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Şehir haberlerL 
Ar.kara muh~b rimizin tele· 
fonları - Ahmed Ağa o;
lunun yazısı - Feleğin fık. 
rnsL 
Az.z Hüdayi Akdemirin "Biz 
de Casusluk" adlı eseri -
Kendı kendim.ze ,atıyoruz 
- Ne dersıniz. 
Son haberler. 
Sağlık ofütleri. 
Öz dil sayfası. 
I:konomi. 
Çiçek :'azarı. 
Fatih ıstnnbulu nasıl aldı?
Ilriç dersleri - Sevi~meier, 
evlenmeler. 
Spor. 
Hıtlerin Kavgam adlı eseri 
- Kızıl çember - Resimli 
dünya : Halep. 
Askerlik. 
Yarmm büyükleri - Fay
dalı bilgiler. 

Egemenr1ı Olmak 
I stigoruz !. 

Yazan: 
Mahmut Esat BOZKURT 
Guniın b~rjnde: 

Tarjhin içinden bir ıes, "Bizans"a 
bnğ rdı: 

,,Sen sus! Ben söyliyeceğ:m!.,, 
Bu, Türk soysallığı (2) nin sesi 

idi. 
Aradan ço!< geçmedi. Ağızdan ağı· 

za ya/ııan bir haber, orta.ığı koı'ku· 
) a, sevince verjyordu: 

Bizans, Türk~erin eline dü~tü! 
Bizans, sustu! .. 
Artr!c toysa iıklann anası olan bir 

ıul ıs cöylüyorc!u .. 
·ı ür~ ulusu söyliiyordu !. 
Fct hin Bizans d:ıvaılannda patla· 

Yan kırk beş kantar.ık dııncler.; acu
tıa, yer.i za.nan:ann başlangıc;nı bil
di. i ordu. 

Yerleri ve sağır cökleri; sarsa, sar 
Sil'. 

I "'san!ı,:a hürriyet devir:eri .ıarrlı -

o 
Gün ec!cli: 
Viya ı ka,">ılarrnda Ti:ık me~ter • 

le i "a.<l. !. 
Ve bunu; 
Toj>, sil.ih ses!e.-i, 
K oç, topu7., mı~r~k şakrrt lan, 
At, kıım:.k kişnemeleri içinde, bü

t!:in batı illen ayakta dir~edi. 

o 
Gün o!au. 
J ı., k-.ıı, k zıl d ir?er, battan ba

§a ı.1t t:c i.1.Jcıi •• 
. c bu .... n.1.1, yü. j.İr dağlar gJ>i b:rı 

b .• • .ı ko.a • .ıy. n dalga.arı, bu} uk 
1 ür.ı; Ar:-ir. lın mar'.? na baş eğ ;1er: 

Ona, so .. :>wz C •w: ..... r i~ ....... c )io1 
\"c "'.c . .-!. 

o 
Gün eeldi. 
h ... ı. .... -....1 Türk topçulannın ate

!i a.tınC:a yanıyordu. Uüyük Amiral 
O~tiya önünde demirledi. Bütün Fran 
&ız h.osu, k:ıınandanı .. Ouk uanı • 
gen,, le beraber, Barbaroıun emri aJ. 
tında bulunuyordu: 

Roma!. Boşandı ve kaçmağa bat • 
ladL 

Ahali .. Fransız elçisinin verdiği te 
tr.i..,atla güç hal Le kendine gelebil • 
di!. Sonra, 

1 talya, büyük mniralı görmeğe kot 
lu!. 

o 
Gür.Jet" o!du: 
Ana~olunun bağnndan kopmuf 

L·r ş.mşck ci:,i, yeri göğu sanan gök 
t.ı J tü eri ci..i, Tütk akıncı1-ı: 

Tebriz içinde, ~kaslarda. Tuna 
!>oylarında; lViacaristan, Almanya 
•cer:erinc!e; Suriye, Nil ovalarında; f o ranya, Mora, Sırbistan, Arnavut· 
uk dağlannı!a at oynatblar .. 

Gün.er oldu: • 
"\"er yer denizleı- tutuştu •• 
lierkes bir:hirine sorar oldu? Ne 

~luyor? Ne oluyoruz?! 
Ba;ta (Andcr Dorya), papucu ela• 

ttı, atıldı. Bütün dü!man filolan ya
İ::' va=-a kaçıyorlar •• Denizleri aydın

lat-ak büyük donanmaya feneT olu· 
>"or]:u-, yol açıyorlardı. 

Gün geldi. 
k General Ramazan kumandasında 
d~~ Türlt ordusu, Fas içerlerine yürü
tı IJ. Afrikayı bir battan öbür bata q-... 
lı: ÇiğneneJt bir milletin, F ashnrn hale 
1~1 aramağa gidiyordu. 

it 'Vad·yüssebil'' sava,ında Portekiz 
1 "•lı (Sabastiyan) ın başı Türk İn· 
~er altında koptu. Salgmcı (t~cı) 
~ını buldu. 

[Arkası 8 incide 1 
Mahmut Es~ BOZKURT 
-. 
(1) - Hakim. 
(2) - Medeniyet 

Fransız Kabinesi Diin istifa Etti 
FRANSIZ KABıNESi DÜŞTÜ 

Geniş Salahiyet Pro
jesi Kabul Edilmedi 

HAVA KURUMUNA 

~t-~&~~~~ 120 Bin Lir~. Ver~v~ 
ŞOFÖR KARDEŞLERIM.Z , Yurtdaşın Soyledıgı 

Biz.im Orhan Selimin, ıof ör kar• 

Yeni Kabineyi fll'eclis Başkonı
nın Kl!racağı Umuluyor 

deılerimiz., ıoför arkadaf!arımız. 
diye, Tramvay Şirketinden her canı 
yand:kça, ikide bir yalvara yakara 
yardımlanna başvurduğu, "Aman 
foför kardeıler... Ccağınıza düı
tük.. Bu Tramvay Şirketinin dol
muı arabalarından bizi kurtarın!,, 
diye kendilerinden meded umduğu 
vatandaılarımız.dail, ne yaz.ık ki, 
kendi hesabıma, ben artık ümidi 
kesmeğ~ başlıyorum. Şoför ~ardeı
lerimiz, ya havaların sıcaklığından, 
yahud müfteri yoksulluğundan, iyi
den iyiye ipe un sermeğe ve bizi 
Tramvay Şirketinden kurtarmak 
fÖyle dursun, tam tersi, adeta 
Tramvay Şirketini aratmağa, hatta 
ona mühtaç etmeğe baıladılar. 

Paris, 31.A.A. - Herriot' • 
nun isranna rağmen, parlamen· 
to, 202 reye karşı 635 rey ile 
tükelyetke projesini onaylama· 
mıştır. Radikal sosyalistlerden 
yalnız 46 sı hükumet için rey 
vermişlerdir. 

Bakanlar bundan sonra Elize 
sarayına gitmişler ve cumur baş 
kanma istifalarını vermişlerdir. 
Lebrun kabinenin istifasını ka
bul etmiş, bundan sonra Fer
nand Bouisson'u kabul etmiştir. 

Cumur başkanı ile konuş· 
duktan sonra Bouisson deniz 
bakanı Pictri ve posta ve telg
raf bakanı Mandel ile konuş
muştur. Bu konuşmadan sonra 
sosyalistler toplanmışlar, ve 
teşkil edilecek olan kabineye 
iştirak teklifi karşısında takma· 
cakları durumu görüşmüşler· 
dir. 
i Parlamento koridorlarında 
söylendiğine 2"Öre Cumur baş· 
·--···· .&.1u,.u~~uH a ycnı Kauıncyı 
teşkil etmeği teklif edecektir. 

Söylendiğine göre, Bouisson 
ile sosyalist şeflerinin arasında
ki bu kon~ 1' bakanhiı 
Frossard'a teklif edilmiştir. 

lng liz gazete eri nas:r 
tefsir ediyorlar 

Londra, 31. A.A. - Gazete· 
ler, heyecanlı başlıklarla Flan· 
din kabinesinin düşmesi haberi
ni vermekte, fakat vakit geç 
olduğu için fazla tafsilat yaz
mamaktadırlar. 

Nevs-Kronikles gazetesi : 
" Bugünkü durumda han g-i hü
kumet parlamentonun ib'madı· 
na emin olabilir?,, diye sonnak-

f Arkası S incide] 
Fernand Boufsson ve 

Flanden 

Atletizm Bayramı 
13 Müsabakadan 6 sınz 
Yunanlılar Kazandılar 

1 

'Y &iz metro manlall yarıfın birinci, ikinci ve UçUncUsU 
{Yazısı 11 inci sayfada) 

Çok aceleye geldiğim zaman ara
balanna bindiğim ıoför kardefleri· 
miz.de, ben, ıoför olabilmek için 
ıu iki, fakat çok önemli eksiği gö
rüyorum: 

1 - Arabalanncı iyi bakmıyor, 
lar. 

2 - lılerinin baflnda bulunmu· 
yorlar. 

Bugün • "'bulda bir taksi ara
basına binm- '• bir çöp arabaaına 
binmekten hemen hemen larkaı:& 
hale gelmek üzeredir. Dünyanın 
hiç bir tarafında otomobil denilen 
nakil vaaıtası biz.deki kadar sefil 
hale clüfürülmemiıtir. Lükaün nasıl 
karikat ürleştirllebileceği hakkında 
bir fikir edinmek •aterseni.ı:, Tak· 
ıtirn~.sirkeciyc, otomobillerin toplu 
olarak belile-:likleı : yerlere gid. 
arabalara bir göz gez.dirini:&. Kab 
P~" clo,f~rıl.u. ve ~i otomo· 
6il ,.~ ...... ~ ...,.. 
bu yerlerde bir par~rsalar, 
oilam~lıiız.lann kendi icadlannı ta
nıyamıyacaklanna ue yaptıklanna, 
hele bir de biz:m ne yaphğımız.ı 
görünce hayretten ve dehşetten 
ağızları açık kalıp dar kaçacakla
rına hiç ıüphe olunmamalıdır. 

Otomobiller ,,.. •vvur ediniz ki, 
kapulan IHU'dır, 1.apanma.ı:. Cam • 
ları vardır, İnmez, çıkmaz., yahad 
kırıktır. Kanapeleri vardır, fakat 
gece yansı gez.intileri emasında 
dökülmüı, •ilinmemiı, kokmuı me· 
z.e artıklan ve türlü pisliklerden 
oturulama.ı:. Arabanın her taralı 
lef kokar ve bütün vidalan lôıka 
ettiği ve elimiz ı geçmek felaketine 
uğradığı gündenberi tamir yüzü de 
görmediği için sizi alır, oradan ora
ya çarpar, :&cıvallı bafınız.la futbol 
topu gibi oynar. Ekseriya acele 
yetiımek için bindiğinfa arabanın, 
yarı yolda benzini bitip •i.ı:i gidece
ğini:& yere tramvaydan daha geç 
götürmeai ve daracık yo'lartla bu 
kargacık, bur1tcu:ık makinelerin 
foför kardefin yanf merakı yüzün
den yan yoldoı. baıınız.a aynca bir 
kaz.o getirmes.f de caba .•. 

Ben, henüz, hele geceleri, sokak
ta müıteri. behliyen bir taksi görüp 
te fOfÖrürıü yerinde bulduğumu pek 
hatırlam:tyorum. Elini:&i pencere • 
den uuıtarak klakaonu çalıp ken
dilerini fQhsan tanımadığımız folör 
ktıNle.flerimi:&i etraftaki kahoeler • 
den toıplamak ta müıterinin vazj/e. 
sidir ıve ıolör kardeıimizin araba
şının ' •esini duyunca, kendisine alt
mıı ııltı partisini ytırıda bıraktırdıfı 
için müıteri kardefine okkalı bir 
küi'ür sa1JUrduğundan da hiç fÜphe 
ediı'memelidir. 

/ate bi.ı:im Orhan Selimin folör 
kar;~efleri ve biz.im azi.ı: vatandQf
lanmız. İyidirler, hoıturlar ama 
ne y.;ız.ık ki bir taraftan o, binl~c~ 
lirayca alınan canım taksileri ba
kımsı z.lıktan, g ö r d Ü i ü n ü z sefil 
hale ,koyar ve bu •uretle kendi ka
:&cınç f.raynaklannı kurutur, bindik
leri • dalı kesip kopanr!ar, ve ba 
da k.,ifi deiilmif gibi, •onra da, 
dünyc.J,nın hiç bir yerinde görülme
dik bı~r uaulle, kendileri kahvede 
oturuı> müıterileri peflerinden kOf· 
turturl:or. 

Artıh bu ıerait dahilinde çalııan 
bir ıo1'r kardeıim~in bizi Tram· 
vay Şi>-'!4ıetinden kurtaracağı, kur • 
tarabilet&eii hayaline kapılabilmek 
için, alf.anna llÜUCnerek •Öyliye
lim, insm?ın laakal bi.ı:im değerli 
fQİr Orha.~ Selim kader sal yürekli 

J 
olmuı lci:a~mdır. 

Ali Naci KARACAN 
' 

'' Ben Vatan Vazifemi 
Hava kurumuna 
yardım hergün 
daha genişliyor 

Hava kurumuna 120 bin lira 
gibi mühim bir para vermeği ta 
ahhüt eden Abdürrahman Naci 
nin bu vatanseverliği her taraf. 
ta takdirle karşılanmıştır. Ab • 
dürrahman Naci serbest mühen 
dis ve müteahhitlik yapmakta, 
Anadoluda birçok inşaat ve yol 
işlerini başarmaktadır. Sirkeci
de Mühürdar hanında yazıhane 
si vardır. 

Abdurrahman Naciyi dün a • 
radrk. Konuşmak ve duygula -
nnı, düşüncelerini öğrenmek is 
tedik. Kendisinin istirahat ve 
tedavi için Yalovada bulundu • 
ğunu öğrendik. Abdurrahman 
Naci ile konuşmak enteresan 
olacaktı. Bu işle bir yazıcnmz 
uğraştı. Önu Yalovada bularak 
kendisile konuştu. 

Yaptım,, 

Abdurrahman Naci yazıcnnı
zm müracaatını gayet nazikane 
karşılamıştır. Kendisine ihtisas 

f Arkası 8 incide] Abdurrahman Naci 

GALATASARAYLILAR 

loplandılar, 
Çocuk·luk 

Hatıralarını 
Vadettiler 

ABİDEYE GiTTiLER 
ÇELENK KOYDULAR 

(Yazısı 6 ancı Sayfada] 

Yukarıda : Abide önDnde Galatasaraylılar. 
Ortada _: En ihtiyar Galatasaraylı General Ccvad,cn cen~ Galatasaraylı 

ıle beraber. 
Apğıda : Eııki mektep üniformaları &iyilirkcn. 
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Demir yollarında Şirketi Hayri
yeye Boykot 
Sürüyor 
SANDALCILARA 

GÜN DOGDU 
~nadoluhisarlılann Şirketi -

hayriyeye karşı yaptrkları boy
ikot hala sürüyor. Evvelki gün 
sosyete direktörü Yusuf Ziya -
nın halkın boykot sebeplerine 
karşı verdiği cevaplan yazmış
tık. Dün Hisarhlar bize tekrar 
bir mektup göndererek boykot 
durumunu aı;rkça anlatmakta • 
dırlar. Diyorlar ki: 

- Bizim yazdığımız mektup 
ta sayıp döktüğümüz bazı ra -
kamlar ve ücretlerin artını se -
beplcri, sırf okuyanlara bir fi • 
ikir verebilir ve biletlerin çok 
pahalı olduğunu gösterebilmek 
içindir. Yoksa, Şirketi Hayriye 
bizim gösterdigimiz noktalara 
cevap verıin, biz onlara cevap 
ıverelirn, böyle bir isteğimiz yok 
tur. Bizim isteğimiz sadece u -
cuzca lstanbula inip, evimize 
dönebilmektir. Şirketten bunu 
~stiyonız, yapmıyor! Biz de da
ha ucuz bulduğumuz bir yolu 
tutup gidyoruz. Sandalla Bebe
ğe geçmek. 

Şiıiketi Hayriye de ne zaman 
bizim y.ol ücretlerini ucuzlatır· 
sa vapura binmeğe başlıyoruz. 

Aıksi halde imk~ .. olduğu ka • 
dar binmemeğe çalışacağız. Di
ğer birçok iskeleler de pek ya
kında bizim yaptığımızı yapa • 
.caklardır. 

Boykot yüzünden müşterileri 
önemli sayıda artan kayrkçılar 
da yolcularını memnun etmek 
için çalışmaktadırlar. Anadolu
lhisarı iskelesinin sandal yana • 
şan yerine büyük bir ilan asmış
lar, bu ilanda bir adamdan 3,75 
lkunJış alınacağı yazıldıktan son 
ra. yanında bir büyüğü olan 14 
Y•tma kadar çocuklardan ve şir 
ketin )'Ol \)ilet\ ıl~ı eş,ya.ıar -
dan para alınmJYa ı da kay-

dedilmektedir .s&m !r.et- ~ ra m -
dan sonra ç.ocuklardan da tam 
bilet istediği için çocuklarile 
İstanbula inen kadınlar da san
dallan seçmektedir. 

Belediyenin borcu 
Belediyenin evvelce Periye 

bankasından yaptıgı istikraz do 
layıııle Boer Mareşal bankası • 
na bir kısmı borç kam ştı. Bu 
banka mümessilleri, belediye a
leyhine Paris Seine mahkeme -
sinde bir dava açmışlardı. 

Mahkeme belediyenin O m n 
lı bankası Paris şubesindek talı 
villerine haciz koydurmakla be
raber, bu davadan bir şey çık -
mayacağı temin edilmektedir. 
Çünkü Lozan muahedesi muci 
hince, Fransız tabaasmm açaca 
ğı davalar için 1926 yılına kadar 
mühlet verilmişti. Binaenaleyh 
bu işte mururuzaman görülmek 
tedir. 

No: 40 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Ve kaşlariyle, göz ucuyla, gU· 
ya bana çaktırmadan işaret edi
yordu: 

- Başka bir gün teşrif ettik
leri zaman verirler... Hem kaç 
paralık hesap ki ••• Bir ehemmi· 
yeti yok .•• 

Karısı, onun işaretlerinden 
fazla bir şey anlamamıştı; fa. 
kat havada bir tehlıke kokusu 
seznli' olacaktı ki ısrar etmedi; 
bana ve kocasına şüpheli iıphe
li baktı, döndü, eski yerme otur
öu. 

••Patron,, yüzü, pem eleşmiş
d, ellerini uğuşturuyordu: 

- Bu hafta, öbur haf ta ... Ne 
Esman yolunuz düşer, uğrarsa· 

DiZ··· Ona parasını 4geri verip kan· 
sının yanında mahvetmeği dü -
şünmedim değil, fakat kansını 

11asr1 yatıştırmıştı? Verdiği işa
fetler neıdi? Bunu anlamak me-

Tenzilath Aile 
Tarifeleri 

! B~şladı 
Devlet demiryollarında ten ... 

ıilatlı gidiş - dönüş ve aile ca de 
!eri bugünden itibaren tatbike 
başlanmak tadır. 

DUn Jandark gemisi kumandanı fereftne Unfon Françalıe'de bir çay verildi - 44 Onca llkmeklep tafebeferı 
ders senesi sonunda hocalarıyla birlikte 

Mayıs başında başlayan tale· 
be ve muallim tenzilatlı tarifes" 
yüzde ellidir. Bugün tatbike ba0 

lanan ve bir ay içinde gidip gel· 
mek şartile tenzilat yüzde (50) 
ve bazı mmtakalarda yüzde alt 
mr.ştır. En çok sekiz kişilik aile 
lere mahsus tenziHitlı tarifeler
de bütün istasyonlara bildiril • 
ıniş ve halkm göreceği yerlere 
1sılmıştır. Bu yeni tarifelerin 
yurt içinde yaz seyahatlerini ar· 
tıracağı kati olarak umuluyor. 

Gizli nufus için 
Verilen mühlet bitti 
Bundan sonra bulunanlar

dan ceza allnacak 
lmam nikahı ile evlenenler 

ve bunların sonunda doğan 
gizli nüfusun haber verilmesi 
için tayin edilen mühlet dün ak 
§am bitmi§tİr. Bugünden sonra 
meydana çıkacak gizli nüfus i
çin, alakadarlara ceza tatbik e· 
dilecektir. Verilen son mühlet 
içinde nahiye ve kazalara mü • 
racaat ederek, evlendiklerini, 
veya çocukları olduğunu bildi • 
zen kimseler epeyce bir yekun 
tutmaktadır. Gizli nüfus diğer 
vilayet ve kazalrımzda, lstan • 
buldan daha çoktur. Bu suretle 
müracaat ederek evli bulunduk· 
/arım söyliyenler, resmen tesçil 
ettirilerek medeni nikah mua • 
melesi yapılmıştır. Bu gibi ev
lenmeler neticesinde meydana 
çıkan çocuklarrn sayısı da mü
him bir yekun tutmaktadır Müh 
lct bittigi için, şimdiden sonra, 
gizli nüfusun meydana çıkmı • 
yaca ı, alakadar herkesin vak • 
tinde milrecıtat ederek, baber 
veh{I l umalniYar. 

Birincite~rJnin , 011 soki.zint1a 
genel sayım yapılacağı için bu
gün vali muavini Rükneddinin 
başkanlığında bir komisyon top 
/anacak ve kaza, nahiye/erden 

1 n cetveller gözden geçiril • 
meğe ba§lanacaktır. Bu toplan
tılar onbe~ gün sürecektir. 

TUrk hak mleri yardım 
ve dostıuk cemiyeti 

Etıbba muhadenet cemiye • 
ti dun sabah saat 10 da aylık top 
lanın mı yaptı. Cemiyete yeni 
g ren 4 iıye ın kabul merasimi 
yapıldı. Bundan sonra, doktor -
ların kazanç vergisi için Anka -
rada temaslar yapan heyet iza • 
hat verdi. Bundan sonra cemiye 
tin · minin "Türk hekimleri yar 
dı e dostluk cemiyeti,, olarak 
deg t ılmesi kararlaştırıldL 
Cemı et uç aylık yaz tatili ka 

rarı ver ıkten sonra toplantıya 
n et verdi. 

daha kuvvetli çıkrruşu. 
Başımla hem kansma, hem 

patrona selam vererek dükkan
dan çıktnn. Bugün de, alacaka
maşlar başıma dert olmuştu. 
Onları kime verirdim? Paketi, 
eve götürme~e bile utanıyor· 
dum. Evde ı ler ve tesadüfen 
bulunacak dostlamn, ahbapla
rım, bu manasız bayağı örnekle
ri görünce, benimle alay ede· 
ceklerdi. 

Bir otomobile binecektim. 
Genç, yakışıklı bir şoförün oto
mobilini çevirdim. Bu gene,; •o
förün elbette, genç, güzel bir 
kansı, yahut metresi, dostu ola
caktı. Kumas p etini, minder
lerin k nanna sıkıştırdnn ve 
otom oh 'ld çıkacagım zaman 
ko r 'bi l .. l rıma atladım. 

K'mbılir hangi genç kız, ' . 
gen k dm bu akşa~ s~vıne-

Finansal yll 
BugUn yeni mali yılm ilk gU· 

nüdiir. Dairelerde bugünden iti 
haren yeni def terler açılacak ve 
"bir,. ııra numaraıile muamele 
yapılmağa başlanacaktır. 

ln,aata kerdl 
Emlak ve eytam bankası ev 

inşaatını kolaylaştırmak için ba 
zı yeni tedbirlere baı wrmut • 
tur. Ev inşaatına başlandıktan 
sonra, yüzde dokuz buçuk faiz· 
le, ev sahibine para ikraz edile 
cektir. Verilecek para inıa edi· 
len kıımm yüzde (35) değerin· 
de olacaktır. 

Muayene memurları 
Gümrüklerde yeni kurulan 

teşkilat bugünden itibaren gUm 
rüklerde tatbik edilmeğe başlan 
mıştır. Bu teşkilata göre Istan· 
bul gümrüklerindeki muayene 
memurlarından 18 i bu vazife • 
den alınmış, başka işlere veril
miştir. Muayene memurları kad 
rosu bu suretle küçülmüş o • 
maktadır. 

ilrUkarl plf jı 
Şarbaylik, Büyükadada asri 

bir ,ekilde yapılacak Yürük Ali 
plijı için bir pliıı müsabakası 
açmıştı. Plln için a~ılan müsa
baka müddeti dün bitmiştir. 

Şimdiye kadar belediyeye vCTil 
mi§ birıkac,; proje vardır. Bunlar 
tetkik edilecektir. Uygun bulu
nursa, bunlardan birinciliği ka 
zanana 350, ikinciye de 100 li
ra verilecektir. 

Mısır t caret mUstetM·ı 
Mısır Ticaret müsteşarı Ah

med Remzi bugür. vey~· yann 
şehrimize gelecektir. M !&ır Ti
caret müate-;nrmm mc:mleketi
mizde ökonomsal bazr. tetkik ve 
temaslar yapacttğı raaber veril -
mektcdir. Milsteşar memleketi· 
mizde bjr aydan faz.il..a kalacak· 
tır. 

dar ettim. 
Saat dokuza do(ru, keJındimi 

KÜÇÜK HABERLER 

• Aydm demiryollan, bugünden 
itibaren hükumete geçmiş bulunuyor. 
Bugün hat, hükumet tarafından it • 
letilmeğe baılanmııttr. 

• Poliı mektebhde yıl sonu lmti
henlan bugün baılıyor. imtihanlar 
on bq giln ıUrccektir. 

"' Mimarlar Birliği dUn yıllık top
!ant:ımı aut 15,30 da Alay köıWn
de yapacaktı. Fakat ekıeriyet ole 
madı. Toplantı bu pazar yapılacak· 
tır. 

• Şarbaylık, bu&unden itibaren 
motörlU ve motönüz bütUn kara na
kil vaaıtalannın yıllık fenni muaye· 
nelerine başlayacaktır. Muayeneler 
Taksim, Beyazıd ve Kadık8y İlkele 
meydanlarında yapılacaktır. Muayene 
ye gelmiyen otomobil ve motörlerin 
iıleme ruhaatiyeıi geri alınacaktır. 

• Dün Kıı:lay baftaaınm aon gU· 
nU idi. Kııday kurumu. bu yıl, bir 
hafta içinde çok iyi çalıtmıf, bütün 
kaza ve mahallelerde kuruma birçok 
yeni Uyeler yaıılmıttır. 

• Şark Tezyini Sanatlar mektebi 
Temmuzun birinci haftasında mektep 
te bir ıergi açaçaktır. Bu sergide 
şimdiye icada eşlıir edilme.mis bir -

ole ~·-'·· cıöstcrileccktir.-.-.-
:{. Dilsizler Cemiyeti. dün kongre· 

l•inl yapacaklard.f:-oo. Fabt toplantı 
ı v 1 y n Usaıtde almmadı~ 

için, topta dun e yapı aniaYıtır. 
• Tifo vakalarının artmaması için 

Sağlık direktörlüğü bazı yeni tedbir
ler almaktadır. Bazı nuntakalarda 
tifo aııaı tatbikına batlanmııtır. AJı 
birer hafta faaıla ile Uç defa !"Pıl • 
maktadır. 

• Heybeliada aanatoryomunda ye 
ni te1killt bugünden itibaren fa.aliye• 
te geçiyor. Şimdl;-e kadar 125 hasta 
alınırken buvl.!nden itibaren yatak •· 
dedi 151) ye çıkmıt bulunmaktadır. 

Sanatoryomun daha ziyade ıcni§letit 
m~si için Sağlık direktörlüğü bazı 
te1ebbl sler yapmaktadır. 

• Gümrüklerde kendilerine tecim 
slisti veren bazı vesikasız komisyon· 
cuların çab§m&ll gümrük komiıyon· 
culan birliğinin tiklyetlerine yol açı 
yor. Bunlar yeniden teıebbilste bu • 
lunmuşlardır. 

• Eytam Bankası, Uç aylık maa§
lar için yeni devre iltrazlarına bugün. 
den itibaten baslamak üzere tertibat 
almıştır. Bankadan bu tekilde avans 
alanların sayı•ı mUhim bir yekun tut 
maktadır. 

Neden mi? Sana: 
- Evet, benim toy çocuğum. 

• Kerestecilerde yapılmakta olan 
§ehir muvakkat halinin in§latı bit • 
mit gibidir. Hal Haziran 15 de açıla
caktır. Halde 64 dükkin vardır. Bu 
adet bu yıl ihtiyacına yetiıecektir. 
Daha 30 dükkan alacak olan kısmın 
in§aatma devam edilecek, bu ikinci 
kısım sonbaharda açılacaktır. 

• Almanya, yeni Ticaret an1epna
ıına uygun olarak memleketimizden 
mühim mikdarda tiftik iatemiıtir. 
Bu vaziyet karııanda, fiyatlann yük· 
ıelcceği ümid ediliyor. Bilhaasa lz • 
mirde ihraoat mallarının fiyattan art
mağa ba~lamıştır. 

"' Gayrimübadiltere ait emlAkin sa 
t·şları hakkındaki §iklyetler aUrüp 
gidiyor. Ziraat Bankasından goayri • 
mübadiller komisyonuna devredilen 
emlak dosyalan 5536 yı bulmuştur. 
Maliye Bakanlığının kararile yakında 
bu işin sona ereceği umuluyor. 

• Şehrimizdeki Alman kolonisi. 
dün Yalovaya. Orhangaziye bir ge • 
zinti yapmıslardrr. Oradan I:rniite gt. 
dilmiş ve gölde yıkanrlmıştır. Alman 
gezJ:incilcri yarın §chrimize döne • 
rcklerdir. 

• Son kanun \b.:erine, bugUnden 
itibar"" rimf!ntnlar dahı ucum satTla 
c ktır. Ton basına 250 kuruş ısuıucır. 
resminden tenzilat yapılmıştır. 

,,. ~en' tcık_ilit ve kadrolar için 
temaslar yapmaküzcre ~t hiflıİ "n: 
vel Ankaraya gid n ıtman sosyetesı 

ıı:enet direktörü Aft l'tl ":ü~ sab~ 
Ankaradan şehrimize gelmıştır. Lı • 
man eosvet~inde bugünden itibaren 

t ni kadronun tatbikına başlanacak-
tır. 

,,. Almanyanın TUrk yumurtalan 
için ayırdığı Mayıı kontenjan.ı .tama· 
mile dolmuştu. Bugünden ıtıbaren 
Haziran ayı için ayrılan ~00 kenta· 
lin kontenjan üzerine yenı yollama• 
tar başlıyacaktır. 

• Ankara hukuk fakUltAtai dekanı 
Profeıör Feyzi dün &abah şehrimize 

,...ıu:Jmiitir. Pro c&Ör Feyzi burada bir 
müddet kalacak, ve İstanbul Hukuk 
fakültesile bazı temaslar yapaoaktır. 

• Mısır hiıkumetinın Napoli ikinci 
konsolosu Derviş diln Istanbula gel· 
miştir. Yarın Napoliye gidecektir. 
Derviş evvelce 'Mısırın latanbul kon
solosu idi. 

• Mısır ordusu generallerinden 
erkanı harb Mahmud Hayri bugün 
Londradan ekıpreale tehrimiıe gele
cektir. General Mahmud Hayrinın 

burada bir iki gün kaldıktan sonra 
Mısıra döneceği t · "tmin ediliyor. 

Jandark gemisi 

Kumandanın 
Dünkü 
Ziyaretleri 

Evvelki akşam geç vakit 1i .. 
manımıza gelmiş olan Fransa • 
nın J eanne d' Arc mektep kruva 
zörü kumandanı Donval dün sa
bah karaya çıkarak Fransız ha• 
konsolosunu ve oradan konso -
tosla birlikte Fransız sefiri 
Kammerer'i ziyaret etmiştir. 

Biraz sonra Kammerer yanın • 
da baş konsolosu bulunduğu 

halde gemiye giderek kuman -
danın ziyaretini iade etmişler • 
dir. Dün tatil günü olduğu için 
kumandanın vilayet erkanına 
yapması Uizungd~ı mutad ziya 
retler bugün yapılacaktır. 

Dün öğleden sonra Union 
Françoise'de Fransız bahriyele
" c:,.refine bir resmi kabul ya • 
pılmıştır. !:Su aK~au. ._._ - _ 
sefaret konağında şereflerine 
ôir balo verilecel<til Kumaii • 
ilan Don aı_ 4 Haziı;an sah gü· 
nü gemide bir resmi kabul ya· 
pacaktır. 

İstanbul halkı 3 Hazirana ka
dar saat 14 den 17,30 a kadar 
gemiyi gezebileceklerdir. 

Dünkü sıcak 
Dün İstanbul sicak gtlnlerin

den birini daha yaşamıştır. Kan 
dilli rasathanesinden aldığımız 
malumata göre dün şehrimizde 
sıcaklık derecesi (30) a kadar 
çıkmıştır. Bilhassa öğle üzeri 
caddelerde göze batar bir ten • 
halık vardı. Bu yıl yaz sıcakları 
birden bastırdı. Havada fazla 
olarak bir de sıkıntı vardı. Her 
kes soğuk bir şey içmek ve ye
mek ihtiyacile lavranıyor, ter 
döküyordu. 

Sıcakların devam edeceği V(/ 

artacağı umuluyor. 
---~111!!!2!!!!!!! 

teren bir alan olrnmaktı. 

sokağa attım. \ 
''Patron., benim erken ge li•i· 

me •aşırmıştı: 

Evet, benim yavrum ... 
Dediğim zaman, yüzün, ka • 

lem tutuşun ve yuıım öyle de· 
ğişiyor ki... Benim, onlan ıöy
leyişimden, adeta canlanıveri • 
yorsun. .• 

Yalnız bir nokta var. Ben, o, 
geçmez elli liralıkla dalavera • 
lar yapmıştım da, elimde hali 
bir koz gibi mı kullanıyordum? 

Bu ihtimalleri, aklmm erdiği 
kadar değil, hayalinin erebile • 
ceği kadar genişletir, uzatabi -
lirsin. Fakat, §Unu da bil ki, o· 
nun hilekarlığının milyonda ya 
mnına erişemezsin. 

Aptallığı, ahmaklığı geçmiş· 
ti patronumun, senin anlaya • 
cağın çocuğum. O, şimdi, başı 
dik ve kuvvetliydi. 

- Sizi, sabah sabah ha.ıpgi 
rüzgar atu? 1 

Gülüyordum. 
O, benim gülütüme P.tkn l 

f8§kın bakıyordu: 
- Şaka değil, vallahi merat k 

ettim. • 
Onun, hava zerrelerinden 1:1i

le koklayan pıhtı burnunun \l:<a
natlan inip kalkmağa baılan~ış· 
tı: 

- Dünkü teırifinizde, •~:ze 
hakikaten minnettar oldum. v~ 
ziyeti, cidden iyi idare cttiJ :ıiz. 
Fakat bu sabah erken geliş niz. 

O, söylerken yüzüne bakı _ 
yordum. Bu adam, zeki ol Juğu 
kadar da ahmaku. 

Neye. öyle tuhaf tuhaf akı • 
yorsun? Bir insan, hem seki 

Evet, yavrum !Hem zeki, hem 
ahmak olmak, bütün inıanlann 
bir yaradılış cilvesidir. Ben, ra• 
kamdan hesaptan hiç anlamam; 
hiç bir zaman, derin hesaba dal
mak mecburiyetinde kalmadım, 
fakat bazan bir şey hesap ede • 
cek olurum, hemen aptallqı • 
rım. 

Benim, aptal, ahmak olduğu
mu, pek söyliyemezsin yat Hoş 
bir insanın, kendi aklını, zeka
sını övünmesi de bir aptallıktır, 
ahmaklıktır ama; bunun da, bir 
derecesi vardr. değiJ mi? 

"Patron,, umu, kendi havası· 
na bırakmıştım, fazla kurcala -
madım. Benim, merakun bana 
kafiydi: 

- Tabii şekerim, artık idare 
ederdim. Likin, siz, nasıl idare 
ettiniz? Bu sabah, erken erken 
gelişimin asıl sebebi de bu ..• 

O, soluk gözlerini kırptı, ze
kasından degil de, hilesinden e
min insanlara mahsus bir göğüs 
gerişle güldü: 

"Patron,, um devam ediyor 
du: 

- Elbette, manasız bir kuŞ
kulanış ! Gel geleıim, anlatamaJ 
sın ki ... Ona .•• 

Birdenbire t(;snreti kırılıver " 
mişti, sesini yavaşlattı: 

- Ona, siz gittikten sonra 
Sesi büsbütün söndü: 
- Karım sordu. Sizin, ma • 

ğazamızm daimi mü tcrisi 01 "' 
duğunuzu söyledim. Sonra ver
diğiniz paranın kalp oldu· unuıı 
anladığımı ve yü lem mek ıc;~ 
geri verd gimi, e yu ter e • 
ortaya çirkin bir vaziyet c;ıl<a ._.. 
cağını da ilave ettim; karım, ' 
nandı. _ 

cekti. Güle konuşa, eglenır, se
vinirlerken, belki beni de düşü
neceklerdi. 

"Patron,, umu görmek, anla-
mak merakından bir yerde du· 
rup oturamıyordum. Gece, göz -
lerime uyku girmeclia aababı 

hem ahmak olur mu, di~ mi? 
Evet, benim toy çocuğunsa E • 
vet, benim yavrum. •• Ni~ . ._.kah· 
kaha ile güldüğüme ,,. Utın? 

"Patron,, umun merakı, bir 
aptallık, ~ir •hmaklıktı, yav -
rum ! Bemm, merak etmeğe hak 
kım vardı. Likin, onun? 

Kalp elli liralığı hiç düşün • 
müyordu. Beni, kendinin ıuç 
ortalı mı anıyordu?. 

- Karım, evvelce de sövle • 
miştim ya, bir kere kuşkulan · 
mıştl. Halbuki manasız bir kuı· 
kulanış! 

Yüksek sesle söylüyordu. Bu, 
hemen hemen kıvırcık saçlı de
li~anh ile zayıf genç kıza, hiç 
bır şeyden korkmadığını gös • 

Elimi ağzıma götürüp t~· i:e 
hklaştığnnın hali geçrnedığ 

Dur 1 biru daha güleyiıt :H •• şaşma, yavrucuğum! .,,at) 
.(Arkası 

ur 
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HAVA TEHLiKESiNE KARŞI 

Yurdun Her Tarafında 
canla Çalışılıyor 

Vatandaşlar Hava Kurumuna 
Yardım İç in Koşuyorlar 

[ HU SUS İ MU HA B 1 R 1 M 1 Z BI L O 1 R 1 Y O R ] 
Ankara, Jl Mayıs 

Yurdumuzu tehdit eden hava 
tehlikesine karşı koymak için 
her tarafta heyecanlı bir çalış : 
nıa başlamıştır. Bir çok vilayet 
lerden ve kazalardan alman tel 
:Yazılarına göre, Türk hava ku
rumu merkezleri, fırka idare he 
:Yetleri faaliyete geçmişler ve 
:Yurdun korunması için Iazınıge
len tayyareleri almak için nasıJ 
~alışılması lazımgeldiğini tesbi
te başlamışlardır. 

Her yerde halk, "hava tehli -
kesini bilenler cemiyeti,,ne yar· 
dnn etmek için adeta biribirile 
Yarış etmektedir. Bir çok vila -
}'etlerde henüz kendilerine mü -
tacaat edilmeden yığınla vatan
daş seve seve bu kuruma üye ya 
.Zılmak için koşmaktadırlar. 

Diğer taraftan Halkevlerinde 
Ve diğer toplantı yerlerinde 
llıuhtelif hatipler, halka, hava
dan gelecek bir tehlikenin dehşe 
tini anlatmakta ve buna karşı 
korunmak çarelerini izah etmek 
tedir. 

Denilebilir ki, biltün yurdda 
hava tehlikesine karşı korunmak 
için umumi ve sivil bir seferber
lik başlamıştır. 

Dün Gemlikten alınan bir tel 
graf ta şu cümleler dikkate şayan 
dır. 

"Bugün halkımız belediye ö -
nünde bir toplantı yaptı. Hava 
kurumu başkanları, hava tehli 
kesine karşı özlü ve canlı bir ko 
nuşma yaptılar. 

Bir çeyrek saat zarfında 755 
lira toplandı. Bu teberrülere 30, 
50, 60, 100 lira ile iştirak eden 
va tandaslar da vardı. Bu telgra 
fı çektiğim dakikada "hava teh 
likesini bilenler kurumuna gir -
mek,. için müracaat edenlerin 
arkası kesilmemişti. 

Kısa bir zaman zarfında bu 
yekunun şiddetle kabaracağı u
mulmaktadır. Diğer taraftan 
Türkiyede bulunan muhtelif mü 
esseseler de bu kuruma girmek 
arzusunu gösterm:şlerdir. 

Dün Burla biraderler hava ku 
rumu evine 1000 liralık bir çek 
göndermişlerdir . 

POLiS 

Ankara Gücü 
Çankaya Maçı 

ÇANKAYA MAÇI 
O - 2 KAZANDI 

Ankara, 31 (A.A.) - Bugün 
şehrimizde Ankara gücü ile An 
kara şampiyonu Çankaya arasın 
da Ankara gücü başkanı gene -
ral Eyüpun koyduğu kupa maçı 
oynanmıştır. 

Kupa maçı, iki hafta önce oy
nanmış ve beraberlikle bitmiş
ti. 

Bugünkü mçta Çankaya çok 
güzel ve başat bir oyun göster
miş ve kupa maçını sıfrra karşı 
iki ile kazanmıştır. 

Maçta tüze, gümrük ve ekit 
bakanları ile General Eyüp ve 
kalabalık bir halk yığını hazır 
bulunuyordu. 
Maçın sonunda General Eyüp 

Çankaya takımına başarım ve 
ilerleme dileği ile gençliğin 
spora önem vermesını istiyen 
kısa bir söylevden sonra kupayı 
Çankaya takımına vermiş ve bu 
tören halk tarafından alkışlan -
mıştır. 

Çankaya takımının bugünkü 
oyunu ileri için büyük umudlar 
verecek kadar güzeldi . 

Yeni saylavlar 
Ankara, 31.A.A. - Gazian

teb, Kars, Tokad illeri boş olan 
saylavlıkfan i~(in yapTlan seçim 
bitmiş ve C. H. Partisi namzed
leri olan Ali Hikmet Erdem 
Fuat Köprülü, Sıdkı Buke oy -
birliğ"ile seçilmişlerdir. 

t{umaş Kacakcıl1ıaı PAZAR TATiLi 

ı~vrupadan Gizli Kumaş Getiren Bugün öğleaen 
Bir Terzi Yakalandı sonra tatildir 

Evvelki gün ipekli kumaş ka
~a.içıhğı suçile üç kadın adliye
.Ye verilmiş ve biri hakim karari 
le tevkif edilmiştir. Yaptığımız 
ktastırmaya göre suçlular hak-
ındaki iddia şudur: 

r Beyoğlunda terzilik eden A -
ıs Be har ile kuzini J ermen sık 
Sık Avrupaya gidip gelmekte 
Ve mostreleri arasına yeni mo
~ellerle İstanbul piyasasında 

Ulunmayan yeni kumaşlar koy 
ll_laktadırlar. Bir müddettenbe
:tı bu işlerinde çok iyi kazançlar 
hapmağa başlayan bu dikiş evi 
it akkmda emniyet memurları 
Uşkulanmağa başlamışlardır. 

~ele kumaşların yerli ipekliler
en bambaşka oldukları, dik -

~at bakışlarını çok çektiğinden 
b açakçıhk şubesi de işten ha -

erctar edilmiştir. 
U Ş~phelerin gittikçe artması 
ıerıne geçen gün Alisin dikiş 
~i basılarak araştırma yapıl -
ıştır. 

~ l3u araştırmadan terzihanenin 
i <ı.ptı~ı ?ir çok işlerin Avrupa 
J.leklılen ve kumaşları ile oldu f .u anlaşılmış ayrıca biçilmemiş 

el ır halde ipekli parça kumaşlar 
a ele geçirilmiştir. 

S Dikiş evinde elliden fazla par h· ~abancı kumaş bulunmuştur. 
l> ıkış evi sahibi Alis bunları on 
~:ş. se~e. ~a?ar. önce ~vrupadan 
lt tırctıgını ıddıa etmıştir Fa -
fıat kumaştan anlayıcıla; tara -
t/1tlan yapılan bakımda bunla -
Q~ ~Yeni Avrupa kumaşları ol -
ba~u meydana ~ı~arrl~ıştır. Bu 
• .. 

1mdan da Alısın mudafaa edi 
~"c k: ~ . bir yanı kalmamıştır. 
Sa lıs bu kumaşlardan iki par
f>a:ını !stanbulda bir kadından 
re ın aldığını söylemiş ve ad -
te \de vermiştir. Bu adrese gö -
tığ Ul~nan kadn kumaşları sat 

{j11 ınkar etmemiştir. 
~ıkn{ ka~ın . şüphelerin doğru 
liğ ası uzenne müddeiumumi
'bir~ v~ oradan da Sultanahmet 
~e~ncı sulh cezaya verilmiştir. 
ltıa] s~nıbe günü yapılan duruş -
ter~tı~~a Alis tevkif edilmiş di 

erının mevkuf olmayarak 

mahkemelerinin devamına 1ü -
zum görülmüştür. Bu karardan 
sonra Alis tevkifhaneye gönde 
rilıniş diğerleri de serbest hıra 
kılmıştır. 

Talebe pasosu 
Dün köprünün Kadıköy iske

lesinde Abut isminde bir talebe 
kendi vapur pasosu ile sivil kim 
selere bilet alırken memurlar ta 
rafından görülmüştür. Memur
lar kendisinden başkalarına sat 
tığı biletleri almak istemişler 
fakat buna kzan Abut hakaret 
etmeğe başlamıştır. Bunun üze
rine çağırılan polis Abudu ya
kalamştır. 

Tencere kapa§ı ile 
Dün saat 11 buçukta Haydar 

Kadı çeşmesi yanında 18 numa 
ralı evde oturan kiracılardan 
Hasanın kızı Fatma ile Mehme
din çocukları kavga etmişler 
Mehmet ile Fatma da çocukla -
rmı ayırmak için araya girmiş
lerdir. 

Fakat bu sefer çocukların yü
zünden kendileri kavgaya tutuş 
muşlardr. Bu arada Mehmet eli 
ne geçirdiği bir tencere kapaö-ı 
ile Fatmanın başına vurma{a 
başlamıştır. 

Etraftan yetişenler Fatmayr 
Mehmedin elinden kurtarmışlar 
fakat, tencere kapağının keskin 
tar~file Fatmanm başı bir kaç 
yerınden yaralanmıştır. Yaralı 
Fatma bakılmak üzere hastaha 
neye kaldırılmış ve başı sarıldık 
tan sonra tekrar evine gönderil 
miştir. Sı:çlu Mehmet yakala'l -
mı§tır. 

Bedava çt1y 
Evvelki gece Necati Bey cad

desinde Rafailin kahvesine t~e
len sabıkalı Hasan çay istemiş
tir. Çok sarhoş olduğu için bu -
nu anafora içeceğini de söyle -
miştir. Kahvenin genç garcıonu 
Yusuf; "anafora çay yok,, muka 
belesinde bulununca Hasan 
el şakası yapmağa başlamıştır. 
Vaziyeti gittikçe çekilmez oldu 
ğu için biçağı çeken Yusuf Ha
sam dört yerinden ağır surette 

Yarın dükkanlar 
kapah olacak 

Yeni hafta tatili kanununa 
göre, bugün saat birden itiba -
ren resmi, hususi müesseseler, 
mektepler ve sair kurumlar ta
tildir. Tatil Pazartesi sabahına 
kadar sürecektir. Yalnız bugün, 
dükkanlar ve mağazalar akşa 7 
ma kadar açık bulunacaklardır. 
Evvelce cumaları kapalı bulu
nan dükkan ve mağazalar bugün 
öğleden sonra değil yalnız ya
rın dükkanlarını kapayacaklar
dır. Cuma günü açık bulunması 
na müsaade edilen, halkın yiye 
ceğini, içeceğini ve temizliğini 
temin eden yerler yarın yine 
açık olacaktır. 

Dün son cuma tatilini yap -
tık. Eski ve yeni kanunun bir haf 
ta içinde nihayet bulup başla -
ması, iki buçuk gün tatilin bir 
hafta içinde yapılmasına sebep 
olmuştur. 

Artık gelecek cuma, çalışma 
günleri arasına girecektir. 

Hafta tatili kanunu bugünkü 
resmi ceride ile intisar etmiş bu 
lunuyor. Kanuna göre hafta ta
tili 35 saattir. Kanunun sureti 
ilbaylık taraf mdan bütün kaza
lara bildirilmiştir.Zabıta bugün 
den itibaren kanunun tatbikine 
nezaret edecektir. Yarın pazar 
olduğundan, her yer kapah bu -
lunacaktır. Dükkan ve müesse -
selerini açık bırakan kimselerce 
zalandırılacaktrr. 

Evvelce perşembe akşamları 
dükkanların kapanma saatleri 
bir saat fazlalaştırılıyordu. Per 
şembe akşamları bu müesseseler 
için şarbaylık tarafından tatbik 
edilen bu hususi vaziyet, bun -
dan sonra, cumartesi günü ak -
şamları tatbik edilecektir. 

yaralamıştır. Po1is vakayı ha -
her alıp gelinceye kadar (Tarson 

• b 

kahvede beklemiş ve gelen ilk 
polis memuruna teslim olmus -
tur. Yaralı sabıkalı Beyoğlu h'as 
tahanesine kaldırılmıştır. Tah -
kikat devam etmektedir. 

SiYASAL KONUŞMA 

Harp Sonu 
Liberalizmin klasik beşikleri 

sanılan İngiltere ve Fransa da
hi devletcilik akınından uzak 
kalamadıİar. Ne gariptir ki bu
ralarda dahi, bu akını kuvvet -
lendirmeğe, egemen kılmağa 
çalısanlarm önemli unsurları 
Almanyayr ve İtalyayı dikta -
törlüğe götürmüş olanların ay
nıdır. Yani eski muharipler 
(Anciens combattants). 

Fakat iki devlet arasmda de
rin ayrılıklar vardır ki kuruluş 
tarzındaki ayrılıklardan ileri 
geliyor. 

İngiltere - bilindiği gibi -
idarede ademi merkeziyet usu -
!üne bağlı bir ülkedir. Orada 
topluluğa ait bir çok hizmetler 
vilayetlere ve belediyelere ve -
rilmiştir. İngiliz belediyeleri ise 
baştan başa· devletçilik usulü ile 
işlemektedirler . 

Fakat İngiliz belediyelerin -
deki b.u uswl harp sonu mahsulü 
değildir. Bu, ötcdenberi kabul 
edilmiş olan genis bir muhtari
yetin açıla açıla savaştan evvel 
dahi varmış olduğu bir netice -
dir. Gerek sosyalizm ve gerek 
diktatörWk düşünceleri or1 ta
mamen yabancıdır. S:rf iyi ya -
şamak, ucuz yaşamak ve kon -
for temin eylemek ... İşte usUJ 
üzerinde egemen olan duygu
lar. 

Bu usul merkezi hükumetin 
elinde filen pek az iş bırakmak
tadır. O yalnız umum İngiliz 
devletıne ait tşlerle uğraşır. Fa
kat bu alanda dahi - harp so -
nu vaziyeti İngiliz hükumetini 
- eski sistemden bir dereceye 
kadar ve belki de geçici olarak 
ayrılmağa mecbur kıldı. Mese 
la issizleri düşünmek, parayı ve 
ticareti korumak gibi vaziyet -
ler! 

MatUmdur ki İngilterede, 
mecburi sü (askerlik) hizmeti 
yoktur. Savaşa girişmeğe ka 
rar vermekle beraber, lngilten. 
bu usulU kabul etmek ıztırarın
da bulundu. Fakat İngiliz hü -
kumeti, İngiliz halkının bu mec 
buriyete güçlükle yanaşacağını 
bilöiği için. en _çok asker vere -
cek olan amele zümresine savaş 
tan sonra dahi şimdi aldıkları 
ücreti temin edeceğini vadetti. 

Savaş bitti. Üç milyona ya -
kın dünyada en yüksek ücret a
lan bir issiz kitlesi İngiliz hazi
nesinin üzerine yüklendi. Bu 
suretle işlemeden ücret alan İn 
giliz amelesi bir zamanlar ·pek 
ucuzluk olan Fransaya geler\!k 
orada kafile kafile yerleştiler 
ve güzel ve müsterih bir hayat 
ges!rmeğe baktılar. 

Oteki yandan amele hüku -
meti tarafından parlamentoya 
kabul ettirilmiş bir kanun muci 
hince hazine üzerine ağır basan 
bir mecburi sigorta yükü vardı. 

Bu gibi s i g o r t a 1 ı 1 a r ı n 
sayısı on altı milyona varıyor 
ve İngiliz hazinesine yılda yet
miş milyon İngiliz lirası kadar 
bir masrafa maloluyor. 

Bu kadar ağır yükler altında 
bulunan İngiliz hazinesi - ver
giler azami hadde vardığı hal -
de - gene yılda yüzlerce mil -
yon açık vermeğe başladı. 

İngiliz hükumeti pek nomal 
olarak tedbirler almağ"a başla -
dı. Ameleye iş bulabilmek için 
yapıcılığa koyuldu ve ezcümle 
pek çok ucuz amele evleri yap
tırdı. 

Aynı zamanda sanayiin yeni
den açılmasını .düşündü. Bunun 
için alınan tedbirler arasında 
en önemlisi "Table ronde,, yu -
varlak masa kurumu oldu. İn 
giltere bütün dominyonlardan 
ve müstemlekelerinden mümes
siller davet ederek onlarla an . 
laştı. Bu anlaşmanın sonu Pre
fenciels denilen gümrük usulü
nün kabulü oldu. Bu usule ~öre 
ana vatanla dominyonlar ve 
müstemlekeler arasındaki tica
ret hususi gümrüklere tabi tu -
tulacak ve başka memleketler
den gelen eşya üzerine konulan 
giimrüklerden pek asağı ola 
caktı. Dört yüz milyonluk bir 
kitleyi icine alan bu anlaşma 
bir vandan İngiliz mahsullerini 
ecnebi rekabetinden koruyor -
du ve öteki yandan da İngiliz 
mahsullerine emin müşteriler 

Devletleri 
temin ediyordu. 

Aynı zamanda İngiliz mah -
sullerinin başka yerlerde de re
vacını temin ve sürümünü artır· 
mak amacı ile İngiltere altın e
sasından ayrıldı ve İngiliz pa -
rasmm kıymetini düşürdü. Bu 
tedbir ' Amerikalıların doları dil 
şürmelerine ka·rşı almd. Ve o 
gündenberi İngiliz hükumeti 
muhtelif tedbirler ile parasnı 
hem yükselmek ve hem de faz
la düşmek tehlikesine karşı ko
rumal:tadır. 

Öte taraftan, başka memle -
ketlerin tatbik etmeğe başladık
ları kontenjantman ve kliring 
usullerini de İngiltere ister iste
mez yapmağa basladı. 

İste İngilterenin harp sonu -
na ait olmak ü~ere vana~tığı 
devletçiliğin başlıca sayfaları! 

Orada parlmanterizm ve bü
tün serbestiler dim dik duruyor 
Iar ve hükumet sanayicilik ata
nma girişmediği gibi say ile 
sermaye arasına da girmek gibi 
teşebbüslerde bulunmadı. Za -
ten pek kuvvetli olan Trade 
Ünion (amele teşkilatı) kendi
si böyle bir müdahaleyi redde -
diyor. Bugünkü İngiliz Başve -
kili sosyalist Mac Donald'm A-
vam Kamarasında yalnız altı 
taraftarı vardır, bütün amele 
fırkası onun aleyhtarıdır ve o· 
nun başvekalette bulunması 
yalnız İngılizlere mahsus bir 
seciye meselesidir. Bundan ev
velki parlmanda amele fırkası 
iş başındaydı ve Mac Donlad da 
fırkanın lideri olmak sıfatile 
başvekildi. Umumi seçki esna
sında Mac Donald - öteki fır
kalarla anlaşarak - seçkiye bir 
ulus ittihadı programı ile gitti. 
Bu anlasmayı amele Trade 
Union ve sosyalistler reddetti-
ler. Seçki, muhafazakarlara, 
kat'i bir ekseriyet temin etti. 
Nomal olarak Mac Donald'm 
gitmesi ve yerine muhafazakar
lar 1 i d e r i B o n a r 1 a v ' u n 
gelmesi lazımdı. Fakat veril -
miş olan sözü tutmak kaygısı 
ile Bonarlav ikinci bir 
mevkide kaldı ve Mac Donald 
genc:'"b~ldt oldu. Yoksa bu -
günkü Avam Kamarasında al -
tı yüz azasından dört yüz küsu
ru muhafazakar, elli kadarı li -
berat ve iki yüz kadarı da ame
ledir. Bu amele meb'uslardan da 
Mac Donald'ın taraftarı olarak 
yalnız altı kisi vardır. · 

Fransaya gelince: Orada va
ziyet bambaşkadır. MalUmdur 
ki Fransa İngilterenin tersine 
olarak merkeziyetçi bir devlet
tir. Orada belediyC'ler pek mah
dut salahiyetleri haizdirler ve 
merkezi hükumetin bütün umu
mi hizmetleri kendi üzerine al
mıştır. Bunun icindir ki orada 
devletçilik pek Çoktan başla -
mıştır. 

F r a n s a d a mevcut şi -
mendiferlerin h e m e n yarısı 
devletin elindedir. Gene devle
tin elinde pek mühim inhisarlar 
ve emlak vardır. Bu inhisarlar 
ve emlakin yıllık verimleri bir 
milyar franga kadar varıyor. 
Fransada işsizlik başka memle
k.etlere nisbeten azdır. İşsizle -
rın sayısı yarım milyonu bile 
bulmuyor. Buna mukabil Fran
sada çalışıp geçinen yabancıla
rın savısı milyona varıyor. Bu
na bakmıyarak Fransız hazine
si dahi bu işsizleri geçindirmek 
için epeyi fedakarlık yapmak 
mecburiyetindedir. 

Halbuki buhran Fransa üze -
rinde dahi sıktntısını gösterdi. 
Daha 1926 senesinde Fransa 
k?rkunç bir ~ali buhran geçir -
dt. Fakat PoıncarC'nin enerjisi 
ve kesin tedbirleri buhranı ber
taraf etti. Frangın fiyatı düşü
rüldü. Mali vaziyete çare olmak 
üzere ıınilletin fedakarlığına 
yüz çevrildi. Devlete yardım ol
mak üzere millet tarafından 
milyarlar verildi ve vaziyet kur 
tarıldr. Lakin ı 929 dan sonra 
gelen buhran Fransayı yeniden 
sarstı. Harici ticaret yüzde elli 
düştü. Vergiler azami hadde 
vardı. Diktatörlük taraftarları, 
başta sabık muharipler olmak 
üzere bu vaziyeti ku1Ianmak is
tediler. Staviski rezaleti de tam 
vaktında yetişerek onlar için 
güzel bir bahane oldu~ Du -

MAÇKA SENFONU 
Bu başlığı bana tanışlaruruzdan 

bir &>ayan vct·dı. J:>u ıaym Dayan bana 
dun teıeion edıp dedı ki: 

- Size bır (konu) mevzu verece
ğim ama ısmini ben koyacağım. •• ıvıa~ 
ka senfonu" 

- Pekala. Kabul. 
- Bu Maçka senfonu ~udur: Oa. 

tümüzdeki kat a bir gramoton Kap
sodi Hangruaz çalıyo·. Alttaki kira
cıda da pi:tano ile aLompanye edilen 
bir alaturka şarkı "neden hiç durma-
dan ••• " 

Sokakta bir yoğurtrtt: 
- Kaymaaak ... diye bir tcviye ba· 

ğırıyor ..• Ve arasıra tramvay çanı •.• 
Kulaklarımızı çekiçliyor. 
Apartımanın önünde çocuklar b&ş 

sardalye tenekesile granit kaldrrım 
üstünde futbol oynuyorlar, bir Eyüp 
oyuncakçı da kursak düdükle (Ali 
Baba) yı üflüyor ... 

E buna can mı, sinir mi, akıl mı 
dayanır?... Neden pencereleri açıp: 
''Amanın can •:u~·taran yok mu?'" di
ye bağırmıyoruz acaba! diye tasa e
diyorum. Bari biz bunları kaldıl'taını
yoruz. Siz birkaç satır yaznı da yüre 
ğimize su serpilsin! 

işte bu .özleri buraya geçirdim. 
Bir taraftan bu tanış bayanın yüre• 
ğine sular serpile durs'.&n. öbür yan
dan da bu sözlere birkaç kelime de 
ben katavım .•• 

lstanbul karfar r:\irültülü ''e lsta!'I• 
bul giirültü .. ü kadar (kl\kafoni) ya
nan ı;arn3ta diin,•anın hir bir Vt'rİr•le 
duyulmuş değildir. Ma~kn1•1ann sız· 
lıı.n'l · k,a,..ı bu güriilto'ileT Pannl\lt•tlll, 
Siı;lide, Avaıınaııada, Fmd 9<1•da. Toı:
ko~aranda, KMmıpaııada, Sarachl'I"'~ 
ba~mda ve ş .. hrm;n:-,de heo bi::rd:,... 
Yalnız bazt1annın a)F!fTangıuı cok, 
e•atnnca!lı azd·r: ce>e•ık ve sat•cı e::ı. 
"iiltüsü dah11 dt'~"-itrt;r. Onun i,.; .. ~ir 
ki: hu saym bıııvanın hıınl\ vttt'i;.; "u 
M$1ri?'t vıo7.l'YU'k1a b,.raber bunun to
nuna bir~,...,: 
. <!s•1t.,bu1 ~-'onu) 
d~rk tlt!l"' uvı;tun d\İ!l"'Cekti-r. Ru 
(t ~•~n'-··' c::. ... -~,,.,u) Tm"' hf.~tC"lc!..., h<a. 

lndiv,. n'd••Üıınu vn.,..,,l',.~:tm haksız• 
hk etmit o!urum değ?) mi?. 

B FE'LS:-1( 

mergue iş başına geldi, parl -
mandan anomal salahiyetler al
dı ve ilk işi bütçede muvazene· 
yi temin için tasarruf yapmak 
oldu. Fakat muvazene temin e
dilemedi. Çünkü ticaret gittik -
çe düşmekteydi.Dumergue parl 
mandan parlmanterizm usulü • 
nü değistirmek için saHihiyet 
istedi. Parlman reddetti ve ye
rine bugünkü Flandin kabinesi 
geldi. 

Bu kabine başka yollardan 
hareket etmeğe başladı. İşsiz -
lere iş vermek için yapıcılığa 
başladı. Çiftçi mahsullerini sa· 
tın almağa koyuldu. Amele ile 
sermaye arasındaki alakaları 
tanzim için projeler hazırladı. 

İşte tam bu meyanda Belçi· 
ka kralı öldü. Belçika frangr 
düştü. Fransa ile geniş ökono
mik münasebetlerde bulur~an 
ve Fransa ile beraber "Altın 
esası blok" unun basında bulu
nan bu devletin para ... sınm suku
tu, Fransız frangı üzerine de 
tesir yaptı; ta öteden beri, Fran 
sayı altın esasından ayırmak 
için çalışan iç ve dış sermaye
darları bu hadiseyi kullanarak 
borsa oyunlarına giriştiler! Ve 
ne kadar hükfıme't bu entrikala
ra karşı şiddetli tl..Clbirler ala
rak altın esasından ayrılmıya
cağını ilan etti ise son gelen 
haberler, vaziyeti karışık gös • 
termekte ve hükumetin parlı-
mandan geniş salahiyetler iste
mek üzere olduğunu bildirmek
tedir. Tabiati ile ''sabık muha-
ripler" de rahat durmıyacaklar 
Fransayı kat'i bir diktatörlük 
alanına götürmek için var kuv
vetleri ile çalışacaklardır. Fa -
kat gerek parlmanda ve gereh 
memleketin kendisinde kat'i 
ekseriyeti haiz olan radikal 
sosyalistler, sol cümhuriyetçi -
lcr ve sosyalistler, bunun şid
detle alcyhindedirleı. Acaba bu 
kere mücadele ne ile ?itecektir? 
Bize kalırsa hükumetin parlı
mandan istiyeceği anomal sa
lahiyetler - yalnız mali alana 
a~it olacakt~r. Yoksa devletçi
lıkte zaten ılerlemis olan Fran
sada - devletciliğf hürrivetle
rin ve parlmantarizmin kalk
masına kadar götürmek ihtima· 
li yoktur. 

\hmed AGAOGLU 
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Burgazla 
Kınalı 

i Ş LE R VE ADAMLAR 
.. TAN .. m tefrikası : 40. 

Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 
· Son yıllarda Adaları güzel -

leştinnek için sosyeteler kurul -
du. Ve epeyce de gözle görülür, 
elle tutulur çalışma eserleri or

iki çeşit adam görüyoruz.. Bun 
ların birincisı itleri yürütenlerdir. 
Başına geçtiği işi keneli düşiindü· 
ğü gibi, uygun bulduP, ve tasar· 
ladığı gibi alıp götürür. Değerine 
ue karakterine göre soouçlar e,lde 
eder. Böyleleri her yerde her za
man makbul sayılma:dar. Çünkü 
düşüncesini herşeym üstünde tu -
tar ve işe yukandan bakar. Bun
ların sayısı pek çok değildir. içle
rinde müsaid bir muhite dü§mÜş 
olanları çok muuallak oludar a
rna doğrusu bunlar, çok seyrektir. 
Böyleleri en ağır ve zar işlerin Ö· 

nünde irkilmez. de sırcı·sına söre, 
düşüncesine uygun bulmadığı kü
çük bir işi üstüne almalı.'tan çeki
nir... Böylelerinin aradığı aylık. 
şatafat veya kar değild.fr. Sadec·e 
işi tepelemif ve z.orluğa galeb.e 
çalmı olmak z.eukidir ki; bunlan 
en güç işleri yaparken haylar. 

mir almaktır. Kötü huy değil am· 
m.a niz.amnamelcrclen ve cmirJer 
den beklenen gcy asıl işin yapılma 
sıdır. lfte bu nokta onların gözle· 
ı-indcn. ve ellerinden daima ka • 
çar. L ahin böyleleri hcryerde he· 
men. her zaman makbul ue gözde 
clirler. En büyük amaçları mes'u 
ol•namak, mcsuliyetlen kaçmak · 

Genç Kızla Fransız Espiyonu Arasında Kur-
taya konuldu. 

nazlık savaşında Fransız Yenilmişti Ancak, ne yazık ki bu güzel
leştirme işi, Büyükada ile Hey
beliden ileri gidemedi. Öteki a
daları - Kınalı ile Burgaz -
güzellestiımek kimsenin hatı -
rmdan geçmedi. Burgazm da 
Büyükada ve Heybeli gibi yeşi1 
çamlrkları. vardır. Oralarda da, 
öteki adalarda olduğu gibi ya -
şayanlar vardır. Marmaranm 
boynundaki inci gerdanlığın bi
rer halkası olan bu iki adacık, 
bütün varlıklarını yalnız tabiat
tan mı almalıdırlar? Onların da 
güzelleşmeğe ihtiyaçları yok 
mudur? Büyükada ve Heybeliye 
gösterilen bağlılık, sorsak ki 
bu iki adadan niçin esirgeniyor? 

Francıllara achndakl casus kadının asılarak HldUrDlmesi 
Kimseye bir şey sezdirmeden şefier onu cenazeye bıralanadı· 

istedikleri gibi çalıştılar. la.ı.-.. o da gitmedi, hatta sonra-
iyi resim yaptığından elinde dan mezan da görmek isteme• 

fırça ı ve kalemiyle dola ıyor; di. Oraya gidince bir daha dön-
glıya tablolar yapıyordu. Bazan memek gerekti. El çantasını 
da bir nebatat mütehassısı olu- yokladı. Sevgilisinin armağan 
yor, ağaçlar ve çiçekler üzerin- olarak verdiği minimini revol
de tetkiklerde bulunuyordu. C:ı ver orada id4 Aldı, yokladı. Ve 
sustuğun teknik yüzlerini de şakağına dayadı. Tetiği çekece
iyice öğT~nmisti. Fakat felek gi sırada yurdu~ büyük aşkı 
saadete yar olur mu? bağırdı: · 

Sedanda bulundukları sırada _ Dur! 
bir gün büyük bir nöbet ve ateş Durdu. Evet, ölümden önce 
İçinde titriyerek uyandL Dostu bir yüküm, bir borç vardı; onu 
şaşırmıştT. da yapmalıydı. Wyanky son 

- Ne oldu? Nen var? diye sevkiyat raporunu venneğe va
sordu: kit bulamadan hastalanmış ve 

- Beni takip ediyorlar! ölmüştü. Evdekiler onun gör-
- Rüya görmüşsündür. düğü işlerin iç yüzünü bilıne-
- Hayır! dedi, beni takip dikleri için bu raporları yerine 

ediyorlar. vermiyeceklerdi. Şu halde? Ber 
Anne Marie'de sezmek, içine line gitmek ve bu raporları 

'doğmak denilen altıncı duygu vermek ve ancak ondan sonra .. 
vardı.. Berline gitti. Yüksek rütbeli 

Esasen casus o1arak doğan- bir erkanıharp zabitiyle görüş
larda bu "içe doğmak,, duygusu tü. Raporu verdi. Fakat hadi
daima vardır ve kuvvetlidir; seler o kadar çabuk biribirini 
kiz bir türlü sözünden vazgeç- kovalıyordu ki raporu yeninde 
mi yordu: tamaııılamak mümkün alına-

- Takip ediyorlar, kaçalım! nuştı. Wyanky'nin biı:denbire 
Diye tekrarladı. Yola çıktı- sancılanması ve ölmesi de ağız

lar. Giderken bir köşede, birisi- dan eksik yerleri doldurmağa 
ni bekliyor gibi duran, sivil bir fırsat bırakmamıştı. Zabit bu 
adam gösterdi. boş noktalar üzerinde eseflenir-

- Bunu görüyor musun? de- kcn zayıflıktan gözleri büyü
di, dün bizim yemek yediğimiz müş ve bakışı korkunçlaşmış 
lokantada idi. Geçen hafta ge- soluk benizli, bitkin kız anlat
ne karşıma çıkmıştı. O zaman mağa başladı. Askerliğe ve is· 
orman bekçisi kılığında idi. O tihbaratm çok ince ve derin 
gündenberi o beni kolluyor. yerle.cine ait şeyleri o kadar 
ben de onu şaşırtacak oyunlar bilgi ve emniyetle anlatıyordu 
oynuyordum. ki, dinliyenler hayret ve takdir 

Genç kız ile Fransız kontres- içinde dalıp kalmışlardı; par
piyonu arasında başlayan kur- mağı haritanın üzerinde, bir 
nazlık savaşında Fransız yenil- yelkovan gibi, noktadan nokta
miş, kız dostu ile Belçikaya ya geçerken: 
geçmişti. - Burada diyordu, bir sev-

Wyanky çok yaşamadı. Bir külceyş demiryolu var, şurada 
gün öldürücü bir sancıya tutul- manevrada yapılmış siperler ve 
du. Hastaneye kaldırdılar ve berkinletilmiş yerler var. Eğer 
apandisitten öldü. Kız? Onu isterseniz size bunların bir şe
sormaym. O aşkın ve talihin ma!:ını çizeyim. 
en acımaz yumruğunu yemişti. Mathesius olduğu söylenen 
Yaşamak manasız geliyordu. erkanıharp zabiti kızın değerli 
Boş, yahut içi ağu dolu bir gö- bilgilerini dinlerken gözlerinde 
nülle yaşamak neye yanyacak- gizli bir facia kararını da sez
tı? Tutunduğu dal kırılınca mişti. Matmazel raporu tamam
kendisi boşta durabilir miydi? !ayınca zabit dedi ki: 
Düşecek, o da sevdiğinin yanı- - Gitmeyiniz, herkes çekil-
ııa gidecekti. dikten sonra sizinle biraz görü-

Kwn düştüğü vaziyeti gören şeceğim. 

Kız bekledi. Paydos olunca 
zabit kızı evinde yemeğe çağır
dı. 

- Peki, dedi. 
Gittiler. O gece konuk olarak 

kalmasını diledi. Kız buna da, 
- Peki, 

dedi. Odasına cekilince hemen 
çantasını açtı. Revolveri almak 
üzere elini soktu. Küçük silah 
kayliolmuştu. 

Erkanıharp Mathesius kıza 
Ç<>k acımış, onu ölümden kur
tarmak ve iyi yaşamasmt temin 
etmek istemişti. Ertesi günü 
Matmazelle konuşurken ona iyi 
öğütler ve parlak umutlar ver
di. Kız daima başınr sallıyor, 

- Hayır, diyordu, benim 
hiçbir şeyde gözüm yok, yalmz 
ölmek, yalnız onu düşünmek
ten kurtulmak istiyorum. 

Düşünmeli ki, koskoca Bur -
gazda belli başlı bir yol yoktur. 
Sonra, mesela, bu güzel adanın 
loyılarında da bir plaj yapıla -
maz mı? 1 

ikinci çqide gelinc.e; bunlar 
daha çokluktur. Kah sessiz., çe -
kingen, kah patırdıcı ve attlgan 
olurlar ama daima iıin önünden 
değil arkasından giderler. Onlar. 
İşi değil, İf onları götürür. Böyle
leri için maksat muvaffalı olmak 
değil, nizama tatbik etmek ve e -

tıı· ••. 
Bu ikiden birincisi çalıştığı ye 

re on paralık kar temin edeceği· 
ni görürse rnesuliyet dü§Üncesi, 
aklına gelmeder İfc atıltr. Lakiıı 

ikinci çe•it adamlar en küçüh bir 
sor., uya uğ11ayacağını sanırsa ça . 
lıştığı yerin binlerce lira masrafa 
girmesine göz yumar... Bu ikinc 
çegjdin erı büyük hüneri, nerede 
ne vakit "evet" diyeceğini bilme 
sidir. Herkesin adamı gibi görü · 
nen bunlar herkesten evvel kcn 
dini düşiinür ve başlarının yumu 
şahlığı da bundandır. 

Dün)'(ının "Nemelazamcı - Op 
portunine) /er grupunu hep bun 
lar kurarlar. Lôllin memleket bun 
lordan ziyade birincilerden hi:z: 
met görür. Biz. böyle clüfünüyo • 
ruz.. 

Siz ne d-ersiniz? 
- Siz bu kararınızı Wyan

ky'ye söyliyebilseydiniz, her 
halde son sözü size yaşamanızı 
dilemek olurdu. Siz bu kara dü
şünceleri bırakınız da söyleyi
niz, bakayım, nasıl bir iş ister
siniz? Bir memuriyet? 

Halk, pl3j olmadığı için açık 
ve kayalık yerlerde denize gir -
meğe mecbur oluyor. Hatta, bu 
yüzden geçen sene, bir aile ba
bası, kayalar arasında boğuldu 
gitti. ~-------------------~---------) 

Adaların en güzel tepesi olan ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~• 
Burgaz tepesine bile çıkılacak 

-:- Hayır, memurlukta boş 
vakit bulmak, onu düşünmek 
t~h~ke~i vardır. Bana vereceği
nız ı_ş o~Ie olmah ki onu düşü
nemıycyım. 

- Siz çok iyi resim yapıyor
sunuz, isterseniz ..• 

- Ben hiçbir şey istemiyo-

yol bulamazsınız. 
. Belediye ve Adaları güzelleş
tırme sosy.etesi, Burgazla Kına
lının da birer ada olduklarını ne 
vakit kabul edecek? diye soru -
yoruz. 

Salahaddin GÜNGÖR 

Bir türlü 
Kagatılmayan 
Mecra. 

Ortaköy deresinin iki tarafın 
da oturan biz zavallılar beledi -

ittihadı Milli 
Tüı·k Sigorta Şirketi 

Hari.k ve hayat üze.-ine.s~gorta muameleleri icra eyleriz. 
Sıgortaları halk ıçın müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idareai : Galatadcı Onyon Hanında 

Acentası bulunnnayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
Telefon : 4.4887. 4102 

·~:::::::=::=:=~~·~-~~~~~~~~~~ ......... ~-
-------~----

lstanbul Komulanhgı 
Sattnalma Komisyonu 

ilanları 

İstanbul Komutanlığı bir 
likleri hayv.anatı iÇin 180 
tx>n arpa 12-6-935 Çarşam -
öa günü saat 1.S de kaptalı 
zarfla eksilt.meye lronulnıuş 
tur. Tutarı 9000 liradır. 
İlk teminatı 6 7 5 lira dm. 
N ümune ve şartnamesi her
gün öğleden evvel kıOmisyon 
da görülebilir. İsteklilerin 
vakti muayyeninden bi:r sa -

Yaz Mevsimini 
Beyoğlu'nun en güzel 
ve en nezih Cjalgıh bah· 

Cjesi olan 

NOVOTNi 
de geCjil"'iniz. 

Taze bira 
Büyük kadeh 

20 KURUŞ 
1 Hazirandan itibaren 

yeye, kaymakamlığa şikayet, 
müracaat için kaç papuç eskit -
tik. Fakat hiç bir netice çıkma 
dı. Derenin altından geçen ıa -
ğrm tam tramvay yolunda, Ha
midiye çeşmesinin önünde pat
lamıştır. Bu lağım yıllardı~. bu 
r:ada böylece açıktan akıp gidi
yor. Dere boyunun bu taraftaki 
evlerin hcUiları tıkanmıştır. 
Şimdi yaz da geldiği için daha 
feci bir koku etrafa yayılıyor. 
Bu açık lağımdan çak şikayetçi 
yiz. Belediye, tahsisat yoK:, di -
yor. Peki ama, bu civarda otu -
ran yüzlerce Ortaköylü bu pis 
ve gayri sıhhi kokuyu çekip 
duracak mı? .. 

at evvel teklif mektuplariy- •i~~~~~~~~~~~· 
le teminatları İstanbul Ko - 4126 

Kimya fabr.ikalannda çalışan kadrn -
laı: gizli eczalan dıfM'IYB nasıl 

kaçırıyorlar. 
(Bu resim bir Fransız ajanının üze

rinde bulunmuştur) 

rum, zabitim, ben yalnız ölmek 
istiyorum. 

Mathesius umudunu kesmek 
üzere idi. Birden aklına geldi: 

<Arkası var) 

latanbul Harci Askeri ı 
Krtaab iliuılan 

Yalova vapuru 
Ve Bursa yolcuları 

Bir okuyucumuz dün matba
amıza gelerk bize yanayakıla 
şunları anlattı: 

Gece 12 de, Bursadan kalkan 
otobüsler saat 3,5 da Yalovaya 
geliyor. Vapur sabahleyin saat 
6 da Yalovadan hareket ediyor. 
Biz otobüsten iniyoruz. Çoluk 
çocuk kışın soğukta,yazın toz i

Kapah zarf usuliyle alı- çinde sokaklarda dolaşıyoruz. 
nacak sade yağından Tekir- Çünkü vapur belHeme yeri, saat 

6 dan evvel açılmıyor. Bursa ile 
dağına teslim edilecek İstanbul arasında bu şekilde yol 

mutanlığı satınalma komis
yonuna vermeleri. (2894) 

* * * ~ 
4157 

İstanbul Komtr.t:anhğı bir 
likleri için 15, 700 kilo Çalı 
fasulyesi ile 15, 700 kilo sa
kız kabağı 2 Haziran 9 3 5 
Pazar günü saat 15 de açık 
eksiltme ile alınacaktır. Sa
kız kabağının beher kilosu
nun tahmin fiatr 5 Çalı fa
sulyesinin 11 kuruştur. Şart 
namesi her gün öğleden ev
vel komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin 18 7 liralık ilk 
teminat makbuzlariyle vak· 
ti muayyeninde Fındıklıda 
İstanbul Komutanlığı sa
tmalma komisyonuna gel
meleri. (2702) 

21000 kilo sade yağın mu- culuk yapmağa mecbur olan 
vakkat teminatı 1197 lira bizler, zengin insanlar değiliz. 
ve Malkaraya teslim edile- Ötobüsten çıktıktan sonra, üç 
cek 12000 kilo sade yağının saat için otele gidemiyoruz. 
muvakkat teminatı 693 li- Akay idaresi, vapur bekleme ye 
radır. Eksiltmesi 3 Haziran rini açrk bulundursa ve bizim gi * "' . 
935 pazartesi günü saat 15 bi ~a.kir fıkara, orada, birkaç sa- B h k'l 

4146 

~t ıçın sığınsak.. Herhalde, bu e er 1 osunun tahmin 
ve 16 dadır. Eksiltmeye gi- ı~ yapılması güç bir şey değil- edilen bedeli 11 kuruş olan 
recekler Ticaret odasında d~~· Bursadan İstanbula gelen, 66 ton bulgur kapalı zarfla 
kayıtlı olduklarını ve ehli- boyle her gece, birçok vatandaş eksiltmeye konulmuştur. !
yet ticariyelerini gösterir lar var. Akay idaresi bize bu ko- halesi 2 Haziran 935 pazar 
vesikayı ve vekil gönderen- _la_y_ı_ığ_ı_y_a...;.p_s_ın_ .. _. ------ günü saat 15,30 dadır. İs-
lerde vekaletnamelerini ve • • tekliler şartnamesini her 
Şirket namına girecekler OPERATÖR gün Fındıklıdaki satınalma 
sirkülleri Komisyona göster Doktor Nimet komisyonunda görebilirler. 
meye mecburdurlar. Kapalı Ankara caddesi . Zorlu Eksiltmeye gireceklerin 
zarf ihale saatinden bir saat apartmanı No. 21. 545 liralık teminat mektu-
evvel Tekirdağında Satmal- Cumadan maada hergün bu veya makbuzu ile 2490 
ma komisyonuna vermeleri saat ?-6 hastalarım kabul sayılı kanunun 312 inci 

(S74Z) \ısı • ~eder. 4115 .... ~~· maddelerindeki vesikalarla 

Kimyager 
Hüsamedd·n 

ı İarar, kan, kazurat ve ticaret tah
lilleri yapılır. Eminönü, Emlfi.k 

Eytam Bankası karşısında 
~~~~izzet Bey Hanı 

• • 
ÇiÇEK MERAKLILARINA 
Avrupa çamları, her nevi mey
ve fidanları, zinet çiçekleri, en 
nadide gül çeşitlerimiz vardır. 
Bahçemizi ziyaret etmeclcn baş• 
ka yere gitmeyiniz. 

Şişli - Çifte Cevizler 
•- Etem Ali kardeşler ~ 'J 

412 

birlikte teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir s&at ev' 
veline kadar komisyona ver 
meleri. ( 2703) 

4147 

* $ * 
Kıt'at ihtiyacı için beher 

kilosunun tahlin edilen be' 
deli 1:0 kuruş olan 30 tot1 
nohut açık eksiltmeye k~ .. 
nulmuştur. İhalesi 2 fJa.ıı6 
ran 9 3 5 pazar günü saat 1 c 
dadır. İsteklilerin şartnart1ıd 
ve nümunesini Fındıklıdad~ 
satınalma komisyonul'l .... 
görebilirler. Eksiltmeye ~ .. 
receklerin 2 2 5 liralık ilk tı~ ... 
minatlariyle birlikte va aı:ı 
tiQden evvel Komisyoıı) 
hazır bulunmaları. ( 2 70~45 

1 
( 
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S· O N H A B E R · 
FRANSIZ KABiNESi iSTiFA ETTi 

Yeni Kabineyi Kamutay Başka
nı Femand Bouisso.rı Yapacak 
tadır. 

Bu gazete şimdiki nurumun 
Fransız parası için çok tehlikeli 
olduğunu yazmaktadır. 

Daily Telgraf gazetesi ihti
yatlı bir lisanla Fransız siyasal 
partilerinin bütçe denkliği ile 
telif edilemiyen parti kazançla
rını bırakıp bırakmıyacakları 
sorgusunu sormaktadir. 

Bu gazeteye göre Flandin, 
Fransanın ruhuna temas ederek 
meselenin ine~ tarafına dokun· 
muştur. Fakat, hararetli bir ko
nuşmadan sonra lazım olan U· 

lusseverlik cevabını alamamış
tır. 

Bir takım İngiliz mahafili 
Fransa'nm şimdiki durumunu 
İngilterenin 1931 deki durumu
na benzetmektedirler. 

Kapanan müesseseler 
Paris, 31. A.A. - Herriot 

parlamento da söylediği gibi 
Sen adliyesinin emrı uzerine 
bazı finans sosyetelerinin ~pı
lan mühürlenmiştir. 

Flanden'in söylevi 
Paris, 31. A.A.- Saylavlar 

kurulunun geceki toplantısı çok 
fırtınalı olmuştur. Kolu bir 
sargı içinde olan ve yanında 
doktoru bulunan Başbakan da 
toplantıda hazır bulunmak.ta i
di. Gennen Martin tarafından 
kovalanan s~külasyon siyasa
sına h ücüm eden aytaçlardan 
sonra Flandin söz almış, gerek 
dışarda ve gerek içerde Fran
ga karşı yapılan hücumların e
sası olan şartlar hakJaniiaı ··-·----- ,. __ -·•""''- vı:rmıştır.. 
Başbakan, finans işleri baka

nının sünomal yetkeliler ka
nunundan yana ileri sürmüş ol
duğu sebebleri saymıştır. 

Başbakan, spekülatörlere kar 
şı bulunduğunu belirttikten 
sonra saylavlar kurulunun bu
gün frank kıymetinin indirilme
sinden yana veya karşı bir ka .. 
:rar vermesi lazım geleceğini ila-
ve etmiştir. · 

Flandin, hükumet tarafından 
istenilmekte olan sünomal yet
kilerin ana yasa kanununa ay· 
kırı olmadığını söylemiş daha 
sonra finans işleri bakanı Ger
men Martinin çekilimini vermiş 
olduğunu bildinniştr. Kurul, 
~venini esirgemezse başbakan 
f ınans işlerjnin yönetgesini 
kendi eline alacaktır. Başbakan, 
bu erge ile kurula baş vurmuş 
ve onun ackalamasını istemit
tir .Halk ve orta sınıf frank kıy
metinin düşme etkisini gördük
ten sonra güçlükle kazanmış ol
duğu pan'iSmm ve tasarrufunun 
Fransa oruntaklarmın alçakça
sına hareketleri yüzünden bir 
kere daha kıymetten düş.pıe.si
ne katlanamıyacaktır. 

Başbakan, paranın tam bir 
surette durluğunun mümkün 
görülmekte olduğu bir anda 
Frank kıymetinin düşmesini a .. 
ınaç tutan son hao:ketin yapıl
ınış olmasından dolayı yamda 
bulunmuştur ve demiştir ki: 

- Umarım ki Fransa fi. 
llansal ve para dayanıklığının 
kuvvetini ispat edecektir. Fran
saya karşı yapılan hücum
lar - eğer birkaç yıldanberi ken· 
<ljleri buhrandan zarar gören 
kimseler taraf mdan frank kıy -
illetinin düşürülmesinden yana 
Propaganda yapılmamı§ olsay
dı • hiç şüphesiz be\§lamıya~k· 
tı: .İşbaşına geçmek isteyen bir 
kilık frank kıymetinin indiril -
tlıesinin önüne g~ilmiyeceği te 
~ini kabul ettirmeye alışmakta
dır. Komün seçimi sırasında ge 
bcloy bu yönde işlcımıiştir. f ransızlar fazla mikdıu;-da para-
arı olduklarından dolayı savaş 

tan kaçmak istemedikleri süre
~e, spekülatörler~n franga ve o
l:lun altın karşılığmfl hiç bir za
~ ihtiyaçlan olmıyacaktır. 

Ol'§oyden ÖJKO fıJW&a ol8A gü. 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

diği gibi, görüşmeler sırasında 
kendisine karşı yapılan hücum. 
lar sebep olmuştur. Başbakan, 
evvela bu cekilimi kabul eıtmek 
istememiştir. Fakat bir çok grup 
lar bu çekilimin görüşüyü ko · 
laylaştıracağını söylemek sure -
tiyle hücumlarını yenilestim'le
leri üzerine çekilimi kabul yükü 
rnünde kalmıştır. 

GörUşrYJeler 
Paris, 31. A.A. - Say lav

lar kurulu başkanı Bouis90n, sa 

bahın dördüne kadar türlü grup 
larm başkanları ile görüşmüş
tür.Bouisson,saat 9 da Euza sa
rayına gidecektir.Oranlandığma 
göre cumurluluk başkanı, Bouis 
sonu yeni kabineyi kurmaya rne 
rnur edecektir. 
Fransız bankası dirakJörU 

Paris, 31 (A.A.) - Rci.sicüm 
hur Fransa bankası direktX>rünü 
kabul ederek k e n d i s i 1 e 
görüşmüştür. F r a n s a ban · 
kası m ü d Ü r Ü n ü n Rei -
sicümhur tarafından çağ:ır.tlmış 
olması her tarafta büyük bir 
ilgi uyandınnıştır. Ancak mü -
dür Reisicumurun yanından çık 
tıktan scnra bu çağrılma sının 
bugünkü durum ile hiç bir rnüna 
sebeti olmadığını söylemiştir. 

Zorluklar var 
Paris, 31 (A.A.) - Flanden 

kabinesinin çekilmesi üzerine or 
taya çıkan buhranlı durum he· 
nüz aydınlanmış değildir. 

Buisonun kabineyi kurmağı 
~.u.uuıı.r.:ahilar.a;ndenr-stm_be edili • 

yor. Buison da Flanden gibi ge
niş etki istediğinden kuvvetli bir 

Herriol'nun kamutay kDrsü-
sUnde bir kaç pozu 

veni kurmak gerektir. Bu yapıl 
mazsa durum tehlikeli ve fela .. 
ketli bir şekil alır. Para mesele
si, sıkı bir surette hazine mese
lesine bağlıdır. Hükumet, Fi -
nans Bakanının spekülasyonun 
azaltılması ve milyonlarca al -
tın frangın halkça geri alınması 
hareketine karşı gelmek için al
mış olduğu tetbirlerden sonra 
şimdi özgür bir surette hareket 
istemektedir. Kaad para karşı -
lığının altın olarak ödenmesi 
prensibi hiç bir suretle bozul -
mıyacaktır. Fakat ulusal döviz 
üzerinde kanunsuz bir basınç 
yapmak için bu prensibin suiis
timal edilmesine katlanılamaz. 
Frank kıymetini düşürmek için 
uğraşanlar hakkında siddetli ce 
za tedbirleri almması önünden 
kaçılamaz bir zorağdır. Eğer ku 
rul, frank kıymetinin indirilme
sinden yana bir karar verecek 
olursa ben bu karara boyun eg· 
miyeceğim. 

Diktatörlük rejimi 
Flandin, bir diktatörlük reji

mi kurmak tasarında bulundu· 
ğu suretinde kendisine yapılan 
üsnedilere karşı kendisini sav -
galamıştır. 

Finans bakanmm çel«lmesi 
Paris, 31 (A.A.) - Finans 

işleri bakanı Germain Martinin 
s-ekilimino kendisinin de söY.le • 

mukavemete rastlamaktadır. 
Buison kabineyi kurmaktan vaz 
g~erse Reisicumurun buJfjii $a 
vala vereceği söylenmektedir. 

Buisaon kabul etti 
Paris, 311 (A.A.) - Buison 

yeni kabinenin kurulması öde • 
vini kabul etmiştir .. Gazetecilere 
en geniş bir birlik kabinesi kur
mak niy.etinde olduğunu söyJ~ -
rniştir. 

1 Hava lokarno•~ 
'GörüşmeJer 
Çok Vak,ıncta 
Başlı~or 

Londra, 31 (A.A.) - Paris, 
Londra, Roma ve Berlin arasın 
da bir hava lokarnosu hakkında 
görüşülere yakında başlanacak.· 
tır. Bu görüşülerin konusu şu 
olacaktır:: 

1 - Bu paktın, 3-2 tarihli be
yanatta düşijnülen doğu paktı -
nı Tuqa anla§ma~ı ve V ersail • 
Ies antlaşmasını beşinci kısrm • 
nın yerine geçecek olan silahla 
rın azaltılması meselesinden ay 
rı olup olınayacağır 

2 - Paktın, Fransa, İngilte
re, Almanya ve 1 tal ya tarafın • 
dan önergenen projeler escısina 
göre şekli. 

Kural mc;selesinin görüşüleri 
güçleştireceği sanılmaktadır. Al 
man büyük elçisi dış bakanlığı -
na önergelerini verdiği zaman 
bunların Paris ve Romaya bildi 
rilmediğini, çünkü Fransız pla· 
mmn Berline bildirilmemiş oldu 
ğunu söylemiştir. D~ hakanlığı 
nm önergenin Parise bildirilme
sinde israr ettiği söylenmekte · 
dir . 
Yakında bu yolda bir girgi ya 

pılacak ve itkili hükiımetler bun 
dan sonra görüşüye başlayabile 
ceklerdir. 

Oör;ng'in seyahati 
Belgrad, 31 (A.A.) - Göring 

şimdi Dubrovnik'de bulunmak -
tadır. Kendis~ gezisinin özel ol
mMı sebebiyle gazetecileri ka -
bul etmemektedir. 

YU11an~q1\4a YtJNANiSTANDA REJiM 

R~j·m Meselesi K~ajlığın iadesine Muhak
V.e Muhalifler k,ak Nazariyle Bakılıyor 
Metaksas gene kral

lık lehinde bif 
söylev verdi 

A tina, 3 l (Hususi muhabiri
mizden) - Başba1'an Çaldaris 
rejim hakkındaki pl~bisitin, se
çimden ancak 40 gün sonra yapt 
labileceğini söylemiş, ve rejim 
meselesinin seçime alt edileme
mesini bildirmiştir. Muh~ifl~ 
bunu ;,-:iddet1e ten~it etmektedir 
ler. Rejim meselesinin seçimden 
evvel mevzuu ba.hsedilmesini ile 
ri . sürenler çokdur~ Kral
lık taraftarı Metaksas yine 
bir söylev vererek Y u na -
n i s t a n d a b i r 1 i ğ i n an
cak krallıkla miimkün olabilfi -
ceğini söyledi. Etrafına hinler • 
ce Kişi bir~mi§ti. M~taksas kral 
hk taraftarlarının büyü~ müza· 
heretile karşılandı. Bu söylev -
den sonra krallık taraf tarları 
evvelce hü~umet tarafından me 
nedilen ve içinde "seni Ayasot
yada görmek istiyoruz_,, giQİ söz 
ler bulunan şarkıları söylediler. 

Yunan bankası direktörü 
istila etf.i 

Atina, 31 (Hususi muh~birj
mizden)-Yıury.an ulusal banka
sı direktörü Cuderosis istifa et
ti.Söylendiğine göre hükumetle 
aralarında bir ihtilaf çıkmıştır. 
Yerine gelecekler arasında bir 
çok nazırların ve maliye müste 
şarı Helmisin ismi geçiyor. 

SEÇiM iÇiN 

Çald~ris Gene 
Bir Şö,ılJtv. 
V,e.~cti 

...tina, 31. A.A. - Atina a
jP,nsı bildiriyor : Başbakan Cal
tlaris, halk fırkası kurağı~da 

· dair büYAA b. ·· lev 
ıştir. XUrafm n~atct 

cadde ve sokak 100 bine yakın 
bir halk tabakası ile dolmuştu. 
Söylev bunlar& radyo ile işit -
tirilmiştir. Başbakanın hüku
met üyeleri ve hükumetin ~ina 
ayaalan ile beraber görünmesi 
ardı arası kesilmiyen çoşkun al
kışlarla karşılmuruştır. Bu söy
lev radyo ile Yunanistanm her 
tarafına yayılmıştır. 

Başbakaıı Çaldariş, hükQm~ 
tinin ilk on yıl içinde sığınık
lara (mülteciler) verilmiş olan 
ödekin (tazminatın) 4 milyar 
600 milyonu geçmiş olduğunu, 
h~buki Venizelos hükUıneti za
manında 54 ay içinde ancak iki 
milyon verilmiş bplu.µduğunu 
söylemiştir. Aynı zanıanda sı
ğınakların boı:çlu buJunduklar.ı 

i~ kaJ"ştlıklaıınm yüzdtt 40. 
ili y~ 50 nisbetinde indiril
miştir. 

Dış siyasadan bahseden Çal
daris 1~33 eylü~ Türk-Yu
nan paktinin, 1934 ~Balkan 
antaµ,tının b~ğıdlf1.Pmış oJ4~ğu
nu ve bu ~~tlarm diğer Bal
kan devletlc;r ile olap dQStluğu, 
kuvvetlenqirmiş ve dört ~vlf;t 
arasında bir dayatış kurulQ.u,ğu
nu ve bu dayatışm o devletlerin 
uluslar ara~ı ~.landaki otoQtele
rini artırmış olduğ~u söylçn;ıiş 
tir. 

ŞjmdiJci apval ve şartlar altın 
da ba~e konu olfl~ rejim mese,. 
lçsine işare~ eden Çaldaris. bti 
meselenin pek ince oldu~u ve 
ul~un hu mesele h.akkında o
yunu vermeye ç~cağµıı 

söylemiş~r. Hüki'ımet hiç bir 
~magojiı\in etkisi altmda kal
mayacak ve mesele!'i plebisite. 
göt~kten çek!nı.niyecektir. 

Orta Asyada zelzele 
Londra, 31 (A.J\.) - Vest • 

BroQ.vich rasathanesi saat 10 
42 ile saat 24 ara,su~a şi~4.etli 
bir zelzele kayd~tmi.ş~ir. Zelze
lenin mçrkezi Londra~ 5,700. 
kilometre uzaktadır. ötia As~ 
da olması tahmin cdibµçktcdi.r. 

[Hususi M u h a b i r im izi n Mektubu] 

Atincı,, 20 M~u 

T e k r a r A t i n a y a dön
müş b u 1 u n u y o r u m. Dün, 
gece yarısı, Patrastan Po
likos isimli bir vapur ile kalk -
tık. Havai fişekleri, renkli daha 
belika fişenkler ile uğurlandık. 
Bu sabah saat 8 e doğru Pireye 
geldik. Uzaktan olduğu gibi ya 
kından görünüşü ile de, bir 1i -
manın ne demek olduğunu - he· 
le lstanbula nazaran • tamamen 
anlatan Pire, Poliko.:;u fabdka -
larımn, vapurlarının düdükleri 
ile karşıladı. Büyük vaP,urlarm 
kalın düdükleri arasında, küçük 
romorkörlerin cafcaflı ve tiz 
düdükleri civciv feryatlarına 
benziyordu. Vapurıarın küpeşte 
ler.i yelkenlilerin direkleri vinç 
lerin üstleri, rıhtımlar salkım 
salkım insan d9lu. bir çok me
rasim, falan, filan ... 

• Şimdi rahat rahat düşünebili· 
yorum. Benimle beraber, herkes 
şu noktaqa ittifak ediyor: 1929 
senesinde krala yapılan tezahü
rattan beri,bugüne gelene kadflr 
bu derece muazzam bir tezahür 
h~ kimseye yapılmamıştır. 

Vapurda, Çaldarisin yakınla
rıncjan bir çok .kimselerle tanış
mıştım. Bunların hepsi halk par 
tisinden idiler içlerinden bir 
saylav ,namzedi - ismini söyle -
ıajyt;ceğim - üzerinde ittifak et· 
tiğimiı ~adis~y· teyit ediyor • 
du ; 

- Evet, diyordu, böyle bir 
merasim, bu kf1.<\ar candan teza 
hürat ancak bir krala y~pılabi
lirdi ve Yunanistanda böylesi, 
yalnız defa oldu, o da krala 
yaplımıştı. 

- Fakat, dedim, bu. sefer or
tada bir kral yok c.ma, galiba 
bir naib var. 

Gülüştük. Muhatabım atıl • 
dı: 

- Hakkınız olabilir. Hatta 
· XetAeW.t•nd• kQUıiın 

tekrar ihyası bir ay meselesi -
dir. Uç, nihayet altı ay sonra 
bu meseleyi halledilmiş göre -
ceksiniz. 

Bir an durdu ve ilave etti 
- Ah .. Bu çoktan olacaktı 

ya ... 
- Nasrl? 
- İsyan bu kadar çabuk bas 

tırılmamış olsaydı, seferber e
dilmiş olan efrat terhis edilmek 
üzere döndükleri ?.aman, kralı 
getirmeden silahlarım bırakma 
yacaklardı, emrivaki olacaktı. 

- O halde. dedim, V enizelo
sun hakkı vardı demek?! .. 

Tekrar atıldı: 
- Hayır, bu o demek değil • 

dir. Bugün halkın kralı isteme -
si bir aksül~lden ibarettir. 
Bu aksülimeıli ise V enizelosun 
~eketi ~oğ~uştur. Eğer Ve 
nızelos, sıyası hırstan ile isya -
nı yapmamış olsaydı ... 

Muhatabım, bilinen hakikat
leri tekrarlaP.,ı, o söylerken, bu 
iki günün gözlerimin önünden 
kaldırdığı perdeden ötesini gö • 
riiyordum. 

Muhatabım devanı ediyor • 
du: 

- Yunan halkı, eski Yunanis 
tan halkı, anane itibarile kral 

taraftarıdır. Biz, ananelerimize 
sadtkıı. Biz Yunan bir kral isti
yoruz. 

- Ö halde ne diye cumuriyet 
rejimini kabul ettiniz ve şim -
di. .. 

- ÖyJe icap ediyprdu. 
Görüşmemiz burada kesiidi. 

Daha doğrusu ben uzatmak is -
temedim. Hem, yukarda anlat -
tığım düdük sesleri konuşmamı 
ta mani oluyordu. Pireye giri . 
yorduk. 

• Şimdi, beynimin içinde bir 
sorgu var. V enizelos isyanı çı -
kardığı vakit, "cumuriyet tehli
kede,, diyerek peşine bir sürü a
dam talanı§tı. Yapılan muhake 
melerde de. bütün suçlular: 

- Bize, cumuriyet tehlikede, 
demişlerdi. Onun uğuruna, onu 
korumak için bu işi yaptık. 

Diye kendilerini müdafaa edi 
yorlardL 

Dün Ati nadan Patrasa kadar, 
bütün deıuiryolu boyunca yirmi 
otuz bin ağızdan "yaşasın kral 
biz krah isteriz,, seslerini duy ~ 
durn. Bir taraftan da Eleftero 
fronun partisi lideri ''Metak • 
sas,, açıktan açığa krallığı ihya 
için çalıştığını söylediği gibi, 
kra) taraftarı olarak kurulmus 
ve bundan yalnız bir kaç yıl e::. 
vel cumuriyet rejimini bir ··ne • 
cessi(e,, olarşk k11bul etmiş yir
mi senelik haık partisinin bir 
~ok üyeleri eski ideallerfnden 
vaz geçmiş de8Jllerdir. Bir ta -
raftan da 'bu partinin lideri, ta • 
raftarlarmın sözünü kesn:eleri
ne ragın~n: 

- Bu günkü rejim hiç bir z~ 
rnan tehlikeye uğramış değil • 
dir. İktidarda olsun veya olma
sın, Halk partisi ona her za
man hürmet etmiştir. 
Demiş, fakat biraz sonra da 

şunları ilave etmiştir: 
- Partimiz, tek egemenin 

her va1'it h~ oldqiunt,ı ilin et
miştir :"'Partimiz 'kuvvetini on • 
dan almış ve daima da ondan a
lacaktır, rejimin ve devlet rna _ 
kinesinin muhtelif şekillerini 
tesbit etmek hakkını yalnız <"
nun olarak tanır. 

Bütün bunları gözönünde tu
tarsak, Yunanistanda rejimin 
değişmesine ve krallığın tekrar 
gelmesine muhakkak nazarile 
bakılmak icap eder.Bugün krallı 
ğın ilan edilmes1ne mani ola -
cak bir tek adam vardır. O da 
biz~t Çaldaris~r. Halkın ona 
k~ı. oJan sevgisi çok büyük ve 
kuvvetlidir. Fakat sdkın halkın 
bu sevgisi, Çaldarisin de bun -
dan daha bir kac sene evvel 
krallık taraftarı olan parti lide 
ri olduğundan illeri gelmesin? 
E;ğer böyle ise, Vepizelosun ha 
kik.aten hakıkı vardı demektir 
v~ onun aleyhtarları, yıllardır 
hatta a_.~id~lerini bile zal}ireµ ol 
sun degı:-~ımıek pahasına eriş • 
meği ara§tırdrkları bir idealin 
daha çabuk tahaldtukuna sebep 
olduğundan dolayı ona teşek -
kür etmelidirler. Kimbilir bu va 
ziyeti ihdas ettiğine göre, bel -
ki de asıl kral taraftarı bizzat · 
V cni71ellostu. 

Tıp fakülte&i dekanı profesör doktor Nureddin Ali dün Suadı
y~~·~ fakültcd:. d~s yılı sonu münC\_scbetilc profesörler şerefine 
~ <>glc Ycmegı v~ıtir. Ymekte bir çok ecnebi profesörler ve 
t?J1.1nm11doktoı~1wır bulunmuıtur. 
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ES Ki GALATASARAYLILAR 

Evlilik mi, 
Bekarhk mı? 

Dün Çocukluk Ve Mektep Hatıralarını 
· Heyecanla Andılar 

Evlenmek istiyen genç er • 
k ekler gittikçe azalıyormuş, 
diyorlar. Kızlar - evde değil
se bile - kocasız kalıyorlarmış. 

Vakıa kızların kocasız kal
maları genç erkekler için bir 
tasa olamaz. Yurtta evlenenler 
azalırsa nüfusun da artamıya
cağmdan canları sıkılsa da, ül
keyi dolduracak sade biz deği
lız ya, diye düşünebilirler. 

Ancak, erkeklerin benciliği 

bakımından düşünülünce de be
karlık yine evlilikten iyi değil
dir. Bu işte en kestirme ve en 
doğru söziı istatistik söyler: 

Birdirbir oynayan, eğlenen eski ta!ebeler 

ile dinlenmiştir. 
Metkebin geçen seneki me -

zunlarından Keskin de kısa bir 
nutuk söylemiş ve bu eski tah
sil ocağı hakkındaki düşüncele
rini anlatmıştır. 

salata, çilek kompostosu. 
Yemekten sonra mezunlar tek 

rar bahçede toplanmışlar ve 
hep birlikte Taksim abidesine 
giderek Galatasaray renklerin -
de çiçeklerden yapılmış ve Gala 
tasaray arması şeklimle mükel 
lef bir çelengi abideye bırakmış 

lardır. 

Elli yaşına gelmiş bin tane 
erkek ayırınız. Bunlardan bir 
yıl içinde vasati hesapla seksen 
ikisi ölür. Şimdi bunların ara
sında hangilerinin bekar, han
gilerinin evli olduklarını tetkik 
ediniz. Görürsünüz ki, o seksen 
iki kişiden ancak on yedisi ev
li, altmış beşi bekardır. Altmış 
beş bekarı da daha iyi araştırır
'iianız, otuz ikisini hiç evlenme
miş ,otuz üçünü de karıları öl
müş, yahut karılarından ayrıl -
:nış bekar buiursunuz .. 

Mektep avlusunda toplanan Garatasarayhlar 

Bundan sonra yedi sekiz yüz 
kişiye varan mezunlar kafile ha 
linde mektebe gitmişler ve ye
mek vaktine kadar bahçede eğ· 
lenmişlerdir. Bu eğlencelerde 

her sınıf mezunları eski :laman
larına ait eğlenceleri tekrar et
mişlerdir. Bir kısmı o zaman ya
sak olan parmaklıklardan atla -
mışlar, top, futbol birdirbir, esir 
almaca oynamışlar ve: "Unka -
panında arpacı oğlu Feyzullah 
F evzullah ! ... ,, tekerlemesmi 
hep bir ağızdan söylemişleıdir. 

Bu celenk alayın önünde bulu 
nan G~latasaray izcileri tarafın 
dan Taksime kadar taşınmış • 

Demek oluyor ki, elli yaşını 
tehlikesizce atlatmak için evli
lik insana bire karşı dört şans 
verır. 

Muradyan, Haci Muhtar Yüre
ger, Ercüment Ekrem, Atina el 
cisi Ruşen Eşref, Tokatliyan 
~üdürü V ehap. ve daha birçok 
tanınmış çehreler bulunuyordu. 

ikinci müdürlüğe de Granet ve 
ser mubassırlığa da Faure adla 
rında birer Fransız tayin edil -
miştir. İşte önce Enderun mek 
tehi olarak temeli atılmış olan 
Galatasaray Mektebi Sultanisi 
adı altında 1868 de bu suretle 
kurulmuştur. 

tır. 

Çelenk abideye bırakıldıktan 
sonra cumuriyet, Atatürk ve 
Galatasaraylılar şerefine üçer 
defa şa sa şa diye bağırılmıştır. 
Bundan sonra merasim bitmiş 

ve herkes dağılmıştır. 
Bunun sebeplerini bulmak ta 

güç değildir. Her şeyden önce, 
bildiğiniz ve birçok ölümlere 
aebep olan bulaşrk hastalığa 
karşı evlilik tam bir sigorta ol
masa bile, tanınmış çarelerin en 
iy isidir. Evlilerin maddi ba -
.kımdan daha rahat ettiklerini 
hesaba katmıyorum. İnsan be
karlrkta da rahatını temin ede
bilir. Fakat insanın ömrünü kı
saltan sebepler yalnız beden 
hastalıkları, maddi rahatsızhk
lar değildir. Manevi sıkıntılar, 
kederler, acılar da, çok- defa be
den hastalıklarından ziyade, 
.zahmet verirler, ömrü azaltır
lar. Evlilik hayatında bunlar 
ikiye bölünürler. İyi bir kadın 
kocasının kederlerini azaltmak 
yolunu bilir. Çocuklar da, ken
dileri babalarına birçok zah
metler, kederler verseler bile, 
dışardan gelen kederlere aldır
mamak, onlara göğüs vernnek 
için pek kuvvetli birer sebep o
lurlar. 

Galatasaray lisesi mezunla -
rı, geçen sene yaptıkları gibi, 
bu sene de mektepte toplana -
rak eski talebelik hatıralarını 
anmışlar ve birlikte öğle yeme
ği yemişlerdir. Yarım asırdan 
fazla bir mazisi olan ve memle
kete birçok seçilmiş ve her 
mesleğe mensup kıymettar ev -
15.tlar yetiştirmiş olan bu ilim 
yuvasının eski mezunları yetrni 
şinden yirmisine kadar, dün bir 
kaç saat için çocuk olmuşlar ve 
talebelik zamanına ait latif el eri 
tekrarhyarak samimi bir gün 
geçirmişlerdir. 

Evvela mektebin 1883 senesi 
mezunlarından ve yaşı yetmişe 
varmış olan Muhtar Yüreger 
söz alarak mektebın tarihçesin
den bahsetmiş ve mektebe ait 
hatıralarım anlatmıştır. Muhtar 
Yüreger demiştir ki: 

- Abdülaziz Avrupa seyaha
tinde Parise uğradığı azman 
Louis le Grand lisesini görmüş 
ve böyle bir mektebin lstanbul-

O zaman ilk mekteplerde ol
duğu için Rüşdiye olarak Bezmi 
alem, Beyazıd, Davudpaşa, ve 
Beşiktaş mektepleri vardı. İpti 
dai tahsil görenler ya bir sınıfa 
girerler veyahud onunla iktifa 
ederlerdi. Rüşdi;·e tahsili gören 
ler askeri metkeplerine veya tıb 
biyeye g irerlerdi. Sadrazam ı~u 
tıd Paşa h:on.di i.orunldrını bu 

mektebe kaydettirdiği gibi vü
ckJa ve vezirler de ocukl::ırını 

Sonra bazıları arkadaşlarını 

altı okka etmişlerdir. Bu meyan 
da Ercüment Ekrem, Vehap, 
Ruşen Eşref, Rasihı Bedros, al
tı okka edilrpişlerdir. 

Galatasaraylılar her sene bir 
haziranda aynı toplantıyı tekrar 
etmeğe karar vermişlerdir. 

İç işler bakanı Şükrü Kaya. 
gümrükler ve inhisarlar bakanı 
Ali Rana, halk partisi genel sek 
re teri Recep Peker ve Sof ya elçi 

Hulasa, evlilik erkeğin sağh
gı bakımından da bekarlıktan 
üstündür. Fakat genç yaşında 
evlenmiş olmak ve kansile bir
likte ihtiyarlamak şartile l 

Gençliği bekar olarak geçir
dikten sonra, yaşlılrkta sızılar, 
hastalıklar baş gösterdiği vakit 
bir genç kız alarak evlenmeği 
düşünmek akıllılık değildir. O 
Yakit insana lazım olan ıkarı 
değil, hastabakıcıdır. 

Mezunlar dün saat 11 de Bey 
oğlunda Lüksemburg apartıma 
nında bulunan Galatasaraylılar 
kurumunda toplanmışlardır. Bu 
rada toplananlar arasında mek-
tebin en eski mezunlarından o • 
lan esbak Paris büyük elçisi Sa 
lih Münir, Şehir Meclisi aza -
sından Tevfik Amir, Ördu mü -
f ettişlerinden General Cevad, 

da da tesis edilip edilemiyc<.eği
ni Sadrazam Fuad Paşadan Gor 
muştur. 

Abdülaziz Pariste iken bu 
mesele Fransa ..impcratoru ii -
çüncü Napolyona da açılmış, 
İmperator,Türkiyeye bir cemile 
olmak üzere bu mesele ile ken
disi meşgul olmuştur. Nihayet 
mektep müdürlüğüne Salves ve 

bu mektebe vermi~lerdi. Fakat 
mektebin di..;ipılııine ahşamı -
yan vezir çocuklt.rı az zaman 
sonra mektebi bıraktllar. 

Mektebin, Beyoğhında bulun 
ması hasebile ecnebiler de bu -
raya rağbet etmişlerdi. Oğret -
menler Fransadar getirtilmiş, 
türkçe ve edebiyat için zama -
nın seçilmiş öğretmenleri tayin 
edilmiştir. 

1872 senesinde mektep Gülha 
nedeki kışlaya nakledilmiş ve 
Trbbiye :nektebi, B~ oğlunda -
ki binaya taşınmıştır. Fakat 
Beyoğlu cihetinde tatbikat için 
hastahane bulunmadığından ve 
bir yandan da talebe çoğaldığın 
dan ikinci defa olarak bu iki 
mektebin yerleri becayiş edil -
miştir.,, 

Lokman Hekim Trampetle yeme~e oturdular 

Muhtar Yüreğer bundan son 
rC' mekt,.._., hatıralarını anlatmış 
-ve sözlen herkes tarafından ilgi 

" TAN " m tefrikası : 39, 

~ ~.-.B~.1] 
Bilrhan CAHID 

Nadya dişiliğinin bütün soku
luşu ile Turguda yaklaşmış~ı. 
Sesinde yumuşak fakat garıp, 
melankolik bir titreyiş vardı: 

vetleniyor, yeşil gözleri gittik • 
çe parlıyor, alevleniyordu: 

- Bunun için Muhtarı feda 
etmek te benim hakkımdır. İs· 
tediğim hayatı bana vadedecek 
her hangi bir erkek ... 

Ve önüne bakarak devam et
ti: 

- Ben sizin gibi hayatını 
kurmuş ve kazancım macerala
ra değil, hakiki varlıklara oturt 
muş bir erkek isterdim. 

Turgut latife eder gibi: 
- Benim için kadın ne ka -

dar uzak, dedi. Bir kadın haya. 
tı kurmak için çok geç kaldım. 

N ad ya ciddi ve ağır: 

şamanın zevkini arayan ve iste· 
yen bir ressam o renklerden ne 
canlı bahar şaheserleri yaratır. 
Tabiatın mahluku olmak kafi 
değildir. Yaşamanın sırlarını 
öğrenmeliyiz. 

Nadya bunları söylerken 
Turguda o kadar sokulmuştu 
ki başının altın telleri alnım gı
cıklıyordu. 

Bu arkadaş karısının dökülü· 
şünü latifeye, teklifsizliğe dök· 
mekten başka çare bulamamış 
gibi güldü: 

- Çok enteresan şeylerden 
bahsediyorsunuz aziz dostum. 
Fakat unutuyorsunuz ki erkek· 
ler en yakın saadetleri görmiye
cek kadar kördürler. 

N adya eski ciddi anlatışını 
bozmuyordu: 

- Size hayatımı anlatmış, 

Turgudun gözleri açılmıştı. 
Nadya tabii, sakin devam et

ti: 
- Hep zevkten, servetten 

bahsettiğim için beni sonradan 
görmüş kadınlara benzetmeyi -
niz. Çocukluğum çok iyi geç -
miştir. 

Yemek vakti gelince mekte -

ağa tambur çalmış ve bu saçlı 
sakallı genç ve ihtiyar talebeleri 
yemeğe çağırmıştır. Talebe sıra 
olmuş ve sır aya geç· 
mek istemeyenlere, arkadaşları 
talebelik zamanına ait adlarile 
hitap ederek sıraya geçmeleri • 
ni ihtar etmişlerdir. 

Yemek nese içinde yenilmiş -
tir. Yemek listesi şu idi: 

Kuzu pilavı, börek, enginar, 

• ~ - •• 1.; a.,ı,.; '1;ılatasaray mezu· 
nudurlar. Bunlar dun ceuuy" ~"" 

gönderdikleri birer telgrafta 
toplantıda bulunamadıkların_ -
dan dolayı müteeEsir olduklarını 
bildirmişler ve bütün arkadaşla 
rına kalpten olan bağlılıklarını 
tekrarlamışlardır. 

Toplantının sonunda Galata • 
saraylılar cemiyeti idare heye
ti Atatürke saygı telgrafı ~clt • 
miştir. 

alh el l·a ... 

diğini anlamıştı. Özür diler gi
bi : 

- Yanlış anlamayınız. dedi. 
Kendimi kocanızın olduğu ka -
dar sizin de samimi bir dostu 
biliyorum. Bana öyle geliyor 
ki bu zavallı insanları tehlikeli 
bir maceraya teşvik ediyorsu -
nuz. 

Ve bunu söylerken gözucu ile 
ileride Muhtar Arifle çene ça -
lan üç mühendisi gösterdi. 

dır. Dikkat edıniz. Tehlikeli iş• 
lere girişmeyiniz, bu biçareler• 
le oynamayınz. 

Nadya yarı müstehzi, ya~ 
mağrur Turgudun bahsettiği!
ki İspanyolia Amerikalıya dog· 
ru baktı. Sonra kendine çok ya· 
kın esrar arkadaşı bildiği Tur· 
guda dönerek gülümsedi: 

- Bu kadarcık bir al5kayı 
büyütmeyiniz dostum, dedi. Se• 
vilmek, takdir edilmek bir ka .. ; 
clının hakkı değil mi?. B~. ç~l 
ortasında bu kadar olsun gonıı 
eğ 1 endircmezsem ... 

Sesinde madeni bir ihtizaı 
belirmisti. Kaşları çatıldı: • 

- Bu hiçlik ve ümitsizlik be
ni her dakika zehirliyor . Ken -
dimi o kadar gülünç, o kadar 
zavallı görüyorum ki 1 Bu çöl -
den kurtulamıyarak bu yokluk
lar ve sıkıntılar içinde ölmek 
korkusu uykularımı kaçırıyor. 
Beni burada dümdüz yaşayan 
kadınlarla bir tutmayınız. Ben 
iyi gördüm, iyi yaşadrm ve iyi 
yaşamanın zevki.ni i~i~lerime 
kadar tattım. Benım ıçın yapı· 
Iacak mücadele, kaybettiğim 
hayatı kazanmaktır. B~na var
mak icin her yolu tecrube ede
ce c7im: Önüme çıkacak her han· 
gi bbir hakikat bana bugünkü yo
lumu çevirtebilir. 

- Hayır, hayır, dedi. Hayat· 
ta mes•ut olmak için her fırsat· 
tan istifade etmelidir. Geç kal
dım, diyenler kendilerini fena 
bir itiyatia en güzel saadetler
den haksız yere mahrum eden· 
lerdir. Hayat her gün yeniden 
başlar. Her bahar mevsimi ye -
niden tazeler. Hayat bir ressam 
paleti gibidir. Hayali fena dil -
şüncelerle dolu bir artist o can· 
lı renklerden bir ölü tablo ya
par. Fakat hayau seven ve ya -

fikirlerimi açmış olmakla deği
şik ve yeni bir şey öğretmiş ol
muyorum. Emin olunuz ki bu -
günün düşünen ve anlayan dün 
ya kadınları bu fikirdedirler. 
Kadın umduğu hayatı bulunca· 
ya kadar adres değiştırmeğe 
mecburdur. 

Hadiseler, felaketler beni a -
lıştığım yüksek yaşayıştan ko
pardı, aldı. Hayatımı yeniden 
kuruncaya kadar biraz zorluk 
çektim. Bir gün geldi ki artık 
mücadele bitti sandım. Bekle -
diğim hayat beni gelip bulmuş
tu. Bu da bir yrldızlı, süslü pa
ravanmış, yıkıldı ve bütün de
koru ile önümde bir cöl görün
dü. Anladım ki mücadele bitme 
miş. Ve her dakika anlıyorum 
ki kaybettiğim hayat gittikçe 
benden uzaklaşıyor. Bugün dün 
yanın meçhul noktalarından 
birindeyim. Burada kendimi ilk 
insanlar gibi görüyorum. 

Nadya bir saniye durdu. Son
ra acı bir sesle ilave etti: 

- Siz gelmeden önce Basib· 
rinde dümdüz, hareketsiz bir 
hayat sürüp gidiyordu. Herkes 
biribirine meslek ve gayret sev
gisi ile bağlanmıştı. Sizin geli
şiniz adeta bu adamları değiş -
tirdi. Ve o kadar sevişen bu a · 
damlar bugün kıskançlık, reka -
bet duygularile biribirlerini yi -
yecek hale geldiler. Unutmayı· 
nız ki mefü .• 1i merke.!lerden u -
zak yaşıyoruz. Bu uzaklık bura
ya gelen medeni insanların ter· 
b.iye ~·e. duygularını değiştirmiş 
t~r. Sınırlerin gerilip, terbiyele
rın gevşediği bu yarı çöl orta -
sında sizin vaziyetinizde bir ka
dının çok temkinli olması lazım 

- Azizim, dedi. Sizler b~r~ 
da giinün bütün .. aa erini işını· 
zin ba~ında geciriyorsunuz. To~ 
rakla. işcilcrle uğrasıyors~n~. 
ve nihayet erişeceğiniz bır u 
mit var. Para kazanacak~ın':U. 
Ben ne yapayım. Günüm~n sa· 
tün saatleri biribirinin eş~ ... dtJ• 
zı gi.inler bir köpek sesi b~le. di· 
yulmayan bu köyde kendırrı• ııJ • 
ri diri mezara gömülmüş ~ .. tlll 
yorum. Bütün ümidim ak~) Nadya'nın sesi gittikçe kuv -

- Ve siz bana kızıyor, düş -
man oluyorsunuz. 

Turgut onun ne demek iste-
<Arkası 
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rKLAVUZ 
iÇiN DERSLER 

Tedvin etmek - Derıimek 
Müdevven - Dersin 
Türkçe kamus, Şemseddin Sami· 

2ıin dergidiğı başlıca eserlerdendir. 
A'nın dcrginleri arasında bu isim

de bir eser hatırlamıyorum. 
Kavan.ini mudevvencmi2 - Dergin 

kanunlanmn: 

e 
Hayli - Hayli (T. Kö.) 
Muhayyele - Sanay 
Bu şairm sanay kuvveti eksiktir. 
Sanay'ınızda icad ettiğiniz tehlike-

lerle bızi de yıldırmaga çalışıyorsu
tıuz. 

-21-

lhmal ebnek - Savsamak, boıla· 
inak, ıbakmamak 

JhmaJ - Savıa 
Mühmel - Savuk 
Türkıyenin hava güvenliği sav· 

sanmağa gelmez. 
Savaa, şahsig işlerde bir kusur. 

)'urd barımı işlerinde bir suçtur. 
Devlet ışyarlarının en buyuk has· 

talığı savsacılıktır. 
Savuk topragı ot burür, 

• * "' 
lhtiyat etmek - Sakınmak 
lhtiyat - l - Sakıu, 2 • Yedek 
ihtiyat.kar - Saknrlı 
Saknıyan kaybetmez 
Politıkada iyi vasıfların başlıcalan 

Saknı ve öngorülür. 
Acaba .. ihtıyat etmek, ,anlamına 

8aknı durmak yahut saknı bulun
ıtıak gibi ekiller de yapamaz mıyız? 

Saknılı adamla savsayıcıyı biribiri
ne kanştırmayınız. 

"Teminat kelimesi için inanca 
dedigimız gibi, belki "kay~ı ih~>:a
:ti., klışesı için saknıca dıycbılırız. 
"!{aydı ihtırazi,, için de "'çekince,, 
Veya "sakınca,. kelımclerini kullan~
Ccığız: Bu şekil, "eğlence,. gıbi kelı
tnclerde olduğu gibi, tilrkçede pek 
iuzel geçiyor. 

Önergenizi sakınca ile karşılıyo· 
turn. 

Bu meselede hiçbir çekince ileri 
•urmu~ degilim. • .. 

Eger, kabul cd:.~;ıe~ınfi "k'-a= 
~ 'hl'ıŞ o1u~~z: 

Kaydi ihtirazi - Ç kince 
\<aydı ihtiyati - Sakınca 
~n çok otomobil satan finnalar, 

cı altında en cok yedek gereç bu
lunduranlardır:- "Yedek gereç - lh
tiyat malzeme,, 

o 
Müıtaid - Anık 
l.ıtidad - Anıklık 
O, oyle önergeleri kabul etmege 

tggin ve anı de ildir. 
Çocuğumun resım aana na olan 

rtnıklıgma guvenerek, onu, Güzel 
Sanatlar akademisine yazdırdım. 

• kafi - Yeter 
Kifayet - Yeterlik 
Kifayetli, ehliyetli - Y etlôl 
bar zamanlarda, bir kuru ekme

~in kendilerine yeter olduğunu söy-
11Yenlere inanmavınız. 

200 kanadın turk havasını savga
llıaga yetmez oldugunu bıitün yurd
daştara anlatnıalıyu:. 

Roca evi onarmak için bu kadar 
flaranın yeterliginde şıiphe ediyo. 
t'tırn. 

Siz bu iti gormeğe yetkil degilsi-
l!.iı, 

Bu miıallerde geçen yeni kelime: 
l'arnlı- etmek - Onarmak 
Tamir - Onanın 

No: 13 

Yüksel ki yerin 
Bu yer değildirl 
İnönü, bütün ulusu uyandiran 

çelik, gür sesile: Hav~ t~lik.e
si var! ... der, demez; yırmı mıl
yon Türk bir yürek ve bir dil 
kesileli; vatanseverlik yarışının 
en diri, en kıvanç verici görüsü, 
gözlerimizi güldürdü, aydınlat
tı!., Ulus varlığını, her nesneye 
ve her kişiye karşı korumak, 
Türkün başlıca ödevidir. Bu ö
dev'in gerekliğini anlayışın, bu 
en parlak ve yüce örnekleri, 
Türklüğün ölüm bilmez varlı
ğına ve sönmez diriliğine başlı 
başına birer tanıttır. 
Ulusların varlrklan; kara, de 

niz ve havada korunabilir. Bu 
üçlü koruma araçlarından her -
hangi birinin güçsüzlüğü, azlığı 
veya eskiliği, bütün ülke ve ulu
su korkunç bir tehlikeye düşü· 
re.bilir. Fennin son alaçlarına; 
son evrimlerine, uçakların tüm 
uygun olınası da gerektir. Hem 
varlığımızı korumak, hem de 
insanlık ardası arasında, güve
ni içinde soysallık ödevimizi ge 
reği gibi yerine getirmek için 
güçlü, korkmaz bir durum iyesi 
olmalıyız ve olacağız. Havala
rımızı her türlü kötü ihtimalle
re karşı koruyacağız. İşte ulu -
sal sözümüz ve ulusal andnnız 
budur!.. Yaşamak ve yüksel -
mek isteriz. Büyük ozannnızm 
dediği gibi : 
Yüksel ki yerin bu yer değildir! 

Bu düstura uyarak, parlak ve 
kıskandırıcı bir soysallrk, acu -
nu yaratacağız. 

• Avrupamn doğu ve batısın -
daki büyük uluslarda uçaık sayı 
sı insana şaşkınlrk verecek de
recededir. Fransada: 200{>; Al -
.... •::t uua. ı'1UU, J. v~uyaaa. l:UW1 

İngilterede 1,500, Sovyet Rus -
yada 3000 savaş uçağı var. Ka
ra ve deniz uçakları, saatte dört 
yüz kilometre usan, binlerle ki
lo yakıcı ve yıkıcı bomba taşı
yan, küçük toplar ve mitralyöz
lerle donatılmış, koııkunç silah
lar oldu. Düne kadar, karada, 
savaş alanının egemeni yaya 
sü idi. Kesin, sonuç ancak onun 
la elde edilirdi. Tot>çu ve ath or 
dular, yardnncı güçler sayılır
dı. Denizlerin oynak ve dalgalı 
alanlarında ise dritnotlar, a • 
mansız korsanlar gibi hegemen 
lik ederlerdi. İşte, uçaklar, bü
tün bu teorileri altüst etti. Ha
va hegemenliği, savaş sonuçu 
üzerinde kesin bir etki yapacak 
tava geldi. 

• U çakçıbk; soysalbk ve ekono-
mi bakımlanndan da acunsal 
bir önem kazandı. Hava taşıma 
ları, deniz ve kara taşımalarile 
sanki yarış yapıyor! .. Hele, ha
va yolculuğundaki çabukluk ve 
kolay.Irk, uçakhğa, taşıma işle
rinde de temelli bir üstünlük 

YOSMA! 
:llıa, ben o hadisenin üzerinde 
~ .kadar durdum, o kadar üzül
tl ~ ki bu üzüntüm günler sür
~ li. Şu dakikada bile yüzünüze 
l~arak bakıyorum 1 
l'ath sesile: 

l .._ Hiçbir sey değil. Siz böy
~ söylemekle asıl beni utandı
~orsunuz. 
llcdi, devam etti: 

ı .._ Bana verdiğiniz karanfil
~t daha çok de - erli oldu. 
f 1~le i i de i düz beyaz karan-
54 er babamın o kadar çok ho-

na gitti ki .. 
nu fırsatı kaçırmadım: 
i) Aman bu.ıa çok sevindim. 

edim, ilave ettim: 
~ .._ A d a ' d a k i bahçede o 
~~~1:fillerin daha o kadar çok 
~ıdı var ki . • • Babanız on-

görürse çok sevinecek. Evi-

Etem izzet BENiCE 

nizi bilseydim bütün o çeşitler
den getirirdim. 

Ve sordum: 
- Bahçeniz var mı?. 
Kısaca cevap verdi: 
- Küçük bir çiçek bahçemiz 

var .• 
Sordum: 
- Çiçeği çol{ sever misiniz? 
Gönlü tutusturan dlevli bakış 

lan gözlerimin içinde dolaştı 
- Bayılırım! 

- Bahçede çalışıyor musu -
nuz?. 

Yüzünde güneş tenini kızıl · 
!aştıran bir renk yayıldı: 

- Ben yalnız çiçekleri kokla
maya, sevmeye bayılırım. 

- Bahçede babanız mı ça
lışır?. 

- Evet, Hemen her boş saati 

(TAN) iN OYKUSU (HiKAYE) 

Kurtları Deviren Adam 
İstediğin kadar atılgan ol, gö 

zün hiç bir şeyden yılmasın, e· 
ğer alnında gideceğin yol yazıl 
mışsa, artık onun yasasından dı 
şarı çıkamazsın. 

Bir gün balta girmedik bir or 
mana dalmıştım, dalları kıra -
rak, otlan çiğneyerek yürüyor -
dum. Birdenbire karşımda diki 
1i bir taş gördüm. Taşta şu yazı 
vardı: "on dört kurt öldüren 
Tosun burada yatıyor.,, 

Bu taş şarlarda görmeğe alış 
tıklarımızdan başka bir anittı, 
birdenbire gözümde büyüdü. 
Yüksek anlamını sezdim. 

* * * İlk vardığım köyde sordum. 
Bana şunları anlattılar: 

- Onun adına Tosun derler. 
Kışladan bir gün çıkıp bir or -
man aşın köydeki tanıdıkların· 
dan birini görmeğe gitmişti. Öy 
le tatlı ve içten şeyler konuştu· 
lar ki, Tosun vaktin gece yarısı 
na geldiğini çok sonradan anla
dı. 

- Eh. dedi, bize artık yol gö 
ründü, kışlaya geç kalmayalım. 

Tanıdığı dedi ki: 
- Vaz geç Tosun! Bu vakitte 

buradan bir yere gidilmez, orma 
nı düşün, kurtları düşün. 

Tosun elini kılıcına götürdü: 
- Bu buradayken, ben or -

mandan da, kurttan da yılmam. 
Delikanlı yola çıktı, arkadaşı 

kapıyı açıp lambayı arkasından 
tuttu. Tosun karanlrkların için· 
de kayboluncaya kadar geceyi 
uzaklara kadar aydınlattı. 

İçeriye girdikten sonra kor -
kunç geceye kulak kabarttı. U · 
zaklardan ulumalar duydu. bel-
a: f z.ı:_.., .. ,Q. U& ı:t~f., 

Karanlığın i~inci~ Tosun o ı· 
rada ormanın kıyısına varmıştı. 
Ağaçların dağınrk bir yerinden 
içeriye daldı. Ay ıtJğı, karlardan 
dallan eğilen ağaçlara büsbütün 
bir başkalık veriyordu. 

Ondan sonra ne oldu? Kimse 
ler burasını iyi bilmiyor, ama ne 
olup bittiğini kestirenler var. 

Tosun tam ormandan c;:ıkaca· 
ğı sırada, ulumaların yaklaştı • 
ğını duyunca, daha tetik bulu -
nuyordu. Arada bir eli kılıcına 
gidiyor, gözleri fıldır fıldır sa· 
ğı solu araştırıyordu. 

Karşı tarafta üstü buz tutmuş 

veriyor f Bu alanda da doğunun 
en ileri uluslarından geri kal -
mıyacağız. Sözümüz ve andı -
mız, budur. Yüce önderimiz Ata 
türk'ün emri altında yükselece· 
ğiz, yükseleceğiz; güçlü, unur -
lu, ulusal yüce bir varlık olarak, 
tarihin gelecek devirlerinde de 
durmadan, dinlenemeden yükse 
leceğiz! .• 

Yusuf Osman BUkUlmez 

bahçede geçer. Öyle güzel gülle 
ri var ki. Fransadan getirttiği 
çeşitler, İtalyan aşıları lstan • 
bulda pek az bahçede vardır .• 

Gülen ve titri yen bir sesle: 
- Demek siz yalnız baba 

nızm yetiştirdiği bu gülleri se • 
viyor, koklıyor, sonra da soldu
rup atıyorsunuz .. Dedim. O da 
güldü: 

- Evet ... Öyle! .• 
Refet: 
- Öykü anlaşılıyor. Gül .. Bül 

bül .. Derken lakırdının biçimini 
getirip kıza aşkını anl:.tıverdin. 
Şunu kısaca söyle de bitsin!. 

Dedi. Ferit: 
- Sıktık galiba ? ... 
Der gibi bir saniye daldı, son 

ra cevap verdi: 
- Sözün kısası o ama, bu pek 

kolay olmadı. Yalnız admınN es 
rin olduğunu öğrenmek için ya
rım saat dil döktüm. Gönül duy 
gularımı kendisine hissettirme
ğe çalıştığım zaman adeta don. 
du kaldı: 

- Sizden bunu hiç beklemi -
yordum. Birer arkadaş gibi gi -
diyorduk ı .. 

büyük bir göl vardı. Bu gölü de 
yürüyüp geçse, artık kışlaya ye 
tişmeğe bir şey kalmayordu. 
Ay, gölün düzlüğünde öyle par 
layordu ki, ortalık güpe gündüz 
gibiydi. 

Tosun ormandan çıkınca, ken 
dini göle vurdu. Fakat on adım 
daha atmamıştı ki, kurtların 
dört yönünü kuşattığını gördü. 
Bu iş hiç şakaya gelmezdi. He· 
men gerisin geriye ormana doğ 
ru çekildi. Arkasını kalın bir a· 
ğacın gövdesine dayadı ve bek· 
ledi . 
Şimdi kurtlar karşısına gelmiş 

lerdi. Her birinin gözleri ala ge 
cenin içinde çifte kandiller gibi 
yanıyordu. Sürünün başında ö
tekilerden daha iri bir kurt var -
dı, sanki başlayacak savaşı o 
kullanıyordu. 

Tosun artık önüne gelen kor
kunç bir ölümle karşı karşıya du 
ruyordu. İrkilmedi, sarsılmadı, 
palasını sıyırdı. Bir vuruşta ilk 
önce sürünün başına gelen kur 
dun başım uçurdu. 

Öteki kurtlar taze leşe saldır 
dılar. Tosun da biraz yalnız ka· 
lınca palasım öyle oynattı ki, 
kurtların on dördünü de biribi • 
ri ardından yere serdi. Her yeni 
kurt başı kanlar içinde yıkıldık 
ça, Tosun büsbütün şahlanıyor, 
göz bebekleri yerlerinden fırla • 
nuş, bilekleri durmadan işliyor· 
du. 

* * * 
O gece Tosunu kışlada boş 

yere beklediler. Ne gelen vardı, 
ne gideni 

Ertesi gün ortalığı merak al· 
dı. Köye posta saldılar. Yok, 
yok y k .. 

Xöyden, kışladan hemen kol· 
lar çıktı. Tosunu arayorlardt. 
Kanlar içinde bir ağacın önüne 
yığrlm~ on dört1curt le!frlf"'gHr 
dükleri zaman, hepsinin tüyleri 
ürperdi. 

Tosunun karlar üstündeki a· 
yak izleri olduğu gibi duruyor -
du. tlstüne başka kar yağmamış 
tı da ondan .. Bu izlerin ardına 
takıldılar. Üstü donmuş göle 
vardılar. Artık ondan sonra a· 
dam ayağının izi kalmamıştı, 
ama burada bir kurt sürüsünün 
çetin bir savaşa girdiği sayısu 
izlerinden belliydi. 

O sırada içlerinden biri on a· 
dım ileriden bir kılıç bulup ge · 
tirdi. Herkes Tosunun kılıcını 
tanıdı. 

Sordum: 
- Tosuna ne oldu? 
- Ne mi oldu? Kimse ne ol-

duğunu iyi bilmeyor ama, anla 
yanlar kestiriyor. Kılıcı getiren 
adam, sapım tuttu, çekti, kılıcı 
kınından çıkaramadı. İki kişi ol 
dular, yine çkaramadılar, dört 

kişi oldular, yine çıkaramadı -

Dedi. Bin dereden su getir -
dim. Yüz bin şaklabanlık yap -
tım. Gönlümün derinliğinden 
gelen duygularımın yine arka • 
daşhk çerçevesi içinde kaldığı
m; kuvvetli, sıkı bir tanışlık ba
ğından başka hiç bir deyimi ol -
madığma kendisini inandırma
ya çalıştım. Ancak • :.i' Jn bu dil 
döküşlerden, yüzde yüz güvenç 
verişten sonradır ki, hislerimin 
içliğine, temizliğine inanır gibi 
oldu. 

- Peki kız senin kim olduğu 
nu, ne is yaptıgını sormadı mı? 

- Sordu. Zengin olduğumu, 
babamdan büyük bir para kal -
dığını, hayatta kimsesiz, yapa -
yalnız olduğumu, en gelişli bir 
iş yapmak için fırsat bekledigi
mi söyledim. Ayrıca Amerika -
yı, İngiltereyi, hemen bütün Av 
rupa şehirlerini gezdiğimi, Pa . 
riste uzun yıllar kaldığımı, çok 
iyi tenis oynadığımı, Fenerbah
çede üye olduğumu söyledim. 

- Yani boş gezenin boş kal
fası olduğunu söyledin! 

Ferit içerledi 
- Uzatma Refet, Ne zaman 

r Hergün 5 Söz 

ON BEŞiNCi LiSTE 
1 - Muvafık - l - Öydaşrk 

2 - Önay 
3 - Yerinde, uygun 
Muvafakat etmek - Öy
daşmak 
Örnek: l - Bu mese

lede sizinle oydaşık de 
ğilim. 
2 - Bu önergeyi onay 
bulanlar ellerini kaldır
sınlar. 
3 - Bu hareketiniz be· 
nim a h 1 a k anlayışıma 
uygun değildi,·. 
4 - Ôydaşmak her za
man gönülden olmaz. 

2 - Muhalif - Ayrışık 
Muhale{ et etmek - Ay-
rışmak. 

Örnekler: 1 - Bizde ay
rışık partiler yoktur. 
2 - Niçin her işte ayrış· 
mak hevesine kapılıyor
sunuz? 

3 - Zıt - Karşıt 
Tezat - Karşıtlık 
Örnekler: 1 - Bu iki fi
kir biribirine karşıt de -
ğildir 

2 - Ökonomik girişimlerle 
Kamuğasığ arasında kar
şıtlık olmamalıdır. 

: - Telif etmek - Bağda
mak 
Örnek: Bu iki fikri biri
birile nasıl bağdayabilir
siniz? 

5 - Tasvib etmek - Onamak 
Tasdik etmek - Önayla
mak 
Tasdik - Onaylama 
Örnekler: 1 - Bu hare • 
ketinizi hiç de onanuyo
rum . 
2 - Cumur başkanı son 
kanunu onaylamıştır. 

Npl.: YfM~~* .cöndeı:'lecek ya 
zılarda bu kelimelenn osmanbcala-
n kullanılmamaslnı rica ederız. 

lar. Kılıç bir türlü kınım bırak· 
mıyordu. 

O zaman anlaşıldı. Tosun on 
dört kurdu yere serip gölden 
doğru uzaklaşrkcn, kılıcı. kınına 
sokmuş, üstündeki kanlan sil -
meği unutmuştu. Kanlar km 
içinde donunca da kılıç bir türlü 
yerinden çıkmaz olmuştu. 

- Peki ama, Tosun ne oldu? 
- Ne mi oldu? Arkasından 

saldıran başka bir kurt sürüsü 
onu öyle parçaladılar ki, savaş 
yerinde yalaya yalaya kanının 
lekesini bile bırakmadılar, etini 
yediler, kemiğini yediler, elbise 
sini yediler. O hınçla belki kılı 
cı bile yiyeceklerdi. İşte yalnız 
onu yiyemediler. 

Tosun şimdi kurtların karnın 
da yatıyor. 

istesem ben de şu veya bu işi he 
mencecik bulabilirim. Senin gi
bi estern kablo şirketinde sa
bahtan akşama kadar çalışıp 
yüz yirmi papel almaktansa boş 
oturmak, hazır yemek, gençli 
ğimi kadınla, sporla, dansla ka 
na kana. doya doya geçirmek 
daha iyi değil mi?. Param var -
ken ne diye kendimi yıprata -
yım!. 

Dedi. Yine öyküsüne döndü: 
Y eniköyc yaklaşırken: 

- Nesrin, bir kere daha ne 
günü konuşacağız?. 

Dedim. 
- Hi~ bir gün için söz vere -

mem.. 
Dedi. İsrar ettim. Yine: 
- Gelemem. imkanı yok. çı

kamam. Benim yalnız başıma 
sokağa çıkuğnr zamanlar pek 
azdır. Şimdi Y eniköye gidiyo -
rum. Bir saat yol için hesap et
tiler. Bir saat sonra evden he -
men telefon eder, beni ararlar. 
Bu kadar sıkılık içinde sizinle 
nasıl buluşabilirim?. 

Dedi. 
- Bu sizin elinizde., 

r BULMACA 
Bulmacalarımız öz türkçedir. Şek

limizin bo! gözlerine kar4'ılıklannı yer 
leştiriniz. Yedi gün arka " kaya bul
macamızı dC'tğru çözülmil§ olarak gön
derenler araııuda kurga çekiyoruz. 
Armağanlar veriyoruz. Bulmacaları
mızı istediğiniz gün çözmeğe başlaya
bilirsiniz elverir ki yedi gün arka ar• 
kaya çözülmÜ§ olsun. Ka11ıhklan "Is
tanbul (Tan) bulmaca servisine yol· 
layınız. 

• Birinciye: Gümuş saat. 
İkinciye: Maroken bir cüzdan. 
Uçüncüye: Bir stil.>. 
Dördüne.üye: (Tan)ın bir senelik 

abonesi. 

Beşinciden onuncuya ka"ar: (Tao)j 
ın altı aylık abonesi armağen cc:m.. 
cektir. 

• 
Bugun bulmacamızın yedi günü 

bitiyor. Yedi gün arka arkaya bul • 
macalarımızı doğru çevirenler ara -
ıunda kurga çekeceğiz ve kazananla· 
rı yann bildireceğiz. 

SOLDAN SACA : 

1 - Eline bir 9ey aldı mı kırar (5)' 
Tayyare ( 4) . 

2 - Piı (3). Çok değil (2). 
3 - Siyah (4). Tcleforlla sea (3)'. 
4 - İdamet (2). Küçüktür ama mi· 

de bulandırır (S). 
5-lstifham (2). Cüretkir (4), 

Bir çalgının ilk iki harfini 
kuyruğuna takarsan bir bay· 

van yavrusu olur (2). 
G -Çiaae gıbi bir memleket (C5). 

Duman izi (2). 
7 - Kumar oynanır {3). 
8 - Matbuat (S). Lezzet (S). 
9 - Bir ısıtma ilacı (5). Erkek (2). 

Rabıt edati (2). 
10-Bir meyva (3). Geni§lik (2). 
11-Tekdir (4). Doğurtan (3.) 

YUKARDAN AŞAGI : 

l -İskelet neden yapılmtıtır (5). 
2 -Amca (3). Köpek (2). Bir bil· 

yük rakam (3). 
3-İcar (4). Bir vilayetimiz (5). 

4 - Bir Bakanımızın soyadı (4). 

Hiza (4). 

S - Bir v:iliyetimiz (5). 
6 - Kamer (2). Uzak nidası (2). 

Nota (2). 
7 -Ahbab (2). Şart edatı (2). 
8-Tevem (4). Nota (2). 
9 - Akıl (2). Füruht et (3). İstif· 

ham (2). 
10 - Ham kavun (5). Hal rabıtası 

(3). 
U -Mektep (4). İplik. 

Ne zaman isterseniz, yine bir 
satlik bir izin içinde beş dakika 
on dakika benimle konuşabilir
siniz .. 

Gideceğiniz yeri bana haber 
verirsiniz. Size yol arkadaşlığı 
ederim.. Yine siz ist..:rscniz her 
fırsatı bulabilirsiniz .. 

Dedim. Ötobüs durağa giri -
yordu. Son bir deneme daha 
yaptım. Ö vakit: 

- Siz bana bir adres veriniz. 
İmkanı olursa ararım. 

Dedi. 
Refet sordu: 
- Ne adresi verdin?. 
- Posta kutusunu. Beyoğlu 

1181. 
Ferit yine bu aynlıst~kj duy 

gularını uzun uzun anlatmak i
çin söze başladı: 

- Ö otobüsten inerken ... 
Refet, kesti: 
- Şimdi bırak o şiir tarafını. 

Sonra nerede gördüı .. ?. Önu an
lat .. 

Dedi. 
Ferit bunu da anlattı: 

.<Arkası var)' 



8 ========~=========================================:=:~TA N =====-======================::::================== ı 6 - 935 

Aralarından Belçika da ay
rıldıktan sonra, altın blokunda 
tek başlarına kalan Fransa, 
Holanda ve İsviçre'den ayrı ay
rı her birinin, bu son günlerde, 
ulusal paralarım arsmlusal bir 
spekülasyonım hücümlarma 
karşı müdataa etmek mecburi
yetinde kaldtklan görülmekte
dir. 

Önden Holanda Florinini, o
nun arkasından isvicre Fran
gını ele alan bu spek.ülasyonu, 
Holanda Milli Bankasile İsvicre 
Federal Bankasının önlem~y c 
muvaffak oldukları sanıldığı bir 
zamanda sıra şimdi. altın blo
kunun en sadık ve parasının a
cunda en sağlam temellere da
yandığı bilinen azasına Fran-

' . sa ya gelmiş bulunuyor. 
Bilhassa Eri.ıksel ve Londra

dan hız alan bu ~pckülasyon, 
arsıulusal para piyasalarında ol
duğu kadar Fransa'da da ken
disine eşd.ış bulduğunu vaziyet 
acıkça göstenuektedir. Su fark
la ki, burada ulusal pa~a piya
sasında. Devlet istikraz ve rant
larına karşı. isteksizlikle başla
yan hareketın sebeplerini ulu
sal paranın telmik sağlamlıö-1• • • b 

na 1tımatsızlıktan ziyade, doğ-
rudan doğruya Devlet finansla
nn: karşı artan emniyetsizliğin 
dogur<luğ-u psikolojik durumda 
arama1~ lazııngeliyor. 
Fil~akil~a, Fransız Frangınm, 

bu gun bıle, kanuni miktarının 
iki mislini aşan bir altın karşı· 
lığı mevcuttur. Anc~k. bu böy
le olmakla beraber, öteden beri 
devam ede gelen ve daima da
hili istikrazlarla kapatılması a
det şeklini almış olan bütce a
çı~ı bugün on milyar Fr~nsız 
Frangını aşmrş bulunuyor. Hat
ta, Devlet Demiryollarınm 4 
milyardan fazla açığı bu rakka
ma dahil bile değildir. Diğer 
taraf tan, devlet gelirinin, bu 
senenin ilk dört aylık rn'dtam
larıaa nazara!", bütCie t:\hminle
rinden yüzde l 7 ila yüzde 20 
bir eksiklik göstermesi, ve bu
na mukabil scırfiyatm ise, bil
hassa acunda siyasal durumun 
askeri masrafların normal had
den aşırı götürülmesini zaruri 
kıldığı bu sıralarda, mütemadi
yen artması, bütçe acığmm i
leride daha ziyade kabaracağı
na muhakkak nazarile baktır
maktadır. 

Bu vaziyetin, Fransız Fran
gını her türlü devalvasyon ve 
enflasyon temayüllerine karşı, 
var gücile koruyacağım her ve
sile ile söyleyen Flanden hüku
metini ergeç çıkmaza sürükle
yeceği endişesidir ki, ulusal ve 
arsıulusal para piyasalarının 
Fransız Frangına karşı olan iti
madını sarsmıştır. 

Takriben iki bucuk aydanberi 
devamlı bir surette Bank clö 
Fransın altın vermek mecburi
yetinde kalması ve Nisan baş
langıcmdanberi Fransadan çı
kan altının üc milyarı bulması, 

No : 40 

vaziyetin çetinliğini açıkça 
göstermektedir. 

Fransız Frangını korumak i
cin hükumetle elbirliği eden 
Bank dö Frans, klasik ve nor
mal yollardan yürümek sureti
le bu altın akının öııiine bir set 
çekebileceğini düşünerek, ge
çen senenin Haziran ayından 

beri muhafaza etmekte olduğu 
iskonto haddini yüzde 2 1/2 
dan 3 e ve yine bir iki gün fasıla 
ile nihayet yüzde 4 e kadar yük 
seltmiş bulunuyor. 

Diğer taraftan biiyük feda
karlıklar bahasına bile olsa, 
devlet bütcesini denklestirme
ğe azmet~iş olan BaŞbakan 
Flanden, bu hususta Meclisten 
" geniş salfıhiyetler,. talep ede
cc~ini bildirmiştir. Bu sala
hiyetlerin hadleri henüz bilin
memekk İJeraber, bunlardan u
mulan neticelerin temin edile
bilmesi için, sırf finansal ve eko
nomik alana inhisar ettirilme
yerek, aym zamanda siyasal a
lana da genişletilmeleri zora
ğmdan bahsedilmektedir. 

Fransa'da ulusal paranın ko
runması icin hükumetce Mec
listen "ge;iş Splahi,vet,, istenil
mesi yeni bir hareket değildir. 
Bundan evvel, aynı gayenin te
mini hususunda Poincare de 
Meclisten vasi saiahiyetler is
temiş ve almıştı. Ancak, ekono
mik ve finansal alanda kabili
yet ve bilgisine rağmen, Flan
den icraatile, Poincare'nin po
pülaritesini temin etmiş olmak
tan çok uzak bulunuyor. Bil
hassa, talep edilen bu salahi
yetlerin bütcede kabarık bir ye
kun tutan, sosyal yardım mas
raflarının ve i~sizlcre iş temini 
ve aynı zamanda memlekette 
ekonomik bir genişlik meydana 
gctinnek miilahazasile girişilen 
mclyorasyon ve inşaat işleri
nin durdurulması, memur kad
rolarının daraltılması, maaşla-

azaltı:ması gibi Meclis ~k-
eriyetinin kolayca kabul ede-

miyeceği noktalara temas et
mesi, Flanden'in bu talebile bir 
kabine buhranının doğmasına 
sebebiyet vereceği ihtimalini 
fazla görülmektedir. 

Nitekim, daha şimdiden ye
rini alabilecek Başbakanların 
isimleri bile söylenilmekte ve 
Laval ve Bouisson kabinele
rinden bahsedilmektedir. 

Ne de olsa, Fransa bu gün u
lusal parasını korumak için çe
tin bir mücadeleye girişmiş bu
lunuyor. Fransız Frangının de
ğerini koruyabilecek yegane ça
renin devlet bütcesinin biran 
evvel denkleştirilmesi olduğu 
tezahür etmiştir. Bu amacın el
de edilebilmesi için gidilmesi 
zaruri olan yolun bir çok siya
sal manialarla dolu olduğu mu
hak' • ·~tır. 

Bu arada, Fransada, bugün
kü ekonomik ve finansal güç
lüklerin ortadan kaldırılması i
çin Fransız Frangının deva-

, 
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BORSA 

30 MAYIS PERŞEMBE 

PARALAR 

Sterlin 
Dolar 
20 Fransız Frangı 

20 J,iret 
20 Belçika Frangı 
20 Drahmi 
20 İsviçre fr. 
20 Leva 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ~ilin 
Mark 
Zloti 
Pengo 
20 Ley 
20 Dinar 
Yen 

lsvec Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Banknot 

ç E 

Fransız Frangı 
Ingilız lirası 
Dolar 
Lıret 

Belga 
O .nmi 
lsviçre Frangı 

Leva 
Florin 

K 

Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pc:zeta 

Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
D'nar 
Yen 
Çe n"Vf'tS 

İsveç kuronu 

Alış Satış 

616.-
124,-
167,-

202,-
81,-
23.-

804.-
23,-
83,-
97,-
22,-
41,-
22.-
23.-
ıs.-
52.-
33-
32,-

934,-
48,-

228,-

L E R 

621,-
126,-
169.-

203 
82,-
24.-

8)6.-
24,-
84.-
98,-
23,50 
43.-
24.-
25,-
ı6,-
54,-
34.-
33.-

935.-
48.50 

230.-

Kapanıs 

lZ,06 
621,-
0,79,35 
9,62,90 
4.64,91 

83.71.50 
2,45,84 

64,42,36 
ı,17,44 

19,07,25 
4,24,iS 
5,81.43 
1,95.96 
4,21,-
4 51,40 

71l.S4.43 
34.96.33 

2.78.30 
ıo.as 

3,12.60 

ESHAM 

Iı; Bankası Mü- 90.-
.. N 9.50 

,. ,. H. 9,70 
Anadolu % 60 24 .GO 

.. 3 100 41,50 
Sirketihayrıye l':ı.-
Tramvay 29,25 

Bo'Tlnntı • Nektar S 50 
Tcrkos 16.-
R~ US 

Aı; ''\n Çimento 9.85 
Merkez Ilankası 58,-

0 m:ınlı Bankası 2· 50 
Telefon 12,50 
İttihat değirmencilik T. A Ş. 7,50 
Sark Degirmcnleri 0.70 
Sark merkcır; eczanesi 4,!SU 

lüasyonunu faydalı gören ve 
Belçika Frangının devalüasyo
nunu misal olarak gösteren bir 
:.ı:ümrenin mevcudiyetini göz. 
elen kaçırmamak gerektir. 

Fransa, bu mücadeleden mü
.zaff er olarak çıkmağa muvaf
fak olsa bile, buhranın tesirleri
ni hafifletmek, ve memlekette 
ekonomik bir gen=:1 ik elde ede-
bilmek için g-iriştiği işleri şim

dlik uzak bir atiye terketmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

Çok yakın hir ileri. bize Fran
sız Frangının ve onunla birlikte 
altın blokuna henüz sadık ka
lan Holanda ve isvicrenin ulu 
sal paralarının ilerisini belirte
cektir. 

Bu günlerde, acunda. ulusal 
paraların istikrarının biran ev
vel temini temayüllerinin ve bu 
hususta sık sık isidilmeğe baş
lanan arzuların tahakkukuna, 
altın blokuna sadık kalan son 
paraların da sarsılmış bulun-

Egemen Olmak 
I stigoruz !. 

[Başı 1 incide] 
Türk kıl·cı mazlumların ahına al· 

mış oluyordu. Bir memleket hürriye 
tine kavufuyordu. 

• 
Acunun üç büyük bölgesi (kıt'ası) 

Asya, Avrupa, Afrika Türk bayrağın1 
göğsüne ulusal bir rozet gibi takın
dı. Bundan onur duydu. 

Denizaşırı illerde: 
Cavalarda, Keçerat önlerinde, 

Mayorka adalannda, Albayrak 
egemenlik aşkının bir sembolü 
gibi göklere yüreğinin alevlerini fış· 
kırıyordu. 

Türk devleti elliden fazla taç ü ... 
tünde kuruldu. Türk kılıcı elliden 
fazla taç paraladı. 

Tanrı bi?.:e kılıcı taçlar para1amak, 
ulusları hürriyetlerine kavuşturmak 
için verdi. 

P·ütün acun dört asırdan öte uza
nan bu büyük panoramayı ayakta ıey. 
retti. 

Elpençe divan durarak! .• 
Buna, Türk ulusunun tarihe dedi

ği anrt, abide diyorlar! •• 

• 
Yayından fırlamıı bir ok gibi; 
Alevden bir ok gibi, Paris önleri

ne, Roma karşısına dikilen Atilaları, 
l!onra, Cengizleri, Helagulan, Demir
leri anmağa takatim kalmadı. 

Bütün bunlarla beraber dünya ta
rihi zaten bize dar geldi. Ve dar ge
lecektir. 

Nereye sığdırayım ki?!. 
Türk genci! 
An o günleri ki atalarının ellerin· 

deki keskin parlak, yalayik palalar, 
insanlığı düstüt~:i gecelerden kurta • 
ran birer 11\·k oldu. 

Geceleri 
0

Şİmşekler gibi yaran birer 
lfık ... 

Geceleri sabah yapan birer ışık ... 

• 
Türk genci! 
Gün geldi. Bütün bu ulusal varlı-

ğın yok olur ~bi bir hal aldı ... 
Ona bfü.'Ün acun, yok oldu, dedi. 
O vakit Atatürk haykırdı: 
"Türk ulusu vardır. Var olacak • 

tır!,, dedi. 
Süttün ulus Atanın ardı 11ra yürü· 

dü. 
Kadın, erkek, çoluk çocuk hepsi 

birden ... 
Türk yurdu bağrına saplanan kılıcı 

çekti. Gene onunla düşmanın vürei?'i
ni deldi. 

Ataturkt;n .;; .. n 1.:rlııl buldu. 
Ve bütün acun, Türk ulusu var, 

dedi!. 
Bugün yaşıyoruz. Ve yaşataca

gız. 

Y a~amanrn bellibaşh çarelerinden 
birisi karalarda, sularda, havalarda 
eı;eınen olmaktır. 

Sefler havalarımızın tehlikede ol
duğunu söylediler. 

Atalarımıza, zaman zaman karalar, 
sulnr dar geldi ise, şimdi havalar bize 
yol veriyorlar. 

Yurdu ve ulusu oralarda da bekle
yecc~i:z. oralara da ün salacağız. 

Yirminci a1ır ic:n-'e. gökler de; 
Türk rengini, engin göğüslerinde bi
rer rozet ~izi taşısın! •• 

Bunu cöreccğiz!. 
Eı:remen olmak istiyoruz. 
Yurdun, ulusun hürriyeti, erkinli· 

ği, istiklali için ... 
Egemen olmak istiyoruz. 
Erkinliğe ıusamıı uluslara örnek 

olsun diye .. 

Mat.mut Esat BOZKURT 
31-5-935 Büyakada. 

masınm belki de bir yardımı 
dokunabileceği ümit edilebilir. 

A H. 1. 

120 Bin Lira Veren Yurttaş 
Duygularını Söylüyor 

tarını soran arkadaşımıza de 
miştir ki: 

- Başbakan yurdun hava 
tehlikesine karşı ka ~: hazırlıklı 
bulunmadığını söyliyereh vatan 
daşları yardıma çağırdı. Benim 
yaptığım şey de bir yardımdır. 
Her yurdsever vatandaş gibi, 
hava kurumuna yardım icin mü 
racaat ettim. Verebileceğim pa 
rayı bildirdim. Bu p:ıra ite kaç 
tayyare alınabileceğini hava 
kurumu, bana bildirecektir. Fev 
kalade bir duygum ne olabilir?. 
Herkes gibi, ben de vatani va· 
zifemi ve borcumu yaptım.,, 

Oğlunun anlattıkları 
Abdurrahman Naci, Istan 

bulda Göztepede oturmaktadır. 
Rıdvanpaşa caddesinde 18 No. 
lu köşk kendisine aittir. Bir y~
zıcımızı da dün 'Joztepeye gön· 
derdik. Yazıcımız gördüklerini 
şöyle ahlatıyor : 

Göztepede ilk sorduğum yol
cu, Abdurrahman N:tcinin köş
künü biliyordu. Ve hemen gös
terdi.Geniş' ve muntazam bir 
bahçeye girdim.Köşkün kapısı
nı çaldım.Kendimi tamttım.Bt•· 
ni çok iyi karşıladılar.Abdurrah 
man Naci burada karısı, dört 
çocuğu ve annesile beraber otur 
maktadır. Çocuklarından üçü er 
kek, biri kızdır. İyi döşenmiş 
bir salona aldılar. Abdurrahman 
Nacinin en büyük oğlu 12 yaş -
larında Turgut geldi. Konuş -
tum ... Turgut diyor ki: 

- Babam dün sabdh bahçede 
oturuyordu. Gazete okuyordu. 
Gazeteleri okuduktan sonra, bir 
müddet düşündü. Ben de ona ba 
kıyordum. Ne düşünüyor, diye 
kendi kendime soruyordum. 
Hayretle yüzüne bakarken ha -
na : 

- Ofrlum iceriden bir k5ad 
kalem getir, dedi. getire.hm. liır 

[Baş tarafı 1 inci sayfada] 

telgraf yazdı ve postayc. gön 
derdi . ., 

Abdurrahman Naciyi bu gii • 
zel ve yerinde hareketinden do
layı kutlularız. 

BugUn büyük bir 
topıanh yapılacak 

Hava kurumuna üye yazılan
ların sayısı günden güne artı • 
yor. Yurdun, Başbakaı.ııı söyle
vi ile, bir hava tehlikesine karşı 
bulunduğunu anlayan vatandaş 
lar, hava kurumuna yardım için 
koşuşuyorlar. Bugün Cumuri • 
yet Halk Partisı vilayet merke
zinde büyük bir toplantı yapıla
caktır. Bu toplantıya bütün ce· 
miyet, müessese, kurum murah 
hasları iştirak edeceklerdir. Bu 
kurumlarda hava kurumuna yar 
dım için açılacak defterlerin ha 
zırlıkları ve muavenet görüşü • 
lecektir. Bütün vatandaşlar bu 
iş için seferber hale getirilecek· 
tir. Yarın sabah ta saat 10 da 
şehrimizdeki bütün kaymakam
lar hava kurumu İstanbul mer
kezinde bir toplantı yapacaklar 
ve mahallelerde kurulacak yar
dım teşkilatı etrafı.,c~ görüşe • 
ceklerdir. Her mahallede yar • 
dım defterleri açılacaktır. Hava 
kurumunun kaza ve nahiye kol
ları bugünden itibare.ı faaliye • 
te geçmiş bulunuyorlar. Bura • 
larda defterler açılnutşır. Va· 
tandaşla· buralara müracaat e • 
derek yılda verecekleri muay • 
yen parayı taahhüt etmektedir
ler. Hava kurumuna bütün var· 
lığiyle yardım etmeğe azmet· 
miş olan vatandaşların bu mu • 
kaddes isteklerini yerine getir· 
mek için, her türlü kolaylık gös 
terııt:l.cr..~ .... 

Nafıa · Bakanlığından: 
Haydarpaşada sif teslim şartile 20250 lira muham· 

men bedelli 2 7 O aded ray kaldırma aleti kapalı zarf usu· 
lile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 16 Temmuz 
935 salı günü saat 16 da Ankarada Bakanlık Malzeme 
Müdürlüğünde yapılacakdır. Kliring şarttır. 

İstek131erin tekliflerini 1518, 7 5 liralık muvakkat te· 
minat ve Ticaret Odası vesikasiyle birlikde 16-7-935 
sah güni.i saat 15 c kaçbr Bakanlık Malzeme Müdürlü· 
ğüne tevdi etmeleri 15.zımdır. İstekliler bu husustaki 
şartnameleri parasız olarak Ankara'da Bakanlık Mal· 
zeme Müdürlüğünden alabilirler. (2984) 

İnhisarlar Umum Miıdürlüğünden: 
İdaremizin Cibalide kutu fabrikası lokantası 5-6-935 

taı:hine müsadif çarşamba günü saat 14 .de pazarlıkla 
talibine ihale edileceğinden isteyenlerin şartname ve 
yc1-ıek listesini görmek üzere her gün ve pazarlığa 
iştirak etmek üzere 150 lira teminat parasiyle birlikte 
yt1 kanda yazılı ı;iinde Cibalide Levazım ve mübayaat 
Şubesindeki alım komisyonuna müracaatları. ( 2836) 

içinde, çalıdırasıya aşık oldu. 

l<IRMIZI VE SiY AH 
Fakat vazife bildiği şeye pek 

sadakatle bağlı olan Julicn'in, 
bir kere yapacağım dediğini 
yapmamasına imkan yoktu. 

Saat biri calarken yavaşçacık 
odasından cıktı ve evin cf enclisi
nin derin bir uykuda olduğuna 
emniyet getirdikten sonra ma
dame de Rcnal'in odasına gitti. 
O gün, sevgilisinin yanında da
ha çok bahtiyarlık buldu, çünkü 
oynadığı rolü düşünmediği an
lar da oldu. Gözlerini açıp gör
dü, kulaklarını açıp işitti. Ma
dame de Renal'in yaşı üzerine 
söylediği de Julien'in içine ra
hatlık verdi. Kadıncağız, hiç hir 
tasarı olmadan ve sadece bu dü
şünce yüreğini sıktığı için: 

aşık olarak bile yine bir uşak 
sayılacağı endişesi, bu budala
ca endişe de silindi. Julien'in 
coşkunluğu, çekingen sevgilisi
nin içine rahatlık verdikçe ka
dıncağız bir az bahtiyarlık da 
duyuyor ve sevdiği delikanlıyı 

tedkik gözünden de geçirmeğe 
başlıyordu. Çok şükür ki Juli
en, bir gece önceki buluşmala
rına bir eğlence değil, sadece 
bir galebe hali veren o üzentili 
tavırları o gece hemen hi~ ta
kınmadı. Madame de Renal 
onun bir rol oynadığının farkı
na varsadyı bunu anlamanın 
vereceği hüzünle bir daha bah
tiyarlığm ne olduğunu bile ha
tırhyamazdı. Cünkü b~mu, ara
larındaki yaş farkının bir neti
cesi diye karsılar ve artık ölün
ciye kadar iclen1rdi. 

"Hakcası, diyordu, melek 
gibi iyi bir kadm; güzelliğine 
de bir diyecek yok.,, 

Bir rol oynamakta olduğu 
fikrini hemen hemen tamamile 
unutmuştu. Hatta kendinden 
geçtiği bir anda bütün endişele
rini de itiraf etti. Bu hareketi, 
kadının kalbinde uyandırdığı 
aşkı son derecesine çıkardı. Ma
dame de Rcnal şimdi sevine se
vine: "Demek ki, diyordu, ben
den önce hiç bir kadını gerçek
ten sevmemiş!,, Julien'e, bir 
vakit ele geçirmekten pek 
korktuğu resmin, kimin oldu
ğunu sormağa da cüret etti; Ju
lien, onun bir erkek resmi oldu
ğuna yemin etti. 

Julien bu g-ibi düşüncelerdeJ1 
çok uzaktı. Onun aşla da yirıe 
yükselmek hırsından geliyordll• 
yoksul ve hor görülen bir adaf11 
olduğu halde böyle kibar ve g~ .. 
zel bir kadını ele geçirdiği içıtl 

imalı imalı konuşmaktan kacm
mıyan maclame Derville'in ağ
zından, düşmekte olduğu tehli
keyi en çirkin renklerle gösterip 
korkutacak ~özler dinledi. 

Madame de Renal, Julien'le 
yalnız kalmak fırsatını içi yana 
yana kolluyordu; ona, kendisini 
hala sevip sevmediğini soracak
tı. Huyunun hiç değişmez ha
limliğine rağmen birkaç defa, 
az kaldı, madame Dervill'e, ora
da bulunmakla cansıktığını his
settirecekti. 
Akşam bahçede madame Der

ville ne yapıp yapıp madame de 
R~nal'le Julien'in arasına otur
du. Julie:ı'in elini sıkıp dudak
larına götünneği bütün gün 
lezzetle hayal etmiş olan ma· 
<lame de Renal, ona bir kelime 
bile söyliyemedi. 

Hic umulmadık bu engel, ma-
aame ~de Renal'in halecanını ar-

STENOHAL 

tırdı. İçini kemiren bir endişesi 
vardı. Bir gece önce Julien'e, 
o.dasına ge~n:ıekle gösterdiği ih
tıyatsızlık ıçın o kadar sitem et
mişti ki bu gece gelmemesi ka
bil olduğunu düşünüp içleniyor
du. Bahceden erken ayt"ıldı ve 
hemen odasına cekitdi. Fakat 
biraz sonra dayanamadı, Julie
n'in kapısına gidip içeriyi dinle
di. Gönlünü kemiren şüphe ve 
aşk ateşine rağmen içeri girme
ğe cüret edemedi. Bu hareket 
ona aşağılıkların en kötüsü gi
bi geliyordu, çünkü köylülerin 
ata sözlerine bile girmiştir ( 1). 

Daha hizmetcilerin hepsi yat
mamıstı. Bunuıi. için madame 
de Re'nal, Julien'in kapısında 
durmanın büyük bir ihtiyatsız
lık olacağım düşünerek kendi 
odasına döndü. Onu beklemekle 
geçirdiği iki saat, azab içinde 
geçirilen iki asır gibi geldi. 

- Ben sizden on yaş büyü
ğüm! beni nasıl sevebilirsiniz? 
diye tekrar edip duruyordu. 

Julien böyle bir sebeple içlen
meği bir türlü aklına sığdıramı
yordu, fakat madame de Re
nal'in gerçekten üzüldüğünü 
gördü ve gülünç olmak korku
sunu hemen hemen unutur gibi 
oldu. 

Bir işçi oğlu olduğu için bir 

Madame de Renat aşk teori
lerine hiç zihin yormamıştı 
ama taşra şehirlerinde aşk sö
zü edildiği vakit, beylik mal şa
kaların baş konusu, mal far
kından sonra, yaş farkıdır. 

Artık genetiğin ateşine ka
vuşmuş olan J ulien, birkaç gün 

Madame de Renal, soğuk
kanlılık gösterip de biraz düşi.i
nebildiği vakitler, dünyada 
böyle bir bahtiyarlığın bulun
masına ve kendisinin bunu hic 
farketmemiş olmasına şaştıkç~ 
şaşıyordu. 

"Ah! diyordu, Julien'i on yıl 
önce, güzel sa)ıılabileceğim 
çağda tanısaydım ne olurdu?,, 

koltukları kabarıyordu. Tapın_ır 
gihi hareketleri, sevgilisinırı 
güzelliği karşısındaki coşkunlu .. 

f kJ• ğu nihayet kadına, yaş ar 
nın verdiği üzüntüyü unuttur .. 

"' 1 rPe· du. Madame de Rena , en 
deni memleketlerde otuz yaşrlli 
daki kadınların çoktan be~ 
edinmiş .oldukları h~y.at bil~: 
sinden hır parca nasıbı olsaY .

0 
ancak beklenihnedik zevkler~ .. 

....,acı'" 
lezzeti ve koltuk kabart11 '. 1~11 
yardımı sayesinde yaşıyah~ ·rıi 
bir aşkın cok sürmiyeccgı 
titriverek anlardı. . ek 

Julien, yükseklere crışfl'lıar 
sevdasını unuttuğu zartıafarı" 
madame de Renal'in şapka tıa)' .. 
na, elbiselrine bile coşarak ıda· 
ran oluyordu. Onları ko fAa .. 
mak zevkine doyamıyordu. ad 

(Arkası " O 
N. pı.fP. 

\ 
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CARŞI PAZAR 
ç· çek Pazannda 
Dolaştım! 

Karanfillerin Yanında Sakız 
Çiçekleri ... Ateş Renkli Kadi
fe Güllerinin Kolları Arasında 
Demet Demet Ortancalar ..• 
- Yedi veren karanfiline e • , - Gül işte, dedi, birinci gül! 

fendi! - Bu birinci gülün adı yok 
- Koklamağa kıyamazsm mu? 

böyle gülü! - Adım ne bileceğim (efen -
- Ya, sen ne verdindi? di) ... Her yetiştirdiğimiz gülün 
- Mozaikler, ortancalar, kü- adım mı belliyeceğiz? Erbabı 

peler ... Hüsnü Yusuflar ... Beğen saymış, tamam 3078 türlü gül 
beğen al... Kokla, kokla seç.. varmış! 

- Ispartarun gül bahçeleri Birisi atıldı : 
burada ... Babam!... - Çık, çık! .. (600) bine ka -

Mısır çarşısı arkasındaki çi- dar çık! .• 
çek pazarı hıncahınç ... Tam ye· - Atma be! ... 
rinde olarak omuz omuzu sök - - Bana inanmadımzsa git, 
müyor. Üç dört sokak aşırı yer- bilenlere sor! 
den kokusu gelen çiçeklerin içi- - Bilenler var mı sanki? Zi
ne girince insan, adeta sarhoş raat memurları da gelip bizdtn 
oluyor. Bu öyle bir çiçek sar - soruyorlar ... 
hoşluğu ki tutulanları adeta Derken aralarında bir bilgiç-
kendinden geçiriyor. Hepsi bir lik imtihanı başladı: 
arada görülemiyecek ne kadar - Kaç türlü hercai menekşe 
çiçek varsa, bu pazarda el ele, var, bil bakalım? .. 
gö:iüs göğse, yan yana, baş ha- - 240 bin .. . 
§a yatıyorlar. Karanfillerin ya- - Çık, çık ... Bir milyona ka-
nında sakız çiçekleri ... Ateş ren- dar yolu var ... 
gi kadife güllerinin kolları ara- O sırada, yolculardan biri, çi
sında demet demet ortancalar... çekçilerle aramıza girmişti; kıs 
Bir yasmen dalı, bir frenk asma- kıs gülerek bana döndü: 
sıyla karşı karşıya ... Bir menek- - Bunlar hüdayinabit bahçı
Şe gülü, bir hercai menekşenin vandır bay!.. Anadan babadan 
ayakları dibine serili ... Mini mi- gördüğü gibi gider ... Yetiştirdi
ni bir sümbül, bir gece safasının ği çiçeklerin ne cinsini bilir, ne 
kucağında r.:ıbah keyfi yapıyor cibilletini ... Gül mü, gül. Menek 

Re.nk renk yapraklardan, bur- şe mi menekşe ... Ondan ötesini 
cu burcu kokular fışkırıyor. Bir anları:~: !oh~m getirtir, tohu
kahkah iceei. ;m:u:ına babao:ı- nıu buyutu~ ~adan yapar,, -~-" 
tıa Rusmüş çiçeğine, bakıp bakıp l~ra yerleştırıp satar... Nesıne 
dilini çrkarır gibi işaretler yapı- lazı~ adı., sanı... .. 
:Vor. İki yediveren gülü, çok ço- ~ı~ekç~ler, y,olcunun bu soz -
c~kl~ analar gibi öi\er yana se- lermı dogruladıl~r:. _. . 
rılmış, yorgunluk dinlendiriyor- - Tanrının bıldıgını kuldan 
lar. ne saklayalım?.. Bunca yıllık 

Demet demet saksı saksı te- bahçıvanız ama, on tane çiçek 
neke teneke çiç~kler ... Kimi 'sar- adından başka bilmeyiz! .• 
1'llaşık olup sarılmış, kimi der - Bahçıvanla~a sordum: . 
top olup vermiş kendini ... Kimi - Bu mevsımde en çok hangı 
tomurcuk olmuş, açılayım, der, çiçek gidiyor? 
kimi filizlenmiş, uzanayım der. Kaşlarını çattılar: 
lier biri, kendi aleminde ve ken- - Eh ..• biraz gül, biraz da 
di sevdasında ... Boy boy, renk ortanca satıyoruz .. Geri kalam -
renk, koku koku çiçek!... nAa kulak asm~ ! .. Çıçe~ler de ma 

Bizim foto Hilmi, hangi biri- lum ya, ~evsım mevsım ... Ma -
nin resmini çıkaracağını bir • yıs ayı. gu! ayıdır. Bundan sonra 
türlü kestiremiyor karanfıller başlar ... Ah, o ka -

Elindeki objektifle ciçeklere ranfillerin güzelliği... İnsan 
tepeden baktı, yandaıi baktı, b~k?1a~~ k.ıyamaz,. b~~a.ğa ... 
Sağdan soldan baktı, hepsini bir ~~zım ı.şımız senenın bır ıkı ayı 
den yan ateşine aldı. Çat, çut... ~çı.ndedır: Yılda on ar, es~eriz, 
bo.~.runa resim çekiyor. ıkı ~!\.hı~~z ahş. ~erış edıp pa-

Bana kimsenin aldırış ettiği ra yuzu g~rme~ ıçın ... 
l'oktu. Fotoğrafçıyı görünce Bunu. soyledıkten S?~ra, .ka -
hepsi etrafımızı aldı; arada bir ~ıptan ışaret almış gıbı, hır a-
konuşmalar oluyor: gızdan haykırışmağa başlamış -

- Kim bunlar be?.. lardı: 
- Ziraattan teftiş gelmişler. - Hay yediverenlerim hay ... 
- Çeksin bizim de resmimizi Gözünü sevdiğim yediverenle -

bari!... ri ... 
Derken, birid farl:ma varmış, Bir müşteri, ağır ağır sokul -

ttraftakilere hd:er verdi: du: 
- Gazeteci bunlar! .. Tan g:ı- - Bu gülleri kaça veriyorsu-

~etesindcn gelmişler!.. nuz? 
Artık yanaşan yamısana: - Gülüne göre ... Sen hangi-
- Yaz bizi de ... Üsküdar Ah- sinden istiyorsun? 

ll'ıediye, Karanfil bahçesi 18 nu- - Şu penbe güllerden 1 
lnara. .. -Saksrsma ver 3 lira ... 

Bir ihtiy:ır çiçekçi soluya so- - Amma yaptın ha ... 
luya geldi: - Ver iki lira, öyleyse ... 

- En eskisi benim bunların... - Pahalı, pahalı ... 
Soso diye yaz... - Bir lira da vermez misin? 

Sen misin Soso'yu yazan? Vur tut pazarlıktan sonra, 
liepsi birer birer haykırmağa saksısı ile birlikte o canım gülü 
basladılar: 80 kurusa sattı. 
h - Yaz, Davutpaşada çiçekçi Çiçeklere bakıp gec:;en çok. 
"'-Iza... Koklayan da cok ama, alıcı vok. 

I" 

Çi~ek merakı 
Azalıyor! 
İstanbulun eski çiçek me

raklıları gün geçtikçe azalı
yor. Bir zamanlar, çiçek ye
tiştirmek; en tabii ihtiyaçlar 
arasında gelirdi. Hemen her 
kesin evinde küçük, büyük bi
rer bahçe bulunurdu. Bu bah
çelerde gülünden, menekşe
sinden, sardunyasına, gece sa
fasma kadar, çiçeklerin her 
çeşidi yetiştirilirdi. En fakir 
aileler bil .. , çiçeğe karşı sev • 
gilerini gösterirlerdi. Bahçesi 
olmayan evlerde; mini mini 
çiçek saksıları bahçe vazifesi
ni görürdü. 

Ev halkı, güneş doğunca, 
heme1' saksıların başına ge
çer, çiçek kokuları arasında 
kahvaltılarını ;.derlerdi. 

Yaşlı bir takım kadınlar 
vardı ki, bütün sevgilerini çi
çeklere vermişlerdi. Güller, 
karanfiller, ıtırlar, ortancalar, 
menekşderle donanmış bal -
konlarda, gece toplantıları 
yapılırdı. 

Bu yaşlı kadınlar, bir araya 
gelir gelmez hemen çiçek üze
rine sohbetler başlardı: 

- Benim kadi~e gülüne bir 
aşı yaptım, görme hemşire .. 

1·Hep böyle katmer katmer aç
tı! 

- Hercai menekşelerin ye
şile çalar bir rengini elde et
miş bizimki... Bakmağa kıya-

ı· 1 
mazsın .. 

- Yediveren güllerime ya
zrk oldu bu yıl. .. Basra çarp
mış, hepsi bozuldu! 

- Benimkiler de öyle ol
muştu. Göztaşı ile kükürt 
serptim. Bir şeycikleri kalma
dı. 

- Sen benim yeni açan sar
dun yalarımı görmedin galiba! 

- Sakız gülü ister misin? 
- Şebboylar~ d i -x .-

cek yoktur hani! .. 
- Leylaklarım, bilmem ne

den, bu yıl hiç koku vermiyor 1 
Ve daha böyle çiçek üstüne 
ne laf ıar edilirdi. 

Çiçek merakının azalmasın
da başlıca amil, e s k i geniş 
bahçeli evlerin ortadan kalk
masıdır. 1 ç i n e girdiğimiz 
apartıman hayatında çiçeğe 
yer verilemiyor. Tarhları ara
sına lavanta çiçeği döşenmiş, 
bin bir kokulu eski konak 
bahçeleri, ancak rüyada görü
lebiliyor şimdi ... Nadi~ bir gül 
f idam getirmek için, binlerce 
lirayı gözden çıkaran bahçe 
meraklıları, ç i ç e ğ e ancak 
Gü1hane Parkıncıa, Taksi 
bahçesinde rastlıyabiliyorlar. 

Çiçekçilerden biri bize dert 
yandı: 

- Görmüyor musunuz, haf
tada bir gün toplandığımız 
halde, hepimiz :,inek avbyo -
ruz. Şu çiçek pazarında her
birimizin 100 - 200 liralık sa
tış yaptığımız olurdu. Şimdi . ' 
ışler kesatlaştı. Herkes, bo-
ğaz kavgasında! K ara n. 
fil koklamakla karın doymu . 
yor ki. .. 

Sonra bir şey daha var: Bi
zim müşterilerimizin çoğu, 
ileri gelen memurlar, h a 1 i 
vakti yerinde kimselerdi. 

BeOen, hel)en de Bel)endil)ini al r 

ÇiÇEK BAHÇELERi Çiçekçilerin 
Bir Dileği Var Son yıllarda İstanbulun şehir 1 köy bahçelerinde biribirinden 

dışı bahçelerinde gerçekten gü- güzel güller yetiştirilmektedir. 
zel ve cinsleri itibarile şimdiye En fazla yetiştirilen güller, ren- Çiçek pazarının kurulduğu 
kadar yetiştirilen çiçeklerden gi penbe ve kokusu kuvvetli o - İş Bankası arkasındaki sokağın 
çok daha nefis gül, menekşe ve lan aşı gülleridir. Kızıl güllerin her metresi için belediye çiçek
di.ğer çiçekler yetiştirilmekte • de cinsleri git gide iyileşmekte- çilerden, mevkiin şerefine gö • 
dir. Senede 5 - 6 bin gül ve bir dir. re l~ - 25 kuruş arasında bir 
milyondan fazla muhtelif çiçek Şehir haricindeki bahçelerde, vergı almaktadır. 
fidanları yetiştiren bahçıvanlar 50 - 60 • 100 cins gül, bir o ka - Çiçekçiler, işlerin kesathğmı 
vardır. dar cins karanfil vetiştiren usta l ileri sürerek bu paranın biru 

Bilhassa ortancaların cinsleri bahçıvanlar vardır. daha indirilmesini istiyorlar. 

Ne y1zık ki, bakan var, kokrayan var, 
çoğaltılmıştır. Eskiden İstan • 1 Bu çiçeklerin mühim bir kıs
bulda ortancalar iki üç beş cinsi mı, pazartesi günleri kurulan 
geçmezdi. Şimdi ise, hem cins - çiçek pazarına getirilir. Bir kıs
leri çoğaltılmış, hem de nefaset- mı da, hususi satıcılar tarafın-
leri artmıştır. dan şehir içinde satılır. 

Nefis güller yetiştiren bahçe- En fazla çiçek sarfiyatı;, Be • 
ler de günden güne çoğalmak • yoğlundadır. Bir takım ayak sa
tadrr. tıcılan, bunları civardaki çiçek 

Topkapı, ,Edirnekapı, Yedi • tarlalarından ucuz fiyata alarak 
kule, Üsküdar, Kasımpaşa, Ar- Galatasarayla Taksim arasında
navutköy, Boyacıköy, Çengel - ki cadde üstünde. dolaştırırlar. 

alan yok! 
Bunlar diyorlar ki: 

- Bir tek çiçek, bir tek fidan 
yanın kilo çiçek tohumu satma· 
dan pazarı dağıttığımız günler 
oluyor. Son yıllarda bizimkisi, 
adeta "dostlar alış verişte gör • 
sün!,, gibi bir şey oldu. Belediye 
ise var yok dinlemiyor. Parası
nı alıyor. Seyyar çiçekçiler, biz· 
den daha fazla kazanıyorlar. 

Bunların yüzde sekseni An
karaya, şuraya buraya dağıl- · 
dılar. Bize, kala kala bir "çiğ
nem sakız parasına, iki saksı 
gül almağa gelen açıkgöz ve 
yağlı müşteriler kaldı. 

Böyle müşteri hiç olmasın 
daha iyi..." 

- Yaz, Balatta, Ermeni kili- Bir çir~kçi, ayrılırken, bana 
Sc!:ıi karşı~mda Taka Mihal... dert v~ndr: "-.....,. ____________ ,.,,,,ı.J 

. - Yaz, Kasımpaşad:ı, Büyük - Cice1~ pazarım:ı ka1ab~11~1-
P•Yn.lcde Gega... m gören rl" alrs verişimiz volun-

Ras~cle birine sordum: na sanır! Ha1bnki hensi g-el gec! 
- Bu güllerin hepsi senin İsin voksa, al güllerini, menek

bı":> ı. şel~rini karşına. içini cek dur! .. 
. -:- Benim ya ... İstanbulda en Sonra gene bir ağızdan hep 

bırınci gülleri ben yetiştiririm! birlikte bağrrmağa başladılar: 
Elimle bir gülü işaret ederek: -Yediveren gülüne gel efen-

ct· - Bu gülün adı nedir? de - di ! .• 
ını. - Mozaikler, ortancalar, kü-
Baktı, baktı, sonra: peler .•• Hüsnü Yusuf, beğen be-

ğen al... Kokla kokla seç ... 
Ve yolcular, akın akın, kimi 

bir gül goncasını uzaktan kok -
layarak, kim: bir ıtır yaprağını 
burnuna götürerek, hepsi de iç
lerini çeke çeke geçip gidiyor -
lar. 

RÖPORTAJCI Bahçıvan anlat.yor: Eski çiçek merakhları kalmadı ı 
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Yezen: NizamettinNAZIF 

ikinci Mehmede Konsfanfinin, 
E 1 Ya z ı s i y 1 e Ya z ı I m ı ş, B_i r 
. Namesi n i Verdi 1 er 

Gabriyel Tirevfzan bu iki yelkenliyi aceba Rumeli· 
h:sarı önünden nasıl geçirebilm şti? 

~ 13u şüphesiz korkulaca~ bir yorum. Paytahtnnm kapılan 
tehditti. Zira Bizansı müdafaa bugünden sonra artık kapan -
~e Bizansa yardnn işleri ne ka- mışlardır. Bizansı ölünceye ka
dar yavaş yürüyorsa Edirnedc- dar müdafaa edeceğim. Adil ve 
ki hazırlıklar da o derece hızlı en büyük hakim olan Allahm 
gidiyordu İkinci Mehmedin ikimizi de mahkemesi huzuruna 
çalışmasından doğan neticeler çağıracağı güne kadar mes'ut 
Bizans için pek korkunçt11. Sad- ol r,, 
razam Halil Paşa hükümd:uı - İkinci Mehmet buna cevap 
run tavsiye ve tehditlerine rağ- vermeğe bile lüzum görmedi. 
men Bizansa el altından haber- Zaten Karaca beyin kumanda • 
1er salmakta devam ettiği ve sındaki Türk süvarileri şimdi 
N enedik sefiri casuslarından al-
Öıg~ ı haberleri derhal kendisine Karadeniz kıyılarıyla Marma • 

rarun şimal kıyılarındaki Rum 
!bildirdiği için imparator da bu köylerine saldrrıp duruyorlar • 
korkunçluğa akıl erdirmiş bu - dı. Maamafih bu sırada Bizan -
lunuyordu. Bunun için "belki sa aa sağ-dan soldan az çok yar
ikendisini yumuşatırım,, ümidile dnnlar yağmağa başlamıştı: 
Edirneye bir heyet daha gön - Bir gün, hic beklenme~ 
derdi. Bunlarri.kinci Mehmede imlde Karadcni~en il§l_ bü~ 

.Xostantin'in ~l M'HIS.!).'la yazıl - ıWenedik kadırgası çıkagelmiş
mış bir namesini verdiler ki için- ti. Bunların Rumeli hisan Ö • 
de şu satırlar da vardı: nünden nasıl geçebildiklerine 

"Apaçık görüyorum ki ~ulh-· bütün şehir hayret etmişti. Gab
tan ziyade har:ba taraftarsın. riyel Tirevizan ve Zaharya Gı .. 
Sana çok samimi ve doğru ola- riboni kaptanların kumanda et
rak "senin hükmün altına gir - tikleri bu gemiler, Azak denizi 
meğe hazırım!,, dediğim halde kıyılarındaki Tana limanından 
bir türlü doğru söylediğime ağız ağza erzak yüklenmiş üç 
kanmak istemiyorsun. (3) büyük ticaret gemisini de bera-

''Varsın, senin arzun yerine berlerinde getirmişlerdi. Bun. 
ulaşsın! Artık benim işim Alla- fardan az sonra Kandiye'den 
ha kalmıştır ve bundan sonra şarap yüklü sekiz gemi ve dört 
ondan baş'ka kimseye yalvannı- Sakız gemisile biribirinden bü
yacağım. Eğer, sehrin senin e-
line geçmesi onun arzusuyla 

0 
_ yük ve silahla dolu beş Mora 

J k b yelkenlisi gelmişti. ( 4) 
raca sa una kim mani olabilir? Fakat bu gemilerden bir ço • 
:Ama ... Eğer Allah sende be - -· 1 lh gu içindekileri çıkardıktan son-
nım e su yapmak hevesini u -
yandıracak olursa bundan çok ra derhal yelken açıp Kostanti-
büyü.k saadetler duyacağım,pek niye'den uzaklaşmak istiyorlar-
bahttyar olacağım. Bununla be- dı. 
rabcr imzaladığımız bütün ant- (Arkası var) 
lann sana rüklettiği taahhüt - (3) Şilumbcrgcr'dcn. 
lerdcn sem kurtulmuş addedi - ( 4) Dükas'tan. 

1 EMLAK VE EYTAM BANKASI iLANLARI -ı 

Galatada Büyük Manok
yan Hanı Satılıkdır. 

'Esas No. 
254 

Mevkii ve nev'i Depozito 
Galatada Kemankeş mahallesinde 
Halil Paşa sokağındaki (Ömer 
Ahit hanına giden sokakta) 
yeni 21 No. lu altı kat kagir 
büyük Manokyan hanı. 6.000 lira 

Yukarıda yazılı han peşin para ile satılmak üzere ka
palı zarfla arttırmaya konulmuşdur. 

1.- İhale birdir ve kat'idir ve 24-6-1935 tarihine te
sadüf eden Pazartesi günü saat on birde ~nkarada İda
re Meclisimiz huzurunda yapılacakdır. 

2.- Uhtesine ihale olunan zat bedelini heman vere
tek teferruğ muamelesini yaptıracakdır. 

3.- Alıcı olanlar bir lira mukabilinde Şubemizden 
alacakları mufassal şartnamemizi okuyarak anda tarif 
edildiği veçhile teklif mektublarını ihaleye tesadüf eden 
24-6-1935 pazartesi ı:ünü saat ona kadar Ankarada 
,Umum Müdürlüğümüze ve İstanbulda Şubemize ver
meleri ve daha fazla tafsilat almak isteyenlerin her gün 

,Şubemize müracaatları ... (131) (2975).ı .-

B R i Ç 
Yeni ba;shyenler için :40 

Arkadaş tutmuşsa 

Söylenilen rengi arkadaş 
tutmuşsa ne yapmalıdır? 

Söylenilen renk dışındaki 
renklere verilen kıymetleri, 
eğer bu renkler hasım tarafın
dan da deklare edilmişse, hesa
ba katmamabdır. Böyle hare
ket ettikten sonra, dört löve
den yuk.ansı kadar tekrar art
tırmalıdır. Mesela bir karo de
diniz, solunuzdaki oyuncu bir 
kör söyledi, arkadaşınız karo • 
nuzu ikiye .çıtardı, sağınızdaki 
oyuncu körü ikiye yükseltti. 
Elinizi yoklarsmız, ilk dekla
rasyonu yaparken kör kağıtları
na verdiğiniz kıymeti indirirsi
niz. Bunu yaptıktan sonra beş 
lövelik bir kıymet kabrsa ko
zunuzu bir löve arttırırsınız, 
yani üç karo dersiniz. Altı lö • 
velik bir kıymet kalırsa iki lö
ve, yedi lövelik bir kıymet ka
lırsa üç löve arttırırsınız. 

Böyle bir hesapta yamn lö
veler umumiyetle bir löve sa
yılmalıdır. Mesela dört buçuk 
löve, beş löve sayılmalı Ye ar
kadaş biri üçe çıkannışsa, üçü 
dörde yükseltmelidir. 

Bununla beraber eğer arka
daş, evvelce bir müdafaa dekla
rasyonu olmadan, yalnız bir lö
ve arttınmşsa, bir:az ihtiyatlı 
davranmalıdır. Zira bu gibi 
yardımlar arttırmağı kesme -
mek için pek yetgin olmayan 
bir elle yapılabilir. 

Bir kıymetli renk deklare 
edilmiş ve eğer arkadaş bunu 
bir löveden ikiye çrkannışsa, 
beş lövelik bir elle üçe çrkma
mahdır. Çünkü manşa gidebil
mek ihtimali çok azdır. 

Hatta arkada§ tarafından tu
~lmU§ olsa bile. ilk r~ aöy
Iıyen oazan renk degiştinneği 
tercih etmelidir. Bu tercih için 
şunlar lazımdır : 

1 - Elde doğru iki renk bu
Iunmark: ö zaman beş kağıtlı 
ikinci renge değiştirmelidir. 

2 - tık söylenilen renk dört 
kağıttan ibaret olmak ve elde 
fazla onör lövesi bulunmak: Bu 
takdirde arkadaş bir löve tut
muşsa iki sanzatuya, iki löve 
tutmuşsa üç sanzatuya çevir
melidir. Bu suretle arkadaşa 
seçme hakkı verilir. Eğer arka
daşın ilk söylenen rengi tutma
sı kozlara ve kesilecek kağıtla
f'.a dayanıyorsa onun tekrar ilk 
renge dönmesi lazımdır. Yok 
eğer bu tutuşu onör lövelerine 
dayaruyorsa bu sefer iki sanza
tuyu üçe çıkarmalı, üçü üçte bı
rakmalıdır. Mesela ilk söyli
yen 

Kör: As, vale, 10, 5 
Karo: Rua, 10, 8 
Trefl: As, S 
Pik: Rua, 10, 9, 8 
Şeklindeki bir elle bir pik 

s~ylemişse ve bunu arkadaşı iki 
pıke çrkamugsa, iki sanzatuya 
çevirmelidir. Buna mukabil ar· 
kadaşm elinde mesela: 

Kör Rua, 9, 8, 7, 6 
Karo: 5 

Trefl: As, 4, 3, 2 
Pik: 8, 4, 2 
Varsa, ilk söyliycnin iki san· 

zatusunu yine dört pike değiş
tirmelidir. 

Yok, elinde mesela: 
Kör: Dam, 8, 5 
Karo: As, vale, 7, 2 
Trefl: Rua, 4, 3 
Pik: Rua, 10, 9 
Varsa, ilk söyliyenin iki san

zatusunu Uç sanzatuya çıkar -
mahdrı. 

Bilenler için 
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Kağıdı (S) vermiştir. 
(S) bir kör, (Ö) iki karo, 

(N) dört kör söylemiştir. 
(Ö) oyuna karo ruasile baş

lamıştır. 

{S) elindeki karoları mordan, 
bir defa olsun, kesemez. Çünkü 
(0) karo deklare ettiğine göre, 
ikinci karoyu hasnn da kesebi
lir. Diğer taraftan, ko7.dan bir 
löve kaybetse dahi elindeki ka
roları mordaki trefllerin üstü -
ne kaçmak şartile, (S) taahhü
dünü yerine getirebilecektir. 
Buna muvaffak olmak için, mo
ra trefl haricinde el geçirecek 
kağıt olmadığından, (S) tren
leri oynamağa başladığı zaman 
basımlarda hi; koz kalmaması 
lazımdır. Çünkü kestikleri tak
dime bütün treflleri yapmak 
imkanı kalmaz. Halbuki, eğer 
(S) sağlam kozlarını oY\ıar da, 
ouraaa olduğu gibi, hasımlar
dan birinde ·dört koz çıkacak 
olursa, bunun farkına ancak 
ikinci fövede varabilir. ö za
man da çok geçtir; çünkü, (0) 
ya kestirmeden trefllerini yap. 
mak imkanı kalmaz. Bu muhte
mel tehlikeden kaçınmak için 
cört kozun bir taraf ta toplana
bileceğini düşünerek, (S) ko
zun ilk lövesini hasnnlara ver
melidir. 

Bu suretle dördüncü elde 
kozlar biter ve artık (S) kesil
me korkusu olmadan trefllerini 
yapar. 

Prensip: 
Bazı hallerde morda sağlam 

\'e uzun bir renk bulunur. Bu 
renk eldeki lüzumsuz kağıtları 
kaçmağa yarar. Bu takdirde 
kaçılması lazımgelcn lüzıunsuz 
kağıtlar morda çok kısa veya 
bitmiş olan rengin kağıtlarıdır. 
Çünkü oyuncu, gerek hasım ta
rafından da kesilir korkusile, 
gerek mordan kafi miktarda 
kesemiyeceği için, bu kağıtları 
mora kestirmektense sağlam 
k~ğıtların üstüne kaçmağı ter
cıh eder. Böyle bir durumda 

w ' 
eger nasıl olsa kozdan bir löve 
kaybedilecekse, kozun ilk löve
sini hasma vermelidir. 

Askeri Fabrikalar Satınalma 
Komisyonundan: 

Bakırköy Barut Fabrikalarında 240 adet köhne Bi
don pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin 6 Haziran 935 
Perşembe ~ünü saat 14 de Fabrikada Satınalma komis
yonuna muracaat eylemeleri. (3012) 

lstanbul Yakası Tahsil Müdür .. 
lüğünden: 

93~ Mali senesi arazi vergisi taksitlerinin Temmuz 
ve Kanunuevvel aylarında olmak üzere ı'kı' ve b. 

· · k · ı · · ına ver-
f:;sı ~a sıtEen1~1ın d~ Adalar kazası hariç olmak üzere 

azı~~n, Y .. U, Kanunuevvel ve Mart aylannda ol
mak uzere dort ve adalar kazasında da Temm 
T . . . uz ve 
eşrmı sanı aylarında olmak üzere iki taksitte al - il" ı ınaca-gı an o unur •. (3040.);J .. 

Kapanmayan Yara 
Eskiden kara sevda derlerdi. 

Bu sevdaya tutulan zavallıla
rın ömrü ahla, ofla, hasretle 
geçer; yaralan bir türlü kapan
mazmış. Sevgiliyi bir defa, iki 
defa görmüşler, o da karşıdan. 
Sevmişler, fakat sevilmemişler. 
Çok defa sevgilinin bu sevda -
dan haberi bile olmazmış. Fa
kat bir kere olan olmuş; zaval· 
h bu bir görüşte aşk okunu ye
miş; seneler gei:tiği halde unu
tamazmış, yarasını öteki diln
yaya götürenler çokmuş. 

Bu zamanda kara sevda, ve
ba gibi, az işitilen ve görülen 
bir hastalıktır. Yalnız Hahcı
oğlunda Tosun sokakta Yaslı 
imazsile mektup yazan deli
kanlı bu hastalığa tutulmuş ol
duğunu ve üç senedenberi ne 
yaptise çare bulamadığını yazı
yor: 

" •.. Çamlıcadaki bağlarından 
sonra bir kere de köprü üstün
de gördüm. Ne beni gördü, ne 
benden tarala dönüp te bir ke
re baktı. Hepsi o :.adar ... Fa
kat o gündenberi içimde açtığı 
yara kapanmıyor. Kaç kereler 
Çamlıca yolunu tutup bağın et
rafında dolaştım. Kaç kereler 
köprü üstünde onun yolunu 
bekledim. Kısmet değilmiş. 
Onu iki kerecik görecekmişim. 
Yalnız rüyamda çok görürüm. 
Fakat kaybetmiycyim diye göz
lerimi bile açmam. Neye yarar? 

Ne iş tuttumsa hayır gelme
di. Seyahate çıkmak istedim, 
belki bir gün rastgelirim diye 
lstanbuldan a y r ı 1 a m a • 
dım. Kendimi kuş hevesine 
verdim, kuş tı !up besledim. 
Fayda vermedi. Üç senedir çe
kiyorum. Bunun bir ilacı, bu 
derdin bir devası yok mudur?.'' 

Bu derdin her-kese göre ge
vası zamandır, ama sizin der
dinize bu da para etmemiş an
laşılaf?.... Ancak bir hayalin et
rafına fazla saplanmış, dünya • 
dan elinizi eteğinizi çekmiş; 
galiba bahçeli bir evde eski 
tekke adamları gibi kuşlarla 
düşüp kalkmağa, başkalarile 
konuşmanıağa başlamışsınız. 

H e r k e s i n içine girsey
diniz, şu hayalile ömür tüketti
ğiniz güzelin bir benzerini bu -
lur, ötekini çabuk unuturdunuz. 
Bir aşkı geçirmenin bir kestir

sevilmek hevesi ... 
o 

Bakırköy, Cevizlik, Sıdıka 
imzasile g'-!en mektup 

" ..• Falııı doğruluğuna birçok 
defalar tecrübe ile kanaat ge· 
tirdim. Fal gelecek dedi, geldi; 
gelmiyecek, dedi; g e I m e • 
di. Uzun bir yolculuk gösterdi. 
Bu yolculuk çıktı. Belki on de· 
fadır açtığım fal bana sarı saç· 
lı, uzun boylu bir kadının rakip 
olduğunu gösteriyor. Halbuki 
sevdiğim adam bunu inkar et· 
tiği halde geçen gün böyle bir 
kadının yazıhanesinden çıktığı· 
nı görmüşler. Kendisile şiddet• 
li kavga ettim, ayrıldık. Bu de· 
fa da fal onun uzak bir yolcu
luğa çıkacağını gösteriyor. Dar
gın olarak ondan ayrılmak iste· 
mem. Halbuki kavga ettiğimiz 
için kendisine haber gönderme· 
ge de tenezzül etmiyorum. Da· 
ha doğrusu belki cevaı vermez. 
diye korkuyorum. Acaba ne 

k
. ., 

yapsam ı ... 
Fallar hakkında bizim fikri• 

mizi sormaya bile lüzum gör
mediğinize göre sizin fala ba
kıp yapacağınız işleri tayin et• 
mek yolundaki garabetinizi bir 
tarafa bırakalım ve sevgilinize 
müracaat edip etmemek hak· 
kmdaki sorgun uza bakalım: 

O kadar lüzumsuz yere kav
ga etmişsiniz ki, ondan size bir 
müracaat beklen:eyin. B i r 
adam, belki de iş güç sahibi bir 
adam yazıhanesınden sarışın bir 
kadın çıktı, diye kendisile kav• 
ga eden sevgiliye artık aldırış 
etmese haklıdır. Tabii size kim 
bilir ne kadar teminat vermiş· 
tir, siz dinlememi sinizdir. 
Bundan sonra yapılacak şey, 
kusurunuzu itiraf edip, bütün 
yaptıklarınızın onu ne kadar 
kıskandığ~ıp~ı v~. Qnu ne k.adar 
sevdiğinizı t;ôsteraiğini söyle -
mek veya yazmaktan ibarettir: 

- Ne yapayım, deyiniz. Seni 
o kadar seviyorum ki, sokak• 
tan geçen bir kadının bile se• 
ninle münasebetinden şüphele
niyor, kıskanıyor, kendimi yİ• 
yorum. Böyle bir çılgınlık ha• 
/imde seni de sinirlendirdim. 
Artık bu deliliğimi sana belli 
etmiyeceğimden emin ol. 

Böyle sözlere erkekler çabuk 
inanırlar. 

me yolu da başka bir aşka tu- a~~~~~~~~~~~ • 
tulmaktır. Hani bazı azgra Bırincı sınıf fenni SÜNNETCİ 
hastalrklan, daha azgın hasta- EMiN fiDArf 1 

lıklann mikroplarilc geçiriyor- Evlerde. hususi hastanelerde 
lar ya, onun gibi." _ sünnet yapar. Büyüklerin işleri- 1 

e ne devamına mani olınaz Anka-
Feneryolu Yaver Ağa soka· adan davet kabul eder Beşiktaş ı 

Erib apartımanı. Telefon: Ka-
ğında A. Baygın imzasilc bir •- bine 44395, ev 40621 ~ • 
mektup: 

" ... Geçenki bir yazınız beni Ankara ikinci Sulh Hukuk 
de düşündürdü. Biraz şişmanlı- Hakimliğinden : Maraş Eski 
yorum: ev içindf: giyinmeğe Ziraat Bankası memurlarından 
pek ehemmiyet vermem. So-

ölü Sabit kızı Melahat'e : 
kakta da pek inceden inceye 
giyindiğim yoktur. Acaba ko· 
cam üzerinde bu lilaytlrğım 
tesir yapıyor mu? Ben de onun 
eskiden farklı olan halini sezi
yorum da onun için size bunla
rı yazdım." 

Sizin dikkatinizi çeken yazı
mızı tekrar tekrar okuyunuz: 

Ankara'da mllk~m taygar ~ 
ğullan vekiii Avı...ıkat Hüsnü' 

nün mahkemeye ikame ettiği 
Ankara Atpaznrında Çengel 

hanı denmekle maruf hanitl 

şuyuunun izalesi taksimi kabil 
olmazsa satılmasına mütedair 

davada : gelüp bir defide bulun· 

manıza dair 28-4-935 saat 14 
günlemeçli davetiyede mübaşi· 
rin vermiş olduğu meşrubat

tan adresinizin malfun olmadığı 
anlaşılmakla ; talep ve usulu 

Bir erkeği karısına bağlayan 
sebepler arasında kadının cazi
besi başta gelir. Cazibe güzel
lik gibi değil biraz gayretle ik
tisap edilmesi mümkün bir has
lettir. lyi giyinmek, iyi görün
mek ve iyi konuşmak ... İste ca
zibenin esasları. Sokakta~ değil, 
evde bile hele kocıımzın yanın- 141 inci maddesine tevfikan ya-
da asla dikkatsiz görünmeyin. 
Sinema meraklısı olduğunuz 
anlaşılyor. Orana dikkat etme
diniz mi? ·En sevilen ve beğe· 
nilen kadınlar; kirpiksiz, kaş
sız, bumu büyük, ağzı büyük 
olduğu halde en cazibeli olan 
kadınlardır. Şişmanlamarnağa 
da bakınız. Şişmanlık kadında 
ne cazibe bırakır, ne sevmek, ne 

pılacak tebliıratın i15.nen icrası

na karar verilmistir. Muhake .. 
me 25-6-935 saat 9.30 a mual

laktır. Gelüp bir defide bulut\'" 
mamz ; veya bir vekil gönder'" 

·meniz aksi halde gıyap kararı 
verileceği lüzumu ilan yotuile 

bildirilir. (2985). 
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Yunanla at'et yUz metronu11 finatlnde - Stilos gOlle atarken 

ISTANBUL . ., 
• A1tmcı İstanbul bayrammm 
~ gün programındaki numara
~dan, sırıkla yüksek atlama • 
~ başkaları, dün Taksim sta· 
"Qlda yapıldı. 
!.:_Atletizm meraklısı bir haylı 
"llllse bu müsabakaları seyre 
~elrnişlerdi. Seyircilerin çoğu 

Urnlar ve ecnebilerdi. 
. 26 kişilik bir hakem heyeti • 
~n kontrolu altında müsabaka • 
tlı~a tam saat on beşte başlan .. 

Aıüsabakalardan bir kısmına, 
~tldiklerini haber verdiğimiz 
ç Yunan atleti Mantikas, Yor
~akoplos ve Silas da girdiler. 

Unanh atletlerden başka, bu 
(ne, Ankaralı atletler de işti
alt ettiler. 

Birfnçfler 

c] l:>ün yapılan on üç müsabaka 
al\ altısının birincilığini Yu • 
~' diğer altısının birer birinci
~~1ni Ankara, Fenerbahçe, Ga· 
t tasaray, Güneş, Beşiktaş, ts
t~nbulspor atletleri aldılar. Ge
bı· ~alan bir müsabakada ise dört 
(j ltınci ayni dereceyi bulduklann 
t ~ bu müsabaka pazar günü 
e rar edilecektir. 

ta. ı_oo metre: Birinci, 11 5/ 10 
iıt;tıye ile Mandikas (Yunan); 
Ilı 1nci Raif; üçüncü Hakkı (bu 

11csaf enin rekoru 1931 yılında 
1/ 5 saniye ile Semihdedir) 

~ 800 metre: Birinci, 2 dakika 
(:aniye 2/ 10 ile Corgakoplos 
( Unan); ikinci Ömer Besim. 
ltfiu rnesafe rekoru 1931 yılında 
~ arancoplosun 2 dakika 3 sani· 
e l / 5 idir). 
~ıo metre manialı: Birinci 16 
ilt· Y_e ile Mandikas (Yunan); 
Ilı lncı Sedat, üçüncü Melih (bu 
lsesaf enin rekoru 1931 yılında 

l / 5 ile Kolierdedir). 
s
0
3ooo metre: Birinci, 9 dakika 

(f'..:~iye 1/ 5 ile Riza Maksut 
~"'lllleş); ikinci Galip, üçüncü 
l'ıt t?nzi. (Bu mesafenin eski reko 
lg 9 dakika 51 saniye 1/ 5 ile 

33 yılında Teoharidisde idi). 
ı 9 ısoo metre: Birinci, 4 dakika 
(\'Saniye 8 / 1 O ile Y orgakoplos 
't Unan); ikinci Recep, ü~üncü 
t toharidis. (Bu mesafenin eski 
tltoru 1932 yılında 4 dakika 22 
'iye ile Karancoplosda idi). 

iOo metre: Birinci, 51 saniye 

9110 ile Mandikas (Yunan); i· 
kinci Münci, üçüncü Tubini (Bu 
mesafenin rekoru 1930 yılmda 
51 3/ 5 saniye ile Kolierdedir). 

Yine dört yüz metreye müsa
baka harici giren atletler arasın 
da Ankaradan Salahaddin bi · 
rinci, Emin ikinci, 'suat üçüncü 
olmuşlardır. (Birincinin derece 

Müsabakaları seyir edenler 

ATLETiZM 

Haydar yUksek atlarken 

si 56 2/ 5 dir) • \ Fikret (eski rekor 1934 yılın • 
Gülle atma: Birinci 13,44 met da 51,94 metre ile yine Karaka

re ile Veysi (İstanbulspor); ikin şın idi) 
ci Sil~s (Yunan); üçü~cü Ateş Nası! oldu? 
İbrahım. (Bunun eskı rekoru 
1934 yılında 13,04 metre ile A· 
teş İbrahimde idi.) 

Yüksek atlama: 1,76 metre 
ile 1932 yılında rekoru Galatasa 
raylı Haydarda olan bu müsaba 
kada Haydar, Pulyos, Sedat, Ci 
hat 1, 7 5 metre atlamışlar ve be 
rabere kalmışlardır. Bu müsaba 
ka yarın tekrar edilecektir. 

Disk atma: Birinci 4 7 ,44 met 
re ile Silas (Yunan); ikinci Vey 
si; üçüncü Naili. (Bunun eski re 
koru 1931 yılında 38,97 metre 
ile Veysi de idi). 

Uzun atlama: Birinci 6,56 
metre ile Hüseyin (Ankara); i
kinci Tevfik; üçüncü Semih Lut 
fi. (Bunun rekoru 1934 yılında 
6,75 metre ile Tevfiktedir). 

Üç adım atlama: Birinci 13,11 
metre ile Pulyos (Fenerbahçe); 
ikinci Zeki, üçüncü Selim. (Bu 
nun rekoru 1933 yılında 13,53 
metre ile Petkofdadır). 

Cirit atma: Birinci, 56,36 met 
re ile Karakaş (Galatasaray); 
ikinci Mahmut Nedim; üçüncü 

Yüz metre çok heyecanlı oldu, 
Raif çok iyi koştu, Yunanlı Man 
dikas bir göğüs farkile kazan • 
dı. Derece pek iyi değildir . 

11 o metre manialıda Yunan 
1ı Mandikas çok rahat koştu. Fa 
kat derecesi geçen seneki kadar 
iyi değildir. " 

800 metrede Ziya başta çık· 
tı ve enerji sarf ederek rakiple· 
rini çok açtı. Böyle bir koşuda 
bu fena bir taktikti. Nitekim 
ikinci turda mesafeyi yavaş ya
vaş kapatan Yunanlı Yorgakop 
los başa geçti ve iyi bir farkla 
birinciliği aldı. Başlangıçta kuv 
vetini harcayan Ziya yarışı biti 
remedi, bu mesafenin eski kahra 
manı Ömer Besim ikinci oldu. 

3000 metrede birinci gelen 
Güneş atletlerinden Riza Mak· 
sut en arkada yarışa başladı. 
Turlar biribirini kuvaladıkça 
o da rakiplerini birer birer geç 
ti ve en sonunda en kuvvetli ra
kibi akşam koşusu kahramanı 
Beşiktaşlı Remziyi de aştı, çok 

BAYRAMI 

geçmeden Remzi tekrar Rizayı 
geçti. Mukavemet yarışı olması 
itibarile pek heyecan vermeme
si lazım ~elen bu yarış adeta he 
yecanlı oldu ve halk ayağa kal· 
karak koşucuları teşvike başla
dı. Son turda Riza Maksut yine 
geçerek çok güzel bir stil
le rakiplerini açtı, açtı ve iyi bir 
derece ile birinciliği aldı. 

1500 metrede Yunanlı Yorga 
koplos rahat ve güzel bir koşu 
yaptı; iyi bir derece ve haylı 
farkla yarışı kazandı. 

-ıoo metreye Yunanlılar gir· 
mediler. Birinciliği alan Beşik· 
taşlı Raifin derecesi iyi değildir. 

Gülle atmada lstanbulsporlu 
Veysi güzel bir varlık gösterdi 
ve rekoru kırdı. 

Yüksek atlamada biribirine 
yaklaşan atletlerimizin çoğalma 
sına ve hepsinin iyi bir stile sa· 
hip olmasına seviniyoruz. Dün 
ayni derecelerle berabere kalan 
dört atletimizin yarm bir rekor 
kırmalarını dileiz. 

Diskte Yunanlı Silav çok se
ri dönüşü, mükemmel stili ve 
diski fırlatıştaki kolaylığile çok 
takdir edildi. Eski rekorunu kı· 
ran Veysi bile Yunan atletin 
den beş altı metre kalıyordu. 

Uzun ve üç adım atlama de. 
receleri iyi değildir. Tevfik ge· 
çen seneye nazaran Eonnunda 
değildir. Ankaralı Hüseyin ile
risi için vaadediyor. 

Cirit atmada Galatasaraylı 
Karakaş en kuvvetli atletleri -
mizden biri olmuştur. "Atatürk 
spor günü,, nde 56,64 metre ile 
Balkan rekorunu kıran Kara • 
kaş, dün de 56,36 metre atarak 
kendi kolej rekorunu kırdı. 

Kırdan rekorlar 
Yukarıya dünkü teknik sonuç 

ları yazarken parantez içine al· 
dığunız rekorlar, İstanbul atle 
tizm bayramı ve diğer bir tabir 
le kolej rekorlandır. 

Dün bu rekorlardan altısı kı· 
nldı. Bunlardan Yunanlılar ta· 
rafından kırılanları saymazsak 
atletlerimizin kırdığı rekorlar 
şunlardır : 

1 - İstanbulsporlu Veysi 40 
santimetre farkla gülle rekoru· 
nu kırdı. 

2 - Yine lstanbulsporlu Vey 
si 2,08 metre farkla disk reko
runu kırdı. 

3 - Güneşli Riza Maksut bir 
saniye farkla 3000 metre rekoru 
nu kırdı. 

4 - Galatasaraylı Karakaş 
cirit rek )runu 4,70 metre fark· 
la kırdı. 

Yarın Taksim stadında yine 
atletizm müsabakaları yapıla • 
caktır. 

S. O. Savcı 

Satikaa mania atlarken 
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"M El N KAMPF,. 

KAVGAM 
H i t 1 e r' i n ya z d ı ~ ı k i ta b 

[BU. ESERDE ILERJ ki devlet adamlarına güven ol
SURÜLEN DUŞUNCE maz. Bunlar söz verebilir!~ 
VE DUYGULARLA HiÇ fakat bu sözü tutmazlar. 
BIR BAGIMIZ YOK • Hitler, hatta daha ileri gide
TUR. BU TEFRiKA Yl rek. Moskovada iktidarı elle
BUTüN DUNYADA DE- rinde bulunduranların kanlı adi 
Dl KODU UY ANDIR - canilerden ibaret olduklarını 
MIŞ SIYASI BiR VESl· söylüyor. Ahvalin akla gelmez 
KA OLARAK NEŞRE- yardımı ile koca bir memleket 
DiYORUZ.] içine yayılmağa muvaffak ol

muşlar, milyonlarca münevveri 
mahvetmişler ve on sen~denbe
ri tarihte bil~ görülmemiş me
zalim yapmışlan:lır. Bundan 
başka Rusyanın bu muvakkat 
sahipleri Yahudidirler. Alman
yanın mahvini isterler. Böyle 
bir düşmanla ittifak yapılır mı? 

Rusya bolşevizme düşmekle, 
nüfusunun, münevver kısmını 
'kaçırmıştır. Bu yüksek sınıf 
Hitler'e göre Cermen ırkından
dır ve Çarlık devrinde Rusyaya 
kendi bünyesini vermiş olan bu 
sınıftır. 
İslavlar bir hükumet teşkil et
mek iktidarında insanlar değil
dirler. Rusyamn tarihi buna 
güzel bir misaldir. Bir avuç 
Cermen bu şekilsiz kalabalığın 
başına geçerek, onu bir hala 
y~la sokmuşlardır. Çok aşağı 
mılletler vardır ki, bir hükumet 
olmak seviyesine. yükselebil
mek için Cermen ırkından teş
kilatçıları, hatta kendi istekle
rile çağırmTillardır. 

Rusya ise şimdi büsbütün 
Yahudilerin eline düşmüştür. 
Fakat ruslann kendi becereme
dikleri işi, Yahudiler de uzun 
müddet idare edemiyecekler • 
dir. Çünkü Yahudi, teşkilatçı 
ıbir unsur olmaktan ziyade, fe
satçı bir unsurdur. 

Bitler bu düşmanı "tufeyli" 
olarak görüyor ve diyor ki: 

"Bir ağacın ökse otu ile an
laşmasından istifadesi yoktur.,, 

Sonra Rusyamn kurtulama
dığı tehlike, Almanyayı her za
man tehdit etmektedir. Bu teh
like nedir? 

Rus • Alman andlaşmasmm 
taraf tarı olan burjuvalar, o ba
sit kafaları ile Almanyanın k~ 
münizmden ve bolşevizmden 
artık korkacak bir tarafı kal
madığına kanidirler. Halbuki 
bu budalalar bolşeviklik ile Ya
hudiliğin ayni şey olduğunu 
bilmezler. Halbuki Yahudiler 
yeryüzünde h a k i m i y e t • 
lerini kurmak için, Rusyayı ele 
geçirdikten sonra, gözlerini Al
manyaya dikmişlerdir. 

HAL 

HALE BiN KALASI 
Bu koca imparatorluk elbet

teki çökecektir. Hitler pek ya
kın gördüğü bu çöküntü zama
nında Almanya için "vazife" 
saatinin de gelmiş olacağım 
ıhaber veriyor. 

Yahudilerin dürtya hakimiye
tini ellerine geçirmelerine ma
ni olmak için, ilk yapılacak şey 
lerden biri de Sovyet Rusyaya 
karşı cephe almaktır. 

-- ( Dünyanın en eski şebirlerin
h~ t:aıyanın inki§afınm aley - den biridir. Bu şehin:le 4,000 se-
hınedır. b · · 1 tu kta 

Yeni bir İskenderi Kebir mu
harebesi yapılacak, büyük kıt
alann üzerinden geçilip gidile
cek değildir. Sadece seçilecek 
müstemlekelere Alına., köylü
leri gönderilecek, bu suretle
Alrnan sapanı. Alman kılıcının 
eserini tamamlıyacakur. 

Fransaya gelince, Almanya· neden erı ınsaı_ı ar ~ .. rma . ~ 
nın bu memleketle anlaşmasına dxrlar. Bu şehıre mılat~an ıki 
imkan ve ihtimal yoktur. Ya- asır evvel de Halep denıyordu. 
km, uzak bir istikbalde bu dev- Bu şehir muhtelif istilalara uğ
leti yrkmak laz~d!r. Hi~ler'in ramışsa da el' an benli ~ini muh 
Fransaya karşı_ ş.ikayetlerı çok- hafaza etmektedir. Şimdi Fran
tur. Y emeklerını, hatta şarabı- d d 200 000 

Almanya olsa olsa, belki ln
gil tere ile bir ittifaktan hayır 
umabilir. İngiltere eğer Alman
ya ile harp etti ise, o zaman 
Almanyamn denizde. müstem
lekede, sanayide, ticarette kud
retini göriip kıskandı ı i indi. 

d h. F Ya sız mandast altın a ır. . 
nı a ı sevmez. ransayı • 
hudilcrin ellerinde kullandıkla- nüfu u vardır. Bu memleket i-

Hitler'in açıkça konuştuğu Kendisinden kuvvetli bir dev- rr en büyük alet olarak bilir. mendif er ve tayyare yollarının 

bu fetih emelleri, Rusya ile Al- let İngiliz politikasının an'ane
sine sığmayordu. Halbuki vazimanya arasında herhangi bir 

ittifakl kökünden kaldıran se- yet şimdi öyle değildir. lngil -
tere dahi Almanyayı devir-

beplerdir. Harbi takip eden mekle maksadına vasıl olmu 
yıllarda bazı Alman devlet 

sayılamaz. Çünkü bu sefer kar-
adamları Ruslarla bir pakt ya- • 

şısında, yine politikasının an a
pılmasının faydasına inanmış -
lardı. Bitler buna tamamile nesine uymayan bir Fransa 
muarızdır. peyda olmuştur. 

Bir kere Almanya ile Rusya: Bitler, günün birinde lngil • 
uzak yakın bir harp ihtimaline terenin Fransaya karşı Alman
kaı;şı birleşmek isteseler, orta- ya ile birleşmek zaruretinde ka
ya çıkacak muazzam ordu ve lacağma kanidir. 
teknik kuvvetinin de tekevvü • 1 talya ile de bir anlaşma ya
n üne bile meydan vermemek pılabilir. Çünkü Fransanın Av
ıcın, İngiltere ile Fransa hiç rupada bugünkü fai:k kuvvetini 
şüphesiz saldıracaklar ve pat- daha ziyade takviye etmesine 
l~~yacak muharebeye Rusya de- 1 talyanm pek te memnun ol
gıl. fakat Almanya sahne ola • ı maması ger ktir. l talya harbe 
caktır. Felaketle neticelenecek girdi ise, Fransayı büyültmek 
olan bu ha~pten sonra artı!k Al- ı ıcin degil, Adriyatiğin şark sa
manya belıni doğrultamıyacak- hilini tutan devleti devirmek 
tır. rçin girmiştir. Fransanın kud-

Dahası var. Rusyanm şimdi- reti ne kadar artarsa, bu artış 

.. TAN " m tcfnkast : 37. l neticesi de şu oldu: Pılıyı pırtı
yı topladı, hemen Fransaya kaç 
tı. Par.iste bir iki saat kaldıktan 
sonra, bir sabah Tuluza gitti. 

Araştırmalar:mın başından -
beri talihi de hep kendisine yar
dım ediyordu. Orada Brassard 
isminde eski acentelerinden ve 
şimdi avukatlık yapan birine 
rastladı. Brassard yeni bir iş çı

Ed gar Wal\ace kar ümidile yolcuyu iyi karşıla-
dı. Fakat Tuluza neye geldiğini 
ögrenincc. harareti gecti: 

kakat Froyaut hiç te o fikir
de değildi. Bütiın işleri Heggit' 
jn eline bırakmak istemiyordu. 
Bu emniyetsizlik acente müdü
rünün hoşuna gitmedi: 

- Bunu bilmiyorum, dedi, 

• Biz bu satırlarla Hitler'in ki-
tabı hakkında bir fikir venne
ğe, adamla eserini daima kita
bından şaşmıyarak aksettiııme
ğe çalıştık. 

Şu var ki, Hitler'in Mein 
Kampf'ı yazdığı zamandan bu
güne kadar ahval ve şerait çok 
değişmiştir. İktidar mevkiine 
geçtikten sonra edindiği tecrü
belerle programım değiştinne
si ve o zaman iyice kavnyama
dığı müşküller karşısında şim
di daha mutedil bir yola girmiş 
olması pek muhtemeldir. 
Teşebbüsünün ne netice ve

receğini, tarihte büyük, küçük 
nasıl bir iz bırakacağını kimse 
kestiremez. 

Fakat buna mukabil kitabını 
okuyan.herkes, Hitler'in o za
manki düşünceleri hakkında 
kendi kafasına göre bir· hüküm 
verebilir. 

Bitti 

- Ne hadisesi? 
- Lightman'ı idam edecek -

lerdi. Celladın muavinleri gali
ba çok içmiş olacaklar ki, giyo
tinin bıçağı istenildiği gibi işle
medi. Üç defa düştü, üçünde de 
bıçak bir tarafa takıldı ve malı· 
kumun boynu dfü::medi. O za -
man seyirciler isyan ettiler, 
mahkumun hemen hapishanede
ki höcresine götürülmesini iste
diler. Evet, Kızıl çcnber işte bu 
suretle ölümden yakayı kurtar
mıştı. 

Froyant o kadar şaşırmıştı ki 
bu esnada elinde bulunan fin -
can düştü, kırıldı. 

- Ne dediniz? dedi, ne dedi
niz? 

- Lightman'ın bir adı da 

geçtiği bir merkezdir. Burada 
modem oteller ve büyük ban -
kalar yapılmıştır. Fransız man 
dası altında bulunan halk el'an 
eski adetler içinde yaşamakta

dır. Bu şehirde birçok tarihi 
abideler vardır. Bin bir gece 

hikayelerini an-dıran bir kapalı 
çarşısı vardır. Burası ecnebile-

rin buluştuğu bir yerdir. 

1 - 13 ün~ü asırda yapılmış 

olan Halep kalesi 30 metre 
yüksekliktedir. 

2 - Darı pişiren bir kadın. 

3 - Dan eleyen bir Halepli 
kadın. 

4 - Meşhur bir falcı. 

s - Mektebe giden bir Ha-
· ıepli kız. Kısmen asrileşmiş, 

fakat peçeyi yüzünden atama-
mıştır . 

- Jules, Kızıl çenber mesele
sini hatırlarsın değil mi? 

- Evet, çok iyi hatırlarnn. 
Yarım kalan idam sahnesinde 
ben de hazır bulunmuştum.Çok 
müthiş bir şey olmuştu. 

Froyant sordu: 
- Bu adama nıçm "Kızıl 

çenber,, demişler? 
- İşareti vardır da ondan. 
Avukat elini boynuna götür

dü. Boğazının etrafında bir Kı· 
zıl .çenber peyda olduğunu söy· 
ledı. 

Froyant bu sözleri dikkatle 
dinledi. Hakikat. yavaş yavaş 
gözlerinde canlanıyordu. Sor · 
du: 

- Ondan sonra ne oldu? 

- Böyle düşündügünüze çok 
müteessifim, dedi, ilk tahkikatı 
hatta bizzat ben yapmıştım. Si
zi temin ederim ki. aradığınız 
adamı bulmak bundan sonrası 
için ı_:ok kolaylaşmıştır. 

Froyant bunun böyle olaca • 
ğmı muhatabından iyt biliyor -
du. Fakat bu işi bizzat takip et-
mek niyetindeydi. w ,. 

Heggit'ten ~l~ıgı malum~t 
üzerine. müşterısı b~lundua-u 
muhtelif bankalar nezdınd~ tah
kikatta bulundu, bu tahkıkatın 

cünkü ben agırcezada avukat -
lık yapmıyorum. Fakat bana 
söylediginiz şey, vaktile epeyi 
dedikoduyu mucip olmuştu. 
Maznun Marl'ı pek iyi hatırlı -
yor.um. Sonra bir İngiliz daha 
vardı. 

- Lh~htman mı? 
- Evet... iki haydut. •. Biri 

Nim kasabasında bir bankanın 
kasadarı ile bir memurunu öl • 
dünnüştü İkisi de burada Tu -
luzda bir cinayet işile atakadar 
görürunüşlcı:di. Bunları iyi ha -
tırlıvornm. Hatta feci bir hadi
se de olmuştu. 

Kızıl çenberdir... Bunu herkes 
biliyor. Eğer bu mesele sizi çok 
alakadar ediyorsa, katiplerim -
den birini çağırayım. Çünkü 
muhakemesi görülürken o da 
bu dava ile çok alakadar olmuş
tu. 

- "Kızıl çenber,, denilen 
~~g~~man'ı uzak bir menfaya 
surduler. Marl bir knç seneye 
mahkum edildi. Sonradan işitti
ğime göre, Lightman menfa • 
dan kaçmağa muvaffak olmuş. 

-33-

Froyant'ı susturmak 
lazım 

Zile bastı, kulağına kalem ta
kılmış bir adam girdi. Brassard 
dedi ki: Froyanf ın Fransaya gidişi 

HALEBIN 

Parr ile Yale'in dikkat gözün • 
den kaçmamıştı. Her halde Kı
zıl çenber de bunu biliyordu. 
Cünkü Thalia Drummond Ber 
halde bir telgrafla meseleyi ha· 
her vermişti. 

Yale Fransadan Froyant'm 
döndüğü gün emniyet müdürlü· 
ğüne gitti. Thalia'nın meçhul 
bir adama boyuna haber gön -
derdiğinin farkındaydı, bu me· 
seleyi biraz daha iyi anlamak 
istiyordu. 

Parr odasında değildi. Fakat 
Yale bazı polis memurlarını 
karşısına almış, onlara dış gö -
rünüşten neler öğrenilebilece -
ğini anlatmakla meşguldu. O 
sırada Parr içeriye girdi. Yale 
polislerden birinin kendisine 
verdiği yüzükten, o yüzük sahi
binin yaln:ız hayatını değil, bi • 
linmiyen sırlarını dahi isabetli 
bir falcı gibi söylüyordu. 

Parr içeriye girince, katibi 
kendisine bir zarf uzattı. Emni
yet müfettişi makine ile yazıl -
mış adrese bir göz attıktan son· 
ra, zarfı Yale'in eline verdi, gü
lerek: 

t:talepte çarşafh kadm 

ÇARŞ1SI 

- Söyle bakahm, bu mektU -
bu kim gönderiyor? dedi. 

- Kısa boylu bir adam, hafif 
sarı sakallı. Burnundan konu -
şuyor. Bir yerde dükkan sahi .. 
bi ... 

Az sonra Parr ile başbaşa 
kaldılar. Yale dedi ki : 

- Kızıl çenbere haberlerin 
nereden gönderildiğini öğren -
diğinizi anladım. Ben de bunu 
bilmiyor değildim. Bütün me~· 
tuplar ve telgraflar Johnson ıs 
minde birine gönderiliyor. . ~~~ 
gün öğleden sonra da bir knÇ~ • 
çocuk gelip bunları alarak g~ • 
türüyor. Fakat gene haber a .. 
dım ki, bir gün bu çocuğun c~a· 
bindeki muhabere evrakını a 
mın biri aşırmış. 

- Ne diyorsunuz? .. 
·ıeı• 

- Evet, bu çocuğa verı a· 
talimat şuydu: Bu çocuk m~l< 
bere evrakını dış cebine koY

1 
• 

tan sonra, Hig Street'in ka ~a· 
balığı içinde bir müddet dola~9 
cak. Bu sırada bir adam Y3111 de 
yaklaşacak ve çocuk farkı~r) 

(Arkası v 



==============================::;::::============~ ~ N===============-=::!::::::================================ 13 

1 ASKERliK 
Topçuluğun Geleceği (istikbali l 
Gelecek_!e Ağır Top Menzillerinin 100 Kilomet
renin Uzerine Çıkarılmasına Çalışılmaktadır 

Dara ve İskender topçusuz 
harbetmişlerdi. Fakat büyük 
harp deyince akla ilkönce topçu 
gelir. Çünkü her büyük savaş 
milyonlarca top atımı ile baş
lardı. O kadar ki, bu büyük 
topçu kütlesi karşısında diğer 
sınıfalr, hatta talimatnamelerin 
ana sınıf diye tavsif ettikleri 
piyade dahi silindi ve büyük 
topçu yardımı, hazırlığı olma
dan 'Piyadenin şuradan şuraya 
kıpırdıyamıyacağr kat'i bir kai
de olarak kabul edildi. 

Tayyarenin cok tesirli bir si
lah olarak ortaya çıkışı topçuyu 
bir dereceye kadar sarstı. Ge
lecekte tayyarelerin hava keşfi 
Ve hava taarruzları dolayısiyle 
topçunun eski büyük rolünü ya
Parnıyacağı, en can alacak 
noktalarda ve en r.;m alacak za 
manda hava taarruzları dolayJ
~iyle vazifesini göremiyeceğini 
ıleri sürenler çoğaldı. Hatta şu 
fikri bile ileri sürenler oldu : 
••Mademki bundan sonra tay
Yareler vasıtasiyle çok büyük 
mikyasta ve mesela birden iki 
i.iç tonluk infilak maddesini düş 
ınanm istediğimiz yerine götü
rüp atmak mümkündür. O hal
de, ancak birkaç kiloyu bulan 
ve çok az mesafelere gönderile
bilen topçu mermileri gelecekte 
Pek aciz vaziyette kalacaktır. 
Tayyarenin göreceği iş yanında 
Pek sönük kalacak olan bu iş 
jçin belki de bu muazzam teşki
latr idameye hacet kalmıyacak 
ve topçuluk da ortadan kalka. 
cakftr".,, 

Büyük harpte mevzi muhare
belerine bakarak konulan "Her 
fey topçunun elindedir,, kaide -
sf'S'te büyük harpten sonra tay
}'arenin inkişafına bakılarak 
bazı nazariyatçılarca söylenen 
••Topçu artık ehemmiyetini kay 
betmiştir,, sözü karşısında bu .. 
gün muhtelif orduların topçu
suna bakarsak göreceğimiz şey, 
topçunun her gi.ın biraz daha 
ihtisaslara bölünerek, biraz da-

ha fennileşerek, makineleşerek, 
menzilini arttırarak mütemadi
yen çoğalması kudretini arttır
masıdır. 

Eskinin yalnız caplara ve 
sahra veya dağda kullanılmıya 
bakarak yaptığı tasnifin yanın
da bugün tank defi topu, tayya
re defi topu, piyade refakat to
pu, yakın tÖpçu, uzak topçu, 
çok uzak topçu gibi birçok tas
nifler daha doğmuştur. Ve her 
ordunun ilkönce topcusunu mo
törleştinneğe, onu müteharrik 
kılarak bir taraftan piyade ile 
sıkıfıkı irtibat tesis ettirmeğe 
ve diğer t~-aftan bu fazla müte
harriklik dolayısiyle havaya 
karşı olan zayıflığı gidermeğe 
çalıştığım görüyoruz. Bazı na
zariyatçıların tahakkuk etmi
yen sözlerine mukabil Mareşal 
Petain gibi namlr ameliyatçı
lar hala: "Gelecekte kat'i kara
n verdirecek sınıf topçudur,, 
iddiasını serdetmektedirler. Va
kıa topçu tek başına bir savaşı 
idare etmek ve zaferin meyve
lerini bizzat toplamak imkanı
na malik olmadığı için bu söz 
biraz fazla bir iddia olarak gö
rülürse de piyadenin de topçu
'SUZ artık bir savaş yapamıyaca
ğr aşikar olduğundan pek yaba
na da atılamaz. 

Hakikat şudur ki; topçu her 
gün biraz daha müttehitleşınek 
ve menzilini biraz daha uzat
mak suretiyle gelecekte kendi
sine atfedilen zaifliklcri yenme
~ ç•l~aktad:rr. Bnyük harbe 
5, 6 kilometre menzil ile giren 
sahra topları bugün 1 O - 14 ki
lometı:e menzile sahiptirler. 
Daıl' topları ile bile 9 - 10 kilo
metrelik bir menzil eld~ edilmiş 
tir. Orta çaptaki toplarla 15-20 
kilometrelik mesafeler döğül
mektedir. Halbuki büyük harp
ten evvel bu, anoak uzun gemi 
topları için düşünülen bir men
zildi. 

Hele 1918 ilkbaharında Al
manların Parisi döğınek için 

Armanlar motörfO ve efek&rikli yeni sistem toplaı· 
YapmrşlardJr. Bataryelerin hepsinde tayyare hücum-

"- lanna kwşı korURIRll vaadaları varthr 

kullandıkları 120 - 150 kilomet
re menzile malik top, topçunun 
geleceği hakkında bizi çok baş
ka düşünceler ve ümitler beslc
meğ e sevketmiştir. 

Tayyareler bugün nasıl at
mosfer tabakasının üzerine çı
karak süratlerini ve menzilleri
ni alabildiğine coğatıyorlarsa 
Almanların vücuda getirdikleri 
bu top da hatta stratosferin de 
üzerine çıkarak (mahrekin en 
yüksek noktasr takriben 35 ki
lometre) menzilini alabildiğine 
uzanmak imkanı olduğunu gös
termiştir. O halde tayyare kar
şısında topun en büyük zaafı 
olarak gösterilen ufak menzil, 
mahdut sıklet mahzurları bu ye 
ni yolda tamamen kaldırılabile
cek ve bilakis tayyarenin birçok 
güçlükleri ve tehlikeleri göze 
alarak götürüp atacağı tahrip 
maddesi, adetleri çoğalacak o
lan bu toplarla pek kısa bir za
manda ve hisbir tehlikeye ma
ruz kalmadan istenilen yere 
gönderilmiş olacaktır. Tayyare 
tarafından vurulmaya karşı da 
en büyük çaresi müteharriklik 
olacaktır. Demiryollar veya da
ha iyisi motörler üzerinde hare
ket eden, sabit bir yerde kalmı
yan ve fenni vasıtalarla kendi
sini çok güzel gizlemesini bile
cek olan bu topların hava taarz
ruzlarmdan sabit toplar kadar 
korkusu olmıyacaktır. 

Kumanda ve tevcih aletleri
nin makineleşmesi, rahat aletle
rinin tekimülü, sada ve yer me
sahacrltğmrn inkişafı topçunun 
tesirini her gün biraz daha art
tırmaktadır. Bu vaziyet karşı
sında gelecek harplerde topçu
nun kat'i karan verdirecek ye
gane sınıf olacağı iddia edile
mese dahi bu kararda en büyük 
rol oymyacak sınıflardan biri 
ve belki birincisi olacağı söyle
nebilir. 

M. Şevki 

Japonya 
H'ava ordusunun bugünkü 

vaziyeti: 
Hava ordusu 11 alaydan te

şekkül etmektedir. Bunlardan 
bir tanesi bombardıman, 1 ta
nesi avcı diğer 9 alay karışıktır. 
Her alay 2 - 3 filodan mürek
kep 3 taburdan teşekkül eder. 
Karışık alayların birer keşif, 
bombardıman ve avcı taburları 
vardır. Bir alayda 100 subay 
(zabit), 320 erbaş (küçük za
bit) 900 er, 60 - 80 tayyare, 
26 yük otomobili, 2 traktör, 10 
motosiklet, 2 ışıldak kamyonu, 
4 telsiz kamyonu, 2 sıhhiye 
kamyonu, 2 tenvir merkezi, bir 
miktar araba mevcuttur. 

Stratejik keşif tek kişilik 
avcı tayyareleri, taktik keşifler 
2-3 tayyareden mürekkep ufak 
müfrezeler tarafından yapılır. 
Bombardımanlar 10 - 30 tayya
relik müfrezeler (taburlar) ta
raf mdan yapılır. Bomba atışı 
çok yükseklerden değil, takri
ben 2000 metreden yapılır. 
Bomba ağırlıkları 25 - 50, 120 -
500 dür. Nadiren 1000 kiloya 
cıkar. Günde 2 - 3 defa ucabilen 
avcı tayyareleri tercih ~lunur. 
Makinelitüfek ateşi 200 metre
nin üstünde yapılmamaktadır, 
Mümkün olduğ\t kadar ..SO met
re üzerinde açı}mıya gayret olu
nur. Müdafaa için 1000, 2000 
ve 3000 metre üzerinde avcı 
tayyareleriyle hususi avcı grup
ları yapılır. 

~-

~in 
Amerikada Consalidated fir

masına 50 tayyare sipariş et
miştir. Bunlardan 30 tanesi 
terkip edilmiş bir halde, 20 ta
nesi parça halinde teslim olu-
nacaktır. Parça halinde gelen
ler Şanghayda tesis edilen fab

l rikada terkip olunacaklardır. 

SA~FASI 

Başbakan1n HvdlijJU' hava kahramanlarımızdan bir grup.: Moskova-BUkr•t seyahatini 
muvaffaklyetle başaranlar. Soldan saOa doAru: Teğmen Necdet, Vehbi, bl~~·•• l~sa~, 
yarbay Celil, yUzbatı Enver, teQmen lsmail-Hakk1, Baari. Oturanlar: Makınıst Nıyazı, 

t&Oftıen Hakkıı başmakin:st Hüsamettin. 

KISA HAVA HABERLe:Ri 

i ttt lya 
Hava bütçesi ve verilen yeni 

krediler: 
1935 - 36 senesinde hava büt

çesi 849,605 milyon lirettir, bu · 
miktar geçen scneninkinden 
129.605 milyon liret fazladır. 
Bunlardan ayn olarak 1 O nisan 
tarihli bir irade ile ve hava si
lahlarının yenileştirilmesi ımak
sadiyle 1,2 milyarlık bir tahsi
sat vedilmiştir. 

iadıe .......... ~~ 
na yeni tayyareler imalı, tay-
yareler.in teslimi ve t~izatı 
için 1,2 milyar liretlik müoaya
atta bulunmıya ve taahhütlere 
girişmeğe -salahiyet vermekte .. 
dir. Bunların bedeli olan para
lar üç senede ve ilk sene 600 
milyon liretlik, bunu müteakip 
senelerde 300 zer milyonluk 
olmak üzere bütçeden tediye 
olunacaktır. ödemeler: işin şek
line ve derecesine göre tanzim 
olunabilecektir. Bu suretle jlk 
600 milyonluk kredi 935 sene
si temmuzuna kadar hava ne -
zaretinin eline geçirilebilecek 
ve programa konulan yenileş. -
tinne işinin yansı da bu sene 
zarfında ikmal edilmiş olacak
tır. 

İtalyan hava kuvvetleiii tar• 
fından 1934 senesinde 185:.176 
uçuş saati zarfında 32".400.000 
kilometre mesafe almıştır. Si
vil tayyareciler için gösterilen 
askeri uçuş talimleri bundan 
hariçtir. Bu kurslarda muvaf
fak olan sivil tayyareciler ister
lerse askeri tayyarecilik hizme
tine alınmaktadırlar. 

in g.i l 1e-r~ 
Daha 1934 te imali kararlaş

tırılan yeni bir tayyare gemisi
nin inşasına başlanmıştır ve 
Are Royal adı verilmiştir. in
gilterede de topla teçhiz edilen 
tek k~ilik avcı tayyareleriyle 
tecrübe başlamıştır. 

W.stland firması kendi tay
yarelerinden birini 3 7. milimet
relik bir topla teçl\iz -etmiş Ye 
fakat bu tOP\l şimdiye kadar 
usul olduğu üzere tayyarenin 
uzun mihveri istikametinde de
ğil buna mail olarak ve yµkan 
doğru ateş etmek üzere tanzim 
etmiştir. 

193-5 senesi için evvelceden 
tasavvur edilen malzeme sip;µi
şi, yeni vaziyet karşısında tak
riben bir misti arttırılmıştır. 

İngilizlerin su ile soğutulan 
tayyare ıı.otörleri yerine hava 
ile soğutulan motö;-ler ko~ 
tecrübeleri şayanı dikkattir. 
Şimdiy.e kada~ su ile;;soğutulan 
RollS • Roycc .ve Kcstrel motör- • 

teriyle teçhiz edilen Hawker
Hart gündüz bombardman tay
yarelerine tecrübe maksadiyle 
su ile soğutulan Bristal - Pe .. 
gasus motörü konulmuştu. Bir 
az sonra tekmil bir filonun 760 
beygirlik ve 24 silintlirli Napir
Dagger motörlerfyle teçhiz 
edildikleri haberi aksetti. H sis
teminde konan bu .motörlerin 
verdikleri neticelerin de muva
fık olduğu haber verilmektedir. 
Gelecek tayyareler !çin bu su
retle sobt~ .Jieııdon. mot.öı;
Jerinin kultanrlacağı zikrolun-
maktadır. 

Kısa bir müddet evvel bir 
Hawker - Hart filosu ile bir Vi
kers - Viktorya nakliye ~vya
resinden mürekkep kafile Risal
purdan Singapura arızasız bir 
uçuş yapmış ve gene hiçbir arı
za olmadan geri dönmüştür. 
Keza Vikers torpido tayyarele
rinden terekküp eden 100 nu
maralı filo da ayni yolda bir 
uçuş yapmıya hazırlanmakta
dır. 

Müstahfaz ordwıun 52 nu
maralı topçu tuğu (livası) 1 
Şubat tarihinden itibaren 58 
numaralı dafi tayyare alayına 
çevrilmiştir~ Bu tuğ Kanhaıu ve 
Fctvurshamdaki 205 inci ve &. 
ritteki 206~ 207 inci Bramleyde
ki 208 inci bataryalardan mü
rekkeptir. 

Fransa 
Brege firması 406 M-S mar

kasiyle ve müteaddit kişilik 

bin harp tayyaresi daha imal 
etmiştir. Bu tay.yare beheri bi

;nerlik iki adet Guomc - Rahne 
motör.ü ile teçhiz edilmiştir. 
Motörler kanat ilersinde ve 
gövdenin .sağ ve solµnda ol
mak üzere tertip olunmuşlar
dır. Teslihat olarak ikişer ma
kineli tüfeği havi iki dcvvar ku· 
le mevcuttur. Bu kuleler göv
denin alt ve üstünde v~ taşıyı
cı kanatların hemen arkasına 

yerleştirilmişlerdir. Aynca bir 
çift makiıteli tUfek veya bir 
top c;ia gövde üzerine yerleş.tiri· 
leccktir. 

Tayyarenin mürettebatı 5 
kişidir. En fazla sürat 4000 
metre yüksekliği 385 kilometre
dir. 4500 metre yüksekliğe çı
kış müddeti 11 dakika, en faz. 
la çıkış irtifaı 10000 me~e ve 
vasati 300 kilometre süratle si
deceği .menzil l 000. kilometre
dir. Taşıyacağı bombanın ağır
lığı hakkında kat',i malônıat 
yoksa da her halde 1000 kiler 
dan aşafı olmıyacağı . muhak.· 
kak addedilmektedir. 

Potez firmasının 452 deniz 
modelinden inkişaf ettirdiği bir 
deniz tayyaresi ön kısma. yerleş 
tirilen bir topla teslih olwımuş
tur. 

Portekiz 
Portekiz hükfuncti İngiltc.ı;e

ye altı adet BlKk.bunı - Perth 
deııiz tayyaresi sipariş etmisıir. 

Yeni Alman toplarındın biri 
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Beyaz bir mukavva üzerine 

re.:ıımde gördüğünüz A ve B 
mustatilleri gibi iki mustatil çi
ziniz. Fakat daha büyük olsun. 
Her birini iki yüzer murabbaa 
taksim ediniz. Her murabbaın 
dıl'ı iki santimetre kadar olursa 
daha iyi olur. 

Her iki mustatili kenarların
dan kesiniz. C ve D şekilleri taş
ları gösterir. Bu taşların her bi
rinden on beşer tane hazırlayı -
mz. Bunlar da mukavvadan ol -
sun, sonra Üzerleri karartılabi -
lir. C ve D şekillerinde gördü -
ğünüz murabbalar da büyük mu 
kavvalarda gördüğünüz küçük 
murabbalardır. Taşların kutur
ları, iki santimetreden daha az 
olacaktır. 

Bu oyunu iki oyuncu oynar. 
Oyunculardan biri yuvarlak taş 
ları, diğeri de köşeli taşlan alır. 
Oyuncular bütün taşları musta
tillerden birinin bir tarafına 4 
numaralı şekilde gösterildiği gi
bi sır"alar lar. 

Bir zar alınır ve oyuncular za
rı sıra ile atarlar. Her oyuncu 
attığı zarın numarası kadar be
ğendiği taşı ileriye sürer. 

Taşlar ileriye doğru, yani E 
istikametinde yürüdüğü gibi, 
sağa sola da giderler. Fakat 
kat'iyyen geriye gidemezler. 

Eğer bir oyuncu, iki defa 
" . 1 şeş,, yanı a tı atarsa ikinci al -
tıyı oynayamaz ve rakibi biribi· 
ri arkasına iki defa zar atar . 

Eğer bir oyuncu iki defa "se,, 
yani 3 atarsa, dört defa oyun 
oznay.a~az, h;p rakibi oynar. 
Eger 1kı defa 'yek,, yani bir a _ 
tarsa sekiz defa oyun oynaya _ 
maz. 

Oyuncunun biri böyle bekler 
ve öteki oyununa devam eder _ 
ken, bu oyuncunun da yukarıda 
saydığımız üç şanssızlıktan bi _ 
rine uğraması ihtimali vardır. 
Bu takdirde ikinci oyuncu bek
ler, öteki oyuna devam eder. 

Hangi tarafın olursa olsun 
ilk taş A mn sol tarafındaki son 
sıranın hanelerine varırsa, A 
mustatilinin yanına B mustatili 
getirilir, bu suretle oyun tahta
sı bir misli daha uzar. Bu defa 
F istikametinde oyuna devam 

~ 
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edilir. İlk taş B nin sol tarafın
da sol sıra hanelerine varıncaya 
kadar oyun devam eder. 

O zaman B mustatilinin solu
na A muı.;tatili konur ve A isti
kametinde oyun devam eder.Fa 
kat A mustatilini yerine koyma 
dan evvel, bu kısımda bulunan 
taşlar kaldırılır. 

B mustatili de A mn soluna 
konduğu zaman bu kısımdaki 

bütün taşlar da kaldırılır. Yal
nız oyunun başındayken mus · 
tatillerin kaç defa sola konacağı 
kararlaştırılır. O kadar musta
til değiştirdikten sonra kimin 
fazla taşı kalmışsa oyunu o ka
zanır. 

• 
Sıçrama 0~1unu 
İste size gazetelerle oynana

cak güzel bir oyun 1 
Her oyuncu, oyundan evvel 

bir odanın dıvarma sıralanıriar. 
Hepsinin elinde ikiye katlar..mış 
iki gazete sayfası vardır. 

Oyuncular bu sayfalardan bi
rini ayaklanmn altı.na koyarbr, 
diğer sayfayı da ellednde tutar
lar. 

Hareket emri verilitıce e~1e -
rindeki gazeteyi önlerine k'Jyar
lar ve iki ayaklan bitişik olarak 
ikinci gazetenin üstüne Sl S ·a .. -
lar. İcap ederse, oyuncuıarm a
yakları biribirlerine bağlcımr .. 

Oyuncular ikinci kağıda 3ıç -
radrktan sonra, arkada kalaIT 
kağıdı alırlar ve tekrar. hu ka -
ğıdı önlerine koyarak gene a -
yaklar bitişik olduğu halde üze
rine sıçrarlar. 

Yalnız ayakların kağıttan dı
şarıya çıkmamasına dikl:at edi
lecektir. Bu suretle muvasalat 
noktasına kadar giderler. 

Hangi oyuncu muvazene..,ini 
kaybedip yere düşerse, yc:hut 
ayakları gazetenin ken':lnr.dan 
dışarıya çıkarsa, oyundan çık=ı
rıhr. 

Varış noktasına en evvel va
ran oyuncu da oyunu kazamr. 
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Bir kurşun kalemle çizgileri birleştirin, güzel 
bir resim meydana çıkacak. 

' 

Bir kalemde bu resmı 
çızeb ı ir min ı niz? 

ŞUNDAN BUNDAN 

Şapkacının 
Hile s 
Arkada:?ım İrfanın amcası 

Bay Sabiri bilmem tanır mısı · 
nız? Her halde çoğunuz tanı -
maz. Ne ömür adamdır o? Bon· 
marşeler sok2.ğında onun da bir 
şapka mağazası vardrr. Ne za -
man dükkan:ma gitseniz, zaval
lıyı hep sinet.t avlarken görürsü 
nüz. 

Camekannu her sabah üzene 
bezene süsler. fakat bir türlü ge 
lip geçenlerin dikkatini o tara -
fa çekemez. Müsteriler hatta 
başlarım döndüriip camekana 
bile bakmadan yürür, geçerler. 

Siz kendinizi Ba.y Sabirin ye
rine koyunuz. Her halde canınız 
çok sıkılır değil mi? Onun da 
cam sıkılmıyor değildi. Fakat 
dedim ya, kendisi ömür adam • 
dır. Baktı ki, böyle can sıkıntı -
sı ile bu iş halledilmiyecek. 

Düşündü, taşmdı. Müşterile
ri çekebilmek için ne yapmalıy -
dı? Birden başını doğrulttu. Şa
hadet parmağını şakağına gö -
türdü: 

- Bulciunı, dedi, hem de 
iyi bir fiki,r buldum. 

Ertesi ısabah tekrar dükkana 
geldiği zcıman camekanın önü 
ne kocaman bir siyah bez çek -
ti. Fakat bu bezin yüksekliği 
bir insanın gözü hizasından faz 
la değildi: 

- Şimdi, dedi, dükkana gire 
lim. Bakalım neler olacak? Her 
ha1de netioe umduğum gibi çıka 
ca.k sanıyorum. 

Bay Sabir hakikaten aldanma
mıştı. İnsanlar teb'an müteces
sis olurlar. Nitekim herkes me
rak .ediyor, gelip geçenler kara 
perdl:yi görünce, acaba arkasın 
da ne var diye merak ediyorlar
dı. 

Birer birer geliyorlar, perde 
nin üst tarafından arkasını gör
meğe çalışıyorlardı. Bay Sabir 
de, camekanını her zamankin • 
den güzel süslemisti. Bu suret -
le müşterileri çoğaldı. Eskisinin 
beş on misline çıktı. 

Hayvanat 
Dersinde 

• 
Hoca - İnsana en fayda r o

lan kuşlar hangisidir? 
Çocuk - Kebap olanla.r. 

o 
imtihanda 

Mümeyyiz - Büyük savaşta 
Türk ordusu kaç cephe tutuyor
du? 

Talebe - Beş efendim. 
Mümeyyiz - Bana savabilir 

misin? -
Talebe - Sayabilirim efen -

dim. Bir, iki, üç, dört, beş. 

Mermer • 
Hoca - Mermer nerelerde 

bulunur? 
Talebe - Masaların üstünde 

efendim. 

Ş. • 
ımendiferde 

- Baba, ağaçlar neden böyle 
kaçıyor? Yoksa şimendiferden 
korkuyr-1ar mı? 

• 
• • 

uğrenmışı 
Cemile babası sordu: 
- Cemil, alfabeni öğrendin 

mi? 
- Evet, babacığım. 
- O halde söyle bakalım, A 

harfmdan sonra ne geliyor? 
- Öteki harflar baba ... 

• Kaç yaşında? 
- Kaç yaşındasın çocuğum? 
- Evde altı, tramvayda üç 

yaşındayım. 

Bugünkü 
ı: rogram 

ISTANBUL 
17: Frasızca ders. 18.30: Jimnas· 

tik • Bayan Azade Tarcan. 18.50: 
Muhtelif plaklar. l 9.30: Haberler. 
19.40: Spor musahabesi - Sait Çelebi. 
20: Konferans - Ordu Saylavı Seıim 
Sırrı Tarcan tarafınrıan. 20.30: De· 
mir caz. 21.15: Son haberler, borı.a· 
lar. 21.50: Radyo caz ve tango or· 
kestrası ve Bayan Bedriye Tazön 
<şan) • 

BUDAPEŞTE 

5 ~5 K hz . 550 rrı 

20 30: Salon orkl'strası 21 40: Kiicük 
tiyatrosu. 22.30: Opera orkestrası 23: Du 
yumlar. 23.50: Yüzme şampiyonlufu (re· 

BUKREŞ 

823 Khz 364 m 

13·15: Plak Duvumlar. 18: Rııı'lyo or· 
kestrası. 19: Duyumlar. 19 JS: M ırs ve 
vals musikisi. 20: Sô~er. 20.20 Plak 20 
4S: Si:ızler 21.0S : Rııdvo cazı 22 30· Söz
ler.- Duyumlar . 23 ,. •. ~onser mıklı. 23.4S 
Ecnebi dilıle duyumlar. 

VARŞOVA 

'.24 Klız. 1.nq m 

20 30: Piyan,,·sarkı konseri. 20 50• Ak· 
tüalite 2ı: Asker mızık;lsı 21.30: Josef 
Sm d'in pllikları. 21.45: Duyumlar. 22: 
~özler 22.30:- 23: Rekltimlar 23.15: Ede· 
biyat 23.30: Hafif musiki. 24.05: Dans 
musikisi. 

STUTTGART 

574 Khz. 523 m: 

21 · Dııvutn1ıır 21 10: Dans mu-;ik'si. 23: 
Duvumlar. 23 20: Ucus vayımı Z3.4": Dans 
mu~ kisi. 1: Orkestra konserı. 2-2.4S: Oda 
musikısi. 

PRAG 
638 Khz 470 m 

18 15: Amele y.:ıvımı. 18.55: Almınca 
musikili ynyım 194S: Duyumlar. 19.55: 
popurisi. 23.1 5 · Plak. 23 30: Rad o or
Plik 20 15· A kcr mızıkası. 21.45: Radyo 
kcstcaın. 

Sinemalar 
Tiyatro ar 

it- ipek: (incili Kadın) ve (Gece 
yarı~ı kızı) 

:f. Sumer: (Matmazel Nituş) ve 
(Demirhane mudürü) 

Türk: (Paganini) ve (Herkes 
kendi bahtına). 

it- Şık: (Tarzan) ve (Beş Kocalı 
Kadın) 

it- Elhamra: (So:muş Güller) ue 
(Sema Devleri) 

.Y. Tan: (Çılgın Kan) 

:t- Mı-le'~= (B' k,.dının haysiye· 
ti) ve (Mösyö Bebe) 

:f. AlkR?:ar: (Cehennem Kartal
ları) ve (Bosna Sevdaları) 

*Yıldız: (Harp arifesınde) ve 
(Con lstravsrn aşkı) 

* Asri (Deli gönül) 

:f. Alemd .. r: (Patron olsaydım) 
Vt! (Casus kalbi) 

:;. Milli· f~nrrşın Kukla) ve (Es. 
rarentriz Çillik) 

* Hil~J: fAçfı ve kan) ve (Ka
nun mrrhn/ızr) 

:f. Kadıköy Süreyya: (Karyoka) 

"' ö h e • r. i 
E'czane'P.r 

'Rtt gece nöbetçi eczaneler şunlar
dır: 

F.minöııümi"' (R("ns:ıc:on) An k:ır::ı 
caddes;nde <F.sref), Bava~ıtta (Ce-
mil), Kiicüknazarda (Vorrri). Seh:>'.a
dehas111tia (İbra im Halil). V f'rı;ka
nrna ( s.a':'nı). S;ımıttvada <l<'rofilrıs) 
S"'l-ırenı·"ınrte (l\T:ı~ • .,,, Kıır;ıa:ı,.,,. 
rükte fl?u,,t'\. Bii• ;11';ırlarla ('11.f .. Jt. 
m,.t'\. H ,.,,hf'lide <1' .. naı:). 'R"k•rkn. 
vii"tiP (lcıt .. fan 'T',.rzivıın). FPn"rnr 
fı.fjjı;,..,,p•+ı.,). l{;ıs•,..,n::ıı;:::ın.. rv ,.ni 
'T'ıır: .. ,). Hııcıl·;;,,,1 .. (V,.n; rr;-, k. ) r ıve 
~;ın·'·"'••no (Q;;,.;;1., y,.1..ı w• •• 

~ .,,..,,,.."""eıı..,,,,_ 

rfe fltrl .. r). 'R,.!l;ı,...:ıcıtıt f'Rıza) r,-.ııt
t;:ın;ı (T""!nr:ri) • 'P.ncıt .... ~c:t,..rlı fT+;, 

":'at) 'f', .. ,..,.,,,.cı•tıd;ı (rr:nvnti) . "'"k· 
sıma .. f'T'., .. 1..,h::ıcır). M-ac-kac1:ı (M • 

ka), Eyüpte (Hikmet) eczahan~1:r~. 

• Y c'ou. mflracaaf 
yerleri 

D~12: Yolları acentesi Te-
lefon 42362 

Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurlugu) Telefon 
Şirketi Havrive. Telefon 
Vanurctıluk s:rketi merkez 
acentPs•. Telefon 
Sark Demırvollan müraca· 
at kalemi Sirkeci Telefon 
Devlet De,.,.,iryolları müra
CMt kalemi. Haydarpa~a. 
Tclefo:ı 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

Liman 
hareketler 

Dün limanımızdan §U vapurlar git
mistir: 

Mudanyaya (Asya), Izmite (Güzel 
Bandırma), 1.Iersine (Dumlupınar). 

Dün limanımıza şu vapurlar gel • 
mistir : 

!skenderiyeden (Ankara). Mudan 
yadan (Mersin)' Izmitten (Ayten) 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge· 
lecektir: 

Karadenizden (Erzurum). Bandır
madan (Saadet). Izmitten (Güzel 
Band•rma). Mudanvadan (Asya). Ka 
rabigadan (Bandırma), Bartın dan 
(Kemal), Akdenizden (Piyerloti) 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Bandırmaya (Bandırma), Ayvalı
ğa (Mersin). Karııbigaya (Kemal). 
Bartma (Antalya), lzmite (Ayten), 

itfaiye 
Te 'e fon ıa rı 

l <:tıın'••ı' İttPİvf!!Iİ 
Bev<'<:hı itfa;vesi 
Kııd•k?iy itfnivesi 
Oskiidıır itfaiyesi 

24222 
44644 
600'>0 
60625 

'{ e!lilköv, Bal«rköv, Büvnkdere, 
Paı:;a'-l\hre Kftndilli. Erenköv. Kar· 
tnl. Büvü1<nda, Hevbeli, Burgaz Kı· 
rıalı mıntııkalnr1 için telefon santra· 
hndııl<i memura ( yanırn) kelimesini 
~öylerrıek kafidir. 

Hastane adres'eri 
ve Te l efonları 

Ct>""ahpaşa hastanesi. Cer
rahpaşa 

Zevnep Kamil hastanesi. 
Üsküdar. Nuh kuyusu, Gün 
doğumu catıdesi 
H9.!leki kndınlar haııtanesi. 
Aksaray Hııseki cad. 32 
Beyoğlu Zükiir hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hHtanesi. Çapa 
Emrazı aklive ve asftbiye 
ha~tanesi. Bakırköy Re§a• 
dive kışlası 
Etfal hıutı\neoıi. Şişli 
Hftvdarpa§a Nümune has
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhi 
yardım teşkilatı 

Bu n•ım,.nııfan imdat oto-
mobili İstenilir. 44998 

KÖPRÜ. HAYDARPAŞA • KADIKÖY 

15 Mayıs 93S tarihinden itibaren 
(Her rün) 

K~prüden 
Kalkış 

630 x 
7 00 x 
7 30 D 
7 35 x 
7 35 X E 
S O:> 
820 x 
830 D 

.... 
H Paşa· Kııdıkövü· 

d.:ın K. ne Varış 

16 48. 6 53 
7 18 7 23 

7 50 
7 53 
7 53 7 58 

8 20 
8 40 

8 50 
8 40 E 8 55 
8 40 o 9 00 
9 05 Toros 9 23 9 28 
9 45 X Ad,ma · 10 03 10 08 

10 211 10 40 
11 OJ X 11 18 11 23 
1l 50 x. 12 08 12 13 
1230 1250 
13 15 x 13 33 13 38 
t400X Ankaramuhteliı1418 1423 
14 30 1•1 '18 14 53 
151\JX 1528 !533 
15 50 x 1".i 08 16 13 
16 2S 16 40 
16 45 x 
17 00 
\ 7 2S Adapazarı 
17 so x 
18 00 
18 30 Ankara sür'at 
18 55 x 
19 10 
19 45 x 
ıoJo x 
21 10 x 
22 '30 x c. 
2345 X A. 

17 05 

17 43 
18 10 

18 18 
19 ıs 

20 O~ 
20 48 
2ı 30 
22 so 
24 05 

21 ıs 
17 48 

18 ıs 
18 53 

19 25 
20 08 
20 53 
21 3~ 
22 S'i 
24 ıt1 

A l,ıuetli selerıo treni cuı.ıa. pazarteo;ı 
günlerı ışler. 

B. lş1•e li setcrin treni Perşembt ve P1'· 
zar gtinleri İfler. 

X İşnretli seterlerin BanliyC. trcnleril1: 
iltisakı vardır. 

• 
KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 

ıs Mayıs 935 tar:hinden itibaren 
(Her sun) 

Kadıkö. H. Paşa. 
vündenK. dan K. 

625 
130 
7 00 

6 35 " 
7 38 x --

Köprüye 
Varış 

6 so 
7 53 
7 20 

800 D 

80S E 
8 30 

900 o 

90) E 
9 40 

10 ~,'J 
ıcı ~o 
il 40 
ı2 30 
13 us 
13 45 
14 35 
ı5 00 
15 40 
16 20 
l 50 

17 25 
17'i5 

18 30 
19 00 

19 45 
20 20 
ıı 10 
21 ss 
23 05 

80.> X D 
8 10 x 
8 45 x 
9 15 Ankara sür'at 
9 ıs 
9 48 x 

10 28 x 
10 58 Acl.ıpazarı 
11 48 x 
12 40 A• kara .ııuhtelıt 
13 ıs x 
13 ss x 

ıs os x 
16 28 x 
11 ıs x 

ıs ıs x 
ı8 ıo Adana 
191)8 x 
19 35 x 
19 S3 Toros 
20 28 x 
21 20 x 

22 05 x c . 
23 IS X B. 

8 2() 
8 zs 
8 Z5 
8 5(} 
9 05 
Q 20 
9 35 
9 35 

10 03 
10 43 
11 ı~ 

·~ 03 
'2 '~ 
13 31,ı 
14 10 
14 r,5 
J ~ 23 
il' no 
1 43 
17 10 
17 35 
17 45 
18 ıs 
18 35 
18 ss 
19 Z3 
19 ss 
20 08 
20 43 
2ı 35 
22 20 
23 30 

C. İ'laretli seferlerın treni 1 Hızirand ıD 
31 Birinci Te'Srin,. k.,daı ısler 

O lşaretlı 11e'erler cuma günleri vanılma.ı. 
E tsııretli selerleı ru'Tla ce-iınlerl vapılır . 

S'sli tipili ve ı; rld •ti• lı•tı al. tıavalard'.S 
vapurlar bulundukları mııh;ıllerrlen hııret.et 
etmivecı-kler barı.,mak mümkun olmı• 
van i•ke)dı-ri tutmıy;ıC'ak yahut daha ev• 
"" tı!'rkt'd•bilere1'l•rrlir 

1 KUÇUK ILAru:AR'l 

3 LiRA-Tuvaiete ve ıtriyata ait her 
ne yapmak İ"lterseniz heı kesin yapa
bileceği şekilde formülünü vazar 
gönderirim. Sonfen laboratuvarı. Ka· 
dıköy rıhtım 76. 4112 

Eyüp ahkamı şahsiye bakimlığin
den : 

Ölü Cavidanm Beşiktaşta Süley• 
maniye mahallesinde Kuçuk Çiftlık 
caddesi sokagında eski 34 sayılı maa 
dutluk tarlanın 228 lira kıymet tak
dir olunan 1600 hisse itıbar.le 100 
hıssesi ; ve yine ayni sokakda eski 
36 sayılı ve 11 lira takdir olunan 
dutluk tarlanın 540 hisse ıtibarile .i2 
sehmınin tekrar 1600 hisse ıtil>arile 
100 hisses.; ve yine ayni caddede es• 
ki 32 sayılı ve 84 lira kıymet taktir 
olunan tar.a maa dutluğun 160 hisse 
itibarile 140 hissesinin, tekrar 1600 
hisse ıtil>arıle 100 hissesı, ve Kule 
kapusunda Şah kolu mahallesinde 
Caddei Kebir sokagmda eski 569, 
571 ve yeni 573, 575 sayılı ve 204 
lira kıymet taktir olunan diikkiin 
gediğinden münkalip maa oda iki bab 
dükkanın 3200 hisse ıtibarile 100 
hissesi, Eyüp ahkamı şahsıye hiikıın
liğinden açık arttırma suretile satıla
caktır. Satış şar.tnamesi 4 haziran 
935 tarihinde divanhaneye asılacak· 
tır. arttırmaya işt.rak için yüzde yedi 
buçuk pey akçesi alınır. Müterakim 
vergi, yansifat, ve vakıf icaresi em
lak sahibl;:rinc ve dellaliye mü§teriye 
aittır. Birinci arttırmada kıymeti mu
hamminenin yüzde yetmiş beşi bul· 
madığı taktirde en son arttıranın 

teahhüdü baki kalmak üzre ikinci art 
tırma on beş gün sonra yapılacak 

ve en çok arttırana ihale edile<:ektir. 
Yukarda isimleri gösterilen 34 ve 36 
sayılı dutluk tarlaları 2-7-935 salı 

saat 13 den 14 de ve eski 32 sayılı 
tarla ile eski 569, 571 ve yeni 573, 
5 7 5 sayılı emlak 14 den 16 ya kadar 
açık arttırma suretile satılacaktır • 
İşbu emlaktan satılmayanların ikinci 
arttırması 18 temmuz 935 perşem
be günü ayni saatlerde yapılacaktır. 
İpotek sahibi alacaklılarla diğer ala· 

kadaranın evraki müsbitelerile yirmi 
gün içinde mahkemeye bildirmeleri 
lazımdır aksi halde haklan tapu si
cillcrile sabit olmadıkça satış bede
linin paylaşmasından hariç bırakıla

cakları ve daha ziyade tafs.lat al· 
mak istiyenlerin mahkemede 930-108 
sayılı dosyasına müracaat etmeleri 

ilan olunur. (11988) 

1 LAN 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS, markalı, 8 sılın 
dirti, 120 ilii 140 beygir kuvvetinde: 
motörü havi. 

Uzunluğu 23.75 metro 
Genişliği 3,60 " 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon 

bir bala, biı büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
StnNEV NOWtt.L ve şeriklerine 
müracaat. (3091) 4108 

11- Göz Doktoru--• 
ŞUKRU ERTArt 

• 

Birinci sınd Mütehassıs 
Babiali)Ankara cadde.sı No. 60 

Telefon : 22566 -· 3219 
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Fakat Azametli Bir Kuvvet! 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday taneleri 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? Zaten 

Bir Buğday tanesinin 
ne hükmü olur? .. 
F' akat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çahşbrmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir,. 

• 

• 

Bir beş kuruşluk için de aynen buğday 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

Bir Beş kuruşluğun 
ne hükmü olur? .. 

misalini 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkpdilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bit kuvvet teşkil 
eder. Bu ku~ yalnız sahibine değil, fakat sayısız 

insanlara saade: getiri, 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa d,:>lar 

·z de iş Bankasında_n Bir Kumbara Alınız 
bara iş Bankasının, iş Banl<ası 

.da .Cumhuriyetin eseridir! 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İ§letme 
Umum idaresi ilanları 

Ankara Gar Binası Eksiltmesi 
Ankara istasyonunda yeni yapılacak Gar binası ile 

Gazino binasının bütün tesisatile beraber inşası kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

ı - Bu inşaatın keşif beqeli 789309 lira 55 kuruştur. 
2 - Bu iş için isteklilere v.erilecek evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - İnşaat projeleri ve sondaj kesimleri . 
C - Tesisat avan projeleri :·Kalörifer, · sıhhi tesisat, 

Elektrik, Havagazı. 
D - Fenni şartname 
E- Keşif hülasası, 
F - Tesisatlar şartnamesı 
G - Taksimat cetvelleri 
H - Mukavele projesi 
İ - Umumi şartname 
lstekliler bu projeleri ve evrakı 39 lira 22 kuruş karşı-

lığında Devlet Demiryollarınm Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 20 Haziran 935 tarihine gelen Perşem
be günü saat 16 da Ankarada Devlet Demiryolları Yol 
ve Mebani dairesi binasında toplanacak arttırma ve ek
siltıne komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 şe kadar ko -
misyon reisliğine vermiş olmaları lazımdır. 

A - .2490 No. lu kanunun 17 inci maddesine uygun 
35322 lıra 38 kuruşluk muvakkat teminat. 

B - 2490 No. lu kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu kanunun 4 üncü maddesi mucibince bu işe 

girmeğe kanuni bir mani bulunmadığına dair beyan
name. 

1 

D - Şimdiye kadar asgari 500,000 lira kıymetinde 
ve mimari kıymet it ibariyle Gar binası ayarında fek bir 
bina inşa etmiş olduğuna dair Nafia Bakanlığından mu -sacldak ehliyet vesikası. 

r 5 - Teklif mektupları ihale günü saat 15 se kada 
makbuz mukabilinde komisyon reisliğine verÜecektir 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet bu saate ka 
dar Komisyona gelmiş olması lazımdır. (2726 

. 
-
) 

413 4 

a-Muhammen bedeli 10440 lira olan ve 775 tonu tam 
miyle meşe 385 meşe çam veya gürgen olabilecek c 
n1'an 1160 ton odun 17-6-935 pazartesi günü saat 15,3 
ela kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare binasında sat 
alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 7•83 liralık m 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ves\kaları ke 
kanunun dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe k 
nuni manileri bulunmadığına dair beyannameyi ha 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon re 

e-
o 
ın 

u-
za 
a-. 
Vl 

ıs-

Jiğine vermeleri lazımdır. 
1-Buna dair şartnameler parasız olarak Ankarada ma 

zeme dairesinden ve Haydarpaşada tesellüm ve se vk 
müdürlüğünden alınabilir • . (2949) 

~ Binlerce kişinin yüzünü güldürdü. § 
~ 2 ci keşide 11 • Haziran • 935 . dedir. § 
-- Büyük ikramiye E§ 

30.000 Liradır ~ ı 
,_ ------ - · - , -- Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikraml· § ---

yel erle ( 20.000) lirahk bir mük3fat vard1r... := • ----ffil lllllllllllllllllllllllllllllli!llllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllll~ 
4110 

Zonguldak'da: 60 Yatakh 

Bir Hastahane inşası 
Zonguldak Kömür Havzası Amele Birliğinden: 

lı 
1 - Eksiltmeye konulan iş : Zonguldağm Mitatpaşa mahallesi Elma· 

k mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmı§ yataklı 
stane binasıdır. ha 

2 - Eksiltme müddeti: 22 Mayıs 935 tarihirden itibaren lr gündür. 
3 - Eksiltme 6 Haziran 935 Perşembe günü saat 15 te Zonguldakta 

a mele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır. 
4 - Bu işe aid evrak şunlardır : 
A - Eks.ltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 

kir 
C - İnşaat tarifnamesi, inşaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su ve 
1i su boruları şartnamesi, elektrik, dahili telefon, eu:kuikli sinyal tesi • 
tı şartnamesi. sa 

fiy 
D - Mesaha cetveli nUmunesi (Mekadir, vahidi kiyasii fiat ve umum 
atlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 
E - Projeler ve planlar. 

B 
5 - Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 
irliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 
6 - Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

vvel birliğe bir makbuz mukabilinde tevdi edilmiş olacaktır. e 

7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 
nşaatı ihale edecektir. i 

li 
8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bede

nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu veya 
rgani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat 
ermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

E 
v 

k 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaat~a. çalı.ştığma. dair_~vrak: 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu ışın ıcabettırecegı malı 

udreti haiz bulunduğuna dair vesaik. 
C- Kanuni ikametgah gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yüzde onbeşe çıkarda· 

c ak. birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 4121 

• 
ı , 

' 

' 

i l 
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ANSFiELD 
Otomobil, Otobüs, Kamyon lastikleri 
Diğer 13stiklere nazaran /. 100 

nisbetinde fazla dayan1r. Çok daha 
saqlam ve idarelidir. Mansfield 
lastiklerile yüzlerce kilometreyi hiCj 
bir arızaya uğramadan tam bir 
emniyetle katedebilirsiniz. 

Umumi vekili 

A. Cemil Tahir 
Galata, Agopyan Han 

• 
VA L DE Lokanta ve Birahanesi, Eminönü Valde 

Hanı i~inde "oter yanında "o. 17 

Evlere mahsus 1-7/6/935 tarihine 
kadar bir haftallk liste 

1. 6. 935 Kuzu tandır kebabı, türlü, etli taze bakla fırın Kr. 30 
2. 6. 935 Kağıt kebabı, kabak dolması, Ayşe z~ytinya~l~ .. ,, 30 
3. 6. 935 Terbiyeli kuzu haşlaması, bezelye etlı, peynırlı borek .. 30 
4. 6. 935 Tavuk dolması etli taze bamya, zey tin yağh enginar ,. 30 
s. 6. Q35 Levrek haşlama, İzmir köftesi, etli semizotu ,, 30 
6 6 935 Kuzu fırın etli kabak, bezelyalı pilav ,, 30 7: 6.' 935 Orman kebabı, domates .d?lması, türlü g~~eci . ,, ~~ 

Arzu edildikçe muhtelif tathlar ılaveten veya de~ış~ek suretıle verılır. 
Sabah ak~am iki tabldot hesabile aylık abone on sekız lıradır. Evde yemek 
pişirmiycn aileler yemeklerimİ7İ m.utlak tecrübe etmel;dir. Tevziat_; 
İstanbul ile Köprünün vapur iskelelcnne yapılır. 412 · 

MÜNAKASA ILANI 
İstanbul Amerikan Koleçi Direktörlüğünd;n : 

(Robert Koleç - Amerikan Kız Koleçi) 
Mektebimiz Kız ve Erkek kısımlan için lazım olan et, ekmek ve bak

kaliye eşyası açık münakaşa ile satın alınacaktır. İsteyenler şartname 

suretini Bebek'de Robcrt Kolec; idaresinden alabilirler. Münakaşa 19 
Haziran 1935 çarşamba günü saat 9 da Bebek'de Robert Kolcçte yapı· 
lacaktır. 

Şirketi Hayriye~en: 
Bundan böyle Pazar günleri Cu

ma tarifesi, Cuma günleri de adi 

günler tarifesi tatbik olunacaktır. 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Mümtaz FAlK 
Gazetecıtik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığ1 y_er: TAN matbaasL 

1 

1 ' ·DA 
Tahtakurusu, sinek, Sivrisinek, güve, an, karınca, örümcek ve 
bütün haşarah kökünden keser, yuvalarına ve eşyaların üzerine 
ve odaların havasına ve tahtaların, duvarların kenarlarma, arala
rına bolca, FAYDA serpiniz, ve tahta kuru yuvalarını FAYD4 ile 

1 

tahrip ediniz. Bütün yaz bu muzır haşarattan kurtulacak ve ~a~~t 
edect"ksiniz. Bilhassa apartımanlarda, mutfaklarda yemeklerınızı, 

erzaklarmızı telvis eden hamam böcekleri
ni, aptesanelerde, hamamlarda bulunan kü
çük böcekleri, tırtılları kümes hayvanatında 

köpeklerde bulunan pireleri, hayvanlarda bu· 

ı , lunan keneleri, bitleri, nebatat ve ataçlar 

iizerindeki tırtılları behemehal FAYDA ile 

imha ediniz. Kutusu 30, büyük 50 kuruştur. 

Bır kiloluk kutu 80 kuruştur. FAZLA PARA 

VERMEYiNiZ. Tesiri daha az olduğu halde 
ecnebi malı diye fazla para koparmak istiyen· 

!erden sakınınız. FAYDA imaline nazaran daha 

kuvvetli ve daha ucuzdur. 

-
Taklitlerinden sakınınız. 

Hasan deposu : Ankara, lstanbul; Beyoğlu 

Yazlığa gideceklere! 

Karuoıa Ve Sandalgaları 1 Eıvaı 
lstanbul Rızapa,a yoku,u No. 66 

, ASRI MOBiL y A MAGAZASI Telefon:23401 

Beyoğlu Altıncı Noterliği 
Boş olan Beyoğlu Altıncı Noterliği, Yüksek Adliye Bakanlığı tarafın• 

d'.ln 14 mayıs 1935 tarihinde uhdeme tevcih edilmiş ve o günden itibare!' 
Noterliğin eski yeri olan Galatada Billur sokağında Taptas hanındaki daı· 
resinde işe başlamıştır. 

Temyiz azalığından mütekait ve İstanbul Asliye Mahkemesi ikinci 
4128 hukuk dairesi e~ki reislerinden İSMAİL KUNTER "Sxtkı,, 

Ankara İkinci Sulh hukuk 
mahkemesinden 
Maraş eski Ziraat Bankası 

memurlarından ölü Sabit karısı 
Salihaya: 

Ankarada mukim taygar o
ğullan vekili avukat hususunun 
ikinci sulh hukuk mahkemesin
de ikame eylediği Ankara Atpa· 
zarında cengel ham denmekle 
maruf hanın şuyuunun izalesi ; 
taksimi kabil olmazsa satılma

sına mütedair davada 
28-4-935 tarihinde saat 14 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııırı -
§ Deniz yolları 
-: iŞLETMESi 
: Acenteleri : Kara köy Köµrühaşı 

:; Tel 42362 - Sirkeci Mühürdar 

=Ullll7."d" 1-tan Tel 27740 lll Ut 

§ YV '- K YOLO -: MLRSIN vnpı,ru l Haz.ıran 

: CUMAR1ESI günü !laat 17 dt 

E Dikiliye kadar •3033\ 4143 -§ MERs·n YOLU -: NEBOLU vapuru 2 Hazıra• 
: PAZAR günü saat 10 da Me;· Si 
:_ sine kadar (3034 41~ günlemecli namınıza çıkarılan 

davetiyede mübaşir tarafından § Trabzon yo!U 
- . n verilen meşruhata nazaran ad- : VATAN vapuru 2 Hazıra 

resinizin malUm olmadığı anla- : PAZAR günü saat 20 de Rize· 
: ye ka dar M303S" 

1 şılmakdadır. Usulün 141 ci :; 1111111111111111111111 111111111u11ı • 

maddesi mucibince yeniden • mmımmmnnum111111111U' I 
çıkarılacak davetiyenin ilanen - V PURCULUJ< 
icrasına karar verilmiş olmakla ~ A ! 
ber mucibi muhakemenin mua1- § Türlt Anonm. .Şirl<et a • 
lak bulunduğu 25-6-935 günü· IE Ist anbul Al.!enta•ı<!• 
nün saat 9,30 da mahkemeye E Liman Han, Telefon : zı92_:_ 

gelmediğiniz veya bir vekil de § Karabiga YolU 
göndermediğiniz takdirde aley- : . an 
h . · k ·ı -· :_ KEMAL vapuru 1 Hazır .ıe 
ınıze gıyap aran ven ecegı : CUMARTESı günü saat 20 " 

lüzumu ilanen tebliğ olunur. :; K ar~bigava kadar 
11 (2986) am 11111111111111111111111111111111 


