tl tL.ANLARI 

1 - Ankarada Askeri Baytar 
mektebine bu sene sivil lise me • 
zunu olmak ,artile «14» talebe 
kabul edilecektir. Taliblerden a• 
taiidaki vas1flar aramhr. 

A- Tiirkiye Cumhuriyeti te-
baaamdan olmak. 

B - Yatlan 18 • 21 olmak. 
C - Tiirkiye Maarif liselerini 

bitirmit ve olgunluk imtihanm1 
vermit olmak. 

D - Biinyelerinin tam aihhat· 
li ve askerlige elveritli olduju 
aakeri a1hhiye heyetlerince tea • 
bit edilmek. «Tam tetekkiillii &I• 

keri haatanelerce». 
E - Kendilerinin ve aileleri • 

nin hiisnii halleri zabttaca tevsik 
edilmek. '· · . , , 

2 - Bu vaaaEiar1 haiz talib • 
ler miiraca~t istidalarma fU ki • 
g1d ve vesikalar1 bajlarlar. 

A - Niifus ciizdant veya res • 
men musadak aureti. 

B - Musaddak 11hhat ve att 
veaikalan. 

C - Mezun oldugu lisenin ta· 
hadetnameai veya musaddak au
reti. 

D - Kendisinin ve ailesinin 
hiisniihali hakkmda fotografh 
zabtta vesikast. 

E - Mektebe kabul edildikten 
sonra askeri kanun ve nizamlar1 
kabul ettijini nabk veliainin ve 
kendisinin hirer taahhiid aenedi. 

F - Selisiilbevl, gati nevbati 
ihtiliciye, aar' a ve aairfilmenam 
hastahklarile malul olmad1kla • 
rma dair velilerinin Noterlikten 
tasdikli taahhiidnameleri. «Bu 
gibi hastahklardan birile mekte
be girmezden evvel malul oldu • 
iu aonradan anlatdan talebe 
mektebden ~Ikarbbr.Ve o zama· 
na kadar mekteb masraf1 velisi· 
ne odettirilir.» 

3 - Kayid i~in miiracaat yer• 
leri Ankarada Yiikaek Ziraat 
Enstitiilerinde «Aakeri Baytar Ta· 
lebe Amirliii», lstanbulda Hay • 
darpa,ada «Askeri Baytar Tat· 
bikat Mektebi Miidiirliiiii» diir. 
Tatralardan talib olaeaklar 1, 2 
nci maddelerde bildirilen evrak 
ve veaikalart tamam olmak tar· 
tile bulunduklar1 yerlerdeki As • 
kerlik $ubeleri vas1tasile dilek • 
lerini M. M. V. Baytar ltleri Da· 
iresi Reislijine bildirebilirler. 

4 - Aramlan va11f ve tartlarl 
haiz talibler imtihana tibi deiH· 
dir. Kabul, miiracaat tarih ve 11 • 
ras1na gore yaptlacakllr. Miira • 
caat eylul1936 iptidutna kadar
dir. Fakat «14» talib tamam o • 
lunca kayid muamelesi daha ev • 
vel kapanacakhr. Taliblerin lise 
tehadetnamesi iyi derecede olan• 
lar tercih olunur. 

5 - Kayid muameleainin ka • 
panmasmdan sonra kabul edilen• 
lerin isimleri gene gazetelerle 
ilan olunacakhr. «694» (2656) 

Sahtb ve Ba§muharrtra Yana• Natl.i 
Umumt ne~rtyata tdare e!Un Yazt l~lert 

Mildilril: Hilrmet Miinil 

Matbaactltk Ve Nerrt1111t Tirl: .lMiltlll 

~trkett • IstanbUl 

Artbrma petindir, arthrm1ya ittirak edecek miitlerilerin k1ymeti 
muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey ak~esi veya milli bir banka· 
nm teminat mektubunu hamil olmalart icab eder. Miiterakim vergi, 
tanzifat, tenviriye ve vak1f bor~lart bor~luya aiddir. Arthrma tart· 
namesi 19/6/936 tarihine musadif cuma giinii dairede mahalli mah
susuna talik edilecektir. Birinci arttlrmau 13/7 /9'36 tarihine musa • 
dif pazartesi giinii dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, 
bil'inci arthr~ada bedel k1ymeti muhammenenin yiizde yetmit be -
sini buldugu takdirde iiatte buak1hr. Aksi takdirde son arthranm ta
~hhiidii baki kalmak iizere arttlrma on bet giin daha temdid edile
rek 28/7/936 tarihine musadif salt eiinii saat 14 ten 16 ya kadar da
irede yap1lacak ikinci arthrma neticeainde en ~ok arthranm iiatiinde 
buakilacakhr. 2004 numarah icra ve iflas kanununun 126 nc1 mad
desin£: tevfikan haklar1 tapu sicillerile sabit olm1yan ipotekli ala • 
cakhlarla diger alakadaranm ve irtifak hakk1 sahiblerinin bu hak -
IarlDI ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarm1 ilan tarihin· 
den itibaren 20 giin zarfmda evrakt miisbitelerile birlikte dairemize 

ahnu. 

KABIZLIGI 
defeder. Yemeklerden hirer saat 

sonra almtrsa: 
HAZIMSIZLI(H, MIDE EK~tLtK 

ve yanmalarm1 giderir. Aitzdaki tat • 
stzhit ve kokuyu izale eder. ~i~esi 75 

ve 120 kuru§ 
HOROS markah etiketimize dikkat 

Deposu: Yenipostane arkas1, 
A§irefendi sokak No. 47. 

ADEMi iKTiDAR 
ve 

bildirmeleri lazimdir. Aksi takdirde haklar1 tapu sicillerile aabit ol • Belgevteklijine kar,t 
mtyanlar sabf bedelinin paylatmasmdan haric kahrlar. Miiterakim • 
vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Belediye riisumu ve Va- H 0 R M 0 B I N 
k1f icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 senelik Vaktf ica • Tabletleri 
resi taviz bedeli rniitteriye aiddir. Daha fazla malumat almak iati • Her eczanede arayinJz. 
yenlerin 935/2779 numarah doayada mevcud evrak ve mahallen ha- T a f IiI at : 
ciz ve takdiri k1ymet raporunu goriip anhyacaklari ilan olunur. (3166) i•P-os•t•a-k•u•tu•a•u-1•2•5•5•H-o•rm•o•b•in ... l ------· Kadtkoy Vaktflar Direktorliigii ilanlart 

Alemdag1 Defneli Suyu 
Miiteaddid resmi miieasesab 11hhiye miitehassis etibbas1 tarafm

dan yapdan hikemi, kimyevi ve bakteriyolojik muayenat neticeai 
tanzim edilen raporlarla, s1hhi aularda arandan biitiin evaaf1 hike -
miyi haiz oldugu «kolibaail, anaerop, likefyan» mikroplarla her tUr· 
Iii mevadd1 kimyeviye ve uzviyeden tamamen ari bulunduju bildiri
len ve emsali arasmda kuvvetli radioaktevitesi bulunan Alem-

dag1 Defneli suyu 10 haziran 936 giiniinden itibaren agz1 bir tard1 
«Evkaf» diger taraft «Defneli» ibaresini havi z1mbah hususi kur• 
fUn miihiirle miihiirlii otuz litrelik kii~iik boy damacanalarla iki bu
!ruk litrelik galon •itele] deruniinde suculara verilmege batlana • 
cakbr. 

Yukar1da evsaf1 kimyeviye, hikemiye ve bakteriyolojik hasaalari 
ve bilhassa radioaktevitesinin fazlaltgr ile miitemayiz olan 
bu suyun aafiyetinden emin olabilmek i~in ,i,elerin iizerindeki V ak
fin husuai kurtun miihiir ve z1mbasma dikkat etmelerini aay1n hal • 
kimtza ehemmiyetle tavsiye ederiz. (2965) 

Prof. K. KiimUrciyan'•n 
Yeni ve klvmetli kitablan 

Ameli ve tatbiki kambiyo 35 Kr. 
Yeni muhasebe usulii 122,5 • 
Ticari malfunat ve bankac1hk 105 :. 
iktisad ilmi 87,5 • 
iht1sas muhasebeleri 175 :. 
(~irket, sanayi, ziraat ve 
banka) ticari ve mall hesab 
1 inci k1s1m 
Zihnt hesab kaideleri 
Lugaritma cetvelleri (yeni 

70 • 
20 :II 

rakam) 56 • 
Ba9hca sat19 yeri: tKBAL KOTOB .. 

HANES!, miiellifin (K. Komiirciyan, 
Biiyiikada) adresine de yaZllabilir. 

Clld ve zUhreviye 
Hastahklan miitehaaslSl 

r. ~ i P R U T 
Beyoflu, Ru• 1efarethanesi a1rasmda 
Po•ta •okafa ko,esinde Meymenet 

aparbman1. Telefon ; 43353 

Zayi - ~engelkoy Askerlik §Ubesin· 
den ald1iun terhis tezkeremi kaybetU1n, 
Hiikmii yoktur. 

~engelkoy Havuzba§t No. 189 
giimriik memurlarmdan Necmi 

BORSALi 
TER PUDRASI 

N A • Y aztn muz'i~ terlerinden kurtulmak i~in Ingiliz Kanzuk Ec
• zanesinden Borsalina ter pudrasmt kullammz. Hi~ zarar 

vermeden koltuk alb ve ayaklar1n terlemesine ve kokmasma mani olur. 

0 

KUMBARA BIRE, 
1000 

TARLADIR 

.-·- .. ,.---
1 ~-.. -

.. 4.-- .. .. .1. ~ .. .. ~ .. ~~ 
.14 ltJ ... 

-- ,..,.f~ -



~~~~~~~~~~===========:=:=::==:=:=:=:=:=:=:====~~~~~~~~~~~~~C~~~~~tfE~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9~H:a~z~ir~a~n~l~9~3~6~ 
Zayi - 1136 numarada kayidli an- r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 

Giizelligi hem 
yaratan, hem 
tamaml1yan 
bir iksirdir. 
'u gUzel ~ehreyl ayd1nla· 
tan gUne,, ,upheslz, lnc:l 
di,lerdlr. LAkin o dl,lere 
can veren de, fUpheslz, 

" RADYOLIN , dlr 

Sfz de aynl gUzelligl elde 
edebillrsiniz. Fakat bunun 

i~in ,art gUnde iki defa 

RADYOLiN 
ile di~lerinizi f1r~alamakttr 

bac:1hk ehliyetnamemi kaybettim. Ye • 
nisini alacagrmdan hiikmii yoktur. 

Mustafa oglu Orner U~ar 

,bunun lr;:ln vOcudu· 
nuzun gOne,e maruz 
kelen aksam1na 
BARONI A 

gOz•lllk yaii• sOr£inOz. 
Bu auretle dOz ve 
eamer blr cilde 
malik olacak· 
11n1z. 

Gazi Anteb Cumhuriyet 
Miiddeiumumiliginden: 

ince ruhlu ve duygulu kibar kad1nlar bu ~ok 
IBanyolar 

sporlar lcln 

elzemdir. 

cazib ve p1rlanta ( Brillant) 

1 - Haziran 936 dan itibaren may1s 937 nihayetine kadar Gazi 
Anteb Merkez hapishanesinin ekmek ihtiyac1 1/6/936 dan itibaren 
15 gun miiddetle ve kapah zarf usulile eksiltmiye konulmu,tur. 

HASAN T1rnak cil8lar1na 
I bay1hyorlar 

2 - Eksiltme 17 haziran 936 tarihinde ve saat 15 te Gazi Anteb 
Miiddeiumumiligi Dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yap1lacakbr. 

3 - Bir senelik muhammen ekmek ihtiyac1 ii~ yiiz elli bin kilo • 
Clur. Bedeli muhammeni 26250 liradrr. 

Beyaz ve k1rm1z1 10 ve 20 kuru, 
Sedef 40 - 60 kuru' 

Hasan deposu: Istanbul - Ankara - Beyoglu 

4 - lsteklilerin kanunen caiz 1969 lirahk teminatlarm1 kanun· 
daki tarifat daireeinde mezkur Komisyona miihiirlii bir zarf i~inde 
eksiltme saatinden bir saat evveline kadar teklif makbuzunu havi 
diger bir zarf ile birlikte Komisyona tevdi etmeleri lazimdir. 

5 - $artname Gazi Anteb, Ankara ve Istanbul Miiddeiumumilik
Jerindedir. Malumat edinmek istiyenler ihale giiniine kadar hergiin 
bu dairelere miiracaat etmeleri ilan olunur. (3162). 

..... -1936 MEVSiMi i~iN --• 
«K 0 D A K R E T i N A)) 

36 POZ (;EKEN MAKiNELERDEN EN UF AGI 
Sinema filmile 24 X 36 mm. 36 poz resim ~eker. 
Bu makine ile resim ~ekmek doyulmaz bir zevktir. 

Gay.et hassas • Gayet saglam 
Methur $nayder • Ksenar ve Zayz Tesar objektiflerle miicehhez 
modern, ~ok zarif ve biitiin bu evsafile beraber ayni zamanda 

KULLANI~I ~OK KOLA Y BiR MAKiNE 
Kompur 1/300 veya Kompur- Rapid 1/500 optiiratorlerile sablrr. 
Herkeste bulunmas1 laz1m gelen ve herkesin alabilecegi bir makine 

Fiatt: 38 liradan ba,Iar 
VELOKS kagtdma bas1lan kopyalar zamanla sararmaz, uzun 

miiddet saklamhr. Hakiki V E L 0 K S kag1dmm arkas1nda 
«VEL OX» markas1n1 aray1mz. 

fstenilen .her tafsilat KODAK sahcdariDdan almabilir. Bulun • 
mad1g1 yerlerde, her ~etid izahat ve katalog i~in miiracaat yeri: 

K 0 D A K «Ecipt» A. ~· 
Beyoglu. Tiinel Meydam, Ensiz sokak. Posta kutusu: Beyoglu 236 

GOnet yan•khklarmln~panzehlrl 

Ankara Valiliginden: 
25/6/936 tarih per,embe giinii saat 15 te Ankara Vilayeti bina • 

smda toplanan Vilayet Daimi Enciimeninde ketif bedeli 57254 lira 
11 kuruf olan Ankara -Istanbul yolunun 165 r+ 000- 136 + 500 
kilometreleri arasmda fOSe ve menfez intaah kapah zarf usulile ek
siltmiye ~Ikarilmiftlr. 

Projeler, ketif, tartname ve diger evrak Ankara Vilayet Naf1a Mii
diirliigiinde goriilebilir. 

Muvakkat teminat 4112 lira 71 kuru,tur. lsteklilerin teklif mek • 
tublari, muvakkat teminatlar1, Naf1a Bakanhgmdan ahnmr' fenni 
ehliyet vesikalari ve Ticaret Odas1 vesikalarile birlikte 25/6/936 
perfembe giinii saat 14 e kadar Vilayet Daimi Enciimenine verme • 
leri lazJmdtr. «1274» (3155) 

o4Ye1' 
DA YANIKLJDJ/1 

DAHA.KU'IVETL/ 

I~IK VERIR 

HER YEROE SAT/lin 
Ailfttt/l(~lt 

llfAIIfuur,o,,, 

Tiirkiye i~in yegane miimessili BOURLA BIRADERLER ve ~si. 

Jstanbul - Ankara - lzmir 

Ha~arat oldurucu bir mayi aldt~mtz vakit 

olmas1nda israr ediniz • 
f'ena ve teslrslz .. ha~t 'teneketer \l;:e.rlslnde sa-
oldi.iri.ici.i mayiler almakla hldlglnJ hatarmazda tutu-
paraniZI beyhude yere Is- nuz. Blol tenekeler muhOr-
raf etmeylnlz ve FLIT'In li.l oldugundan her tGrlu 
sahtelerinden sakananaz. hlyleden arldlrler. Haklki 
Aldanmamak lc;:ln yalmz FLIT kullanlldJkda buti.in 
bir FLIT oldugunu ve siyah . .. . 1 ku~akl• asker reslmll sara hal(laratJ oldurebJIIrsln z. 

Deliklere ve yankJarq .fUT IWI koyunuz. Ha· 

0 

~rat, toia temas ed6r etmtz derhal iilurler, 
Umuml depnu : 1. CIIESPIN, lalanllul, Calala, Vorwoda Han 1. 

~~ .. 

Sevgili zevcim ve iki ~o -
cugumun babas1 Nihad, 
bir miiddettenberi ben -
den sogumaga ve geceleri di§anda ge
~irmege ba§lad1. Evde kald1~ geceler 
bile, bana kar§J bigane ve adeta dargm 
gibi duruyor. Nihayet, bir ak§am, di • 
ger bir zevcesi oldugundan bahsedinc.;e 
ka~bim biisbiitiin kmlacak sandun. Er: cildin un~uru p~mbe ren.gfnd~ld To~~ 
tes1 sa bah hem§irem bana ziyarete geldi Ion kremmde B10cel tab1r edilen c~, 
ve ona biitiin olam, ~ektigim Isbrablar• besliy.en ve gens:le§tiren kiymettar ~ 1 

anlathm. 0, bana pek muhik bir nasihat· cevher vardlr. Her be§erede bulunall. ~ 
te bulundu: •Annelik hayab ve ev i§!e· Biocel cevheri kayboldugu vakit ctl 
ri, yiiziinii !;irkinle§tirdi. Hi~bir erkek, de buru§ukluklar zuhur eder. Fakat te~ 
evde yorgun ve buru§uk yiizlii bir kadm rar verilince buru§ukluklar zail olll~ 
giirmek sevmez. Sakm cesaretini kirma· Gene hayvanlardan istihsal edilen ) 
yasm, ~iinkii ben, yiiziindeki buru§uk· Biocel cevheri Viyana "Oniversitesi ~tf 
luklar1 seri ve emin bir surette izale ve f~sorii Doktor K •. Stejs.kal usulii dal~ 
taze, yumm~ak ve gen1=le§rni§ bir cild te· smde pembe rengtndeki Tokalon kreot 
min edecek bir usul bilirim, dedi ve nin terkibinde mevcud· 
her ak§am yatmazdan evvel pembe ren· dur. Her ak§am yatmaz
gindeki Tokalon kremini kullanmanu dan evvel kullamldikta 
tavsiye etti». Hemen tecriibe ettim. Der- az zaman zarfmda bii· 
hal cildimin iizerindeki miismir tesire tiin buru§ukluklardan 
§8§hm. Birka~ hafta zarfmda biitiin bu· kurtulur. Solmu§, ih • 
ru§ukluklanm zail oldu. Ve bir gene klz tiyarlami§ bir cil • 
yiiziiniin manzarasm1 aldrm. !}imdi, zev- di gen~le§tirir. Ve lila· 
cim, beni evvelkinden daha fazla se - kal 10, 20 ya§ daha kii· 
viyor ve artik evden ~Ikm1yor. ~imdi ~iik gosterir. 

Ameliyats1z Basurlan tedavi eder tesiri kat'idil 
Emlak ve Eytam Bankas1nda11: 

Ankarada lstasyon - Ciftlik asfalt yolunda Fidanhk karfiSJnda bll' 
lunan arsalar iizerinde Ankara Bah~eler Evler Yap1 Kooperatifince 
haznlanarak bu tarihten itibaren isteklilerin meccanen alabilecek • 
leri proje, umumi ve fennl tartname ve lahikalar1 ve tafsilat resins 1 

lerine gore bes tip iizerine 150 bah~eli evin ~totiirii olarak intasJ at~' 
g1daki tartlar 'dairesinde kapah zarfla eksiatmiye konmuflur. 

1 - lhale 17/6/936 ~ar,amba giinii saat 15 te Ankarada Emli~ 
ve Eytam Bankasmda yapdacaktu. 

2 - Muhammen bedeli 800.000.- lirad1r. Teminab 40 bin Iir• 
olup para, milli bankalar teminat mektubu, iatikraz1 dahili tahvili 
veya bankaca kabul edilebilecek ktymette bir gayrimenkul olabilit• 

3 - lti alan miiteahhid ihaleden bir hafta sonra ikinci madde' 
deki teminah iki misline ihlaga mecburdur. Miiteahhid isterse haJJ' 
ka teminabniD ihale bedelinin % 10 a iblag1 i~in stiiasyonlardaJJ 
tevkifat yapdmastm kabul eder. 

4 - lsteklilerin evvelce en az 200.000.- lirahk bina in,aat•-'1 

muvaffakiyetle batarmif olduklar1m ve bu viis'atte in,aab yapac•~ 
mali ve fenni iktidarr haiz bulunduklartni gosterir vesikalari 13/6/ 
1936 tarihine musadif cumartesi giinii ogleye kadar ibraz etmelet• 
ve bu eksiltmiye i~tirak i~in Emlak Bankasmdan hususi vesika al • 
malan lizimdir. - ,(315~), 


