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- Şehir haberlerı. 
Ankara muhabirlerimi.. . 
telefonları - Nıırun,,. 
Ataç'm ya.ıııı - Felf'iin 
fmraaı. 
Aziz Hüdayi Akdemirin 
"Bizde C a ı u ı 1 u k'" adlı 
eseri - Kendi ltendımıze 
çatıyoruz. 

S n haberler 
Hitler'in "Kavıram" ad
lı kıt bı.ıın tcrcu.mHi -
Sarı Bal. 
Spor. 
Ekonomi. 
Eti neden pahalı yiyoruz? 
Sıhhi cP·üdler. 
Fat.h İstanbalıı naııl al
dı? - Seviıışcnle.-, evle
nenler - H kiye 
Briç dersleri - Çok ıe
zcn, çok b.lir - Den z.ıl· 
tmda 40.000 kilometre. 
Kadın, Moda - Yarl.ilm 
büyiilderi. 
S nema. 
Kııü Çember. 

Almanyanın 
Oış Siyasası 
~hnanyadan yazdığım bir 

hzıda Hitler rejiminin Alman
)-.ıa ulusal birlik bakımından 
~~ük "'başarışını anlatmağa ça
'""fllliştnn. Ger~i bunun önemini 
~ak için Alman ulusunun 
1?. Uncu asır içindeki tarihini 
toıönünde tutmak gerektir. 
'iaınark'tan önce Almanya bir 
~rafya mefhumundan ibaret -
ti. Mukaddes Roma imparator-
111i'unun bir istihalesi olan Al
' konfederasyonundan müt
tehit bir Alman imparatorluğu 
'ıeydana getiren Bismark bile 
'fuı....m uluaal birliğine ka
~ttrra~ , biiyük savaşın 

-::.. adar' -Alm;lnva. hir ta
.u.l.. , . seklmı muffaıaza 

-.....~· ı9~g Weitpar kanunu 
.r.~msinin yaptığı, hükümdarlık 
~ kaldırmak ve onların yerle
Ilı w cumhuriyetler ikame et -
~e münhasır kalmıştı. Ancak 

1 . any~'da rejionalizim Hit • 
'&er ınkılabına kadar devam etti. 
ft u .dağınık Almanya'dan müt
~1t. mütecanis ve mütesanit 
dir Alman ulusu yaratan Hitler
~ · Hitler'in rejimi altındadır 
1ll Almanya meseli Fransa gibi, 
d usaı bir devlet, Berlin· de o 
'~etin merkezi olmuştur. 

l't.. 11:18'11 birlik bakımından yeni 
lilıtnin Almanya'ya temin etti
btrfaydalar işikir olmakla bera
li ' dış siyasada Almanyayı tec 

t edici bir netict verdiği de 
~andadır. Ve Hitier idaresi 
l!l nda nihai bir hüküm ver
ilt~Zden önce madalyanın her 
~ tarafına da bakmak gerek
~ Gerçi Almanya bütün tari
) e bugünkü kadar siyasal 
)~zh~ içinde kalmamıştır. 
•iy sa ıle Almanya arasındaki 
1~1 ~ekab~t asırlardan beri 
~ir li gıd~n hır anane halinde
)-İc aydı bunu tabii görelim. 
~ at Yeni Almanyanm arsmlu
~ :•Yatta güvenebileceği tek 
S'"~~t yoktur. Avusturya'ya 
ÇUlt guddüğü siyasa ile bu kü
te11> C~huriyetin husumetini 
lcu~ttıgı gibi, l tal.yayı da kor
len uı '\! Küçük ltilif devlet
l!ııı aras~d~ki tesanüdü arttır
beli ~~ Buyuk savaşın sonundan· 
dası ~"~et Rusya Almanya'nın 
'11fı u ıdı. Sınır komşusu olma
l'ıtıdah~!de bu .ülkenin toprakla
<!iği .• ır takım emeller beslc
ce11~1 ıl~n etmekle Rusyayı gü
llıarı 1l"rnış ve harpten önceki Al
hitj Yanınla f elik et sebeplerinden 
tırı1 ° n Rue • Fransız yakınlı
rııa11 rn~Ydana . getirmiştir. Al
Oaı. y~tkın. en çok güven.1iği ve 
Paha orıdor'dan vazgeçmek 
~la~ &atın alınan Lehistan 
Ceıı~unun sağlamlığı da son 
liıere e karannda gorüldüğü 
Ilı s· ço~ şüphelidir. Dış Baka-

ltnon un Berlin'i ziyaretin-

Ortada: ATATÜRK BUyllk Kurultayda söylevini söylerken; Saöda: ATATÜRK kuru'tay üyeleri arasında oturuyor; Solda: DördUncU BUyUk KL y 

BALKAN KONSEYi TOPLAN Dl 

Romanya Kralı Dün Balkan 
Hariciye Nazırlarile Görüş-

UYA SABUNA D Ü N K Ü M A ç ... 
~~~~mrPm~~ Fenerbahçe Fena Oynadıg~ 
T Eş H i Rı Halde Galatasarayı Vendı 

tü, Beraber Yemek Yediler B l k d I t · Hava biraz serin ama güzel. .. , yükselen Adnan çıkarılmış, ye-
eı a tı ay a ar evve ' ga:ıe e· F b h d d" . b"" . . "d 1 d G"" d"" 

ler, bir banka müdürüne büyük aui- .~ner .. a Ç~ sta ı . ~. yme u - rın~ ~en.ç ıstı at ar an . un uz 
iatimal unadile iffen el çektirildi· yuk gunlerınden bınnı yaşadı. geçırılmış; merkez muavın mev
ğini haber verdiler. On binlerce ton Kapalı tribünler dolu, açık kiinde de Fahrini yerine yeni vo 
~uğclay aatılmıf, aatıa müdür.alıcı tribünlerde pek az boş yer var. genç bir oyuncu oynatılıyor: Tevfik Rüştü Aras dünkü konsey toplan

tısı hakkınca, Bükreş muhabirimize 
dikkate değer beyanatta bulundu 

ıle anlafmtf, el altından .k?m••Y0 ? Daha evvel yapılan şilt maç- Kırmızımtırak saçlı Hayrullah 
alınmq ve daha bunun gıbı her bı· l · · · · b. b" · · · d b" F" 1 d" 1 . el w'l 6" 6 k ""d"" .. .. d" arının ıkıncısı ıter ıtmez ev- ısmıtı e ır hl an ıya ı ..• 
rı egı ır an a mu urunu, a ı " " .. 
bir muhtuebe katibini bile bütün vela Galatasaraylılar, sonra da Hulasa takımlar şoyle: 
hayatınca öldürmeie lıô/i tal.ilat Feuerliler çıktılar. - Fenerbahçe -

[BUkret Hususi Muhabirimiz bildiriyor] 

DUn BUkreşte toplanan Balkan Hariciye nazırları 

10 Mayıs milli Bayramı merasimine sahne olan 
BUkreşte krahn sarayı 

Bükreş, ı o - Balkan konse - kendilerile görüştü. Bu hasbü • 
yi bugün ilk toplantısını yap - hallerde uzaktan göze ça 
tı. Bu toplantının milli hayra - sa?1imiyet, herkesi müteh~= 
ma rastlaması ayrı bir hususi - edıyo~?u. Haşmetli ikinci Ka _ 
yet gösteriyordu. ~~l, yuksek misafirlerini, orada 

Askeri geçit resmine saat on ogle Y.emeğine davet ettiler. 
buçukta başlandı. ":fu?,t~~if kı • . ~eçıt resmi saat bire doğru 
talar. şehir dışındakı buyuk rı:e~ ?ıttı: ~ral, dört hariciye nazın 
danda toplanmışlardı. Mer~~ı1:11ı ıl~ ~ırlıkte otomobillerle saraya 
müteakip kıtalarm. sırmal_ı um - gıttıler ve öğle yemeğini sara _ 
formalarla geçişlerı hoş bı.r man da beraber yediler. Y 
zara teşkil ediyordu. Geçıt res- Merasim esnasında nazırJar 
mine muhtelif kıtalardan başka meçhul asker abidesine çelenıt
hassa alayı, askeri mektepler, ler koydular. Komşu devlet na
tayyare müdafaa toplan ve .t~y- zırlarının Romen ordusuna .. 

· · k t kt d d"kl · gos yareler de ıştıra e me e ı ı - ter ı en bu nezaketli alAk 
1 h k . d . a a, 
er . er esı e~ın bir tahassüs i in. 

Kral, geçit resmi başlamadan de bıraktı. ç 
evvel, kendilerine mahsus olan Konsey ilk içtimaına saat al
tribüne geldiler. Burada Romen tr buçukta 1-ıariciye nazırlığında 
devlet adamlarından başka, başladı. ~~smi programda bu 
dört Balkan hariciye nazınmn toplantı ıç.m ancak iki saat ay
bulunuşu, merasime ayrıca e • rıl~!ştı:. Fakat toplantı dört sa
hcmmiyct veriyor, halkın umu- at surdu. 

u~rdil~r: Koca müdüı:ün inni •. t•'!'· Taraftarlar alkışlıyorlar, ha- Bedii 
•il •ttıiı tlaha koca lırmanrn. ~ıle ğırışıyorlar ilk heyecanlan bi- Lebib Yaşar 
beraber, o~larca, )'ankeaıcılerle ! · .. _ ı_ 1 E Al" n_ y 
yanyana tli~iltli ,,. teıhir edile etli· r~z ya~ışabılınc~.~~ ~nı tet . sat. . ı .ıuza · aşar 
le, halk içintle erü:li eridi, nihayet kık edıyorlar. Çunkü ıkı takım- Fikret Nıyazı Namrk Şaban Na-
aılıra indi. Fakat tetkikat, tahki- da da değişiklikler var. ci 
au_run taltna-Jıgı . taliar:ku'ltetmh'z F ltP-lt:'A9" ,~ ... 1)(1't'"""~ Cevat.. ve - Galatasaray -
mı? azı YOK. u ımpıyakos maçın- Avni 

Şarnun üzerine bankanın uicclanı da oynayamıyan Niyazi tekrar Lütfü Ösman 
lııaınr !8 yankfı düaeltmelı için takıma girmiş; buna mukabil İbrahim Hayrullah Kadri 
daha dune kadar .hırau diye yaka- de, Ölimpiyakos müdafauuu Dan, al Fazıl Gündtiz Münevver 
~=z::C::fl:!::'_;'./';'%,ın~ ~nr. Fikretle birlikte allak bullak e- Necdet 

•- " an auam, den Şer f k l""b · • d" - • her ,erelli adam gibi, verilen · ,i . . e,, !-1 u e yenı gır ıgı Hakem Allen ... Artık hakem. 
elinin teraile İter, "i.atemem, ne Şa- ıçın resmı bır marta ovn•tılamı- lenm· ı" md b" 

3' ,,._ z aras a ır Fenerbah· 
~- ı n ı e k e r i, ne Aralun )'Ü· yor. çe - Galatasaray maçını idare e-
:w ı,,_ d~r ue meaele ele ••• biter. Galatasarayda da, son zaman- decek babayig-it kalmadı d--

Hôd~•e.~!'· ~akat bence, ad me- larda hücum hattmın ottasmd ek. D .. -
ule, bıttıgı 11Un baflamıftır. Kala- b" f 1 f ... . . . ~ m •• oğrusu da bn ya! .. 
mın içinde acayip bir i.atilham İfa· ır avu ve o sayd abıdesı gıbı [Arkası 7incide1 
reli halinde, fÖyle hir aorllU aivrili
yor: Halka adi bir çapulcu gibi ta
nıtılan bu adamın fereline aiirülen 
l!.keyi kim, naaıl temizliyecek ue 
•~renler~n "meaele bitti!,, demele
nle kanuni, manevi her hangi bir 
mesuliyetleri de beraber biter mi, 
yok olur mu, ve yahut, var mıdır? 

An!aıılıyor ki yoktur rJe uıl 6a 
ı:atandaf ferelinin ara ara halİc 
önüne atılacak auaturucu lokma 
haline gelmeaiclir ki korkuludur. 

Görülüyor ki bi~ gcueteciler, 
"Aman ••• Baııma bir fey geliri,, di
ye hattıi aokak ortaaında iıaretçi
lik eden belediye 20ptiyeaini dahi 
tenkit edemiyecek kadar korlıai~ 
amma, ilamOf'lllah, İnaaıt terelile 
oynamak lıraah fıkınca, onu a
la kafırma~. Her hangi bir iıin 
alını lalını lıa"ftırmak lüzumu
nu duymadan, kulağımı• naaıl 
çarpmıpa öylece, ne imif, neden 
olmUf ve nasıl olmufUnu ar"flırma
d~n, ~ahire ya20rıa. ArQffırma,,.a, 
çunku artıfhnraak "aartMUyonel,, 
kaçar, )'CQama~. Yazamaaak 
tefhir edemeyiz. T eıhir etlerrwaNk 
dedikoduculuk ile aruında 6Öale 
görülmiyecek kadar a~ larlt kalan 
gazetecilik 11azilemiai ycıpm"""I 
•anana. 

Böyle olunca, gündelik yaarcınrn 
baıka mahallelerin dedikodulannı 
eteklerine doldurup claradar keneli 
d~halleaine ll•tiren rJe kapı kapı 

0 ~ıp herkeain önüne döken çe 
nl ~ diifiik kanlardan ne farkı ,,,;. 
ır~ 

• Yalnız fa fark: onlann dediko
tu;; cl_ahda .zararaızıdır, f4nkü ma· 

G
a enın uuarlan araaında kalır 
aa.tec:" · · . · . d ının ı•e, elıne ipuça ll~mc-

aın, ~ akmın ipliiini pazara, hem de 
meme et PG.zanna frkanr. 

n.!raodan hi .. e: Matbuat kanu-
a, daha çok memurlan lıonı

yan matldele_r dolJurarak llGMt~
d-; a.aıl ."a~le•ini yapmaktan S-
~_ınme .hı.aaı yaratılacafına, fere/ 

[ Arkası 8 incide J 

A. ŞU~rU ESMER 

mi alakasını uyandırıyordu. Müzakereler bili fasıla dört 
Kral, halkın önünde hariciye na saat d~vam etti. Bu rpüddet zar. 
zırlannm ellerini sıkarak hepsi- f IJ?.da, ıçeriye kimseyi sokmadı _ 
ne ayrı ayrı iltifatta bulundu ve [Arkası 3 ilııcüde] 

ıcaretını Yoaak edecek wa-teciye 
her hangi vatancl"fla ;,.emur ara
•ında fere/ bakımından ula. farlı 
olmaclıiını öğretecek kayıtlar lıon
aa, accıbo daha iyi olnKQ mı? 

Ali Nac• KARACAN DUnkU. maotan lhr enstantane 
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ATATÜRK SÖYLEYiNCE ~ 
Atatürk söyleyince bütün 

yurd dile gelir ve ulus kulak 
olur. Yurd söyler, ulus dinler. 

Atatürk söyleyince, sesinin 
güneşinde bütün ayrılıklar her 
varlığa has boyasını dağıt;n bü 
yük aydmlıgın özü halinde erir 
ve külçelenir, tekler topluluğun 
içinde kaynar. 

ÖZ TÜRKÇE 
SOBALAR 

Kış geçti. Kaloriferler, du • 
varlann dibinde, kangal kangal, 
soğuk, kalın yılanlar gibi çö
reklenmi§ duruyorlardır. lçinill 
ışığı sönmüş kocaman birer gö
ze benzi yen mangall u kaldırıl· 
dı. Sobaların boruları söküldii. 
dallan .kesilmiş ağaç gövdeleri 
gibi bir yana atıldılar. 

• Kaloriferle1 m a n g a ı ı anla• 
rım, sobayı anlamam bir türlü. 

Atatürk söyleyince parçalar 
bütünleşir. Sesinde, yurd bahçe 
lerinin ıtırlarmı emdikten sonra 
ovalan tarayan ve dağ yolları -
nm havasım toplayan Türk rüz
garlan eser. 

Atatürk söyleyince bir bölü
mü değil, bir bütünü konuştu • 
ran ve bir parti ne beraber bil • 
tün yurdun çevresini i'Çine alan 
sesinin elmasından, parıltı çağ
layanları halinde bütün ulusun 
ruhu akar. 

Kad1nlar BlrliGinde dUn son toplantı yapddı va üyeler etbirı=aı ile BirliGI kapathlar, " kapıya kirahkllr lavhaai 
asıldı. Gene dOn Yeni Nesil lıkmektep miniminileri, lstanbul Kız Lisesinde velilerine bir müsamere ;erdiler 

Soba, kaloriferle mangaluı 
ortasında durur. Be:ıı, ortayı se
vemedim gitti. 

Bir eski arapça söz vardır: 
"Hayret umuru cvsatüha !" 

Bu "evsatüha" kadar siniri• 
me dokunan nesne az vardır. 

Atatürk söyleyince, çekişme. 
Jeri, a:>:rıl?1~!arı, çatışmalan baş 
kaca bır ıyılık olan bütün zıtlar 
barışır, bütün uçlar birleşir, 
uzaklıklar buluşur, Akdenizle 
Karadeniz gibi akla kara biribi
rine bağlanır. 

Atatürk söyleyince akan su • 
Jar durur ve daha güzeli, duran 
sular akar. 

Peyami SAFA 

Prag Arsıulusal 
Talebe kongresi 

Arsıulusal taJebe birliği kon
gresi 8 temmuzda Pragda top
lanacaktır. Bu kongreye Milli 
Türk Talebe Birliği de davet 
edilmiştir. Bu kongreye Türk 
talebe birliği iştirak edecek fa
kat tasarruf maksadile, bura -
dan bir aza gitmeyecektir. 

Pragda tahsilde b u 1 u n a n 
Türk talebelerinden biri, kon • 
grede, Türk talebe birliğini tem 
sil edecektir . 

Şıra gUmUş ellil:kıerde 
Gü~ı:-lirAhı.1- .ı.-.a. 

ması bu ay sonunda bitecektir. 
Bütün basılan gümüş liraların 
mikdarı 4 milyon liralık olacak
tır. 

Hazirandan itibaren gümüş 
(50) ve (25) kuruşluklar basıl
mağa başlanacaktır. Bunların 
kalıpları hazırlanmıştır. 

Kadm hekim:erl toplanhsı 
Türk Ginekologi kurumu bu 

mevsimin son toplantısını 8-5-
1935 de Prof. Kenan Tevfiğin 
başkanlığı altında Etibba odası 
salonunda yaptı. 

Ahmet Asnn Onur, Kenan 
Tevfik, Ali Esad Birol söz aldı -
lar, ve milnaka,alara katıldı
lar. 

Bundan ıonra Ankarada bu 
sene birinci teşrinde ınhhat ve
kili Prof. Refik $aydamın baş
kanlığı altmda toplanacak olan 
(Birinci Türk Ginekologi Kon
gresi) etrafında görüpneler ol • 
du. 

.. TAN "m tefrikası ı ıt. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

nun yüzbin şekil durağında kıv
rılıp yatılan yataklarla ölçüyor. 
sun, demek ... 

Susmuştum. Kadriye'nin göz
leri kararmıştı, yorgun bir ses -
le: 

- Hayır, susma ..• dedi. 
-Ne söyilyeyim? 
- Sözünü tamamla ... Vah za-

vallı şımarık kadın! de. 
- Peki ama, neden? 
Başı göğsüne dütmüş, iki eli-

ni koltuğun kenarlarına ağır 
ağır vuruyordu: 

- Bunu demek, senin hak -
kın! Ve gene sana imreniyorum 
Yesari! ... Ben, hiç hayat acısı 
duymadığım içi~ senin uysallı
ğını ve .-tfıirlerindeki kuvveti 
anlayamıyorum. Sen, hayatla 
hep diş dise, pençe pençeye gel
din değil mi? ..• Ben, buna ina -
namıyorum ki ... Fakat muhak -
kak olan bir şey varsa, o da, ha-

Menderes 
vadisine 3,5 mil
yon sarfedifecek 

Yunanistanda su tesisatı ve 
muhtelif nafıa işleri hakkında 
tetkikat ve temaslar yapan Na
fıa müsteşan Arif şehrimize 
dönmüştür. Arif Yunanistan se
yahati hakkında diyor ki: 

- Yunanistanda tctkikatım 
esnasmda, Yunan memurlann -
dan çok kolaylık gördüm. 25 
gün devam eden bu seyahatte 
Atina civarmdaki su bendlerini 

1 

su isalesi için yapı/an tesisatı, 
Vardar ovasile Ustruma ve Ka
rasu vadilerindeki sulama ve 
kurutma işlerini gözden geçir
dim. Diğer nafıa iş/erile de ala
kadar oldum. Ankara su tesisatı 
ile Küçük Menderes vadisinin 
ıslahı işlerinde Yunanistandaki 
tetkiklerimizden istifade edile
cektir. 

Menderes vadisi işi ve Cellat 
gölünün kurutulması üç senede 
bitirilecektir. Bu işler için üç 
buçuk milyon lira sar/edilmesi 
muhtemeldir." 

Nafıa müsteşarı yann Anka. 
raya dönecektir. 

me kurumu ile hasta bakwılar 
kurumuna verilmesi kararla.~fl· 
rıldı. Eşyaların da Cumhuriyet 
Halk Partisine verilmesi uy~un 
bulundu. Toplantıya nihayet ve
rildi. Kadmlar, birbirlerine ve • 
da ederek, kongreden ayrıldı • 
lar. 

Yeni kibrit 
Kutuları çıkıyor 
İki ay sonra, piyasada küçük 

kutu kibrit kaJmıyacaktır. Fab
rika, şimdiki büyük kutulara 
nisbetle daha yassı şekilde ve 
30 çöp alabilecek dar kutular 
cıkaracaktır. Bu hususta nümu
neler hazırlanmıştır. Bu yeni se 
kil kutuların 40 paraya satılac~
ğı .tahmin ediliyor. 

Yol vergisi 
Vermiyenler 

Kan Davasından 
Birini öldürdüler 

Evvelki akşam saat 18 i geçer 
ken Galatada Alaca mescitte 
Nikonun fırınında çıraklık eden 
Maksut yolda rastladığı İbra -
him isminde birini tabanca ile 
öldürmüştür. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Maksut işini bitirdikten son • 

ra biraz dolaşmağa çıkmıştır. 
Mahmudiye caddesinden ge -

çerken lbrahimin karşıdan doğ 
ru geldiğini görmüş; bu anda ai
lesinin güttüğü kan davası y.ü -
zünden öç almak isteğine düş -
müştür. Çünkü İbrahimin kar
deşi evvelce Maksudun bir kar
deşini öldürmüş imiş. Bu hırsla 
Maksut hemen yanında taşıdığı 
tabancasına sarılmış ve lbrahi • 
me doğru ateşe başlamıştır. 

Birdenbire kurşunlar ile kar • 
şılaşan İbrahim orada duran 
bir arabayı siper almak istemiş 
se de. kurşunların ikisi göğsün • 
den, biri ayağından girmiştir. 

K-:ıdınlar Birliği 
D~•f 
Kendini feshetti 

Maksudun attığı kurşunlar • 
dan biri vakamn ,önünde geçti -
ği işkembeci dükkanındaki La -
zatiye, diğer biri de yük araba • 
sının atma rastlamıştır. 

Yaralılar Beyoğlu hastahane
~e..yollatınıış, hadise yerine ge 

ı~~r.a-~•..-;;:;ıp;.:~~~_.T\ iı..1 ı:•bancasnc yaKilıamıştır. 

1935 yılı yol vergisini vermi
yenler, 6 liranın karşılığı olan 8 
gün yollarda çalıştırılacaktır. 
Yollara sevkedilecek olanlar ma 
yıs içinde bedeni hizmetlerim 
yapmış olacaklardır. Nakdi tak
sit yereceklerden de bu paralar 
hazıranda tahsil edilecektir. 

lstanbul kadınlar birliği, diin 
saat 15 de birlik merirnzitıa't• 
fevkalade kongresini yaptl. Top 
Jandıda ancak elli kadar az:ı var 
dı. Ekseriyete bakrlımy:ırak, 
celse birlik reisi Latife Bekir 
tarafından açıldı. Kongre baş • 
hanlığına Safiye Hüsey;ıı seçil
di. idare heyeti raporu11u G~ncl 
yazıcı Aliye Esat okudu. 

Necile Tevfik arsıulusal kon· 
grede olup bitenleri anlattı. Sa
adet hesap raporlarını okudu. 

Bunlardan sonra, Ll.tile Be
kir söz aldı. Dedi ki: 

- Artık birliğin bütürı ülkü • 
/erinde muvaf lak olduğu ve ka
dınlara bütün hakların verildiğ; 
. ni hepimiz biliyoruz. Artık bir 
kadı11lar birliğine ihtiyaç yok • 
tur. Binaenaleyh birliğin feshe· 
dilmesini teklif ediyorum.,, 

Latife Bekirin teklifi itti/ak
la kabul edildi. Birliğin hc.c;a
bından artan 184 lirayı esirge-

yatın yalnız gülmediği ve insan
lann ıımartmadığıdır. işte ben, 
hayatın öbür tarafını görmek is
tiyorum. Görmek te nasip olma
yacak galiba... Beni çıldırtan 
bu ••• 

Geveze bir serçe gibi, bir te • 
viye cikciklerle söylüyor, ıöy -
lüyordu. O, söylerken, ben hatı
ra defterini yazan genç piri dü
şünüyordum. Bu def teri, nerede 
ve nasıl yazdınyordu? 

Ben, bu dekoru, ve bu deko -
run içind~ki sahnenin ıeklini 
merak edıyordum. Bunu öğre • 
nince, def teri okurken hayalimi 
daha müsbet bir yer üzerinde 
kurarak işletecektim. 

- Gene daldın arkadaıt Ne
redesin? 

- ikinci fasıldayım. 
KadriY.e, gözlerimin içine ba

layordu: 
- GözU açık rüya mı görü • 

yorsun? Hangi ikinci fasıl? 
Bot bulunduğumu anladım: 
- Birinci def terdeki ikinci 

fasıl! 
Kadriye, bir kahkaha kopar

dı: 

sili belediyeye müraca~t ederek, 
lstanbulun temizlik işlerini ü -
zerine almak istemiş ve bir de 
proje vermiştir. Şirket lstanbu
lu çok temiz tutacak, buna mu
kabil beş senede 7 50 bin lira, 
üç yıl da sene de 650 bin lira a
lacaktır. Sekiz sene sonra da, 
her yıl 390 bin lira alacaktır. Be 
lediye bu teklifi tetkik etmiş, 
fakat muvafık bulmamıştır. 

Odun va kömllr depoları 
Nerelerde odun ve kömiir de

posu açılabileceği hakkında be -
lediye fen heyeti bir talimatna • 
me hazırlamağa başlamıştır. 

Bundan sonra, odun ve kö • 
mür depolan mahalle araların -
da açılamıyacaktır . 

Oç ayhk yoklamaları 
Dul, yetim ve mütekaitlerin 

üç aylık yoklamalarına bugün • 
den itibaren bütün malmüdür -
lüklerinde başlanacaktır. 

- Omürsün vallahi ..• Demek 
defter, seni bu kadar sardı ha? •. 
lşte buna sevindim. 

Birden durdu, eliyle elimi tut
tu: 

- Nasıl buldun? diye sor • 
mayacağım. Hayır, hepsini oku, 
bitir ... Fikrini ondan sonra söy
le ... Manasız buluyorsan bile, 
bana, duyurma ... Duygularım 
sakla ... Çünkü sonra şevkim ka
çar ... Belki de öteki defterleri o
kutmaktan vazgeçerim ... 

Onun korkusuna güldüm: 
- Hayır ... Sana, bir şey so • 

racağım. 

- Ne soracaksın? 
Buruşuk yüzlü ihtiyar biz • 

metçi kadın, beyaz keten örtü
lü küçük gümüş tepsi içinde kah 
ve getirmişti. Tepsiyi uzattı, 
ben fincam aldıktan sonra geri
ledi ve gene ayni vaziyette tu
tarak döndü ve uzaklaştı. 

Hizmetçi kadına bakıtırn, Kad 
riyenin gözünden kaç!T'aımştı: 

- Bu sefer, dikkatli baktın ... 
Ne düşünüyorsun? 

Sol gözümü kırparak başımı 
!alladım: 

Y.akaya müddeiumumi mua -
vinlerinden Celal el koymuştur. 

Maksut suçunu kendi de söy
lemiştir. Ibrahim wrularak yu
var~ndığı zaman Maksut yük • 
sek ~esle "oh intikamımı al -
dım. ,, diye bağırmıştır. İbrahi-· 
min hastahanede öldüğünü duy 
duktan sonra büsbütün sevinç 
duyduğunu belli etmiştir. 

Katil Maksut henüz 18 • 19 
yaşlarında kadardır. Kendisi Ri 
zelidir. Babasının adı Yakup -
tur. 

Buraya geleli 5 • 6 ay kadar 
olmuştu. 

Çin Elçlsl 
Ankaraya gitti 

Milli Çin hükUınetinin memle 
ketimizdeki ilk elçisi general 
Hu dün akıam. elçilik erkanı ile 
birlikte Ankaraya gitmiştir. Ye
ni elçi per,embe günü, itimatna 
mesini cümhur başkanına tak • 
dim edecektir. 

- Bu, öde ekleme hizmetçi 
değil. •.. 

- Yani Gülter gibi dcğH, de
mek mi istiyorsun? 

- Evet... Çekirdekten yetiş
me, hatta kanımla hizmetçilik 
var. 

Kadriye, gözlerini açm1ştı: 
- Nereden anladın? 
Onun, hayat hakkında:\'.; toy

luğu da beni şaşırtıyor.iu: 
- Tepsi uzatışm<la saygılı 

bir çekingenlik vardı. llerlel ken 
geri geri duruyordu. 

Kadriye, gözlerin; kırpıştıra
rak dinliyordu: 

- Nelere dikkate !iyorsun? 
- Dur, daha bitirmedim. Ben 

fincanı aldıktan sonra, boşalan 
tepsiyi aşağı tutmajı, gene ay
nı vaziyette tutarak g~ürdü. 

Kadriye, omuzları11. kaldır • 
mıştı: 

- Bundan ne çık:ır? 
Bu ince noktalar, t>nun hiç a

lakadar olmadığı öv1e küçük. 
hayat sırlan, nükteleri, natta 
mecburiyetleri idi, ne kadar an
latsam, gene tamamile anlaya • 
mıvac,.l<tT. Onun hu bilp-i111i '7liö-i. 

GuçuK HABERLERi 

* 300 yataklı olan Gureba haataha. 
nesinin büylitillmeai kararlaıtınlmıt· 
tu. Burada yeniden 80 yataklı bir in· 
taniye paviyonu açılacaktır. Haataha. 
ne haline getirilecek daha Uç pavyon 
vard:r. 

• Tophanede GümrUk önündeki 
nhtımların tamir edilmesi takarrür 
etmittir. 

• Son gUnlcrde bazı eski, harap bi
naların çöktüğü ve kazalara meydan 
verdiği görillüyor. Belediye, ıehrin 
muhtelif semtlerindeki bu eıki bina· 
lan birer birer tesbit ederek yıktırma
ğa karar vermiştir. 

• Simitçi fırınlarında da, ekmek fı. 
rmlarında olduğu gibi, hamur yuğur
ma makineleri kullanılması mecburi 
tutumu~tur. Hamurlar el veya ayak· 
la yuğrulmıyacaktır. Bu hususta ali· 
kadar fırınlara altı ay mühlet veril· 
miştir. 

* Kütüphanelerimizdeki lritsplan 
tasnif için memur edilen profesör Ri
ter, Kültür Bakanlığı ile aralarında 
çıkan bir noktai nazar ihtilafından do 
layı istifa etmiştir. 

"Evsatüha" ya elle tutulur, 
gözle görülür bir örnek göster 
deseler, çeşit çeıit sobalar gös • 
terirdim. 

Saç sobasından, çinisinden, 
salamandırasına kadar bu nes• 
neler yaıayışın orta katında 
oturan insanlara benzerler. 

Orhan SELiM 

Telefon şirketinin 
Ahnması yaklaştı 

Telefon ıirketinin satın allll· 
ması için verilen mühletin bit
mesine iki buçuk ay kalmıştır. 
HükGmet esasen, şirketin altr.ı 
esasına göre yaptığı 1934 plAn• 
çosunu kabul etmemiştir. Şirket 
mümessillerinin, N afra Bakan .. 
lığı taraf mdan Ankara ya çağırr 
Iarak, müzakerede bulunmaıı 
beklenmektectJr. Telefon ücret· 
!erinin pahahhğmdan da şiki· 
yet edilmektedir. Ucretlerin in• 
dirilmesi işi de ya.kında halledi• 
lecektir. 

• htanbul Muallimler birli fi, dün 
akpm Park otelde bir danslı çay ver 
mittir. Çayda bir çok muallimler ve 
davetliler bulunmuı, güzel bir vakit 
geçirilmiştir. 

• "Yeni Nesil .. ilk mektebi dün yıl- Ankara ve latan• 
hk müaamercaini verdi. Bu milaame- b U 1 r a d 1 O 1 a r 1 
re çok eğlenceli oldu. Bilhassa küçük 
yavrular zeybek oyunu oynadılar. Uzun zamandanberi, Anqra 
Çok alkışlandılar. ve btanbul radyolaruun~leşik. 

• Yugoslavyanın yeni hmir kon- bir şekilde neşriyat yapın~.-. 
ıoloıu Radomir Marinkovi memle- • · ~~t \\fVMi!i .diyO!'j;·_,._• . ._~ 
defa~~ko--n-s""ol,....os~l--:uk,-.r-te-s"':-'is-et-m...,.e~k..:::te;;.;;:d7==ir:;;. ~~~~"'.~b1~•~u:f'!f!.., •ı ~ • • "; 

Piyango bugUn 
Tayyare piyangosunun 19 un 

cu tertibin ilk keşideıi bugün sa 
at 13 de Tepebaıında Aıri sine
mada yapılacaktır. 

Be, ecnebi 
profesör geliyor 

Sağlık Bakanlığının Ankara 
nümune hastahanesinde çahştı
nlmak "üzere, beş ecnebi profe. 
sörle mukavele yaptığı haber ve 
rilmektedir. Gelecek profesör • 
ler arasmda meşhur operatör 
profesör Milih de vardır. Biliha 
ra Ankarada açılacak tıp fakül· 
tesi için bu profesörler angaje 
edilecektir. 

Menenjit vakaları 

Son günlerde tehrimizde me
nenji t vakalan görülmektedir. 
Sıhhiye müdürlüğü bu hususta 

tedbirler almaktadır. 

ne gülmüyordum: 
- Eğer sen, eve g•re1 erza • 

kın dirhemini tartan, meteliğin 
hesabını düşünen, voksı.11 bir ev 
kadım olsaydın, bunu, öyle gü
zel anlardın ki ... Bundan ne mi 
çıkar? 

Ona değil, bunları bilışime, 
hayatın bana bunlan bılclirişine, 
kendime, kendi zava~hhgıma gü 
lüyordum: 

- Eğer bu kadının yerinde, 
Gülter olsaydı, tepsiyı hemen 
aşağıya tutar, belki de çalpara 
gibi eteğine vururdu. 

Kadriye, anlamak ister gibi 
soruyordu: 

- Peki, ne olurdu? 
- Çocuk! ... Tepsinin vaziye-

ti bozulunca· keten örtü sarkar, 
buruşur, ütüsü bozulur. Belki de 
parmaklarının arasından kayar, 
yere düşer, kirlenirdi. Buruşur. 
sa, tekrar, o, ütüleyecek Yere 
düşer, kirlenirse, belkı lekele • 
necek. 

Kadriye, omuzuma wrdıı · 
- Kafi! dedi. Hayat mekte -

bind~n _dipl~lwn. 
Tr'""' r•••t"'l'1 · 

dan sonra ayni progrl..Jıa çalı -
p.cak, biribirinden icabına göre, 
nakiller yaparak çalışacaklar -
dır. 

Arda nehrlnilf 
zarar varmemaal lc;I• 

Şark demiryolları kumpanya• 
sı nezdindeki hükumet ba§ mü • 
fetti~i, evvelce topraklarımıza 
zarar verecek şekilde akan Arda 
nehrinin son vaziyetini gözden 
geçirmiştir. Burada bazı tedbir· 
ler alınacak. ve Yunan hUktimc: 
ti ile birlikte çahııtacaktır. 

Bir yolsuzluk ihtimali 
Mülkiye müfettiş1eri ıon üç 

sene içinde Bey kozdan U sküda• 
ra kadar yapılan yol iııfaatmın 
ne suretle ihale edilerek tahıi • 
satın ne suretle sarfedildiğini 
tetkike başlamışlardır. 

Bu tetkikat, bir yolsuzluk ih
timalinden dolayı yapılmakta • 
dır. 

- Dlha diploma alam<tc:hm. 
Gülüyordu: 
- Ne zaman alacaks1n? 
- Tipi dindiği zaman.-
Doğruldu, yüzüme baktı: 
- Ne tipisi? Sayıklıyor mu

sun? 
Uzun uzun göğüs geçirdim: 
- Hayat tipisi, yavrum.. 'fi• 

pi dinmeden diplomayı alar.ıaı• 
sın. 

- Diplomayı alınca? 
- Kurtulursun.-
- Neden? 

. - Hayat yükünden ... 
Gözlerini kırpıştırıyord·2: 
- Bu güzel fikir •.. Ya~t.unB·· 
- Yazdım. 
- Okumak isterrlim. 
- Tavsiye etmem. 
- Anlamaz mıyım? 
- lnanmazaın ••• 
Elimle ipret ettim: 
- Bahiı değipneain... San'• 

bir ıey soracağım. Bana, vadet
tiğin gibi. doğru cevap vere\'.:~ 
ıin. 

Korku ile bakıyordu : 
r • • 

., 
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iRTiCA TAHKiKATI 

iç işler Bakcinı Ankarada. 
iki Kişi Daha Yakalandı 
. Ankara, 10 (Hususi muhabi

tirniz bildiriyor) - lrtica tah
ri:~atçısı Saidi Kürdi h:.
clisesi hakkında mahallinde 
tahkikat yapmağa giden İç 
İşler Bakanı Şükrü Kaya bura
Ya döndü. Şükrü Kaya Ba~ba
kan İsmet Inönünü ziyaret e
derek, hfidise etrafında izahat 
"erdi. 

Dinar, 10 (Hususi muhabiri
llıiz bildiriyor) - Bobobey ca-

mii hatibi Hasan eörülen lüzum 
üzerine tevkif edilerek, bugün 
Eskişehire gönderildi. Hatibin 
evinde Kürdinin bir risalesi bu
luıunuştur. 

Kürdinin risalelerini basıp ç;o 
ğaltmaktan suçlu Mehmet Ze -
!:5i de tevkif edilerek Eski5ehi
re sevkedildi. Mehmet Zekai 
nin dikkate clcğer itirafları var
dır. 

& e O 

Parti Kuru itayı nda Dün 
Encümenler işe Başladılar 

Hesab komisyonu işini bit ~ rdi 

'Ankara, 10 (Hususi muhabi- 1 konuşulup incetilmiştir. 
timiz bildiriyor) - C. H. Parti- Program ve nizamnelme işle • 
si kurultayının seçtiği üç komis rine bakan komisyon saat 19 a 
Yon bu sabah toplanmış ve ça- kadar çalışmak ve dilek komis • 
lı§malarma başlamıştır. Komis- yonunun çalışması gece geç va-
Yon üyelerinden başka, vilayet kite kadar sürmüştür. Hesap ko 
delegelerinden ve saylavlardan m'syonu işini bitirmiştir. Ko -
bir çoğunun bulunduğu bu top- misyonların ça!ı~maları hakkm
lantıda işler büyük bir dikkatle da bir bildirik neşredilmiştir. 

••• 
I' urultay Gününde Yol, Müze, 
O~cu~a, Yapı Ve Anıtların da 
Açı I m a Şen 1 i k le r i Yapı I d ı 
Ankara, 10. A.A. - Yurdun 

her taraf nd:ın gel "'n t c1graf ar
• '-' ry n _ _ ... : : A··.-rl ·· .--":; h;;_ 

:m:yx~. ~ü11ü ü. büyük bir bay
r<:ı.:11 gunı.ı o arak kutlandığı, ya-
p· a1?: toplantılarda p:ırtin'n ve 
ulu onder Ata.Ü k'ün uıu~;u ka
r~nhkdan aydınlı~a çıkaran dev
l'ımlerle başarılan işlerin sayılıb 
1:::::::: 

döküldüğü, yer yer konfera- f.!ar 
ve mü ;"mereler verildiği b l ~E
...;1 ,..., .. ı...tı;o_ k• t. 'L" "j~ .• i_l,.~h:>.Jt·"J~t 

şı duydukları derin ve sar ıl
maz b~ğ ı'ığın bir daha tekrnr 
olunduğu sö.1 le mekted r. 

-~ün b:r çok yerlerde, yapı, 
muze, okula, yol ,.e anıt açı:ma 
şcnli3"i y'4p!lmıştrr. 

Balkan Konseyi Dün Top~andı 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

I~r. Hatta konsey katibinin dahi içinde görü~emezdik ya .. Biz bu 
gırdiği görülmedi. gün umumi hatlar üstündcı:d 

Toplantının bu kadar uzama- noktai nazarlarımızı ve bildik • 
11 üzerine, dışarıda bekleyen !erimizi konuştuk, her dq baka
her millete mensup gazete mu - nı ayrı ayrı düşüncesini ortaya 
hab!rleri arasında, çeşit, çeşit koydu, tabiidir ki, Balkan dev -
dedıkodular oluyordu. İki saat !etlerinin müşterek menfaati 
Yerine, dört saat, ancak nazırlar hakkındaıld kanaat beraberliği -
arasında fikir ihtilafları olabil - miz bugünkü celsede bir kere da 
~esi noktasın ı ın akla yakın ge ha tamamen tezahür etti. 
ıyordu. Müzakereler bittikten - Cenevrede ve Strcsada Bal 
~0nra dört hariciye nazırı salon kan devletlerini alakadar eden 

an beraber çıktılar. meseleler, muaheC.:elerin tadili-
Titülesku gülerek, arkadaşla- ni istiyen milletlerin iddiaları 

rına dedi ki: mevzuu bahis oldu mu? 
b - ~azete:iler saatlerce bizi - Hayır, bugün sadece u-
ekledıler. Bır şey söylemek is - mumi haklar üstündeki kanaat-

tenıez misiniz? 1 · · I • • · ·· · · erımizi ve bilgı erımızı goruş -
Diğerleri: tük ve beynelmilel politikanın 

l'.-:- Bizim namımıza siz söyle- Balkanlarla alakadar olan kıs -
ınız. mmı tetkik ettik. Reviziyonist 

llı O zaman Titülesku söyledi ve devletlerin iddialarını da yarın
atbuat mGdürü Dragu tercü - ki toplantıda konuşacağız. 

llıe etti: 
Aramızdaki ahenk her zaman 

... - Aramızda her zelffian oldu- ki gibi olma!da beraber, size bu 
~u gibi, umumi bir ahenk için- konferansın kati neticelerini ya 
llıe, dünya barışının ve Avrupa rmdan sonraki günlerde bildi . 
it Uvazenesinin bize müteallik receğim. Buradaki müzakerele-
ısınııarını gözden geçirdik. rin pazartesi günü bitirilmesi 

~ Bu .k~darcık cevap hiç bir ga- muhtemeldir. ö zaman hareket 
d~t~cıyı tatmin etmemişti. Ben eciece5-iz. 
g··rı .. a~. Tevfik Rüştü Arastan, ~-----~!'!!!"!'-'"!!!!!!!!!!'!!!!!!""~~ 
n~~şulen şeylerin bir hulasası- Irak Hilaliahme-

ogrenmek istedim. • • d 
v ~evfik Rüştü Aras, sefarette rının yar ımı 
111 
erılen ziyafetten sonra bana Ankara, 1 O (Hususi muhabi-

ııUnları söyledi: rimiz bildiriyor) - Irak Hila.Ii-
la - Diyorsµnuz ki, içeride faz- ahmcr cemiyeti Kızılay genel 
h kalmak lığımızın, aramızda merkezine, Kars zelzelesi f ela -
ter ?angi bir anlaşamamazlık - ketzedelerine yardım maksadi -
~: .ıleri geldiğini, söylüyorlar. le 1000 lira göndermiştir. 
ba~!Yen -~öy}e bir şey me~z~~ Mide, Barsak ve kara· 
g ıs degıldır Biz orada hır ıkı 
daat .fazla kaldığı~uzın farkın - cl~er rahatsızhklarına 
lea .bıle değildik. Dünya mesele
:işf1 ve.~ünya barışı gibi mühim 
liker gorüşülürken, bize müteal-

olan kısımları da beş dakika 

AFYOnKARAHISAR 

MADErfSUYU 

Deprenme 
Durmuyor 

Kars, 10 (A.A.) - Digor na
hiyesi çevresinde gece ve gün • 
düz aralıklı olarak yedi depre • 
me olmuştur. Evvelki deprenme 
lerden zarar gören yapılar bu de 
fa yıkılmış Tenci köyütıde yeni
den sular fışkırmıştır. Olü ve ya 
ralı yoktur • 

500 yıl evvelki 
Türk hekimi 
Odemiş, 10 (A.A.) - Beş bu

çuk asır önce Mısırda Maristam 
Mısır adındaki şifa yurdunun 
ünlü hekimi Ödemişin Birgi kö
yünden Türk doktoru Hıdır A
linin mermer an dı büyük bir ka 
labahk ve Etibba odasından 
gönderilen üç bayan iki bay dok 
tor, bütün Ödemiş doktorları ö
nünde açılma şenliği yapıldı. 

Bayan doktor Handan ve r 'a
ni sa dan gelen doktor Necdet A
runc söylev verdiler. 

Ulusal s:.vaşta yıllarla yurdu 
ve dağlarını tutan ve uzun asır
lar kahramanlar yetiştiren Bir
giler tarihinde büyük Tüıık he
kiminin görünüşü halkın min -
netini kazanmıştır. 

Denizlide b:r 
Adam diri diri 
Yandı 

Denizli, 10 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Bu gece bu
rada iki yangın oldu. Yangının 
yeri çok şüpheli görülüyor. Bir 
adamcağız, oturduğu yerde, feci 
şekilde yanarak ölmüştür. Bu 
yangında bir kasıt olduğu ve i
~in içinde bir kadın parmağı bu
lunduğu kuvvetle tahmin edili
yor. Tahkikat yapılr.ıaktadır. 

D.ı ıc:: C::An'AtkArlArın 
l:=eceKı Konser.ı 

Şehrimizde misafir bulunan 
Sovyet san'atkanan dün akşam 
saat 20,30 da Kızılay Eminönü 
şubesi menfaatine Fransız ti -
yatrosunda bir konser verm:şler 
d:r. Konser çok kalabalık olmuş 
ve san'atkarlar alkışlanmışlar • 
dır. K_onser radyo ile her tarafa 
veril~i~tir. San'atkarlar çarşam 
b:ı gunune kadar şehrimizde ka
lacaklardır. 

Pr. Piccard 
Dün havaiandı 
Varşova, 1 O ( A.A.) - Profe

~~r Pi.~c~rd Turistik bir uçuş 
ıçın Zurıh 3 balonu ile Varşova 
uçak alanından havalanmıştır. 

Neden uçtu? 
Piccard bu uçuş hakkında 

kendisile görüşen bir Fransız 
gazeteciye şunlarr söylemiştir: 

" B . - u rıvayetler içinde doğ-
ru olan noktalar şunlardır: 

Leh payitahtında. stratosfe
re yaptığım çıkışlar hakkında 
konferans ve~~~ üzere çağırıl
dı~. Paza~t~sı gunü Var.şova 'ya 
g ı d e c e g ı m . Şimdilik yeni 
uır na va.a.uHa lıQ.ı:!r.Ll,., 1 \, 

d b. L o J v ... :.a 
a ır eh fabrikası müdirile, 

30.000 ~etre yükselmeğe yarı _ 
ya~a~ bır balonun inşası mese
lesını konuşacağım. Eğer bu iş 
k~rarlaştırıhrsa balonun inşası 
bır yıl sürer, Bu balonun kutru: 
60 metre, uzunluğu: 100 metre 
olacaktır. Hacmi 112 000 t ·k A · me re 
mı ahı olacaktır. Ön b · . . ce u ış 
ıçın yapılan balonun hacmi 
14.~00 metre mikabı idi B d 
tabı1dir. Çünkü 30 000 ın. tu . a ·r · e re ır-
tı ada 16.000 metrelik irtifadan 
on defa daha az hava ..,. B _ .. d' ır. u 
nun ~çın ır ki, balon ÇOK cesa -
metlı olmak gerektir. B 
J a k. . unu 

pma . ıçın piyasada kafi de-
recede ıpek bulunama D" ... .. .. k' z. uşu 
nunuz. ı, böyle bir balon için, 
hususı surette yapılmış 12.000 
metre murabbaı ipek kumaş la
z~m. B~ br.' onun inşası için ye
nılmesı lazım olan zorhklar çok 
tur. Her. halde, yeni havalanma, 
anca~ hır yıl sonra vaki olabilc-
cektır." · 

FiKiRLER VE iNSANLAR 

Bir Şiir Üzerine 
Güzel şiirin birinci vasfı, ha

ber verdiği his alemini okuyana 
kabul ettirmek ve ona, peş· n 
hükümlerine vanncıya kadar bü 
tün fikirlerini unutturm'1ktır. 
Napoleon hakkında di:ş"ndük
lerimiz ne olursa olsun, Hugo· 
nun destanlarını okurken Mos · 
kova, Waterloo bozgunların• 
bütün insanlıkla beraber sizi de 
ta içinizden sarsan, kaderinizle 
ilişiği olan birer hadise saymaz
sanız ya o şairi anlamamışsınız
dır, ya o şair size nüfuz edemi
yor, hasılı aranızda şairi oku
yanın dili eden cısihir,. vücude 
gelememiştir. Gerçi bazı sanat
karlardan bahsederken kuvveti
ne hayran o~makla beraber fi
kirlerini paylaşmadığı :ızı söy· 
leriz; bu doğrudur da, ancak e
seri okuduğumuz zaman için 
doğru değildir. Histen. fikirden 
bü~bütün sıyrılmış, yal.uz "tek
nik,, meziyetleri hoşa gidecek 
bir şiir telakkisi, yani Gautier·
nin paradoksu ve - bazı kim~e
lerin anladığı manada - "poe
sie pure. b••nun icin <'lmnıacı:ık 
bir şeydir. Şiir karşı.sındaki, her 
hangi bir sanat eserı karşı_mda
ki vaziyet'miz, mevzuu karşı
sında alimin takındığı vaziyet 
olamaz; şu objekt'f denen cins
ten tenkid istiyenlerin d:işüne
medikleÇ., belki düşünün de an
lıyamadıkları, göremedikleri ta· 
raf işte budur. 

Yahya Kcm:ıl'in perşembe 
günü bu gazete~e. çık~ "~~~
lerin ölümü,, şıırındeki butun 
unsurlar bugün bana b-:lki büs
bütün yabancıdır: gül, bülbül, 
servi, şiraz... Bu kelimelerin 
hepsi değil, bir tanesi bug:·n 
yazılan bir şiire girince, içlerin
de ben de bulunduğum ba7.t 
k;mseler, birer if-it r.:.\nnfü; ~i
bi oluyoruz. Aruza tahammülii
müz de -bunu kendim için söy
lemiyorum - haylı azaldı. ö
lüm havası (hem iklim, h~m de 
beste manalarında) aradığımız 
şiirin unsurlarından de~ildir ... 
Fa!;at o sekiz mı~raı okurl:en 

.. -' - - ... .. . ... : ... : 
o kadar unut ·yoruz ki: "Gün· 
lerden, yıllardan beri bek· ediği
miz şiir, işte b:.ı idi,, diyiveriyo
ruz. Bir tanıdığun: "Yahya Ke
mal insana ölümü sevdire~ek,, 
dedi. (Şairin ölrmü se\ mesi, 
sevdirmesi de yine h:ıyat sevgi 
si a:;:ılamaktır; çünkü bedii ya
ratma, daima bir canlılık işidir. 
Sanat eserinde ölümü sevme
miz, kendimizi toprak altında da 
yine hisseder, düşünür, b'l:r di
ye tasavvur etmektir. Böyle 
kend:mizi ölmüş "h:ıyal edip,, 
zevk duymanın kend·m·zi yok 
etmekle hiç bir alakası yoktur. 
Diyebiliriz ki Werther'i oku
duktan sonra kendilerini öldü
ren gençlerin hareketi o romanı, 
bir sanat eseri olmak havsi\'eti
le, t:d:ımadıkları içincir. · S3-
uat. bir bakıma göre, bir hare
kete sürükleme değil o hareke
ti yapılmış forzetti m edir. Ya· 
ni Goethe1nin o romanım oku
von aşık. kendini intilı-!r elmi, 
\Verther diye görür. aı tık hare
kete geçmesine ihtiyaç kalrııa
mıştır. Sadece kitabı okumakla 
şakağında revolverin s0fhı!\.lu
ğ-unu duymamış. Ö1mek 1e-.ıkini 
tadmamrş ise, kenrl ni WertJ,er 

sanmak için kitabı ok•ımaktan 
başka bir harekete daha liJıum 
gorüyorsa iyi, anlayışlı bir kari 
değildir. Sanat eseri, yine bu 
bakıma göre. mükenıme1 bir a
~emdir, her şeyi kenriinde var
dır, karşısındakinden anlam;:ıl:
tan baska hiç bir şey bekle
mez.) [1] 

.. Rindlerin ölümü .. niçin gü
Leldir? Bunu anlatma~a şüphe
siz imkan yoktur. Zaten her
hangi bir sanat eserinin güzel
liğini anlatmak için birıcik ça
re, onu okumaktır. Çiınkü gii
zellik - hiç olmazsa bizim bu
gün anladığınız mar.arla - dai
ma bir küJ işidir; parç~larm ku
Htrsuz olması. hatta hazan ku
surlu olması bütünün buakaca
~ tes;r üzPrinde hiivi.ik bir rol 
oynamaz. Mesela Yahya Kemal 
in bu manzumesinde : "Her se 
her bir gül açar, her p,ece bir 
bülbül eter.. mısraı, te1< ba~ma 
alınınca, "symetrie,. nin sahte 
güzelliğine bürünen aleiaJe bır 
mısradır; fakat bütün manzu
mede vukarıri:ln beri aır.ıöı nı"'
na ile bir harika oluveriyor. O 
kadar ki Yahya Kemal gıbi tı
tiz bir şair onu şiirinin - şair 
sustuktan sonra içimizde devam 
edecek teessürün, ar.engin a
nahtarı olmak üzere - son mts
raı diye kabul etmekten çekin
miyor. 

Zaten itiraf edelim ki Yahya 
Kemal'in bu yeni mam:umesi, 
eskileri gibi buluşlarla dolu de
ğildir; bunda "dar varhğınm 
hendesesi,, , "bir pancur açıl
mış gibi yazdan,, , " imale dev
ri,, gibi insanı birdenbire kav
nva'1 "f,,rm11le .. ler. "Karlıa'11 
aşk bitmez bir beyabandan ge
_çer,, gibi "bitmez,, sıfatını söy
lemeden önce onu imalelerle ha
zırlamak cinsinden nazım hari
kaları yoktur. Belki "hayal et
tiren., sözünü ayırırsak geri ka· 
lan her söz, her mısra son dt"re
ce ale!ade. son derece "banal,, 
dır. Fakat büyük hüner. bu 
"banalite,. ye varab'1mekte. bu 
1 ... ~ .. - .. 1 .1 ~~ .. C:AUl.,.r1A ,\'0 {'.\\ Pn l 
~örüneb11mektedir. Bunun iç=n
dir ki "Rindlerin ölümü, . . 1ü 
Yahya Kemal 1in en mükemr.ıel 
e:;eri sayma1ttayTJ11. (Bu ga~eu
re'ü bir de "GHft-siz l:,eo::te" 
manzumesinde taha'·kuk ettir
mişti; ancak onda zo-a'<i, ralı
eo,,-:-ı- '"'~e ,.~;1m:c; hir r ... ~ .... 1:.; ~""-

zilir ki bu da insanın fenasrna 
gider. Onda "faux primit.f 

" ressamların. pek incelm'.ş "es-
thete,. !erin sadeliö-i vardır ki bu 
da - önce hoşa p-itmekle bera
ber - edebiyat k=t.,blarmd.:ı "te 
cahülü arif,, denen ukalalıP. ı an-
dırır.) :. 

Gerek "RindJerin ö'ümii.
1 

, ge 
rek daha bitmemi~ seldi i!e 1'İm
diden a.Tızlarda do1ac;an t-cı ... ka 
hir yeni m·mzumesi ile, Vrıh·;a 
Kemal yeni b;r ~iir ;ıt~nrna .:.i
rivor ve !Yiinden P'Üne Mo-.; ... ~· n 
Stllnces'ınn vc:ıklasıvor. Ga;el-
1 ... ,.:..,; ,..,1.; c:: ::,.l nr ·,,; t ~ 'lm .., 1 - 1!'1 

beraber bu tarzında daha güzel 
sevler var"'t.,c-.,ğ1n1 nm>na' ta sa 
nmm ki yanılmıvorum. 

Nuru' ah ATAÇ -------r 1 l Bazı yemek kit~bJar nı r kum?k 
na~rl p'ş ceöini anlattı1clar y m k· 
ler n zevkini v"rmeae vet iği gibi. 

ÇALIYORLARMIŞ ••• 

Istanbulda arasıra tevatirler 
çıkaı .. Bunlar nasıl ve nereden 
çıkar? Onu etüt etmedim ama 
bir kere çıktı mı önüne güç ge -
çilir. 
Şu günlerde her tarafta bir ri

vayet: lstanbulda çocuk çalıyor 
larmış... Duss~ldorf da ki çocuk 
öldüren canavar hikayesinden 
sonra böyle rivayetlerin hele bir 
kadın dimağında ne çabuk ger • 
çekleşeceğini söylemeye lüzum 
yoktur. 

Işin tuhafı şudur ki; bu riva
yet çıktıktan sonra her mahal • 
lede mutlak bir çocuk çalma te
şebbüsünün müşahedeleri yapı .. 
lır .. 

Ya bir sakallı adam bir ço • 
cuğa yol sorarken polisi görüp 
kaçtığı, ya bir ihtiyar kadın~n 
bir kızcağıza karamel vermek ıs 
terken teyzeler yetişip kurtardı .. 
ö-ı hemen hikaye edilmeye başla 
~ır .. Her semtte, -mutlak türk
çesi iyi olmayan - bir şüpheli tip 
görülür .... Ve bütün bunların 
hiç biri bir gerçek değeri göster 
meden kadınların zihinlerini bu .. 
!andırıp uykularını kaçırır ve za .. 
mania silinir gider. 

Neden ve nasıl çıktığını anla 
yamadığım bu rivayetl~ri, ben 
bir anketçi olsam çıktıgı ~e~e 
kadar kovalarmı. Bakalım ışın 
temeli nerededir? Ve bu söz na
sıl çıkmış, nasıl tevatir haline 

l . . ' ge mıştır. .. .• .. 
Polis pek tabu olarak b~yle 

rivayetlerle uğraşmaz. İş bıze, 
gazetecilere düşer. B~l~em ~~ 
fikir şu günlerde eskı ıle yenıyı 
biribirinden ayırt etmeye çalı
şan "Nizameddin Nazif,, in işi-

1. . ? ne ge ır mı ... 
Bana sorarsanız; şu çocukları 

çaldığı söylenen uydurma hı~sı~ 
ne olur beni çalsa da kendımı 
çocuk sansam diye özliyorum. 
!nan olsun, işine çocuktan fazla 
yararım .. Ve böyle bir hadise o
lursa hiç değilse böylelikle içi • 
mizde bir kısmımız çalınabilir, 
tama edilebilir bir matah oldu • 
ğunu kuruntulanarak (vehme • 
derek) oyalanır gider. 

Hayat da bir oyalanmadan 
ibarettir. (Biraz da felsefe ya
palım). 

B. FELEK 

lık ile bu emre candan ve baş
tan uyacaktır. Böyle yaparken, 
Kamalist Türkiye, yalnız Türk 
ulusunun öz menfaatını koru -
makla kalmıyor; öbür uluslara, 
acunu kaplayan insanların hep
sine hizmet ve iyilik etmiş bulu
nuyor. Arsıulusal sıyasanın en 
sağlam ve inançlı barış unsuru 
Türklerdir. Bununla her Türk 
oğlu derin bir haz ve kıvanç du .. 
yar. 

• Ancak, biz, gerçeklikleri, ol
duğu gibi gören, uyanık bir ul~ 
suz. Geçmişin acı görgüleri, bi
ze yaman bir ders oldu. Yüreği
mizdeki barış ateşi ne kadar kız
gın olursa olsun, sınırlarımızı, 
ana topraklarımızı, atalarımızın 
bize bıraktığı bu paha biçilme -
yen kutlu mirası, her kasırgaya, 
her kanlı ihtimale karşı koru -
mak için hiç bir fedakarlıktan 

DU NYA SıYASASt çekinmeyiz. · 

Amacımız, 
Barış ve soysalhk lideri, bü -

yük önderimiz Atatürk 1ün, C. 
H. Partisi kurultayında, dış sı
yasamız için söylediği sözler 
her Türkün ve her insanın göğ: 
sünü kıvanç ile kabartacak ve • 
cizelerdir. 

. Kamalist .T.ürklüğün başlıca 
şıan: Banş ıçınde, soysalhk yo
lunda, güven ile yaşamaktır. At
tila'ları, Timur'lan, Babür'leri 
Atatürk'ü yetiştiren Türk tari : 
hinin süsl_ü şan halesi, Türklerl 
başkaca süel zaferler aramak -
tan müstağni kılar. Evet, bir a
ralık (on yedinci asır) Hindis . 
tan, orta Asya, Küçük Asya, 
Rusya, Viyanaya kadar doğu, 
cenup ve orta Avrupa, bütün şi
mali Afrika, Arabistan ve ilah ... 
hep büyük Türk köküne bağlı 

Barıştır . 
Türk uluslarının şanlı idaresin
de bulundu. Bu sayısız uzak ül
kelere soysallık, durgunluk, ba
rıJ ve bayındırlık getiren Türk 
o~lu değil midir? Türk tarihi 
b~ştan başa şerefli ve yaldızlı 
bır destandır. Biz, artık, bu şan
lı destanımıza, süe1 bakımdan 
bir şey katmak istemeyiz. 

Atatürk buyuruyor ki: 
" ... Ozenle güttüğümüz amaç, 

arsıulusal ban§ı korumak ve gÜ· 
ven içinde yafamaktır.,, 

Türkün bütün kapasitesini, 
bütün yaratıcı gücünü, bütün 
anlayışmf ve dehasını: soysal -
hk, sosyal ve insaniğ alanlarda 
inkişaf ve tebellür ettirmek ... İş
te yüce önderin işareti! ... Bütün 
u~us sarsılmaz bir inanç, yılmaz 
bır sabır, yorulmaz bir çalışkan-

Yüce önder buyuruyor ki: 
"Bununla beraber, b ü t Ü n 

dünya gidişini gözönünde tuta
rak dikkatli, hazırlıklı, uyanık 
bulunmak lüzumuna kaniiz.1, 

Bundan daha tabiiğ bir şey o
lamaz. Ortalık silah yarışı ya -
parken, genel gidişe uymamak 
olur mu? Biz. barışı korumak 
ve iç işlerimizin inkişafına, ulu
sumuzun yükselmesine çalış • 
maktan başka hiç bir amaç güt .. 
müyoruz. Bununla beraber ge • 
ne) ahenge uymak gereklicrini 
de gözden uzak tutama~ız. 
Bu:ıda bü~ü.n . Türklük, büyük 
şefın emrını, ışaretini mukad • 
des sayar; bu uğurda aziz kanı
n~. ve ?,z malını asla esirgemez, 
gule gule feda eder. 

Türkiye· dış sıyasasrndaki a
çık, garazsız, gizli maksadsrz 
programıyla insanlık ve tarih 
karşısında ne kadar yükseldi!... 

Yusut Osman Bükülmez 
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KENDi KENDiMiZE ÇAllVORUZ 
K . ' omısyon ... 

" TAN " m tefrikuı , 19. Yazan: Aziz HUdayi Akdemir 

Şif reli Telgraf : " 
Çok Gizlidir, 

No. 11.1 . 
Bizzat 

Numaralıya Ek. 
Açılacaktır.,, 

Size bugün, bir komisyon hi
kayesi anlatacağım. Komisyon 
diyince birçoklarımızın hatırına 
içinden çıkılamıyan işlerin ha -
vale edildiği komisyonlar gelir. 

Burada sözünü ettiğim komis 
yon, bu komisyon değildir. Ka
zanç yüzdesi olarak her hangi 
bir hizmet karşılığı alman bir 
komisyon\ian bahsedeceğim. 

"138 numaralıdır. Pek gizli
dir. Malfımaten yalnız zatı ali
lerinin şahsına ve, emin bir yol
la gönderilmek üzere, Meksika
daki Alman sefirine. Çok gizli 
olan 1 numaralı ' telgraf b"zzat 
tarafınızdan açılacaktır. 19 l 7 
şubatından itibaren kayıt ve şar
ta tabi olmamak üzere den"z:ıl
t1 muharebesi ilan edeceğiz. Bu
na rağmen Amerikayı bitar.af
hkta tutmağa çalışacağız. Fa
kat buna muvaffak olamazcak 
Meksikaya aşağıdaki şar tlara 
göre bir ittifak teklif etmek is
tiyoruz: Harbin idaresinde el 
birliği, barışın yapılmasında el 
birliği, büyük miktarda para 
yardımı ve tarafımızdan, evvel
ce Meksikanın Texas'da, Yeni 
Meksikada ve Arizona'da l:ay
bettiği yerlerin tekrar Meksika
ya verilmesinin temini. Bu işin 
ufak tefek noktaları hakkında 
uyuşmak size bırakılmıştır. Yu
kanki teklifleri Amerika ile 
harp başlar başlamaz Meksika 
sefirine pek gizli olarak tebliğ 
edersiniz. Japonyaya da işi an
latması ve onları da bu işe sok
ması cihetini de anlatırsınız. Biz 
de ayni zamanda teşebbüslere 
geçeceğiz. Meksika sefirine llıt
f en bildiriniz ki nihayetsiz de
nizaltı muharebesi dolayısiyle 
ingilterenin birkaç ay içinde 
bizden banş dileyeceğini çok 
umuyoruz. Bu telgrafr aldığını
zı bildiriniz. 

Zimmermann 
Bu suretle açılan telgraf 

J\merikanın Londra sefiri tara
fından 12 MarL1917 dP V.;1siı:ı,a
tona bildirildi. 

Kayıtsız denizaltr muhareb~-
si ı Şubatta başlamıştı .. Amerı
ka Birleşik HükQmetlen 3 Şu -
vatta Almanya ile münasebet -
lerini kesmiş olmakla beraber 
bitaraf kalmışlardı. 

Bu ilk telgraftan üç hafta 
sonra elimize şu ikinci telgraf 
geçti: - Bu sırada Alman se
firi Bemsdorff pasaportunu al· 
mıştı. Telgraf Meksikadaki Al· 
man Sefiri Eckhart'a çekiliyor
du-. 

"Telgraf: No. 11. 1 numara
lıya ek. Çok gizlidir. Bizzat açı
lacaktır. Berlin 5 Şubat 1917. 

"Gizliliğin Birleşik Amerika 
Hüklımetlerince ele geçirilme
mesi şartilc sizden Meksika se
firile şimdiden ittifak mesele • 
sine girişmenizi rica ederim. 
Sefir de şimdiden Japonyaya bu 

liyordu. Eckhart 26 Şubat kar
şılığında ittifak konu<'masının 
başl adığını bildiriyordu 

Bu sıralarda bir taraf tan da 
Amerika Cümhurreisi Wilson, 
barış için araya gireceğini Al
man sefirine bildiriyor. Beth
mann • Helveg de sefir vasıtasi
le Wilson'a teşekkür ediyordu. 
Amerikanın ne vaziyet ala

cağını Avrupa bir türlü anlıya. 
mamıştı. Fakat Belçikanın zor-

gizli telgrafı o kadar işe yara
maz. Siz Amerikadan geçen bü
tün Alman şifrelerini gönderi
niz. Londra şifrecileri bunları 
açacak ve tercümeleri kablo ile 
bildirilecektir." 

Gelecek şifreleri Amerika se
faret başkatibi Edvard Bell biz
zat acacaktı. Öyle yapıldı ve 
Amerika'dan gelen telgraflar 
açılınca İngilizlerin verdiği ter
cümeye tamaen uyduğu gö-

Geçen gün bir yerde oturu .. 
yordum. Haber verdiler: 

- Terkos tahsildarı geldi! 

Biraz sonra bay tahsildar, kar 
şımızdaydı: 

- Efendim, dedi, (550) ku -
ruş su sarfiyatmız var! 

Ev sahibi, cevap verdi: 
- Peki ... Siz usulen ihbariye

yi bırakınız. Bir haf ta sonra ge
lir parayı alırsınız! 

Tahsildar, ihbar kağıdım bı
raktı gitti. Fakat ertesi günü, 
tesadüf bu ya, gene ben oraday- ı 
ken geldi. Ve şaşılacak şey, pa
ra istemeğe geldiğini söyledi. 

Ev sahibi: 
- Nasıl olur, dedi, ihbar ka

ğıdım daha dün bıraktınız! 
Tahsildar; hafif bir tehdit işa 

reti verdi: 
- Parayı vermezseniz, bana 

göre hava hoş ... Kırmızı kağıdı 
bırakırım! 

- Kırmızı kağıt nedir? 
- Bu kağıdı verdikten sonra 

bir daha ben gelmem. Parayı siz 
kendiniz, merkeze gider, yatırır. 
smız. 

. Ev sahibinin o günkü bütçe -
sınde su parasına yer olmadığı 
anlaşılıyordu: 

Bize bir şikayet mektubu gönJermiş olan Bayan S. D. ye: 
Ayağınzm girdiğini ve burun üstü yere yuvarlanıp ötenizi be

rinizi incittiğinizi bize bildirmiştiniz. Şikayetinizi yazdık. Yeni 
Pastahanenin önündeki o çirkin manzara düzeldi. Sizin için kötü 
bir hatıra olan bu deliğin eski halile şimdiki kapatılmış şeklini 
gösteren resimleri koyuyoruz. 

[Şehirde gördüğünüz bozııklukları ve şikayetlerinizi ihmal 
etmeyiniz bize bildiriniz.] 

Ne DeırsDnöz'? 
Beyoğlu Adliye Dairesi 

Arman istihbaratm ı aldatan pudra kutusu - İyi ama, dedi, Terkos bele
diyeye geçmezden önce, ihbar 
kağıdını bıraktıktan bir hafta 
sonra parayı alırlardı. Müşteri
lere, hazırlanmaları için bir haf
ta mühelt verilmesi adet olmuş
tu.,. 

Güneşli bir günde İstiklal 
:addesinden geçiyorsunuz. 
Gözleriniz yolun civelek ışığı
na alışmıştır, Göz bebekleri
niz cömertçe yüzünüze fışkı
ran güneş sağnağını süze süze 
almak için büzülmüştür. Bir • 
denbirc bir karanlık avluya 
giriyorsunuz ... Dibi görünmü
yor, tavanı görünmüyor ve 
yeri görünmüyor. Yalnız bir
kaç metre ilerde titreyen iki 

teşem, geniş fakat çakıldak 
tutmuş pis bir mermer merdi· 
ven çıktığınızı görüyorsunuz 
Ondan sonrasını anlatmıya fü. 
zum yok ... Kısaca yaptığımı? 
bu taslak Beyoğh• adliye bi· 
nasına ""iren herkesin gördü 
ğü ve_ göremediği şeylerdir 

la işgali, Luzitaniya vapurunun 
batınlmasr dolayısile Amerika
lı kadın ve çocukların boğulma
sı, Edith Cavell'in kurşuna di· 
ziJmesi, Sussex vapurunun tor
pillenmesi, Yüzbaşı Fryatt'm 
idamı ve daha birçok hadiseler 
6"""""--!t.-1.1~....... t,.T,.rlw~- /'111.ı• 
ğundan Wi\son'un nasıl bır du-
rum alacağı biraz anlaşılma-

makta idi. 
7 Subatta denizaltı harbinden 

ötürÜ Amerikadan hiçbir vapur 
denize açılamadı. 27 Şubatta 
Laconia vapuru torpillendi ve 
iki Amerikalı kadın boğuldu. 
Artık birçok Amerika vapurla
rı batırılmakta idi. Wilson "si • 
lahh bitaraflık" ilan etmişti. 
Amerika harbe ginniş gibiydi, 
fakat Wilson barışın bozulma
ması için henüz btitün elinden 
gelenleri yapmadığına kani idi. 
Amerika taşacak kerteye gel
miş bir bardağa benziyordu. 
Bir damla su bardağı taşıracak~ 
tı. lşte bu damla da Zimmer • 
man~'ın telgrafları oldu. Ame
rikayı harbe girmekteki kaygu 
ve üzüntüden "Conscientious 

rüldü. 
Almanlar pek karışık olan 

§ifrelerinin açılmasına imkan 
olmadığı kanaatinde idiler. On
ların bu kanaati de işe yarıyor
du. 

Tahsildar bu haklı itirazı din-
~ii~· hrtın:n, -ı;nn. 

Sebepsiz kuş bile uçmadığını 
bildiğim için, el altından küçük 
bir soruşturma yaptım. 

Meğerse, işin içinde bir ko -
misyon meselesi varını§. 

Tahsildar, ilk ihbar kağıdını 
bıraktığı gün müşteriden parayı 
alırsa, kendisine Sular idaresi, 
tahsil ettiği para üzerinden bır 
komisyon verirmiş. Tahsildarın 

1 müşteriyi sıkıştırması, bu ko • 
misyonu kaçırmamak içinmiş. 
Kırmızı kağıdı bıraktıktan son- , 
ra, müşterinin borcunu Beyoğ -
lundaki Sular idaresine kadar 
götürmeğe mecbur olduğunu 
tahsildar biliyor. Bildiği için de 
ağ~r basıyor. 

1 Martta Almanların Meksi
li-~aı~ştıklan A:m .• a a ayı- ' 
hnca bir şaşkınlık hasıl oldu. 
Herkes başka başka düşünüyor 
du. "İngiliz aslanım kı~dıryor
lar" deniyor, bazı gazeteler, 
''Pinpon Albion yine iki yüzlü 
oyuna başlıyor'' diyorlardı. 

Fakat Wilson'un imzasile 
vesikalar neşredildi ve bütün 
vesikaların neşri Amerika men
faatlerine uygun düşeceği ayan 
meclisine de bildirildi. 

Zimmermann da bu vesikala
rın doğru olduğunu itiraf etti. 

Amaca ayrılmıştı. Amerika 
harbe girmişti. - 6 Nisan 1917 -
Amerikalılar şifreyi açan lngi
Jizleri kimseye söylemediler ve 
müttefik devletlere dahi bildir
mediler. 

1917 EylUlünde K o 1one1 
House'in Billinger'c yazdığı 
mektubunda şu satırlar vardı: 
''Harp uzasınca sizin yaptığınız 
hizmet kader yüce bir hizmet 
yapan kimse çık:namıştır." 

Alman kodu lngilizlerin eline 
nası l geçti 

Şimdi kısaca sorsak: 

- Bir ticaret kurumu olan 
Sular idaresi, alacağını nasrl 
oluyor da, bugiln tahakkuk etti
rip yarın almak istiyor? Ve hele 
nasıl oluyor da tahsildarlarının 
aylığını müşterilerinin sırtın - ı 
dan çıkarmağa kalkışıyor? . 

Sal3haddin GUngHr 

Gümrükten çıka
nlamıyan kahve 
Altmış yaşında Ahmet oğlu 

Hasan adında Bulgaristanlı bir 
Türk okuyucumuzu11 mektubun 
dan: 

umn:51z-,ıır auanını n a.y a'-• 
ta yürüyüşü gibi karanlığa 
doğru atılıyorsunuz. Bu ışık· 
cıklara yaklaşınca bunların kar 
şılıklı oturmuş, iki gezgin. ~a~ 
tilonun önünde yanan fıtıllı 
lambalar olduğunu, ve dakti -
loların önlerinde çapaçul ma
kinenin düğmelerini parmak -
laya parrnaklaya ona bir kaç 
~atır yazdırmaya çalıştıkları· 
nı güçlükle seçebiliyorsunuz ... 
Öndan sonra sola dönünce 
korkunç ve engin bir kara boş
luk daha... Biliyorsunuz ki o
:-ada bir merdiven olacak! A
ma nerede, ne zaman başlar?. 
Ellerinizi açıp bu zifiri boşlu-

. ğu, boşuna yoklaya yoklaya 
yürürken kunduranızın burnu 
bir çıkıntıya değiyor, gözünü
zün göremediğini ayağınızla 
anlıyorsunuz; merdiven önü· 
nüzdedir ... Ve bir hırsız kadar 
usuletle merdiveni çıkmıya ça
lışıyorsunuz. Tepenizde bir sa
rı kıvılcım görünüyor. Batıya 
yakın bir yıldız gibi. Bu bir 
ampuldür. Hayatta muvaffak 
olamamı5 bir ampuldür. Çün
kü aydınlatamıyor. Gözleriniz 
karanlığa alıtşıkça sahanlık -
tarı somakiden yapılmış, muh-

Bu b a belki bugür: 100 bin 
lira ede. Yeri, yapılışı, içinin 
zengin r ~u. eşi hulunamıya -
~~k k.;ar.L qi1.,.,.1 n,,..-~ .. .!.~·: "'' 
malı tavanıarı, tavanıarua us-
talar elinden çıkmış tabloları. 
som ceviz kapıları... Bulunur 
şeyler değildir. Lakin ne çaı:e: 
ki adliye binası olamaz; geçıcı 
halkın ayağı altına bırakıla 
maz. Bırakılınca şimdiki gibi 
olur. 

Orası bir güzel vali konağı 
bir güzel belediye merasim da· 
iresi (Avnıpada belediye bi 
nasmdan ayrı böyle merasim 
daireleri vardır) bir güzel ku· 
lüp, ya bir Halkevi olur ... Hat· 
ta yıkılırsa yerine güzel bir ti· 
yatro yapılır... Ama ne ola· 
maz? diye araştırırsalar başta 
adliye gelir ... 

Satsalar; hem bina, hem 
halk ve hem adliye bugünkii 
karanlık ve acıklı vaziyetter 
kurtulur. Alınan para ile de 
modern bir adliye binası yapı 
lır. Belki merdivenleri som 
mermer, tavanları yaldızlı 
kartonpiyer olmaz ama şüphe· 
siz daha temiz, daha aydınlık 
ve hele adalet mefhumunun 
vekarma. daha yakışır bir şey 
olur sanırız. 

Siz ne dersiniz? 

fer 
l'u 
Jlu 
ler 
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ÖRNEKLER 

Osmanlıca s o N H .A B E R intihabat Arifesinde Vuna
n i .s tanın Manzarası 

.-..:......_ 
. -.- . 

BALKAN KONSEYi TOPLANTISI 
[Bu sütunlarda her gün Osman 
hca yazılmış bir haberle bu ha
berin tarafnnızdan öz türkçeye 
çevrilmiş bir öme~inj koyara~ 
düzme dil ile öz dıl .arasmd~kı 
ayrılığı okurların dıkkatlenne 

Atina, ! Mayıs 

Tevfik Rüştü Aras Krala ~e .R~menle~e 
Memleketimizin Sevgısını Anlattı 

sunacağız.] 

Habeş işi 

Pazartesi veya salı günü ar· 
tık örfi idare ve sansör kaldırı· 
hyor. Tarihi kat'i ?la~ak 2 ha
ziran tesbit edilen ıntıhabat fa. 
aliyeti de, zanneders~m he~ se· 
ferden daha büyük bır faalıyet
le başhyacak. Çünkü hiçb~r za
man intihabat için Yunanıstan· 
da. fırka faaliyetlerini bu. kadar 
az bir zamana inhisar ettırmeye 
mecbur kalmamışlardı. Bununla 
beraber bu faaliyet yalnız kesa 
fet itib~riyle ehemmiyet.li ola· 
cak. Çünkü. siyasal vazıyet ve 
muhtemel mahkumiyetler. pek 
tabii faaliyetin şiddetini ne de 
olsa tahdit etmiştir. 

tar olan ve isyanı sadece cüm
huriyeti korumak içi~ y~ptıkl~
rmr söyliyen Ven zelıstlerın 
sevgilerini kendisinde birle f r
miş olması tuhaftır. Faka.t Ve
nizelistlerin hükumeti deVlrmek 
icin isyan bile ettiklerini d .. şü· 
rl"ürsek. aynı maksatla k~al ta
raf tarları ile bile yürüy"'bıl --c k-
1erini tasavvur güç olmaz. 

"KQ NUŞMALARIN 
OLACAGINA KANiiM. 

PEKÖZ VE ANLAŞMANIN TAM 
EKONOMiK iŞLERiMiZ DE VAR . ., 

"Roma, ıo (A.A.) - Ha~e
şistan meselesi, gazetelerde ılk 
planı işgalde berdevamdır. 

.~ilkreş, 10 (A.A.) - Tevfik 
~U§tü Aras Köstencede karaya 
Çıkınca gazetecilere şu deyevde 
bulunmuştur: 

Memleketinizi tekrar görmek 
le nıutlu ve m emleket.erimizi 
birle'"tiren denizyolu ile geldi • •• v 
g1lllden dolayı da kıvançlıyım. 
liazır bulunmak fırsatını elde 
Cdeceğim Romanya ulusal b~y
tarnı münasebetiyle krala, Tur
lciyc Reisücumhurunun muhab· 
betlerini ve selfımlarını bildire • 
Ceğim. Titüleskoyu, daima daha 
~iYade beğendi<Tim bu ince diplo 
?tıat ve büyük a~tarı, tekrar gör
?tıek için sabırsızlanıyorum. Ro
tlıanya ulusunu selamlıyor ve o
rıun sevincine bütün kalbimle iş-

tirake hazırlanıyorum. Seyaha-
. . ·n sıyasal amacını tama • tımızı b .. 

men biliyorsunuz. Daha u~~n 
d Balkan antantı konseyının en w · K 
programım öğrenecegım. on • 
., Avrupa diplomasi hayatım 
~ey, · 1 ·· l" ilgi lendiren .b.r ço t ~n.em ı me • 
seleleri tctkık edecektı.~. 

Konu,..malarm pekoz ve an-
laşmam~ tam olacağma ka~i
im. Burada önemli ekoncı:?.ık 
meseleleri de tetkik edecegız. 
Balkan konferansları fikrini 
basından beri takip etmis o1~1! 
sizler Balkan antantının hakıkı 
fayda'sını ve önemini takdir e -
el ebilirsiniz. 

Gczeteler:n törUş?eri 
E i.ikreş, 10 (A.A.) - Gazete-

Türk Sangıtı Dönüyor 
TASS VASl/f' ASIYLA E3AŞKAN 

DOST MiLLETE TEŞEKKUR ETTi 
,, ı 10 AA - Muzd· J miş bir surette geli\ d. ğini gör.ıvıos tova, • · · . b h · ,d ı. M '"kov2 fer Gökerin başkanlrğınd~kı mekJe ;; tıyar o Uh . . ~ • 

l'u·· k t d""n Qdes"dan va- metropoliten hattı, su ıle ışlıyen r sangı ı u . "k · • 
llurla fstanbula hareket etm"ş- Dınyper ~lel:trı ;st"'syon~ ve ,cı 
lerct· varındakı k~1rum!ar modeı n teK

,~r. ffer Tass aJ·ansı rnuh"'bi- nik bankasıdır. Aynı zamanda .ıvıuza f k .. , ·· l b"" ··k tine Sovyet R sva ., "t U., .... _ ~e: ~ .. ra .~a ~. t~ :-e uyu ge-
dü'·Jeri ve bilha~sa ı Mayıs bay- lışı gord~~· .. Hul~sa .. do:t ~em
tarn1 hakkındaki takdir ve hay- lekette b t ın gordukt~rımı 4 den 
anırn-mr ifade ettikten sonra de- sonra ben ve a~~a.daşlarım an

• •

0 

1 • • cak şöyle deyebılırız: Sovyetl('r 
ızt~e~ ~e arkadaş,anm Mos- bir~· ği u1usların~n mukad~e~atı-

" "'-' • • , •• __ • .l _ _ ___ .., ... -~ .. ıı:.~•.uıTnfr u ı J.4• 
u nutulmaz bir anı (hatıra ) feridir. Gördüğümüz dostça ve 
klayacağız. Moskova, Lening samimi ilgiden dolayı bütün 

'ld ve Obür büyük endüstri mer dostlarımıza teşekkür için ajan
kczterde, S::>vyetler b"rliö-inin sınızm nazU{ aracılığından asığ
•anayileşme yolunda işitilme- lanmJk istiyoruz. 

~~==================================== 
Latin Birliği Ve italya 

Musolini Bunun .Kahil • 
Olmadığını Sö"ylüybr 
l3enito Mussolini imzası ile 

~~aris • Soir) gazetesinde çıkan 
ır ınekalede "Latin birliği,. me 

Selesi etraflı bir şekilde bahis 
t;~zuu yapılmıştır. ltalya nın 
~tin birliği meselesindeki sa • 
~1llli düşünüşüne dilmaç olan 

U ?nekalenin önemli parçaları • 
llt alıyoruz. 
il l935 !'Ilı başlangıcında İtalya 
e Fransa arasında Roma'da 

~apılan akor vesilesi ile yeni -
-.~n. ortaya çıkarılan Latin birli
~: f1krinin tatbik imkanı olup 
~ llladığını araştıran Benito 
k··Ussolini, bunu şimdilik müm· 
ti~~ bulmuyor ve eski Rom~ ta-
'~dcn söz açarak diyor kı : 

~ Eski Roma Latin uıusıarı, "il , 
aı c:e sert savaşlarla itaat altına 
O"dı: Sonra Kartaca'nın deniz 
ı·~kıtniyctini hiçe indirdi ve bil· 
bıun .~a1:P uluslarını fethe2~rek 
d ~~ ımparatorluğunu ~ımal 
l\. et"ıızıne, Hint Okyanosuna ve 

tadenize kadar uzattı. 
tt atin ırkını kat'iyet!~ tayin 
d.ll'le~ zordur. Fakat şüphesiz -
l~~ kı, İtalyanlar, Portekizliler, 
trt anyollar, Fransızlar ve Ro -
tc anYalıiar arasında fizikal müş 
b0teıt karakterler vardır. Hele 
bi~' ten ve saçların rengi biri· 
~~ Pek benzer. . A 

alana sürüklemek tehlikelidir. 
ltalya ile Fransa arasındaki an
tant şüphe götürmez gibi görü
nüyor. Yakın bir zamanda Fran
sa, İtalya ve İspanya arasında 
aarbi Akdenize ait bir antant 
~erçekleştirilebilir. An~ak, La • 
tinlerden mürekkep b1r sıyasal 
blokun vücuda getirilmesi çok 
zor olur. Cünkü arada menfa -
atlerin doğurduğu teza~Ja_r var .. 
Bir hareket birliği temını zor -
dur. Nitekim İspanya umumi 
savaşta bitaraf kalmıştı. 

Seksen milyon nüfusu olan 
Fransız ve ltalyan antantının 
Avrupa barışı ve birge çalışma
sı bakımından bir istikrar ve 
muvazene unsuru olduğu şüp • 
hesizdir. 

Bu konkret ve silahlı La tin -
lik tarihi. manevi ve sıyasa1 sa
yıdız değ..!.-lerin timsalidir. Bu 
dcö-erler yalnız iki ulusun varlı
aı;;ı müdafaa için değil, fakat 
Ölmez, şanlı garp medeniyetinin 
geleceği ve varlığı bakımından 
çok önemlidir. 

Yeni Çekoslovak elçisi 
Prag 10 (A.A.) - Şarl Hal

la, Ankara orta elçiliğine tayin 
edilmiştir. 

ler, Bükreş konferansı ve Bal • 
kan antantının kuruluşu şartla-
rına dair etkeler yazmaktadır. 

üniversal gazetesi yazıyor: 
"Balkan antantı, küçük antan 

tın yanıbaşında, arsmlusal Ö· 

nemli bi. etke (5.mil)dir. 

Almanyanın Versay andlaş -
masmın yükünlerini bir taraflı 

olarak kaldırmasından sonra, 
barış bütün sınırlarda temin e
dilmek icap eder. 

Balkanlılar arasındaki dayaş· 

ma gerek Marsilya sui~astin· 

den sonra ve gerek son Yuna· 
nistan isyanı sırasında gerçek 
bir fayda göstermiştir. 

LAVALPARiSTEN 
YOLA ÇIKTI 

Paris, 10 (A.A.) - Lava) 
dün Varşova ve Moskovaya git
mek üzere yola çıkmıştır. 

Lavalin Varşovada kalma 
programında bazı değişı likler 
yapılmıştır. Bu değişikliğin se
bebi, Mareşal Pilsudskini sağı
sal durumunun fena olması ve 
doktorlarının tavsiyesi üzerin;
Laval ile yapmayı tasarladığı 
mülaI:atmı yapmamak yükü
münde (mecburiyetinde) bulun 
masıdır. 

Tereddüt var 
Varşova, 10 (A.A.) - Hü

kumet mahafili, son Fran· ., .. ~ 

le az çok çekingen davranmak· 
tadır. Fransamn doğu Avrupa. 
daki dostluklan sisteminde Le· 
histana nasıl yer ayırmak iste
diği soruluyor. Öbür taraftan 
doğu andlaşması için konuşma
lara tekrar başlanması ihtimali 
Lehistan diplomasi mahafilinde 
kaygu uyandırmaktan geri kal
mamaktadır. 

Cenevrede gene 
Silah meselesi 

Cenevre, 10 (A.A.) - Ulus· 
lar sosyetesi konseyi başkam 
Tevfik Rüştü Aras sosyete üye
sini 9 eylülde Assamblenin top 
lantı devresine çağırmıştır. As. 
saınble bu toplantısında savaş 
halinde bulunan uluslara silah 
ve savaş kereçlerini (malzeme • 
sini) vermek yasaklığınr konuşa 
caktır. 

Şuşnig Floransada 
Roma, 10 (A.A.) - Avustur

ya başbakanı Şüşnig dün Flo • 
ransaya gelmiştir. Cumartesi gü 
nü Mussolini ile Tuna konferan 
sının hanrlanması hakkında gö 
rüşülecektir. 

80 uçafj1n uçuşu 
Honolulu, 1 O (A.A.) - Do -

nanmaya ait seksen uçak dün 
200 kişi ile 2130 kilometre uzak 
lıktaki Midvey adasına uçmuş • 
lardır. Bu uçuş, tayyarecilik ta· 
rihinde bu çeşit uçuşların en 
önemlisidir. 

Habeşistan .dün_e ka~ar !tal. 
yaya karşı iktısadı ve t~carı sa
hada göstermetke oldugu ~e bu 
gün askeri sahaya nakletmış ol
duğu düşmanlık .ile t~alyanı1! al
mış olduğu tedbırlerın zarun ol· 
·duğu bir takım vesikalarla gös
termektedir.,, 

öz Türk~e 
"Roma ıo - Ethiopia sorağı 

yine gaz;telerin ilk planında 
yer tutuyor. Ga~eteler, ~el~ele
:e dayanarak dıyorlar kı: Ha. 
he§ler düne kadar ltalyaya, e· 
J.onomi ve alım satım alanların· 
da düşmanlık gösteriyorlardı. 
Bugün düşmanlığı süel alana 
da götürdüler. Buna karşı ita/. 
yanın yaptığı . h~zırlıkların ge· 
rekli~i süTJhesızdır.,, 

e:r tah' "ye 

örfi idare ile sansörün kal· 
dırılrnası divanıharplerde mu
hakemelerin bitt i ği günün 
ertesi günü o 1 a c a k t ı r. Gö· 
rünüşe bakılırsa. en şiddetli Ve
nizelos taraftan sayılan gazete
nin bugün suçlu vaziyetin.d~ 
muhakemesi yapılan sahıbı 
Lambrakis beraet kazanacaktır . 
Bu takdirde, Lambrakis, gaze. 
tesini çıkaracak, fakat. div2~ı 
harpteki sözlerine gör~, ~akıp 
edeceği siyaset ve faahyetı dc-

Atina, 10 (Hususi) - Asile. 
re yardım ettiklerinden dolav.~ 
dün tevkif edilenlerden Glos bu 
yük ipek fabrikası sahibi Pap3-
yorgiu serbest bırakılmıştır. 

ğiştirecekt!r · B~~dan b.~ş.~a Me· 
taksas fikırlerını sansorun ma· 
kasınd~n kurtararak istediği gi
bi neşredebilecektir. 

Bugün Yunanistanda, hüku
met fırkasına karşı en kuvvetli 
adam Metaksas olarak gösteril· 
mektedir. Doğrusu da budur. 
Yalnız, şurası da var ki, ~i~ 
mart hadiselerinde olduğu gıbı 
Metaksas son dakikada hül\u· 
met fırkasına iltihak edebilir. 
Şimdiki halde, Metaksa~. di~a!lı 
"ıarpte siyasi fırkalar reı-ı~:-mın 
muhakemesinde şehadet etme" 
ğe çağınldıeı zam":n y~pt•fi'. ~~
yanatı ile hükume~~~.şı~detlt b.ır 
aleyhtarı olarak gorunuyor. Fıl-

V unan tayyare erine 1200 
g6nUl.U a ımyor 

Atina 10 (Tan) - Askeri 
tayyareİerde istihdam edilm:k 
üzere ı 200 gönüllü alınacagı 
hakkında tayyare bakanının be: 
yannamesi vilay~tlere. ve. b~ledı 
ye reislerine teblığ edılmıştır. 

Max Bfer yara.ı 
Astburi Park, New-Jersey(A

merika), 10 (A.A.) - Radyo 
· ··be tlt;.~IlYetuJ?&R~fP!IIDP'Sık~~fUuun: 

ya şampiyonu Max Bacr, bir in
filak kazasına uğramış vt: hasta. 
haneye gönderilmişti.. Hasta -
hane doktoru, Reuter ajansı mu 
habirine, şampiyonun lialbine 
yakın bir yanıktan muztarip ol· 
duğunu söylemiştir. Bu yanık 
kuru sıkı bir barut infilakından 
mütevellittir. Şimdi ameliyat o
dasında bulunan Max Baer'in 
vaziyetinin vahim olmadığı sa
nılmaktadır. 

Max Baer'i yaralayan barut, 
stüdyoda muhtelif gürültüleri 
taklit için kullanılmaktadır. in
filak eden barut boksörü göğsü
n ün hassas bir yerinden }•arala
mıştır. 

Baer, hastahaneden çıkmış 
ve demiştir ki: "Tehlikeli bir şe 
kilde yaralanmış değilim. Dik . 
katsizlik yüzünden barutun dö
küldüğü bazı eşyalarla oynar • 
ken yaralandnn.,, 

Şako işi hallediyor 
Buenos Ayres, 10 (A.A.) -

Şako ihtilafında tavassut etmek 
işini Üzerlerine alan hükumet • 
Jer mümessilleri, Unıguay'ın 
da iştirakini istemiye karar ver· 
mişlerdir. Uruguay hükOmeti 
kabule hazır olduğunu bildir • 
miştir. 

Volkan ve yer 
Teprenmesl 

vaki, Metaksas o zaman div~m: 
harp reisine hulasatan demıştı 

ki: 
- ~ız, ouraoa ouıunanları, 

suçluları. isyandan haberdar 
oldukları ve buna rağmen isya
nı ihbar etmedikleri için mes'ul 
tutuyorsunuz. Halbuki isyan· 
dan hükOmet de haberdardı. Bi
naenaleyh onun da mes'ul olma
sı laznndır ve bilhassa o mes
uldür. 

Bu sözlere divanı harp reisi
nin cevabı da güzeldi. Reis: 

- O halde, demişti, siz de 
mes'ulsünüz. Çünkü mes'ul tut
tuğunuz hükfunete, o zaman siz 
de dahildiniz. 

Bütün bunlara ve örfi idareye 
rağmen, Metaksas, intihabat a· 
rifesinde siyasi bir manevra çe· 
virmeğe muvaffak olmuştur. 
Sansör tarafından değiştiri'me· 
den neşri vaadini alarak yaptığı 
bu şehadeti üzerine Metal·sas, 
bugün dağınık va?.iyette olan 
Venizelist ve liberallerin sevgi 
terini kazanmıştır. F1rkasının j. 
şaretine krallığa mütemayil bh 
işaret koymak teşebbüsü ile de 
kral taraftarlarının sevgilerini 
kazanmış olan Eleftrofronon 
fırkası reisi, böylece, Yunanis
tanda, hükfunet fırkasına karşı 
en kuvvetli rakip oluyor. 

Metaksas'm hem kral taraf
tarlarının, hem de krala aleyh. 

Yunanistanda örfi 
idar.e kaldırılıyor 

Atina, 10 (Tan) - Bugünler 
de kaldırılması mükarrer olan 
örfi idareden sonra fevkalade 
divanıharplerde kalamıyacağın
dan bitmeyen muhakemelerin 
daimi divanıharplere verilmesi 
hükumetçe düşünülmektedir. 

Bu manevralara karşılık 'ıü

kfımet fırkası, dün. iki kanun çı
kararak cevap verdi (B :.ınlara 
kanun demek doğru değ "lse de 
galet olarak kullanıyor~m.) Bu 
kanunlarla. hükumet bır t~r f
tan kuvvet" ne emin old "j?'11"U 

gösteriyor. Birinci ka--unca n
tihabatın 2 hazirand~ vapı,~ca
ğı bildiriliyor v_e in!ıha.?at ı ~a
retlerinin bild : rılm~sı .n_::udde .. 8 
mayısa. namzetlerın ıla~ı mu-1: 
deti 18 mayısa. 1iste1enn ~eşn 
müddeti 20 mavısa ve bu hste~ 

.terde yapılacak tadilat m~~de:ı 
22 mayrsa uzatılıyordu. ı.kın:ı
sinde dairelerdeki Venızel ' c:! 
memurlann tasfiyesi müdd~tJ 
yirmi gün daha uzrtıhvcr ve .ın
tihabc-t sonuna kadar b ... ı~7 · ~e 
reisleri. umumi kat;n'e ·, mucıur 
ve müfetf ş1 er mÜ"tes..,a .. hrş 
verlere yeniden memur tayın e
di1miyeceği bilclirili,•ordu. 

Böylece hükumet, müh"m 
mevkileri elinde tutmakla be~a
ber kendisine iltihak etmek ıh
tim,alleri olan küçük fı.rkal~ra, 
münhal memuriyctlerı b rer 
yemlik olarak elinde bulundu
rabiliyor. 

• 
Bundan evvelki bir tel~fo~ 

haberimde, intiha.bat fo~lıyetı 
münasebctile, kahınede bır ?e
ğişiklik olacağını .?ildi~işt m. 
Bu değişiklik bugun fıılen ol
muştur, ve olmakta da devrm 
ediyor. 
Mavısm onunda, Bükreşte 

t oplanacak olan Balkan koz:s~ 
yine gidecek Yunan heyetının 
teşkili bu değişikliğin t-hakku
kuna bir vesile oldu ve bu mü
him hadiseJere, münakaşaJara 
sebebiyet verdi. B a ş b a k a n 
Çaldaris, intihabat faaliyeti yil· 
ziinden olduğu kadar. bug.. e 
gelcnedek rahatsızlıtı yüzün · e:l 
doğrudan doj!ruya kontrolu al
tından kacan ba?.r meseleler ve 
vaziyetlerden büsbütün uzak·a 
kalmamak için. memleketten dı
şarı çıkmak istemiyordu. Hem, 
Selaniğe gidecek, orada siyasi 
bir nutuk söyliyecekti. Bu tak· 
dirde. Yunan heyetine dış işleri 

ti111• ~.Şterek karakterli hır La.· 
f:ı.~ ıgın vücudu ispat edilmış 
'<C.?ed·1 · 

}}o1· • 1 te bile buna dayanan hır ... ıtık . . 
~ı t , . SıE:temın neye yarayaca-

& et!tıke muhtaç bir iştir. . 
trt~ u, teıneıu önemi olan bır 
'ckseledir. Ancak buna verile -

'Af cevap olsa olsa: 
~~nfidir. 
~a_yı santimantal bir 

1 s p an yada yeni 
k~b:nenin tetk kler 

Uadrit, 10 (A.A.) - Nazır· 
lar meclisi. dış ve iç siyasayı ve 
issizlik meselesini de tetkik et· 
tf. Adliye. mesai ve nafıa nazır
larından mürekkep bir komis .. 
xon ;-:aP.tı. 

BUyUk bir irf şa 
Belgrad, 10 (A.A.) - Bu -

gün büyük ölçüde bir irtişa ve 
vergi kacakç?Jığı-ın muı.a··eme
si baş1 -mıştır.Eüyü': bir nn~ n 
isletme kurumu eksiltmelerde 
haksız kazançlar elde etmiştir. 
Bu dava ile 107 kişi ilgilidir. 
Bunlardan üçü saylav ve biri es-
ki bakancfU'. · 

Bu aralık dünyayı sarsan yer 
deprenmeleri, her tarafta kor • 
kunç felaketler doğuruyor. Dün 
gelen bir telgraf Amerikada An 
til adalarında, bir volkan indifaı 
neticesinde pek şiddetli zelzele
ler olduğunu bildiriyor Volkan 
indifaı ve şiddetli yer depren· 
meleri, şimali Amerika ile cenu 
bi arasında bulunan Antil ta· 
knnlarından birinde oldu. Bu a
dacık küçük Antil takımına 
mensup Antigodur. İngiliz müs 
temlekesidir. 36800 kadar nü. 
'usu vardır, gelen telgraf şudur: 

Anti~o (Antil adaları), 10 (A 
A.) - Ehcmiyetli bir volkan 
indifaı neticesi olarak, şiddetli 
zelzeleler kaydedilmişttr. Evle. 
rinden kaç'V1 bir çok aileler otcr 
mobillerdo f.atmaktadırlar. 

Eski mebuslardan Papaan 
dreu'nun ricası üzerine adliye 
bakanlığı divanıharpJerde hafif 
cezalara mahkum edilenlerin ce· 
zalarını ıslahhanelerde çekme 
lenni kabul etmiştir. 

55 kUçUk zabit daha 
Atina, 10 (Tan) - 55 denız 

küçük zabiti, isyanı~ ıliş_ikleri 
anlaşıldığından bahnye dıvam
harbine gönderilmişlerdir. Mu 
hakemcleri l 5 mayısta başlaya. 
caktır. 

bakam M avrom i hat i s"in 
riyaset etmesi Iazrmdı. Fakat 
Caldaris. Bük re ş e ya M ... k. 
;imos. yahut da Pe-ma07,.,ğ. 
lunu göndermek istiyordu. Bu 
fikrini bildirince. dış işleri baka
m derhaJ iEti fasım verdi Eay 
Mavromihalis'in istifarlan "Onra 
Metaks~s'a ilt;hak .. deceö-i 0 ndi
ş esi basgö~term:ştir. M av 
romihalis bircok reyleri elinrle 
tutan mühim bir .si vasi şahsiyet
ti. Bu vaziyeti bilhassa başba
kan muavini bay Kondilis ifte
miyordu. Uzun münakac:;alar~a., 
sonra bir ha] çaresi bulun,.lu. 
Dış işleri bakanhaı hastalantı"'a
dan evvel Caldaris'in uh 'de· 
sinde idi. Mavrom:h.:ılis de 
kabinede nezaretsiz nazır olarak 
bulunuyordu. En münasip care
nin aene . eski vaziyete dönmek 
olduğu görüldü. ve öyle oldu. 
Lakin yukarda anlattığ"ırrı e
beplerden ç a ı d a r i s Bükre
şe gidemiyec~~i i~in. _oraya 
Maksimos'un gondcrılmesıne ka 
rar verildi ve zannederren 
Maksimos, birkaç güne kadar 
olmazsa bile, tekrar kabineye, 
dış işleri bakanı olarak girecek
tir. Bundan başka. bugün m~li
ye bakanlığım idare eden bu t-a. 
kanlık m üste ş arı He1mis 
de bakanhğ-1 PesmazoiYlu -
ya terkedecektiı. Bu s• rr t'e, 
~aı::ba J an birroı· tesi rlerf' rc:ı p. • 
men vakar ve rfürt; .. +ıü de irare 
etmektr "liluı:!u hüt·Gmetini ~e
ne istediği şekle koymuş olu
yor. 

Fikret Adil 
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[BU ESERDE iLERi 
SURULEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKA Y 1 
BUTUN DUNYADA DE
DiKODU UYANDIR -
MIŞ SlYASJ BlR VESi· 
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Hitler diyor ki: 
- Halbuki bunların düşün • 

dükleri gibi olmadı. lsmi yazı • 
lan ilk hatip nutkunu bitirdik -
ten sonra kürsüye ben çıktım. 

Daha bir kaç dakika geçmeden 
sağdan soldan sözümü kesmek 
isteyenler çoğalmağa başlamış
tı. Salonda yumruklaşmalar olu
yordu. Cephede düşmana karşı 
birlikte harbettiğimiz bir avuç 
arkadaşımla akidelerimizi ka • 
bul etmiş olan diğer arkadaşlar 
sözümü kesmeğe çalışanları sus 
turmağa uğraşıyorlardı. Niha • 
yet nutkuma devam edebilecek 
kadar da sükuneti iade ettiler. 
Yanın saat sonra alkışlar bağ • 
rışmalara hakim olmuştu. O za
man programımı nokta nokta i
zah ediyordum. Her çeyrek saat 
geçtikçe sözümü kesmek iste -
yenleri? adedi azalıyor, buna 
mukabıl tasvip edenlerle alkış -
!~yanlar çoğalıyordu. Partimi • 
zı~ programını teşkil eden yir
mıbeş umdeyi ayn ayrı teşrih 
ettim ve hazırundan da her biri 
üzerinde ayn ayn hükümlerini 
v~"!lelerini istedim. Hepsi de 
gıttikçe büyüyen bir heyecan 
içinde bütün umdeleri kabul et
tiler. Halkın doğrudan doğruya 
kalbine hitap eden son umdeyi 
de okuduğum zaman, karşımda 
yeni kanaatleriyle, yeni iman ve 
iradeleriyle birleşmiş bir halk 
kitlesi görüyordum. ' 

"Dört saat devam eden bu top 
lantıdan sonra bina boşalıyordu. 
Halk yavaş yavaş sokağa akar-
ken~ M~;.b·~- V.i!p•y&l'a U\.l na -
reketin Alman milleti arasında 
da yayılacağına ve ortaya atılan 
fikrin yürüyeceğine inanmış -
tım. Bir ateş yanmıştı. Bu ateş
te Alman milletini kurtaracak 
kılıcı dövecektik.,, 

24 şubat 1920 deki bu büyük 
halk toplantısını hep ayni yerde 
olmak üzere daha bir çokları ta
kip etti. Bu toplantılarda konu
şulan mevzular içinde, o vakte 
kadar kimsenin aklma gelme -
miş olanları da vardı. Mesela 
harbm menşelerinden bahsedi -
liyordu. Bilhassa sulh muahe -
delerine geniş yer veriliyordu. 
Halkın bu mevzua alakası da o 
nisbette genişti. Hitler Ver • 

~ sailles, muahedesinden bahseder 
ı.:ken, "Ya Brest Litowsk, ya 
Brest Litowsk,, diye bağıranlar 
oluyordu. 

Hitler diyor ki: 
"Kimsenin muahedelerin iç 

yüzünden haberi yoktu. Brest 
Litowsk muahedesi için öyle bir 

" TAN " m tefrikası ı ıg. 

~~c.n Qi:'J] 
Bürhan CAHiD 

meliyiz ki vaziyetimizin bozul -
duğu meydana çıkmasın. '( e .bu 
fikirle her sabah atla gezıntıye 
çrkıyor. Öğleden sonra da oto -
mobille dolaşıp duruyor. 

Turgut acı acı güldü. . 
Muhakkak ki bu kadın gemı

nin direkleri batıncaya kadar 
gülüp eğlenecek ve sonra atıla
cak bir cankurtarana sarılacak
tı. Yaşamak, çılgınca yaşamak 
ihtiyacı onun damarlarında kan 
gibi dolaşıp duruyordu. 

Turgudun kaşları çatılmıştı. 
Sinirlendiği görülüyordu. 

Elini yazıhaneye dayadı. Ga
zetelere göz attı: 

- Alyon, hesabını kendi ve -
recek farzedelim, sana adliye ta
rafından bir zararı dokunınıya -
cağını tahmin edelim. Yalnız 
bir şey var: O aradan çıktıktan 
90nra sen vaziyetini, piyasadaki 
kredini düzeltebilecek misin?. 

propaganda yapılmıştı ki, bunu 
bir cinayet sayan milyonlarca 
na.muslu Alman vatandaşı Ver
saılles muahedesini sanki haklı 
bir ceza gibi kabul etmişlerdi. 
"T~mir~t., kelimesi de böyle a
cayıp hır mucize yüzünden Al • 
man. vi:danmda yer bulmuştur. 
En çırkın mürailikler milyonlar
ca A imanın gözünde yüksek a
daletin icapları gibi görünü -
Y?rdu. Gerçi bu korkunç bir şey
dı, fakat hakikatti. Ben Ver • 
sai11es muahedesi aleyhinde mü 
cadeleye başladığım zaman, ilk 
önce zihinler bir müddet durak
lar gibi oldu. Fakat Versailles 
muahedesinden bahsetmezden 
evvel de, halka daima Brest Li
towsk muahedesi hakkında iza
hat vermeğe mecbur kalıyor -
dum. Her iki muahedeyi madde 
madde mukayese ediyor, Brest 
Li towsk muahedesi ne kadar in
sani ise, ötekinin o derece zali -
mane olduğunu tebarüz ettirme
ğe çalışıyordum. Bu mevzuu iki 
b.in ki~ilik toplantılarda da teş
nh ettım. llk önce bütün gözle
rin bana düşmanca baktıklarını 
görüyordum, fakat üç saat son
ra bütün bu insan kitlesinin 
Versailles'da yapılan haksızlık
lara karşı nefretle doğrulduğu -
nu, hudutsuz bir hiddetle ayak • 
landığmı görüyordum.,, 

Biri muharebenin menşeleri • 
ne, diğeri muahedelere dair olan 
bu iki mevzu Hitler'in gözünde 
o zaman büyük bir ehemmiyeti 
haizdi.Onun için, halk toplantı
larında, bu mevzulan şekillerini 
biraz değiştirerek sık sık ortaya 
koydu. Bu suretle de halkın ka
fasında doğru gördüğü fikirleri 
yerleştirmeğe başladı. Hitler bü 
tün bu muvaffakiyetleri kendi • 
sinde gittikçe olgunlaşan hita
bet ve talakat kuvvetile elde et
tiğini saklamaz. 

Hitler, Milli Sosyalist parti
sinin süratle inkisafıni-1,,. 11-i ,.n 
ouyuK anını Kenuıaı~ILll ıvıtl~ a•1. 
zerinde bıraktığı tesire atfeder. 
Fikir har~ketlerinde insan sö -
zünün oynadığı rol iıakkmda 
dikkate değer sayfalar yazmış
tır. Mesela umumi topJantıl.cır 
için yalnız bina seçmesini değil, 
günün en müsa•t saatım ıntihap 
etmesini de bilmek IazımJır. 
Der ki: 
"Aynı hatip, ayni mevzu, 

sabahın saat onunda, öğ!cden 
sonra üçte, yahut akşaıniistü 
halk üzerinde başka başka tesir
ler bırakır. ilk zamanlard·ı ar -
kadaşlara sabah toplantılarım 
teklif etmiştim. Hatırlarım ki 
böyle bir toplantıda Alman top
raklarında yapılan tazyik şid -
detle protesto edilecekti. 1nti -
hap edilen salon Münih'in en 
geniş salonlarından biriydi. Da
ha çok kalabalık gelir ümidiyle, 
dinleyicileri bir pazar günü, sa
bah saat onda davet etmeğe ka
rar verdim. Netice şu oldu: 
Miktarı insanda dayanılmaz bir 

Kuru, kısık bir ses cevap ver
di: 

- lmkanı yok! 
- O halde lstanbuldan çık, 

git! 
- Nereye? 
- Benimle gel! 
Ve Turgut hemen ilave etti: 
- Nadya'yı da bırak! 
~uhtar boş bir çuval gibi kol 

tuga yayıldı. Artık muhakemesi 
işlemekten kalmıştı. Bu dakika
larda uzatılacak her ele sarıla
caktı. 

Turgut ona, beraber geldiği 
takdirde küçük fakat verimli iş
lere girişebileceğini, hemen ol • 
masa bile çalışmak sayesinde pa 
ra yapabileceğini ve hatta ken
disinin yeni hazırladığı geniş a
razi işletme işlerinde ona da pay 
cıkarabileceğini anlatıyordu. 
~ Muhtar, adeta, dinlemiyor gi
bi kendinden geçmişti. Boğazı • 
nın damarları şişiyor, göz be • 
bekleri büyüyordu. Bir buhran 
geçirdiği beJliydi. 

Koca adam bir çocuk gibi acı 
acı mırıldandı; 

- Anacığım, zavallı anacı· 
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YENi - ESKı 

Bir· Eski Mutasarrıf Beyefendi 
"Bay . Muhasipl,, 

Ve 
Bi ·r Yeni 

YAZAN : NIZAMEDDIN NAZiF 
Şişlide, Etfal hastanesine çı

kan yollardan birinde, Mecidiye 
köyünün bütün ilkbaharını pen
cerelerine peşkeş çeken üç dört 
minimini ev vardır. 

- İnkar etmem. Hem Naci
nin edebi hüviyetine, hem de 
devrinde, edebiyatı yaymak için 
kurduğu tarza hayrannn. Üstat 
Saadet gazetesinde bir edebi sü
tun açmıştı. Bizi durmadan bi
ribirimizle boy ölçüşmeğe adeta 
mecbur ederdi. Bilmem siz be
ğenecek misiniz? Ama ben o şi
ir müsabakalarından birinde çı
kan şu mısraı bir türlü unu • 
tamam. 

lidir ki, bazılarını da sür -
meğe icbar e t m e k · lazım
dır. Zira, onlar da düzgünü 
sürmeyi kuJlanmazlarsa pek 
"habis,, bir halde kalıyorlar. 
Velhasıl maksat yakıştırmaktır 
deyip geçelim. 

Bunlardan birinin ikinci ka
tında, yaşmm 73 olduğuna 
hiç kimseyi inandıramıyan yük
sek rütbeli eski bir memur otu
rur. 

İmparatorluğun Drama ve 
Erzincan mutasarnflıklarmı ida 
re etmiş olan Sadi Beyefendi .. 

• 
Niçin geldiğimi anlayınca. ha-

na gözlüklerinin üstün<len şöy
le bir baktı. Sonra. ropdöşam
brının püsküllü kuşağını sıktı, 
masası üstünde duran bir "Tan., 
nüshasını, çenesini çarpıtıp sa
kaliyle işaret ederek: 

- Dün, bu ankete aldığınız 
ilk cevapları bugün neşredece
ğinizi vaadetıniştiniz - dedi - De
mek birincisi bunda olacak. He
nüz okuyamadım. Benden evvel 
kimleri sigaya çektiğinizi de 
bilmiyorum tabii.. Yalnız zan
nediyorum ki, b3na, beni yeni
lerden sayarak gelmiş olmıya
caksmız. Zira hayatımın yalnız 
ric'at devresini içine sıkıştırdı -
ğım seneleri hesap etmiş olsa -
nız bile beni gene yenilerden sa
yamazsınız. 

Omuzlan, imparator uğun 
parlak, sırmalı ve bol nişanlı 
mutasarrıflık üniformasını taşı -
drğı günlerde de her halde an
cak bu kadar dinç olabilirlerdi 
bu vatandaşın.. . 

Gür sesini ayar etmek ıçın 
hiç sıkıntı çekmiyordu. 

Bir koltuğa oturup sigara ku
tusuna el atarken "hı,. lara ve 
"zel., lere verdiği a 1enkten arap 
ve Fürs dillerini pek iyi bildiği 
anlaşılan Bay Sadi bir an gözle
rini yumup. başını salladı: 

- Dinleyiniz bunu .. - dedi -
füe cai'f""mtştlf:· -
"Dönerse bir kişinin bahtı şayet., 
"Olur esbi onun ahırda bir eşşek., 
"Peder evlendirirse ger beni bir gün,, 
"Gelin, ta ilk gecP mutlak çıkar 

erkek.,, 

• 
- Sizin Muallim Naciyi pek 

sevdiğinizi söylerler .. 

kuvvet intibaı bırakan azim bir 
kalabalık salonu doldurmuştu. 
Fakat oraya gelenler arasında 
buz gibi bir soğukluk hüküm sü
rüyordu. Hiç bir şey bu soğuk • 
luğu gideremedi. Ben söz söyle
diğim halde, sesimi hangi per -
deye çıkarsam, halkın ruhu ile 
kendi ruhum arasında bir inti -
bak hasıl edemiyordum. O gün 
her zamankinden fena söz söy -
lediğimi zannetmiyorum, fakat 
nutkumun bir tesiri olmadı. Sa
londan ayrılırken hiç te mem w 

nun değildim.,, 
[ Arkas: var] 

ğırn! 
Ve acı acı gülerek iJave etti: 
- O büyük kadın. bu vazi • 

yette beni hapiste görse daha 
memnun olur. 

Turgudun sesi madenileşmiş
ti: 

- Temiz yaşamak için her 
şey kaybedilmiş değildir. Bu iğ
reti ve iğrenç şatafatı bırakır, 
benimle gelirsin. Sana teklif et· 
tiğim hayat yolu Alyon ile yap-
tığınız şirket mukavelesi gibi 
pek parlak değildir. Fakat onun 
gibi seni zındana düşürmek ve -
yahut rovelver hazırlatmak teh
likesi de yoktur. 

Muhtar kıpkırmızı olmuştu. 
Bitkin bir adamın yalvaran 

gözlerile ona baktı: 
-Turgut! 
O mihaniki bir sertlikle ko -

nuşmasına devam etti: 
- Anlıyorum ki senin göz·. 

lerin buğulanmış, elin ayağın 
bağlı, tabiatında, seciyende ol • 
mayan kirli yollarda yürütül -
müşsün ... Uçurumun kenarın -
da geri dönebilmen için vakit 
pek az kalmıştır. 1*' iki gün 

Ve gene gözlerini yumarak 
hatasız bir ahenkle okudu: 

- "Güzelsin en rakik et'arın 
ebkari mealinden ... ,, Buna ben 
de bir nazire yapmıştım da, 
"Güzelsin bir sabahın ibtiaamı 
rengi ilinden, güzelsin aktamın 
metcerlere akis zılalinden !.,, 
demiştim. Fakat müsabakayı 
kazanan hepimize yalnız şu mıs
raı ile galebe çalmıştı: 

"Güzelsin kainatın b:r kız ol
mak ihtimalinden,, 

Nasıl? 

· - Mükemmel üstadnn .. Fa -
kat bunlara ne ücret alırdınız? 

- Hiç ... Biz yazıyı para için 
yazmazdık ki .• 

-Demek g e n ç 1 i ğ i n i z d e 
ş a i r ve e d i p olmak me • 
rakına tutulmmnıştrnız .. 

- Deli misin çocuk? Ben bü
tün akran ve emsalim misillQ 
memur olmak hevesindcydim. 
N etekim oldum da. "Peder mer
hum Ba w dat defterd rı İbrahim 
Hanif Efendi z.,manınm ricalin
dendi. Onun delaleti ve diğer ba 
zı tanıdıkların vesateti ile evvela 
adl iye ne.zareti mahkemei tcm
viz hukuk cfairesi zabıt katipleri 
arasına katıldık. 

- Ne maaş aldığınızı sorabi
lir miyim? 

- Gülünç bir şey .. 20 kuruş .. 
Yani bir adet gümüş mecidiye. 
Fakat buna maaş demek doğru 
~.,,.ü1"d\ı~ li\n J'iail""\~a'c \; "'' cıu'\.u. ı

lirdi. işte şiirden ve edebiyat
tan istifademiz o zaman olurdu. 
İmzalarımız gazete sütunların -
da çıktıkça maaşları büyük 
memurluklara kayırılmamız ko
laylaştırdı taıbii... 

- Kadınlar hakkında ne dü
şünüyorsunuz? 

- Bize eski hat çok tabii ge
liyordu. Daha doğrusu biz de, 
kadının k abalarnnız tarafından 
bize gösterilmiş olan yaşama 

tarzlarına alışmıştık. Ve neye 
yalan söylemeli .. O devirlerde 
kadınları maşlah veya çarşaf 
içinde görmek bizim için fena 
bir zevk de olmıyordu. 

- Zamanınızda kadınlar çok 
sürme sürerelrdi? Ve zannede
rim düzgün. rastık masrafları 
da bir hayli tutardı ... 

- Fikrimce kadın sürme 
sürdüğü zaman pek habis bir 
şekil alır ... Ama itiraf etme-

içinde hazırlan ve benimle gel! 
Şerefli insanlar için çalışmak ve 
yaşamak bir zevktir... Çöl ve 
dağ hayatı sana tazelik verecek
tir. Girintili, bulaşık işlerin ki -
rinden kurtulmalısın Muhtar. 
Gel benimle! 

Muhtar. ellerini yüzüne ka -
pamış bu kamçı gibi şaklayan 
sözleri dinliyordu. Fakat bu ze
hir gibi kelimelerde ona ümit 
veren bir acılık vardı. Tıpkı çü
rük dişlerin tedavisi için ağızda 
işleyen törpü gibi .•. 
Yavaş yavaş elleri yanına 

düştü. 
Ve dudakları oynadı: 
- Yalnız mı? Ya Nadya? 
Turgudun yüzü kanştı. Bu 

mahvolmuş adam, hala kendini 
çamura, çirkefe çarpan kadını 
seviyordu. Onun için ölümü bile 
göze alıyordu. 

Turgudun kafası sersemliğin 
bu derecesini almıyordu. lğre -
nir, tiksinir gibi dudak bükerek 
haykırdı : 

- Nadya, Nadya ... 
Ağzına geleni söyliyecekti. 

Hırsını alamıY.ordu. Fakat Muh 

- Şapkaya alıştınız mı? di
yecek oldum. 
Ağzından ateş saçar gibi hay

kırdı: 
- Şapka dururken fes giy

mek, fes giymeğe mecbur ol
mak beni ve birçok arkadaşla
rımı daha elli sene evvel sinir
lendirirdi. Değil şimdi.. Ben es· 
kiyim dedim ama oğ~l eski ka
falı olduğumu nereden kestir
din sen benim? Ben Galatasa -
rayın eski talebelerindenim ve 
eski "Mektebi Lisan" ın me
zunlarındanım. 
Yanhş bit kapı çalıp haşla

nan sersem bir yolcunun sokak 
değiştirmesi gibi derhal konuş
mamıza bir başka ,necra ver
dim: 

- Elli sene evvel İstanbul 
nasıldı? 

Sesindeki şiddete bir fren 
vurmadan; 

- Nasıl olacak f - dedi - kıra
tosu içinde yaşıyan insanlara 
uygun bir şehirdi. İçinde yaşı
yanların medeniıet ölçüsü ne 
ise medeni şehirler arasında öy
le bir ölçüsü olan bir şehir. Dü
şününüz bir kere o zamanki Av
rupayı ... Şimdiki halinden ne 
kadar geri idi. Öyle olduğu hal
de bize hayret verirdi. Uzun SÖ· 

zün kısası a ... eyim .. Beyoğluna 
çıkmak bizim için adeta bir 
frenk memleketine gidiyormu
şuz gibi bir duygu verirdi. Ga-
latasarayda okurken hafta ta -
tillerinde, İstanbul semtindeki 
evimize gittiğim geceler mahal-
lcnıizi 'ehiı:." .ze.Wcim.d oe 
şarka geıen oır seyya sanır-

dım. Fakat şimdi vaziyet büs
bütün fecidir. Zira zihniyet de
ğişti. Kisve de değişti, yaşayış 
tarzı değişti ve şehir hemşeri
sinin bu ilerleyişine taban taba· 
na zıt bir gerileyişe uğradı. Şim
di 1stanbulda dolaşırken kendi
mi Avrupanın şarkında dahi sa
yamıyorum. 

- Ya değişen dilimiz? Buna 
ne diyorsunuz? 

- LiS'anın sadeleşmesini çok 
güzel buluyorum. Fakat bu li
sanla edebiyatımızın eski leta
fetini arattınnıyacark s a n ' a t 
eserleri kazandırabilmek şarti
le .•• .. 

lhsan, ufak tefek bir genç. Fa 
kat çok çevik bir görünüşü var. 
Kendisile konuşmak istediğimi 
anlayınca bir an düşünür gibi 
oldu. Sonra; 

- Ben fikirlerimi muhayyi
lenizin tesadüflerine emanet 

Cibalideki inhisar ldaresin:" 
muhasebe memurıarındar'I 

Ihsan ve zevcesi 
edemem .. dedi. Suallerinizi hep 
birden sorunuz. Hep birden ce
vap vereyim. 

Uzattığım not defterinde· 
ki sualıerı dikkatle okudur.tarı 
sonra cebinden bir kalem cıkar· 
dı ve - eski arap harfleriİe de· 
ğil, yeni Türk harflerile - dol· 
durduğu bir kağıdı vapur Unka· 
panına yaklaşırken bana uzattı. 

t~te cevanlan .. Nehir kelime 
fazla, ne bir kelime eksik. 

1 - Vaktim olursa okurum. 
Çalışma, uyku ve eğlence saat• 
!erimden ki tap okumak için şöy· 
le bir iki saat ayırabilirsem se • 
vinirim. 

2 - Ben insanların evlenr-ıc· 
!erine, ço1uk çocuk ~ahibi olma• 
!arına taraftarnn. Evliyim de. 

3 - Bana kimse oku ya ~ rle· 
medi. Ailemin vazi ·eti bu• 
na mani olmağa bile müsait· 
ti. Ben kendim okudum. Hatta 
ge§tiği"'! yeni bir sınıf ta okuya· 
cagım kıtapları almak için tatil 
günlerinde çalışıp para kazitııdı· 
ğım da oldu. 

4 - Yeni lisap ... Pek tah.l o
larak taraftarım. Nedir o aı·em . 
kelimelerin hir lisanı nasıl 
olup ta güzelleştirebileceklerlne 
akıl erdiremem. 

5 - Edebiyat ile uğraşmam. 
Edebiyattan zevkalırım. Muha· 
sebe memuruyum, muhasebeci, 
defterdar olmak, maliyeci olmal;: 
idealimdir. Edip, şa ir, gazeteci 
olmak niyetinde değilim ki ... 

6 - Kadının hürriyetine ta .. 
raftar olmak ~ ne demek? Bit 
kadını hür bulduk. Ve bu hürri· 
yeti ona çok göremeviz. Sürme. 
ye rastığa. rimele gelince ... Bun 
lan benimle beraber bir mek· 
tepte okumuş ve şimdi hayata 
atılmış olan kız arkadaşlarını 
kullanmazlar. 

Kağıdı okuyunca: 
- Hepsi bu kadar mı? - de· 

dim - Halbuki ben size daha ba· 
zı sualler sormuştum. 

- Onlara cevap vermek be· 
nim ihtisasım dahilinde değil· 
dir. 

tarın korkunç bir renk alan yü- zi pek iyi tanırlar. Fakat biz on· 
zil dudaklarını kerpeten gibi sı· larm bi~ anlattıklarından baş· 
kıştırdı. Hazırladığı ağır kelime ka bir şey bilmeyiz. 
ler ağzında dağıldı. Gevşek, yu- Muhtarın gözleri bulutlandı. 
muşak bir sesle devam etti: Bu karrşık cümlenin manasını 

- Nadya, fakat senin bugün- anlamak ister gibi arkadaşına 
kü vaziyetinden o da mes'fıldür. bakarak sordu: 
Bu hale gelinceye kadar seni se- - Ne demek istediğini anla· 
fahete gömen karındır. Ben e - mıyorum Turgut... Yalnız ci ·a 
minim ki sırf onun şatafatı uğ ederim, ondan bahsederken ka• 
runa Alyon ile işe giriştin. Ve nm olduğunu unutma! 
bu senin itibarını, mesleki hay - Turgut sustu. 
siyetini de altüst etti. Odada acı bir sükut basladı, 

Muhtarın başı önüne düşmüş- lki arkaaaş bu sükutun"" boş • 
tü. luğu içinde biribirlerinden uzak• 

Turgudun pek iyi keşfettiği laşır gibi olduklarını hisset -
bu nokta onun candaman idi. tiler. 

Turgut devam etti: Turgut, kısa bir durgunluk -
- Na<lya, Alyon'u ne müna- tan sonra, eski arkadaşlık ha~" 

sebetle tanıdı? Sen bana, onun, kının bitmediğine karar verd1• 

eski bir aile dostu olduğunu Karısına her şeye rağmen cö " 
söylemiştin değil mi? Senin bil· zülmez bir düğümle bağlanarı 
diğin yalnız bundan ibarettir. bu adamı o cephesinden çevir .. 

Turgudun esmer yüzü, söy . meğe imkan yoktu. Yalnız orı\J 
lerken katılır gibi geriliyordu. maddi ıstırabından kurtarmal< 
Söyliyeceği ağır şeyleri hafif . için elinden tutmak kabildi. Bll" 
letmek ister gibi yavaşladı ve nu düşündü ve bahsi gene o tek• 
kelimeleri sayar gibi yavaş ya - lifine çevirdi: . 
vaş devam etti: - Orada hayat buradaki gibl 

- Çok gariptir. Kadınlar .bi· ı . [Arkası varJ 
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ÖZ DiL SÖZLÜGÜ 

Osmanhcadan Türkçeye Kar
~ şıhklar Kılavuzuna katmalar 

f EN ERBAH ÇE FENA O YNAD 1G1 HALDE A C:.'~YC',!. (T. Kö.) lh(~S1~~~~:;:~mcnt, ~-:::;,:; 
ATASA RAYI 2 1 YEN D I• Acele-Ac:ıete (T. Kö.) Cihaz - Cihaz (T. Kö.) enveloppant. G AL • . Aciz- lkeeeikaiz. yetm Cüz~_ Cüziğ ihata etmek (Süel ter!m) ~uıatmak 

[Baş tarafı birinci sayfada l 
Af_. - Yate. ftl'OI, hura, aftuı r ( Fr.) Envelopper, ınvcstır. 
Afiyet - Saftık , ikame- Konutum 
Ahirm - 5onreclan Çarei hal - Kotanna yolu ikame etmek- Konutmak 
Aile - Aile (T. Kö.) D lktiham etmek - Oıle.nck 
Ailevi - Ayleeel Uan - ilan (T. Kö.) 
Ait - lliPk, ilititli Dair - llipc, ili şikli ilave - ilan (T . Kö.) 
Akab - Sonra, ökçe. ard Dava - Dava (T. Kö.) ilkah ebnek - Aşılamak 
Akıl- Uı Dirnai - Dimağ (T. Kö.) iltizam- Yanda 
Akli - Aklii _ .. Divanı muhasebat - Sağışkur iltizam etmek - Yİmdamak 
Akim kalmak-Suya dü,ınek, yuzuı- Divanı temyizi askeri - Sü-yargutay imal etmek - Unmak 

tü kalmak. yarmı kalmak E infaz etmek - Yerine getinnek 
Alelamya - Körlemeden lnıani - lnsaniğ 
Alem - Bayrak Ehliyet - (Bak : kifayet , kabiliyet) iptidai madde - llk madde 
Alenen -A~llrça Emlak - Müfit (T. Kö.) irca etmek - Çevirmek, götürmek, 
Aleaıeviye - Biıt>oyda Eaaı - Esaı (T. K ö.) döndünneık 
Alet-Aygıt I Esaaen - Esastan lır _ 1 - lzer, 2 - iz- (Fr.) 
Atat " ede.vat - 1 takımı 'T',.ace, ı - T race 
Alil - Iğdır . F J 111 • •tmelc - Malsıramak 
Aminen - Eıtenlilıle Faaliyet - Kmav l sti!:n · •t Ayrahk 
Araz - Dütke (Bak: kaza) - (Fr ) Faaliyette bulunm~lc - Krnmak, kı· . - K 

Accident k 
Anzi _ Düıkel - (Fr.) Accidentc\ Fa:~a Bu 

Arızalı - Engebeli Faza - Boıluk, cev (T . Kö.) 
Anzaya uğramak - Akamudr Fiat - Fiat (T . Kö.) 
Aılk-lmre G 
Azab -Azap (T. Kö.) 

B 
Baha- Fiat 
Bahı (tututulan bahiı) - Bahiı (T. 

Kö.) 
Babı tutupnak - Bahiı tvtupnak 
Bahı-Bahı (T. Kö.) 
Bahıetmek - Bahsetmek, ıözaçmak 
Baıkıye - Artım, kalım 
Baki kalmak - Arda kalmak 
Basit - 1 - Baıit (T. Kö.), 2-Ya 

bn (Terim) - (Fr.) Simplt 
Bazen - Aradabir 
Bazı - Bazı (T. Kö.) 

Gayri münbit - Kıraç 
Güfte - Güfte (T. Kö.) 
Güzel aanatlar - AT' 
Güzel •natlar akademiıi -

demiıi 

H 
Hacalet - Utanç 
Hadaıet - Gençlik, yenilik 

Ar nka-

Haddi zatında - Oluıunda, eaasmda, 
aılında, aıhn 

Hadid - Demir 

Kabiliyet - Kapasite 
Kayd, irtibat - Bağın 
Kubbe-Tum 

M 
Mahiyet - Özlük 
Mahlcemei temyiz - Yargutay 
Mali - Finansal 
Maliye - Finanı 
Matrah - Salnaık (finans terimi) 
Meftun olmak, ~ur olmak - Gö· 

nül vermek, büyülenmek 
Menıub, müntesib - lzdeı 
MeriıMnet - Acın, acım 
Merkezi ıiklet - Denıey 
Mesafe - Uza 
Meıgale - l şlev 

DUnkU maçtan ba,ka bf r enstantane Ben.lm - Angın 
Bet"güzar - Anmaç 

Hadte - Tmnalama, bere 
Hafif - Yeğni 
Hafiflik - Yeğnilik 
Hedef - Hedef (T. Kö.) 
Hendese - Hendese 

Meıhur - Anam 
Metin - Betin 

'İ'am maç i>aşlamaı< üzere i
ıicn Fazıl topallaya topallaya, 
Yanında Avni olduğu halde sa -
hadan çıktı ve Galatasaray tri • 
bünlerine doğru gittiler. Tribün 
lerin önünde Muslih, Avni ve 
Fazıldan mürekkep ıbir meşve· 
ret kuruldu. Nihayet Muslih tri
bünlerin üst kısrmlarına döne -
rek: - Haydi Suavi gel! şeklin-

~ '1i°Çin ? ... Belli d~ğ-il .. : Arkasn; -
llıJ. hemen bir şayia çıktı: Gü -

neşliler Fazılı kandırmışlar ... 
Ölur mu olur!.. Neyse ki çok 
geçmeden mesele anlaşıldı; Fa 
ııhn ayağına kramp mı girmiş, 
ayağı mı burıkulmuş,ne olmuşsa 
olmuş oynamıyacakmış ... 

Fazılla Suavi kıyafet değişti
te dursunlar, Galatasaray oyu -
lla on ki§ile başladı ve buna rağ 
itlen ilk hücumu yaptı. Fakat 
~k geçmeden Fenerlilerin mu. 
lcaıbil hücwnlan başladı. Galata-
8arayhlar mütemadiyen kesi -
l'orlar. Bu aralık Suavinin ta.kr
~a girişi, bir can kurtaran gibi 
8U?ekli allaılarla tesit edildi. 

Galatasaray tamam bir hale 
~!~~ine.rağmen Fenerlilerin 

kınuyetı devam ediyor, sa
rı 4tınnızıhlar Gündüzün, yanın
~a muka:bele görmeyen paslarla 
~erlemek teşebbüslerile yanın 

alan münferit hücumlar yapı -
>'oriar. 

Fikret yine mükemel oynu • 
)or, Galatasaray müdafii ösma-
~ ıvınyor geçiyor, kıvınyor ge· 
ÇlYor ve Galatasaray kalesi et
~ında mütemadi bir t ehlike do 
;;"t:tnyor. Fener tribünlerinden 
rrı. Ya§a kaptan!,, seslerini "Ös 
,.•n! ~i~rcte yaveri has mı t~ 
ın e<lıldın!,, alayları takip edı 

i?r: ~akikaten Ösrnan, Fikrete 
f abı gıbi bir düzü ye onun etra-
lllda, aşağı yukan dolaşıp du-
~Yor. Ne çare ki Fikretin dö • 
'll 'Up döndürüp ortaladığı toplar 
b ıctklaştırılıyor, çünkü Fener • 
c~h~cn.in seri ve fırsatcı muha -
d llllı Nıyazi Fikretin yanı başın 
tı~· Ötekiler kıpırdayıp topa a -
ict~~ya kadar Lihfi topu ya • 

~Yor ve gönderiyor. 

ce :bu tazyik ne şekilde bir neti
~·hcrecck diye merak ediyoruz. 
~l ayet yinni ikinci dakikada 
1ı· atasaray sol muavini İbra -
t~ topu, ufak bir çocuk uyutur 
~a. 1 .ko~lannda dolaştırıyor. Ce· 
~ Çızg~si içinde yapılan bu ka
~ ba~ız bir penaltı tabiatile 
"'• emin de gözünden ikaçmryor 

Pener1bahçe Avnir.i lerlero 

yatıran sıkı ıbir şutla ilk golünü 1 Devrenin bitmesine iki dı. j
yapıyor. ka kala yapılan bu gol, Galata-

Fener tacaftarlarmın gol ve saraydılann müthiş tezahürati
yaşa sesleri arasında Galatasa- le karşılandı. Ay~~a. k.al~an tı~ 
ray müdafaası üstüste hücum • naz, kısa boylu. bırısının ıdaresı 
tarla karşılaşıyor. Bir defasın • altında tempo ıl~ (Ra, ra, ra ... 
da Namık müdafileri geçiyor, Re, re, ~e, Galtasaray, Gal~ta· 
kaleciyle karşı karşıya kalıyor, saray,_cımA ~ ~~)lar bagnl
tam şut çekeceği sırada arkadan dı. Mübalagasız ıkı me~e. ~el~ 
yetişen Lutfinin bir kambura • uzun kırmızı balonlar §ışırıldı ... 
ş_ile verlere _yuvarlanıyor. Mü - Daha neler de neler ... Bu teza. 

Beste - Beste (T. Kö.) 
Bestekar - Beıteliyen 
Biaane - Kayıtıız 
Bihatdıın - Yerinde 
Bihude - Botyeft, :rokyere bo,una 
Bihuzur - Dirlikıiz, y.dqaa 
Binnetice - Sonunda, sonucun, IO· 

aucunda 
Bünye - Yapılıf, kurulu,, kuram 

örnek : İktısadi bünye - Elrono· 
mik kuram. 

c 
Cazibe kun'eti .;... Çeket'ge 

Heyet (misyon anlamına) - Salgıt 
Heyecan - Heyecan (T . Kö.) 
Hilal-Ayça 
Hniet - Zanaat - (Fr.) Metier 

1 
htmıp - istırap (T. Kö.) 
l.ııat etmek - Hükümsüz kılmalı 
lalab etmek - Uzlamak 
blabat - Uzlatnn 

i 

Mezak - Zevk 
Mimar - Mimar 
Mimari - Mimarlık 
Minval (Bak: vecih, tan) 
M:ras - Miras (T . L~.) 
Muamele - it 
Muazzam - Okan 
Mucibince - Gereiince, mümkünce. 

ona göre 
Muganni - Sayran 
Muhallil - Eritgen 
Muhuara (Süel terim) Sanna -

( Fr.) Si~ge. 

Muhasara etmek ( Süel terim) -Sar· ya na Kem gonnecı>.2'.ı vey.a oo \ıam e.it1. • · · · 
dak__ika fasıla~ il~ !ki penaltı çal- Gençliğimde müfrit bir. ku
~aga sıkıldıgı ıçın bunu bahşe- lüpçü olduğum zaman ihtimal 
dıyor... .. ben de böyle idim. Fakat şimdi 

Bundan sonra Fe~er h~cum • yaşlandığım ve aklımı başıma 
ları duruyor, Fenerlıler lakayıt aldığım için düşünüyorum ki, 
ve gevşek oynuyorlar, Galatasa- bu gibi galibiyet sevinç ve teza
raylılar hızlaşıyorlar, merkez hürlerini kati neticeyi aldıktan 
muavin ile Hayrullah ile mer - sonra yapmak çok daha doğru ... 
k~z muhacim Gündüz cidden Çünkü iş ters döndüğü zaman, 
guzcl oynuyorlar. Esasen Gala- dün oldu-:u gibi, insanla öyle a
tasaraym her hattında birer o - lay ediyorlar, seslerini öyle kı
yuncu, yani hücum hattında sıyorlar "Je balonlarını öyle sön
Gündüz, muavin hattında Hay - dürüyorlar ki! .. 

C~ .. ::::_·Cemiyet- (Fr:1 1\-a'iO• 

ciation Örnek: Hil!liahmer cemi
yeti - Krzılay cemiyeti - Hima· 

yeietfal cemiyeti - Çocuk esirgeme 

\\\\\\lıfttm~k -:>~t11amak 
ldhalat - Girit 
ihracat - Çrkat 
Jhtilif-Anlqmaahk 

,,,=ık fFr '.\ A~sie~er 
Mukavemet etmek - Karıı dunnak 
Mukayese - Kıyas.lama 
Mukim olmak - Oturmak 
Muunna - Sanatlı 

rullah, müdafa.a ~~ttında. Lutfi, !kinci devre uzun uzadıya 
kalede de Avnı dıger yedı oyun bahse değmez. Çünkü bu devre
cunun kusurla~ı fazla.si~e ka : de her Galatasaraylı ayağındaki 
patıyorlar ve ışın garı_?ı §U kı topu mutlaka bir Fenerliye, ve 
alkışların, yaşaların çogunu da her Fenerli mutlaka bir Galata
bu yedi oyuncu topluyor. saraylıya vennek hususunda 

0 ~i?aye~ ilk devr~in ~it?"es~~ kadar anlaştılar ve bunu o ka -
ne ık~ dakıka kala Gunduzü~ ~ dar intizamla yaptrlar ki, sadece 
zel hır pasını alan Necdet ılen hayret etmemek kabil değildir. 
atıldı. Esatla. Yqa~ bu .atıh~ı Bu intizamı kırk beş dakika 
durduracak bır tedbır yerıne hı- zarfında yalnız iki defa bozdu • 
ribirine kanpnalan arasında Iar .. Birincisi galiba otuzuncu 
Necdet onlann arasından ~eçe- dakıkada idi. Bir kaç pasla Ga
r:k .~alatasaraym beraberlı:k go latasar~yh!ar sol açıkları Dan
lunu yaptL yal vaııtaaıle bir hücum yaptık-

F.BahçeSahasında Yapılan Ten is 
'1açlarını Romanyalılar Kazandı 

Romanyalı oyuncu Sote~ 

Dün saat on dörtte Fenerbah- Bugün Takaimde Günq kort 
çe tenis kortlannda Türk vct Ro lannda Suat • Sedat çifti Botez 
manya teniscileri arasında huıu - Hamburger çifti ile kar§rla§a
si mahiyette müsabakalar yapıl· caktır. 
dı. Romanyalı Botez Suadi, Ro-
manyalı Hımbur&er Scdadı ko- Bugünkü maç öğleden sonra 
layldda ~endilcr. Y.•pılacaktir •. 

lan sırada idi. Fener mildafiiYa 
şar müthiş bir yüklenişle Dan -
yah avut çizgisine atmaktan 
başka çare görmedi, hakem de 
bu harekete penaltıdan liyik bir 
ceza bulamadı. 

Yaşar bu yersiz penaltıyı ta
kmu 1 • 1 berabere vaziyette 
iken yapmıştı. Fenerbahçe oyu
nun bitmesine on bet dakika ka. 
la, belki de bu penaltı yüzünden 
mağlup olacaktı. Galatasaraylı
lar penaltıyı atmak üzere Mil • 
nevveri seçtiler. Münevver, ne 
de olsa, aralannda ıütü en kuv 
vetli çocuktu. Topu yerine koy 
dular, vaziyet aldılar. Münev -
ver gerildi, gerildi, bomba gibi 
bir şilt çekti... Bomba gibi ama 
yüreğiniz oynamasın ... Top o -
lanca hızile kalenin bilmem kaç 
metrelik boşluğunu bıraktı ve 
gitti bilmem kaç santimetrelik 
yan direğe çarptı ve tabiatile 
gol olmadı 

Böyle nazik bir zamanda ge • 
rilip gerilip te bu bir kaç santi -
metrelik yere nasıl nişan aldın a 
çocuk? ... Hiç bu yapılır mı? .. Ağ 
tarı delmek hevesine kapılacağı-
na biraz daha yavaş ataydın da 
kaleyi bulaydın, Vakıa bir kale. 
ci var ama, belki gol olurdu ... 

ikinci devrede topu Galatasa 
raylmın Fenerliye, Fenerlinin 
Galatasaraylıya vermek husu • 
~u.nd~ki ... ıs.rarlarmm bozulduğu 
ıkıncı hadıse, oyunun bitmesine 
iki dakika kala oldu: Fikret, Na 
ci, Münevver güzel paslarla Ga 
latasaray kalesine kadar indi • 
ler ve Naci iki müdafiin arasın
dan geçerek sıkı bir şütla Fene. 
rin galibiyet ıayrsmı yaptı. 

~üı, balonları şişirenler sinmiş 
ti .•• 

s. a. s. 
Şlld maçları 

Fenerbahçe - Galatasaray ma 
çmdan evvel yapılan diğer şilt 
maçlarında Vefa Süleymaniye -
yi O - 5, Beykoz • lstanbulspo • 
ru 1 • 2 yenmiştir 

Dördüncü 
Bisiklet yarışları 

lstanbul bisiklet heyetinin 
tertip ettiği dördüncü bisiklet 
teşvik yanşları dün yapıldı. 
Yanş büyük bir intizam ve 

halkın çoşkun alakası içinde ba-
şarıldı. . 

Yarış iki katigori üzerinden 
idi. lkinci katigorie 15 bisiklet • 
çi girdi. Mesafe yirmi iki kilo -
metre idi. Mecidiye köyünden 
hareket Istinyeye gidiş ve geliş. 
Neticede: 

Galatasaraymdan M u h s i n 
(Alcyon) 41 : 56: 3/ S dakika ile 
1 inci. 

MmilNt - Sınat 
Muvaldcat - ~ien 
Muıtanb - lıtwablı 
Muvafakiyet - Baıan 
Mücadil - Uinıkan 
Müdahale - Arıana - (Fr.) fn tt>r· 

vention 
Müdahale etmek - Arıımak -

(Fr.) 1ntervenir 
Müddei - Savunan 
Müddei mnumi - Genel aavarnan 
Mükedder olmak - Kederlenmek 
Mülk- Mülk (T. Kö.) 
Müme11~ - Onıntak 
Mümıik - TutumJu 
Münazaa - Çekiıme 
Mürekkeb - l Bingefik, 2 - Katım 

lanan, katıırlc 3 - Katın (terim') 
- Compose 
Örnek: Ecsamı basite ve milrek· 
kebe - Yalın ve katın c iıimJer 

Mütaallik - Jliıik ,ilitikJi 
Müteeuir etmek ( terim) - Etgin. 

dirmek 

Mütessir olmak ( terim) - Etgin~ 
mele 

Mütelif Anlatık (milttefik ıözüniln 
altıpda) 

Örnek : Büyük harb müttefik ve 
mütelif devletler arasında olmuş
tur - Büyük harb bağlışrk ve an
laşık devletler arasında olmuıtur. 

Müteıebbis - Giriımen 

Fener Yılmazdan Mimi (Alc N 
yon) 42: dakika ile 2 inci. Neınyat _ Yayın 

Fener Yılmazdan Anastas Nüfuı - Nüfuı (T, Kö.) 
(Thoman) 3 lincü. 

R Fener Yılmazdan Koço (Alc-
yon) • 4 üncii. Raci - ili şile, ilitilcli 

Fener Yılmazdan Çaça 5 inci. Ruzname - Gündem 
Fenerbahçeden Vasken 6ncı. 5 
Fenerbahçeden Kirkor 7 incı. 
Birinci kategoriye 5 yarışçı 

girdi. Mesafe Mecidiye köyün
den hareket lstinyeden dönliş 
Haci Osmandan Maslak yolu 
ile M •cidiye köyüne geli§ 32km. 

N ..:t ·e: ~i.lleymaniyeden A· 
gop (Alcyon) 1 saat 5 dakika 10 
1aniye 1 inci. 

Fenerbahçeden Jirair (Oto -

Salah - uzı..., 
Salah bulmak - Uzlanmak 
Sam - Sam 
tillnayi - Endustri 
'İn•İ - Enduatriyel 
,, ·ıam - Selam (T. Kö.) 
Serbest mmtaka - Ö1:gÜr 
Sui kast - Yalınç 
Siklet merkezi - Denıey 

ş 
moto) 1 saat S dakika 35 saniye Şahıi - Şah.iğ 
2 inci Şahıiyet - Şahıiyd 

Şebeke - Örü 

Bu sefer de Fenerlilerin müt
hiş ve iki dakika sonra da oyun 
bi_ttiği için haklı tezahürat:ı •••. 
Bır kısmı Naciyi ömuzlarda çı. 
kanrken bir kısmı da Galatasa. 
rayblann bulundukları tribü -
nün önünde toplanarak bafın • 
yorlardı: 

Süleymaniyeden Limbo (Oto Şefaat -Otün 
moto) 1 aaat S dakika 36 saniye Şe'ni G 

1 
(F . 

3 ün il ş . - erçe - r .) RcalıtE 
C .. •• e'myet - Gerçe - (Fr. ) R&I 

- Haniya, ne oldu balonlar? 
Fakat. .. Sitirilen balonlar ıCSn 

Koço ~ ~c~ Şube - $iiibe (T. K6.) 
Huluıı S ıncı. f 
Derece alanlara madalyalar it lz harfine lto.tl•r olan ilau•l•rl• 

verildi 1 auuaJa yapılan clüaeltm•l•ri ya. 
• "" neırecleccfia] 
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., .JJı:JUU::I 
Sivastan 3 Ayhk ihracat 
Sivas (Tan) - 935 yılı ikin. 

cikanun, şubat, mart aylan için 
de Sivas istasyonundan diğer 
memleketlere gönderilen malla
n sıra halinde Sivas ticaret oda
sı kayıtlarına göre bildiriyo -
rum: 

SONKANUN 

3431 adet koyun Ankaraya 
45450 kilo buğday Samsun lst. 
45700 ,, arpa 

" " 
15130 ,, mercimek ,, ,, 
6039 ,, sadeyağ Ankara ,, 

30150 ,, un Malatya Elazize 
85 adet sığır Ankaraya 

497 kilo Eonyağı lstanbula 
19 sandık yumurta ,, 

ŞUBAT 

112450 kilo buğday lstanbula 
1065 adet koyun Ankaraya 
4600 kilo mercimek lstanl:>ula 
408 7 ,, yağ Ankara ya 

91500 ,, arpa Samsun ve ·tst. 
4265 ,, yapağı lstanbula 

30 adet sığu Ankaraya 
15010 kilo un Malatyaya 

5 79 ,, balmumu lstanbula 

MART 

7Z80 adet koyun Ankaraya 
90 ,, sığır An kra-Samsun 

1760 kilo sadeyağı Ankaraya 
16 sandık yumurta Samsun 

136960 kilo buğday lst-Samsun 
441 1 O ,, buğday lstanbula 

1 113 adet deri 
451 1 O kilo arpa " Samsuna 

Sovyet- Bulgar Fransız menşe'll 
Ticaret anlaşması M a ı ı a r 

SoEya, 10 (Tan) - Sovyet 
Rusyanın Sofya ticaret mümes
sili Megalinski, iki memleket 
arasındaki ticaret münasebetle
rini hazırlamak maksadile iki 
aydanberi Bulgaristanm eko • 
nomik vaziyeti üzerinde yaptığı 
esaslı araştırmalarını bitinnit -
tir. Megalinski iki hafta evvel 
bir raporla tetkiklerinin netice • 
sini Moskovaya bildirmiştir. 

Sovyet hükumeti bu raporu 
~bul etmiş ve iki memleket ara 
smda bir ticaret muahedesi im • 
zalanması için müzakerelere 
başlanılmasına karar vermiştir. 

Sovyet mümessili, döviz re • 
jimi hakkında fikir edinmek için 
Bulgar MiHi Bankası müdürünü 
de ziyaret etmiştir. 

Gelecek hafta Sovyet ıefaret 
hanesinde bir Sovyet mallan 
aergisi açdacaktır. 

Fransa ile yaptığımız modis
vivendi feshedilmişti. Bu muka 
velenin nihayet bulacağı bir ha
zirana kadar yeni bir anlaşma 
yapılmazsa, Fransız menşeli 

mallar mevcut tenzilatlı güm -
rük tarif esinden istifade edemi
yecektir. 

Çin çayı kaf madı 

Çin ile ar~zda bir ticaret 
anlaımaşı olmadığı için, piyasa 
da Çin çayı kalmamı§tır. Ali -
kadar tüccar çinden çay getirtil 
mesi için teşebbüalere giritmit • 
terdir. 

Tiftik piyasası yl 
Tiftik piyasası son günlerde 

yeniden canlanmağa batlamıı • 
tır. Almanya, yakında bizden tif 
tik alacaktır. Fiatlar bq kurut 
kadar yüksetmi,tir • 

BORSA 

PARALAR · 

Abt 

Sterlin eos.-
Dolar 122.-

60/.
ı24.-
167'.-
206.-

20 Fransa Pranaı ııs-
20 Liret 203.-
20 Belçilra Praqı 13.-
20 Drahmi 22.-
20 lmçre fr. 807-
20 Lna 22.-
Florln 12.SO 
20 ~ek Karoa ti -
Avutar7& lilia 22.-
Mark 43.-
Zloti 22.-
Krot 23.-
20 Lq 15.-
20 DiDU' 52.-
Yen S3.-
laveç Karoa 30.-
Altm U..-
Mecicli)'e 47-
Banknot 2--

ÇEKLER 

Pranıa p,_.. 
lnsiliz liruı 
Dolar 
Lıret 
Belıa 
Drahmi 
llYiçre Praap 
Leva · 
Florin 
Çdtoılonk kgr.oqg 
A'WUtvp 
Peseta 
Mark 
Zloti 
Peqo 
Le:r 
Diaar 
Yen 
Çnı""*ets 
fnec lnn'oa• 

ESHAM 

16.-
24.
ııı-
24'.-
14.-
ıoz.-
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.,.._ 
sz.-

929-...._ 
:uı.-

Kapan11 

12-06 
611-

79 '41-44 
9.63 

4,69.JO 
13,71,50 

2,45.SO 
64.oı.75 
1.17.SJ 

19,02 
4..22,67 
S,11;43 
ı,t7.5Z 
4,21,.-
4.51,40 

78.54,43 
34,91,SS 
2.71,JO 

10,91 
s.ıa.-

ftBeaha~ to.-
• • N. 1.50 
" • H '950 

Aaadola ~ M JJ.JO 
.. " 100" 42-

lklretUIQrl" J~-
TnawQ SiJSO 
Bonioati • Nektar 10.15 
Terıro. ıus 
Reji 2.SO 
Aalan Çintmto 10 ss 
Merlres Banb• 51-
0lmaalı •nk111 2~.SO 
Telefon ıs.-
Itdbat ............ ı"AS. . t,'SO 

Almanyanın 
Dış Siyasası 

[Başı 1 incide] 
den önce İngiltere Almanya'mn 
bazı davalanna karşı sempatik 
görünüyordu. Bu ziyaretten 
aonra İngiltere Almanyadan 
yüz çevinniştir. Çünkü Alman
ya'nm lngiliı deniz kuvvetleri
nin yüzde otuz beşine muadil 
deniz kuvveti, İngiliz hava kuv
vetlerine muadil de hava kuv. 
veti yapmak istemesi İngilizleri 
korkutmuştur. 

Yüzde otuz beş deniz kuvveti 
fazla görünmeyebilir. Fakat in. 
giliz'ler, kendilerinin her hangi 
bir kanşık durumda Avrupa su
larında ancak "bu miktar kuvve
ti bırakabileceklerini ileri süre
rek Almanyanm bu karanru 
kendi emniyetleri bakmundan 
tehlikeli buluyorlar. 

Bitler de bu sıyasal yalnızlı
ğı yakından hissetmiş olacaktır 
ki, l mayıs nutkunda bundan 
acı acı tikiyet ettikten sonra 
Almanyanm kuvvetli bulunma • 
sının lüzumu üzerinde ısrarla 
durdu. Bu sözlerde bile dünya • 
ya kartı meydan okur öyle bir 
ton vardu ki, Almanyanm daha 
ziyade yalnızlığına yardım et • 
mekten başka bir faydası ola • 
maz. 

Yirmi günlük seyahatte te. 
mas ettiğimiz Almanlara bunu 
açıkça söylemek!e bir mahzur 
görmedim. Bilhassa Almanya -
n:ın Ruayaya karşı takip ettiği 
sıyasetin hedeflerini anlayama • 
dığımı söyledim. Hemen söyle • 
meliyim ki, bu noktalarda te • 
nevvür etmiı değilim. Berliner 
1:a~la.t gazetesinin baş muhar
nn ile bir saat münakaşa ettik. 
Ruayada uzun tetkiklerde bu • 
lunduğunu biWıara öğrendiğim 
bu meslektaı en çok komünizm 
tehlikesi üzerinde durdu. 

Rejimleri Soyyet rejiminden 
ayn olan devletlerin bu rejimle
rile siyasi dostluklarını pek iyi 
telif edebilirken, Almanyanın 
bunu yapaınamasmm manasını 
~k ~ayamadığmıı kendisine 

TALEBE BiRLiGiNDE TOPLANTI 

Bu Yaz Anadolu Ve Balkan 
lara Seyahatler Yapllaca 

DDnkO top1antlda rapor okunurken, d'nlenlrken 
ve lstik.lı marfı a8ylenlrken 

Milli Türk talebe birliği dün meselesi görüıWmeğ• bati~ • 
saat 14 de Halkevinde altı ay - dı. Y e n i Dlal'flll te§liniev • 
bk toplanmasını yaptı. Evveli velde toplanacak kongrede ko
lstiklil marşı söylendi, kongre nuıuım..ı uypıı bulundu. Bir • 
başkanlığına Nedim, katiplikle- lik marp içiıı o ftkite kadar bir 
re de İsmail, Aliaddin seçildi. müsabaka aÇdacak, en iyileri se 

Umumi katip Ekrem faaliyet çilecektir. 
raporunu okudu. Raporda birli· Bundan sonra, idare heyeti • 
ğin yaptığı işler sayılıyor, me- nin yazlık çalqma programı o. 
rasimler anlatılıyordu. "Genç - kundu. 8 maddeden ibaret olan 
tik var,, namı ile cıkanlan bro • bu progranİda, Roıiıanyaya ' se
şürün çok rağ~t bulduğu işaret yahat, Anadoluya seyahat, 30 
ediliyordu. ağustos, Dtimlupmarda yapda -

Bundan sonra mali bilanço o- cak merasime tftirak, Çanakka 
kundu. İdare heyeti yaptıfı it· le phitlerini zi1aret, birh1r için 
lerden dolayı tebrik edildi. MU- yeni bir merkez binam bub'1nriıa 
teakiben müfettif raporu okun • sı, 24 temmuzda Loan: eütıü • 
du ve kabul edildi. nün tesidi vardı. 

Bundan sonra, birliğin marş Program muvafık görüldü. 

Sofyada ihracat sorduğum suale aldığım cevap 
~ml--~...uı.~ .................... ~-4-o...,.ııo..;;~~~~ 

ış erıne anşma istemiyor. a-
Gerçi Rilyıtag humnmda 

uzere e enme e ır:'Ueç~ 
haziran hldiıelei hakkında ~ 
hJt vermek üzere Ranı.P~· 
timaa davet ettiği gm\<Wft beri 
ilk defadu ki, Hitler meclisi top 
luyor. Berlin'den ayrıldığunız 11 
rada bu nutuk diplomatlar ara
sındaki görüıme mevzuunu tet
kil ediyordu. 

Sofya, l O (Tan) - Bertin Al
man • Bulgar ticaret odasından 
Dış işleri Bakımlığma, Bulgar 
domateslerinin Almanyada iyi 
bir pazar bulacağı bildirilmek -
tedir. 

Almanyada yerli mahsul he. 
nüz yetişmediği, İtalya ile olan 
kontenjan anlaşması pek mah. 
dut erken yetişen Bulgar mah • 
aulüne kıymet veriJmektedir. 

Almanyada Bulgar 
domatesleri 

Sofya, l O (Tan) - Ekonomi 
Bakanlığına bağlı bir ihracat 
enstitüsü kurmak için bütçeye 
tahsisat konulmuştur. Böylece 
bir merkezden idare edilecek o
lan ihracat işlerinin verimi bir 
kat daha artınlmq olacaktır. Ö· 
nümüzdeki ihracat mevsimine 
kadar kontrol komiayonlan ayn 
lacak ve Bulgar mallannm iti -
barını sarsacak malların ihracı
na müsaade edilmiyecektir. 

No. 19. 

Ekonomi Bakanlığl Macariı • 
tandaki bloka Türk paralan hak 
kmda Macar hükfuneti ile yapı. 
lan anlaşmayı alikadarlara bil. 
dirmiştir, bu anlaşmaya göre, 
Macaristan oradaki Türk bloka 
paralarını klering hesabına Ma
(:ar milli bankasına yatıracaktır. 

Macaristanda bloke paraları· 
mızm ( 300) bin lira kadar oldu. 
ğu tahmin edilmektedir. 

Parla ply ... sı iyi" etti 
Paris, 10 (A.A.) - Dün Pa

ris borsası dış piyaaalanndan 
gelen iyi haberler üzerine daha 
memnuniyet verici bir temayül 
göstermiştir. 

Pamuk flyaUarı yOkseliyor 
Adana, 10 (A.A.) - Pamuk 

fiatlan bir kaç gündür yüksel • 
meğe baflanuıtu. Kilosu 32 ku 
ruşa katlar düşen panıuklarunız 
dün ve evvelsi gün 40 .41 kurut 
tan alınıp satı1mıştır. 

KIRMIZI VE SiYAH 

iSTiKRAZLAR 

Türk Borca 1 
• • n 

• m 

30J2,50 
2115 
29.40 
ts.75 
ts-·-TAHViLAT 

Jtıtıta 10.60 
Audola u 43.50 

.. m 45.-
Aaadola mflmeiılil Sı.45 

Pamuk, fındık 
6-5·935 de pamuk lskenderi • 

ye bonumda 99/05 ibre ~ıma 
F. G. F. Skalaridis cinsi nisan 
14 57 temmuz 14 69 ilktqHn 14 
92 sonkinun l 4 97 f g f uhmoni 
cinai nisan 12 97 temmuz 12 9G 
eylül 12 76 aontepin 12 73 taJ. 
laridir ... lç fmdıldar Manilya 
bQnuında tarragon 620 frank • 
tır, diierleri değipİftir. 

llll devlet arasındaki münase • 
betlerin gerginliğinden Rusya -
mn mesul olduğunu söyledi. 

- Bizim kendi ülkemizde ko 
münizme karfı aldığımız tedbir 
leri Ruıya hoş görmediği için -
dir ki, münasebetlerimiz gergin 
leıti. 

- Fakat, dedim, Rusya size 
dostluk elini uzatmıştu. Şarkta 
bir karplıkb yardnn andı imza -
lanınuını teklif etmiştir. Bunu 
siz hali reddedip duruyorsu • 
nuz. 

- Şarkta karşılıklı yardım an 
dı banşa yardnn etmez. Belki 
savq doğurur. Size Simon ile 
yaptığı son görüşmede Bitlerin 
İngiliz Dıı Bakanına söylediği 
bir sözü söyleyim: Bitler dedi 
ki: "Almanya prkta bir takım 
taahhütlere girioerek bir savaş 
çıksın diye, bant namına Alsas 
ıc>reni Fransaya terketmiş de • 
iildir.,, 

A vµstw;raya karşı takip edi
len ıiyaset hakkında bu zata 

iyi edeniniz. cbambre'ınm konduğu servetin 
Juliesa. kmittlanmn böyle bir • kµcağızı bahtiyar edemediği-

! 
keıe daha yiiziine vmuJmaama ni duymıca çok pştı; onun bir 
karfıbk doğruaU ~ yerinde ce- düzüye papasa gidip ağlıyarak 

S T E N o H A L vahlar verdi: ıön1~ cidden Al- döndüğünü görüyordu; en so-1------------------------'- lah'ma bağlı bir papaı naım:e· nuntla Elisa, evlenmek arzuıu· 
"Bana bu hal de nereden ge• muı bir adamı sevebileceğimi" dinin kUUanacali sözleri kolay- nu hanımına. da açtı. 

liyor? dedi; ben bu çok iyi yü- Uç gün sonra julien, daha tıkla buluyordu; füat bu keli• Maclame de Renal hastalanı. 
rekli papas Chelan'a yüz kere ilk g il n ii n den akıl etmi• meleri söylerken 1e1indeki eda. verdiffni sandı; bir nevi ateş. 
cannnı venneğe hazırım, bunu olması gereken bahaneyi bul- gözlerinde biı türlii söndüre· ıöztıne uyku girmesine engel 
hissediyonnn; o da şimdi bana, muştu; bu bahane, bir iftiradan mediği atq, M. Ch61an'ı telqa oluyordu; ancak I e m m e de 
ne kadar akılsız olduğumu gös· ibaretti ama ne çıkar? Birtakmı dütüriiyordu. chambr~ veya ju'ien yanında 
teriverdi. En çok onu aldatabil- tereddütlerden sonra papasa. Jıılien'in ileri gidemiyecei oluna canlanıyordu. Yalnız on· 
mem lazım, oysaki o benim içi· başka bir kimseye zarar getir- bir gene olduğunu sanmayınız; lan ve beraber yaşamakla elde 
mi okuyor. Demin bahsett:ği mesi mümkün olduğundan söy- kunıubğı ve ihtiyab elden hı· edecekleri bahtiyarlığı düsüne· 
gibi ateş, benim yüksek mevki- liyemiyeceği bir sebeb dolayısi• rakmıyan müraice sözler icadın- biliyordu. içinde, yılda elli lira 
lere, zenginliğe erişmek heve- le, arzu edilen evlenmete r.- da dofruau biç bir aksaklıiı ile ı~ecekleri •küçük. fuka
aim. Beni papaslığa layık gör- olamadığını itiraf etti. Bu, yokta. Onun yqmdaki bir ra evi, madame de Renal'in gö
müyor; hem de bunu, elli lira- mademoiselle Elisa'ya leke sür- cenç bu kadarla da takdire de- zllnde en gönül •ekici renklerle 
bk bir geliri feda ederek onu mekti. M. Chelan. Julien'in bu ter. Ed.._. ve ellerinin, vüaı- be:ıeniyordu. julien, Verrieres
dinimin bütünlüğüne. bende ra- türlü hareketinde, tamamile ki· dUmm ı.nutlerine gelince,. ne den iki fenah ötede, ilçenin baş· 
hiblik istidadı bulunduğ-ına barlar ilemi endişelerine mah· Y•J>lllll? o hep k6yliller aruıD· 41ehri olan Bray'de avukatlık 
kandıracağım sandığım bir an- sus ve bir rahib namzedinde bu· da yapnuftı; bU,WC örnekleri edef:?ilinli; böyle olursa madame 
da söylüyor. lunmaıı 1iznn gelene hiç de görmekten mllhi'uGi lcalliaıftl. ae RBnal onu arasıra görmeğr 

"Bundan böyle huylanmın benzemiyen bir ateş sezdi. Ona: Sonralan anlan bir Plll'Çadk imkin bıilui'du. 
ancak iyice denemiş olduklarına - Evladım, dedi, göiılünde göl1Mk. 18zferi gı"hi Jıarekelle; M•dame de RenaJ çıldıraca· 
güvenerek iş göreceğim. Kim Tann vergisi istidad bulunnıı· rinio 4e iııanı hafnıı eden bir ğmı gerçek~en sandı; bunu ka
derdi ki ben göz yaşı dökmek· yan bir rahib olmaktansa her· mükennnellife ermesi =için: klfi caama da söyledi ve nihayet 
ten haz duyacağnn ikim. deldi kesin -.y.gııuu kuanımtt bil· plat · · · · · · . · . Mtrtil*iıc:tı. Yatağa düştilğü ilk 
ki ben akılsızlığmıı yüzüme._. gili bir köy zengini ~ cflıba ı.t.ıame.at RiUl, lemme-de akıanı, odada bimıet etmekte 

kat kanşmamaılık orada batka 
devletlerin nüfuzlanru idameye 
yardım manasında a1mmamab · 
dır. 

Almanyanm V ersay andını 
bir taraflı olarak bozmasına kar 
şı bu devlet adamı demi~tir ki: 

- Bunu yapmak zaruri idi. 
Cünkü Almanya on beş yıldır 
d:ğer devletlerin de silahsızlan 
malamu bekliyordu. Onlar si • 
lahsızlanmadıklanndan Alman
vanm silahsızlanması bir taraflı 
kalıyordu. Esasta haklı oldu~u 
mua herkes tarafından teslim 
ediliyor. Yalnız hakkımızı istir
d::ıt için takip ettii;miz vol mü
aheze edilmektedir. Biz ulnslar 
rlıam~;ı;.=nin kararını da bu mana 
da aldık. 

Bu kRmr ha1rkmda Alm;1nva 
nın noktai nazanm sorduğum 
ıaman. 

- Bunu vakmda Hitler'in 
söyliyeceği bir nutukdan öğre
,,eceksiniz. dedi. 

olan Elisa'nın ağladığını far. 
ketti. ö anda o kızdan nefret 
ediyordu, ona biraz da ağır mu
amele etmiıti; bunun için af di
ledi. Elisa'nm gözyaslan bil• 
bütün coştu; hanmıı izin verir· 
se büt\Vı bahtsızbğmı anlatac.a
ğmı söyledi. Madame de Renal~ 

- Dinliyorum, dedi. 
- ltt~r' hanımcığım, beni al-

mıyor; beni ona kötUlemiıler, 
o da inanmıı. 

Madame de Renal tıkanır gi
bi oluyordu: 

- Sizi kim almıyor ? diye 
sordu. 

Elisa hıçkırarak: 
- Kim olacak, hanımcığım? 

dedi. M. julien. Bay papas 
onun inadmı bir tür•ü yeneme· 
di; bay papas, hizmetçilik etti 
diye namusl~ bir km almama· 
ğı doğtu bulmuyor. Hem .M 
Julien'in ~bası da bir kereste 
ci ~eğiJ mi? Kendisi de bı.;. ay.a 
gelmeden önc::e ekmeğini nasıl 
kazanıyordu? 

Madame de Re. · ırtık din 
lemiyordu~ böyle fazlası ile bah 
tiyarlık yüzünden adeta dügü 

Alman dıt siyasasmm takip 
ettiği istikamet Jıakkmda öf· 
rendiğim bir noktai nazan da 
ilive etmeden bu nokta etrafın
daki intibaım tamamlanmıı ol· 
maz. Bu noktai nazara göre, bir 
ihtililci parti otarak it başına 
geçen ulusal sosyalizm, realite
lere uygun bir siyasadan ziyade 
idealist bir yor üzerinde yjlrii· 
yor. Hızını aldıktan sonra pjl1i 
dış siyasada hidiselerin icapla
nna uyarak daha realist bir yol 
üzerinde yürüyecek ve Almaa
yayı içine ·düştüğü yalnızlıktan 
kurtarmak çarelerini arayacak• 
tır 

A. ŞUkrO· ESMER 

ncmez o\uut~Julien'in kaeD' 
kes reddetmiş olduğUnu. daha 
akıllıca bir karara dönm .. ine 
imkin olrnadığmı birkaç def• 
tekrar ettirdi; böylece içine ,... 
hatlık geliyordu. Hizmetçisüıeı 

- Bakalnn be.1 de bir ~va
rayım, dedi; M. julien'le oir. 
konuşayım, belkira.ıı ed~. 

Ertesi sabah kahvaltıdart son• 
ra mad~ \fe. ~anaı, J ulien ·re 
kontıtup kuması (i{y Jçin hay.Jı 
diJ dökıüt ~pek leızetli bit 
zevk. bir haz 4uyµyordu; h~le 
bütün bir saat Eliaa~nın eliniıa 
de. paıuuun da reel "ed'"ılmesfilf 
görmek nmnl -.wıa glunez4l 

önce ağ1rbaflıhkla' cevü~ 
veren Jaliea yavaş yav ... 
da~ de Reııal'in akıHı..uahı 
dhatlerini tıUkte ile karııl= 
ta başladı. M~·d~ R 
f!UıllCll~ ~ UJ'Dudıı,zluktan ~ 
ra gqql~de b~ .sel .ıibi t 

• (.Arka1tı .,,.~~ 
. N • ._, 

(1) Kuma. ~ leıMktir: 
C•riYJlt" ~ ~ --p-1 
d·m. bu kel~ Jiem qırMn, lıem1'i 
IAya bifc ediniyor. N. A. 
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Kuzunun 
Başına 
Gelenler 
~er'adan Kasap 
Dükkanına Kadc. r 
~seye ziyanı dokunmadan, us 
" U::lu kuzu kuzu otlıyan bir za· 
~Hı koyunun, mer adan çuap 
d :"'p d;.ı:~ı~fınma gtrinceye ka
..... ::ı.~ b~şına nebr geldiğini öğren-
'" • • • • ;> .... , u:t~r n1.smız. 

g t·z bunu merak ettik, f:On:p 
c:. "t d , . J ~ k .. 
~ '"" ur u.~. (.; ' rc .. aı ·.er .rntzı 
\l::zyoruz: " 

ita A.nadolu'nun ve Trakya'mn 
t' ~plık hayvan besliyen yerle-
ltıde, celep denilen adamlar 
~dır. Bunlar sürü halinde do
- Şan hayvanları, gayet ucuz fi
latla, mal sahibinin elinden ahı; 
d r. Buna, bir alışverişten ziya
~'. .. bir kapatma demek daha 

gru olur. 

d .. ZaYalh koyunlar, anasının sü
ltUne doyniıyan kuzular, bu ce
~lcrin eline düşünce, sürü sürü 
lerPurlarm ambarlarına yükleti
'taack İstanbula getirilirler. Ka
~ ğaçta, bilenler bilir, bir hay
. an borsası vardır. Hayvanlar 
~ ziyareti buraya yaparlar. 
~rsada maldan anlıyan memur 
,, her sürü geldikçe, bunları 
toıden geçirerek soma (Kasap 
tabiridir, cinsi, değeri manasına 
tel_ir) sına göre, kıymet biçme-
rı laznndır. Fakat, bu işi, bor

~da yalnız iki kantarcı görür. 
... ~ gelişigüzel, hayvanları kan
"lll'a vurarak kıymetleri üzerin
den 1000 de hesabiyle (bac) 
~serbest bırakır. Hayvancık
'(!'• borsadan çıktıktan sonra; 
~ene sürü halinde, Karaağaçta, 
. tzbahanm pay mahalline gcti
~lirler. Burada. öküzlere, sığır
'llta. koyunlara. kuzulara, top
tan, umumi bir fiat biçilir. Ara 
>erde bir tak:un komisyoncular 

dır. Bunlar, celeplerle top
cıları tanıştırarak aşağı yu-

l 'celcp-~linde1ti"-n1ı3.tıa~,~·~ô: 
1 yoncularm vasıtasile toptan
~ a devrederek parasını alır 

tnemleketine döner. 

tı 'toptancılar, celepten aldık'a
hayvanları pa~ mahallinde, 

~y ederler. Bu paylaşma, hay
t n~an, diri olarak kantard~ıı 
tçıtmek suretile yapılır. 

l au esnada, canlı kuzunun, ki
;su. 22 - 23 kuruş arasındadır. 
d a.lli toptancıya bu fiat üzerın-
cn nıaı olmuştur. 

d ~ayını alan toptancı, bunları 
ogruca mezbahaya götürür, 
:~kendi hesabına kestirir. Ke;:1 Parası kuzu başına, 100, ko
S n başına 230, dana başına 

1~0. sığır ve öküz başına 800 -
Oo kuruştur. 

b 'lakın zamanlara kadar, mez
~hada hususi bir satış yeri yok
\>· Geçenlerde, yapıldı. Hay
ttltnlar kesildikten sonra, bu sa-
ttı~ Yerine, artık kendileri gele-

1Yctelderi için, hammallar sır-
~ .~indirilerek kesilmiş, yü-
1:ır 

1
. uş ve temizlenmiş olarak 

~c ırler. 

ltı~u arada, kasaplar, sökün et
~ ge başlar. Vur tut, pazarlık 
ıc:Pılır. Mal toptancının elinden 
~t aa~~ eline geçer. Kas~p'ar, 
~u.lldı uz~rine ·çevirttikleri malın 
ıu başına (20}, koyun başına 

--====r AN. 

Et lokması lazımdır! 
Züğürt bir şair" vaktiyle: 

"Et lokması lazım mı, yetiş
mez mi sana nan,, 

Diye bir söz etmişti. Fakat, 
dünya kurulalı beri adam oğlu, 
ekmeğine bir lokma eti katık 
edemediği gün, kendini aç san
dı. Hekimler, ne derse desin, 
perhize yatanlar ne söylerse 
mış bir midenin, hasretini çekti
söylesin, kanlı bir pirzola, acık-
ği bir gıda olmaktan kurtulama-
dı. . 

Zaruri ihtiyaçlar sayılırken, 
ekme~ten sonra gelen et, acaba 
bu kadar ihmaJ edilir bir gıda 
mıdır ki, bize onu bu kad?r pa
halıya yutturuyorlar? 

Bu gidişle. günün birinde eti, 
istakoz gibi, mayonezli balık gi
bi yalnız zengin .sofralarında yer 
alan lüks yiyecekler arasında 
görürsek şaşmıyacağız. 
Kapanın elinde kalan mallara 

benzetilerek ateş pahasına çıka
rılan etin bu alabildiğine yük
selişi nedendir? 
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! KASAPLAR NE DiYORLAR? 

İhtikarı yapan kim? Kasap
lar mı, nakliyat şirketi mi, mez

\ baha mı? 

Eminönünde (2) numaralı leri kendi aralarında diledik- Kiloda beş kuruş ta kazan-
dükkanda Kasap Şerif diyor lerine satıyorlar. Kasaplar, en mıyalrm mı? Müşteriler, git -
ki: sonraya bırakılıyor. Pavyona gide azalıyor. Elli kuruş ver-

- Eti pahalılaştıran, bele- girdiğimiz zaman, dükkan et- mek, halka pahalı geliyor. 
diyenin aldığı yanlış tedbir- siz kalmasın diye, bulduğumuz Ucuz satıp çok satmağı kim 
ler'dir. Eskiden et, mezbahada eti, fazla para vererek almağa istemez. 
bir yandan kesilir, bir yandan mecbur oluyoruz. Balıkpazarmda (38) numa • 
satılırdı. Böylelikle günde 100, Mal az, alıcı çok... Et- rada Kasap Yusuf: 
150 baş hayvan kesildiği olu- lerin fiatı, bundan yükseliyor. 
yordu. Satış yeri yapıldıktan Etler, eskisi gibi, bir yandan - Mezbahada kesim şekli · 
sonra, bunun yarısı kadar bile kesilmeli, bir yandan satılma- nin değişmesi, et fiyatlarım 
hayvan kesilmiyor. Hayvanla· hdır. Pahalılığı, belediye ken- yükseltti. Bu işi yapan da be
rı satış yerine dolduruyorlar. disi yapıyor. İstanbulda hicbir lediyedir. Eskiden bir top
Her pavyon, ancak 100 hayvan kasabın kilo başına, 2 _ 3 ~ku- dancı, istediği kadar hayvan 
alır. Kesim de az oluyor. Bir ruştan fazla kazancı yoktur. kestirirdi. Şimdi ise, mezba -
yandan kesilip bir yandan sa- 1- tenildiği dakikada hesaıbmı hada kesim saat 12 Ye kadar
tılığa çıkarılsa, mal piyasaya \ ~rmeğe hazırız. dır. Topdancı, malını satış ye-
çok çıkacak ve fiyatlar düşe- Memurlar, satış yerinde, top- rine, saat 14 ten evvel getire-
cek. dancılara satış yaptırmasın, mi yor. Esnaf, içeri giremedi-

Eskiden 200 hayvan kesti- kasapları pavyonlara erken- ği için satışlar çok az oluyor. 
ren kasap, şimdi ancak 50 ko· den bıraksınlar. Fiatlar, en az, Kasaplar, ellerinde mal kal-
yun kestiriyor. on kuruş birden düşecektir. maktan korktukları için, faz-

Bir de, kasapları satrş yeri- Balıkpazannda (36) numa - la koyun kestiremiyorlar. Et 
..... M ... + 1,1 hl" ........ 1 "'·-"'''"""'- r::ıd!;!, F.ilirneli Kamilin dükka· bu .. Cok durursa kokar. Bu 
yorlar. nmaa Rıza: 

yüzden satış az oluyor. M a 1 
Pavyonlara, toptancılar ve - Kuzu biribiri üstüne bize piyasaya az çrkıyor. Tabii fi . ı 

memurlar doluyor. İçerde, et- (45) kuruşa mal oluyor. atlar da yükseliyor! 

• 
(30), öküz başına (220) kuruş 
nakliye parasını, orada bckliyen 
kasaplar nakliyat ş:rketinin me
murlarına öderler. Ve makbuz
larım alarak, hayvanları buzha-
neye gönderirler. Buzhane para
sı, koyun başına 50 kuruştur. 

Kesilmiş hayvanlar, 24 saat buz 
hanede kalır ve ertesi günü, nak
liyat şirketinin kamyonları ve 
motörleri ile karadan, denizden 
şehre indirilir. Kasap dükkanla
rına dağrtılır. 

Meradan, kasap dükkanına 
girinceye kadar, zavallı haY:van
lar bakınız kaç el~en geçıyor

lar: 
1 - Hayvan borsacıları, 2 -

Celepler, 3 - Toptancılar, 4 -
Komisyoncular, 5 - Mezbaha
cılar, 6 - Nakliyeciler, 7 -
buzhaneciler, 8 - Kasaplar. 

Arada, bizim bilmed'ğimiz, 
başka elleri hesaba katmazs°:k 
da bu biribirine zincirleme sekız 
elden geçen kasaplık hayvanın 
fiatı yüksele yüksele kilo başına 
45 kuruşa kadar çıkıyor. 

Toptancıya 22 kuruşa mal 
olan koyun etini halk en çok 30 

kuruşa yiyebilir. 
Netekim. kesim parası az nl;ı.n 

-~' ,l~~ '( 

..._.... nuw wıiıw ıwauco~·-..... -·u-••"""'•..__,,,_.-=~•"''--~•"' 

şehir dışı yerlerde, en birinci 
kıvırcık ve dağlıç etini 30 kuru
şa satıyorlar. 

Her şeyden evvel kesim para
sı çoktur. Malı satanlarla istih
Uike arzeden kasaplar arasmd. , 
lüzumsuz birçok kimseler var· 
dır, malın fiatmı arttırmağ? 

bunlar sebep oluyorlar. Sonr~ 

da, hayvan kesimi, mahdut sa· 
atlerde yapılıyor. Mal az kesil· 
diği için, piyasaya az çıkıyor 
Rekabet yapmıya imkan kalmr 

yor. Kısacası şu oluyor, bu olu· 
yor. Ve neticede biz, İstanbul 
halkı eti, pahalı yiyoruz.Ve hat
ta pahalı olduğu için yiyemiyo
ruz. 

Tan işte bu sayfasında her 
hafta; et fiatlarının yükselme
sindeki sebepleri araştırırken 
bir yandan da kasap esnafının 
haklı şikayetlerine, dertlerine, 
dileklerine sütunlarını acacak
tır. Böyleli\{le, gözle görülür, 
elle tutulur bfr şekil alan et ih
tikarının ortadan kalkmasına 
yardnnnnız dokunabileceğini 
umuyoruz. • 

Haydi, taze kuzu ciğeri var! 
Bu adam, beyin, baş, ciğer, 

ayak ve işkembe satıyor. Keyfi 
yerinde oluşunun sebebini anla
talım: istanbulda eski bir adet 
vardır. Hıdrellez gününe kadar, 
kuzunun sakat adı verilen baş, 
ciğer ve ayaklan, kasaplarda et
le birlikte satılır. Kasap dükka
nından kuzu eti alırken hayva
nın başını ve ciğerlerini de eti 
ile tartarak verirler. Buna itiraz 
etmek beyhude olur. Çünkü, bu 
yt.l'U.rdanberi kurulmuş bir kai
dedir ... Böyle gelmiş, böyle gider 
ve böyle gidecektir. 

Hıdrellez geçtiği için, 8 ma
yıstan itibaren kuzubaşı, kuzu 
ciğeri sakatçı dükkanlarında sa
tılmağa başladı. 

Resmini gördüğünüz Bahk
pazarında 44 numarada sakatçı 
Seyf eddinin neşesi, mevsimin 

bu ilk satışına başlamasınoa 
ileri geliyor. Kendisine sorduk. 

- Baş, ciğer satışlan nasıl 
gidiyor? 

- Allah, bereket versin, de
di, geçiniriz, işte bununla .. 

- Bir kuzu ciğerini kaça ve
riyorsun? 

-Var 30 groş .. Var 35 groş .. 
Mahna göre .. 

Kasaplarla sak.atçılar arasın
da, ötedenberi gizli bir rekabet 
olduğunu bildiğim için: 

- Et yiyenler azalmış. di
yorlar, doğru mu? diye sordum. 
Pir aşkına birkaç kere: 

- Haydi, taze kuzu ciğeri! ... 
Diye bağırdıktan sonra cevap 
verdi; 

- Herkes bilir kendi malını ... 
Ciğer satışı da düştü, et · satışı 
.._Sen paradan haber vcı, ba
Y.Un .. dedi. 
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1 SAGLIK OOÜTLER~' 
Radyo dinlerken 
de başlayabilir! 

Belki duymuşsunuzdur: Bu 
yakınlarda A vrupanın batı ül • 
kelerinden birinde, bir ~ok yük
sek rütbeleri ve memuriyetleri 
olan bir büyük adam. bir gün tı
marhaneyi görmeğe gideı Her 
yerde denn saygılarıa Karşııan
mağa alışmış olan bu büyiik a -
dam tirnarhanenin misafirleri 
tarafından kendisine pek te e -
hemmiyet verilmediğini görün • 
ce, onlardan birinin yanına gi -
derek: 

- Benim kim olduğumu ga
liba bilmıı orsunuz, der, ben fi
lan ve fil~n rütbelerin, filan fi
lan ve filan memuriyetlerin sa
hibiyim! 

Hastalığı hafiflemiş olan bir 
misafir, büyük adamı dinledik
ten sonra, bıyık altından güle • 
rek cevap verir: 

- Merak etme, arkadaş. Has 
talık bende de böyle başlamıştı. 
Fakat burada çabuk geçti. Sen 
de bir kaç hafta burada kalır -
san ... 

Vakıa, bir çoklarında delilik 
böyle büyüklük merakı ile baş· 
lar. Fakat başka türlü başlayan· 
lar da vardır. Amerikada Pan -
silvanya'dan gelen bir habere 
göre, orada bir adama hastalık 
radyo dinlerken gelmiş. Zavallı, 
ailesinin arasında radyoda gü
zel bir konser dinlediği sırada 
birdenbire rovelverini çıkararak 
hoparlörün üzerine bir kaç el 
sıktıktan sonra silahını gözbe
beği kızının üzerine çevirmiş. 
Bereket versin ki, kendisini tut· 
muşlar ve radyo! radyo 1 diye 
haykırmasına bakmayarak tı • 
marhaneye götürmüşler. 

Radyo makineleri daha yeni 
çıktığı vakit, bir çok kimselerin 
radyo merakını aşın dereceye 
götürmelerinin iyi bir şey olma
dığını akıl hekimleri haber ver
mişlerdi. 

Bir radyo makinesinin önüne 
oturarak, bütün dünyanın mer
kezlerini birer birer bulmak ve 
ne söylediklerini anlamak için 
makinenin düğmelerini <;evir • 
mekle, saatlerce meşgul olanlar 
görülünce, bu halin, akıllarım 
kaybetmeğe istidadı bulunan • 
lar için, hastalığa ve hastahane
ye kadar götürecek bir kılavuz 
olabileceğini önceden haber ver 
mek pek büyük bir hekimlik te 
sayılamaz. Parazitlerin sinirleri 
tırmalayan sesleri de hesaba ka
tılırsa, radyo meraklısının -
istidadı olunca - zıvanayı büs
bütün kaybetmesine şaşmamalı
dır. 

Radyo dinlemek, belki, en i vi 
şeylerden biridir. Fakat en ivi 
şeyleri de aşırı dereceye kadar 
vardırarak merak haline getir • 
memek Iazrmdır. 

Lo~ m c; n HeJ m 

YE H NIT APL A R 

Yenı Ttırk 
İstanbul Haık::vı ta .. .ı.hm .... r r 

ayın so.ıunJa çıkarılm.ı .. a o.a.1 e-
ni Türk" mecmuas nın 33 üncu w ı
sı C. H. P. 4 üncü Büyü!. Kon.,ı i 
münasebetile fev~alade b.r şek ld.! 
çıkmışt-r. 

On beş makaleyi ihtiva eden e 
bütün gençJerle münevverleri alaka
dar edecek yaz ları toplamıs bul ı· 
nan bu mecmuayı okuyucuar:mıza 
tavsiye ederiz. 

YARIMAY 
9 M ıyıs tanhıncJt.! Aul(arada topla· 

.m (l.UMHURıYET HALh PAı{· 
.ı"lSl) Dördüncü Büyük Kurulta) nı 
kutlulamak üzere bir "hususi fe\i ka· 
lade nüsha" çıkarmıştır. Yanmayın 
baştanbaşa renkli olarak ç.kardığ bu 
sayı Partinin doğduğu günden bu • 
güne kadar geçirdiği bütün safahatı 
a ydrnla tmaktadır. 

Evrensel Ay 
Resimliay Basrmevinin her ay çı

karmakta olduğu bu içtimai mecmua, 
Mayıs nüshasını (Cümhuriyet Halk 
Partisi) ne tahsis etmiştir. Renkli, 
gayet zarif bir kapak içinde ve tama
men renkli olarak basılmış olan bu 
sayıda tarihi Partinin ana yurda et
tiği büvük hizmetler. geçirdiği t ka
miil devreleri tesrih olunmık•:ıd r. 

ÇaıŞkcn çccuk 
Her hafta perşembe günleri ç bn 

~ocuk ı:ıecm~ası 9 Mayıs sayıs 111 

fevkalade hır nüsha·· olarak çıkar
~~ştır. ~urada genç yavrularımıza 
cumhurıyet sevgisini arttırmak Cüm 
huriyct Halk Partisinin vatana' etti ği 
himnetlcri 1CS6tumek için pacl )'Ul-
lar. vardır. · 
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Karlı Bir iş 

• 
- Fransızcadan -

" TAN '' m tefrikası : 19. Ya 2: an: Nizameddin NAZ IF 

\evi!i~~r 1 
v leTJtv\eief 

T rabzonun Son Valisi Nikiforos, Kosfanfinin 
245 Sene Evvel Yaşamış Olan Bir Amcası idi 

Bertrand Farnier bir dostu -
nun otomobiline atlayarak gel
diği bu mükellef plaj şehrinde, 
akşam olunca sanki birisini arı -
yonnuş gibi, gazinoları dolaşır, 
hiç olmazsa çeşit içkilerin koku
sundan olsun mahrum kalma • 
mağa çalışırdı. Kim bilir belki 
de bir aşinaya rastlar da masa
sına davet edilir, orada kesenin 
ağzını açmadan bir iki kadeh 
yuvarlamak imkanını bulurdu. 
~{art vizitlerinde adres yoktu, 
t.::tdece "mühendis,, diye ne mes
lekte olduğunu gösterir bir sıfat 
ilave etmişti. 

Yasak Bir Evlenme ve 
Kabahatli Bir Adanı 

"Başımda tatlı bir dönme his- derhal harekete geçmesini !ra- ı e kadar ayni tahtta oturmuş o
sediyordum. Giydiği şapkanın de etti: lan Aleksiyüs ve sonra 1180 se
yan tarafında altından yapılmış "Bir sabah Fırançes'in reisli· nesine kadar Bizansr idare et • 
üç tüyden başka bir süs yoktu. ği altındaki bir murahhaslar he· 
Bu sefer yanma daha ziyade yeti iki büyük galerin himayesi 
yaklaşmış bulunduğum için ta- altında Bosfor'dan Karadenize 
bii daha iyi görebilmiştim: yollandılar.,, 

"Yüzüne düzgün sürmüştü. Trabzon ... 
Kulaklarr ufak ve memeleri pen- Miladın 325 inci yılından on 
hemsi idi. Bu haliyle de güzeldi üçüncü asrın ilk yıllarına kadar 
ama, yüzüne niçin düzgün sür - Karadenizin bu büyük şehri, 
müştü? Böyle bir zahmete gir - Şarki Roma'nm en zengin ve en 
miş olmasının sebebini anlaya - işlek limanı sayılmıştı. Bizans 
rnadıın. Zira "terütaze", • "be - İmparatorlarının hepsi, İran ile 
yaz", "genç", ''cazibeli" ve gü- yaptıkları harplerde burasını bir 
zeldi., , "üssülhareke,, olarak kullan-

"Kulaklarımn her birinde bir mışlardı. 

çok taşlarla, bilhassa yakutlarla imparator Jüstinyen altıncı 
süslü yassı ve geniş bir altın Milad asrında ve lmparator He
küpe asılı idi.,, rekliyüs yedinci asrın 23 üncü 

"lınparatoriçe ata bindikten yılında askerlerini ve ağırlıkla
sonra yanındaki güzel kadınlar rını hep buradan geçinnişler, ve 
da tıpkı onun gibi, yani erkekler o askerlerin ihtiyaçlarını temin 
gibi ayaklarını açarak atlara bin için lran'm içlerine doğru giden 
diler. Fakat her nedense onla • kervanlar y ü k 1 erini hep bu 
nn güzelliklerini Bizanslıların Trabzondaki depolardan almış. 
çapkın bakışlarından gizlemek lardı. Anadoludaki kumandan -
isteyen oimadı.,, lar Bizans İmparatorlarına kar-

Evet... Fransız seyyahı pek şı bayrak kaldırdıkları zaman 
doğru konuşuyordu. Bu Mariya Trabzonu ele geçinneyi bir İs- 1 

Komnenos'u Bizanslılar unuta- trateji kaidesi haline sokmuşlar· 
rnıyorlardı. O, güzelliğiyle on - dı. Sekizinci asrın ilk yarısında 
lara zavallılıklarmı, açlıklarını, Leon Asaros zamanında da, on l 
korku ve yorgunluklarım unut • birinci asırda Kayser birinci A
turan bir zevk ve bir teselli ol- leksiyüs devrinde de bu kaide
muştu. Patrik (Jozcf) in parlak ye riayet edilmişti. Fakat Bi -
dini ayinlerinde "Bertrandon'' zansta merkez o devirlerde son 
un gördüklerini Dıraga oğlu derece kuvvetli olduğu için 
da hatırlıyordu. Halkın o güzel Trabzonu ele geçirip isyan bay
kadına karşı duyduğu alaka şe- rağını açanlara talih pek gülme
hevi sayılamazdı. Ona adeta mişti. 
.:ralarında yaşıyan bir "Mer- Faraza, (Holoya - Gümüş -
yem Ana" gibi hayran oluyor- hane) eyaletinin valisi olan Te
lardı, onu seviyorlardı da şüp- odor Gavra Trabzonu Gümüş -

tıet~·::. Mariya'nm şöhretinden -1bir d;!ier\~!ı"~~k·'~ie=~~ 
istifade etmek tarafınr da dü - mu~affak o_Iamamıştı. l ~~4 sc
şündiı. ônun kanından ve her nesınde. Gn~oryos T~~onıtıs a-. 
halde onun kadar güzel olabile dmd~ b.~r ~~zans valısı de a~?l 
cek bir Trabzonlu imparatoriç melı gutmuş, o da Kayser :n 

ıönderdiği bir ordu onu da mag-
1fip etmişti. On senelik bir sü • 
kılttan sonra Teodor'un oğlu 
"Kostantin Gavra., talihini de • 
nemcğe kalkışmıştı; beş altı se
ne Trabzonu Bizanstan ayırabil- ı 
mişti de bu. Fakat Trabzonun 
elinden çıkmasını o kadar kor - . 
kunç buluyordu ki Bizans, bü • \ 
tün kuvvetini kullanmış ve bı: 
genç hükumeti yaşatmamağa 
muvaffak olmuştu. Nihayet, 
1204 üncü Milad yılında, talih, 
Komnenos ailesinden genç bir 
prense yar olmuş ve Trabzonda
ki Bizans valisini kovan bu genç 
birinci Aleksi namiyle kendisini 
müstakil Trabzon İmparatoru 

ı Jan edebilmişti. 

1 Bizansm Trabzondaki son va
lisi Prens Nikiforos, Paleologos 
hanedanının çocuklarındandı. 
Talihin ne tuhaf bir tecellisidir 
ki şimdi Bizansta hükümdarlık 
eden bir başka Paleologos; o -
nun rakibi tarafından kurulmuş 
olan bu imparatorluktan yar -
dnn bekliyor, medet umuyordu. 
Maamafih, derhal şunu da söy
lemek lazımdır ki, 19 yaşında, 
dilber bir Komnenos prensesi .. 
nin gözleri önünde dolaşması, 
kırk beşinci yaşına gelmiş bulu
nan K ostantin için .az zevkli bır 
saadet olmayacaktı. 

"Komnenos'' ların Bizans ta
rihinde de epeyi rolleri olmuş
tu, (1057) den (1079) a kadar 
Kostantiniyede İmparatorluk 
eden l zakiyüs, ( 1081) den 1 118 
• ==zz 

0turduğu otele içi kağıt ve 
paçavra dolu eskice iki bavulla 
gelmişti. Otelde haf tadan haf -
taya hesap görüldüğüne göre, 
demek ki temiz odasında daha 
bir hafta beleşten kalabilecekti. 
Hesap günü bavullarım bırakıp 
sırrolmaktan kolay bir şey yok
tu. llk günün dostları Bertrand' 
ın havadan geçinme yolunu tut
tuğunu anladıldarından her biri 
bir münasebetini getirerek a -
damcağızı ekmişlerdi. 

Bertrand'ın hayatı daima ka
fasında bin bir kombinezon kur
makla geçerdi. Hayali, çenesi ve 
ümitleri kuvvetli olduğu için 
burada g~çireceği bir haf ta için
de, ne yapıp yapıp yemek faslı
nı da halledeceğine emin bulu
nuyordu. 

Şimdiki halde zevahire ehem
miyet veriyor, şık geziniyor, 
zengin görünüyor, herkese iti -
mat edilebilecek bir adam oldu
ğu hissini vermeğe çalışıyordu. 
Birisi geçerse, lüks otomobiller 
sırasında kendi otomobilini arı
yonnuş gibi yapıyor, yahut lüks 
lokantalardan birine dalıyor, 
bittabi tekrar çıkıyordu. Bu su
retle de nazarı dikkati celbetti
ğine emindi. Her halde bir gün 
bu manevrasının işe yarayacağı
nı biliyordu. 
~ir gün dayanamamış, bir lo

kantada masaya kurulmuştu, ge 
len arsonu iki ü~ defa "biraz 
_. ' ,.,., .tı .a. .._._ :;&; "'J&&UG 

şmdaki diğer bir masada iki kişi 
oturmuş, karaladıkları hesaplar 
ile galiba mühim bir iş konuşu
yorlardı. Bertrand kulak kabart 
tı. Acaba bir puntosunu getirip 
bu zengin adamların cüzdanla
rından istifade edemez miydi? 

ı Tesadüf yardım etti. Rüzgar 
l iki kişinin masasındaki kağıt -
l lardan birini, Bertrand'm ayağı-

na doğru uçurdu. Bertrand he • 

1 
men kağıdı alarak şöyle bir göz 
attı ve anladı ki bu iki zat ser

t 11ayedardırlar ve ciddi iş teklif 
ı 9 yaımda bir Kamnenos '!' • ~ • •• ı • ' .decek olanlara sermaye vere -
z:ıns &araymc. Jolaşmaaı c : k • k k l k · · 1 y 

•YUlmnz bir ınadct olmıyacak ydıi .... , e orta o ma ıstıyor ar. az-
l . d ı ıkları kağıt ta gazeteye verile-

miş olan Emanucl yovannıs a c.~k ilanın müsveddesidir. 
lı imparatorla~ hep Ko.~~eno~- Bertrand derhal nazikane bir 
!ar~ndı. Ve cıdden bı:yuk bır tavırla komşu masada oturan 
ıktıdar ve gayret~e Şarkı Roma- zevattan gözüne en kestirdiği
yı ayakta tutmaga, kuvvetlen - ne kağıdı uzattı. Ve garsona da 
dirmeğe çahşmışlar.d~. Muva~ - seslendi: 
fak olamadıklarını ılave etmegc 
lüzum yok tabii.. Zira bunların 
bir parça düzeltir gibi oldukla
rı imparatorluğu arkalarından 
gelenler eskisi[\den daha beter 
bir hale sokuvermişlerdi.. Bil • 
hassa Andronikus'un lakaydisi, 
tenbelliği bütün kazanılanları 
kaybettirmişti. 

lşte Trabzon imparatorluğu
nu kuran ve devam ettiren ha • 
nedanın kanı bu Andronikos'tan 
geliyordu. 

1204 yılında, yani İstanbulun 
dördüncü ehli salip tarafından 
zaptedildiği günlerde Trabzo -
na giden ve vali Nikiforos'tan 
hiç memnun olmayan halkı ko
laylıkla kışkırtıp imparatorlu -
ğunu ·nan eden ve 1222 nci yıla 
kadar saltanat sürebilen Aleksi
yüs onun torunu idi. 

[Arkası var] 
• 

- Garson bir porto! 
Ötekiler teşekkür ettiler ve 

onlar da ısmarladılar: 
- Bize de iki porto! 
Bertrand yavaşça sandalyası

nı komşu masay't yaklaştırdı, 
garsona sanki onların masasın
da oturuyonnuş süsünü vermek 
için. 

Bu kurnazlıkta muvaffak ol
muştu. Garson getirdiği üç ka · 
dehi de ayni masanın üstüne bı
rakmıştı. Fakat Bertrand bir 
yanlışlık olmuş ta, kendi kadehi 
öteki masaya konmuş gibi uzan
dı. Bu jesti muhavereye yol aç
mıştı. Bertrand kadehini tekrar 
masaya koyarak, elinde karlı 
mühim bir iş olduğundan, ancak 
sermayeye ihtiyaç bulunduğun
dan bahsetti. 

Otekiler biribirlerine baktı • 
lar: 

ittihadı Milli 
- Ne isabet! dediler, sizi Al

lah göndermiş olacak. Biz de 
ciddi bir iş olursa, sermaye koy
mak istiyoruz. Eğer bahsettıği-

1 j Türk Sigorta Şirketi 
1 

niz şey işimize gelirse ortak olu-
1 ruz. 

1 Harik ve hayat üzerine aigorta muameleleri icra eyleriz. e 
••"' Bu, o yarı vahşt Irir,.adan gelecek • • • h "di ' 

bir ıüzcıdı..... Sigortaları halle için müıaıt ıeraıtı avı r. Muhavere uzadıkça uzadı. Ka 
bu yüzde yijz ölü Bizansı yüzde Merkezi idarui : GcilataJa Onyon Hanında dehler bitince orada bir de ye -
elli bir Basubadelmevte ulaııtı • k d mek yemeğe karar verdiler. Kur 

., Acentası bulunmayan ı:::ehirlerde acenta aranma ta ır. B d · ·1 · 
ıabilirdi. :ı naz ertran aynca en ıyı erın-

Ve fazla -Oiişünmedi. Nedi- Telefon : 4.4887. 3221 den bir kaç şişe sarap ta ısmar-
~ine fikrini k~ul ettl~ini ve •1~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~• ladı. Sankiziyaktikendisiver~ 

Birçok aşklar yasaktır. Fa
kat yeni kanuna göre evlenme· 
leri yasak olan yakın akrabalar 
tahdit edilmiştir: Kardeşler, 
kardeş çocukları ... bunlar evle
nemezler. İki kardeş, hatta iki 
kardeş çocuğu sevişebilir, ev
lenebilir mi? Bunu kim aklın • 
dan geçirir? kimse .... 

Fakat yeryüzünde asırlardan 
beri bu hastalıklı aşk ta hüküm 
sürmüş, bazı adamlar kardeşle
rile sevişmişler, bazı hüküm
darlar annelerile bile evlenme
ğe kalkmışlardır: N eron gibi .... 
Zamanımızda bile böyleleri gö
rülmüştür: Meşhur İtalyan edi
bi Gabriyel Danonçiyo gibi ... 

Bize Beyoğlunda X imzasile 
mektup yazan münevver genç 
te çok samimi bir dille marazi 
aşkından bahsediyor. X in mek 
tubundan şu kısnnları aynen alı
yoruz: 

"Tahsilimi A vrupada bitireli 
iki sene oluyor. iyiyi, kötüyü 
ayırt edebilecek yaştayım. Fa
kat bütün bunlara rağmen ce
miyet hayatında çok kabahatli 
bir adamım. Çünkü, senelerden 
beri sevdiğim kız, kanunun ev
lenmeğe müsaade etmediği çok 
yakın bir akrabam. 

"Fakat, deli gibi seviyorum. 
Bugün yaşadığımdan n a s ı 1 
eminsem, sevildiğimden de o 
derece eminim. Onu unutmak 
için ne lazımsa yaptım; kaçtım; 
soğumak ve soğutmak istedim. 
Üç sene Avrupada kaldım. Va
tanım gözümde tüttüğü halde 
tatillerde bile gelmedim. Orada 
başka kadınlarla me§gul olms
ğa Sf!Xmeğe çalı tım. Fakat 

den başka bir işe yaramadı. Vel 
hasıl onun bensiz, benim onsuz 
yaşamamızrn imkanı olmadığı
nı kat'iyetle görüyqrum. 

"Tanınmış bir adamın oğlu
yum. Cemiyetin fena göreceği 
bu sevgi ile babamın, ailemin 
ısmini kirleteceğim. 

"Ne yapsam? ne yapmalı
yım! Sevgilimle, sevdiğim va
tanımdan, bir daha görünme
mek üzere ayrılayım mı? Rica 
ederim, bana ~abuk cevap veri
niz. Çocukluğumdan beri bu sır
rı kalbimde sakladım. Şimdi si
ze söylüyorum. Çok şülcür ki, 
beni tanımıyorsunuz." 

Bu mektubu yazan gencin ru
han hasta olduğuna şüphe yok
tur. Fakat bu hastalığı nasıl te· 
davi etmeli? · 

Onun yakın akrabasından ki· 
mi sevdiğini araştınnıyacağız. 
Madem ki, kanun Jnlarrn ev-

yormuş gibi bir tavır da takın • 
mıştı. 

Yemeğin soJllarına doğru bi
ribiri arkasına kadeh dayadığı 
sermayedarların keyif olmağa 
başladıklarını görünce, içiniçin 
memnun oluyordu. Böyle bir 
vaziyette bir sırasını getirip her 
ikisini de oracıkta ekip sıvı§ıver
mek kolay olacaktı. En nihayet 
sordu: 

- Demek ki teklifim işinize 
geliyor. Görüyorsunuz ki kazan 
cımız yüzde yüz sigortalı gibi -
dir. 

lki kişiden biri, bir kadeh da
ha yuvarlayarak: 

-Sizinle anlaşabileceğimizi 
zannediyorum, dedi. 

Oteki de tasdik etti. 
Bertrand cebinden bir küçük 

defter ve stilosunu çıkararak: 
- O halde, dedi, ıimdiden bir 

mukavele müsveddesi hazırla 
yalım, sonra yazdırır, pullatır, 
notere tasdik ettiririz. Yalnız İ· 
şe başlamak için bir küçtik opsi
yon vennelisiniz. 

Ayni zamanda karııstndaki · 
lere daha emniyet vermek mctk
sadile garsonu çağırdı, hesap is
tedi. 

- Pekala, size bir kü~~k ~ek 

lenmesine müsaade etmiyor, bu 
her halde marazi bir aşktır. Her 
marazi aşk gibi bu da, ancak 
kudretli, kuvvetli bir irade il~ 
tedavi olunabilir. X, sevgilisinı 
unutmak için Avrupaya bile 
gittiğini söylüyor. Vakıa en 
kestirme çare ondan uzakla~· 
maktır. Fakat o Avrupaya gı· 
derken, anlaşılıyor ki, aklı bu· 
rada kalmıştır. Yalnız vücudu· 
nu değil, aklını bu mevzudan 
uzaklaştırmak, hatta yalnız mu· 
hayyelcsinden bu memnu haya· 
li söküp atmak lazım gelirdi. 
Bundan sonra yapacağı şey de 
budur. Yoksa, sevdiği ile, sev· 
diği memleketinden kaçıp git• 
se dahi bahtiyar olamaz. 

• Coşkun Akın imzalı mektup 
sahibine: 

Mektubunuz, sütunumuzu ala 
kadar etmiyeceği için size ce • 
vap vermekte mazuruz. 

• 
99 Diken imzalı mektupta 

tecrübesiz bir genç kız ifadesi 
vardır. Sevmiş, mukabele gör• 
memiş, yeise düşmüş, fakat yi .. 
ne sevmiş ... Yine de seveceğine 
kanidir. O kadar ki, bugün hiç
bir ümit taşımadığı halde daha 
büyük bir imanla aşkına sadık .. 
tır. 

Kendini p:k bed'>aht, ölün• 
ciye kadar talihsiz sanan kızı· 
mızı dinliyelim: 

"Bundan iki ay evvelisine ka .. 
dar sevildiğimi zannediyordum 
lakat yanılıyormuşum. O ben• 
den uzakla§tı. Fakat hayali ha· 
yır. Hep onunla yaşıyoru~:y,"' 

Hffll}ofOD~Hf}ff~ffl~' 
sından sonra sevgim eksilmi
yor; fakat fazlalaşıyor. Buna 
hiç şaşmıyorum. Ben sevdiğim 
için sevilmem icap etmez. Şim• 
di nişanlandı; yani bütün ümit• 
/erim bittiği halde hala seviyo
rum ve seveceğim. 

Buna aşk mı derler, B§k kar
şılıklı olmaz mı?" 

Ta kendisi: .. Aşk budur. Sev· 
mek için mutlaka sevilmek 
icap etmez. Hiçbir mukabele 
gönneksizin sevmiş olanlar, 
yeryüzünde doğmuş olan aşk
ların yandan fazlasını teşkil 
eder. Dedelerimizin zamanında 
pek revaçta olan böyle bir taraf· 
h aşkların zamanımızda pek 
itibarı kalmadı. Yeni hayat 
şartları, in!anları daha hodbirı 
ve daha ml!nfaat düşkünü yap
mıştır. İster istemez siz de böy
le olacak ve ister istemez siz de 
unutacaksınız. 

takdim ederiz. Yalnız kam~ va" 
nımızda değil. Müsaade elerse" 
niz, hemen alıp gelelim ve ha
yırlısı ilıe i~e başlayalım 

Her ikisı de ayağa kalkı\ or " 
lardı. Birden şaşıran Bertı ancl 
elini uzatarak: 

- Yalnız, dedi, ben de ı:üı " 
dammı evde unutmu§um Şll 
garsonun hesabını ... 

- Veririz efendim, giJıp ge
lelim de ... 

- O halde ben sizi bekliyo ' 
rum. 
Komşu masanın sermavedaf"' 

ları acele acele çıktılar. O da ar· 
kalarından sıvışacaktı. Fakat 
garson yolunu kesti: 

- Hesabınızı vermediniz e · 
fendim. 

• tlçüncü mevki kompartunırı: 
da ba,ka marifetler yapn,at•;; 
den aennayedarlar, maceravı ti 
tırladıkça, kaııklannı tt,ı•a ~il
kahkahadan kınlacak gilJ: gU 
yorlarcb. et-'" 

- Doğrusu yemekler çok 
festi ... 

- Şaraplar da öyle. .• 

lclll APA(ı. 
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Bir elin kıypıetini tayinde n. 
sıl hareket edilmesi lazımgeldı
ğıni son ıKı gı.m ıçındekı ycuı!a
rırnızda göstermiştik. 

Bu esaslara göre onör löve· 
leri!e urak kağıtıarm löve kıy
metlerini cemederek bir elin 
:Yapabiımesi muhtemel löve ade· 
uini bulmak kabildir. 

Bu işi, yazılarımızı taki 
~denıere daha iyi anıatabiun ... 
ıçin aşağıdaki misalleri veriyL. 
ruz: 

Misal: 1 - Kozdan as, ı 
Sekizli, yedili, dörtlü; diğer 
renkten as, vale, onlu ve : 
U1ak; üçüncü refü.:ten vale .:: 
iiç~ü, dördüncü renkten d: .;e 
beşli bu1unduğunu farze<. .~ . .. 

Kozun as ve ruası iki ıöve, 
kozun yedili ve dörtli.: iki lö
Ve; ikinci rengin as, v<..e ve on
lusu bir buçuk löve; ufak kağı· 
~ı bir löve kıymetindedir. Diğer 
ıki renk birer (hafif kıymet) 
gösterir Şu halde bunları to~ 
lamrsanız bu elin yedi löve ya
Pabileceği anlaşılır. 

Misal: 2 - Kozun yine as, 
rua, sekizli, yedili, dörtlü; ikin
ci bir renkten as, dam, yedili; 
i.içüncü renkten rua, dörtlü, üç
lü; dördüncü renkten de yalnız 
dörtlü ve ikili bulunduğunu 
f arzediniz. 

Koz birinci misalde göster
diğimiz gibi dört löve kıyme • 
t:ndedir. İkinci renk bir buçuk, 
'Üçüncü renk yarım löve kıymet 
gösterir. Dördüncü rengin ren
gin kıymeti yoktur. Binaena
leyh bu el ancak altı löve yapa-
•bi .. ir. · 

Misal: 3 - Farzedi.ıiz ki eli
nizde kozun rua, d:tm, yedili, 
altılı ve 1.eşlisi; ikinci bir ren
gin rua, dam ve onlusu; üçün
ü rengin vale ve yedilisi; dör-
, .. _ ~:-.::- -r-- .. 1 .. . 1 .. ,..,.._ \...a,.. ] ; r : 
ar. 

Kozun rua ve damı bir, altılı 
'7e beşlisi iki löve kıymetinde
dir. İkinci renk bir buçuk löve 
gösterir. Üçüncü ve dördüncü 
r~nkler irıe birer (hafif kıymet) 
t:.r. Şu halde eliniz ancak beş 
love ya.:n;.bilir demektir. 

Misal: 4 - Kozdan as, do.m, 
l'cdili, i~dli; ikinci renkten rua, 
~anı, beşli; üçüncüden rua, beş
• 1 ve dörtlü; dördüncü renkten 
~sc sekizli, yedili, ikili bulundu
gunu farzediniz. 
. .~ozun as ve damı bir buçuk, 
b~ılısi bir lövedir; ikinci renk 
ır, üçüncüsü yarım löve ifade 

tder; dördüncünün kıymeti yok 
t~r. Şu halde bu el anca!.: dört 
10ve yapabilir. 

Sanzatuda kıymet 

,_ Şinıdi;e koıdar gösterdi!Yimiz 
~l ~ 

Ynıetler bir hoz deklarasyonu 
~sası üzerinedir. Sanzatuda elin 
'll1Yıneti sırf onörlere dayanır. 

u vonörlerin löve kıymetleri, 
~§~gıdaki cetvele göre tayin 
~1~lllelidir. Ancak bu cetvelde 
ık crıirniyen onlu ve hatta do • 

llzlulan da yanındaki kağıtla
ra g·· 
~ ore kıymetlendirmek la-
Irndır: 
As 4 sayı 
Rua 3 » 
Dam 2 » 
Vaıe ı » 
İki onlu 1/2 » 

tc~u. hes~pça ~ili iki ka.ğıttald 
b lllıl onorlerın kıymetı takri-
<i:~ ~ırk .iki sayıdır. Sanzatu 
on··larasyonunda elde bulunan 
tc Orleri yukardaki cetvele gö
be~ayıı~ndırarak kırk ikiye nis
bild ~ elın kuvvetini bulmak ka-

tr. 
~~~sela: Bir renkten as, rua, 
~ö ıl~.; ikinci renkten as, beş, 
iltj~lu; üçüncüden rua, d a m, 
anı 1; dördüncü renkten de vale, 
tıu ~, beşli ve üçlü bulunduğu-

! ~rzediniz. 
(ı) kı ~s (8), il::i rua (6), bir dam 
tl~ hır vale (1) sayı hesabile 
~Cd' ~1Ymeti (17) sayıdır. ön 
~ıyı kırk ikiye nisbet edersek 
tGıı ~~i elin kıymetinin bil· 
te,kiı agıtlarının yedide üçünü 

ettiğini, yani bütün ki· 

____ ço~J5iltt 

iki zenci tfpl 

YAMYAMLAR DIVARINDA 

Afrika yamyamlarmın dü - 1 rer girmez, sıcak memleket a • 
şüuc!c;iz, zekasız, E.adece vahşi ğaçlanndan kocaman bir tane -
mahlfiklar olduklarını zanne - sinin müthiş bir patırtı ile suya 
denler çok aldanırlar. Vahşi yıkıldığını gören kaptan Cro • 
olmasına vahşidirler, fakat şey- mar hemen tersyüzü dönerek 
tani zeka meselesine gelince, ço- güçbela gemiye canını atmrştı. 
ğumuza pabucu ters giydırecek Bu vakayı hatıratında anlatır -
kadar ustadırlar. Afrika sahili- ken bu yamyamların balta vesa
ne bir geminin yaklaşmakta ol- ire gibi kesici aletleri olmadığın 
duğunu gördüler mi. baltaları- dan bu hileye tevessül ettiklerini 
nı derhal denizin dibine sa1<1a - söylüyor. 
yarak sahilde elJeri boş bekleşip Bununla beraber yamyam zen 
dururlar. Onları bu halde eören ciJerin ele geçirdikleri beyazlara 
beyaz adamlar da "bize zararla- karşı son derece iyi muamele· 
n dokunmaz,, diye sahile yanaş- ettikleri de görülmemiş bir şey 
makta bir tehlike görmezler değildir. Hatta o kadar ki Jack 

Aşağıdaki hikaye, buna, çok Ranton adlı bir Amerikalıyı se-
canlı bir misaldir. nelerce aralarında saklayarak 

.,, . • ~ • her türlü istirahatini temin et -
lı seyyah gemisinin, filikalarını mı~ıcruu . ~u~uıı;; uu l)cııuı Ul)LUU 

indirdiğini gören zenciler, kayık de kazazede bir vapurdan cam
ların Afrika sahiline yaklaştıfrı- nı güç ha] ile kurtaran Ranton 

~ zencilerin eline düşünce son d~ n~ görür görmez, hemen suya 
gırerek çok dostane bir tarzda rece korkmuştu. Günlerce aç su-
onları selamlamışlardı. Karaya suz denizlerin üstünde çalkana 
~ı!~mak için en münasip yer di- çalkana mecalsiz bir halde aki -
ye sandalların kenarından tuta- bet yamyamlar tarafından diri 
r~k baltaların saldı oldug~u yere diri kesilmek ne fena bir şeydi! 

Fakat vaziyet tamamile aksi 
filikaları götürmü~lerdi. çıktı. Onu izaz ve ikramla arala-

Zencilerin silahsız olduklarını nna alarak beraber yaşadılar. 
gören seyyahlar da şüphe etmi- Ranton'un esir düştüğü ada 
ycrek onlara inanmışlardı. Bal- çok küçük olmasına rağmen ü
taların bulunduğu noktaya ge - zerinde iki yüz elli kişi yaşıyor
lince bir işaretle, bütün zenciler du. Evler biribirine 0 kadar ya
baltalara yapışarak bir an için - kmdı ki hızlı öksürüş öbür ev -
de beyazların boyunlarını vur- den duyuluyordu. Bir beyaz a
muşlardı. dam İ!:İn bu adada hayat, çok 

Gene ba. ka bir geminin kap- çekilmez bir hale gelmişti. Fa _ 
tam, John Cromar, zencilerin kat bu zencilerin arasından kur 
sahilde ateş yaktıklarını göre - ~u:mak ta çok mühim bir mesele 
rck filikasını indirmiş ve 6 tay- ıdı. Adadan kaçacağı sahilde o
fa ile ildnci kaptanı da yanma nu ne gibi bir akibetin beklediği 
darak ~a11ile doğru hareket et- de malum değildi. Fakat dokuz 
mişti. Yaklaştığı vakit, karava seneden sonra artık bu hayat ca 
çıkma!~ için en münasip yerin n~~a tak demişti. Nihayet bir 
bir dere aö-zı olduğunu görerek gun ne olursa olsun, diye bir yo
oraya çektirmişti. Esasen yerli- ~unu bulup kaçtı. Fakat korktu
Jer de onların oraya gelmelerini gu da başına geldi. Karaya a _ 
fraretlerle anlatmak istiyorlar - yak basar basmaz yerliler tara
dı. Dere ağzından biraz içeri gi- fından öldürülmüştü. 

ğıtlarm yansına yakın olduğu
nu anlar ve sanzatu deklarasyo
nunu buna göre yapabiliriz. 

Bilenler için 
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Kfi;;.ıdı (S) vcrmi:tir. 
(S)ı:. dört kör taahhüt etmi~· 

ur. 
(Ö) oyuna trefl d(lmını oynı-

yarak başlamıştır. 
(S), trefl damını morun rua

sile alır ve elinden karo onlu
sunu kaçmak için ası oynar. 
(S) renklerden yalnız bir karo 
ve bir pikten başka bir şey kay· 

~ed.e~ez. Dokuz kozu bulundu
gu ıçın empase müracaat etme
d.en ~ütün löveleri yapması ih
tımalı daha kuvvetlidir, fakat 
b~ tarzda oynarsa, dışardaki 
<lort koz (E) de çıktıö-ı takdir
de kozdan iki el ka°ybetmesi 
ı .uhakkaktır. Cünku·· ·· ·· .. 
k . - uç uncu 

ozu elındeki valeye doğru oy-
mya.b~lme~ için artık r •• ora geç
mesı ımkansızdır. Binaenaleyh 
~as, rua, valeli dokuz koz oldu
gu zan:an . e~pas yapmamalı -
dır) kaıdesı hıHifına burada em
pas yapmalıdır. 

Prensip: Taahhüdü yapar. 
oyuncunun as, rua, vale elinde 
oin:ak üzere dokuz kozu bulun· 
d~~u zaman, eğer ilk koz löve
sını oynamağa vakit kalmadan 
el mora geçmiş bulunur ve son
r~dan tekrar mora geçmek İm· 
k?nı kalmazsa; kozdan yalnız 
bır el kaybetmekle taahhüt ve
rine getirilebiliyorsa kaide hi- j 
Hifma olarak dama ~pas yap
malıdrı. 

Deniz Altında 40,000 Kilometre 
Hiç bir denizaltı gemisinin yapa
mad.ğı bir seyahat başanhyor 

UITREIS HS MI 0Nıı:RZEE800T ıı, Dllt. 
1934-1935. VIAJI 1. M. IU9MMlllO 11.Dllr. 

Deniza.h gemisin n dUnya etrafında dolaştı~ı yolu göster r harıta 

Bir denizaltı gemisi bu sıra
larda Okyanusta, hiçbir denizal-

I gemisinin yapmadığı bir se
yahati başarmak üzer -<l r: At
las Okyanusunda 23.000 mil ya
ni 40.000 kilometre! 

Bu seyahati yapan deniza 
gemisi, Hollanda bahriyesi. 
mensup (K. 18) dir. Bu geıniniıı 
zabiti Vytema diyor ki: 

"Atlas Okyanusunda yolu
muzu cenubu garbiye uzattık 
ve orada şimdiye kadar bilinmi
yen 'su altında geniş bir volkan 
keşfetmek taliiııi yakaladık. Ok
yanusun dibinden geniş volkan 
ağızlan yükseliyor gibiydi, zira 
yaptığımız sesli sondajlar, fev
kalade aykırılıklar gösterdi. Se
yahatimiz sırasında keşfettiği
miz ikinci bir hadise .. ,. 

Bu sözleri söyliyen zabitin 
idaresindeki denizaltı gemisi 7 5 
metre bovunda. 850 tonluk, 3 5 
mUrcttebatlı bir gemidir. 934 
senesinin teşrinisani on dördün
de Helder limanından hareket 
ederek yalnız başına sekiz aylık 
bir seyahate çıkmıştır. İçinde 
yegine sivil yolcu Utreh Uni
versitesi profesörlerinden Dok
tor Venig-Maynestir. Bu profe
sör cazibe hadiseleri ve Amster· 
dam üniversitesinde profesör 
Kley ta tıfından icat edilip ha
reketinden birkaç gün evvel ge
miye yerleştirilmiş olan bir alet
le kaydetmek suretile güneş şu
alarının nüfuzu hak'anda tetki
katta bulunmaktadır. 

Seyahati anlatan zabit diyor 
ki: 

"Bir denizaltı gemisinde ha
yat güçtür. Yiyecek istediği ka· 
dar iyi olsun, sade ve değişmez 
şeylerden ibarettir. Soğuk bir 
oda için yer bulunmadığından 
bir iskeleden üç dört gün sonra 
bütün yiyecekler konservedir. 
f stirahat şartlan da ideal değil
dir. Fırtınalı denizlerde, kule
den başka, her tarafı kapamak 
lazımdır. Ya geceyansı yatak
hanelerde dolaşıhnca, insan 
kendisini bir Amerikan y..ıtakh 
vagonunda zanneder. Şu farkta 
ki, yataklar üç kattrr, perdeleri 
yoktur ve makinelerin aral!lında· 
dır. Fakat başka türlü olmasına 
da im.kin yoktur ••• ,. 

rt:•*'"'•'f wıı;şoa-s .. 

Denizaltı gemisi, Mad-:rde is
kele yaptığı zaman, geminin ek
serisi genç olan mürettebatı ta
tilde bulunan mektep talcl1esi 
gibi neşeliydiler. 

"Portekizlilerin ded:ği g:bi 
tlas Okyanusunun incisi 0 · 'l 

.,,,enlzaltl gemisinde bi • 
iane sivil profesör 

VENIB MEINESZ 

güneşli Mader, rahat otelterile 
bize nefis bir istirahat ve dağla
riyle bağlarında latif gezintiicr 
temin etti. Bu misafir sever ada
lıların çiçekli geniş bahçeleri 
arasında geçen bir tatilden son
ra Avrupaya doğru dönüş zah
metli oluyor. iklim değiştiren 

kuşlar gibi cenuba doğru hvre
ket etmemize rağmen buradan 
ayrılışımız güç geldi. Buradan 
sonra susuz ve ağaçsız esmer 
kayalıklı Sen· Vensan ve Y cşıl
burun'da yaptrğrmız iskele"er 
pek hoş değildi. Fakat Y eşilbu
rundan hareket ederken Snip'e 
Okyanusta Antil adalarına do<T
ru kılavuzluk yapmak vazife~i 
bize düştü .. ,, 

Snip Hollanda Antitlerine 
g~tmek üzere Okyanusu geçen 
hır .Ho~l~nd.a tayyaresidir. $üp
hesız bırıncı defadır ki uzun bir 
tayyare ile bir denizaltı gemisi 
arasında arkadaşlık tesis edil-

., 4: u 'W e 

miştir. Bu sırada denizaltı ge
misi on iki gün denizde kalmış 
ve işte bu günlerde "K 18., Ok
yanusun göbeğindeki volkanları 
keşfetmiştir. 

Denizaltı gemisi 29 birincika
nunda Dakar'a gelerek orada 
mürettebatın istirahati ve ma
kinelerin muayenesi için bir 
haf ta kaldı. Sonra tekrar sefere 
çıktı. ikincikanun ortasında, 
posta tayyarelerinin takip ettiği 
Dakar - Senpol - Fernando
Noronha - Pernambuk yolun
da Okyanusu geçti. Şubatta Rio 
dö Janeyroda idi. Mart başında 
uzun müddet Buenos Ayres'te 
kaldı. O:ı beş gün kara görme
den yapılan bir yolculuk deni
zaltı gemisini, Sentclenin 1500 
metre cenubu garbisindeki kü
çücük Tristan adasına get;rdi. 
Sonra Kapta iskele yapıldı. Bu
rada aslı Hollandalı olan halk 
kadar bütün milletlerden fazla 
deniz maceralarına ve spor ha
reketlerine bayılan İngilizler 
~emiyi büyük tezahüratla karşr-
'ldılar. 

Gemi, mayıs nihayetinde Mo
ris ad"'srnda bulunacaktır. Uç 
haftalık iskelesiz bir seyahatten 
sonra A vusturalyaya geçecek, 
nihayet temmuz ortalarında da 
Cavanın başlıca limanlarından 
Surabaya'da bulunacaktır. 

Denizaltı gemisi umumiyet'e 
su üstünde gitmekte ve her g-ün 
yalnız iki üç defa bir iki saat 
denize dalmaktadır. İşte Profe
sör Maynes fenni tetkikatını hu 
sıralarda yapmaktadır. 

Diğer taraftan şimdiye kadar 
yapılan tetkikat güneş şuaları
nın ve ziyanın su tabakalarına 
nüf .. ızu derecesini layıkı ile tes
bit edememisti. Bu seyahat sı
rasında ve Kley'in aleti sayesin
de bu noktadan da daha müspet 
net;celer elde etmek imkanı 
vardır. 

Her halde (K 18) seyahatini 
bitirdiği zaman bir denizaltı ge
misinin şimdiye kadar yapma
mış olduğu uzun bir yolculuğu 
bitirmiş olacağı gibi fenni saha
da da büyük işlerin başarılma-
sına yardım etmiş olacaktır. 

•• 4# J •* t o;; '*'1 

Helder bahrT DssUnden yoıa çıkış 
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Geçenlcrae yünlüle~den ?ali·' 
setmiştik. Bugün de ıpe~lıl~r· 
den bahsedeceğiz. Desenlı, çı~· 
gili, çiçekli ipekliler yaz mevsı· 
minde daima modadır. Memle· 
ketimizde ipek ucuz olduğun· 
dan ipekli kumaşlar için de ba· 
zı modeller neşrediyoruz: 

1) Açrk gri. siyah, desenli, 
ipekten yazlrk gayet elegan bir 
elbise modeli. Ufki surette çe· 
kilen pasa, bluzu geniş göster
mektedir. Kol, uzun ve boldur. 
Kenarına bir lastik şerit geçi
rilmiştir. Eteklik ince ve uzun
dur. Hafif surette bağlı bir ke· 
mer, çok hoş göstermektedir. 
(II. büyüklük için) 94 santim 
ende. 3.95 metre kumaş kafi ge
lir. 

2) İki §ekilde giyilen bir Bo
lerolu elbise modeli. Mavi. be-

TEHLiKESiZ 
ZAYIFLAMAK 

Tehlikesiz zayıflamak için 

1 YARiNiN BUYUKLERI] 

Tamam işte! 
Hayvanat bahçesinin bir haf· 

ta izinle giden müdürü, vekilin· 
den şöyle bir telgraf aldı: "May
mun hastalandı. Kendisine bir 
arkadaş istiyor gibidir. Siz dö
nünciye kadar ne yapacağımızı 
bilmiyoruz." 

o 
imtihanda \ 

Muallim (bir kemiJ.. göstere
rek) - Bu nedir çocuğum? 

Çocuk - Kemik. 
Muallim - Elbette kemik, 

biliyoruz ... Fakat ne kemiği? 
nasıl bir rejim takip etmeli? 
Gerçi herkesin bünyesi ve yapı
lışı biribirine benzemediği için 
bu bahiste doktorun fikrini ih
mal etmemek te lazımdır. Lakin 
umumi bir tarzda, zayıflamak 
için, bir yemek rejimine müra
caat etmelidir. Rejim demek, 
açlıktan ölmek demek değildir. 
Bu, sadece alınan gıdayı nor -
mal haddine getirmek demektir 
Unutmamalıdır ki çoğumuz, 
bilhas~a kadınlar vücudumuzun 
lhtiyacının iki misli yemek yer
ler. Halbuki bunun yansı vücu
dun ihtiyacına kafidir. Bir kaç 
kilo kaybetmek için en sade re
jim şudur: 

Mektub Yazarken Şunlar da 
H a t ı r ı n ı z d a 8 u 1 u n s ·u n ! 

Çocuk - Bir ölüııün kemiği .• 

Battaniye Alırken 
- Bu battaniyenin yün cldu

ğunu söylüyorsunuz ama, beni 
aldatıyorsunuz. Baksanıza ke· 
narında koskoca (pamuk) ya· 
zıh ... 

"Sabahleyin bir fincan çay, 
yahut şekersiz kahve, bir yahut 
iki rey ağsız bisküvi, (eğer bis
küvileri ısıtıp yerseniz, gato yi
yormuş gibi de olur). Saat on 
birde bir bardak su, öğle üzeri 
150 gram yağsız ıskara et, az 
tereyağı ile haşJanmrş yeşiJ ~eb
zeler, az zeytinyağı ile limonlu 
salata, bir meyve. Saat dörtte 
bir fincan çay veya şekersiz kah 
ve, bir iki bisküvi, akşam ögle 
yemeğinde yenilen şeyler. Bu 
yemeklerden alacağınız g ı d a 
pekala kafidir. l ~r çok yeme
ğe alışkın iseniz, k günJerde, 
midenizde pek de • Jşnnuza git
miyecek bir boşJuk hissedersi • 
niz. Fakat bir parça sebatla bu
na alışabilirsiniz. Rejime alıştık 
tan._aonr--... lr ...... n, ... \,. ~ -ı- ~-.....ı: 

ğiniz zamanlardan daha rahat -
lık hissedeceksiniz. 

tik tam kontras tesiri yapmak
tadır. Burada kullanılacak ma
teryal: Açık yeşil, çeşit desenli 
ipek. Uzun kollara beyaz asta 
konulmalıdır. Geniş bağlanmış 
bir fiyango çok hoş görünmek· 
tedir. (il. büyüklük için) 94 
santim eninde 3,50 metre ku
maş kifayet eder. 

Uzerine on iki buçuk kuruş • 
luk bir pul yapıştırmakla mese
la Kongonun yahut cenubi Ame 
rikanın en ücra bir köşesindeki 
dostunuzla bugün muhabere ka 
bilse, bunu herkesten evveJ 
Heinrick Von Stephan isminde 
bir Alman postacısına medyu -
nuz .• 

Von Stephanı 1866 senesinde 
şimali Almanyada posta müdü
rü yaptıkları zaman hariçle mu 
habere; mektup ücretleri, ve 
mektupların hangi yoldan gön· 
derilmesi gibi bir çok meseleler 
bilmece halli gibi bir şeydi. Me
sela Nevyorktan Berline gönde
rilen bir mektup Alman vapuri
le giderse yüz on kuruşa; İngi
liz bandıralı bir vapur vasıta 
temin ederse 165 kuruşa maJ 
olurdu. Meksikaya gönderilen 
mektuplara pul yapıştırmak a
n t değildi. Bunların posta ile -
r etini mektubu alan adam öde
mek mecburiyetinde idi. Her ne 
reden olursa olsun bu memle • 
kete giren bir mektup 215 ku -
ruşluk kadar bir ücrete tabidi. 
Sonra Berlinden Romaya İsviç
re tarikile giden bir mektup 90 
kuruşa gittiği halde; Fransa 
yolile gönderilirse 135 kuruş 

~"e1t1~pıa~i"'sor~iayiii:·- BÜ;;lar 
için on üç ayrı ayrı pul vardı. 
hangisini isterseniz seçmede ser 
besttiniz; fakat on üç pul da 
ayrı ücrete tabirli. 

İşte Von Stephan şimali Al -
manya posta müdürü olduğu za 
man, dünya postalan böyle kar
ma karı~•k bir halde bulunuyor· 
du. 1874 de Bem'de toplanan 
ilk arsıulusa] posta kongresi ge 
ne bu adamın çalışması ile top
lanmış ve 24 günlük bir mesai
den sonra Von Stephan'ın bil • 
tün tekliflerini olduğu gibi ka
bul etmiştir. Bugüne kadar me
deniyetin ilerlemesi ile tahav • 
vüle uğrayan ilk kongredeki 
esaslar bütün dünyanın posta iş 
lerini halletmek için kurulan 
dünya posta birliğini) doğur 
muştur. 

Dünyanın neresinden olursa 
olsun postaya verilen bir mek • 
tup bir zamanlar ancak sezar -
tarın muhaberatına verilen ihti
mam ile bugün gönderilen yere 
vasıl oluyorsa, bunu insanlar 
Von Stephan'a medyundurlar. 
Yapılacak şey gayet basittir.On 
iki buçuk kuruşluk pul yapıştı • 
rıldı mı mesele kalmayor. 

Bu parayı acaba kimler alır? 
Hiç şüphesiz ki, pulu satanlar 
Muamelatı kim kaydeder? Hiç 
kimse! Her millet hudutları da
hilinde başka memleketlerden 
gelen mektuplan parasız olarak 
dağıtmağa mecburdur • 

Mektubunuzun dünyanın en 
az uğrak bir yere adresli olma . 
sı hiç bir mahzur te~kil etmez. 
Kalın kitapta dünyanın her ta. 
rafındaki (265,000) pastahane
nin yerleri; mektupların hangi 
yoldan gönderilmesi lazımgele
ceği, kara mı, yoksa deniz yo . 
tile mi gönderilmesi daha iyi o
lacağı, bunlar ve daha fazla taf. 
silat mevcuttur. 

Mektup kaç memleketten ge
çerse geçsin; ayni ihtimam ile 

yaz desenli ipekten, eteklili ve 
boleroya lacivert ve ayni desen
li beyaz ipekten bir bluz çok ya
kışmaktadır. Bu bluz etekliğe 
sımsıkı dikilmiştir. (II. numa
ralı büyüklük için) 94 santim 
eninde olmak üzere 1,05 metre 
beyaz ve 3,95 · metre mavi ku
maş lazımdır. 

3) Ön ve arka tarafta büzül
müş hareli bir bluzlu yeni yaz 
modası elbise modeli. Geniş, 
bol bir bluzwı yanında dar etek-

4) Beyaz. zarif mavi çizgili 
ipekten bir elbise modeli. Mavi 
renkte hafif yakah yün bir ce
ket. Bu elbise bilhassa ince ol-

mıyan bayanlara çok uvgun· 
dur. (ili. üncü bil} ~klük için) 
Elbise: 94 santim eninde 5 
metre. 

Ceket: 1,30 santim eninde 
2,35 metre kumaş lazımdır. 

en kısa yoldan yerine gönderi -
lir. 

Bu iş birliğinin para tarafı an 
cak üç senede bir defa ele ah . 
nır. Bu ise sırf başkalarının 
nam hesabına sizin memleket · 
ten geçen mektuplar üzerine ge 
çen emeğinizi ölçmek içindir. 

Transit mektuplara ait para 
bir elden öbür ele geçecektir.Bu 
nun için de hariçten gelen posta 
lar ya t r tı, yahut saymak su -
retile te~ ·t olunurlar. 

Post hangi memleketten 
geçerse geçsin, bunu her mem -
leket usulüne göre yazar, kay -
deder ve Bem'de posta birliğine 
yollar. Bütün bu istatistikler 
geldi mi; dört haf ta zarfında 
her memleketin hesabı çıkanı • 
mış bulunmalıdır. Borçlu ve ala 
caklı memleketler ayrılarak her 
kesin hesabı kendisine bildirilir. 
Para altın frank, tartı kilogram 
üzerine hesap olunur. Son he -
sap kesişinde Almanya 1600000 
altın frank borçlu çıkmıştır. Bu 
na mukabil Fransa ise 2000000 
altın frank alacağı ile en karlı . 
sıdır. Her para işinde olduğu 
gibi Fransa daima alacaklı mev 
kiindedir. Posta işinde de dün 
ya için Fransa herkesten ziyade 
rikadi soôôoo dolarlık· bir ış 
yapmıştır. 

Dünyada her sene bir buçuk 
milyar mektup yazıldığına göre 
Von Stephan işi sadeleştirme · 
miş olsaydı posta işlerinin ne 
kadar karışık gideceğini düşün
mek bile insana hayret veriyor. 

Bir buçuk milyar mektup !Hiç 
te şakaya benzemeyen bir mek· 
tuplaşma yarışı! 

Bu yarışta (191 milyon mek· 
tupla Amerika en ö11de geliyor. 
Bundan sonra Ingiltere, Fran • 
sa ve Almanya sıra ile ikinci, 
üçüncü ve dördüncüdür. lngil . 
tere ile Fransa ve Almanya ara
sında büyük bir aralık olduğu 
halde; Fransa ile Almanya he
men hemen bir at başı farkla ge 
liyorlar. Bunlardan sonra da Ja 
ponya ; Avusturya, ve İtalya 
var. Rusyanm büyüklüğüne rağ 
men bu koskoca memleket tek 
bir şehir olan (Singapor) a ka
dar mektup yazamıyor. Şayanı 
dikkat değil mi? 

Bu istatistikler arasında sa • 
nayide ileri gitmiş memleketle 
rin diğerlerine nazaran kat kat 
fazla mektup muhaberesi yap . 
tıklan da göze çarpmaktadır. 
Müstemlekelerle geri memle . 
ketler ise yazdıklarından çok 
fazla mel·tup alıyorlar. 

Bern b irosu elli seneden faz. 
la bir za 1andanberi çalışmak . 
tadır. Ser vi masrafı (100,000) 
dolar etrc:. ındadır. Bu elli sene 
zarfında sekiz posta kongresı 
toplanmış tır. 

Posta muhaberatı vasıtalan 
arasına tayyarenin de girişi bu 
sahada büyük tahavvülat vücu 
de getirmiştir. Tayyareler için 
bittabi hudutlar mevzuu bahso . 
lamaz. Hava postalan çıktı çı -
kalı dünya biraz daha ufalmış 
gibidir. Bu gidişle bakalnn ka 
nath posta daha neler yapacak? 
Her halde büyük değişiklikeh 
beklemeli yiz. 

Von Stephan 1896 da ölmüş· 
tür. Fakat beşeriyete yaptığ · 
en büyük hizmet devletler ara 
sında ilk muvaf fakiyetli iş bir 
leşikliğini vücude getirmek hu
susuncla ortaya atarak tatbik 
ettiği fikir olmuştur. 

- Öna aldırmayın siz bayan. 
Ö sırf güveleri aldatmak için 
yazılmıştır. 

Kendi kendine işliyen motör 
lki bardak, iki küçük tabak, 

bir de mum tedarik ~diniz. lki 
toplu iğnenin başlarını bir ki~ 
ı itle ısıtıp mumun ortasına iki 
cihetten oatırmız. Mumun her 
ucundaki fitillerini çık.uarak 
yakınız ve iğneleri bardakların 
kenarına oturtunuz. Mumun 
eriyen ve akacak olan damlala
rı yeri kirletmemek için aJtla· 
rına birer tabak koyunuz. Mum 
iki cihetten yanıp damlalar ak· 
mağa başladıkça, mumun bir 
motör gib, har~kete geldiğini 
ve bu hareketin intizamla de· 
vam ettiyini hayretle görürsü· 
nüz. Nasıl, motörümüzü beğen· 
diniz mi? 

• Bardaktaki yumt1rta 
Bir yumurta, kartvı:ı:it, bir de 

adi yüzük halk-;tsı tedarik edi· 
niz. Bir bardağa yansına kadar 
su doldurunuz. Evveıa kartı bar 
dağın üzerine koyunuz, sonra 
kartın orta yerine yüzüğü ko
yunuz ve yüzüğe de yumurtayı' 
oturtunuz. 

Şimdi iş, bardağa ve yumur
taya el değdirmeksizin bu yu· 
murtayı bardağın içine sokmak• 
tadır. Telaş etmeyiniz, bu o 
'<adar güç bir iş de<Tildir. Kar· 
ta vuracağınız şiddetli bir fiske 
bu işi kolayhkla halleder. fi9" 
kenin tesirile kart odanın ,.,rta· 
.,ma fırlar, fakat yumurta ile 
vüzük te kendi kendine barda· 
~ın icine. hem de kırılmaksızıll 
girer. Bir kere tecrübe edersr 
niz. hoş vakit geçirmiş olursıı-, 
nuz. I 
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G 
G Crct:ı Cu ..... ~.:on, m:: ... t~L0:l 
d • .. ta Gaıbo bir rej isör tara1m

an hto~cl1olmde ke"'fedilip te 
Ortaya cı'mnlmadan ~vvel, asık !!· .Sigu~rd N anscn isminde L·üi
ını seviyordu. O da Greta nm 

f,ilŞındaydı. Fakat Greta bu de
nkaniıya arkadaş gibi bakardı. 
.? delikanlı da, hayatta en bü

}'~k emelinin beraber evlenmek 
~ duğunu bir türlü Greta'ya söy 
1Yememişti. 

d ~rcta'nm annesi ile bz k::r
lı C~ı Helva da bu delikanlıdan 
0:lanıyorlardı. Fakat az kazan 

c~. olan Sigurd daha münasip 
~~leri beklerken, Maurice 
tıller isminde bir reJ'isör çıktı, 

s~ , 
~~atin şaşaalı taraflarını Gre-

nın gözlerinde büyüttü. Gü
~elliği ve san'at kabiliyeti ile 
b tet_a'yı baş.ka yer, başka saha 
eklıyordu: Sinema. 

k Grcta Garbo memleket=ııi tcr-
~tti::.tcn sonra Sigurd ta p::!şi

lı bırakmadı. O da Parise gitti, 
h 0ndraya gitti, Berline gitti, 
~atta İstanbula geldiler, o da 
~ tnerikaya gitti. Greta Garba 
tan'at semasında gittikçe parlı
~an bir yıldız halinde yükse1ir-
en, adı sanı belli o1rnıyan Si
~rd ta hayran hayran bu :yük-

SEVENLER 
se.i i seyrediyordu. Greta onun 
p::!şfnde oldu,:unu biliyordu Hat 
ta bazan memleket sılası duy:ır
sa, Sigurd'u arattırır, buldurur
<lu. ö <la gelirdi. lsvcçtcn bah
sederlerdi, memleketten gelen 
mektupları okurlardı. 

Greta Garba Hollivud'a git
tfütcn sonra Sigurd N ansen o
raya kadar yol p:ırası tedariki
ne koyuldu. Ö kadar sebatla ça
hçtı ki, parayı toplayınca, o da 
bır gün Nev-Yorka do~ru v~pu
ra bindi. Amerikan toprağına 
ayak basınca merhale merhale 
Kaliforniyaya doğru yürüdü. 
Cebindeki madalyonun içinde 
bir tutam sarışın saç vardı. Bu 
saçı Greta'nın hemşiresi Helva 
Gustafson ölmezden evvel deli
kanlıya vermişti. 

Fakat Greta Hollivud'da ça
lısırken Maurice Stiller ile se
vf;:iyordu. Bu sırada d:ı bir 
Jlıon Gilbert peyda oldu. :rıiau
rice kıskandı, 1sveçe döndü. 

r ... t [' ·:-d HolliVl.!tl'da 
· _1mıştı. ö da Garbo Gilbert 
sevdasını uzaktan seyretti. Si
gurd Greta ile Gilbert'in film 
çevirdiği stüdyoda çalışıyordu. 
Greta o sıralarda lsveçten bir 

telgraf aldı. Bu telgrafta Mau
rice Stiller'in öldüğü bildirili· 
yordu. Ö zaman çevirdiği filmi 
bitirince, bir daha stüdyoya 
dönmedi. Evine kapandı. 

Garbo Sigurd'u çağırdı. Öna 
1svece gitmesini söyledi lsve-
ce gidip Greta namına Stiller'in 
mezarına kapanıp dua etmek Vd 

çiçek koymak. 
Sigurd bu vazifeyi yaptı, fa .. 

kat 1932 de o da öldü. ö da Stil
ler gibi Greta'yı sevmişti, o da 
onun gibi bedbaht olmuştu, o 
da gidip İsveç toprağında can 
verdi. Greta Garba bu ölüm ha
berini de alınca çok müteessiı 
oldu. Kendisini hakikaten sev· 
miş olan iki kişi ölmüş bulunu
yorlardı. Hemşiresi Helva'nm 
da ölüm haberi, Greta'nm ha
yatındaki felaketleri gösterme
ğe kifayet eder. Hemşiresinin 
ölümünden sonra annesin~ yaz.. 
dığı bir mektupta diyordu ki: 
"Hemşiremin de ölümünden 

sonra güzellik ve ışık artık uf
kumdan silinmiş bulunuyo-. Ba
na burada o kadar faydası 'nı .. 
nan güneşin huzmelerine: bi
le iğreniyorum. 

Ah anne, biz ne kederli ve za. 
lim bir dünyada yaşıyoruz" 

-:-ı 

r -

Holllvood•da bacak~arının gUzelllOI l?e şöhret alan yeni yıldız~ardan biri 

TELA TCHAI SiNEMAYA NASIL GiRDi? 

1 

J 

Sinema yıldızlan içinde bir 
'Smgene kIZI var: -reıa Tchat 
Hayatım şöyle anlatır: 

- Annem öldüğü zama~ ben 
sekiz yaşında idim. Arabamızın 
içinde memleket memleket do
h.şıyorduk. F .'>amı bilmiyonun 
Fakat üvey babam, beni ve kar
deşimi başka bir kabile reisine 
sattı. Bu adamın bir cambazha
nesi vardı, öyle muhte~cm bir 
cambazhane değil, her tara11 
yamalı eski büyük bir çadır .. 
Burada sırtında boynuzu olan 
bir inek ve bunun gibi acayip 
daha birkaç hayvan teşhir edi
lirdi. Ben de dans ediyor ve ko
şan atların üstünde cambazlrk 
yapıyordwn. Satıldığımız adam 
eğer istediği gibi iş yapamaz
sam beni döverdi, hem de ne 
zalimane .. 

Bizde er~kler, yeni kcma. .. -
lan ustalıkla es!tiye benzetir
ler ve eski keman diye daha pa· 
halıya satarlardı. Fakat parası
nı da ceplerine atarlardı. Kabi
lede erkeği, kadını, çocuğu, atı 
beslemek vazifesi kadınındı. Ka 
dm fala bakar, para kazanırdı. 
Az para kazandığım zamanlar 
beni döverlerdi ve yemek ver
mezlerdi. Ö kadar bedbaht idim 
ki bir gün kaçmağa karar ver
dhn. Kardeşim benimle gelmek 
istemedi, ben de tek başıma yo
la çıktım. Fakat beni yakaladı
lar, cezalandırdılar. Bir ay son 
ra tekrar kaçtım. Bu sefer yr 
kalıyamaddar. Bere!tet ver"· 1, 

yakalıyamadtlar, çünkü dü
rürlerdi. Bir köyde bir a= beni 
kabul etti. Öyle mes'uttum ki .• 

.. ... · bllh d Yalnız ailenin çocuğu beni sev-
• YUzUndekl masumiyet ve melahatle aassa ma onna rollerinde di ve zorla ev1 ·nmek istedi. 

daha çok muvaffak olan B U R K E Baktım olmıyarak, oradan da 

1--- K . . ç . . K s 1 N E M A H A B E R L E R 1 \ kaçtım. Bir seyyar cambazha-
....___ U U 1 neye iltihak ettim. Burada çin-
ııı I . . . gene dansları oynuyordum. 

~tf lioıı~ood'daki Müttehit 1 son kat'i surette boşanmışlar- ıl~ bırlı~te ~eytan .adasında iı- Öndan sonra vakayiin sevki-
ltap~Stlcr stüdyoları kapılarını dır. u mınde bır fılm çevıreceklerdir. le bir gün Parise geldil'll. Beş 
~lor·lnl!~tır. Joseph Schenk * Je~n Kravf~rd. Alla~m * Jean Kiepura'nm çcvirece- param yoktu. Cingenelerin ne-
ırıYa 1~: .da yeni sesli stüdyolar bahç.esı,, a~~n.~a hır fılm çevıre- ği "Bütün kadınlan severim,, 

8
_ rede olduğunu bilseydim, onla-

ııı 'trccektir. cektır. ReJısor George Luba· dmdaki filmde rol alacak olan rın yanına gidecektim. Birden 
l'a ~ddie Cantor yakında 0 Hul dır. diğer artistler şunlardır: akhma geldi. Ressamlara mo-
Se..,ir enııcı~cti,, h:minde bir film * H~llivud'dafn_ı:rçok. artisyt- Danielle Dariaux Helene Ro- d~llik. e.tmek.dFakat bir ressam 
liar ~Cektir. Bu film evvelce ler İngıltereye ı çevırmegc b t M 11 p ' . p· a resını nere en bulayım? TaJ>.. 
tt. 0 d Lloyd için hazırlanmış- geleceklerdir. İlk gelecek olan- er e, arce. e raınce, ıerre lolar satan bir dükkana girdim. 

, lar Noah Berry ile Helen Vin- Larkey, Louıs Blanchc, Charlcs Herif kovdu. Kapıdan çıkarken 
Jcan Harlov ile Hall Ros- son'dur. Bunlar Conrad Veidt , Deschamps. . genç bir ressam beni biriıina 

mi benzetti, ne ise, benimle ko· 
nuştu. O bana Derain isminde 
bir ressamın adresini verdi. 
Monsouris parkı taraflarında 
çok güzel bir ev .. Parkele:r o ka
dar temizdi ki, kirli ayakkapla
rımla basmağa cesaret edemi
yordum. Beni bir atelyeye aldı
lar. Başında bere, boynunda at· 
kı bir adamla karşılaştım. Ne 
istediğimi sordu. Mödel olmak 
istediğimi söyledim. Dikkatle 
bana baktı, sağa çevirdi, sola 
çevirdi, yine baktı: "Seni kim 
gönderdi?" Tablo satan dükka· 
mn adresini tarif ettim. Ne der
siniz, Derain beni modelliğe la
yık görmesin mi? İki yüz frank 
vereceğini söyledi: Yarın gel! 
dedi. 

Tela Tchai iki sene Derain'e 
modellik etmiştir. Bu modelden 

yapılan tablolar büyük muvaf
fakıyet kazanıyordu. Derain kı
za okuyup yazmasını da öğret
ti. 

O sıralarda Pariste açılan 
müstemlekat sergisinde bir de 
dans numaraları tertip edilmiş 
ve angaje edilecek dansözler 
için müsabaka açılmıştı. Tela 
Tchai de müracaat edenler ara
sındaydı. O k~.dar çok güze) 
danseden, o kadar çok güze) kız 
!ardan sonra Tela Tchai de jüri 
huzuruna çıkacak cesaret ka 1-
mamıştı. Fakat son dakikad3. 
l;ramofon bir çingene !1ava-=;ı · 
çalınca, kız duramadı, damarla
rında çingenelik kanı kaynadı 
ve sırf kendi dans arzusunu ta~
min için jürinin önüne cıktı ve 
muvaffak oldu, istikb~J yolu 
açılmıştı. 

Sarıtın yddızlar hall saltanatlarmnı muhafaza ediyorlar 
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l EVKAF MUDi R ı YET ı ı LAN LA R ı f 15,TANBUL MI LLI EM LAK MU DU RLUGU N DEN: 
- Muhammen barhane caddesi eski 138/2 yeni 
Pey parası Değeri Kıymet 120/4 arsanın 2/3 payı. 
Lira K. Lira K. Lira BUYUKDERE : Büyükdere caddesi eski 

l 52 50 700 00 Edimekapısmda eski Keçeci Piri KOCAMUSTAFAPASA : Hacı kadın mahal- 164 yeni 177 dükkinm tamamı • 
yeni Neslişah mahallesinde Ney- lesi Ayamina sokak eski 8 yeni 10 BOOAZ1C1: Yeniköy Panaiya mahallesi 
zen sokağında 10 sayılı Kadiri tek- evin 1/3 Payı. 276 Yalı ve Köybaşı sokakları eski 65 
kesinin bütünü. ( 860) BURGAZADA : Yeni sokak eski 33 yeni yeni 5 7 / 4 ev ve dükkinm 1 /2 payı. 
Usküdarda Selmanağa mahallesin- 35 evin 1/3 payı. 324 HASKÖY : Piri Mehmet paşa mahallesi 
de201 metre murabbamdaki Serçe SİRKECİ : Hocapaşa caddesi eski 34 yeni 24 Kırmızı Minare sokak eski yeni 6 

hatun camii arsasile üzerindeki dükkanın 27 /384 payı. 73 evin tamamı. 
taşlan. (876) MERCAN: Saman Viranisani Uzunçarşı ARNAVUTKÖY: Portokal arkası sokağı 
Ortaköy, Dereçıkmazı sokağında caddesi eski 305 yeni 104 dükkinm eski 21yeni27 evin tamamı. 
eski 18 yeni 20 sayılı evin bütünü. 25/120 Payı. 102 BAKIRKÖY: Yeni Mahalle birinci sokak 

48 75 650 00 

37 50 500 00 

50 

486 

584 

378 

770 

(3038) FENER: Tevkiicafer mahallesi Bakkal ve eski 167 yeni 51evin44/216 payı. 
Usküdarda Selami Ali Efendi ma- Keremit sokakları eski 1-24 yeni FENER: Tevkiicafer Ulah kilisesi sokak 
hallesinde Karakolhane sokağında 1-16 evin 22/54 ve dükkanın 62/108 eski 24 yeni 9 evin 1/4 payı. 
82/ 84 sayılı ve bir çatı altında payları. 710 BO""AZ1Ct U 
bulunan ahşab iki" evın· bu··tün·· u··. TARLABAS · .. u : Boyacıköy çüncü sokak es-

( 125) 
1 : Hüseyın aga mahallesi Ye- ki 29 yeni 31 - 33 bahçeli evin 

nişehir ve İnnak sokak eski 26-28 5/12 payı. 
Çarşıyıkebirde Zincirli han içinde yeni 22-20-15 iki dükkan ve bir evin YEDİKULE : Ciraih Hasan Samancı oda-
ve kapısında 22 sayılı klğır dükki- 1/2 payı. 918 a• 

nm bütünü. (1465) HASKÖY : Keremitci Ahmet çelebi Ça- ları sokak eski 30-32 yeni 48-50 evin 
Lingada Caktrağa mahallesinde kırgöz sokak eski 11-13 yeni ı 1 evin 1I 3 payı. 
Sultan camii civarında 77 sayılı 72 18/ 40 payı. 405 BOYUKCARSI : Feseiler sokak eski yeni 
metre murabbamdaki arsanın bü- BUYUKDERE : Yenimahalle Boracı sokak 38-40 dükkanın 1 /8 payı. 
tünü. (4884) eski 19 yeni 21evin26/216 payı. 52 DİVANYOLU: Atikalipaşa Tavukpazan 
Kadırgada Bostanıili mahallesin- EMİNÖNU : ~yh Geylini Sebzeciler sokak caddesi eski yeni 32 dükkanın tamamı. 
de Kadırga limanı caddesinde eski eski 11 yeni 11, 11 /1 dükkan ve oda- TOPHANE : Bayazıt mahallesi Tophane 
120 yeni 134 sayılı dükkinm bü- 1ann 1622/ 8960 payı. 2542 caddesi eski 186-188 yeni 188-190 

37 50 500 00 

15 00 200 00 

14 18 189 00 

15 00 200 00 

128 

169 

134 

81 

105 

338 

tünü. (4358) KAMERHATUN: Kurtuluş Direkçibap so- otel ve kahvehanenin 35/120 · payı 1458 
Çenberlitaş Mollafenari mahalle- kak eski 36-38 yeni 36 evin 4/12 payı. 330 EMİN~NU : Şeyh Geylini Kömürcü sokak 
sinde Küçük V ezirhan 2 ci lqltta 2 MİRGUN : Yeniköy Panaiya mahallesi Sapcı hanı derunu eski yeni 34 odanın 

11 -25 150 00 

sayılı odanın bütünü. ( 11O1) Çeşme sokak eski 7, 9 yeni 9 sayılı tamamı. 
Koca Mustafa paşa Duhaniye ma- evin 1/5 payı. 89 T ARLABASI : Hüseyinağa mahallesi Çay-1 95 106 00 

338 

hallesinde Çıkmaz Mepııta soka- BUVUKDERE: Yenimahalle Pazarbaşı lak sokak eski 62 yeni 58 evin 
ğmda 3 sayılı 152 metre murab- caddesi eski 112 yeni 51 dükkinm 1/2 payı. 
bamdaki arsanın bütünü. (1789) 60/350 payı. 158 FENER: Tevkii Cafer Taş Merdiven sokak 
Davutpaşada İsakapısmda İbra- EMİNÖNU : Ahıçelebi mahallesi Yemiş is- eski 16 yeni 20 evin 1/2 payı. 7 50 100 00 

324 

himpqa mektebinin havaaile bera· kelesi.caddesi eski 33 yeni 14 dült- BUYUKADA : Nizam mevkii yeni 20 evin 
her enkazı. kin ve odanın 105/5040 payı. 45 14124 payı. 

108 

315 1:1--XPlu, ""----"hatun --L-ft--!- EMİNÖNU: C!ayh GeuJini Kömürcü sokak 
.&.ıÇT"& ~. DUlllllUClftJ1• ~ .,. KAMERHA TUN : Kurtuln• Örtme sokak de 'D--.-n 80 ..... ~da -'-! 24 ... -1. Sat'V'W ham derunu eski veni 32 oda- -v 

6 88 93 00 

auaua -aau ~ TU& r- " eski 3, 5 yeni 7, 9 ev ve dükkanın 
62 metre murabbamdaki arsanın mn 399/1536 payı. 145 
bütünü. (4175) KUCUKPAZAR: Rüstempaşa mahallesi 213 payı. 
Balatda Hacıisa mahallesinde Or- Papas oğlu hanı eski 9 yeni 15 de- T ARLABASI : Hüseyinap mahallesi Ye-

340 

ta sokakda 33 sayılı 73 metre mu· ponun tamamı. 666 dnt'::nmcadtamamıdesi es.ki 173 yeni 153 
rabbamdaki arsanın bütünü.(781) KUMKAPI: Çadırcı Ahmet Çelebi Arapza-

6 00 80 00 

972 

6 00 80 00 Beyoğlunda Hüseyinağa mahalle- de sokak eski yeni 35 dükkan ve oda- KAMERHA TUN : Tevfık sokak eski 13 ye-
sinde Macar caddesinde 96, 98 sa- nm 28216/ 92160 payı. 1378 ni 37 evin 1/2 payı. 243 

arsanın bü . 
5 63 75 00 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde 

Mekteb sokağında 1 sayılı odanın 
bütünü. ( 1437) 

·4 50 60 00 Y edikulede Çırağıhasan mahalle
sinde Çukurçeşme sokağında 3 7 
sayılı ve kayıd mucibince 17 2 met
re murabbamdaki arsanın bütiinü. 

(896) 
3 31 57 50 Usküdar: Tavaşıhasan mahatlesin

de Karacaahmed caddesinde eski 
151 yeni 429 sayılı ve kayıd mu
cibince 115 metre murabbaındaki 
arsanın bütünü. (1272) 

2 25 30 85 Fatihde Haraçcmıuhiddin camii 
harimi dahilinde bulunan 6, 17 
metre murabbamdaki tabutluk ar
sasının bütünü. (1072) 

2 2 5 30 00 Çenberlitaşda Tavukpazarmda Ci-
- 6.. lingirler sokağında eski 60 yeni 58 

sayılı ve 7.50 metre murabbamda
ki arsanın bütünü. (5553) 

Yukarda yazılı özcl&eler fta+tlmal: i1zere 15 gün müd-

• TAN • m tefrilruı ı lt. 

Edgar Wallace 

Thalia gWOmaecli: 
- Tqelddlr ederim, dedi, 

timdi miiuade ediniz de artık 
gideyim. 

Ve delikanlıyı olduğu yerde 
bırakarak hafif adnnlarla kala
bablm anamda kayboldu. 

pjttadilly'ye varmca bir tabi 
çalJrdı, yeni odaama aitti. Bu· 
l'Ul ealrilinden daha güzekey. 
di. UçUndl kata çıktı. Zevkle 
dötenmit ldlçUk apartmWidaki 
odaama ciriDce zili çalch. Y qb
ca bir hizmetçi kadın eldi. 
Thalia dedi ki: g 

- Marta, ben çaynm m.an . 
da içtim, mavi mvare eJbi_,,ı 
llanrJaymız, Waltbam prajma 
da telefon ediniz. uat Y.edi ~ 

mibeşte bir otomobil göndenin
ler. 

••• Halbuki MilS Drummond 
bankada dört lira haftalık ah • 
yordu. 

-16-

Marl'ı gönderiyorlar 

Marl genç km aelimlamak 
için yerinden kalktı: 

- Geldilinize çok tqekkür 
ederim, dedi, biJeenis tu haliniz
le ne ıevimlilinis, ~ güzelainiz. 

Genç kum iki ellerini ellerine 
aldı, beyaz ve un tezyinatlı kü-
ük odasma götürdü. 

ç - Doğrusu sizi evvell Rits 
lokantaama götürmeğe tereci • 
düt etmittlm. Fakat ne biiyllk 
bati i§liyecelanitim· Bir sigara 
alır llUSDlDI? 

Cebinden aJtm bir tabaka ÇI• 
kardı, Thalia'ya uzattı. Genç 
im aigarumı yakarken, güle -
rek: 

- Demek iliz benim bir man
ken gibi siyinip gelecefimi zan. 
ntfdiyordunm? 

-~·~--

BA 1: H .. 

1/4 payı. 540 
BOGAZ1Çt : Boyacıköy üçüncü sokak eski 

14 yeni 20 evin 32/48 payı. 552 
KAMERHATUN: Kurtuluı mahallesi Saat-

çi sokak eski 12 yeni 1/14 dültkinm 
9İ32 Payı. 60 

,, : Yenişehir Keresteci sokak yeni 
11-13-15 dükkan ve ev ve arsanın 
tamamı. 332 

BUYUKDERE : Damasko sokak eski 13, 
13 M. yeni 49-51 dükkan ve evin 
tamamı. 990 

KAMERHATUN : Kurtuluş Çeşme mey-
danı eski 70-72 yeni 68-70 arsanm 
3/5 payı. 263 

HASKÖY: Abdüssellm mahallesi Kum-

düetle açık arrtn·maya ~rk:~uhn"t1t!ır. !tstermesi Mayısın 
18 ci cumartesi ıimü ~aSlt 15 de E!lcümende yapdacak
dır. Almak isteyenlerin belli saattan evvel yüzde yedi 
buçuk pey paralarile Mah1ulit Kalemine plmeleri. 

ZI bayJe bekJedijim kadınlar öy. 
le acayip kıyafetlere büriİllerek 
gelirlerdi ki. •• 

- Demek siz uzun zamanlar
danberi kadm Pefinde dolap -
yonunıu? 

- Beni kadm meclisinden 
zevk atmıyacak kadar ihtiyar 
mı sanıyorsunuz? lıtenleDiz 
hemen timdi yemeğimizi yiye • 
lim de Wmter Paliıce'ta "Kızlar 
ve oglaDlar" ı aeyredelim. On • 
ra da. •• 

Biraz durakladı: 
- •.. Ondan sonra da bir kü

çük ıupe yapsak, fena olmaz 
değil mi? 

- Ben aupe yapmam. 
- Camın, ne olacak? Bir 

meyve, yahut bir don'1·1rma a • 
lınmız. 

- Fakat nerede? Lokantala· 
rm çoğu tiyatrolardan sonra ka
pammyor mu? 

- Tekrar haraya geliria. Si· 
zi otomobilimle evinize götürü
rüm. 

- Tqekkür ederim, benim ~ 
tomobilim var. 

Gen; laz bwıu IÖY-lediği - • 

(2348) 

man Marl'm g8zleri açıldı ve 
bir kahkaha ulıverdL 

Gece pek eflencell geçiyor • 
du. Hele genç im Flub Samet' 
yi lokantamn boltlnde ı&dtlk -
ten IOIU'L .. 

Tiyatrodan eonra llarl pnç 
kızı lokantaya &öttlrmekten si • 
yade evine göttinneyi daha İsa· 
betli bulmuı olacak ki, bütün 
tallkatnu kullanarak Umu çaJıw 
tL Thalia evveli tereddüt gill -
tennııti. En nihayet muvafakat 
etti. Eve geldikleri zaman Matl' 
m kapı zilini çalıp hizmetçilere 
açtttmıyarak, keneli cebinden çı 
kardığı anahtarla açtıtma da 
dikkat etmiıti. 

Marl her ihtimale göre hare • 
ket ederek, ~..k ftClaamda ıtl· 
zel bit sofra da hanrlatnllftl: 

- Size biuat ben hizmet e
derim, hizmetçilere lümm vok. 

Likin Tbalia'nm ıupe etme
ie o kadar niyeti yoktu. Hattl 
bir ayak evvel çıkıp eve dönmek 
istiyordu. 

- Canım, biru daha otur -
mu bUlmul Ben lisin1e büu 
bankadaki vuümm baklanda 

BURGAZADA : Çarşı içi ve Karakol sokak 
yeni 26-3 üstünde odaJ'I havi fm. 
nm 1/2 pa~ 810 

Yukanda yuıb mallar 21-5-935 sah günü saat 14 de 
peein para ile ve açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerl,ı 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırmaları. (F.) (2427) 

Gedikpaşada İstanbul Jandar
ma safınalma komisyonundan: 

1 - Yeıli m.-ın1U1Ct•m• an yüz elli kil~u s-ırı ve y1i$ 
elli siyah olmak üzere üç yüz kilo birinci nev'i sabunl 
köaele eksiltme ile satm alınacak ve eksiltmesi 14-5-935 
sah günü saat on bt1Jte Gedikpqada Jandarm.ı Dk·ıO 
evi binasındaki komisyonumuzda yapılacaktır. 

2 - Bu malzeme için tasarlanan baha 600 lira ve illt 
teminatı da 45 liradır. İsteklilerin 45 liralık malsandıi' 
makbuzu veya banka kefalet mektubu ve hüviyet ciiS' 
dam ile beraber belli gün v~ saatte komisyonum 
gebneleri. (2227) 3246 

göriifmek iaterdim. Eğer İlter • 
eenis, ben IİsO çok iyilikler ya • 
pabilirim Tbalia. •• Ne diyecek • 
tim, lize Tbalia ilmini kim koy
da? 

- BabaJıiun ve anaııpn. 
llarl o mrada IUlki büfeden 

bir tabak almak iatiyormU§ gibi 
yaparak, km enaeainden öpmek 
istedi, fakat thaua doiruldu: 

- Hayır, dedi, ben gidece • 
lim-

- Camın, gidip de ne yapa -
caJnnn? Peklli oturuyoruz iı -
te. •• 

Fakat genç ku birden bire ye
rinden kalkarak kapıya dofru 
yüriidil, kapı lrilitlenmiıti. 

- Rica ederim, açmu. 
- Ne kadar inatç11DUZ. Şöy· 

le ulu olaanız da, hakkDU%dak• 
güzel fikirlerimi bomıasanız ••. 

- Haklmndald güzel fikirle· 
rlnizi bozduğuma müteeuifım. 
Fakat bana kapıyı açmu • 

llarl kapıya doğru geldi ve 
anla &ÇQıak istiyormuş gibi ya
parak, birdenbire genç km ku -
cwkladı, daha ıtlctl kuvveti ye -
rindeydi. Tbalia biç bir korku 

allmetıi;.göatenniyordu. Bu cf•. 
rquıtan ailkinerek, imirane 
tavırla kapıyı gösterdi : 

- Açmız diyorum size.::__.. 
Thalia bu deraguştan SIYT ... 

diktan IOD!'a, masaya doğrU 
derek çantumı açtı. Marl _":.ti 
kum mendil alacağım z~ 
yordu. Halbuki ThaJia çand 
dan yumurta büyüklüğün 
bir 1JeY çıkardı ve içinden al 
bir iğneyi maaanm üstüne 
tattı. 

Marl bu seri hareket k 
da birdenbire dehşet içinde 
dı. Bir zamanlar cephane 
rikaJarmda ~lıştığı için bu 
Jab yumurtanın ne olduğUOO 
Uyordu. Daha ondan batld' 
çqit bombalar da görmüt 

- Çılgın kız, dive ba~ 
o iğneyi yerine koy. 

Genç kız soğuk bir tavır 
di ki~ 

- Korkmaymız. Çan 
daha bir ihtivat iğne 
Haydi, çabuk kapıyı a~ 

Marl kapıyı açtı, biltllıl 
du titriyordu. 
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ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

B U k U papda (Merkez), Kadıköyiinde Mu-
U g n vakkithane caddesinde (Saadet), Sö· 

p r O g r 8 m ğUtJü Çepnede (Osman Hulfüü), Be· 
1 S TA N B U L fiktattııa (Recep), Galatada (Kapı 

'-17,30 tnkılip der1i, 18,30 Jimnaatik. içi), Boltanbqmda (itimat). Tepe • 
lar1an Azi de Tarcan, 18,SO Mllbtelif plik· bqmda (Kiniyoll), Taksimde (Tar
•-' 19,30 Haberler, 19,40 Viıc>loaiat Bil- Jabap), Maçada (Maçka), Eyüpte 
-..ıt Tarcan (Keman solo), 20 Uaivenite :L- ) ecııah 1 °d· 
;:;:- konferans, 20,30 Deaür caL 21,lS (Hiau.et ane en ır. 
"' haberler, borsalar. 21,30 Radyo cu • Yolcu müracaat 
'l'~o orkestraları ve Bayan Bedri.re 

tanMOSKOVA Yer 1er 1 

175 Kha. 1724 m. 

~·30 Parti yayımı, 19.30: Affenbach'ın 
... _ belle Helene,. opereti (Radyo için 
;-ptas70n). 22: Almanca ,..yan. 2S.05: 
raı..ızca. 24.05: İavcççe 

BÜKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

·\ 13.0S: Diniko orlı:dtra11. 13.45ı Borsa. 
1_~.50: Radyo orkeıtrasL 14.15: Du7um· 
~· 14.40: Pllk. 18: Asker amıblL 19: 
ır.:~· 19.15: Konserin devaaıı. 20: 
~erans, 20.20 Plak, 20.45 Konferans 
21.os: Radyo can 2ı.20: Poıta lı:utuıu 
IZ.40: Da)'Umlar. 23.15 : Konser nakli • 

PRAG 
638 Kh%. 43jm. 

D..a Y oUan acentesi T• 
lefoa 
AkaJ (KadıköJ i.w..i ... 
memarlutu) Telefon 
Şirketi Hayriy .. Telefon 
Vapurculuk Şirketi mel'ka 
acenteli, Telefon 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Ha1clarpap. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• L 1 m an 
hareketleri 

DUn limanrmua ıeleıı npurlar 
twılardır: 

1uo x 
19.00 Ankara sür'at 
lt.SO X 

11.41 
19.11 
19.50 

11.53 
H.23 -.-

19.45 -.-
I0.30 x 
21.10 x 
223' x c. 
23.45 X A. 

20.41 
21 .30 
12.SO 
24.05 

20.05 
2CU3 
21.35 
22.55 
24.10 

A. haretli ıeferin treni cuma, ı>uartesi 
ı;ünleri iıler. 

B. işaretli seferin treni perıenıbe ve pa. 
sar ıünleri i,ler. 

X. haretli seferlerin Banliyö . trenlerile 
iltisakı •ardır. 

KADllCÖY ·HAYDARPAŞA. KÖPRO 
(Her sla) 

Kadıköyijn- H. Pata- K6prü
Je varış den K. dan K. 

6.25 
7.00 
7.30 
8.00 D 

- .-
8.05 E 
8,35 - .-
9.QO D 
-.-
9.05 E 
9.40 

10.10 
10.30 
ıı .oo 
11.45 
12.35 
13.05 
13.45 
1u5 
15.00 
15.45 
16.20 
16.55 ---17.25 
17.55 --ıs.ıs 
1900 
ıus --2G.30 

6.35 X 6.SO 
- .- 7.20 

7.58 X 7.Sl 

-- l.20 1.13 x 1.21 
1.13 x l.l8 
-.- 1.30 

8.50 X Sl.05 
- .- t.zo 

9.lS Ankara ıürat 9.3S 
9.15 9.30 
t .48 x 10.03 

10.18 10.33 
10.31 x 10.53 
11.10 Adapazarı ıı.zs 
11.53 x 12.08 
11.45 Ankara mahtelit 13.00 
1,3.15 x 13.31} 
13.55 x 14.10 
-.- 14.5.S 
15.0I x 15.23 
-.- 16.0S 
16.28 x 16.43 
-- 17.15 
u.ıo x n .JO 
-.- l7.4S 
-.- 18.15 
11.10 X 11.SO 
-.- 18.45 
19.10 X Adana 19.25 
19.45 Toroı 19.51 
20.05 x 20.25 
20.40 x 20.55 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma Eksiltmt1 ko· 
misyonundan: 
Erzr!cın Azı 

cinsi 

Koyun eti 13000 

Ekmek 40000 

Sade yal 5500 
Zeytin yalı 1500 
Şeker 5500 
Kaşar peynir O 
Beyas peynir 1200 
Zeytin 800 
Şehriye 100 
Yumurta 35000 
Pirinç 5500 
Makama 400 
Un 3500 
Pirinç unu 1 5 O 
Sabun • 2000 
İrmik 250 
Kuru fasulya 2500 
Soğan 5500 
Patates 7000 
Nohut 100 
Kırmızı Mer-

Coiu 

16000 

50000 

6000 
2000 
6000 

500 
1800 
1000 

200 
40000 

6000 
600 

4000 
200 

2500 
300 

1 3000 
6000 
8000 

200 

Tahmin 
edilen 

fiat 
50 

o 

85 
38 
38 
70 
45 
35 
25 

1,75 
27 
25 

9,50 
22 
28 
20 
15 

6 
7,50 

18 

Tutan 

8000 

4500 

5100 
760 

2800 
350 
810 
350 

50 
700 

1620 
150 
380 

44 
700 
60 

450 
360 
600 

36 

Muvakkat 
teminat 

600 

339 

383 
57 
171 

27 
61 
27 
4 

53 
122 
12 
29 

4 
53 

5 
34 
27 
45 

4 

Tarih 

27-5-935 

28 " " 

28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 

" " 
,, " 
" ,, 
" " ,, " 
" " 
" " 
" " ,, ,, 

" " " ,, 
" " 
" " 
" " 
" " 
" ,, 
" " 
" ,, 

Saatı 

15 

14 

14,30 
15 
15,30 
16 
16 
16,30 
16,30 
14 
14,15 
14,30 
14,45 
15 
15,30 
15,45 
16 
16,15 
16.30 
16,45 

Kapalı 
siltme 
Açık 
siltme 

" ,, 

" ,, 
,, 
il 

" 
" ,, 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 

ek-

ek-

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

cimek 500 700 18 126 10 29 ,, ,, 17 ,, ,, 
Sarmısak 200 300 25 7 5 5 29 ., ,. 17 ., ,. 

.2_9.SS: Pllk. Da7'11ft)ar. 20.15: Jl:r 
-lbu. 21: Sözler. 21.10: Şarlı:ı ve tiir. 
21.SQ: Radyo orkestrau. 22: Keman kon
::..(Pi100 De). 22.15: 2asreb'den: U-

Avrupa konseri. 22.45: Pllk. Da
hadar. Plik. 23.SO: Rad10 orkeatrau 

BUDAPEŞTE 

545 Kh&. 550 m. 

19.SO: Salon hintetl. 20.15: ()peretler
ftll parçalar. 22.15: Duyamlar. 22.35: Çin· 
ltQe muaikiai. 23.10: Han raporu. ZS.45: 
lelü filmlq. ZU O: Pltk konseri. 

lakenderiyeden (hınir), Mudanya 
dan (Bartın), bmitten (Kocaeli), 
Zonguldaktan (Necat), 

Dün limarumıadan ıiden vapurlar 
tunlarda: 

lımite (Gilacl Bandırma), Mudan-
yaya (Aıya), Menine (Konya), Ro
manyaya (Ardeale). Romanyaya 
(Albuıo). 

21.10 
11.55 
23.05 

21.20 X 21.3S 
22.05 x c. 22 20 
23.15 X B. 23.30 

C. ltaretli seferlerin treni t hazirandan 3İ 
birinci tqrine kadar itler. 

D. ı .. retll seferler cama stlnleri ,,.pıhnu. 
E. lpretli 1eferler cama ıstinleri ,..pdır. 

Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacını gösteren yukardaki 
cetvelde bu ihtiyaçların ne sttret.'eeksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi 

gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminatları ve mikdan yanlarında 
gösterilmitdir. İsteklilerin vaktından evvel teminatlannı mekteb veznesine 

BERLIN Bugün Umanmmı ıclecck vapur • 
1ar ıunlarcl:r: 

yatırmalan ve arttu nıa ve eksiltme kanunda yazılı vesikalar ile birlikde belli gün 
, .. - ................ ,_ .. ,! ve saatta ve prtnamelerini görmek için her gün Komisyona müracaatlan ilan olıı-

İ Deniz yollar. İ IP-n!!!!!!!!ur.. .< 2.-so.g >--!!!!!!!!!!!!!~~-~- ~!l!!iiiiil- ~~- -~~~!i!!i!!il!ll~!!!l!!!!!!!!ll!-!!!l!IJ 841 Khs. 357 m. 

~: DuJ'IUD)ar. 21.10: GBU'ün "'DER 
"&11;DERSPENSTlGE ZAEHllUNG ., 
t4!1• operası, 23 Da70mlar, 23.SO Şukıb 
-uçflk ratbo orkeatruı. 

BELGRAO 
688 Khz. 437 m. 

• 20.30: Ulaaal ,..ynn. 21: Piyano konse
~. 21.45: Kral"m musiki talumL 2S.40ı 
va)'1UD1ar. 24 Konser nakli. 

VARŞOVA 
223 Km. 1345 m. 

rı, ıklır, atisi•, Da
ıs1'nin Prelüdü. 20. 

if muıiii. 21.45: Du
her.v:.d,.n • !1,,.n vavırn. 

NA 
592 KM. 507 m. 

ı... 20: Da11lftl)ar. 20.10: Ulula! lel'Tia. 20. 
,..: Pilıa bahai. 20.35: ''larkı, stililt, danı,. 
"410 PoPQrielı 12: Beetboven'in 9 DCll 
~Oaial. 23.15: DaJUmlar. 23.25: Daos. 
~5: Sözler. 24.50: Hafif musiki. 

PARIS 

Karadeni&den (Abu), lmıittcn 
(Güzel Bandırma), Bandırmadan 
(Saadet), Mudanyadan (Asya), Ka· 
rabigadan (Kemal). Meninden (An
talya). Karadeni.zden (Derince) Al
man bandıralı, Akdenizden (Provi
dance), Akdenizden (Rimos), Akde
nizden (Algcria) . 

i Ac!nt~e~: ~!k~ ~ö;ut. lstanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
5 Tel 42362 - Sirkeci MUbUrdu

İmtH zade Han. Tel, 22740.•• -1 Bartın ıoıu 
Bup llmanınuzdan eidecek va- KEMAL Yaparu 11 Ma,. 

purlar: Cumartell sl•I 1Ut 20 de 
lmüte (Kocaeli), Bandırmaya Cldde1• kadar. 

(GülniW), Karabiı•l"& (Mersin). 
Barıma (Kemli), Ayvahla (Bartın), Ayvalık ıolu 
ıonıuldafa (Arta), Akdeni.ze (He· 
raklea), Marsilyaya (Providancc). BARTIN Yapuru 11 Mayıa E Cüma.rtui 2ünü saat 17 de ım - 1 t f a İ y 8 - Ayvaıııa kadar. c 

Tefefonları 1 Trabzon ıolu 
lıtaahl itlai799I 24222 a.,.o,ıa ilfaiP9i 44644 GUNEYSU Yaparu 12 11a,.. 
~ ilfti'81i 80020 Puar sini 1Ut 20 de Ra.e,. 
Oakiclar itfai,...ı 80825 bdar. 

D. No 
• 
2040 
2312 
2NS 
2'1S 

2975/l 
297312 
2973/3 
2'7S/4 
S25S 
S29S 

Solcafl Emlak No Ciui " lüueai Hiueye .are 
muhammen K. 
1148 T. L. Oskltlar leacllJe Karabet kalfa 

~ YemlWMI 
a..t. •• Çatal ..... Çatal ..... 
Otktwar ...... Al 1. Sarraf Y. T•· .. ,. 

• • 
it . " 
• • 
• • a.. .... ,. ............... 

lb..,, Oı .,.,. ....._ 

10 1148,SO metre ana 
s MI. 
l' MI. 
SML 

ıa.so " - " S29 • S2I 
ıso 

3 Mtl. 

3 Mü. 

121 
105 

3 Mü. 116 
3 Ma. 14' 
E. 73 yal" 
36-38 

• 

" 

" 
" 

121 
105 
116 

.. 14' 
(U9,SO metre ....., 225 

" 
• 

• 
" 
" 
• 
• 
• 
.. Yetilkö1, Balmlcö1, BüJiikclere. s---M-e·-,.-

1
-n-u·-

0
-
1
-U--.. 

Papbahçe, Kandilli, Ennkö1, Kar· , 
ı._ıı.ao: DaJ'1111llar. 22.ıs: Koloni du1111D- tal. BG:rükada, He,WI, Barpa. ICJ. DUMLUPINAR yapar11 12 
~ 23 30 Hava raporu, 23,35 Andolfi nafı mmbılmlan için telefon lllDtn• ...... AWi otla 

E. Meurhk 
Y. T,....., Cad. 
E. Bilecik 

E. 32 
2S 

114 metre terbiiade 130 
iki anama 118 hiae.p 
28,75 metre ana 29 
103,SO metre ana 1054 .. 

ork•trau. lmdald memura (pqm) Ulfmuini Mayıa Puu ,aaı IUt ıo ela 

• IÖJI.- kilidir. Meni .. kadar. 
S 1 nema le r, . l'INl··ı•••••-•-•• 

SUS &.,otla H .. ,ta 
•ta 

SS20 ç..pw,. 
Y. Yealbfa 
ç.... 

45-47 

11 

29 metre ana 88 .. 
ııs metre ana us T 1 yat r o la r e H•tene •drealerl 

ve Telefonları,.,._ Dit Hl!KIMI 
Cen.Japap hastanesi. c.. ~yan MUnnevver Osman ' : Saray: (Karyoka). 

3947 BIJlbda Y.U. Penaae E. 19 Y. 23 88 metre ana 521 ,, 
Yukarda ..,_,. Juall p,..._....uller on sin mGdddetle pazarlıkla ubfa çıkanlmıfbr. 

.. 
!\P Türk: (Sürüsane bereket) 
e (Bir gönlü böyle avlandı). 
~ • Siinler: (Kanun muhafızı) 
e_rYataklı vagon cilveleri) 

(il İpek: (Tunç vücutlar) ve 
r, Mabilliln vasiyetnamesi) 
• Melek: (Gizli sevda) ve 

CS:vda gecesi). 
•Tan: (Ekmekçi kadın). 
• Ueküdar Hale: (Zusu). 

Elhamna: (lttiham ediyo
~)ve (Bir çiçek iki böcek) 

• Süreyya: (Sokak çiçell ). 

rahpqa 21893 Sultan Mahmat Tlrbeai 
ZQ1111t Qmil baıtanai. lt.bılli eaddeai No. 10 Tel 22622 

baaleleri 25/51135 tarilü• ı..dlf eden Perpmbe sGaii 1Ut on dCirttedir. b6n tarihinden itibana 
OD ... Drfl ........ ,.,..... labf munhUlrU J•Jl'İmGba .. boaOllilaclar. 

O..._, Nah b,..., Güa 
doiwa.ddM 80179 
H...aa lra ... lar hutaneai. 
Aklal'Q Hueld cacl. 32 
BeJoila Z&kGr haıtuul. 
Firaaia 43341 
Gülhane ba•tuai. GI...._ IOllO 
Kutlu hutanuL Çapa 22142 

Emruı akliye " uabİJ9 
butaesi. Bakırfsö1 Rep· 
cU,. latlau 
Etfal butanesi. Şitli 
Ha1dupa.. Nimane hu-
Wleli 80107 

Hayat Sigortalannda DeOerli 
Bir Yenllik 

Bundan böyle, en büyük feWcet olan ölüm ve maUlliyetin 
•cılarmdan çolutunuzu, çocuğunmu. kendinisi ve yakinlerinizi: 

Mal~llyetl de Temin Eden Senelik Te
• mettGHI Tam Muhtellt Sigorta 

MISIR is Limite~ 
Sermayesi : 100,000 Türk Liram 

Merkezi : ANKARA - Subesi : lSKENDERlYE 
TURK!YE lf BANKASI tarafından teala edilmittir. 

Alemdar: (Kadın asla unut• 
~z) ve (Gece yarısı kulübü). 
"l. Milli: (Casus kalbi), ve (Çi 
~esrarı). • 

1tl HiW: (Çelyuskinin mace· 
:n) ve (Paganini). 

ile konıyabiliniıüz •• Bu aicort1r1 memleketimizde yecine tatbik 
Çabuk aıhhf eden: ' 
y•rd•m tefklfltı 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İSLERİ YAPMAKTADIR. 

tSKBNDERIYE'de 1atılmak üzere emaneten mal 18nde
renler, hesabmuza, TURKtYE iŞ BANKASI tubelerlnden 

avans alabilirler. 
~ (lıtlf :(Leblebici H orhot al•) 

• al ele milyoner). 
h) 4Ucazar: (Hortlayan mam
-~ ).e (General Yenin uhiıli 

C. 'i'ddız: (Tangolita) ve nım-
.f'!_e!eloncu kız). 
~bk: (Atlantit) ve (CtlrmD 

• ut). 

ICÖPJtO. llAYDAltPA~ • ICADJKÖY 

(Hwsla) 
it ..... Kacl*G

clan K. Jiiae Var11 

6.H X 6.41 
7.00 x 7.11 
'l.SO D --
US X 7.SS 
'l.15 X B 7.53 

6.53 
us 
uo --7.51 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketi 

,_ptılı bu yeni nevi ile hayat licortalannda mUJıim bir lnlaltp yapmqtır. 

En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir IUl'ette 

it ıönnek iıtiyenlerin MISIR ıs LIWTED'i tercih etme
leri keneli menfaatleri icabıdJr. 

Telgraf adresi MISIR1S - !skenderiye 
5226 i!!!i!i 

1 

(R ..... P~: (Paris/i kahveci) ve 
~•lılar lıerv•nı ). 1.05 Adana 1.23 

8.25 x 1.45 
1.28 

ÇUnki bu aiıorta ile : s o N K 
Ölüm ve malaliret temin olıuıur - ber eenc aakdt temettO verilir - •'!lm!!iil!i!!!iE!liliil M ER BA 

vefat halinde mUemmen mebJtt .,....ı ldealr - mulr .. elenamenin ldta
mmda ılgortah bayatta bulununa w malQllyete ujnımam• iM mtem. 
men mewt " 10 fulaalylo tediye oıumar - muakkat n daimi ınalOUyeı 
mGddetinct ilcnt almataı - daimi melOllJet halinde müemllllft meblltm 

_____ iiiiliiii• 

' Nöbetçi 
Ecz•n•l•r 

Jıar~. &ece nBbetçl eeaahaneler ıun• 
~ ~(~~~~ 
~(~~). Cibalide (Necati), Şeb• 
{~ (Hamdi), Cerrahpqada 
tiL'f CeJlı), '-matyada (Teoflloe), 
~(• de (Nuım), Karap · 
~ &\.eınal) BUyükadada (Meb· 
Mil~ (Tuaı), Balarldi • 
' ~fan Tvıiyan), Defterdar

), Huidsyde (Halk), ltıll!ID.. 

a.SO D -.-
1.40 B -
1.50 D 9.10 
t.05 t.23 
t.20 Toroe 1.40 
t.50 x 10.0I 
ıoso --u.oo x u.11 
U.45 X ll.03 
ıuo -
11.15 x la.la 
ıuo x ıuo 
14.IO Aalrara .at.Ut 14.41 
1510 x ..... 
lUO X IUI 
16.SO --
11.41 x Mapaan 11.os 
17.00 _ ..,.. 
17.SO --
17.45 x ıa.os 
ıa.oo --

-.-
1.50 
t.H --t.21 
9.45 

10.lS 
10.41 
u.za 
il.Ol 
ıuo 
IUI 
14.11 
JUi 
il.Si 
1us 
16.45 --17.U 
lt.45 --11.IS 

• " 10 -il MDClik Irat olarak vlriUr ft matta Ye ya DlWraYclwmtnin hita• 
aunda müemmen naoblil 1ene tamall"" Nenir. 

Diterlerinden çok üatUn faideleri olan bu aiıortanızı 
yaptırmak üzere ıu adreslere müracaat edinls : ,. ,. 

Anadol11 Sigorta Şirketi 
Mpame1-t merkezi : tıtanbul, 4 OncU Vakıf han. T.W.: 20531. 

Umumi acentabp : Galata, UnYGQ ha. T.WO.: 44111. 
3391 

Bekırk6ı bez fabrikası mGdOrlOIGnden 
Fabribmas ........ _ ........ .._" faWqu ameli tecrilbe 

flrerek yetifaaek " talim .. ddeti ~ u,.tleriııe pre bir 
lcıretle lfremaif lftl olarak sa.- Baü'ıa Ba fabriblannda ça
lafbnlmak ... uo tMbe aweakbr. 

Dokuma " iph1ı fUbelerincle Jetlftlrilecek olan bu ta
ı.•·~- A - .,..._. ........ U...ıc olularua ulcerllk hismet
lılllal ifa etmlto imalara lbamchr. 

B - iplik ıubellacle Jetittlrileeelr talebema bbulG için ..,.. .. ,.. ı' dlr. 
KaW edlleeek ~ her rGn fabrikaca iki defa yemek 

nrileek n Wr •Jlak bir tecrlbedea 10nra fabrika iclaruhüa takdir 
ı•reefl bir lcret nrilmeye baflanaeaktır. !.tekiller Fahrlb idare-

- .. mlawt .-..nirler. 3506 
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Herkesin evinde 
her şeyden evvel 

bir şişe 
MAZON 

MEYVA TUZU 

uulunmalıdtr. İ<silmesi kolay ve zevklidir. M.ilfeırih, müJeyyindır. Mi DE VE BARSAKLARA zarar vermez ve alıştırmaz. uüç 
hazimleri kolaylaştırır. KABIZLIGI DEFEDER. MiDE ŞlŞKiNLiK VE YANMALARINI giderir. Fazla bir yemek ve 
içmeden sonra hissedilen yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. AöIZ DAKi TATSIZLIK VE KOKUYU izele eder. MAZON isim ve 

markasına dikkat. Deposu Mazon ve Botton ecza deposu, Bahçekapı İş Bankası arkasında No. 12. 

Hasan ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•uıı•ıııı• Hasan 
TRAŞ 

BIÇAGI 
1-2-3 ve 4 numaralı gayet 
keskın ve hassas tarafları var
dır kı her bir tarafiyle laa
knl on defa traş o mak kabil
dir. Bu hesapla 5 kuruşluk 

bir adet Hasan tıraş bıçağile 
40 defa ve ıslak bardak ile 
bilend l<te yfrı defa ıraş ya
pılmak mümkündür ki dün
yanın hiç b r bıçağında bu 
mez yat yoktt • 

Hasan bıçnıııı istediğiniz 

halde başka maı ka ver rler
se aldanmay mz. Taklitlerin
den sakınınız. Fıyah 1 adedi 
5 kuruştur. 10 adedi 45 ku-
ruş ur. 

. 

111 111 11Jllll 111111111 

Traş Sabunu 
VE 

Sabun Kremi 
Çok köpürür ve köpüğ 

devam ~der. Cildi yumuşatı 

ve traşı sühiıletJe yaptım 

Adedi 25, kutusu 20 kuruş 
tur. Tıraş krem sabununuu . 
adedi 30. kutusuz 25 kuruş-
tur. 

HASAN 
Traş Pudrası 

Nefis kokuludur. Kutusı 

15, orta 25, büyük 40 kuruş· 
tur. 

giderir. Eczanelerde bulunur. 
Fiati Istanbulda 150 kuruştur. 

Adres Galata posta kutusu ı 255 
3236 

HASAN DEPOSU: Ankara, istanbul, Beyoğlu 
~lr1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111'1 

. KUTiEL ; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ; Dr. - . • = -Karaköy Topçular caddesi N .33 : 
3357 = - a: ------- -

a..-.o;;;,;;,;,; .... -.;.;;.;;;;;.;;;;;,;;;;;;;;;;..,_ __ iiiiiıııiiiiiiiiiiiiiii-.. ~ 1933 ve 1934 yllları kazanc; payları ancak Bankamızın Asn hisse se· § 
OPERATÖR ı § nedleri üzerindeki kuponlara kartıhğında ödenmekde olduğundan mu· § 

Doktor Nimet ı :: vakkat hisse makbuzlaranı henUz değittirmeyenler veya teahhütlerini :: 
Ankara caddesi Zorlu : tamamlamayanlar bir an evvel muvakkat makbuzlarını Banka Oenel :: 

apartmanı No. 2 ı. § Müdürlüğüne göndermek veya teahhUtlerini tamamlamak suretile asli § 
Cumadan maada hergün =: senetlerini ve kazan~ paylar1nı almalara menfaatları icabı olduğunu :: 
saat ?-6 hastalarını kabul § sayın hissedarlarımıza bildiririz. (2488) 3494 ~ 

• _,_ • ~der· 3 2 3 2 .,. - • il il lll l lll lll lll lll il lll 11111111111111111111111111111111 J lll lll l lll fll l il lll il il fll l lll lll il l lll lll il lll l lll il lll lll il lll l lllffi 

• IJ. 
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-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
Türkiye Turing ve otomobil kulübü himayesinde ! 

25 Mayıs 1935 de 1 

Hususi trenle yapdacak olan 

BUDAPEŞTE v .e ViYANA 
seyahatine derhal kaydolunuz. 

Otel, Yemek, seyahat 
2 nci T. L. 95 • 3 ncü T. L. 75 

Yerlerinizin numaralara ve pasaport muamelesi l~in 

N TT 
Acentalarına müracaat. Tel. Beyoğlu; 44914 

Galata 44514 3538 

1 

Son günlerdf' bavalann birdenbire değişmui yilıfo1en kendimi deh
tetli üşütti m. GRiPE yakalanmışt1m. BAŞIM, D.ŞİM, BELİM her 
tarafım atnyordu. Şu gördüğünüz REVROlİN'den aldım. Hiçbir 

aa ncım ve baıtalıkım kalmadı. 

YAŞASIN NEVROZiN 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum idaresi ilanları 

Birin.ci münakasası feshedilen ve muhammen bede~ 
lile mıktan aşağıda yazılı karpit 20-5-935 pazartesi gü 
nü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1040.62 5 liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve 
kanunun Dördüncü maddesi mucibince işe girmeğe ma· 
nii kanuni bulunmadığına dair Beyanname ve teklifler 
ile aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak 
Haydarpaşada tesellüm ve sevk Müdürlüğünde ve An
karada Malzeme dairesinde dağıtılmaktadır. (2362) 

Cinsi Miktarı Muhammen bedeli 
Lita ' 

Karpit 7 5 Ton 1387 5 
3385 

YENiliK, NEŞE, HiSSiYAT ... 

Sahibinin Sesi yeni imla ettiği 
plakları sa ışa ~akarmış n. 

• t. o.: ı\lutııJ ı\uıt"ııtıtı 

,.IKAH \'ÜCELEBD~N 

LEYLA 
\X 1827 . M Zt"YY*'ll 

;IKAR YÜCELERDEN 
LEYLA 

\X 1828 - Udi Hıarıt 

HOZZA~l TA~SIM 
HiCAZ !'AKSIM 

AX 1831 · Scıfıye 

o~veler K ıtar Kiıtar 

Kır O •lanın Davan 

AX 18~4 · Müşnıef 
HAYDI GÜLLÜ 

St>gah gaıe J 

HASTA HIR KUŞ GiBi 

lahmure Şt>nses ve A. Üııal 
ZÜGÜRT AŞIK 

X 1832 HANA ) AN 
GÔ'll .E HA KTl 

.\J\ !o..>(J uı l.ıı .\kllııu ı 1.1 11 

Urfa türkü!IÜ: Nail oldum o gelinin belıı. 

Urfa Mave:-ıi: Gııle koıı dil-t>nf" 1-onnı 

Fazilet küçük Melahat ve Beşik aşlı Kt'mr> 

1ÇK 1 ~JECLİSI 
AX 1835 L]HEH TEK ATALIM 

AX 1833 -
0

1\lahmud Ct-lalerldin 

Saha e: ·z~I Goncı> gülln ~ihisin 
ıçları ~arı ~öıderi mın ---- ---~---~-------------~ 

Rumca ve alafranga plaklar tf")siz caı 

AX 1829 CO~NI. TAi\'CO 
NINA. Slow Foks 

Mandolinata ve Havayyan 

MESA NIHTA, Tango 
AX 1830 A) NE ERENAD, Tangl 

Avyeri 

AX 1837 ~10 SEVD ~DES 
) 11-:Pnıı Ah ) Rı::Pna Val 

--------------------------------------------------
lSTANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 

PROGRAMI 
1 9 3 5 yılının 1 Mayısdan sonra 

No. 

10 
11 

S ı n ı r 

12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye • Aksaray 

15 Taksim - Sirkeci 

16 Maçka . Beyazit 

16 A Maçh • Eminönü 

17 Şişli - Sirkeci 

1 7 A MeciJiyeköy-E.önü 

19 Kurtuluı • Beyazit 

19 A Kurtuluş-Eminönü 

22 Bebek . Eminönü 

23 Ortaköy - Aksa~ 

34 Beşiktaş - fatih 

32 Topkapı • Sirkeci 

33 Yeırkule • Sirkeci 

37 Edirnekapı - Sirkeci 

KALK IS 

( Şişliden - Tünele 
""". •...11 ..._...~ 

( Şişliden • Beyazita 
( Beyazittan • $işliye 

( 
( 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten - Harbiyeye 

HarbİyedeL - Aksaraya 

Ara 

3' 6' 

ıil 
26' 

5' 7' 
9' 

14' 17' ( 
( Akaaraydan - Harbiyeye 28' 

( Taksimden • Sirkeciye 
( Sirkeciden - Taksime 

( Maçkadan • Beyazita 
( Beyazittan Mac:kaya 

( Şişliden • Emincinüne 
( Mac;kadan - Eminönüne 

( Eminönünden • Maçkaya 

( Şişliden • Sirkeciye 
( Sirkeciden • $işliye 

( Mecidiyeköy • Eminönüne 
( Emınönünden· Mecidiyek. 
( Mccidiycköyündcn-Eminö. 
( Eminönünden-Mecidiyek. 

( Kurtuluştan • Bcyazita 
( Bcyazttan • Kurtuluşa 

( Şişliden - Eminöniınc 
( Kurtuluııtan-Eminönüne 

( Eminönünden • Kurtuıu,a 

( Beşikta~tan Bcbeie 
( Beşiktııştan Eminônüne 

( Bebekten-Eminonüne 
( Eminonünden· Bebcğc 

( Bebekten - Bc~iktaşa 

( Ortaköydcn-Aksarayıf 

( Aksaraydan·Ortakbye 

5' 

5' 8' 
17' 

'1' 
14 

8' 
12' 

21' 

6' g• 
17' 

7' 
15' 

6' 

10' 
20' 

8' 
ıs· 

( Beşiktaştan·Fatihe 7' 
( Fatihten-Beşiktaşa 14' 

( Aksaraydan·Topkapıya 5' 
( Topkapıdan·Sırkeciye 8' 
( Sirkeciden·Topkapıya 16' 
( Topkapıdan-Aksaraya 

( Aksaraydan· Yedikuleyc 6' 
( Y cdikuleden·Sirkeciye 10' 
( Sirkeciden· Yedıkuleye 16° 
( Yedikuleden-Aksaraya 

( Aksaraydan·Edimekapıya 5' 
( Edimekapıdan-Sirkcciye 10' 
( Sirkeciden-Edirnckapıya ıs· 

( Edimekapıdan-Aksaraya 

İlk Son 
Kalkış VarıJ 

5.40 23 40 

62o 2i36 
7.02 24.12 

6.30 24.00 
5.46 23.21) 

6.40 23.30 
6.00 22 so 

7.15 19.10 
7.35 19.30 

6.15 
6.55 

6.10 
7.10 

6.40 

6 25 
6.55 

6.45 
7.17 

14.28 
ıs.oo 

6 00 
6 45 

6.05 
7.05 
6.35 

5.25 
5.35 

5.45 
S.55 

-.-
5.50 
6 .35 

6.30 
7.10 

5.25 
S.40 
6.12 

5.30 
... 45 
6.17 

-.-
5.2S 
S.45 

23.20 
24.00 

-.-
20.20 

20.45 

20.00 
20.30 

9.40 
10.12 
18 4S 
19 15 

23.10 
23.SS 

-.-
20.10 
20.40 

-.-
-.-
23.40 
24.20 

l 00 

20.50 
21.30 

20.4C 
21.20 

-.-
23.30 
24.00 
24.3S 

-.-
23.35 
24 os 
24.40 

-.-
23.2~ 

6.14 23 s; 
24 2s 

3299 

DOKTOR ., G·· h k. . 
·-- oz e ım ~· 

Hu ç1rk 't Hakk üza 


