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• Programı vına Ekler apı dı 
DiLEK KOMiSiYONUNDA GÖRÜŞÜLEN iŞLER 

Vatan Müdafaası için Yurdun Bütün 
Kuvvetleri Tahsis Edilecek 

Kara, Hava, Deniz 
Tarife Birliği 

• 

Nakliye Vasıtalarında 
Temin Olunacak 

RUSLARIN 
KONSERiNDE 

DÜN SABAHKi HADiSE 

Dolapderede Dün iki Çocuk 
Kaçırılmak mı istendi? .. 

Yenişehirde Yanbş Bir Zehap 
Mahalleyi Karmakc:rışık Etti. 

Vali vekili hadis.eyi izah ediyor 

ı - Kaçırılmak istendiği iddia edilen 
Mahmudla arkadaşı 

2 - Karakola götürülenler, 
3 - Hadisenin dedikodusu 

Dün mat~aamrza ~ir o~uyu- 1 Bu mühim hadiseyi öğrenmek 
vu~u.z geld_ı. <;ok telaşlı hır hal üzere hemen bir yazıcımızla be-
de ıdı. Dedi ki: raber fotoğrafçımızı da vaka ye 

"- Çocuktan çalıyorlar!.,, rine gönderdik. 
Ve anlattı: · Hadisenin tafsilatına ginne-

. "Beyoğlu: ~enişehirde S.e!. • den önce yazalım ki, son gün • 
kız adında bırı boyacı Tevlıgın lerde halk arasında bir takım 
10 yaşındaki çocuğu Mahmudu korkunç sözler yayılmağa baş -
ve sucu Ahmedin oğlu Salahad- lamıştır: 
dini çalm~~ i~terken ya~alandı. :'Çocuklan çalıyorlarmıı", 
Halk, herılı lınç edecektı.,, [Arkası 12 incide] 

YE VT i Ç 
GELiYOR 

[ A n k a r a H u s u s T M u· 
habarımız bildiriyor] 

Ankara, 11 

Belediye mahalleleri ayrı 
ayrı renklerle boyayacak!,, 

,. 'iazctelcrden • 

- Uata! •. bu mahalleye ne renk 
vuralım?. 

- Her boyadan boyadık, fıatıkf. 
•ı haldı • 



2 ================================================T ~ N========================================== 12-5-93'1 

KÜLTUR iŞLERi 
Talebe gençliğinde imtihan 

tasası baş gösterdi. lstanbuldan 
ve !zmirden iki mektup aldım. 

İstanbul Hukuk Fakültesi 
talebesinden gelen mektuptan 
anlaşılıyor ki, geçen yılın imti
han bozgununu yapan sebepler
den hiçbiri giderilmiş değildir; 
bu mektupla bir kere daha öğ
reniyor ve zaten biliyoruz ki, 
Üniversitelilerin kitabı yoktur; 
ıhenüz notları da iyice tamam 
.olmadan imtihana hazırlanma
ları isteniyor. Bu kadarı yetmi
yormuş gibi hazırlık için ara gü
nü de bırakılmamıştır. Talebe
nin bütün ders yılı içinde, her 
gün bir imtihana hazırmış gibi 
çalışmasını istiyen Kültür Ba
kanlığı bu prensibinde haklı 
olabilir ; fakat kitaplan deö-il 

• b , 
notları bıle tamam olmıyru 
gençlerden, gevşek bir tedrisa
ta karşı sıkı bir imtihan hazır
lığı istemek doğru değildir. 

İzmirden gelen mektupta da, 
lise bakalorya imtihanlarına 
!hazırlanmış bir gencin haklı şi
kayeti var. Tam imtihana gire
ceği gün şekil değişmiş, baka
lorya kalkmış ve yerine on bi
ırinci sınıfa geçme ve olgunluk 
imtihanları konmuş. Mektup 
sahibi o imtihanlara hazırfan
rnak için kitaplar almış ve baş
lamış çalışmağa. Derken yeni 
ıbir talimatname: Dışardan im
tihana gireceklerin yalnız on 
birinci sınıf değil, dokuzun, 
onun da imtihanlarım vermele
ri lazım. 

Biribirindcn ayn görünen bu 
iki mesele bir noktada birleşi
yor ve bize bir tek şey öğreti
yor: Program ve talimatname 
yapanlarımız masa başile tale
be arasındaki mesafeyi hala 
aşamamışlardır; bu mesafe, 
haksız olarak mes'uliyeti yal
nız talebeye kaydolunan yeni 
imtihan bozgun\&TJ ha.-. .. '.l ..... .10~ 

ve biz yine ancak yıl sonunda 
bunun farkına varıyoruz. 

Peyami SAFA 

Talebeyi imtihan için 
Şehrimizdeki hususi Türk 

mektepleri müdürleri, dün ma -
arif idaresinde bir toplantı yap
mışlardır. Bu toplantıda, imti -
hanlarda bulunacak mümeyyiz
ler seçilmiştir. 

Imtihanlar, yeni talimatname 
ye göre 13 günde bitirilecektir. 
lmtihana girecek talebe miktarı 
35 bin kadardır. Bu kadar tale
benin imtihan evrakının kısa bir 
zamanda tetkik için fazla mik -
tarda mümeyyize lüzum görü -
lüyor. 

Şehrimizdeki orta tedrisat 
muallimleri bunun için kafi gel
mediğinden, yüksek muallim 
mektebi son sınıf talebesinin de 
mümeyyiz olarak vazifelendiril
mesi takarrür etmiştir. 

" TAN " m tefrikası : 20. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

r - Çok çetin bir şey mi sora
caksın? 

- Hayır ... Sen, bu def terleri 
nerede, nasıl yazdırdın? 

Kadriye, kollarını açmıştı: 
- Bunu niçin soruyorsun? 
- Hep, ayni yerde mi buluş-

tunuz? Buluştuğunuz yer, nasıl
dı? Ve bu, kaç gün, kaç haf ta 
sürdü? 

- Bunları anlarsan ne ola • 
cak? 

- Buluştuğunuz ve konuştu
ğunuz yerin şekli, mevkii, hatta 
rengi, okuduklarımı, gözümde 
ve hayalimde, daha kuvvetle 
canlandırabilir. Anlatabiliyor 
muyum? 

Kadriye, sağ yumruğunu kol
tuğun kenarına vurmuştu: 

- Galiba, hayalini fena hap
gettim, bir aralık kapı, bir açık 
f&IlCere istiyorsun,. 

- Hayır... Defterlerin verdi-

Sovyet arfstleri dün TOrk gazetecileri şerefine verdikleri çayda - Konservatuarda Rus san'atkarmm 
konseri - MalmUdUrlüklerinde dul, yetim ve mütekaid maaşlarının yoklamaları 

Türk-Yunan 
Mahkemesi bitti 

Muhtelit Türk - Yunan mah
kemesi, dün saat 17 de toplandı. 
Ve on beş davaya bakarak, bun
lar hakkmdaki kararrnı tefhim 
etti. Bu davalardan bir kısmı 
hakkında red, bir kısmı hakkın
da ademi salahiyet kararı veril-
di. . 

Dün muhtelit Türk - Yunan 
mahkemesi faaliyetini bitirmiş
tir. Bu münasebetle davaların 
görülmesini müteakıp bitaraf 
reis Bök bir nutuk söyledi. Bök 
buraya geldiği gündenberi, iki 
dost millet arasındaki ihtilal/a
rm çok çabuk halledildiğini, 
mesai arkadaşlarma, iki tarafın 
ajanına teşekküre borçlu oldu
ğunu söyledi. 

Bundan sonra, Türk ajanr E
min Ali bir nutuk söyledi. Dost 
Yunan hükumeti ile olan sami
mi bağlarrn, bütün davaları ko
layca hallettiğini ifade etti. 

Bundan sonra Yunan Ajanı ls 
tavroımlos bir nutuk söyliyerek 
Karşıi11c vcraı. .& U• ... - .. una .. 

mahkemesinin f aaliyctinin arsı 
ulusal adalet sahnesinde parlak 
bir sayla teşkil edeceğini söy
ledi. Reis (Bök) e te!iekkür etti. 

Bu suretle Türk- Yunan dost 
!uğuna güzel bir tezahür vesile
si verilmiş oluyordu. Celse tatil 
edildi. 

Lozan muahedesi mucibince 
teşekkül eden muhtelit Türk -
Yunan mahkemesi 13 Mayıs 
1926 tarihinde faaliyete geçmiş
ti. Mahkemeye o zaman 12,150 
dava gelmişti. Bu davalardan 3 
bin kadarı son Ankara itilafna
mesi mucibince tasfiye edilmiş
tir. 300 kadar dava da, davacıla
rın mahkeme masrafım verrıe • 
dikleri için kendiliğinden sukut 
etmiştir. Görülen davalarda 
Türk hükumeti veya Türk teba
aları aleyhine ncticelenenlerin 
mikdarı yüzde biri tutmamakta 
dır. 

Bu davalarda hükumetimiz -
den istenen tazminat yekunu 

ği hayal kafi... Yazıldığı yerin 
dek~nınu bilirsem, seni haya -
limde daha canlı görürüm ve o 
zaman, seni daha iyi, daha ya -
kın duyarım, anlarım. 

Kadriye, elini ağır ağır alnın
dan geçiriyordu: 

- Şimdi anlıyorum romanla
rın nazik, ince taraflarını .•. 

lki elini, koltuğun kenarları
na yapıştırmıştı: 

- Anlatayım ... 
Dikte ettirir gibi tane tane 

söylüyordu: 
- Şişlideki apartımammm 

arka tarafında, üç odalı ve apar
tımandan ayrı, küçük bir daire 
vardır. Orası, benim sükun ve is 
tirahat köşemdir. Yorgun gün_ -
lerimde, oaya çekilir, başımı dm 
lerim. Hatta, günlerce, tek ba -
şıma kapandığım olur. 

Gülüyordu: 
- Sakın, bundan, benim, ka

ranlık ruhlu bir kadın olduğu • 
mu sanma ... Günlerce devam e
den çalgı, ahenk, dans, ses, beni 
yorar ... lçki, sinirlerimi bozar. 
Nereye çekilir, ne ile avunabili
rim? Nereye gitsem, dostlarım, 

(26,110,000) lira idi. • 
Mahkeme heyeti Hazirana ka 

dar işlerini tas! iye edecek ve bi
taraf reis Bök memleketine dö
necektir. Yunan hükumeti, aja
nr ve katipleri de Yunanistana 
gideceklerdir. 
Türk· Fransız mahkemesi 

Muhtelit Türk - Yunan Fran
sız mahkemesi de Teşrinievvel
de faaliyetine nihayet verecek
tir. Lozan muahedesini mütea
bp muhtelif memleketler ara
sında bu şekilde muhtelit mah
kemeler tesis edilmiştir. Şimdi
ye kadar isini bitiren mulitelit 
mahkemel~r, yalnız Türkiye 
devletinin bulunduğu mahkeme 
lerdir. Diğer memleketlerde he 
nüz bu mahkemeler işlerini biti
rememişlerdir. Lozan muahede 
si mucibince Türkiyede teşek -
kül eden muhtelit mahkemeler 
şunlardı: Türk - İngiliz, Türk -
İtalyan, Tiirk - Belcika Türk -

J ' 

Romen, Türk - Fransız ve Türk 
Yunan. 

Venizelos ailesi
nin gemileri 

Venizelosun gelinine ait ol
duğu için limanımızdan Pireye 
gönderilen Navsika şilebine Yu 
nan hükumetince konulan haciz 
kararı yerine getirilmiştir. 

Hamburg limanında durdu
rulan Nikitas Rusos adındaki 
gemi de beş gün evvel Pireye 
varmış l'..ılunuyor. Bu gemi ile 
Maria Rusos şilebine ve Possi
don vapurundaki Venizelosa ait 
hisseye de haciz konulmuştur. 
Şehrimizdeki acentelere gelen 
bir habere göre, Amerikanın 
Santos limanında yükünü bo -
şaltan Maria Rusos, hareket et
miştir. Hamburga vardığı tak -
dirde, diğerleri gibi yolundan a
lıkonulacak, Yunan hükumetine 
teslim edilecektir. 

Bütçenin çabuk 
tasdik i istendi 

Belediyenin yeni yıl bütcesi 
Ankarada tetkik edilmektedir. 

Zehirli gazlara karşı Bütçe çarçabuk tasdik edilerek 
... __ · --~·- - • i1!ın.n&Mr ~·· ~wil\ ff';; ;,..B'u ee 

Kültür Bakanlığı lise, orta ve 
muaJJim mekteplerinde "zehirli geç kalınca, bir çok işlerin mev-

simi geçmekte ve yapılamamak
gazlardan korunma usulleri ve tadır. 
zehirli gazlar,, mevzulu bir ders 
okutulmasına karar vermiştir. 

Bakanlık, bu hususta tazım ge
len kitapları hazırlatmıştır. Bu 
ders kimya muallimleri taraf m
dan ve kimya dersinin bir bahsi 
olarak okutulacaktır Bu derse e· 
hemmiyet verilmesini bakanlık 
mekteplere bildirmiştir. 

750 bin lira 
Belediye hesap işleri müdür 

muavini Nail Ankaradan şehri
mize dönmüştür. Nail, Ankara
da, belediyenin, belediyeler ban 
kasından yapacağı (750) bin li
ralık istikraz işile uğraşmıştır. 
Bu husustaki muamele tekem -
mül ettirilmiştir. Hazirandan 
sonra, para, bankadan ahnabi· 
lecektir. Paranın nerelere sarf e
dileceği bir liste halinde tesbit 
edilmiştir. 

ahbaplarım peşimi bırakmazlar 
ki ... Bir iki günlük istirahat ihti
yacı için de, seyahate çıkamam 
ya ... 

Yüzü buruşuvermişti : 
- Sonra ... Sonra, hazan da 

hastalanırım... En sevmediğim, 
en korktuğum şey, hastalıktır, 

hastalanmaktır ... H a s t a 1 ı k, 
gençleri ihtiyar, güzelleri çir -
kin eder. Akan bir burun, hırla
yan bir göğüs; kızarmış, yaşa -
ran gözler; irin sarısı bir yüz ... 

Tiksinmiş gibi elini sallıyor -
du: 

- Bırak ... lnsan, kendi yüzü
ne bakmağa tahammül edemez; 
kendi kendinden iğrenir ... Kü -
çük bir kırgınlık duydum mu, 
hastalandığımı, hatta hastalana 
cagımı hissettim mi, hemen, kü
çük daireye çekilirim. Y amma, 
Emel'den başka kimse giremez. 

Göz ucuyla bakarak mırıldan
dım: 

- Gülter mi? 
Sakin ve düşük hali birden 

değişti, omuzlarım oynattı, dik 
dik baktı: 

- Sen, çok fena adamsın ... 

inkılap derslerin· 
den imtihan 

Universitede İnkılap dersleri 
dün akşam bitmiştir. İnkılap 
dersinden imtihanlar mayısın 

13 ünde başlanacaktır. Bu ders
ten muvaffak olamıyan talebe, 
bağlı bulunduğu fakülte imti
hanlarına da giremiyecektir. 

iki imtiham da veremezse 
Muallim mektebi son sınıf 

tatbikat imtihanları dünden iti
baren başlamıştır. İmtihanlar 
on gün sürecektir. 

Muallim mektebinde son sınıf 
ta iki sene dönen talebeye üçün
cü defa imtihana girmek hakkı 
verilmiştir. Ancak talebe üçün
cü sene nehari olarak devam e
decektir. 

Yumruğunu dirseğine vurdu: 
- Senden korkmuyorum; e -

vet, Gülter ... Peki, ne olacak? 
Yan yan bakarak sordu : 
- Nasıl anladın? Kızcağıza, 

bunu da söylettin mi? 
- Hayırı 
Sesinde, hınçla dolu bir titre

yiş vardı: 

- Senden, her fenalık umu -
lur. 

- Mersi! 
Baktı, baktı, tekrar eski siikfi. 

nunu aldı: 
- Evet, Gülter'den başka 

kimse girmez ... O, bana, bir ni
ne gibi, bir dadı gibi bakar ... 

- Bana, bu daireyi anlatır 
mısın? 

Ellerini ensesinde kilitlemiş
ti: 

- Yavaş yavaş, beni söyleti
yorsun, Yesari ... 

Dudaklarını bir hayali öper 
gibi uzatmıştı: 

- Ağzıma bir cigara iliştir 
ve yak! 

Cigarayı yakarken sordum: 
- Defterleri böyle mi yazdı

rıyorsun? , 

1 KUÇUK HABERLER' 

* lstanbulda salgın halinde me
nenjit yoktur. Alemdardaki hastanın 
da sari sahaya değil adi bir menenjit 
olduğu anlaşılmıştır. 

* 23 Mayıs Kızılay haftası başlı· 
yacaktır. Cemiyetin kaza başkanları 
bugün 14 de lstanbul mümessilliğin
de bir toplantı yaparak, bazı kararlar 
alacaklardır. 

• Yann saat 14 de Darüşşefaka 
l·urumu İstanbul Halkevinde bir top
lantı yapacaktır. 

* Belediye müstahdemin müdiri • 
yeti bütün esnafın muayenesini mec
buri kıldığı için Sıhhat komisyonu 
tarafından muayenelere başlanmıştır. 
Bu arada arabacıların, sandalcıların 
terzi çıraklarının da muayeneleri ya
pılacaktır. Komisyon günde 120 kişi
nin muayenesini yapmaktadır. 

• Dul, yetim ve mütekaitlerin yok 
lamalarına Malmüdürlüklerinde ba~ -
lanmıştır. Maaı sahipleri ikişer ilmü
haber doldurmakta, bunlardan birini 
nahiye müdürlüğüne, öbürünü de mal 
müdürlüğüne vermektedir. Yoklama
larda iki§er fotoğraf verilmesi de bu 
defa mecburi addedilmiştir. 

* Kültür Bakanlığı; umumi müfet
tişlerinden Reşad Nuri Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

* Universite rektörü Profesör Ce
mil Ankarndnn eehrimize dönmüstür. 
daki dilekleri taleben in lehine olarak 
halledilmiştir. Bugünlerde, Bakanlık
tan bir beklenmektedir. 

* Dün hukuk fakültesinde istatis
tik dersinden imtihan yapılmıştır. 

* Univcrs:tede ecnebi dil mekte -
binde imtihanlara bugün başlanıyor. 
Bugün A kursu fransızca imtihana 
girecektir. Bu imtihanlar iki gün süre 
cektir. Ayın 14 ünde de İngilizce, al· 
manca imt~hnnları yapılacaktır. 

* Hukuk fakültesi talebesinin yıl
lık gezintisi ayın 17 sinde YalCPıaya 
yapılacaktır. 

* Fazla telefon mükfilemelerinden 
dolayı şirketten geri alınan 192 bin 
liraya ait muamele bitmek üzeredir. 
Abonelerin yüzde beşi, haklarını bele 
diyeye vermmişlrdir. Bunların da 
haklarını belediyeye vermeleri için 
yeniden teşebbüsler yapılacaktır. 

* Haydarpaşa lissi bir binada bu
lunan İstanbul Muallim Mektebinin, 
Kadıköyünde, yeni kapanan Fransız 
Sen Jorj mektebi binasına taşınması 
düşünülmektedir. 

* 1 Mayıs Sovyet Rusyanın bay
ramında bulunmak üzer-: Moskovaya 
gitmiş olan Konya saylavı Bay Mu
zafferin reisliği altındaki heyet dün 
sabah Rusyadan dönmüşlerdir. 

* Vapurculuk idare meclisi reisi 

- Dikkatli okuyorsun ... Mer
si! 

Cigarasının dumanlarına ba
kıyordu: 

- Dört ayak merdivenle çı
kılan küçük bir antre... Sağ·da, 
geniş bir oda, solda, ondan kü
çük bir oda, arkada, ikisinin or
tası bir oda ... 

- Pencerelerde pancor var 
mı? 

Bir kahkaha attı, cigara ağ -
·zmdan düştü: 

- Sorduğuna değil, aklından 
geçenlere gülüyorum ... 

O, hatırlatmadan yeni bir ci
gara çıkardım, dudaklarına iliş
tirdim, y~ktım. O, hiç vaziyeti
ni bozmadan kırık kırık gülü -
yordu: 

- Bugün, çok uyanıklığın ü
zerinde... Evet... Koyu yeşil 
pancorlar vardır. Ve pancor ke
narlarını da sarmaşıklar sarmış
tır. 

- Hatta pancarları da ... 
- Zeki adamsın ... 
- Menfaatıma bir şey değil... 
- Fena adamsın .. 
- O da ayni kapıya çıkıyor. 

Yeni alınacak 
16 vapur 

Deniz yolları, Akay idareleri 
hesabına yeniden Avrupa tez• 
gahlarında yaptırılacak vapur· 
lar için tetkikata giden heyet 
çarşamba günü şehrimizden ha
reket edecektir. 

Heyet deniz yolları müdürü 
Sadettinin reisliği altındadır. A· 
kay müdürü Cemil, fen heyeti 
başkanı Sım, güverte müf etti• 
şi Ali heyette azadırlar. Bura· 
dan ilk önce Almanyaya gide
cekler, oradaki inşaat tezgahla
rı ile görüşeceklerdir. Sonra da, 
diğer Avrupa tezgahlarına gıdi· 
lecektir. Tetkikat neticesinde 
en uygun teklifi yapan müesse· 
seye deniz yolları için 12, Akay 
işletmesi için de 2 vapur ısmar• 
lanacaktır. 

Heyet bir ay sonra şehrimize 
dönecektir. 

Belediyeye konan haciz 
Belediyeye haciz koydurmak 

için Pariste Sen mahkemesine 
müracaat eden hamillerden Ki· 
bertin vaziyeti dün de belediye· 
de, hususi komisyon tarafından 
tetkik edilmiştir. Komisyon, bu 
hususta yakında bir karar ve • 
rerek Sen mahkemesine bildire• 
cektir. 

ilk tedrisat müfettişlerine 
zam verilecek mi? 

llk tedrisat kıdem zamlarının 
ve makam tahsisatlarının kaldı· 
nlmıyacağı hakkında son gelen 
emirde, müfettişler için, bir ka• 
yıt yoktur. Bundan evvel, kaldı• 
rılması icap ettiğine dair olan 
emirde de, müfettişler kaydı 
bulunmuyordu. Bu vaziyette, 
hazirandan itibaren ilk tedrisat 
müfettişlerine makam tahsisatı 
verilip verilmiyeceği noktası te• 
reddütle karşılanmaktadır. Va • 
ziyet bakaniıktan sorulacaktır. 

Atfn~ elçimiz Ruşen Eşrer,. 
Ünaydın, Şehrimize gelmiş ve 
dün Ankaraya gitmiştir. Ruşen 
Eşref U naydın bir hafta kadar 
Ankarada kaldıktan sonra gele• 
rek Atinaya gidecektir. 

Ru§en Ankara Ekonomi Bakanlığı ile 
tonaj işleri üzerinde görüştükten soıı 
ra şehrimize gclmi§tir. Bugün idare 
heyeti toplanarak Ruşen'i dinliyecek• 
tir. 

* Haliç Şirketi belediyeye mlira• 
caat ederek bazı teklifler yapmıştır. 
Bu tekliflerinde tirket belediyelerle 
sulh yolile anlaşmak istemekted i rı 
Halbuki mdhkcmede karar verilmelc 
Uzeredir. 

• Orta mekteb ve liselerde ikinci 
tahriri imtihanlar, dünden itibareıı 
başlanmıştır. Bu imtihanlar Mayı • 
sın sonuna kadar sürecektir. Hazi • 
randa sınıf bitirme ve mektep bitir• 
me imtihanları yapılacaktır. 

• Denizyollan idaresi müdürü Sa• 
dettin ile Akay işletmesi müdürü Ce
mil dün Ankaradan dönmüşlerdir. 

Denizcilik bayramı için bir komit• 
teşkil edilmiş ve komite dün çahş "' 
mağa başlamıştır. Tekirdağ saylavı 
Hahmi bu komiteye memur edilmiştir. 

Göz U9:Uyla soruyordu: 
- Pancorların hiç açılıp açıl• 

madıklarım neye sormuyorsun? 
- Senede bir iki kere hava• 

landmJıyordur elbette ... 
- Mükemmel... Sana, möb

lesi ile satılık bir köşkü olan bit 
mal sahibi gibi anlatayım. Sağ• 
daki geniş odanın dıvarları vi~ 
neçürüğü çuha kaplıdır. Ayiıi 
renkte kadife perdeler vardır• 
Bir köşede iistü yastıklar yığılJ 
bir divan, karşı köşede bir piy3" 
no ... 

Gülmekten kendimi alama • 
dım: 

- Evet, neye güldün? 
- Sükun ve istirahat yeri de" 

miştin de ... 
- Sükunun da kendisine Yl!° 

kışır, kendine göre bir ahenglt 
bir musikisi vardır. Budalac• 
şeyler sorma, söyleme ... Yerd~ 
ki halı, lambanın abajuru her 
ayni uyar renktedir. Yalnız. a~~ 
larında, küçük renk farkları gi7" 
zetilmiştir. Burası, kırmızı od~ 
dır. 

[Arkası var] 
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BUtçe Ayın Sonuna Kadar 
kamutay'dan Çıkacak 
A nkara, 11 (Hususi muhabinnm bildiri~~r) - Bütçe~

cümeni ça1ışmasma devam ediyor .. Encumence kabul edı· 
len 935 masraf ve varidat bilııçelen hazırlanarak basılma· 

h Verilmektedir. Kamutay aynı 18 inde toplanınca büt.~eler me
~ dagıtılacaktır. Bütçe müzakerelerine ayın 2~ unde ~
llıutay heyeti umumiyesinde bqlanacaktır. Bu müzakerelenn 
~tayda dört gün iüreceği tahmin edilmektedir. 

Bu takdirde hazirandan evvel bütçeler ikmal edilmiş olacak ve 
her- tarafa gönderilecektir. Finans Bakanlığı da memur maaşlan
lılll her tarafta haziran iptidalmda. eskisi gibi, geçikmeden me
llııırlara dağıtJlmasmı bildirecektir. 

Bütçe encümeni beyannameye tlbi olanlardan alınacak maktu 
kazanç vergisine dair llyibayı da budmağa vermiştir. 

Muhtelif maddelerden alınacak iıtihlik vergisi liyıhasınm da 
ldliye encümeninde tetkikatı bitmek üzeredir. Varidata taalHik 
tdeD bu maddeler Kamutayın ilk toplantısında müzakere edile
Cektir. Bundan sonra btitçe görüşülecektir. 
Yı Devlet demir yollan idaresi yeni teşkilitmı bitirmek üzeredir. 

de
eni tqkilit kadrosu teabit edilince devlet demir yollar bütçesi 

bütçe encümeninde tetkik edilecek, heyeti umumiyeye verile
cektir. ••• Yeni Finans Kadrosu Hazır 

Ankara, l l (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Finans Bakan
~ Maliye tetkilltı kanun Jiyıhuma baf b kadroyu tesbit et
~r. Yeni kadronun bir kumu haziranda tatbik edilmeğe bq

caktır. 

••• Şehir Ve Kasabalara 
Dikilecek Abideler 

Ankara, 10 
il (HUIUlf muhabirimiz bildiriyor) - Viliyet mahalli idareleri 
ele huual tefetddiller tardndan dikilecek abidelerin her yerin 

\lrufUDa denk ve devrimimize uypn oJmaıı. bunun için de 
)apıJacM llbidelerin projelerinin abideler lrcmilyonaaca kabul 
edildHneD '80Dl'a ite ~illi ewelce lç Bekaalıfı bir ge
el bllclirik1e villyetlere blldimıi§tl. 
~ Ylllyetlerce bu genel bildiriğin gBz önünde tutulmıya
k ışe başlanıldığı görüldüğünden İç Bakanlık bu hususta vi-

~amıf~ ve binaenaleyh tqebbüaüÖün daima y~ 
~ olan yerlerin bu tqebbiialerini ileriye bıraic

anm tavaıye etmiftir. ••• 
Hayvanlar Vergisi indirilecek 
Ankara. ~1. (~uıusi 1!1~abirimiz bildiriyor) - Hftktmet • ~ vergıaı nııbetlennı indirmek ı,-; ..... ı-;.da v..;. ___ ta hayb' 

oııı.qun . . --~-'~ • . s- .,,--.a.u -.uuu ya il' • proJeaı w~~ur. Niabetlenn mühim miktarda indirilm 
Iİ -1.--..:._..ıı!_ A--L • -:-L.~1- C-
.. ~. ~ yem ....uııoucr 936 mali senesinde tatbik r;mr· Bu maele etrafında Partinin büyük kurultaymda ha-
.... c&iifmeler olacağı tahmin olunmaktadır. 

NUfus Sayımı lçih 
Esaslı Hazırlıklar 
ayım 18 birinci teşrin cumada ya

J.>•lacak ve tasnif bir sene sUrecektlr 
[Ankara Huauef Muhabirimiz blldlrlyor] 

Ankan, 10 

~tiatik genel direktörlü
L--;,: buırlanarak ı~ Babnb
taı~ genel nüfus •ymıı 
~~·meai mezkQr bakanlık 
h°"~ tetkik edild"kten son· 
:-"' l&tatiatik genel direkıörliiiü
~~ftir. Direktörlük diğer 
~ da mrtaıeaJarmı 
-.ı IODra ta'im1ınameye 
~lclini vererek bakanlar he
.. T.~ tevdi ed ektir 't ec • 
tL....:~me bakanlar heye
~. llabal olunch ktan 10Dra 1 
~ itibaren bildin dev-
11t., ~tma teb!iğ olunacak· 
lh'.~ 811)'un hakkmda mBta· 
~ bildirmek tizere bir 
teil ~~ık mtimeasi11erin 
._.~-=~olarak ~tatistik 
ır-.ı 4irektö~lüğünde tapJanan 

mea1isini bitir iftir. 
~~:: • ser .. •edilen anu .. r 
~·~ törlü' çe tetkilr edil
~- Say-m ı-a,.•zld"fl""m 

temin eden numerotaj işi 
ekseri yerler de 

$!mdiye kadar tefti• 
J7) viliyette bu ··a ol· 
VI bir tekilde yapıldığı 

l!ll"-lt:IP. Genel direlrtör•ük 

~~~~ce;tvellerine a&e ayn 
il:' bina \'Ul.)'cıinİ 

gösteren bir istatimk de tertip 
edecektir. sayım memurJufu 
mükellefiyetinden iatiana edil -
meai lizniıgelen JVmte'er bakan
lıklarla muhabere edilerek tes
bit edilmiş ve bu husustaki liste 
bakanlar heyetinin tasvibine ar
solunm -ftgr. L'ateve ş"mendi
fer, poeta, te}kraf ve telefon, su, 
havagui, elektrik. tahlisiye. it
faiye tefldlAtı mensuptan ile ba
zı bakarıhkJann ve reaıiıS teşek
küllerin mtihim tub,lerinin me
murları da dahildir 

Nilfu sayımında kuDipı]acak 
bilGmum matbu vesaitin tekille
ri ~ direktörlükçe teabit 
edilmf' ve ihalelerine bqlanm..
tır. Sayun 1927 de olduğu gibi 
memleketin her tarafında ayni 
rinde yapTlacak ve herkes ~ u
lunduğu yerde yazılacaktır. Sa-
ymım b"tmesine kadar k"mse 
evinden dlşarlya çıkrnıyaca' tır. 
Okur vazar her ş~hıs !"&yun me
murluğu vazifea'ni kabule mec
bur olacak ve bu vazife ücretsi% 
yapılacaktır. 18 birinciteşrhı cu
ma gilnü yapılacak olan bu sa· 
ymun neticelerinin tasnif'ne 
ikinciteşrin nihavetinde baflana
cak ve tunif iti en a bir 1e11e a 
llroCekıir. / 

ATATURK 
Ankara, 11 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Atatürk'ün 
Haziranın ilk haftasından son
ra lstanbulu· şereflendinneleri 
muhtemeldir. 

• 
Ankara, 11 (A.A.) - İngiliz 

Kralı Beşinci J orjun jubilesi 
dolayısil.! Reisicumur Atatürk 
ile müşarünileyh Kral Hz. ara
sında aşağıdaki telgraflar çe . 
kilmiştir: 

Majestelerinin tahta çıkışla
rının 25 inci yddönümünü kut
ladığı bu anda kendilerine çok 
samimi tebriklerimle birlikte 
şahsi saadetleri ve Krallık ai
lesinin saadeti için olan en ha
raretli temennilerimi arzet
mekle bahtiyarun. 

Kamil A tatürlr 
Tahta çrltışnnm 25 inci ıenei 

devriyesi münasebetile vaki na 
zikine tebrik ve temennilerini
ze bütün kalbimle teşekkür e
derim. 

Georgt! ·/orj-

TUrk dili 
BUltenlerl 

Ankara, l l.A.A. - Türk dili 
araştırma kurumu genel sekre
terliğinden : 

"Türk dili,, bülteninin onun
cu aayısiyle birinci ebone yı'ı 
b · tmişdir. ikinci abone ydmın 
ilk sayım olan onbirinci "Türk 
dili,, de buılmaktadır. 

SA(;iLfK, ESENLiK 

Çocuklarda Sinir Hasta-
1 ıklar ı n ı n Sebebleri 
Çocuk büyürken. ergerdikte latrlmamabdtr. Çocuklarda sinir 

sakbyacağı şahsiyeti de yavaş hastabktarmdan b"rçoklarmm 
yavaş teşekkül eder, biçimim kökleri aite muhitindeki uygun
alır. Ayırt etmek, tenkit etmek suztuklardadır. 
kabiliyeti olmadı~ı için kuvvet- Aile sosyetenin temelidir. 
li ihtisaslar hayalinde yerleşir Sağlam, temiz düşünceli insan 
ve derinleşir, kalır. yetiştirebilecek bir terbiye an-

Çocuklan yetiştirmekle uğra- cak sıkı bağlarla yerleşmiş v_e 
şan insanlar bunları unutmama- elıtaki vuiferne dikka+ettmş aı-
lıdrr. lelerde bulunabilir • 

Aile yaşayışı dikkat olunacak • 
b:r şey Jio: Viyanah Sigmon Ç o c u k 1 a r ı n eğlencelerine 
Fröyd'ün tetkikleri, t a t b i kte de çok dikkat etmek gerektir· 
henüz su götürür yerleri olmak- Çocukların sinemaya gitmelen 
la beraber, alikavi hadiselerin sakınılacak bir şeydir. Orta 
zekinm gelişip serpiim~s·nden Amerikalılar filmlerden doğan 
ziyade sinir ve ruh hastalıkları- tehlikelere çok ehemmiyet veri
nm kökleşmesinde tesirli bir rol yorlar. Çocuklara faydalı man
oynuyor. Ailenin ahlaki hayatı- zaralar göstf'!rmek me elcsi mü 
nın çocuğun terbiyesi üzer:nde- nakaşa dışında kalır. O vasıta 
ki tesiri o tetkiklerden pek iyi ile çocukların beyinlerine ilmi, 
anlaşılıyor. Çocuğun tabii bir ai- ııhhi. hattı ahlaki bHgjler yer
le içinde yaşaması bir kere çocu- leştirilebilir. Bunlar ne kadar 
gun ahliki kurumunun temeli- faydalı ise haydutluk. adam öl
dir. Karşılıklı sevgi ile biribirine dürmek. ahlikaızlık aahne'erini 
bağlanmış anaları ile babalarına gösterenler de o kadar zararlı
bakarak c;ocuklar da onların dır. Tecrübesi olmıyan, iyiyi 
sevgilerini paylaşırlar. Ai'enin kötüden ayıramıyan, kend"s"ni 
biricik çocuğu. anasının babası- kollıyacak ruhi bir freni bulun
nm kendisine olan sevgilerine nuyan ve her gördüğü ~Y bey
rağmen, ana ile babanın arum- ninde derin izler bırakmak ka
dafci sevgi blokunu parçalayıp biliyetindeki bir yaşta olan ço
dağıt:mamabdJr. Terbiyede çe- cuklarm bu levhalan seyretme
tinlik gerektir ama sertlik uğur- leri çok tehlikelidir. Çocuğun 
suzdur .Çocuk aile ıaşayışma ka beynin işlemesinde ve yaşama
nştm'malı, onun dışında hıra- sında (tabii sevk = ensten 
lalmamahdır. Bununla beraber, hikimdir. Dışarda olan biten 
bu, çocuğun yanında aöyJenmi- teY onun beyninde derin olarak 
yecek sözleri söylemek, patavat- ~et•. ergenden ziyade 
aız davranmak demek değildir. 
Çocuğun yanmda koıiu,urken Sözlü linema sessiz fılmlerin 
onun orada bulunmatdndan çe- iyi, veya kötü tesirlerini kat
kinir gibi tavırlar göstermeme- merlqtirir. Bu hayret verici a
lidir. Bu yapışlar çocuğun baya- nat ahllk11zhğa ilet otmamalı
lini kurcalar ve hayal çocutu dır. Filmler iyi leÇilirse hem 
umulmıyac:ak uyıunaulukJara bofça vakit ıeç~ için fay
drilkler. Çocuklerm yanında dalı blr vutta olur, hem eflen
konUfUl'ken aoyul bUamakla • dinr, hem l>ğretir: hiç zaran do
ruı değerlerini gösterecek tarz- kunnuyarak. Cocuk ra mahs ·s 
da davranmalıdır. Onlar, böyle- filmlerin bu baktmdan sansör 
tikle daha yükseklere çıkm~k edilmesi çocu~~m ahlaken 
• s.__ ....... 6........ "\'""• 1J.a,.,,. .. '1 ... '-.la&.. --..ı y~t:.i.ı;~'-n• ~o.rdla\. e<\en 

DOGOUGUM GONI 
1 ı Mayııta doğdum. Daha 

doğrusu doğmUfum. Anam öyle 
söyler ve nüfus kiadnnda öyle 
yazılıdır. Bir cuma günü imi§. 
Öğle namazından sonra. 

Bir tatil günde doğduğuma 
göre tembel ve rahatı arar bir 
adam olmam liznngeleceğini 
söyleyecekler vardu belki. La -
kin iş tersinedir. Cuma pazar 
dememiş, yolumda yürümüşüm. 
Şu halde ben de aksini iddia e
derim. İçinizde Astroloji deni -
len "ilmi nücum" bilenler varsa 
Mayıs ayınd .. doğanların talile
ri hakkında beni tenvir edebilir
ler ... 

Bana sorarsanız Mayısta doğ 
muş olmamdan ne yerinir, ne de 
övünürüm. Yalnız dün beni kut
lulayan anamın elini öperken 
dedim ki; 

- Anacığım! Şu beni doğur: 
duğuna teşekkür ederim. Benim 
yerime başka birini c!oğurabilir
din. Lakin bir şey var ld; onu 
sana söylemeden ı•miyece • 
ğim. Ne olurdu beni Nf une 
sonra doğuraydın. Acelen ney
di bu kadar erken beni diJnyaya 
ıetirmede? •• 

Gerçek hepimisin aıraama gö
re r0Dl.4tizmadan. mideden, bar· 
saktan, yorgunluktan ettiğimia 
şikiyetlerin ucu hep erken doğ
maya dayanır. Bunun 1Uçu bize 
ait değil iken jJubetini hep biz 
çekeriz ... Nedir bu hilkat kanu
nundaki haksızlık? 

Dünyaya ne zaman gelmek 
istediğimi bana sorsalardı: Ya 
bir am evvel isterdim; ya ya • 
rnn 8111" IODra ••• 

Acaba bunu bizim okuyucula· 
ra 80l'lalar onlar ne diiftinGr • 
ler? 

8. FELEK 

AtatUrk'ün 
Telyazısı 

Dil devriminin ıeçirdiği bil
tthı defifmeleri içinde toplayan 
"T.iirk dı1i,, bU1teniqe abone ol· 
mak yoliyle bu bflyUk ulusal 
devrime ilgi göstermiş olanla
t"Tn ·l"'"; uıl ;dn <l~ abonelerini 
yenueyeceKlerıne ınanıyoruz. 

Birinci abone Jdı iÇirtde a
bone merkezinin iki -- de
fitmesi ylizünden ftktinde- bül-

ortaya yakışacak bir kültür ve en müesısir vasrtalardandır~ Ana, Anqra, 11. A_. A. - Reisi· 
bir fafıaiyet ka•nmak için •tef- .,..,_ c:bı çocuia örnek olnaa.lı· cüaiur Atatürk Uo hak ~ .. 
ler. O~ac:aldmımı chKatie &6- dlr. ~ aa.ı btr &nek oJ- n...- ...,..l&f ~ı.. 
zetmeli. UluaaJ tıinldtls, ~ .__ ~ yedf ıııııa. RNl:l ti o1tilfmGffik: 
labeler, tarih. okunnlar. Bu qa- 6riıek oıma&, hem tavırlan. ha- Rqmetlu Birinci Gazi Bu-tenlerini &Wnpılf o1anJarm ad

lan yeniden Drilet Bunnevine lan yürekli yapar, göftialerini reketleri kontrol edilmelidir. retleri, hak Kralı. 
kabartır. Ama romanlar, onlan, Baylemiftim, ç o c u k t a k i Ailei kraUyelerile dost fıa1C 
hele ~e gençlik için diye akıl muvuenemliğinin vey• ru. milletini mevindiren me8ud bi
yuılmış ve pek çok rağbet gör- hi bozgunluğun kökü, aile için- diaeyi sevinçle öfrendim. Zati 
müş olanlan ellerine almasmlar. deki uygunauzhıktadir. Onun hqmetanelerinin, Kraliçe ve 
Bunlar gençlere sararb bir uya- için çocukta akıl muvazenesi~li- · genç Veliahd hazretlerinin lılı
nıklık verir. Cinıt eorgula.da ii gi>rünce •ıle muhitini aaaştı- hat ve aonauz saadetleri hak· 
yalandan ukmmaJıdır. Alelide nna f8fl!Ulymıa. Birçok ı"nir kmda samimi temennileriaU tak 
onlardan bahsetmemeli, çocu- hutabklan, nevrozlar aradan elime müureat ederim. 

g&ıderilmiftir. Abenelsimis i
çinde ebik uyı .mu. oWılar 
kalm'fla on1erm da hemen ku· 
rum genel lekreterlijine adlan 
ile adreslerini ve hangi sayıyı 
ahnadıldannı bildinnelerini di
leriz. Yeni yıl aboneleri için la
tanbulda Ankara caddesinde 
Türk kitabcılık limitet firketi 
merkez edinilmifdir. Aboneleri
ni Yem1emek İltiyenler, eskiden 
abone olduklannı da bildirerek 

ğun ihtiyacına ve anlayışına gö- çıkar. KAMAL ATATORK 
re lüzumu olan feyler yanlış an- Dr. Ruequklu Hakkı Ozel Kamil Atatürk Hazretleri, ====-=-==-==------=----------=----= Zati devletlerinin nUiklne Cam ve k4Qıt tebriklerinden çok mütetıua • Ticaret odaları 
Kongresi Fabrikası oldum. Yürekden teşekkürleri

mi sunar ve aaadetinizın ctm-
bu fİJ'ket müdürlilğüne yazmalı- Ankara, 1 ı (Hmuai mubabi- Ankara, l 1 (HUIU8i muhabi-
dırlar. rimiz bildiriyor)_ Ekonomi rimiz bildiriyor) - Ekonomi 
B~tenin abonesi on sayı için Bakanlığı 25 Mayısta Ankara • Bakanlıf1 gümrük tarife kanu • 

ilç liradır. Türkiye içinde abone da toplanacak olan Ticaret O. dnun~ 324' 328, 498 inci mad-
olanlardan aynca posta paı ası elenni değiştiren bir kanun 
alınnıu. dası kongresi bazırlıklarmı bi • projesi hazulamqtır. Bakanlık 

BWtenin yeni yılı içinde ikin- tirmiıtir. Viliyetlerdeki alika- bu proje ile 3 ay sonra faaliyete 
ci Türk dili kurultayında okun- darlara lbmıgelen talimat ve • geçecek olan cam ve kiğıt fab-
muş olan değerli tezlerden bir rilmiıtir. rikalanmız mamulltmm ecnebi 
çoğu çıkanlacak, kal'fllıklar kla- malDia rekabet edebilmesini te-
~,derleme dergisi, ekler der- Eriş geliyor min için memlekete 10kulacak 
gıaı hazırhklarma dair bir çok sargılık kiğıt, matbaa kiğıdı 
malOmat bulunacaktır. Bütün Ankara, 11 (Hususi muhabi- ve keailmeiniş yazı kiğıdı, ayna 
abonelerimi& geçen yılda rimis bniiriyor) - lı Bankuı ve mağua camlan otomobil ve 
daha önemli olacak olan yeni yıl GeneJ direktöril Muammer E- laireye mahsus camlar hakkın • 
abonesine ilgi göstereceklerini rit bir iki gtin kalmak üzere la- ~ olan üçte. ~ miktarmdaki 
şüphesiz uyarız. tanbula hareket etmiıtir 1 ~ ~nın tam olarak •· 
------ ---------- • uawwamı ıstemektedir. 

latanbul Sa ı 1 Nemini ,.,. o n yeni yaptlaoak bin• proje'erl lolnden yu~ ,,. 

mıyla dost ve kODlfu Türkiye. 
nin ikbali hakkmdaki öz diklek· 
lerime inanmanızı rica ederim. 

GAZI 
Temyiz mahkemesi 

Ankara, 11 (Huauai mubabl· 
rimiz bildiriyor) - Eildfebirde 
bulunan temyiz mahkemeainhı 
eylülde Ankaraya tapnacap an 
laşılmaktadır. 

KÜÇÜK ANKARAI 
HABERLERi _j 
Ankara, 10 (Tan) - Parll

mentolar birliği Türk ınıP'l P
nel kurulu kamutay ldl~IAI 
sinde bir toplantı vapm~ <ıe
neral Naci E J dek iz i.ıa .... 
anlığı ~tında yap~•aba 

ı:oplantıda Mihri Pektaf anıYak
kat kat plik VUileSiDi ........ 

Ollun d ı~uaum• proje kaunmttttr. Bu prOJe Mimar Aaım KllmDrcU 
un ur. "'dllye blnaaınU1 lnllnillzdlld hazlNA~..- infUına bllflan.:aktır. 

ve grup rem Necip Ali Ciiçib 
p:upwı faaliyeti. ve 4'tanbul 
konfennai hPJanda kurula iza. 
hat verım. ve izahatı alika ile 
dinlemniştir. Bunun üzerine 
grup niamnamesinde bazı de
fitiklilder yapdmı' ve devrenin 
defitnieai münasebetiyle yeni 
ida~ ~ti lec;ilmiRtir. ~ 
neticeıı şudur: Bac-kan: Nec"p 
Ali Küçüka, Baekan vekilleri· 
N .. aci Eldekia, Ahmet Ihsan To~ 
goz, umumf kltiıı: Zeki il.at 
Alsan. muhuipt Mazhar -..ııı~ 
azalar: Nlzmı .l~ Fad ... 

l ~: Mustafa Şeref.~ S.. 

• 
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KENDi KENDiMiZE ÇAllVORUZ] 
Beklediğimiz'r Ne ? 

Ses... 1 

a 

PUL PARASI 
" TAN " m tefrikası : 20. 

Yazan: Aziz Hüdayi Akaemir 

Alman Kadınını Ele Geçiren Ve 
İngilizlere Veren Bir Mühendistir 

Her akşam saat 20 de radyo
yu açarım. Piyanonun ılık ve 
titrek sesine kanşan tatlı türkü
lerle kulağımın pasını, gönlü . 
mün yasını gideririm. 

Işittiğim türküler; benim ken 
di illerimin türküleridir. Duydı.ı 

Reis Mr. Wilsona 
17 Jl1art 1917 

"Hall gerçek bir zekadır. Yer 
yüzünde bunun bir eşini daha 
!bulmak mümkün değildir. Eğer 
bunun yaptığı yüce işleri anlat
mak istesem bir kitaba bile sığ
<lıramam. Fakat böyle bir kitap 
yazılabilse şimdiye kadar yazı
lanların en harikulfıdesi olur. 
Bi~ daha söylüyorum. Hail bir 
tanrı vergisidir. Gizli servisin 
öbür ajanlarını bununla ölçer
sek onlar birer çocuk gibi kalır
lar. Eğer harpten sonra yaşar
sam ve Hall'in zekası da onu tı
marhaneye götürmezse onunla 
bir haf ta kadar ıssız bir yerde 
!kalmak, ona bazı şeyler sohnak 
benim için çok değerli bir dilek
tir. Bana aç;acağı gizlilikleri 
yazar, ölmez bir ün alırdım. 

l-Iall'e gelince o da tarihin ken
disine ayırdığı sahifede yerini 
almış olurdu. 

Önda bir mucize hali var. ln
sanın içini açık bir kitap gil 
okuyor. Gözlerinde us ermez 
bir yüzü var. 

Hali kendince en gizli gördü
ğü bazı kağıtları bir zarfa ko
yup mühürliyerek üzerine "20 
yıl sonra açılacaktır" diye yaz
mıştır. lçincle kim bilir daha ne 
gizliliklerin saklandığı bu meş
hur kasanın açıldığım görmek 
için daha yirmi yıl yaşamak is
tedigime şaşar mısınız? 

Gönülden dostunuz 
Walter H. Page" 

Lord Balfour Edinbuı•:g unı-
versitesinde verdiği bir konf e-

• ransta demişti ki: " ... Alman ko 
dunun açılması menfaatler da
vasına yapılan ulu, değer biçil
mez bir yararlrktır. Şaşılacak 
bir şeydir ki, bu yararlıktan do
layı şimdiye kadar kimse mü
kafat görmemiştir ... " Mükafat 
gören olsaydı gizlilik meydana 
çıkmış olurdu. 

Fransızların iddiasma bakı
lırsa bu kodu ele geçiren ve 
3nahtarile beraber İngilizlere 
veren adam çok değerli genç 
bir mühendis olan Alexandre 
Szek'dir. 

Acaba ? 
Alexandrc Szek bir A vustur

yalının oğlu ise de İngilterede 
doğmuştur. Genel savaş kuru
nunda V iyanada babasının ya
nında otururken bir gün apan
sız evleri basılıyor. Evinde ken
disinin bulup yaptığı yeni bir 
telsiz makinası buluyorlar. Bu 
makinayı yalnız kendisi işlete
biliyor. ö sıralarda telsiz tel -
graf henüz başlangıçta bulun -
<luğundan Szek'in makinası bü
yük bir terakki göstermekte 
idi. Szek'in babası Avusturya 
:imparatorunun iyi dostlarından 
c.lması, Almanlara bir inan ve 
güven vermiş olduğundan genç 
mühendisi Belçikadaki telsiz 
merkezlerine alıyorlar. Szek 
kendi makinasile İtilaf Devlet
lerinin telsiz muhaberelerini 
çalmağa başlıyor. Fakat İntel
licens Servis ajanları boş dur
muyor. Yavaş yavaş Szek'in 
zihnini çeliyorlar. 

ğı düşündü. Fakat kitap kur
şun kaplı, yerinden kalkmıya
cak, götürülemiyecek kertede 
ağırdı. Başka bir em aradılar 
ve korkulu olmakla beraber ya
pılabilecek olan emi buldular: 
''Geceleri azar azar kodun kop
yesini alacak ve tümlenince a
lıp kaçacaktı." 

Bir aralık Almanlar şüphe -
lendiler. 1915 Nisanında Szek'i 
lıir kahvede otururken Alman 

m ve kime tabi olduklarını bu
rada uzun uzadıya anlatmak 
gerekmez. Harp mıntakası ta
mamen askeri idare altında ol
duğuna göre her iki kurumun 
önce başkumandanlığa ve gizli 
istihbaratın aynı zamanda siya
sal ve esas makama bağlı bulu
nacağı tabii'dir. 

Askeri istihbarata gelince, bu 
nun harpte nasıl çalışacağı ve 
ne işler e-öreceği hakkınr.~ 

içerisinde gizli yazı burunan parto dU~mesl 
polisi birdenbire tutup merke- Fransız zabitlerinden M. Pake
ze götürdü. Üstünü başını ara- nin yazdığı kitabı 12 yıl önce 
dılar, bir şey bulamadılar. Fa- tiirkçeye çevirmiştim. Orada et
kat kontrespionaj zabiti, Szek'in raflı malfunat vardır. 
gözünü yıldırmak için dedi ki: 

- Eğer bir daha merkezden 
uzaklaşırsan ölüm cezası giye
ceksin. 

Bununla beraber Szek isini 
bırakmadı. Aylarca çalıştıktan 
ve kodun esaslı yerlerini kopye 
ettikten sonra 14 Ağustosta 
Bclcikadan kacu ve Hollanda
ya gcc;ti\ücn sonra .... -.,.v~ -won-

ra? .... Ezek kayboldu. lngil • 
tereye geçti mi? Kodu İngiliz
lere verebildi mi? Belli değil. 

15 Ağustos 1915 denberi Szek 
meydanda yoktur. Gercek kodıı 
almış mıdır? Kodu Almanlar 
Szek'in eline bırakmışlar mıy

dı? Szek Hollandaya geçebil<li 
mi? Yoksa Almanların elektrik· 
li tellerine takılarak kömür mü 
oldu? Bu sorguları Fransızlar 
da henüz açmış değillerdir. On
lar büyük gizliliğin meydana 
çıkmaması için İntellicens tara
fından öldürüldüğüne ihtimal 
vermektedirler. Szek kodu ver
mişse ondan sonra veya verme
den önce Alman istihbaratı ta
rafından öldürülmüş olması da 
hatıra gelir. Yine Fransız istih
baratçılarından birinin anlattı
ğına göre Szek Alman kodunu 
25000 İngiliz lirasına satmış 
ve. birkaç yıl sonra, yaptığın:ı 
pişman olarak kendisini öldür
müştür. Bu söz hiç inanılır gibi 
değildir. Bütün bu karanlıkla
rın da 1938 de açılacağını uma
rak bekliyelim. 

Gizli istihbarat ile resmi ve 
askeri istihbarc:tın harp halin
de ve harp mıntakasında nas1J 
birleştiklerini, nasıl çalıştıkları-

iKiNCi BOL OM 
CASUSLUK 

-1-

Casus kimdir? 
Casusu herkes başka başka 

~~~-&.-•JI ~- 11•• 

dolaşıp şu biçime girecektır: 

"Casus, gizlice düşman içine so
kularak oradaki işleri. vaziyetle
ri öğrenip veyahut bazı vesika
lar alıp şeflerine veren kimse
dir. 

Vaşingtcııda İngiliz sefiri Pa
ge'in bir telgrafı var; Bir "B,, 
şifresinden bahsediyor ki Bern
sdorff demektir. Bir Fransız 
yazıcısı buna dayanarak B. i. S. 
2. işaretleri Bernsdorff'un gizli 
imzasıdır diyor; çok yanlıştıı;. 
Bundan anlaşılıyor ki, bu Fran
sız bütün tahminlerinde yanıl
maktadır. 

İngiliz sefirleri 16 son kanun
da ve ondan sonra Zimmerman
nm Meksikaya çektiği telgrafla
rı olduğu gibi tercüme ve neş
rettiler. 

Zimmermann çektiği telgra
fın dirim ve ölüm işi olduğunu 
bilmediği için bir yandan isveç
Büenos Ayres - Vaşington kab
losu ile, öbür yandan Amerika 
siyasal yolu ile doğruca Berlin
den Vaşingtona ve bir de Ame
rika telsiz istasyonlariyle yolla
mıştı. Vesikanın mahiyetine ba
kılırsa Amerika siyasal yolu ile 
gönderilmesi tabii tehlikeli idi. 

[ Arkas: var j 

Bugün SARAY sinemasında - -- ı 
Mevsimin en büyUk muvaffakiyetini kazanmu; olan 1 

KARVOKA 1 

- ve 2 adet MiKE MAVS filmi 
- Sen şu masum, zavallı am •ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııı•ıııı•ıııı•ıııı• 

Belçikayı çiğneyip ezen Alman § H a r i k H a Y a t K a z a ve O t o m o b i 1 ! 
lara değil, bize hizmet etmeli- : -.-
sin, insan vicdanı sana bunu bu- Sigortalanmzı Galatada Ünyon Hanında Kain 

ğum ses, bana hiç yaba!1cı ol . 
mayan sestir. Istanbul radyo · 
sunda, ne vaki ttenberi, bosu bo
şuna aradığım, boşu boşuna bek 
lediğım bu öz musikiyi, aramız· 
da on günlük yol olan KırımtJan 
dinlemek, biraz acı da gelse. 
ben o sesi, dinlemek icin, saat 
20 yi iple çektiğim oluyor. 

Çünkü kendi varlığımı, gölge 
olan geçmişin bütün izlerini bu 
este, bir tel üstüne top!anmı~ 
yağmur damlaları gibi sıra sıra 
dizilmiş buluyorum. 

Kırım radyosunda; ulusal 
konser ancak yirmi dakika sürü-
yor. Basık bir Tatar diliyle, fa. 
kat ezgileri yürekte yer bırakan 
bir söylenişle bize kendi türkü
lerimizi batı tekniğine uydura -
rak tatlı tatlı sunan bu sesi, ken
di radyolarımızda ne vakit din
leyebileceğiz? 

Hangi gün, biz de İstanbul ve 
Ankara radyolarını açar açmaz 
tango ve rumbadan başka türk
çe sözlü bir türkü duyacağız? 

Yaptığı büyük işlerle, bütün 
yeryüzünde, ilerlemek isteyen 
uluslara tek örnek olan Atatürk . ' 
gazelı, peşrevi, semaiyi, taksi -
mi, Türk müziğinden attığı gün 
kompozitörlerimiz, yeni öz mü-
zik için hazırlığa başlamalı de
ğil miydiler? Kırımdaki stüdyo
dan gelen ses, apaçık söyliye -
lim, bizi doyurmuyor. 

TürküJerimizi armonize ede -
ek b' ··ı · ·1 .f uu.r.ı ~ZCQ9e1ıa1Wii'\Mf ler ~tdf-1\6 

daha ne bekliyorlar? .•• 

Salahaddin GUngör 

Evin parasını 
Verdim, içine 
Giremiyorum 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
" Beyoğlunda Hüseyinağada 

Küçük duvarcı Arnavut çıkma
zında 1-11 numaralı bir evim 
var. Bu evi 29 ikinci teşrin 1934 
Ziraat bankasından müzayede 
ile iki bin lira vererek aldım. 
Parayı ye belediye harcını da 
ayni dakikada tesviye ettim. 

Evin fer ağ muamelesini yap
mak üzere tapuya gittiğim za-
man şunları öğrendim: Ev 1931 
senesinde emlaki milliye tarafın 
dan 3100 lira mukabilinde sekiz 
taksitle Davut kaptan isminde 
bir zata satılmış ve Davut kap
tan da bir taksitini vererek or -
tadan tagayyüp etmiş. Tapu cm 
laki milliye müdürlüğüne bu sa-
tışın hükümsüz olduğunu bildir
miş, emlaki milliye müdürlüğü 
Davut kaptanı aramak üzere Be 
yoğlu kaymakamlığına ve Ma . 
liye vekaletine tezkere yazmış. 

Evi alalı altı ay geçtiği halde, 
ne eve tesahüp edebiliyorum, ne 
de parayı geri veriyorlar!.. Gay
ri mübadiller cemiyetinden em
laki milliyeye müracaat etmek
liğimi söylediler. Emlaki miUi-
yeye müracaat ettim. Muamele
nin "derdesti ikmal,, bulundu -
ğunu söylediler. Altı aydır bek
liyorum, daha ne kadar bekliye
vim ve kime müracaat edeyim? 

yurur, diyorlar. 1 U N y O N S 1 G O R T A S 1 N A yaptırınız. - ========================== 1 
. -. Peki, diyor, benden ne iş 1 Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
ıstıyorsunuz? 

- Alman kodunu ver, diyor- • • 1 
Dr. Hafız Cemal 

ne gibi kötülükler yapacağını 
lar. Bu kod Almanların daha 1 u N y o N 
bize öğretir ve biz de bu kötü- 1 
]ilklerin önünü almağa çalışı- = 

~ Kumpanyasına bir ke~e uğramadan sigorta yaptırmayınız. ~ 
i Telefon : 4.4888. 3222 : 
•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ııııııııı•ıııı•ıııı•• 

rız. 

Szek ilk önce Alman kod ki
tabını olduğu gibi ahP. kaçma-

o~hilıye mÜ1enassısı 
1 Cumadan başka günlerde saat 1 {2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 

Divan yolu N o. 118. 
Muayenehane ve ev telefonu: 

22398. Kışlık telefonu 21044. 
3220 

" T a n " okurlarından birisi 
nze yazıyor: 

"Tan'da okumuştuk. Bayın
Jırhk Bakanlığı İstanbuldaki 
'mtiyazlı Şirketler müfettişli
line bir buyrultu yazarak müş
erilere verecekleri para mak-
buzlarına yapıştırdıkları pulla-
ın parasını Damga kanununa 
~öre müşterilerden almayıp 
ı:endileri tesviye etmeleri ıa . 
·ımgeldiğini bildirmiş. 

Hatta siz buna güvenerek 
'd iğer şirketlere tatbik edilen 

bu kanun hükmü neden Sular 
idaresine tatbik edilmiyor? di
ye de (Ne dersiniz?) sütunun
la sormuştunuz. 
Bakınız işe ki; sirketler es -

dsi gibi pul parr ,, gene 
müşterilerden alrı ve on 
para eksik verirs mesela 
~azi keseceklerini emekte-
dirler. Dün banr ~n bir tah· 
~itdarın verdiğ ~u havagazı 
nakhuzunu size gönderiye -

rum: 
Kuruş 

924 Gaz bedeli 
30 Saat kirası ( ?) 
15 Şube borusu kirası 
5 Pul esmam 

132 Hükumet resmi 

1106 Yekun 

Burada da görülüyor ki ptı 
parasını ben verdim. Şu halde. 
şirketlere B a y ı n d r r 1 ı k Bı: 
kanlığındaıı böyı .. uır emir göı 
derildiği doğru değil mi? Esas 
yoksa neden yazdınız? Esas 
varsa bu şirket neden bu emrı 
tatbik etmez?. Bana bir cevaL 
verir misiniz?. 

Bu okuyucunun sorgusun; 
bir karşılık veremeyiz. Bun, 
olsa olsa İmtiyazlı Şirketle 
müfettişi cevab verir ... Bari c 
na soralım: Bay müfettiş bt 
na: 

Siz ne dersiniz·, 

Komiserin istedikleri 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

evrakı isyanı onun hazırladıcrmı 
kafi derecede ispat etmektedir. 
V enizelos, Plastiras ile beraber 
isyanın reisi idi.Plastiras'm bir
çok defalar Yunan hudutlarını 
aşmak istediği, sahte bir isim 
altında Sofya'ya kadar geldiği, 
kendi nüfuzu altında bulunanla
rı isyana sevkettiği sabit olmuş
tur. 

Bunlardan sonra Moskovitis 
i~e Argiropulos ve Burdaras ge
lır. Ben, bunları da, Venizelos 
ile Piastiras derecesinde isyanın 
hazırlanmasında mes'ul tutuyo
n\oıı:ıf'cAnauki•.i~ M;ıcia.is.;.W
dır. Kunduros ise donanmada 
Venizelosun komiseri olarak bu
lunuyordu. Venizelosun oğlu 
Kiryakos Venizelos ise isyanda 
methali olduğunu, ortada bir 
harp korkusu olmadığı halde sa
hibi olduğu gemileri harp tehli
kesine karşı sigorta etmekle 
mes'uliyetini bizzat ispat etmiş 
oluyor. Yalnız şurasını da gözö
nünde tutmak gerektir, Kirya· 
kos, babasının nüfuzu altında 
bulunuyordu. 

Hükumet komiseri kafi dere· 
c::!de delil olmadığı için Y anno
pulos ile Yassonidis ve Havi
nis'i isyanı hazırlamakla mes'ul 
tutmamaktadır. Fakat bunlar 
isyandan haberdardılar ve isyan 
olacağını haber vermemişlerdir. 

Pire meb 'uslarmdan Dendi
dakis, Marsellos, Savidis ve Av
ram hakkında hükumet komi
seri beraet kararı istedi. Bunlar 
sadece muhalefet yapmışlardı 
ve nutuklar söylemişlerdi. Fa
kat Hacıbeys halkı isyana teş
vik ediyor, bu harekti ise ceza 
kanununun 7 4 ncü maddesine 
dokunuyordu. 

Giparis'e gelince, onun da a
leyhine hicbir delil yoktu. Elef. 
teron Vim~ ile Atinaiki Nca ga· 
zetelerinin sahibi Lambrakis. 
gazeteleri ile sadece şiddet11 
muhalif makaleler yazmıştır. 
Fakat hükumet komiserince 
bunlar birer suç teşkil ctm.emek
tedir. Karapanayotis ile Leonar
dos ve Meksis'i, hükumet komi
seri suçlular arasında görmekle 
havret ettiğini söylüvor. Bunla
rı~ hepsi. onca masu.mdur. 

Hükumet komiseri buncan 
sonra siyasi fırkalar reislerinin 
mes'uliyet derecelerini şöyle 
tahlil etmiştir: 

gitmek istediğini söyledi. Filha
kika iç işleri bakanı Bay Rallıs 
tarafından tanzim edilen gizli 
sansör, onun Selanik ile yaptıöı 
• b 

ıki telefon görüşmesini dinle· 
miş, ve oraya hakikaten mitingi 
men için gitmek istediği tahak· 
kuk etmiştir. Binaenaleyh, aley· 
hine ithama delil olacak bir şey 
yoktur. Sofulis'e gelince, onun 
tesadüfen asiler arasında bulun• 
duğu kanaatine vardım. Gona .. 
tas aleyhine yegane iddia, bir 
toplantıda Plastiras lehine al· 
kışlamış olmasıdır. Bu da bit
R~w11-:8H~l.ru ı~e';ir!a,,'1:~ 
tı toplantılarına gidiyordu. Ni
çin gidiyordu? Orada olan bite
ni bilmiyor muydu? isyan patla-
dıktan sonra niçin saklandı? Bü
tün diğer siyasi fırkalar reisleri 
de onun gibi yaptılar ve isyanı 
mahkum etmediler. Eğer Veni-
zelosun bu hareketini fena bul
duklarına dair bir beyanname 
neşretmiş olsaydılar belki de is
yan Makcdonyaya sirayet et· 
mezdi. Bu noktadan bunların 
mahkftmiyetini isterim. 

Bay Strimler, sadece Sofulic; 
hakkında mahkemenin müsa
mahakar olmasını, diğerleri için 
şu cezaları istemiştir: Elef ter· 
vos Venizelos ve Nikola Plasti· 
~as: İdam; Moskovitis, Argiro
pulos, Burdaras, Çanakakis, 
Maris ve Kunduros müebbet kü· 
rek, Kiryakos V cnizelos için ba· 
basının nüfuzu altında olduğu 
nazarı itibara alınarak asgari 
ceza olan sekiz sene hapis -
bunların hepsi Burdaras müs
tesna firari bulunmaktadırlar ve 
cezalan gıryaben istenmektedir 
- Y oanidis beş sene Hacibeys 
iki sene hapis; Havinis hakkın· 
da mahkeme ne münasip görür· 
se o kadar ceza verilecektir; Mi· 
lonas dört ay; Kafandaris sıh· 
hati gözönünde tutularak bir 
ay; Papanastasiyu beş ay, Go
natas için sekiz sene hapis. 

Hükumet komiseri Stimber
den sonra, hukuk bakımmdaJ1 
komiser muavini StamatopuloS 
da söz almış ve mahkum edile .. 
ceklerin mallarından para ceza .. 
tarı da alınmasını istemiştir. 

Bundan sonra vakit de geç ol: 
duğundan mahkeme celsesiıı• 
tatil etmiştir. 

Fikret ADIL - Kafandaris ile Milona~'m 
alevhine hicbir delil voktur. Pa
pana~tasiyu şic:ırletli ·bir muh.,lif • ""'!!!!!!!!!!!!!!~!!!!i~~!!!!ii!!!i!!!~~~ • 
tir fakat cok siddetli bir m11ha- D O K T O R 
lif oluşu. isvan ne methaldar ol- Hu 011 k,1 Ha• k U .. zn 
maı-ma delalet etmez Emn;vet il 1 111 

müdiriveti memurları. onun Se- Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
tanikte yapılacak miting-İ hazır- karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
lamak üzere gitm~k nivetindc maralı apartımanda ı numara. 
o 1 d uğun u söy 1ü yorl ar. Kendisi • !!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!ii!!!!~_.--:::;3=~2~1-d; ise bu mitingi menetmek için 
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BALKAN KONSEYi TOPLANTISI 

"Birimizin Felaketi Hepimizin Felaket.dir, 
Bükreşte Bağllllk için Çahşacağız,, 

Maksimos, Yevtiç, Çaldaris Balkan Andlaşma
sının Amaçlarını Bir Daha Tebarüz Ettirdiler 
b Bükreş, 11 (A.A.) - Yuna. 
aş murahhası Maksimos Bük

~eşe yardığında (Üniversul) ga
l ete.sıne aşağıdaki sözleri söy -
eınıştir: 

1 "Romanyaya geldiğimden do 
ayı çok sevinçliyim. Romany2.
~ın bu kadar kısa bir zaman için 
~ her alanda elde ettiği ilerle
k· elere çok özden hayranım. 1-
~ncı Karolun idaresi altında 

11 
°ınanya, Avrupa siyasa ala -

b ~nda herkesin tanıdığı, saydığı 
ır ınevki kazandı. 

1 
liadiseler bütün Balkan uJus

arx arasında sıkı ve sağlam bir 
s~.lışına birliği lüzumunu her 
gun daha çok anlatmaktadır. 
Bağlılanmızm bizim yanları· 

lllızı sevgi ile çevirdiklerini gör
f1ekle çok bahtiyar olduk.Biz;nı 
0annnız şudur: 
. lier birimizin felaketi öbürle

r:iz için de öyledir. Yalnız i
". e olan sevgimden dolayı de
gıı, bizim Balkanlardaki yeni 
Yaşayışımızın bir beldeki ola -
fak ta acunun önünde kendisini f Österen bağlılık duygusile Bal-
an dostlarnnıza minnetli oluşuru bildirmek için bu fırsatı kul. 
anıyorum. 

1 
Bükreşte de yine bağlılık yo

Unda çalışacağız.,.. 
lllerimizin öteden beri bir tek 

~teki olmuştur. Tabii haklarının 
orunması, banşm kurumlandı
~~ması ve sınırların güvenliği, 
(;)alkan anlaşmasının asığ birli
. ve gitgide artan arsıulusal Ö· 

• 1·P.}i ur ... r..n oo~ J1t1.-ısl~r.. hiz;lüiioe 
~ re Bükreşte toplamaktadır A 

'}< Ilı • a acımız, kararlarımızı Balkan 
nlaşnnında, banşta ve arsıulu-

taı · b' l'~· llı ış ır ıgınde daha etkin yap-
aktır.,, 
Bükreş 11 (AA) _ "D' · 11 ' • • ımı-

h eata,, gazet~s.i Yugoslavya 
~ aşbakanı Y eçtıçm şu diyevini 
azmaktadır: 

'13uBirge . asığlarmuz yolunda 
li k_reşe ılk defa geliyor deği
fi. tn. Buraya gelmekle duydu-
~ urn . . sa sevıncı arttıran bir şey var-
Y 0 da Romanya ile Yugoslav
an~ın küçük. a.n~a~ma ve Balkan 
tu~Şması gıbı ıkı sağlam ku -
:Ya kda bulunmalarıdır. Roman
ttı anıusal düşününü uzun za • 
'B·~an beri tanıyorum. 

rea ukreş, 11 (A.A.) - "Heu
laş~tuelle., dergisi Balkan an
qyı ;~ı konseyinin toplantısına 
Yu r ıgı dünkü numarasında 
beı~a~ ~aşbakanı Çaldarisin bir 

,,~sını yazmaktadır: 
kara nl~şmamızın temeli olan 
lan eşiık her birimizle ilişiği o
lti v ar~ıulusal meselelerin tetki
ltarae 

1 
unlar etrafında faydalı 

Sok ~ ~r alma.k imkanlarım r. 
illin b:. a.~ar ~ıze vermiştir. G. 
~ltıd uyuk sıyasa meseleleri dı
lan~· Ankarada geçende top • 
~in kış olan ekonomi konseyimi 
işi dear~:ı~nnı yerine getirmek 
<laki kgoruşülecektir. Aramız -
~Olune onomik münasebetlerin 
~i ba ... ~ konması ve genişletilme-
1le, gt~runa_mız lazım gelen ilgi 
lık işi ekte olduğumuz yakın· 
§liPhen~ çalışacağız. Böylece hiç 
tek 0~ız faydalı neticeler vere
~qYac ~ Yakınlık planımızı da
ltul°tll~gıınız sağlam bir temel 

ş olacağız. 
Ca2:et . 
~u··, e.er·n yazdıkları 

1" ·~re!:: ı aaıeteı "Jf.' 1 (A.A.) - Sabah 
. :cnsey~r.ı, Balkan anlaşması . 
t,?oıttn:1~1n .. çalısmasma uzun ve 1 
~ 1tı il 't r ozgülemekte konse · 
tıc,.._ • otorumun b.. .!k b. . 
1 

.,, "Ve a uyu ır o 
11rı Pr flllekte ve bu oturuma • 
~~~tı ;gr~~d~ oranlamış ol:ın 
ı:giinüe~tı~ını ve dört saat sür

dirler elırterek kaydeylemek 
l:>irn·. 

ıncata g . . d a· azetesuun e ı · 

Romanya Dış BakanhCı b'nası 

ği Jİbi dört Balkan çalışmaları 
bitinceye kadar tam bir gizlilik 
göstermeye karar vermiş olduk
larından dolayı çalışmalar hak
kında hiç bir şey sızmadığını, 
yalnız konseyin küçük anlaşma 
ile olan sıkı dayanışmayı berkit 
meye yaraya\:ak kararlar alaca
ğı, yakında Romada toplanacak 
olan konferansa karşı durumu
nu ve sınırlan inanca altına a -
lan Avrupa misakları ile Bulo-a-. o 
nstan, Macaristan ve A vustur -
yanın tekrar silahlanma isteği 
karşısındaki tutumunu ilendire
ceğini oranlanmaktadır. 

Ayni gazete, dört Balkan dev 
leti arasında tam bir anlaşma ol 

duğunu ilave etmektedir. 
Universal gazetesi, Balkan 

anlaşması devletlerinin bu mü-
nasebetle de ara1 laki tam 
görüş birliğini, r ı.imal kar-
şısında ve Ron rleransına 
ait olan arsıulusa. sele üstün 
de biribirinden ayrı •• ıaz bir var
lık olduklarını berkiteceklerini 
söylemektedir. 

Bu gazete, uluslar kurumu 
konseyinin 20 Mayıs tarihinde 
toplanma devresinin küçük an
laşma ile Balkan anlaşması a . 
runtaklarına yeniden toplan -
mak ve Laval ile görüş teatisin
de bulunmak fırsatım verdiğini 
yazmaktadır . 

o 1 
Fran_sız gazeteleri, Laval'in soğuk bir 
şekılde kabul ed: diğini yazıyorlar 
Varşova, 11 (A.A.) - Mer 

kez istasyonunda bekleyen hal- j 
kın kalabalığından kurtulmak i
çin L.avalin bulunduğu vagon, 
şa:k. ıstasyonuna kadar çekil
mıştır. 

Laval ve Beck, Fransız dele
gelerinin oturacağı Avrupa ote· 
ilne gitmişlerdir. Beck, Lavalin 
şerefine büyük bir ziyafet ver -
miştir. 

Resmi konuşmalar bugün baş 
layacaktır. 

Radyo ile yayılan bir söyle -
vinde Lava! demiştir ki: 

"Moskova, Varşova ziyaret • 
!erimizin amacı, uluslar arasın
da lüzumlu olan yakınlaşmayı 
ve Avrupada kollektif emniyeti 
temin içindir. Fransız politikası 
hiç kimsenin aleyhinde değildir. 
Bu politika, bir teki bile ayni . 
maksızın bütün hükumetlerin, 
sulhün berkiştirilmesi işinin el. 

,SIZ OIŞ bakam La\· 

ehistan dış bakam Bec. 
Ovr gazetesi diyor ki: 
- V !1rşova istasyonunda pek 

• .1. emruyet tedbirleri alınmıştı. 
Fransız bakanının gelişini g·· • h or-
m~g~ emen hiç kimse gelme . 
mı~tı: Fransız • Leh münasebet. 
lerının şekli, Alman _ Leh ya . 
k~nlaşmasmı, ölçülmesi müşkül 
hır derecede aı ttırmıştır. Bu ya
kınlaşın~,. a?i yasal hadiseler· 
de kendısını göstermektedir. 

Fransız - Leh münaseb tl . 
b"C . . e erı 
~ un ~amımıyetlerini kaybet • 

n:ıı.şlerdı. Şim~i gazeteler ve el
çılıkler ancak ış ve diplomasi li
sanını kullanmaktadırlar y 
1 k • ap~ 
a~ onuşmalar Fransız. Leh 
muna~ebetlerinin gergin hava -
sını gıdermeğe muvaffak olur 
l~rsa, herkes kendisini bahtiyar 
bılecektir. 

. Eko ~ö Pari gazetesinde Per
cınaks dıyor ki: 

,ı etmeleri amacını gütm 
t ...... ır.,, 

Paris, 11 (A.A.) - Gazete 
ler, Varşovada Lavale yapılan 
sessiz kabul resminden bahset • 
mektedirler, 

- Laval terbiyeli fakat aynı 
am~n.da. soğuk bir şekilde ka

bul edı~dı. !stasyonda ve sokak
larda hıç kımse yoktu. Gazete
le~-, .Fransız. bakanının geliş sa
at1?,1 ve ~erıni yazmamışlardır. 
Umanıte gazetesi

1 
Mareşal 

ÖZ TURKÇE 

ÖRNEKLER 

OSMAnLICA 

Uçak fabrikalarında 

Londra, 11 (A.A.) - Hava 
Bakanlığı, tayyare yapan fahri 
kalara bir tamim gönderip, sipa 
rislerin tesliminde acele davran 
m~larını bildirmiştir. Bu fabri -
katarın eshamı borsada tereffü 
gösterdikleri için, yakında yeni 
sipariş alacakları tahmin edili
yor. 

Uçak fabrikalarında 
Londra 11- Hava Bakanlığı 

uçak yapan fabri~·alara bir ge . 
nelge gönderdi. İsmarlanan u . 
cakların tesellümünde çabuk 
davranmalarını bildirdi. Fahri . 
katarın aksiyonları borsada yük 
ı;eliyor; yakında yeni ısmarla 
mc.lar v' leceği tasın ediliyoı 

italya Habeşistana Karşı 
Kul anacak? Kuvvet mi 

ingiltere ve Fransa, italya nezaınde 
-'')stça bir teşebbüste bulurıacav 

Habeş Genga~er-~er'nden bir grup 

Adis Abeba, 9 (Tan) - ltal- işinin öneği olan bu işten Ulu· 

k 
J d müstemleke müsteşarının, lar Kurumunun ağır surette mü 

Hava uvvetleri İtalyan Saylav Meclisinde yap- teessir olmasından korkmakta 
tığı hakaret dolu söyleve ait 7 ve Avrupanın sıyasal vaziyeti -

Londra, 11 (A.A.) - Salahi • 
yettar mahafile göre Avam Ka
marasının 25 Mayıs müzakere -
sinde İngiltere hükumeti 1934 
.nuhtırasına sadık kalacaktır. 

1 Bu muhtıra daimi silahsızlan • 
ma komisyonu iki seneden evvel 
bütün hava kuvvetlerinin ilga -
sına karar vermediği takdirde, 
her memleketin bir hava ordu -
suna malik olmaya mezuniyeti
ni ve her mem1 "1""t için sekiz 
senede tahakku '!bilecek bir 
had tesbitini tazammun etmek
tedir. 1934 de prensipler Alman
yaya sekiz sene zarfında diğer 
devletlerle müsavat teminine 
imkan verdiği halde bugün Al
man istihsalatına bir had tayin 
etmek icab edecektir. İnP-iltere
nin derhal ittihazını tekrf ettiöi 
tedbirler bir anlaşma vuku bul
duğu takdirde geciktirilecektir. 
Bundan başka daha evvel bir 
hava karşılıklı yardtm andlaş -
ması akdedilmek icab edecek • 
tir . 

A 1 m an 
Müstemlekeleri 

Londra, 11 (A.A.) - Çıkarı-
lan bazı haberlerin aksine ola

' rak, İngiltere hükumeti Cenev· 
rede, Almanya, arasında Liber
ya 'nm da bulunduğu müstemle
keler verilmesi işini ortaya atını 
yacaktır . . 

Bugünkü arsıulusal durumun 
kafi. derecede karışık olduğu, ve 
yenı kararsızlıklar, anlaşama . 
mazhklar doğuracak bir işin ko
nuşulması hiç uygun olmadığı 
ı. atırlatılmaktadır. 

Ölüm cezasından 
Kurtulanlar 

Atina, 11 (Hususi muhabiri
miz bildiriyor) - Dün divanı 
harp tarafından idama mahkum 
edilen Papasoğlu ve Tarihirakis 
Cumurreisi tarafından affedil
mişlerdir. 

Pesmazoğ ı u 
Finans bakanı oldu 

Atina, 11 - Pesmazoğlu Fi
n?ns. b~kanı olarak kabineye 
gınnıştır. 

Pilsudski'yi Fransız Ba•<am ile 
bir konuşmadan kaçmakla it
ham eder7k, Laval'in, Le~.is
tanı tatmın eder ' en Fransız
Rus andlaı:;rıı ... r• , zaaf· d .... 

cı uşur-

mekder ounu yazmakta-
cl:r. 

Varşova, 11 ~.A. _ Lavd'in 
Varşovada geçırdiği ilk .. 
Beck tardfından verilen b~' 

ff 
.ı zı-

ya e~teıı r.onıd yarılarak ;">ar
lak hır k.~b11I rc"nıİ .,,e l .t'. ·ı 

• • ~ )l • rı -
mı~tır. Daşbakan. hiib1m•t .. , 
ıerı vÇ> .. kc.- , u' e 

··~ yu .. e.~ memmlcrla or-
dıı yu~c!:;ek ~"bitleri 11e f'. .. 
g 

.
1 

. ı an;)ız 
azetecı en bu resimde hazır bu 

1 urımuşlar ·ltr. 

Mayısta Romadan gelen bir tel- nin ince olduğu bir zamanda 1-
siz üzerine, Habeş hükumeti, talyanın, sonu şüpheli bir Afri-
1 ~al yanın Adis-Abeba elçisine ka macerası için kuvvetlerini is
bır protesto notası verdi, bu no- raf etmesini tenkit etmektedir. 
tada deniliyor ki: Koloni işleriyle meşgul olan 

"1928 muahedesi hükümleri - İtalyanın bir anlaşamamazlık 
ı:i icra etmemiş olmakla resmi karşısında kalabilecek A vustur
I talyan hatibi tarafından itti . yayı koruyamamak durumuna 
ha-:ı edilen Habeşistan, bilakis düfsmesinden korkulmaktadır . 
bu muahedenin tatbikı için U • ngiltere, İtalyan - Habeş me 
luslar Kurumunun hakemliğini selesinin hallinin, Uluslar Ku -
istemek mecburiyetinde kalmış- rumuna değil, fakat bizzat İtal
tır. İtalyan müsteşarının anar - yaya düştüğüne dair olan İtalya 
sik bir devlet diye tavsif ettiği iddiasını kabul etmemektedir. 
Ethiopia şimdiki anlaşmamaz - Londra, 11 (A.A.)-ltalya ile 
lıkta barışıcı ve düzgün vaziyet Habeşistan tarafından prensib 
almıştır; hakeme baş vurulması itibarile kabul ediimiş olan; fa
nı birçok defa istemiş ve buna kat Habeş imperatorunun Ro -
muvaffak olamamıştır. İtalya • maya göndermiş olduğu son no
nrn askeri hazırlıklarına rağ . talya rağmen henüz tahakkuk 
me-ı bitaraf bir otoritenin ha . ettirilmiyen muhtelit hakem ko 
kemliğ·ine müracaat etmek, a- misyonunun bir an evvel teşkili
naqik bir devletin işi değildir. ni istemek maksadile, Fransa i-

128 muahedesine göre Desa, le lngilterenin bugünlerde İtal· 
Vl Arsab yolunu inşa etmemiş ya hükumeti nezdinde dostça te 
olmakla ittiham edilmek isteni- şebbüste bulunacakları haber a
len Ethiopia, eksperler arasında lmmıştır. 
;Hif··..ln;r!:L hm:ul.Q s~hn~m\t} ol- Bu komisyon teşekkül ett: v . 

masmdan mesul tutulamas Ethi tak?irde, uzayıp gitme~; .11 

opia'nın, Gallas Somalies Sida- netıceler doğurabilecek olan bu 
no vilayetlerini barbarca istis _ gü~kü durumun üzerinde iyi bir 
mar ettiği hakkındaki ittiham t:~ur yapacağı bilhassa kayde .. 
da doğru değildir. Bu vilayet _ dılmektedir. 
ler, bir7r müstemleke gibi değil. Habe~istana gCSnderilen 
~abeş ımperatorluğu vilayetle. sif ahlar 
rıyle tamamile müsavi olarak i-
dare olunuyor. İtalyan müste . , Roı;ı~, 11 (A.A.) - Giomale 
şarı 1928 muahedesindeki !tal d İtalıa ~ın yazdığına göre, ka. 
?~n imzas~nın ltalyaya yükledi nunusanıdcn bugüne değin, Av
gı mecbunyeti ve Uluslar Ku . rupadan Habeşistana 10,000 
rumu azası olmak itibarile taah- mavzer, 2,000,000 fişek, 200 ta
hüt ettiği Ethiopia istiklal ve ne d.e mitralyöz gönderilmiştir. 
mülki tamamlığına riayeti red Aynı gazete, Almanyanın, gaz 
ve inkar ediyor.,, ~e patlayıcı maddeler yapxlmal\ 

Londra, 11 {A.A.) _ Eko dö uzere, Habeşistana kimyevi maa 
Paris muhabiri, 1 talya _ Habe . deler satmış olduğunu da ilave 
ş.i~t~n B;nlaşamamazhğının hal- e~?1ektedir. Daha birçok mitral
ıı .. ıç.~n bır Fransız - İngiliz teşeb yoz, tayyare topu, Yunkcrs tay
b1:1su yapılacağını bildirmekte - yare ve tanklar, yolda bulunu
~ır. İtalyanın, Eritre'yi Soma . ~onnuş. Habeşistan, satın aldı
nye bağlamak için Harar ve Ö- gı bu eşyanın kar~ılığını beş se
~aden'i elde etmek maksadiyle ~e~~ ve mal ile, bilhassa kahve 
ıcabında kuvvet kullanacaö-ın; ı~e odeyecckmiş. Giomale d'!ta· 
muhakkak bildinnektedir ı:. Iı:ı. Avrupa bankalarından biri • 

İngiliz hükumeti, l"'" • nm Habeşistan hesabına iş gör 
mekte olduğ"unu zannediyor. 

Yl - ASiLERi 

Divanıharp Yeni idam 
Verdi Kararları 

Atina, 11 (Hususi mul b. · ı .. miz bi'dır· ) _ D . 1~ ır~· sene, Cumurreısınin yaveri Mi • 
ni m hakeme ed e~.ız asılerı- ralay Kivotos ile Tersane ku . 
dün geç vakit hii~~·· .~ nıha:p ~~~dan muavini Miralay Pino· 
tir. Bu hükme ... uı~u .verm ~- tı.s ı beşer sene küreğe ve hepsi· 
to muhrib. .. g~ı~ Nıkı Torpı - nın de rütbelerinin kaldırılması· 

P 
w1 ı su~a~ısı kaymakam na karar verilmiştir. 

.apazog.u (Nıkı muhribi tepe- . 
smde dolaşan tayyareye tesıım .Atına, ıı. (Hususi) - Atina 
bayrağı çektikten sonra tayya Dıvanıharbınde muhakeme edil 
re yaklaşınca bombardıman et- mekte bulunan Cumuriyeti Ko
mişti) ile firari Demestihas'ın ruma dernekleri muhtelif şube
yaveri olup isyana iştirak etmİ· feri reis .Je azalarından bazılan 
ven ve Liberal Knrrleolavt b~-.m· 2 sene ile dört av arasında muh
dan yaralayan Trikirakis veca- telif cezalara mahkum ed·ı · 
h f

. • . J .k. ı mış 
en ırarı vısamıra iJcmestına:.-: ! ı şube reisi de bera t · · ' 

Kolyaksis, Miralay Halkiyopu e etmıc;tır. 
los, Prikorakis, ~~ki cumurbaş· Az edilen memur.ar 
kanı Kunduryotısın oğlu kay . Atina ıı (H ~ 
makam Kundurvotis ile virnıi hareketi' usu .. ı) -:-- Isy:ın Varşova, 11. A.A. - Dış işler 

~akam Beck, sabahleyin Laval 
ı e uzun bir görüşme yapmışlar
dır. Bu görüşmelere öğleden 
sonra devam edilecektir. 

i~i büyük ı:ütbede deniz zabitle- yapmadı~Js~~~~da vazıfeler.~ni 
rı gıyaben ıdama, bircok zabit beledi . . . an .. dola~ı dort 
ler de müebbet ve yirmi sene d'· .. ye re~sı .11~ dort nahı ve mii 
.küreğe, Amiral Russen'ni yirmi uru az1!e?ımıştır. Giridin trakli 

yon va ısı de azledilmiştir. 
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"M El N KAMPF,, 

KAVGAM 
H i t 1 e r' i n y a z d ı ğ ı k i ta b 

[BU ESERDE iLERi 
SURÜLEN DÜŞÜNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BUTON DÜNYADA DE
DlKODU UY ANDIR • 
MIŞ SiYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Hitler 1919 dan 1921 e kadar 
burjuva partilerin tertip ettikle
ri bu şekildeki toplantılara gi • 
der ve bu hitabet nümayişleri • 
nin tertip tarzını hiç beğenmez
di. Bir kere az çok dolu salon • 
daki dinleyicilerin hemen hepsi 
aynı partiden idiler. Adeta uyuk 
layan bir salonda çoğu yekne • 
sak bir sesle okunmuş, gazete 
mekalelerine benzeyen n·;tuk • 
lar söylenirdi. Bir cümle silsilesi 
içinde şöyle bir parça enerjik bir 
ifadeye, yahut hiç olmazsa, hal
kın hoşuna gidecek şekilde ha
fiften güldürücü bir latifeye ras-
lanmazdı. Hitler, kitabında 
Leipzig muharebesini hatırla • 
mak için tertip edilmiş bir top
lantıdan bahseder. Ağır tavırlı 
redingotlu üç zatın riyaset etti: 
ği bu toplantıda ihtiyar bir pro
fesör ihtizar halindeki sesi ile 
uzun bir nesir okumuştu. Tabe
:lilmiş olsaydı, bu nutuk belki 
yi edebiyat amatörlerinin hak
ı olarak hoşlarına gidebilirdi, 
·akat bu şekilde söylendiği za -
'1'.lan, dinleyiciler üzerinde bir 
nünevvim tesiri yaptı. 

Hitler bu nutukları, çocuklu
ğunda zorla kendisine içirilmek 
istenen balıkyağma benzetir.Bu 
balıkyağım yutmak lazımdır, 

vutulursa faydası görülecektir. 
•'akat o ne ağır kokudur, o ne 

kerih tattdrr. Alman milletini 
paket yapıp ta bir salona koysa
lar. kimse dışarıya çıkmıyacak 
tarzda kap~\a~ da snn...iirlu \rapa. 

salar, belki bir kaç asır sonra 
bu neviden nutukların bir tesiri 
görülür. Hitler kendi hesabına 
bu şerait dahilinde hayatı tat -
maktansa, Almanlrk sıfatından 
vazgeçmeyi tercih ettiğini açık
ça söyler. "Bereket versin halk, 
mai mukaddesten kaçan şeytan 
gibi, böyle içtimalardan kaçı -
yordu.,, 

Hitler'in cüretkarane idaresi 
altmda Milli Sosyalist partisi -
nin tertip ettiği içtimalar ise 
bambaşka idi. Bu toplantılar öy · 
le sükunet havası içinde geç -
mezdi. Kavga, gürültü e!!sik ol
mazdı. Burjuva partilerin top -
lantılarında olduğu gibi vatani 
bir d ü a ile nihayet bulmazdı. 
Hitlerin istediği milli taassubu 
bir infilak halinde fışkırtmak • 
tı. Bunun için de sükfuıet hava
sı yerine şiddet havası uyandır
mak, kendisinin parçalanması 
pahasına, bir şeyler parçala -
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yumuşak, konforlu değildir. Bu
radaki rahatını belki orada bu -
lamıyacaksın. Fakat burada bu
lamadığın gönül rahatına da o
rada kavuşacaksın. Görünüşe 
göre, bence, geçici bir buhran 
içindesin. Bunun acılarım anlı
yorum. Fakat yaşın, bilgin sana 
en büyük sermaye olabilir. Ha· 
yatın seni bıraktığı yerden ken
dine yeni bir hayat kurabilirsin. 

Muhtar başını avuçlarının ı
çine almış, dinliyordu. 

Turgut devam etti: 
- Anlıyorum ki burada iş • 

kence içindesin. Seni kurtaracak 
mucize sönmüştür. Yalnız, yaşa
mak ve yeni ümitlere bağlan -
mak imkanı kesilmiş değildir. 
Dünkü renkli ve çiçekli hayatı
nı pek çabuk kazanamazsın, fa. 
kat şerefli bir insan gibi yaşa -
111ak için çalışacak vaktin var. 
Hayatta hiç bir şey devamlı de-

mak lazımdı. 
Burjuvaları ayaklandırmak 

sosyalistleri kızdırmak içi~ 
toplantıları haber veren afişler-
de kırmızı renk kullanmak 
"mücadele ve zaferin timsali ~
l~n,, gamalı haç, partinin teşki
latına kendilerine daima şiddet 
telkin edilen gençlerden mürek
kep hücum kıtalan ilave etmek. 
bütün bunlar azim ve şiddet ira
desini şaşaasıyle gösteren şey • 
lerdi. 

Bayrak meselesi de uzun mü
nakaşalara yol açtı. Burjuva 
partiler, Alman cumhuriyetinin 
kabul etti ği kırmızı. siyah ve 
a ltm rengi beğenm iyorlar, Al • 
man ImparatorJuğunun bayra -
ğını çekiyorlardı. Yalnız bu bay 
raktaki altın rengini beyaza çe
virmişlerdi. Gerçi Hitler, eski 
bir asker olmak itibarile. bu mil
li renklere derin bir bağlılık 
gösteriyordu. Fikrince renkler 
hiç bir zaman bu kadar güzel bir 
şekilde bir araya getirilememis
tir. Fakat sadece imparatorluJk 
bayrağına da saplanıp kalm~k 
ta doğru değildi. Der ki: 

"Hiç te şerefli olmayan şe 
rait dahilinde Marksizme mağ 
IUp olmuş bir rejimin alameti 
Marksizmi ezmeğe azmetmiş in
sanlara yaraşamazdı. O kadar 
muharebelerden ve feda edilen 
canlardan sonra her kendini ~; . 

len Almanın gözünde daha kud
siyet kesbeden bu renkler, ikti
ham edilecek ileri bir mücadele 
ile telif edilemez. Ben, burjuva 
partilerin kana atlan hilaf ma o
larak, Alman milletinin bayrağı 
m kaybetmesini hakiki bır saa
det telakki ediyordum. Biz a::ı • 
cak talihin, bütün zamanların 
en şerefli harp bayrağını, pic;; bir 
fuhuş odasında yatak çarşafı ol
mak zilletinden kurtardı ".ima 
b\l'tUn Kaıuı1111Ar;.1.:- '"-...9'--. .......... ~---

riz. Onun için kendini satan, 
vatandaşlarım satan şımdiki 
Reich hükumetinin kahraman -
lık ve şeref timsali olan siyah. 
beyaz, kırmızı bayrağı çekmesi· 
ne müsaade edemeyiz . ., 

Hitler bii hayli nabızlar yok
ladııktan sonra, nihayet mim 
sosyalist partisinin bayrağı me
selesinde en iyi bir hal çaresini 
buldu. Bu bayrak imparatorluk 
Almanyasmın üç rengini yeni 
bir şekilde muhafaza ediyordu. 
Kırmızı bir zemin ortasında be
yaz renk, merkezde de siyah 
gamalı haç. Kırımızı ve beyazın 
bayrakta işgal edeceği saha, ga 
malı haçın büyüklüğü Hitler'i 
hayli me§ıgul etmiş ve en niha
yet takarrür eden bayrak par
tinin alameti olarak kabul edil
miştir. 

r Arkası var l 

ğildir. Tesadüfler, hadiseler in
san emeğini hiçe indirebilir. Fa. 
kat mücadele etmemiz laznn. 

Turgut ağır ağır söylerken 
gözleri dalıyordu. Belliydi ki i
çinden geliyor, arkadaşım kur
tarmak endişelerini hissediyor • 
du: 

- Biliyorsun ki ben lstanbu
Ia gezmek, eğlenmek için gel -
dlın ve çok teşekkür ederim ki 
bana karı koca iyi bir yer göster 
diniz ... Bugünkü vaziyetınizde 
seni yalnız bırakmayı arkadaslı
ğa yediremem. Sen buhran için
desin. Kendin için akla yakın o
lanı düşünemezsin. Hislerine, 
heyecanlarına kapılırsın Fakat 
ben öyle değilim. Yapılması 
mümkün olan şeyi düşünürüm. 
Eğer vaziyetinde benden glz1i 
kalmış başka köşe yoksa tutula
cak yol budur. Salonların ]avan
ta kokulan seni boğdu. Gel bir 
az da neft, gaz kokusu içinde ya-
şa ... 

Onun sükunetle, emniy .. tle 
anlatışı Muhtar Arifi yumu~atI
yordu. Başım kaldırdı. Goıle • 
rinde bir ışık belirmişti. _.__ 

ADLiYEDE 

Zaptı okumadan 
imza etmişi 

Y edikule maliye baş memuru 
Cemal ve tahakkuk memuru 
Hüsnü ve arkadaşlarma vazife 
halinde hakaret etmetken suçlu 
Adilin muhakemesi dün üçüncü 
cezada yapıldı. 

Maliye memurlarından bir 
çok kimseler, dinlendiler. Bu a
rada dinlenen bir memur, Adi
lin memurlara hakaret ettiğini 
işitmediğini söylemişti. 

Bunun üzerine şahidin altın -
da kendi imzası olan zabıt okun 
du. Zabıtta, Adilin memurlara 
hakaret ettiği yazılı idi. 

Hakim. şahide sordu: 
- Siz bu zaptı okumadan mı 

imza ettiniz? 
- Evet... Doğrusu okuma -

drrn. 
- lVIemursunuz. Dairenize 

ait evrakı okur, öyle imza eder
siniz değil mi? 

- Eveti 
- O halde bunu neden oku -

madınız? 

-Arkadaşlar, yazmışlar. Sen 
de imzala, dediler. İmzaladım. 

Hakim Hikmet, bunun üzeri
ne şahide: 

- Mahkeme, size tenbihte 
·bulunuyor, bir daha böyle şey 
yapmazsınız. dedi. 
Duruşma, gelmiyen şahitle

rin çağınlmasma kaldı. 
* Sultanahmette, Şeftali so

kağında oturan Ayşeye fazla 
morfin vermek suretile ölümü -
ne;. sebep olmaktan suçlu hasta 
bakıcı Katerin aleyhine açılan 
davaya, dün de üçüncü cezada 
bakıldı. 

Ayşeyi, kolu kangren olmuş 
vaziyette gören Hapishane baş
hekimi İbrahim Zati şahit ola • 
rak dinlendi. İbrahim Zati, mor
fin iğnesinin açtığı yaranın 
böyle bir enfüzyon yapabilece -
ğini, bununla beraber harici bir 
tesir ile olması da mümkün bu
lunduğunu söyledi. 
.. S~çlu _hastabakrcı, Ayşenin 
u~erındekı çamaşırların çok kir
li ve pire lekelerile dolu olduğu
nu ileri sürdü. 

.1.oranun .ı[,cı,u uuna ccve1.p ve• 

rerek: 

- Ayşe fakir, fakat temiz bir 
kadındı, dedi. 
Duruşma, diğer şahitlere teb 

li~at için kaldı. 
* Sarıyerde esrarlı bir şekilde 

öldürülen Elmasyan hakkındaki 
tahkikat henüz bir adım ilen 
gitmemiştir. Nezaret altına alı
nan bahçıvan Mehmetle Enve
rin cinayette alakaları olmadı
ğı anlaşıldığından her ikisi de 
serbest bırakılmışlardır. 

Tahk!kata, başka cepheler • 
den devam edilmektedir. 

* Civoni isminde birinin evin
de arama yapıldığı zaman tavan 
arasında 32 torba esrar, 2 çak
mak, bir ta banca, 4 kurşun bu
lunmuştu. Civaninin muhake -
mesi dün sekizinci ihtisas mah
kemesinde bitirildi. Suçlu, bir 
sene hapise, 6280 lira para ce
zası ödemeğe mahkum edildi. 

* Erar satmak ve içmekten 
suçlu Nazirenin duruşması dün 

Turgut cesaretlenerek devam 
etti: 

- Oraları şık, zevkine düş -
kün bir kadının yaşayacağı yer
ler değildir. Onun için diyorum 
ki karım burada bırakırsm. Sık 
sık mektuplaşırsımz. Bu, ikiniz 
için de iyi olur. Sevgini.z k .ıv • 
vetlenir. Biri birini özleyen geuç 
nişanlılar gibi kavuştuğunuz 
gün yirmi yaş heyecanını du
yarsınız. 

Muhtar Arif, gözlerinde~i ışı
ğı kaybetmiyerek düşünüyordu. 

Birdenbire eliyle bir işaret 
yaptı ve süratle kalktı. Kendi 
hususi dairesine geçen kalın ka
dife perdenin arkasında kaybol
du. 

Turgut yalnız kalrmştı. Fakat 
çok beklemedi. 

Binanın derinliğinde kaybo ·. 
lan ayak sesleri uzaktan gene 
duyuldu. Yaklaştı, perde kımıl

. dadı ve bu defa Muhtar Arifin 
yanında N adya'nm al tın başı da 
göründü. 

Güzel Rus kadını çok değiş • 
mişti. Anlaşılıyordu ki gezip 
tozmasına rağmen, bu geçen 

Sovyet Artistle
ri ne Atatürk'ün 
Hediyeleri 

DONKU KONSER 
Cumhur Başkanı Kamal Ata

türk, memleketimizde misafir 
bulunan Sovyet Rus musiki sa
natkarlarına birer cigara taba
kası hediye ederek, yüksek ilti
fatlarını izhar etmişlerdir. 
Kamaı Atatürkün hediye et

tiği tabakalar, dün, vali muavi
ni Rükneddin tarafından sanat
karlara verilmiştir. Dost ve kıy
metli Sovyet misafirlerimiz Bü
yük Onder Atatürkün bu iltifat
larından dolayı sonsuz saygıla
rının arzedilmesini vali muavi
ninden dilemişlerdir. 

Arkanof'un beyanah 
Dost Sovyet sanatkarları rei

si ve devlet operası müdür mu
avini Arkanof dün Türk ga7.ete
ci1eri şerefine Perapalasta bir 
çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette İstanbul gazetele • 
rinin tanınmış muharrirleri bu
lunmuştur. 

. Konuşma esnasında Arkanof. 
Tıirkiyede gördüğü iyi karşılan 
mad~n çok sevindiğini söylemiş 
ve bılhassa demiştir ki: 

"Memleketinize gelmeden ev
vel burada nası] bir dinleyici 
bulacağımız hususunda hiç bir 
fikrim yoktu. Fakat gerek hal
kınızın en teknik parçalan ha 
kikaten büyük bir anlayışla 
dinlediğini büyük bir memnu . 
niyetle gördük. Ankarada. lz
mırde ve burada bize gösterilen 
büyük iyi kabulü biz yalnız sa
natimize karşı gösterilmiş bir 
alaka tarzında değil. fakat Sov
yet. ·Türk dostluğuna karşı gös 
t~rılen büyük bir teveccüh şek
lınde telakki etmekteyiz. 

Ankarada Büyük Önderinizin 
ve diğer büyüklerinizin gayet i
yi iltifatlarına mazhar olduk. 
Burada da vali muavini bize Bü-
yük Onderinizin lfıtfettiği hatı
raları getirdi. Bundan fevkala • 
de mütehassisiz. Bu tahassüsü • 
müzü sizin vasıtanızla açıkça bir 
daha bildirmek isteriz. Ankara. 

R~.tX~~iY-..if~~Jcöffln§ftası 1-i~'R: 
kında tetkikler yaptık. Ve bun
dan büyük bir zevk duyduk.,, 

Konservatuvarda konser 
Sanatkarlar dün öğleden son

ra İstanbul konservatuvarını 
ziyaret etmişler, orada bir kon
ser vermişlerdir. 

Konservatuvar müdürü Yu • 
suf Ziya ile konservatuvar mu
allimleri kendilerini karşılaya
rak ikramda bulunmuşlardır. 

Sanatkarlar konservatuvarda 
geç vakte kadar kalmışlar, bir 
çok sınıflara da girerek talebe
lerle görüşmüşlerdir. 

sekizinci ihtisas mahkemesinde 
bitirildi. Kadın, bir sene hapi . 
se, 200 lira para cezasına mah
kum oldu. 

* Esrarcılıktan suçlu İbrahi
min dün yapılan muhakemesin
de 18 şahit dinlendi. Duruşma 
müdafaa şahitleri için başka gü
ne kaldı. 

günlerin hadiseleri onu da sars
mıştı. Fakat bu biraz solmuş gö
rünen güzellikte birkaç gün ön
ceki o parlak canlılıktan daha 
çok samimiyet vardı. 

Bu geçen kırk sekiz saat onu 
biraz daha kadın yapmıştı. 

Ağır ve tutuk adımlarla yü . 
rüyordu. Kocasının bu yeni, fa. 
kat candan arkadaşım kendile
rine artık bir sırdaş görmeğe 
karar vermiş gibiydi. 

Soluk bir tebessümle elini u
zatarak sordu: 

- Muhtara nelerden bahset
missiniz siz? 

Sesinde durgunluk, ekşilik 
vardı. 

Devam etti: 
- Onu alıp götürmek. karrsr

nı d~ burada vapyalnız. rlüsman 
lar arasınria bırakmak mı isti
yorsunuz? 

Muhtar Arif yrrtık, ezik bir 
sesle mırıldandı: 

- Seni dünyada bırakmam 
Biraz evvel Turguda onu söylü
yordum. 

Nadya onu dinlemez görüne· 
rek Turguda döndü: 

TAYYARE PiYANGO 
DÜN ÇEKiLEN iKRA 
NUMARALARINI Y AZtYO 

Tayyare piyangosunun on do
kuzuncu tertıb bırinci keşıdesı 
dün yapılmıştır. Diğer kısmı da 
bu sabah saat dokuz buçukta çe 
kilecektir. Dün kazanan numa
raları sırasile yazıyoruz: 

25.000 lira kazanan 
26263 

15.000 lira kazanan 
20853 

12.000 lira kazanan 
15452 

500 lira kazananlar 
4302 6209 8484 19203 21219 

150 lira kazananlar 
54 4258 9586 12279 12393 

20462 21321 22852 22942 27895 
28163 231933 

76 
8103 

19736 
22447 

15 
220 
680 

1635 
2175 
3340 
4538 
5846 
8070 
9054 

10301 
11963 
13407 
15017 
16546 
17922 
19977 
21022 
21845 
23305 
24148 
25207 
26884 
27778 
28880 
29572 

101 

100 lira kazananlar 
1049 3750 3773 4019 

l0819 125 J7 17191 19 ~ u6 
19817 19959 21523 22195 
23158 27778 29019 29651 

50 lira kazananlar 
54 76 85 141 

349 392 457 476 
871 1122 1365 1 H2 

1690 1706 179(1 1994 
2178 2242 2658 2970 
419 7 4400 4430 4515 
45 J7 4834 5520 5778 
5960 6735 7075 7294 
8230 8462 8765 9039 
9274 9639 10118 10226 

10487 10622 10635 11526 
12073 12085 129~9 13135 
13540 13992 14168 14611 
15494 16137 16387 16449 
16828 16871 17346 17650 
18011 18825 18940 19537 
20359 20495 2084Ç 20908 
21276 21321 21481 21833 
21916 22129 22222 22810 
23427 23502 23568 24050 
24399 24859 24900 25072 
25995 25442 26148 26872 
27222 27318 27452 27506 
28088 28106 28427 28582 
29224 29239 29364 29438 
29060 

30 lira kazananlar 
349 457 476 680 

P OL ı S 

Aksarayda bir 
Ev yıklldı 

__ .Aksaı:aY..da::Kiicük ıanl?'a bos 
lahın oturduğu evin yanındaki 
sur duvarı dün öğleden sonra 
gürültü ile yıkılmış ve evin bir 
kısmını çökertmiştir. Evde kim
se bulunmadığı için insan kaybı 
yoktur. 

* Tahtakalede oturan seyyar 
börekçi Mustafa Kağıthaneye 
giderken muvazenesini kaybede 
rek vapurdan denize düşmüşse 
de kurtarılmıştır. 

iki Japon kumandanı geldi 
Japon hükumeti dünyanın as

keri vaziyeti hakkında tetkikat· 
ta bulunmak üzere Avrupaya 
bir çok askeri heyetler gönder
miştir. 

Bu heyet azasından topçu 
kumandam Katsuo Nakamosa 
ile tayyareci Fuaşiro İşiyama 
dün sabah şehrimize gelmiştir. 
Japonlar lstanbulda iki gün ka
larak şehrin görülmeğe değer 
yerlerini gezecekler ve sonra 
Ankaraya gideceklerdir. 

- Kimsesiz bir kadım tutun
duğu yegane adamdan ayırmak 
istiyeceğinizi hatırıma getir -
mezdiin. Buna neden lüzum gö
rüyorsunuz? 

Söylerken yeşil gözlerinin bü 
tün fosforunu Turgudun gözle-

..- rine dökmek ister gibi tehditle, 
hınçla bakıyordu. Fakat bu gö
rünüş birdenbire değişiverdi, hi
yanet ve intikamla bakan gözler 
çiçek] eni verdi. Şimdi bir şıma . 
rrk çocuk yaramazlığını andıran 
jestle parmağım kaldırmış Tur
guda işaret ediyordu: 

- Eee.. Anlatın bakalım. 
Kocamı nerelere kaçırıyorsu 
nuz? Şu sizin derebeyi gibi hü -
küm sürdüğünüz çöllere mi? 

Turgut samimi duygulardan 
uzak, yerine ve zamanına göre 
rol yapan Rus karısmm bu ar 
tistliği önünde istifini bozmach. 

O hiç değişmeyen mat ses bir 
a~ önce kocasına anlattığı s.eyle. 
rı bu defa kansına tekrar etti. 

Nadya sonuna kadar dinledı. 
Bütün kücük noktalara kadar 
her şeyi sigorta eden bir iş ada
mının kulağı ile dinledi, bitirin-

871 
1461 
2523 
2289 
5203 
6405 
7882 
9446 

10560 
11685 
12567 
13687 
17085 
19066 
20288 
21061 
21949 
23165 
24141 
26593 
25514 
21298 
28569 
29542. 

1016 1080 1344 
170 .> 1806 197 
2539 2592 268l 
2602 2891 480 
5254 5441 ô190 
6464 6890 7420 
8667 ö97ö 9032 
9477 915 9713 

10578 l069~ L0765 
11933 1194 1 11985 
12593 2976 1331 1 
137 56 1524. 1636!> 
17331 1766. 17 74 ~ 
19218 19889 19894 
20402 l0598 .0~ 15 

21601 21655 21747 
2216b Z22 ı3 .t255 
23434 23461 23520 
2462 . 24774 2462 
2660b 26670 26870 
2600b 26221 2634 . 
2774 27834 2799 
28784 29003 29259 

Bu lıstede gösterilen i 
yeler Beyazıdda Yeni Ik 
şesinde tediye edilmekte 

Pıyango tal h! ı e 
Diınkü tayyare piyang 

şidesinde en büyük ikram 
kazanan talihliler arası 
tanbulda olanları yazıyo 

Beyoğlu Aynalıçeşme 
her Mişel Tanasis 25 
ra; Kalyoncu kulluğund 
ker oğlu apartmanında 4 
rada muameleci Feliki ve 
Vasil 15,000 lira, Beşikta 
ir Nedim sokağında 119 
rad;:; Ragıp 12.000 lira 
mışlardır. Bu talihliler b 
rini Kader kişesinden a 
dır. 

15452 numaralı bileti 
Beşiktaşta Şenlikdede m 
sinde hakka] Necip te dil 
lihlileri arasındadır. Bu 
ra da 12.000 lira kazan;:] 
Gazi Cemal kişesinden dig 
lihlilcrle birlikte ikram· 
almıştır. 

Romanyalıl 
Gene galip ı 

Dün saat on beşte Ta 
Güneş kortlannda Suat 
gat iitü4'\....Pgtn'i''UIW.u.ll. 

tenis maçı yapıldı. 
Müsabaka hayli harar 

heyecanlı oldu. Neticed 
setten üçünü alan Roma 
lar çift maçını da kaz 
dular. 

Bugün yine Güneş kor 
da, cuma günü Fenerbahç 
larmda yapılan tek maçl · 
da revanşları oynanacaktı 

Bu sefer Sedat Botez'le 
ta Hamburger•ıe karşılaş 
lardır. 

ispanya ihtilali 
1934 senesi teşrinie 

ispanyada vukubulan 
hakkında ispanya hükum 
rafından fransrzca ola 
Revolution d'octobre en 
gne adında bir eser çıka 
tır. Bu eserde ihtilalin sel:l 
ve ihtilalden evvel İspa 
dahili vaziyeti güzel bir ş 
izah edilmektedir. Kitaba 
le ait güzel resimler de 
edilmiştir. 

ce sord•: 
- Peki nasıl gideceği 
Turgut bu sorgu ile 

ayırmanın imkanı olm 
bir daha anlamıştı. Muhta 
tarmak için Nadya'yı da 
etmek lazımdı . 

Izah etti: 
- Program, 'bence. pı 

dedir. Karı koca meçhul l:i 
re seyahat etmiş görünür~ 
Muhakkak ki herkes sizin 
paya gittiğinizi zannede( 
Ben sizi Mersin yolundan 
rip Mardine kadar götünn 
zerime alırım. Buradaki v 
tinizi yarma kadar düzelti 

Nadya bu planı derhal 
etti. 

Muhtar Arif yeni bir d 
ceye kapılmıştı. 

Nadya. daha bir kaç gür 
ona cesaret veriyor, hatt< 
yon'un Belçikadaki işi çe 
medığini hesap ederek ona 
başka paralı dostlarla yap: 
işlerden bahsediyordu. K 
miJletlerden bir çok zengiı 
bapları, eski aile dostl ~ 

[Arkası· 
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IVi MLEKETTE TAN ---Zeytinyağı Fabrikası Açıhyor 
Ekonomi Bakanlığı Fabrikanın 
Açılması İçin Kararım Verdi 

Aydın, 6 

( T.Y • h h ' · · r) ökonomi Bakanlığı lç oususı mu a, ırımız yazıyo - . .. 
l'icaret Umum Müdür Muavini Salah ıJe ~akanlık mutehassıs-
larından Doktor Fritz ve Doktor Hans Wılbrendt buraya gel
~işlcrdir. Bu heyet Ziraat Bankası MüdürÖ Muhterem Kaya 
ıle incir mıntakalanm dolaşarak tetkikata b~ş~amıştır. .. 

Daha evvel Ziraat Bankası Maliye Müşavın Fazıl •. Fen Mu- d 
Şaviri Talat Bakanlık Zeytin Mütehassısı Necmettm de gel
lllişler, bir hafta kadar süren tetkikatta b~lunmuşlar~ı._ ~eyet 
azaları, zeytin mıntakalannı dolaşarak fab~ıkaların yag ıstı~.sa- .....,. i ~ 
~atın1 ve durumlarını tetkik ettiler. :AJdı~ım m.alumata gore, • 
Ôkonomi Bakanlığı Aydında bir zeytınyagı fabrıkası açtınnak •"':.._ 

1 
~ 

kararındadır. r&.. ~ 
eee ~ 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Ayvacık, (Tan) - Biga 
kaymakamlığına tayin edilen 
Kaymakam Hikmet Yavuz, bü
tün memurlar tarafından sami-
mi bir şekilde uğurlandı. Hik
met kazamıza çok yardımı do
kunmuş, çalrşkan bir kayma
kamdı. 

* Diyarbekir, (Tan) - Ka
dınlar derneğ1, H a 1 k e v i n -
d e sürekli toplantılar yapa
rak çalışmalarına devam ediyor. 
Derneğin Birinci Başkanı Be
hiye Baturay, İkinci Başkanı 
Hacer Gökçe, Üyeleri Afife 
Baybars, Mihriban ~ümer, ~ela 
hat Müzeyyen, Saıme, Nazıre, ' . . Saadet, Şadiye, Hayrıye ve Arı-
f edir. 

* Elaziz, (Tan) - Halkevi
nin meydanında yapılan çocuk 
oyun bahçesi bitmiştir. 

'<af esler her yerden kaldmhyor =!.'" - fil~ 

* Aydın, (Tan) - Ziraat 
mücadele müfettişliğinin öncü
lüö-ü ile nisan ayı içinde Kara
ca~uda (5), Sökcde (16), Ay
dında (2) sürek avı yapılmıştır. 
Bunlarda 209 yaban domuzu 

MEMLEKETE BAKIŞLAR 

Merzifon, 8 

'cliususi muhabirimiz bildiriyor) - Belediyenin kararile ka
fesler, ve dükkanların önündeki kirli bezden yapılmı~ tentene
ler kaldırılmıştır. Medeni kisveye ~ygun .olm~yan kı~vel~r ~e 
Yasak edilmiştir. Son günlerde şeh.ırde b~na ı~şaatı ışlerı bır 
hayli artmıştır. Sehrin boş yerlerıne yenı yenı yapılar kurul
ll'ıaktadır. 

öldürülmüştür. 

* Tire, (Tan) - H a lk e v i 
teşkilatı bu yıl tamamlandı. 
Köycülük, müze, güzel san 'at
ler ve şubeleri tamamile faal 
haldedir. Musiki kolu da, Fırka 
ve belediyenin yardımı ile te

Resimlerimiz Marmaranrn en güzel şehirlerinden Tekirdağma 
ait iki görünüştür. Yukardaki fotoğraf Tekirdağı hükum~~ 
konağım, aşağıdaki de kıyı evlerini, iskeleyi ve yazları plaJ 

yerine geçen kumsalı göstermektedir. 

MEKTUPLAR 

. . .. 
Denizli Belediyesi de 90 
Bin Lira Borçlanıyor 

... ursada bUyUk kuru1tay gU 
nU yapılan toplanblardan ik 
görUnUş. Resmin birisinde 

şekkül etmiştir. 
* K. Ereğli (Tan) - Ereğli 

ıez fabrikasının yapılmasına bir 
haf taya kadar başlanacak ve i
kinci teşrin ortalarına doğru i

Adanada Atatürk Abidesi 
Ve Parkı Yapılıyor 

Elektrik Tesisatı Yapılacak 

ilbay Fazlmm Hitabet kUr
sUsUnden inişi gözüküyor 

Eskişehirdeki 
Tren kazası 

şin çoğu bitmiş olacaktır. 

* Merzifon, (Tan) - Yeni 
kültür müdürü Fevzi Mentaş bu 
raya geldi. Bütün ilk mekteple
ri gezdi, muhtelif görüşmeler 
yaptı. Gümüşhacıköyüne gitti. 

Park Yansen'in Planında da 
Önemli Bir Yer Alıyor 

benizli gezme yerlerinden: incili pınarda Adalı sayfiyesi 

Eskişehir (Hususi muha?iri~ 
miz bildiriyor) - Burada bır şı
mendifer kazası olduğunu kısa -
ca bildirmiştim. Kazanın tafsi -
!atı şudur: 

---·- ----~ 
ları civarındaki ge°Çitte Os;;a • 
mn idaresindeki araba ile karşı
laşmış, çarparak, parçahı.ınıştır. 
Arabadakilerden Zübeyde, ku -
cağındaki 4 aylık çocuğu ile be
raber ölmüştür. Arabadaki di • 
ğer iki çocukla İsmail ve Osma
na bir şey olmamıştır. 

* Merzifon, (Tan) - Hava
lar birdenbire değişti. Sıcaklık 
derecesi 26 dan 3 dereceye ka
dar düştü. 5 mayıs şenliği de bu 
yüzden başka güne bırakıldı. 
Sobalar yeniden kuruluyor • 
~ Denizli, (Tan) - Hk tah

sil meclisi valinin başkanlığm-
r'l- •-•1-- -1- '1'.T!1::: ••• .a.. , --\..!~·- . .. .. 

kaza merkezlerindeki ilkmek
teplerin mayıs sonunda, köy 
mekteplerinin 20 Mayısta tatil 
yapmalarım kararlaştırdı. 

.Denizli, (Hususi muhabiri • 
~ıı bildiriyor) - Belediye, ip· r 
htdai şekilde çalışan bazı tabak

aneleri hıfzıssıhha kanununa 
1.ty~rak kapatmıştır. Bunların 
~e~ıne, yenileri ve mükemmel 

Hadiseye müddeiumumi mu
avini Basri elkoymuş, tahkika
ta başlanmıştır. Arabacı, Akşe
hirin Tuzlukçu nahiyesinin Ka
ha köyünden Ömer oğlu Osman 
dır. Osman tevkif edilmiş, ma
kinist ve ateşçinin sorguları ya
pılarak serbest bırakılmışlardır. 

* Gaziantep, (Tan) - Şehir 
meclisi tarife komisyonu yaptı
ğı toplantıda koyun ve kuzu e
tile sığırın kilosundan dört, ke
çi etinden üç ve manda ile deve 
den iki kuruş mezbaha resmi a
lınmasına ve yine etlerin yirmi Ataturk parkına giden asfalt yol 

esısathlan kurulmaktadır. 
}' Ş~h~in elektrik ihtiyacı için 
~ enı bır karar verilmiştir. İki yü 
d:r beygir kuvvetinde büyük bir 
ltı~atno ile bu mesele de halledil 
bi~ ?lacaktır. Bele'diye, 80 - 90 
tek ~ıra kadar bir para sarfede -

.. tır. Belediyeler Bankasından 
~rük varidatı karşılık göste
fll e~ek 60 bin lira istikraz edil

esı tekarrür etmiştir. 
De · ı· ~ir . nız ıde altı ilk mektep ve 

llli lıse ~ardır. Ilk mektep mu • 
llllerı sayısı 273 tür. 

Denizli hUkOmet konaOı 

Tarihi kıymeti haiz eserleri 
bir araya toplamak üzere bir 
müze tesis edilmesi vilayetçe 
düşünülmektedir. 

Kütüphane 
Açmak için 

Hafik, (Tan) - Hafikte bir 
genel kütüphane açılması için 
tetkikat yapılmaktadır. Umu -
mi meclis, bu işi kültür encüme
nine havale etmiştir. 

Kaza çevresinde kültür yayı
mı için atılan adımlann iyi neti
celer vennesinde, kütüphane ku 
ru1masmm da büyük yardımı o
lacaktır. 

dört saat soğuk hava depoların- Adana 6, (Hususi muhabiri
da bırakılarak bundan da bir ku miz bildiriyor) - Adananın pal 
ruş tahsiline karar vermıştır. rniyelerle süslenmiş güzel ga
Bütçe encümeni varidat üzerin- rmdan çıkar çıkmaz okaliptüs 
deki tetkiklerini bitirerek 935 ağaçlarile bezenmiş, gölgelen
yılı bütçesini yüz elli bin lira o- miş asfalt caddenin sağ tarafı
larak tesbit etmiştir. nı takip ederseniz, göreceğiniz 

* Sivas (Tan) - Gürün be- hummalı çalışma sizi olduğunuz 
tediye işlerinde gösterdi - yere çiviler. 
ği çalışmalarının neticesini a _ U ssuz bucaksız bir alanda kü
çıkca belirttiği için belediye rekler işliyor, kazmalar eşeli
başkam Şakir Oman Sıvas vali- yor ve (Atatürk parkı) eldeki 
si Süleyman Göktep tarafından plana uydurularak beliriyor. 
bir takdirname ile taltif edil- Parkın orta ilerisinde ve as-
miştir. falt caddeye yakın bir yerde 

• Adana, A. A. - Dün sa- mermerden yapılı büyük havuz 
at 15.50 de şehrimizde iki sani- arka bitimine yapışık olarak 
ye süren bir yertepremi olmuş yükselen Atatürk heykelinin 
tur. Doğudan batıya olan bu kaidesi bitirilmiştir. 
teprenmede hiç bir zarar yok - Havuza dağınık şekilde su 

Erg e n e ' . 0 n tur. serpecek olan şeıaıe tertibatı-
* Adana (A. A.) - Şimdiye nın tecrübesi iyi netice venniş-

K o n g r e s i kadar kilovatı 22,5 kuruştan a- tir. Adanalılar, sabırsızlıkla 
Uşak, (Hususi muhabirimiz lman elektrik parası ı mayıs • bekledikleri Atatürk parkına 

b'ld' · tan başlıyarak 20 kuruşa indiril yakında kavuşuyorlar. ı ınyor) - Ergenekon İd- B 
miştir. uraya d ikilen abidenin hu-

marı Yuvası senelik toplantısı- *Adana (A. A.) _Son Kars susiyeti t:-ımamen Türk kafasın-
nı yapmış, eski reise saygı tel- yertepremine uğrayan yurtdaş- dan ve '1 • elinden çıkmış ol
grafı çekildikten sonra yeni he- lanmıza şarbaylığımız 400 lira- masıdır. 
yet seçilmiştir. Cümhuriyet lık bir yardıma karar vennistir. Adan~daki Atatürk abidesi 
Halk Partisi ve Belediye Baş- Şarbayltk kurumu dün öğ°le _ ve buraya konacak olan kompo
kam Alaeddin Tekinen başkan- den sonra ve bugün de öğleden zisyon, bir Türk san'atkarınm 
lığa, Eşref Ögiin genel yazıcı- sonra toplanarak 935 yılı büt- içinden doğmuştur. 
lığa, Kaya Aktarı, Ahmet, Ha- çesini konuşup onaylıyarak top- Bu kompozisyonu gözden ge· 
san üyeliklere, İbrahim Zor:ba lantısına son verdi. çiren jüri heyeti verdiği rapo-
da kaptanlığa ayrılmıştır. * Urfa (A. A.) - Urfa - Ga- run sonunu şöylece bitiriyor: 

ziantep - Fevzipaşa arasındaki "San'atkar, grup, kompozis-
Ataturk'Un Erzuruma gittiOi Birecikte Fırat üzerindeki ı2 yon işlerinde henüz ilk eserini 

gUn kutrulanacak ~we.tre uzun~.uk ~e 5 metre geniş- veriyor. Buna rağmen, Adana 
Ç • . • ) H' • Et/al Erzurum (Hususi muhabiri _ lıgınde tel uzennde makara ile Atatürk abidesinin yapılışında 

:l'iiıdankırr, (Hususi muhabirimiz bıldırıyor :-: .11!18Ye'. tt' miz bildiriyor) _ Halkevi ida- işliyen dubaların ısmarlanması- mevzuun büyüklüğüne yaraşan 
O en la 1 k' · kt p rocuğunun gıyımını temın e 1

• h · na karar verilmiştir. Mal taşı _ bir muvaffakıyet gösterilmiştir. lcu,...., z a ımsesız me e :r 1 F k t ihti a- re eyeti son toplantısında bü - h · 
1 c111 i:'aları için de elden gelen yard~md ykap1ı ıyor. 8

1 a 'a byagw yük kurtarıcı Atatürk'ün Erzu- ması da a kolay ve ucuz olacak Abide, Adanaya memnunıyet e 
,. qzla ol H' · Et/ale gerı e a an yavru arı a - ve bu yol Halep'ten geçen tran- dikilecek bir yurt hatırası ve 111

cı ba uşu, ımayeı ruma geldiği 3 temmuz günü - sit demiryolundan daha çok 1'şlı'. san' at vesikası olacaktır." s smak imkanım vermiyor. .. b"' "k b' b 
• 

0kakıa d 4 d k · rocuklarm dilendiklerini görü· nun uyu ır ayranı sayılma- yeccktir. Hakikaten bir yurt hatırası 

yım: 

Adana belediyesinin san'at
kar Hadi'ye yaptırttığı abide 
dört gruptan teşekkül eder. 

Atatürk'ün asker giyimli tam 
boy heykeli, beş metrelik bir 
kaide üzerinde ve bu grupun ta
mam ortasına girer 

Sağda Adananın kurtuluş sa
vaşlarını yaşatan, yaralanmış 
gönüllü ile onun hemen yerini 
alarak ateşi kestinniyen Ana
dolu kadım grupu vardır • 

Grupun üçüncüsü şöyle bir 
mevzuu yaşatır: 

Kurtuluş savaşı bitmiş, ordu 
Adanaya girmiştir. Türk askeri 
çılgın sevinçlerin ortasında de
rin, ağır ve kıvançlı olarak du· 
ruyor. Önünde bütün vatanı 
temsil eden genç bir mektepli 
kız güç ve irade temsili olan 
Mehmetciğin ayakları dibinde 
diz çökmüş, bayrağın uçlarını 
öpüyor. 

Dördüncü gmpta, savaş bit· 
miş, memleket kurtulmuş, fakat 
memleket iradesi sil3hmı bırak· 
mamıstır. Yani, büyük ve de
vamlı~ didişmeler yanmış, yıkıl
mış yurdun içerisinde asıl şimdi 
başlryacak. 3u yeni ve çetin di
dismelerin herbiri bir idealdir. 
Memleketin gençleri onları al
u ok halinde ellerinde tutuyor. 
V c bütün yurda bu yeni savaşın 
ınevzuunu gösteriyor. 

"Otu r a -S ya§ların a ı :r • b ld b k 
•-4'\ w ~. 13unıa k · 1 k kurtarmak lazımdır. Yukarıkı /o- sına ve u Y1 an aşhyara kut- Birecik'te üç katlı bir ilçebay- ve san' at vesikası olan bu abi-

• ._ __ 0_•_a_1 _n_· __ ...:.=..:rr.:.:.:çe..:.:ı~p:.:..:.:a~m:.:..:a--=, ~·~~c!_~-.. ~~e_r~·~~r ______ ~~~~ı-J_a_nm __ a_s_ın_a __ k_a_r_a_r_v_e_nn~i-s_ti_~ ____ ~ı-ı~~:_a~p-ı~-ı·~-ır_:_ ______ ~~~~-~~':1·~-~~~k_·1.!1·!_1·_r_ı·~_e!w~-r~~ı_:e_-~~~~---~------""" · RE ''"1irilen cocukları bır ara a ~o • '$ :s :s 

Profesör Yansen'in yapacağı 
imar planında Atatürk parkmm 
müstakbel vaziyeti de vardır. 
Profesör Yans en, parkı Adana
lıların her boş kaldıkları saati 
orada geçirebileceği bir hale 
koyacaktır. Parkın etrafında 
bü~k şehir oteli yer alacak, 
genış bir yüzme havuzu da un~ 
tulmıyacaktır • 
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YENi - ES Ki 

ANA - KIZ 
Türk ekonomisinin kurumun

da yaşıyoruz. Bu silahsız cenk
leşmede - açık görür, açık ko
nuşursak - bütün ulus binbir 
f e~akarlığa, yararlığa, yoksul -
luga katlanarak amacını çe • 
lenklemeğe uğraşıyor. Bu yolda 
sonsuz bir gtiçle çalışıyoruz. 

S~n.ayileşme program1I11ızın 
ateşını kurulan fabrıKalarm ba
calarından savurmağa başladık. 
Her şubede hatta yiyim, giyim 
işlerinde bile ilerledik. lhtiyaç
lann çoğunu yurddaş yurttan a
lıp, veriyor. Kumaşların eski dü 
şüklüğü kalmadı. Desenleri gü
zel, duruşu iyi... Cihan piyasa • 
larında - muayyen olan pek 
meşhurları istisna edilirse -
yerimiz yüksektir. 

Bir taraf tan da himaye siste
mimizin yavruladığı milli ser • 
v~t ?üy.üy?r· Bazı sermaye biri
kıntılerı bır Amerikan tamahını 
bile toklaştırır. Dağınık parala
rın bir araya toplanması mem • 
leket. zenginliğini göstermese 
d~,. bır .kaç yüz, bir kaç bininin
kının hır yere nakli mekanıdır. 
Fakat sermaye topluluğu büyük 
işlerin ba~arılmasını kolaylaş • 
tırır. Öyle de oluyor. Yabancı • 
ya para vermiyoruz, vermiyece
ğiz de ... 

Dahili sanayiimizin gelecek 
günlerini düşünürsek ülkümüze 
eri~mefe daha epeyi var. Kuru
lan fabrikaların işlemesi, yanın
da- ifrenç bir hırs ve rekabet-

dir. Fakat bizim cihan piyasa • 
larını karıştıracak vaziyetimiz 
yoktur. Piyasamız dar olduğun
dan azı çok ve çabuk duyar. Faz 
la istihsal yüzünden malmuzın 
satılmamasından korkulmaz. Bi 
ze bolluk getirecek ihracatnnızı 
d~nya istihlaki duymaı: bile ... 
Bız haricin· muhtaç olduğu ilk 
maddeleri daima verebiliriz. 
~emleketimizin bu cephede ve
rım kabiliyeti müsaittir. Top • 
r~k servetlerini yetiştirip işleye
bılmekle arsıulusal piyasalarda 
mütedavil sermayeye çevirebi • 
liriz. Bu, buhranlı yıllarda ko • 
lay olmasa da, mümkünsüz de
ğildir. Beynelmilel piyasadan 
maliyet masrafımız aşağı ol -
dukça malrmızı satabiliriz. Sat
tık ta... lşte klering mukavele
leri de meydanda. İstek çıkarışı 
mızdan fazladır. Maliyet fiyat-
larını da indirmek dünkü her 
hangi rasyonalize şekillerinin 
tatbiki ile elde edilemez. Hüku
metin nazımlığma ihtiyaç var
dır, Unutmayalım ki, hükumet 
otoritesinin kanunları libera . 
li:ıı:m ekonomi kaidelerinin yeri
n~_aldığmdan beri de ihraç sana
yıı ulusal bir politika işi olmuş
tur. 

Si: dredd n Enver 

Ticaret odalar. 
Azaltılacak 

le defil ihtiyacın tesiriyle - ay- 21 mayısta Ankarada topta-

BORSA 

11 MAYIS Cumartesi 

PARALAR 

Al11 

Sterlin 607.-
Dolar 122.-
20 Fransa: Francı 167.-
20 Liret 202.-
20 Belçıka Franıı 83.-
2n D•ahmi '2.-
20 lıviçre fr. 801,50 
20 Leva 23.-
Florin 12.SO 
20 Çelı: Kuron 98.-
Avusturya ıilin 22.-
M.ırlı: 43.-
Zloti 22.-
Kro, 23.-
20 Ley ıs.-
20 Dınar 52.-
Yen 33.-
lııveç Kuron 30.-
Altm 928.-
Mccidiye 47.-
Banknot 230.-

ÇEKLER 

Fransız Fran11 
lngili% lirası 
Dolar 
Liret 
Bclga 
l.J .ımi 
İsviçre Fransı 
LcvJ 
Florin 
Çelı:oılovak kurona 
A'lius.urya 
P · z .. ta 
Mark 
Zıotı 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Yen 
C""n"'Vf'tl 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Satıt 

609.-
124.-
167.-
204.-
16.-
24.-

801,50 
23.-
84.-

102.-
24.-
45.-
24.-
2S.
J6.-
54.-
34.-
32.-

930.-
48.-

232.-

Kapan11 

12.0. 
612.75 

79.42.50 
Sl.66.80 

4.70 
83,71.50 

2.45,87 
64,01.75 
1.17.43 

19.03.56 
4.22,67 
S,81,43 
1.97,56 
4,21,-
4,51,40 

78,54,43 
34,96,33 

2.78,30 
10,98 

3,17,25 

nı malın etini yapan bacalann fışkırdığını cörmek refahın öl • nacak ticaret odaları kongresi Iş Bankası Mil- eo.-
çüsü sayılabilir. İhtiyacı daralt- için ayrı ayrı yerlerde hazırla • ~ ~ :· :·~~ 
maktan i~e kazancı arttırmak nan raporlar Ekonomi Bakan - Anadolu % 60 100 % !~:85 
daha doğru usfıldür. Haric-ten hfında toplanmafa ba~lamış- Sirlı:~·tihay;iye 16.-

mal almamak iyi, fakat dahil - tır. ~~~":ı~r. Nektu ~~.~~ 
den de alamamak ta çok kötü - Ekonomi Bakanlı~ı bu kon- Terlı:oı 16,2:l 

?ür .. Bu kötülüğü gidermek te greye çolc ehemmiyet vermek- ::ı;!n Çimento ı~;!g 

Biribirinden gürbüz ve neşeli 
üç erkeğin ve endamından sıh
hat fışkıran zeki bakışlı bir kı
zın anası olan Behireye sor
dum: 

- Gençliğinizde nelerden şi
kayet ederdiniz? 

- Düşünce hürriyetinin ba
na verilmek istenmemesinden .. 
İzah edeyim: Ben, bir Amerikan 
mektebinde okurdum. Hocala
rım beni ... Ve arkadaşlarımı da 
tabii... her fikri serbest serbest 
söylemeğe, münakaşa etmeğe 
alıştırmışlardı. Faraza, biz, bir 
az yetişkin kızlar, ne olmak is
tediğimizi, hayat hakkındaki 
düşüncelerimizi, nasıl bir erkek
le yaşamağı daha ziyade zevki
mize uygun bulduğumuzu açık 
açık konuşabilirdik. Halbuki 
mektepten eve döndüğümüz va
kit işin rengi, şekli hemen ıiP. 

ıç pıyasaları ıenişletmeğe, tek- Merkez Banka11 ss.-
lerın alım kabiliyetini ço&alt • tedir. Çünkü bundan evvelki tü- Ş:w:~' Bankası 2~.so &J6rt çocuk anası Behire 
mafa baf lıdır. Vakıa esas tek tün kongresinde olduğu gibi bu ittihat detirm.ncililı: T.A.$. 

1

~·50 
deiil heptir, --~•-•..-.~11ll~~~fSidi!:!..ı:un da kanun Sark Deiirmenleri 0:90 ğişiverirdi. Haddin varsa ağzını 
hep olur. a t ecesı fiiik e4ilme1' ,\;;;-:::t~lı:~mare!L!Yı!!!li----~~-4.-!a!Ss~12~: ,:~~F~il~a~~~l~iln-: 

Bu nesil, yurdu uzun yılların tedir. ._ 1 S T 1 K R A Z L A R Annenin kaşları derhal çatılır, 
sefahetinden, iç, dış kavgaların- Bugün Türkiyede 15~ ticaret Türk Borcu 1 30.55 daya kadın eteğinden çeker: 
dan sonra eline alırken krizin odası vardır. Bunlardan bazıları n 28 ss "A klz o nasıl laf? Başımıza taş 
kara günü ile kar~ılaştı. İmara memurlarına maaş vermekte .. • ııı 29,40 mı yağdıracaksın? Bir kızm ağ-
rnuhtaç ülke ile beraber orta güçlük çekmektedir. ~r~En:urum :~:- zından erkek sözü çıkar mı? 
yerde kalan para meydanda... Odalar bir çok yerlerde oldu- lstilı:rut dahilt 95,- Aman allahım ne günlere kal-
N üfusumuza bu yekunu dağıt- ğu gibi sadece bir isimden iba- T A H V 1 L A T dık?,, diye başlardı. 
sak şahsa düşen milli servet a- ret kalmıyacaktır. Bunur1 için 
had hanesinde sayar. Bu mik • sayıları azaltılacak ve vazifele
tar da ne bugünden sonraki a- ri birleştirilecektir. 
rnacnnızı doğurur, ne de yarının Ekonomi Bakanlığı, deniz 
emelini büyütür. O halde ülkü • servetlerinden de azami istifade 
müze ulaşmak için ne yapmalı. edilmesinin teminini kongre 
yız? Bu sorgunun cevabı bir ruznamesinin başta gelen işleri 
cümle ile kısaltılabilir: Arsıulu- arasına koymuştur. Bakanlık 
sal piyasalardan para çekmeli - deniz tervetlerinden istifade e -
yiz. Biliyoruz; biz eski mirasye- dilmek için lazım gelen serma -
diliği, onlar murabahacılığı ele yeyi elde etmek üzere kıymetli 
almadıkça para vermezler. Za • rapork.r hazırlatmış, bu iş üze
ten hiç bir §ey verilmez, alınır. rinde etütler yaptırmıştır. Bü
Dünya fiat düşüklüğü, şaşkın tün mr Uarımızm dış piyasalar
rekabet, hatta artık iktısat tari- da iyi karştlanması için standar
hinin sayfalarına karı§mağa baş dizasy..>n işine büyük bir ehem
layan dampingler, sonra da miyet verilmesi konuşulacak 
gümrük dıvaralrı, kontenjanlar, mevzu1ardan biridir. 
kleringler, takaslar para alıp, Kongrede görüşülecek mese
vennemekten doğmuş şeyler • lelerden biri de şehrimizi çok 
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bahtiyarlığa dayanamadı. Bayı
lıverdi. Ödasında ayılıp kendi
ne geldikten sonra herkesi dı
şarı çıkardı. Derin bir hayret 
içinde idi. 

İçinden: "Yoksa ben bu Juli
en'i seviyor muyum?" dedi. 

İçinde böyle bir his bulmak, 
başka herhangi bir anda olsa, 
madame de Renal'e vicdan aza
bı verir ve onu son derece sinir
lendirirdi; şimdi ise ona adeta 
garib ve kendisi ile ilişiği olmı
yan, ancak dışardan seyrettiği 
bir şey gibi geliyordu. Kaç gün
dür çektikleri ile mecalsiz düş
müş olan ruhunda artrk ihtiras
lara gösterilecek kadar hassa
siyet kalmamıştı. 

yük korku değildi. Öyle bahti
yardı ki hic; bir şeye kızmıyor
du. Bu bönce ve masum taşralı 
kadın hiç bir zaman, duygula
rında veya uğradığı felaketler
de yeni beliriveren kücük 
farklara karşı bir parçacık h~as
sasiyet koparmak için ruhunu 
işkenceye sokmamıştı. Juli
en'in gelmesinden önce, taşra 
kadınlarının hayattaki paylan 
olan iş yığınından başka bir şey 
düsünmiyen madame de Rt;
nal'in aşk hakkındaki fikri, bi
zim piyango hakkındaki fikri
mizden farklı değildi: kaybı 
muhakkak olan bir oyun ve an· 
cak delilerin arıyacağı bir bah
ti yarhk. 

Rıhtım 
Anadolu Il 

.. m 
Anadolu mlim ... il 

10.60 
43,40 
4:,_ 
51,20 

alakadar edecek olan umumi 
mağazaların tesisi meselesidir. 

Umumi mağazalarla lstan
bulun transit vaziyetinin de dü
zeleceği anlaşılmaktadır. Eko
nomi Bakanlığı, umumi mağa -
zaların açılmasında en uygun 
ekli kestirmek için kongrede bu 
meselenin konuşulmasına ka -
rar vermi~tir. 

Kongreden sonra ilkönce şeh 
rimi%de açılacak olan umumi 
mağazalar, sonra diğer büyük 
şehirlerimizde de açılacaktır. 

öğrenmişti, kızarmasını tabii 
göstermek için başının fena hal
de ağrıdığından şikayet etti. 
M. de Renal kaba kaba gülerek: 

- Kadın kısmı işte hep böy
ledir, dedi. Bu makinaların dai
ma tamir edilecek bir bozukluk
ları olur! 

Bu neviden nüktelere alışık 
olmakla beraber, kocasının se
sindeki eda madame de Re
nal 'in betine gitti. Kendini avut 
mak için Julien'in yüzüne bak
tı; Julien dünyanın en çirkin er
keği bile olsa o anda yine ken
dini bcğendirirdi. 

- Serde toyluk var .. "Besbel
li, kız kısmı erkeklerden bahse
derse terbiyesizlik oluyormuş 
demek .. ,, diye hemen kızanr, 
bozarır ve tekrar mektebe dön
düğümüz vakit pısrıklığa başlar
dık. Bu sefer de Misi'n ce""esi 
açılırdı: "Ayol Behire 1 - derdi -
Sen de ama budala bir kız ol
dun artık.. Fikirlerini söylemi
yorsun? Ağzını actığın yok. Ne 
oldu sana?,, Sonra, gene h::ı ddin 
varsa şöyle biraz şıklaşmak. gü
zelleşmek i~te. Sokakta, tram
vayda, vapurda, trende kocaka
rı varsa hepsi işini, gü ·""'·. ü bı
rakır, seni haşlamağa başlardı. 
Çimdik mi yemezdik? Küfür 
mü işitmezdik? Şemsiyelerini 

budanan kestaneler arasından 
yollar açılmıştır. Yanında, el
ma ağacı dikili bir tarlada g-e
z~lip oynardı. Yem'ş bahçesi
nın ta ucunda sekız, on ı:ane 
şanlı ceviz ağacı vardı ki bunl:
rın yemyeşil dalları belki sek
sen kadem yükseğe çıkard· M. 
de Renal, onları pek beğenen 
karısına: 

- Bu devrilesi cevizi rin her 
biri bana. yarım f eddaı mahsu-

' lüne mal oluyor, dedi; onların 
gölgesinde buğday yetişemiyor 
k., 
ı. 

Madame de Rcnal köye ge· 
lince, hiç gönnediği bir manza
ra ile karşılaşır gibi oldu, o ka· 
dar hayrandı ki içi içine sığa· 
mıyordu. İçine can getiren his 
ona bir zeka, bir beceriklilik 
veriyordu. Vergy'ye tasmdıkla· 
rır.ın ertesi gün M. d~ Renal. 
belediye işleri için şehre dön· 
düğünden madame de Renal 
kendi hesabına birkaç recber ge· 
tirtti. Julien ona, yemis bahce
sinde ceviz ağaçları alti'nda dö-

[ Arka..,ı var 1 

YAZAN: NIZAMEOOIN N~:ZIF 

mi kaldırmazlardı? Hele o kırı
lası çenelerinin dedikoduları .. 

Öyle ateşli konuşuyordu ki, 
bir an daha evvelki neslin, yani 
bugünkü büyük anne halinde 
yaşıyan neslin bu ateşle yanıp 
tutuşmasından (*) korktum ve 
sözünü keserek sordum: 

- Görücülerle aranız nasıldı? 
- O da bir dertti. Amerikan 

mektebinde "Esirliğin nasıl or
tadan kaldırıldığım oku, sonra 
kendi evinde seni gelsinler bir 
esir pazarında cariye satmalır 
gibi, dişlerini, kaşlarını, gözleri
nin ve cildinin rengini birer bi
rer muayene ederek ve üstün .. 
üstlük "Y ook o kadar ağırlı~< 
veremeyiz,. "Mihri miiecceJ vü~ 
elli altından on para fazla Ôla
maz !,, diye bir de çekişe çekişe 
pazarlık ederek kocava arasın
lar ... Artık tahmin eders;niz ta
bii ne !Jallere girdiğimi? Görücü 
geldi dediler mi, alimallah bey
nimden aşağı buzlu sular dökül
müş gibi olurdum. Hooos .. O 
rastıklı, çifte kaşlı, kara dişli 
görücüleri defetmenin yolunu 
da bulmuştum ya ... 

- Ne yapardınız bayan Be 
hire? 

- Ne mi yapardım? Kiminin 
karşısına yanafda~ımı gaz bezi 
ile kırmızı boyıy"rak, gözlerimi 
carpıtarak çıkardnn, ''çirkin., 
der kaçardı kiminin üstÜ'1e kah
veyi dökerdim neli sakardır,, di
ye düşünür, bir daha semt:mize 
uğramazdı. Uzun lafın kısası 
azizim, evlenmek bi;tün bir ha
yatı bir adama vakfetmek de
me~ti benim kafamda .. Ve ka
famdaki adamın portresi, bu ha
nımların resimlerini bana gös
terdikleri aJ yanaklı, krvrık bı
yıklı, tıknaz ahçı tiplerine hicbir 
zaman uymazdı. Ben erkeğin 
suratında kıl görmeğe taham
mül edemezdim, şimdi de ede-
Bir tek koca ile yirmi dört sene 
yaşıyabilmiş ve memlekete dört 
çocuk yetiştirmi!~ olmakla d:ı 
görücüföğe karşı olan isyanı
mın doğruluğunu ş;mdi kendi 
kendime ispat etmiş bulunuyo-
rum. 

Ve güldü: 
- Analarını din1eyip ~örücü 

ile evlenen eski arkadaşlarım 

bu yirmi dört senenin içinde ne 
rekorlar kırmışlardır bitseniz. 
içlerinde ayni adamla dört defa 
boşanıp tekrar evlenenleri ve 
başka başka sekiz kocaya var -
mış olanları vardır. 

- Ya yeni nesilde ve kendi 
kızınızda ne hatalar görüyor~u
nuz? 

- Ha .. Bak sana söyliyey;m 
çocuğum .. Ben anamı kend=m 
için en yakın arkadaş sayarcım. 
Halbuki dem"ndenberi söyledik
lerimden anladıimızı tahmin 
ediyorum ki, benim anamın ka
fama uygun pek az tarafı vardı. 
Yalnız o muhakkak ki iyi bir 
insandı. Kendimi tartıyoı um, 
ben hiç de kıznna fena bir arka
daş olamam. Böyle olduğu hal
de yıllardır çalışıyorum bir tür
lü onu kendime arkadaş edeme
dim. Kızımın arkadaşı olama
mak pek acı geliyor bana. Bu 
bir. Sonra, size açıkça söyliye
yim ki, yeni nesil küstah ve la· 
ubalidir. 

- A anne .. Reddederim o na
sıl söz? 

Bu biraz şiddetli bir sesle söv· 
lenen cümle, bir saattenberi kilı 
bize kulak kabartarak, kh bizı 
dinlemez gibi gözükerek resimli 
bir gaıetenin yapraklarını karış 
tıran Nerm:n'in dudakla 'Indan 
çıkmış, ve kız o anda at11gan 
bir jestle ayağa kalkmıştı. Be 
hire başını sallıyarak; 

- Gördünüz ya.. dedi . Ko· 
nuşma hürriyetime bile taham· 
m~lü yok. Tıpkı annemin bir 
eşı .. 

Ve, itiraz kabul etmez, hakim 

bir eda ile devam etti : 
- Biz hür düşünürdük ve n 

kadar geri kafalı olurlarsa o 
sunlar büyüklerimizin ve herk 
sin düşüncelerine hürmet ede~ 
dik. Halbuki bunlar .• 

Sönen sigarasını yakmak ist 
yişinden istifade ederek kızın 
baktnn: 

- Ya siz annenizin nesli 
nasıl buluyorsunuz? 

- Gayet geridirler .. Bu bi 
ve ... hiçbir şey bilmezler .. Bu d 
iki. Başka ne söyliyeyim? H 
bir de gayet müstebittirler 
Gençlerin bir fikri ortaya atma 
larma !ıiç tahammülleri yoktur 

- Annenizin ingilizceyi i 
bildiği anlaşılıyor. Siz bir li 
öğrendiniz mi? 

- Evet, laansızra bilirim .• 
Bu sefer de Behire atıldı: 
- Palavra .. Onun bildiğin 

lisan bilmek demezler. tistünk"" 
rü konuşur işte. 

Buna genz kız, kızararak şöy 
le mukabele etti: 

. - Ya sizin piyano çalışınız 
pıyano çaJrr:,ı< denilebilir mi? 
la üstünkörü.. Bir defa met 

Kızı Nermin 

dunuz yok. Notasız da çalıyor 
sun uz .. 
unyot'!ttn-ımum oır metodu 
olmadığını? 

- Sizi dinliyerek. 
- işte bu tuhaf .. Ben düne 

kadar benim kıznn Nesrin'in 
musikiden hicbir şey anlamama· 
sına teessüf ediyordum. Acaba 
dündenberi bt~ni tenkit ede--ek 
kadar musikide üstat mı kesil· 
din? 

Müdahale ettim: 
- Nesrin hanım, piyano ça· 

lar mısmız? 
- Hayır efendim .• 
- Notaları okuyabiliyor mu 

sunuz? 
- Kız gene boynunu iğdi: 
- Hayır efendim .. 
- O halde hangi bakımdatl 

tenkide kalkışıyorsunuz anne • 
nizi? 

- Bizim musfki hocası istik• 
lAI marşını annem gibi ralmıyor• 
Hele marşın son parçasını pe1' 
başka türlü çalıyor da .. 

Behir,nin yüzünde bu son ce
vap acı bir tebessüm işledi ,,e: 

- İşte azizim .. - dedi Bana 
kızım fikir diye bunları söyler 
de onun için tahammüJ edeme111-
Bu musiki faslımız.. Buna ge
lince daha neler neler? Baza11 
arkadaştan ile konuşt klan et/" 
leri dinlerim. Ne cevherler yu• 
murtlarlar bilseniz.. Maamafitı. 
ne yalan söyliyeyim, şimdil<İ 
mekteplerde veni şevler de öğ .. 
retiyorlar. Diyebilirim ki bu 18"' 
rı alim yetiştirivorlar, zma fikit"' 
siz vet'ştiriyorlar. 

Maamafih.. Nesrinle uzurıcl 
konuşunca Behirenin hakikat't' 
ri b"raz da gÖrm"m"ğ" ralı uğ1 
ııeticesine varnnn. Zira bütii1' 
tahsilini cümhurivet devr·ııd' 
0ecirmiş olan kızın kafac:ı hic; cfl 

ho~ değildi. Yalnız onda eksil' 
olan ve annesinin isyanına sebtP 
olan şey: annesinin dahi anc•' 
zaman ile tamamhyabiJdil!i ce'r 
di. Yani ufacık bir noksan: 

Madame de Renal çalışmak 
istedi ise de derin bir uykuya 
daldı; uyandığı vakit içinde 
luyduğu korku hiç de böyle bir 
zamanda duyması gereken bü-

Yemek çanı çaldı; madame 
<le Rcnal, çocuklarla beraber 
dönen Julien'in sesini işitince 
kıp kırmızı oldu. Kalbine sevgi 
gircliden beri biraz kurnazlık da 

Saray adamlarının adetlerini 
taklide pek ehemmiyet veren 
M. de Renal, baharın ilk güzel 
günleri gelir gelmez, V ergy'ye 
taşınır; bu köy, Gabrielle'in 
acıklı macerası ile meşhurdur 
Eski gotik kilisenin seyrine do
yulmıyan harabelerinden bir· 
kaç yüz adım ötede M. de Rc
nal'in dört kuleli bir şatosu var· 
dır; Tuileries sarayının bahçe
si gibi düzeltilmiş olan bahçede 
hemen her tarh, şimşir ağaçla
n ile çevrilmiş, yılda iki kere N.ATAÇ 

( 1 ) "lhrakı binnar" dilmiı olma
iından. Hayat ve tecrübe .• 
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l]ADYO HABERLERi 
klSA DALGALI 

iSTASYONLAR 
tıi Son sistem radyo makineleri
'fan Çoğu kısa dalgalarla yayım 

Pan radyo postalarını da al -
~k kabiliyetindedirler. KısC\ 
8 

&'alı istasyonlar 16 metre il~ 
~ metre arasında.kilerdir. Bun
.:dan bir kısmı sabah, öğl~den 

nra ve bir kısmı da akşam ve 
~Cce Yansından ~onr~ çalışır -
ıı:· Gece yarısından sonra saba
d'· kadar çalışanların ekserisi 
Unyanm diğer kısımlarında ak 

:anı Üzeri veya daha geççe ge -
~ saa.tlerinden dinlenmesi iç~~-
. r. Bılhassa müstemlekelen ı

;ın Yaynn yapan ulusların istas-

t 
0nlan pek çoktur. Bunun için 
nıhu '-' z,Fransız,Holanda ve Por-
~~iz gibi kolonileri ola~ ulus~ar 

Usternlekelerinden takıp edıl
ltıek için o istikametlere mütc-
:eccih reflektörlü mürsile an
tbrnlcrile yayımlar yapmakta -
'l" lar. Bu istasyonların çoğu 
ı:-kiyenin her tarafından .bü -

Orta ve yüksek dalgalı ıstas 
l'onıardan daha iyi işitilir. Bu 
~lgalarda parazit hiç olmadığı 
~ıbi en zayıf kudrette olan bir 
18taayonun neşriyatı yüksek dal 
tllı bir merkezinkinden daha 
ttnıiz seıle ve g ü n ü n her 
~tında ayni nefasette gelir. 

llruz bu istasyonlara yapıla • 
~. ınuamele bilinmelidi.r: Şöy-

kı: Hangi saatta hangı ıstas -
~~Un kaç metrede çahşmağa 
~layıp ne zaman biterek son • 
~hangi dalgada neşriyata baş -
dığı takip edilmelidir. Bu su -

tttlc kısa dalgalarla dünyanın 
~ Uzak yerleri kolayca bulunur 
lit program dahilinde konserle-

takip edilebilir. 
, ~adyonun bu kısmı başlı ba -
!lrla bir alemdir. Havanın müsa-. 
lt olduğu günlerde Java, Brezil

' Arjantin ve Amerikan istas
lan ümit cdilmiyecek kadar 
iz sesle alınır ve dinlenilen 

·n böy1• \Mu~k bir y e r alrlnğ11 
ihtimal verilemez. 

l Gelecek sayımızdan itibaren 
G rnetrcden başlayarak 84 met

te}'e kadar konser veren bütün 
~nya radyolannın karakterle -
~. istasyonları tanımak için 
'<>ylenilen işaretlerile çalışma 
~·~terini bildiren bir yazı silsi-
tnııze baılıyoruz. Bunları takip 
~~erek bütün dünyayı dinlemek 
~bildir. 

EYFEL KULESi 
DALGASINI DE~IŞTIRDJ 

da lJ zun zamandan beri yüksek 
dalgalarda çahşan istasyonları 
01 lga yakmliğile taciz etmekte 
ia an uzun dalgalı Eyf el radyo 
~IYonu nihayet gönderici 
te taınun montajını esaslı su
~tt~ değiştirmiş ve 206 metre 
rrı erınden çalıştırmıya başlan
ı/stır. Kudreti gene eskisi gi-

1 S kilovattrr. 

Alman Radyolarında 
pllk yasak 

hir lfaber verildiğine göre hiç 
fon Alınan radyosunda gramo
llıt Plila çalmmıyacaktrr. Bu· 
~Alınan radyolan Şefi Had~ 
lö'bı ~ verdiği bir konf eran~ 

, tnıittir. 

~\------~~ 

VARSOVA DALGASINI 
DECIŞTIRDI 

Varşova 1·adyosu bir müddet 
evveline kadar 1345 metre dal
ga uzunluğunda çalışırdı. 120 
kilovat anten enerjili bu kuv
vetli istasiyon Avrupa radyola
rı arasında en iyi dini ~nen bir 
postadır. Programlan da pek 
iyi olan Varşova bir kaç hafta
clanberi yayımlarını 1339 metre 
dalga uzunluğunda yapmağa 
başlamıştır. Varşova bu dalga
da çalışmağı tercih etmesinin 
sebebi Motala istasiyonunun 
kuvvetlenmesidir. Varşovaya 
yakın dalgada olan Motala, 
kudretini arttırmış ve yakında 
t 50 kilovat ile çahşacağmdan 
Varşova bu istasiyonun taciza-
tmdan kurtulmak için bu vazi
yette çalışmaktadır. 

Hastalar teselli ediliyor 
Varşova radyosunda entere

san bir yayım yapılmaktadır. 
haftada bir gün muhtelif hasta
lrklar çeken hastalarıs iyi olabi
lecekleri ve bir g~n evvel iyi 
olmaları için ne yapmaları tav
siye edilmektedir. Her hafta 
muntazaman verilen onar da
kikalık bu konf eranslar<L"l teda
visi güçleşen hastalar bile te
selli edilmektedir. 

Roman yada Radyo 
kabloları 

Romanyada 15() kilovatlık 

bir ejder istasyonunun yapılmış 
ve önümüzdeki haftalarda ya-
yımlara başlıyacağını bildirmi ş
tik. Son olarak öğrendiğimize 
göre Romen radyosu memleke
tin her tarafından nakiller ve 
reportajlar tesis ettirerek ya
yrmlannı bir kat daha zengin
leştirecektir. Bu biçim nakil 
kablolarile reportajlann yapıl
ması için ayrıca radyo istasyon
larının bulunmasına lüzum yok
tur . Yapılacak nakil J>:in o ver
de bir amplifikatör bulundurul-
ması mikrofon ihtizazını yük
selttirerek uzaktaki radyo ist~s
yonuna vermek iktidarındadır. 

Bükreş şimdiye kadar bu paha
lı tesisata sahip olmadığından 
Bükreştcn başka şehirlerdeki 
işitilecek yayımlan harice din
letemiyordu. Şimdi birçok şehir 
ve kasabalardan Romen kültürü 
kuvvetli yeni radyo ile bütün 
Avrupaya işittirilecektir. Bu 
sayede yazın Karadeniz sahille
rinde geçen hadiseler Okyanus 
sahillerine aksettitilebilecektir. 

Bu kabloların tesisine başla
nılmıştır. Eylı11 ayından evvel 
biteceği tahmin ediliyor. Mem
leketimizde çok sevil~n Romen 
radyosu yayımları bu kablolann 
bitmesile çok daha zenginleş
miş olacaktır. 

Fransa ve ltalyada Tete
vizyon tecrübelerine 

başlandı 
ilk İtalyan televizyon. gön~e

rici postası Torino şehrınde ı.n-
<;a edilmiştir. Resimler 5,05 ıle 
1 metrdik ultra kısa dalgaları 
. e gönderilmekte .i.se ~e ~en üz 
::hirde b:ı·kaç tecrube aletınden 
Üaşka alıcı makine yoktur. İtal
yan piyasasında zaten uzaktan 
görme makineleri bulunmamak
tadır. Bunların imal edi~mesi 
için bir atölye açılmış ve pıyasa 
için burada yapılacak makinele
re en son sistem zworikyn ka
tod limbalanndan konulacak-
tır. 

Ayni zaman~a Fr.ansada da 
televizyon tecrubelenne başla -
nacağı bildiriliyor. Fra~sız pos
ta ve telgraf nazırı Matın gaze· 
tesi muhabirine bu hususta be
yanatta bulunmu$ ve şimdilik 
bu tekniğe çok merak ~de~ 
Fransız: meraklılannı tatmın ı-

çin bir muvakkaten çalışacak 
bir Paris gönderici postasının 

yapılacağını ve üç ay ~~nra ?a 
~ her vakit program dahilınde ış-

.., Jt... ~alı radyo Wa•· ı liyecek bi~ ?.'stanm I•pdacajı· 

'~---·- DJ l(iylcmiltır• 

Mayrs ayının, 'fia§ket aylardan 
büyük bir farkı vardır: İnsan 
bir kere mayısı buldu mu artık 
kendini rahat hisseder. Havalar 
bozsa da bu bozukluk devamsız 
olacaktır. Hergün yeni bir çi
çek; yeni bir yeşillik ortalığı 
güzelleştirmektedir. 

Bizi bir gUn sevindirip, erte
si gün dargın yüzile neş'emizi 
kaçıran ilkbahar yağmurları da 
dinmiş gibi bir şeydir. Daha 
ziyade aıkına inanılır bir kadın 
mayıs sabahlan kalkınca bizi 
şen çehresile karşılayınca, he
pimiz hayata biraz daha bağla
nırız. Çünkü tabiat üstünsüz 
güzelliğine bürünmüştür. Açı
lan koncalar; esen rüzgarın ge
tirdiği kokular, yeşillenen ağaç
lar; hergün biraz daha değişik 
ve biraz daha güzel, güneş bi
raz daha ılıktır. Sonu gelmiye
cek hissini veren bu güzellik 
ayının arkasından bahçelerimi
zi sarartacak, gönlümüze hü
zün verecek; bizi yeni sevdikle
rimizden, yeni ahştıklarmuz -
dan ayıracak sonba'r ·.-·n sessiz 
sedasız beklediğini •. .ı.e düşü
nemiyecek kadar sarhoş olmu
§Uzdur. Hele kışın beyaz sükii· 
tu aklımızın köşesinden bile 
geçmez. Çünkü her taraf çiçek· 
li; her taraf mütebessim. her 

feçen gün biraz daha tatlıdır. 
nsanı kadın ve çiçek kadar al

datan bir şey var mıdır bu dün
yada! Gülen bir kadının yarat
tığı yaşamak neş'esi; mayısta 
açılan çiçeklerle karışınca; kı
şın çekilen zahmetler; hasta
lıklar; can ınkmtılan, hepsi ne 
, .. u.ııutulur değil mi? Unut 

mak ve ümit! lnsanlann cefa
ya karşı en kuvvetli, en tesirli 
olarak kullandıkları şu iki ila
cı mayısta tabiat bize zorla su
nar. En karanlık düşüncelileri
miz az çok ümide düşmüşüz
dür. Sanki mayıs bizi yeniden 
hayata getirmiş gibi hissederiz. 

Mayısta çiçek 
lstanbulda çiçek en bol ma

yısta açar. Yerde biten çiçek
lerden başka ağaçlar da gelin 
gibi donanırlar. Senelerce ev
vel tanıdığım bir Amerikalı 
kız; İstanbuldan bir mayıs gü
nü ayrılırken Bebek ve Kuru
çeşme sırtlarındaki erguvan 
ağaçlarına bakaraY. gözya~lan
nı zaptedemeyip bir çocuk gibi 
hüngür hüngür ağladığını her 
mayıs geldikçe hatırlarım. Bcr 
ğazın bu bakımsız ağaçları ka
tlar güzel bir çiçek demeti ta
savvur edilebilir mi? Bunların 
hiç olmazsa gelişi güzel yolun
mamasma karşı acaba hiçbir 
tedbir alınamaz mı? 

Bembeyaz erik ağaçlan, tat
lı pembe rengindeki §eftaliler 
tabiatin en ince ipeklilerh e bü
rünmüş kadınları and·'"mazlar 
mı? Bahçemizdeki t i:. j türlü 
çiçekler, güller; salkımlar da 
mayısta en renkli ve canlıdır -
lar. Fakat onlar bütün yaz de
vam ettiğ i halde kır çiçekleri
ne mayıstan sonra bir solgun
luk. durgunluk gelir. 
Dağlardaki beyaz ve san pa· 

patyalar, yere bir hah serilmiş 
gibi parça parça yayılırken, da
ha ötede kıpkırmızı gelincik 
tarlalan gözümüzü okşar. Biz
de ,>.:abani bir çiçektir diY.C hiç· 

birimizin bahçelerimize dikmek 
zahmetini ihtiyar etmediğimiz 
bu gelincikler A vrupada ve 
bilhassa Amerikada tımar edi
lerek bütün yaz, gözün kırmızı 
renge karşı duyduğu iştiyakı 
tatmin etmektedir. İsmi gibi 
geline benziyen bu yabani çi
çekleri; bilhassa büyük bahçe
lerde üretmek ve sulayarak bü
tün yaz açtırmak çok kolay bir 
iştir. 

Mayısta ku,ıar 
İstanbullunun çoğu, ötüşü 

güzel kuşlar arasında bülbül
den başkeasını bilmez. Bunu 
meraksızlığına mı, yoksa vası
tasızlık yüzünden kırlara çıka
mamasına mı atf etmeli, bil
mem? Fakat doğma büyüme 
bir Boğaziçili mayısta öten kuş
lar arasında bülbülünkünü sus
turacak kadar ahenkli ve çok 
daha hazin karatavuklan din
lemek üzere İstanbullulara bu 
mayıs Boğaziçine sık sık çık -
malarını tavsiye eder. Karata
vukların en bol bulunduğu yer
ler, çok ağaçlıklı yerlerdir. Be
bekte ve Rumelihisannda Ha
limpaşa korulanndan, B a 1 t a 
Limanından tutun da Büyük· 
dereye kadar her ölü ko~luk
ta akşam üstü bunlan dınlc
nıeden lstanbula dönerseniz 
büyük bir şey kaybetmekte ol
duğunuza emin olun. 

Islık çalar gibi kısa ötüşlü 
karatavuklardan başka bütün 
gün ilkbahar şarkılarını söyli
yen tarla kuşlarını da eminim 
ki, çok azımız duymuşuzdur. 
Tarla kuıu, kül ren.ıi, dala kon
Dllf.111, f.Crdo gezen bir ku§tur. 

9 

Fakat hiçbir zaman yerde öt
reez. Daima gökyüzünde uçtu• 
ğu zaman uzun ve hüzünlü şar· 
kısım tekrarlar. Bülbül bunun 
yanında çok adi, keskin ve ma
deni sesli bir mugannidir. İs
minden de anlaşıldığı gibi tar
lalarda bulunur ve göğe çift 
çift çıkarak öterler. Bunları 
dinlemiyenlerin de mayısın gü
zelliklerinden büyük bir ş e Y. 
kaybettiklerine inanmalıdır. J 

Mayısta meyva 
Avrupanın yemiş memleket· 

terinde senelerce oturanlar bi-
1 ir. Bizim mayıs yemişlerine 
yaklaşacak ilkbahar yemişleri
ni hiçbir yerde yemek kimseye 
müyesser değildir. 

lstanbulun çileği var ki, bu· 
nun eşi dünyanın hiçbir yerin· 
de yok. Tadının ne çok tatlı, ne 
çok mayhoı oluşu, ~el~ koku
sile bundan daha nef ıs hır mey
va yaratılamıyacağına kaniim. 
Bir ak~am üstü yahut gece 
Balta Limanı deniz kenarından 
geçecek olsanız, yüzlerce sepet 
çilekten çıkan kokunun birkaç 
yüz metre uzaklardan burnunu
za mis gibi kokusu gelir. Bu ko. 
kuyu dünyanın hiçbir yerinde 
cluyamu:sınız ! 

Mayısta yemekler 
Sebzelerin en güzeli de ma

yısta başlar. Bunları saymağa 
hacet yok. F ak at hi?.im urm "'1<
lerin en hafifini de gene mayısta 
yediğimizi unutmama11yız. ı a
ze soğan, kırmızı turp, marul 
mayısta en tath yenen otlardır. 
Bunlardan ne kadar bol yense 
c kadar fa~alıdır. 



::=:::=::=============================================T ~ N:=========================================== ı~ - 5 - 135 

• 
H TAN • .. tefrikMa ı .. Y a z a n: N i z a m e d d 1 n N A Z 1 F 

E>en Kızımı İmperaforunuza Nasıl Verebilirim? 

GDzal bir kızın babası olan Eplrya krah 
· esiz bu büyük bir talih tıte Françes'in, hüldimdan-

• idi. Yoksa Lltinler Koe- na bir zevce ve memleketine 
.:.ntıniyeyi zaptedip Bizanu bir ukeri yardmı temin etmek 
ıelce uğratmarmf olsalardı; ümidile, Karadenizin dalgalan
hiç şüphesiz bu Komnenoa oğ- nı, fırtınalamu göze alarak ga
lu da kendilerinden e v v e 1 terlerine dümen tutturduğu 
Traıbzonda • i s t i k 1 l 1 gütmiif Trabzon böyle bir Trabzondu. 
olanlar gibi, meıitezden gönde- 1451 senesinde Karadenizin 
rilecek bir oıdumm karpamda ba mühim ıehrinde saltanat sü-
daya=cr ; ı 19hluılll. -~·~·~· atorun adı Dördüncü 

Alekıiyus ölünce yerine oflU 
geçmişti. Fakat çok tutunama
mıştı. Bir saray entrikası onu 
devinniş ve Trabzon tahtını 
eniştesine venniıti. lıte yeni 
imparatorluğun bir Türk kuv
vetile ilk teması bu imparato
run devrinde oldu. 

O zaman Osmanlı Türkleri 
değil, Selçuklu Türkler Anado
luda hüküm sürüyorlardı ve 
Konya sarayı, daha iatildllini 
ilin ettiği gün Trabzonun ( 1) 
ilk imparatoru Aleksiyus'u ha
raca bağlamanın yolunu bul
muıtu. 

Lakin damadı bu haracı ver
mek iatememiıti. lıte Trabzon 
İmparatorluğu ile Türkler ara-
6ında ilk silihlı kavga bunun 
üzerine bqlamıştı. Alieddin 
evveli Trabzonlulan fena hal
de bozmuştu. Kınmdan, Acara· 
dan para ile topladıiı birçok 
aakerleri önüne yığmq olması
na rağmen İmparator Bayburt 
ovasuıda Selçuk ordusunun hü
cumlanna dayanamamıı, kaç
mqtı. Bmıun üzerine Alieddin 
ta Trabzon aurlarma kadar iler
lmıit ve ıehri muhasara etmit
ti. Bu muhasaradan yeni impa
ratorluğu hiç ıüphesiz Allah 
kurtarmıştı. Eğer o müthiı 
yağmurlar yağmamıı olsalardı 
ve •eller Alieddin ordusunun 
bütün ağırlıklarım, develerini, 
atlanm abp götürmeaelerdi, 
Trabzon mutlaka Konya hü· 
kümdarlannın bir viliyeti hali· 
ne girmiş olacaktı. · 

Sonra Türklerle ikinci harp 
temauru Birinci Yorgi yapma· 
ğa mecbur olmuş ve esir düt
milftü düpanlanna. 

Trabzonun Uçüncil Emanuel 
adm.daki imparatoru ise, Ti
murun ordusu karşısında korku
lu rüyalar görerek ilk nöbetini 
savmıştı; fakat Çelebi Meıhme
din zamanındaki Türk askerle
ri göziln{l daha fazla korkut· 
tuklan için, Birinci Alebiyüs 
devrinde Konya sultanlarma 
verilen bacı Edime sarayına her 
ıene ve tam zamanmda Yolla • 
ınaft kabul edivenniş ve ••• tah
tım kurtarabilmitti. 

Yani - Kaloyan.is titkabile anı· 
hyordu. 

Fena bir adam değildi, ama 
admın önüne bir "iyi" takıla· 
cak kadar da iyi sayılamazdı. 

Kendisinden evvel Trabzon 
tahtmda oturmuş 18 imparator 
kadar frensiz bir müstebit, kan 
dölaneği ıever bir adam olma
)'1fl onu biraz tebaasına sevdi
rebiliyordu. Bu kadar. 

Nitekim Françes Trabzon sa
rayında iki üç günlük bir misa
firlrkten sonra hazretin ne mal 
olduğunu derhal kavramıştı. 

Kaloyanis son derece zeki ve 
para canlı bir adamdı. Bizanslı
lar, imparatorlarını, nasıl bir 
ıiyasi yardun temin edebilmek 
ıçin evlendirmek istemekte idi
leree o da klZUU icabında silah
la kendi saltanatını koruyabile
cek bir damada vennek istiyor
du. 

Trabzon da da bir Ayas of ya 
kilisesi vardır. 1245 yılında ya
pılmış olan bu kilisede de za
man zaman büyük dini ayinler 
yapılır ve imparator ailesi ile 
beraber hazır bulunurdu. 

lşte bu Ayas of ya kilisesinde 
bir pazar günii İmparator Kalo
yania, Bizans murahhaslarının 
reisi olan Nedim Françes'e ay
nen şu sözleri söyledi: 

- İmparatorunuzun elinde 
ne bir kuvvet, ne de bir servet 
kalmıştır. Bizans, bizim çiftlik
lerimizden daha kötü olmuştur. 

Ve debdebeli merasim elbi
sesinin bir peri gibi güzelleştir
diği kızını işaret ederek ilive 
etmiıti: 

- Hilkatin bu nefis eserini, 
ben nasıl olur da bir ayağı çu
kurda bir saltanatın talihine or
tak edebilirim. Hükümdannız
dan ağırlık istesem, kızıma ki-
1iselerinizin mihraplarında ka
lan en son iki üç haçla bir iki 
gümüş ıamdandan başka ne ve· 
rebilirsiniz? 

Ve bir gün sonra da, yani 
1451 senesi şubat ayının 27 inci 
günü de Françes'e şu kol'kunç 
haberi bildirdi: 

- Edimo lmparatoru Murat 

bu aym üçüncü günü ölmüştür. 
Zannederim ki, yerine geçen 
oğlu Mehmet Bizansa saldır
mak için tereddüt etmiyecek -
tir. Kostantmiye surlarmuı böy 
le bir hücuma dayanabilecekle
rini umar mısınız? 

[Arkası var] 

( 1) Trabzon adının nereden ıeldi

bl'l§tınrlren rastladtğnn bir iki· 
sini buraya yazmak istedim: 

Bir defa, iddia ediliyor ki, Trab
zon Isa Peygamberin doğduğu ıün· 
den tam yedi yüz elli altı ıene evvel 
kurulmuttur. Homer " Karya " da 
Militoa'un ve Paflagonya'da (Kasta
monu civan) diğer bazı kaaabalann 
isimlerini zikrediyona da ne Sinop
tan, ne de Trabzondan bahsetmiyor. 
Binaenaleyh Trabzonun Trova har • 
b:nden ve pir Homer'den aonra ve 
Herodot ile Kiaenofon'dan bıraz ev
vel kurulduğu kanaati vardır. 
Adına gelince 

Fatihin bu ıehri zaptetmeainden 
biraz evvc;l bu tchirde bulunmu1 olan 
Bizanslı bir milc:llifin yazdılt bir eser
de deniyor ki: "Bu tehrin etrafındaki 
tepeler göze dört köteli bir masa veh· 
mi veriyor. Bunun için Rumlar "Tı
rapeza" adını veriyorlar. Galiba doğ
rusu da bu olaa gerek. Zira milattan 
dört yüz sene: evvel Trabzonda basıl· 
rnıı olan paralann bir tarafmda başı 
açık bir genç resmi, diğer tarafında 
ise bir Tırapez resrııile Rum harfle
rile TPA. yazılıdır. 

Sonra, tehri yapanlar burada masa 
ıek\inde birçok taflar bulrnuılar, ya
hut ilk kaleyi masa teklinde yapnuı· 
lar .gibi bazı rivayetler varsa da tari
hi bir kıymet ifade etmemekle bera
ber en güzellerinden biri de mqhur 
Köroğlu'na isafe edilenidir. 

':Köroğlu Trwbzona gelmlt. bir 
nalbant dükkinına ıirmit. Atını nal
latmak niyetinde. Fakat nalları gözü
ne kestirememit ve çürüklilklerini 
anlltmak :çin dükkanda ne kadar nal 
varsa hepsini birer birer almıt. ikJ 
parmağının araamda çıtır çıtır kır
rnıı. Nihayet bir tanesini seçmif; 
"Al. demit nalbanda, bunu bizim ata 
takabilirsin." Nalbant bir şey deme
m· ı ama, itini yapıp bitirdikten sonra 
Köroğlunun uzattığı parayı iki par. 
malının arasında f(Syle bir ııkmı1t 
paranın üstündeki yazılar ezilip ıili
niverrnişler ... " de gQya bundan dola
yı fehre Tuğra bozan deruniş ve za. 
man ile Trabzon olmuş. Tabii bu bir 
Köroğlu masalıdır, o kadar. ' 

Kooperatif kanunu yaplldı 
~o?omi Bakanlığı tarafın _ 

?a~ ıkı kooperatif kanunu pro
Jesı hazırlanmıştır. Bunlardan 
bi~ kr~di diğ~ri .istihsal koope • 
ratıflenne daırdir. Yeni kanu
nun neşrinden sonra Anadolu
nun her tarafında kooperatifle. 
rin yayılması temin edilecektir. 
Beklenilen gaye köylüyü ıade 
murabahacılardan kurtannak • 
tır. 

HIKAYUJ 

Misafirin 
Köpeği 
Dairede dört arkadaş sözleş

miştik. Her perşembe birimiz
de toplanıyor, akşam yemeği 
yiyorduk. Bu hafta be~im sı
ramdı. Arkadaşlann ikisi gele
cekti. Fazıl gelmek istemedi. 
Sebep olarak, senelerdenberi 
uzakta olan bir akrabasının gel· 
diğini söyledi. 
Karmı gayet iyi çerkez tavu

ğu yapar. Fazıl da bu nefis ye
meğe dayanamaz. Arkadaşımı 
bundan mahrum edemezdim. 
Ölsun "onu da getir" dedim. 

"Ölmaz" dedi, ''Onun koca
man bir köpeği var, onsuz kat
iyyen yemek yemez. Hayvanı 
yanında oturtur ve kendi elile 
yedirir." 

Bizi atlatıyor zannile "Zara
n yok. Köpeğe de bir yer ayın
nz" diyerek zorladnn. 
Perşembe günü Fazıl hakika

ten akrabası ve köpekle bera
ber geldi. Çok kibar ve sevimli 
bir adamdı. Yemeğe oturduk. 
Misafir kendi yemiyor, köpeğe 
yediriyordu. Hayvanın da öyle 
nazir bir yiyişi vardı ki, hepi
miz hayretle bakıyorduk. Misa
fir merakımızı anlamış olmalı 
ki kahve içerken şu hikayeyi 
anlattı: 
Beş sene kadar oluyor. Ana

dolunun bir şark viliyetinin 
dağlık arazide buhınan bir ka
zasında memuriyetle bulunu
yordum. Yanımda kanın ve şu 
gördüğünüz köpeğim de vardı. 
Kanın, lstanbulda bile par

malda gösterilecek güzeller
dendi. Küçüktenberi oldukça 
şımarık büyümüı olduğu için 
istediğini yapar, açık saçık ge
zerdi. Yerli ahalinin kanma yi
yecek gibi bakmalarından te
pem atardı. Fakat ne zaman çı
kışmağa kalksam, lifunı gırt· 
lağıma tıkardı. İster kılıbık di
yin, ister kanının çok zengin 
olduğunu hesaba katın, ben 
onun bu hallerine biraz göz yu-

Köpeğim şimdiki kadar bü
yük değildi. Fakat bana çok sa
dıktL Nereye gitsem beraber 
gelirdi. 

Bir gün lstanbula çağmldnn. 
Zaten eşya filin götürmemiş
tik. Havali de çok emniyetli ol
duğundan karım bir ata, ben bir 
ata binerek on dört saat kadar 
süren vilayet merkezine doğru 
ycla düzüldük. 
Dağ yolu çok fena olduğun

dan hızlı gidemiyorduk. Akşa
ma doğru üç saattir içinde git
tiğimiz 111ız bir vadinin son 
dönemecini dönerken gık de
memize meydan kalmadan et
rafımı11 altı kişi çeviriverdi. 
Adamlann heybetinden köpek 
bile sinmiş kalmıştı. 

Herifler bir tek kelime bile 
söylemeden atlanmızı yedeğe 
alarak bir dağ yoluna saptılar. 
Kaç saat çrktığnnızı bilmiye>
nun. Hava kapkaranhl: ohnuş
tu. ?:1erede ise ay çıkacaktı. 
Nıhayet kuytu bir yere gel

dik. Bizi indirdiler. Bulunduğu. 
mm yer arkasz kayabk, önü 
~ç~nım dar bir geçidin sonu 
ıdı. 

Reisleri olduğu belli olan biri 
beni işaret etmekle beı kisi bir
den üzerime atıldılar ve k;skıv
rak bir ağaca bağladılar. Yal
varmağa başladım. "Arkadaş
lar bizdez:ı ne istiyorsunuz. Ben 
memur bır adamım. Param yok 
ki vereyim." 

Reisleri önüme dikilerek "Ne 
mi istiyoruz" dedi ve karımı 
g.österere~ "Aha, şu kahpeyi is
tıyoruz. Bız parayı nidek." 

Ben şaşırmıştım. "Etmeyin 
ağalar" dedim "o benim karmı
dır. Öndan ne istiyeceksiniz." 

Herif yüzüme pis pis güle
rek "Meraklanma birazdan an
larsın" dedi. 

Diğer beş kiti reislerine 
''Ağa, dediler, şununla uğra1-
mıyalun be. Aıağı itikliyivere
lim." 

Reis razı olmadı. "Şimdi ol· 
maz ülen. Sabahleyin atanz'' 
dedi. 

Ö zamana kadar ıeuiz ıeda
ıız duran kanın birdenbire ati-

\eviŞJt!ta o.r 1 ~ lenı\\e ıe r 
Aşkta Ve Evlenmede Yaş 
Aşkta ve evlenmede iki ta

rafın yaşları arasındaki. nis
betin bahtiyarlıkta ne mühim 
olduğunu bir çoklarının bilme -
diklerini elimize gelen mektup
lardan anlıyoruz. Meseli dün 
aldığımız A. B. C. D. imzalı şu 
mektubu okuyalım: 

"Otuz yaşında bir delikanlı
yım. Akrabamdan, benden on 
beş yaş bilyilk bir kızı sevdim. 
Yakınlarımın bütün itiraz/arma 
rağmen nişanlandık. Hatta bu 
yüzden annemle •ram açıldı. 
Karşılıklı sevişiyoruz,· evlene • 
ceğiz. Yalnız içimi bir kurt ke
miriyor: Acaba bu kız beni ma
lım için mi seviyor!' Sonra, ba
na dedikleri gibi, saadette yaş 
farkının rolü var mıd1rr 

Yeryüzünde en çok geçimsiz. 
liklere, ayrılıklara maruz kalan 
aileler Amerikalı aileler olduğu 
ıçin Amerikada geçimsizlik se
beplerini tetkik etmek üzere 
birçok konferanslar toplanmış, 
heyetler ayrılmış ve bu geçim
sizliklerin iktısadi olduğu ka· 
dar kültür farklarından ve ha
yat telakkisindeki aynhklardan 
ve yaş farklarından ileri geldi
ğini tesbit etmişlerdir. Erkeğin 
kadından on beş yirmi yaş bü
yük olması uzun bir saadet icin 
mühim bir engeldir. Otuz ya
şında A. B. C. D., kırk beş y· 
şmdaki sevgilisinin kendi le· 
ne olan bu yaı farkına rağmen 
sevgisinde tereddüde düşüyor 
ve bunu bir menfaate bağlı gö
rüyorsa yarın, öbür gün kendi
si kırk beş yaşında bulunduğu 
zaman bu sevgili altmış yaşına 
gelmiş olacak ve bugünkü deli
kanlı artık hiçbir şüpheye düş· 
miyecektir. Fakat o zaman aş-
'---. ıı ı ı - ~L .a _.....__ 

ğız için daimi bir şüphe uyan
mıyacak mı? 

Ö, kırk beş yaşında, belki de 
çok iyi muhafaza edilmiş ola
cak ve bu yaşta altmış yaıında
ki kadını sevmekte devam ede-

larak "Sabahı ne bekliyorsun 
ağa. Şimdi atıver. Ba~a türlü 
kurtulamıyacağmı" d e m e • 
sin mi? Aman Yarabbi, kulakla
lanma inanamıyorum. Karun, 
o kadar sevdiğim, üzerine titre
diğim kanm bunu söylesin. 
Ağzımı açtırmadılar bile. Bir 

iki tokatta sersemlemiştim. 
O gece sabaha kadar karşım

da yediler, içtiler ve karanla 
eğlendiler. 

O kadar çok içtiler ki, saba
ha karşı, karım da dahil olduğu 
halde hepsi ölü gibi yere seril
diler. 

Arada yarım saat kadar geç
mişti. Yanımda uyukbyan kö
peğim birdenbire kalkındı. Yer
de yatanların yanına giderek 
birer birer bumile itekledi, dür· 
tükledi. Ne yapacak diye, şaş
kın şaşkın bakıyordum. 

Hepsini yokladıktan sonra 
koştu, yemek artıklannm ara
sında duran bir bıçağı dişlerinin 
arasına alarak yanuna geldi ve 
bileklerimi bağhyan ipe sürt· 
meğe başladı. 

Heyecandan her tarafnn buz 
gibi olmuştu. Soğuk soğuk ter 
döküyoroum. Hayvan ipleri 
kesmc!:e uğraşırken bileğimi 
de beraber kesiyordu. Fakat bu 
acıya memnuniyetle tahammül 
ettim. Çok geçmeden ellerim 
kurtuldu. 

Kendimi ağaçtan kurtarmak 
saniye bile sürmedi. Sabahın 
alaca karanlığı içinde rakı şişe· 
leri arasında yan çıplak yatan 
kanm ve herifleri görünce te
pem attı. Ant bir tehevvürle 
hepsini birer birer uçurumdan 
aşağı yuvarladım. 

lşte efendiler. o günden ıon
ra köpeğimi bir dakika bile ya
nımdan aymnadmı. Çocuğum 
gibi bakıyorum. 

8. T. 

cck mi? Bu suallere vereceği 
c.evaba göre hareket etmesini 
A. B. C. D. ye. tavsiye ederiz. 

lsminden başhyarak sonuna 
kadar garip ve çocukça bir mek 
tup. lmza: Güzel Mi-;iko... 17 
yaşında olduğunu söyliyen bir 
genç kız... Güzelmiş, bir genci. 
hem de hiç tanışmadığı bir gen· 
ci seviyormuı. Bizden soruyor? 
Bakınız, mektubunu aynen alı
yoruz: 
"Müşkülü.m çok zor delildir: 

lakat ben, uzun uzadıya dü§iin
düm ve bazı ~arelere baş vurdu
ğum halde yine bir şey elde 
edemedim. 

17 yaşındayım, esmer pzeli 
olup gözlerim çok güzel ve te
sirlidir. Baktılım vakit hırs ve 
intikam ifade eder. 

Bacaklarım da. göz alacak d~ 
recede giJzeldir. Orta boylu
yum. Saçlarımın çok koyu si· 
yah ve dalgalı olu1u yQzlJnı• 
her esmerden başka hususiyet 
verir. 
Şimdi de mO§külama yaza· 

yım: 

Soğuk erkeklere ka.r~ı n• 
yapmalıyım? Ben ismine X dl• 
yecelim birini seviyorum Vtl 

kendisile hiç kcJnuşmu~ deli
lim. Fakat benim ilzerimde bı• 
raktığı tesir çolr lazlad11. Ken
di soğuk olduğu gibi ben de er
keklere karıı soluğum. Be/Jel. 
de şimdiye lııuhr erkelderdea 
uaak duruşumun bana te&itİ 
vard1r." 

Ne dersiniz? 
Ne diyelim? Hele Güzel Mi

çiko bir iki yaş daha büyüsün.. 
Biraz daha tecrübe sahibi olsun 
ve sıcak olmanın yollanın öğ
rensin; ondan sonracc !Jt1all.AUııırıJ 
_.___ ~ ..... ~ ay Ka l 

derdi olursa çaresine bak~. 
Ne arcak olmamn ~lerl, ne 
de soğuk erkeklere kar§ı alına· 
cak tedbirler gazete sahif ele-
rinde değil, hayat ıahif elerinde 
öfrenllir. 

T. caret odası dUn toplandı 
Dün İstanbul Ticaret ve Sa· 

nayi odası umumi meclisi top • 
lanarak Ankaraya gönderilecek 
ı aporlan retkik etmiştir. 

Kongreye gönderilmek üzere 
6 rapor derlenmiştir. Raporlar 
şunlardır: 

ı - Umumi mağaz.ıar, 
2 - Deniz altmdakı servet • 

ler, 
3 - Sergi ve panayırlar, 
4 - Aksiyon, (Buı ihracat 

mallan için mezat yerleri, 
5 - Zahire ve ticaret borsa .. 

lan, 
- Rasyonalizasyon ve stcln • 

dardinlyon. 
Raporlar bütün üyeler tarafın 

dan tasvip edilmiıtir. B-w üye
ler ticarP ahlikm düzelmesı i-. 
çin, ihracatcılıim daha a~i 
bir kontrola tibi tutulmasını ve 
bu gibi vakalarda hükmeıırck 
noktasından odalara daha fa?la 
salahiyet verilmesini istemel<ıe
dir. Diier üyeler de bu iıtelderi 
çok yerinde bulmutlardır. 

Raporlardan 10nra ban Mart 
heyeti kararlan okunmut ve 1" 
bul edilmiıtir. 

···-·•••11• ............. 
VAPURCULUK 

Türk Anonim Şirketi 
latanbul Acentalıiı 
Liman Han. Telif on: 22925. 

Trabzon yolu 
GUNEYSU nparu 12 llafll 

Puar flal .. , 20 de 1U_,e 
kadar. .................................... 
ZA YJ - lttanbul San'atlar 

tebinden 1339 senesinde aldılnD 
detnameaıi sayi ettim. Yeniıiııl 
racal=dan eeklainln hUlmtl 

A. lllalr 
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R:ağıdı (S) vermiştir, 
(S) dört kör taahhüt etmiş 

tir. 

(O) oyuna karo ruasile baş 
lanuş ve arkasından pik damı· 
111 oynamıştır. . 

(S), pik damını morun asıle 
alır. Eğer koz empası yaparsa 
nıuvaffak olamıyacağı ve trefl· 
l:r de taksim olmamış bulun· 
Quğu için, ancak dokuz löve ya· 
Pabilir. Bilakis empas yapmaz· 
sa bir taraf tan damın tek yanlı 
~lması ve taahhüdün yapılması 
ıhtimali vardır. Diğer taraftan 
burada olduğu gibi dam düş· 
?nez ve iki el kozdan sonra tek 
~alırsa trefl hasımlardan birin
de dö~ tane çıktığı takdirde 
dördüncü trefli kesmok üzere 
llıorda bir koz kalır. 

Prensip: Taahhüdü yapan o
Yttncunun as rua, valeli sekiz 
kozu olursa, ' bu kozların üçü 
llıorda ve beşi kendi eliııde bu
lunursa, diğer tarafta."1 yine üçü 
morda ve dördü kendi elinde 
olmak üzere as, rua, damlı ve
}'a rua, dam, valeli veya as, rua, 
"aleli ve yahut ta hatta as, rua
lı bir rengi varsa; koz em pası 
Yapmamalıdır. Kozun as ve nı
asını oynamalıdır. Dam düş
tnezse morda kalan kozla, yu
arda mevzuu bahs rengin dör
"ncü lövesini kesmeee calış
ahdır. Bu renk liasımlar ara

lında taksim olmamışsa buna 
ltıuvaffak olur. 
Yeni başlıyanlar için: 20 

Deklarasyon çeşitleri 
Uç türlü deklarasyon olabi· 

lir : 
1 - Başlangıç deklarasyonu; 
2 - Müdafaa deklarasyonu; 
3 - Değiştirme deklarasyo-

nu. 

.. Başlangıç dekHirasyonu: Di
C'er oyuncular hiçbir şey söyle
?lleden evvel yapılan dokJaras
~Ondur. 

Müdafaa deklarasyonu: Ha
snnıar bir veya birkaç dekla
~asyon yaptıktan sonra yapı
andır. 

k Değiştirme deklarasyonu: Ar 
k ad~şının söylediği rengi baş

a bır renkle değiştirmek üzere 
Yapılan deklarasyondur. 

l!a§Jangıç deklarasyonu 
Bır renkten bir löve deklare 

edebilmek için: 
f 1 - Eldeki kfığıtların heye-
)!. urnumiyesinde iki buçuk onör 
ov . d .. . esı olmalı ve bunun hiç e-
gııse yanmı deklare edilen 
~enkten başka kağıtlara ait bu-
Utırnalıdır 
~ 2 - Deklare edilen renk "ni
e ~nıında" olmalıdır. Bunun için 
ger o renkten dört kaö-ıt varsa 

i;: .. ki bu asgarisidir -~bu dört 
"arıt as. dam ve iki ufak - as. 
da e, onlu ve bir ufak - rua, 
lb am, onlu ve bir ufak gibi bir 

0~Çuk onör lövesi kıymetinde 
ll'ıalıdır 

~a ~ğer d
0

eklare edilen renk beş 
<la gıtir ise: Rua ve dört ufak -
lo nı, vale ve üç ufak gibi yarım 

ve kr .d . l!: .. Ymet göstermelı ır. 
~-- .. ger deklare edilen renk altı 
la:gıtlr ise, altısı da ufak kağıt· 
lar1°1~b!Iir. (Anlak bütün k.ağıt
tlı n ıkı buçuk onör lövesı tut-
~ı ~aydı unutulmamal.rdı~:) 

~ekı~agıdaki misaller bır lov: 
ıku" ar~ edf'bilmek için asgarı 

1 
Vetı gösterir: 

8, 7 ~ J\s, rua. 7, 6... As, 4, 2 ... 
0)

1 
••• 8 7 5 

<. ' ' ••• 
l .. 8~ J\s, dam, 7, 6 .•. As, dam, 

3 • • 2 ... 6, 3, s, 6. 
- Rua, dam, vale, 7 ... As, 

Çizgili ipek veya pamuklu kumaşlardan hafif .ve yapılması ko
lay güzel bi~ elbise. modeli. P_aseler ve kol kapakları aynı .. ~~
ma§tan çizgıler ufkı gelmek uzere .yapılmıştlr. Ortada kuçuk 
krz çocukları için yün müslinden veya diğer kumaşlardan bir 
model, açık mavi ve renkli çiçekli müslinden ayrı bir kız çocu-

ğu elbisesi. 

SUY ASA BUNA VE MACUNA DAiR 

Çeşit çeşit sular var: Maden, 
menba sulan; kükürtlü sular; 
gül suları vesaire. Fakat ben 
bunlardan bahsetmek istemiyo
rum. Az çok temizce, yıkanma
ğa yarar Terkos suyu yok mu? 
Ondan ve onun yaradığı işler • 
elen dcrn v u rrnClk i:stiyoı u m . 

Bilmem neden; benim bur -
num mu fazla hassas; yoksa be
raber çalıştığım bir kaç genç 
bayan mı Terkos suyuna boy -
kot etmişler; kaç zamandır iş 
saatlarmda bu kışta kıyamette 
pencereleri açmak ihtiyacım his 
setmekteyim. Bunun farkına va. 
ran müdürümüz olan insan da 
bu halden bir hayli bizar olmuş 
olacak ki geçenlerde bana: "Bu 
yaz muhakkak üst kata banyo 
tertibatı yaptırmahyız; kışın 
böyle olursa yazın vay halimi • 
ze !,, dedi. 

Bu temiz zata söyliyecek bir 

8, 5, 4 ... 8, 6, 2 ... 5, 2. 
4 - As, rua, 7, 6, 5 ... Rua, 8, 

4 ... 4, 2 ... 6, 5, 3. 
5 - Dam, vale, 9, 7, 5 ... As, 8, 

4 ... Rua, dam, 6 ... 4, 2. 
6 - 9, 8, 7, 6, 5, 3 ... As, dam, 

7 ... Rua, dam, 6 ... 4. 
(Baştakiler, tabiatile deklare 

edilen rengin kağıtlarıdır.) 
İki buçuk onör lövesi kıyme

tinde fakat mecmuu üç buçuk 
Jöve ~österen kağıtlarla plafon. 
da deklarasyon yapmamalıdır. 

Mesela: As, dam, 7, 6 ... A, 4 
2 ... 8, 7, 5 ... 8, 7, 5. 

Burada as, dam bir buçuk, 
İkinci as bir onör lövesi kıyme. 
tindedir. Binaenaleyh bu kağıt
ta iki buçuk onör lövesi vardır. 
Fakat, evvelce gösterdiğimiz 
kaidelere göre buna bir löve sa
yılan kozun dördüncü ufak ka· 
ö-ıdmı da ilave edersek mecmuu 
Üç buçuk löve eder. Böyle bir 
kağıtla deklarasyon yapmak ha 
tadır. Binaenaleyh bir löve dek
lare etmek için, hiç olmazsa ya
rımı kozdan başka renklere ait 
olmak üzere kağıtların heyeti 
umumiyesinde iki buçuk onör 
lövesi bulunmalı ve onör löve
lerile ufak kağıtların löve kıy
meti yekunu asgari dört, dört 
bucuk olmalıdır. 

Kontrakt briçte, iki buçuk 
onör lövesi kıymetinde olup 
onör lövelerile ufak kağıtların 
töve kıymeti yekunu üç buçuğu 
tutan bir kağıtla, envülnerabl 
iken bir löve deklare edilebilir. 
Fak~t vülnerabl iken asla 1 ... 

cevap bulamadım. Mırın kırın 
ettim. Fakat şöyle düşündüm: 
Şu her gün tenkit ettiğimiz 

Terkos suyundan biraz fazlaca 
kullanmaktan korkmasak ne o -
lurdu? Diğer suların tedariki 
şim~iki zamanlarda her babayi. 

üj tin harcı değil ama; mahut 
Terkos her halde kolaylıkla te
darik olunabilir zannediyorum. 

Sudan korkmamak; bilakis 
suyu sevmek ve daha sıkıca y_ı • 
kanmak için acaba Bay Selım 
Sırrının cimnastik konferansla • 
rı gibi bir kaç radyo konferansı 
vermek miınasip olmaz mı, ne 
dersiniz? 

Sabuna gelince; bunun da an
latayım: Ev':ela bir çok cins 
yerli ve ecnebı kokulu s 1 -:ır 
var. U cuzlarr, pahahlaı 
türlüsü piyasada mevcut. • 
cak şu bizim zeytinyağı ile ya 
pılmış halis Edremit sa~unlan
nın üzerine olmaz vesselam. Se
bebi mi? Müsaadenizle arzede
yim: 

Sabun yapanlar çok tabii ola
rak yaptıktan kokulu sabunla -
rm cilde teravet, yüze gençlik 
ofö.i bir sürü hassalarını itan e-
der dururlar. Buna karşı bir şey 
diyemeyiz. Fakat koku ile renk 
sabonunun iyiliğine delalet et • 
mediği gibi bazı kere kolaylıkla 
fenalıklarını da örtmeğe yarar. 
Bunu da söylemekten sabuncu
lar bizi menetmesinler. Bunun 
için ister Fransadan gelsin; is
terse yerli bir ecza1ıane tarafın· 
dan yapılsın, sabunda temizle • 
yicilik hassasından başkasını a
ramak esas itibarile hatadır. Sa
bunların kireçli ve çok sert ol • 
maması tazımdır. İyi bir saôun
da aranacak başlıca hassa bun • 
dan ibaret olduğuna göre bunu 
nasıl anlamak kabil olduğunu 

da size öğreteyim. Gayet basit 
bir usUI: Dilinizin ucu ile, ama 
tam ucu ile alacağınız sabuna 
çok hafif bir temas. Neticede 

Arhk yaza iyiden iyiye girmeğe bşhyoruz. Tabii 
den z ve banyolar göz.erinizde tutuyor. Aceba bu yıl 

g:yecel)iniz mayolarıda dUşUndUnUzmU? 
işte size b;r kaç model 

dilinizde ısırılmış gibi bir yanık
lık hissederseniz bu sabundan 
benim hatırım i<;in olsun uzak 
durunuz. Müthiş alkalinlidir de
mek. Hiç bir şeye yaramaz. Su
yun üstünde yüzen, şeffaf sabun 
lann iyi olduğuna dair umumi 
bir kanaat vardır ki bu da boş
tur. Çünkü imali esnasında çok 
adi sabunların içine hava tazyik 
etmekle bu hassaları ••iicuda ge
tirmek gayet basit bir şeydir. 
lyi zeytinyağmdan yapılan sa 
bunların rengi beyaz olur. Bu 
sabunlar eskidikçe esmerleşirler 
Bunun haricinde fenni noktai 
nazardan derinin şu veya bu 
derdine deva diye tavsiye olu -
nanlar laftan ibarettir. Bilhas·sa 
ayaklar için yahut tabii koku 1a. 
rı sırf yıkanmamak yüzünden 
fazlalaşan bazı insanların bu il
letlerini tedavi edeceği vaadi ile 
satılan sabunlarda, emin olun ki 
Terkos suyu ile halis Türk sa • 
bunlarm~n vücuda getireceği şi. 
fa hassası yoktur. Sabun had
di zatında bir dezenfektandır. 
Bunun içine daha kuvvetli kim. 
yevi dezenfektan katmak fen -
nen mümkün değildir. Kısaca: 
lyi sabun insanları temizlemek 
için yapılmış ve bolca kullanıl
dığı takdirde hakikaten faydalı 
bir temizlik vasıtasıdır. Yoksa 
sabunlarda cilde teravet, ihtı · 
yarlara gençlik gibi bir takım 
boş bassalar aramak hakikaterı 
boşuna kürek çekmektir. 

Diş pastalarına bilhassa ilan
lardaki bembeyaz dişli kızlara 
bakacak olursak hakikaten bu 
işte de aldanmış oluruz. Şurası 
fenni bir hakikattir ki dış çürü. 
mesinin asıl sebepleri bugün 
dişçilik alemince bile tamamile 
malum değildir. Bu itibarla diş 
macunlarından büyük bir kera-

met beklemek; günde üç kere 
fırça kullanmak; şunun ye
rine bunu, şu marka yerine diğer 
bir marka istimal etmek az çok 
mevhum şifalardır. Fırça ve ma· 
cundan daha mühim olan cihet 

dişlerinizi sık sık iyi bir dişçiye 

muayene ettirmek; en ufak bir 
çürüğü ihmal etmemektir. Hat· 
ta eğer para cihetinden biraz ik· 
tısat etmek mecburiyetinde ise-

niz evinizin diş fırçası ve macun 
masrafını, iyi bir dişçi ile uyu • 
şarak senevi bir taksite bağla 
mak daha doğru olur. Çünkü: 

diş macunlarında da sabunda 
olduğu gibi esaslı surette de • 
zenf ekte etmek hassası aramak 

beyhudedir. Bu macunlarda 
mikrop öldürmek hassası mev • 
cut olsa bile diş yıkamağa has
rolunan bir iki dakikada o ka • 
dar kuvvetli biı mah1Ul halinde 
bulunmalıdır ki bunu ağ:ıa sok· 
mak bile mahzurludur. 

Maamafih. sizi diş pastasına 
veda ettirmek 1çin propaganda 
yapıyorum zannetmeyin. Mu • 
hakkak surette kullanacaksa • 
mz zararsız, temizleyici bir diş 
macun uintihap ediniz. Bunun 
da en iyi tebeşir ve sabundan 
imal olunanıdır. Fakat ya tebe
c;iri yahut sabunu, yah~t ta her 
kisi de birlikte fazla olan diş 
macunları da ziyadesile zararlı· 
dır. Bunu da unutmamak lazım. 

Diş pastasından daha mühim 
olan bir şey de fırçadır Diş fır
çalarının sert olmasını, gayet te 
miz tutulmasını ve eskiyince he
men atılması lazımgcldiğini sÖY. 
lemeğe bacet var mı? 

Bol su, bol sabun, bol boJ YI· 
kanmak: Bundan daha keyifli 
bir şey olur mu şu ölümlü dün
yada! 
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Bükreş, 11 (A.A.) - Sabah 
celsesi saat 14 e kadar devam et 
rniştir. Bakanlar ve yanlarında 
bulunanlar Yunanistamn Bük • 
reş elçisi Kulas tarafından veri
len ziyafette hazır bulunmuşlar
dır. Bundan sonraki toplantı sa
at 16,30 da olacaktır. Bu akşam 
Kral tarafından sarayda verile
cek olan konseri bir kabul resmi 
takip edecektir. Y evtiç bu ka -
bulden sonra Belgrada gidecek
tir. Çünkü Başbakan olmak iti
barile bir takım meşguliyetleri 
vardır. Nihai tebliğ yarın öğle 
vakti neşredilecektir. Gazete -
ler, Balkan alşaması konseyinin 
mesaisine ait mütalealanna u
zun sütunlar tahsis etmektedir
ler. 

Adevarul gazetesi "Balkan 
anlaşması devletleri arasında 
tam bir itilaf,, başlığı altında L .. -

cümle şunları yazıyor: 
"En iyi malUmat alınan ma -

hafilden elde ettiğimiz haberle
re istinaden şunu ehemmiyetle 
kaydedebiliriz ki müzakerat ruz 
namesine dahil olan bütün me -
seleler üzerinde tam bir itilaf ha
sıl olmuştur. Bu sabahki celse
de nihai tebliğin mukaddeme 
mahiyetinde bulunan fıkrasının 
tanzımıne tevessül edilmiştir. 

Bildiğimize göre tebliğ, Balkan 
illerinin tesanüdünü ehemmiyet 
le kaydedecek ve Balkan anlaş
masının son zamanlarda Yuna
nistanda zuhur eden vekayi mü
nasebetile barışın lehine olarak 
oynamış olduğu rolü izah ede
cektir. 
Aynı zamanda bu tebliğ Bul

garistan, Macaristan ve A vus -
turyanrn tekrar silahlanmasrna 
müteallik olarak muahedelerin 
yeniden gözden geçirilmesine 

amesine Dahil Bütün 
am Anlaşma Oldu., 

Geçen sene, Atinada, dört dış bakan Balkan and!aşmasm• 
imza ederken 

ait tahrikatı tekrar daha tehli -
keli bir plana nakletmeğe müs
tait bir vaziyeti kabul etmek im 
kansızlrğım kaydedecektir. 

Balkan anlaşması her hangi 
bir suretle hakiki emniyet esa -
sı arttırılmaksızın muahedele -
rin yeniden gözden geçirilmesi
ne müteallik hiç bir müzakere
nin icrasına müsaade etmiyecek 
tir. Bu hususta doğrudan doğru 

hakkında noktai nazar teatisin
de bulunmıı~lardır. 

Habisburglar mes ::lesine kü -
çük itilafın tamamen menfi o -
lan ve hiç bir ihtirazi kayıt tanı 
mıyan fikrine iştirak edilmek e
sası kabul edilmiştir. 

Adeverul gazetesine göre ya
rın sabahki celse esnasında eko
nomik teşriki mesai mevzuu hah 
salacaktır. 

ya müzakerat icra edilmemesi "Lupta" gazetesi her şeyden 
mütaleası serdedilmiş ve muva- evvel Türkiye ile Yunanistam 
fık bir zamanda bu mesele hak- alakadar eden Akdeniz misakı 
kında müsbet teklifler derme - meselesinin ve aynı zamanda a
yan edilmesi tercih edilmiştir. hiren Fransa ile ltalya arasrn

Tuna havzasına müteallik o- da vukua gelen mukarenetin l -
lan misak projesinde ayni hattı talya ile Yugoslavya arasında
hareket kabul edilmiştir. Bugün ki münasehatta hasıl olan nor
dört dış bakam yakınlarda Ro- mal/iğin ışığı altrnda tetkik e -
macfa toplanacak olan konfe - dilmiş olduğunu istilıbaratrna 
ransa müteaIJik malUmatları atfen yazmaktadır. 

~ ~~~-~ --~~· 

Fra sız-Leh Müza ere e ine Dair Resmi Bildirik 
Varşova, 11. A.A. - ReEmi 

bildirik - Leh dışarı işleri ba
kam Beck ile Fransa dışarı iş eri 
bakanı Laval arasında yapılan 
dostça görüşmeler her iki dev-
1 et adamına genel nelikdeki me-
selerle bilhassa her iki hükume
tin bu dakikada nazarı dikkat
lerini çekmesi icabeden hususi 
meseleler hakkındaki noktai na
zar teatilerinde bulunmak imk5.-

nını vermiştir. 

Böylece yapılan tetkikler kar
şılıklı bir itimat duygusunun ve 
samimi bir anlaşmanın varlığını 
göstermiştir. 

Her iki bakanlar aynı mev
zuun takibi hususundaki mesai
lerinin müşterek olduğu ve ba
rışın bütün iştirak edeceklere 
açık bulunmak üzre arsulusal 

g fit • 

geniş bir teşriki mesainin tensi
ki suretiyle Avrupa emniyetinin 
korunması yolunda mutabık kal 
mışlardır. 

Fransız ve Leh bakanları ba
rış hakkındaki bu dölene Fran
sız-Leh ittifakının ifade etmek-
te olduğu sıkı tesanüdü hadim 
kılmış olduklarından dolayı yek 
diğerini kutlamışlardır. 

Bali an Andlaşmasına Dahil Gazeteciler 
Bükreş 11 (A.A.) - Basın ce 

virgeni Bay Dragu'nun teşebbü 
sü üzerine Balkan antantı basın 
çevirgenleri aralarında noktai 
nazar teatilerinde bulunmuşlar
<hr. Bunların amacı dört Balkan 
devleti matbuatı arasındaki mü
nasebetlerin daha ziyade takvi
yesidir. 

DÜN 
[Bası 1 incide] 

"morfin ile bayılıp kaçırıyor
larmış", ·•b.r yamyam turemış , 
"çocukları para vererek ve ya
hut ta şeker almak vadile kan -
dırıp gönderiliyormuş!,, 

Bu Jaflar bugünlerde hemen, 
günde bir kaç defa ağızdan ağı
za tekrarlanmaktadır. 

Runları işiten ana. babalar da 
pek tabii olarak telfışa düşmek
tedırler. 

Bu mevzu mekteplerde de ta
lebe arasında günün en korkunç 
hadisesi şeklinde konuşulmakta 
dır. 

Bu sözlerden kaygulamp ço -
cuklannı sabahlan kendileri 
mektebe götüren ve akşamları 
yine alarak evlerine getiren, hat 
ta zengin ailelerden otomobil 
ile götürüp getiren baba ve ana. 
lar da çoğalmıştır. 

Venişehirdeki hadise 
Gelelim şimdi Y enişehirdeki 

Gazeteler, dört il arasındaki 
tam anlaşmayı tetkik etmekte 
ve Romanya gazetecileri sendi
kasının dört Balkan devletleri 
mümessillerinden mürekkeb 
müşterek bir kurumun vücude 
getirilmesini teklif eden dilerge 
nin kabulünü muvafık görmek • 
tedirler. Bu dilerge sayesinde 

• 
1 

bu illerin her türlü meselelerde
ki yani siyasal, ekonomik, sos -
yal ve kültürel hususattaki ka
musal düşünlerinin tavzihini 
mümkün kılacak aydınlatma te
min edilecektir. 

Anlaşmanın bir projesi çok 
yakın bir zaman içinde dört ilin 
basın teşekküllerinin tasdikına 
arzedilecektir. 

• 
1 E 

vakaya: yazıcımızm öğrendiği - ı mak istemiştir. Lakin bu sıralar 
ne göre boyacı Tevfik \tenişe- da evme ge.mekte olan ıvıanmu
hirde oturmaktadır. 1 O yaşında dun babası Tevfik ile karşılaş -
mahmut adlı bir çocuğu vardır. mıştır. 

Serkis Dolapderelidir. Gün . Serkis korkusundan demiştir 
delikle sobacılık işlerinde çalış- ki: 
maktadır. Cuma akşamı saat - Ben çocuğu kaçırmıyo-
7 ,5 sularında sokakta oynayan rum. Seviyordum. Sizin kovala
Tevfiğin oülu Mahmudun ya- mamz üzerine kactım. 
nına sokulmuş, ona çikolata ve Çocuklarına bi; zarar gelme
rerek sevıp, OKŞamaga baş,a- diğini gören Mahmudun ailesi 
mıştır. de bu sözlere inanarak Serkisi 

Serkiz, bundan istifade ede - bırakmışlardır. 
rek çocuğu kucağına almış, gö- Hak dayak ahyor 
türmeğe başlamıştır. . Buradan kurtulan Serkis bu 

Bunu, Mahmudun kız kardeşı sefer de biraz aşağıda y enişehir 
Hayriye görmüş: çarşı8ımn yanındaki arsada oy-

- Kardeşimi kaçırıyorlar. Ye namakt::ı olan çocuklardan sucu 
tisin! Ahmedın oğlu Satahaddinin ya-
~ Diye bağırmağa başlamıştır. mna gitmiş, ayni suretle bu ço-
Bu acı sesi duyan Mahmudun cuH::ı d~ me!=:P.'Ul olmuştur. 

annesi Hikmet ve komşuları so- . Bu sefer de çocuk: 
kağa fırlamışlar, Serkisi kova • - Beni kaçırıyorlar, kurta
lamışlardır. Kendsinin kovalan- rm. diye bağırmağa başlamış -
dığmı gören Serkis te Mahmu- tır. 
du kucağından yere atarak kaç- Bunun üzerine dükkancılar 

Dilek Komisiyonunda 
Görüşülen işler 

[Başı 1 incide] 
kile yaptığı toplantıda program 
taslağına eklenmesi istenen ba· 
zı yeni esaslan tesbit etmiş, öz 
dile çevrilen programa, kurulta
yın yarınki genel toplantı:ar..da 
görüşülecek, son şeklini venııiş
tir. 

Dilek komisyonu ise gece ya
nsından sonraya kadar çal!ş'1ıış 
tır. Oğleden evvelki t:>plantı· 
sında Sü Bakanlığı ve Gfö~·rü1< 
İnhisarlar Bakanlığı ile ilgili di
leklri, öğleden sonraki toplantı
sında Finans Bakanlığı ile ilgili 
dilekleri ve gece saat 22 de baş
layan toplantısında Ekonomi 
Bakanlığı ile ilgili dilekleri gö
rüşmüştür. 
Bakanlar komisyonda buluna -
rak, kendi Bakanlığım alakadar 
eden işler üzerinde komisyon 
ve kurultay üyelerinin sorduk -
lan suallere ,ileri sürdükleri me
selelere düşündüklerini söyle -
diler ve cevaplarını verdiler. 

Dilek komisyonunun toplan · 
tıları çok ehemmiyetli safhalar 
"lrzetmiş ve memleketin her sa~ 
,adaki dert ve ihtiyaçları birer 

birer ele alınarak üzerinde du -
rulmuş, münakaşa edilmiştir. 

Komisyonun yarın öğleden 
evvelki toplantısında İç Bakan
lık veya Bayındırlık Bakann~ı 
ile ilgili dilekler görüşülecekt.:ir. 

Ogleden sonra saat on beşte 
toplanacak kurultay genel he -
yetinde program komisyonunun 
raporu okunacak ve program 
taslağı ile hesap komisyonunun 
raporu görüşülecektir. 

Program taslağı komisyonda 
yapılan eklerle kıymetlenmiştir. 
Bu eklerin ana çizgilerini bildi -
riyorum: 

1 - Programın vatan müda
faasl kısmına bu uğurda yurdun 
canlı, cansız bütün mevcudiyet 
ve kuvvetlerini tahsis etmenin 
esas olduğu kaydedilmiştir. 

2 - Programda köylü için 
muhtelif esaslar varsa da köylü
yü ve onunla meşgul olmayı ay
rıca değerlendirmek için prog . 
&'....,........_ 7..y ui..,. u..:J'-" lıı.1•:u.1.ı11ıa \Jll 

madde eklenmiştir. Bu madde
ye göre parti Yeni Tür ki yenin 
hayatında köyü her bakımdan 
önemli saymaktadır. Köylüyü 
sıhhatli, güler yüzlü ve Ekono
mi bakımından kuvvetli bir ha
le getirmek esası ehemmiyetle 
göz önünde tutulacaktır. 

3 - Posta ve telgraf işini tan 
zim ve inkişaf ettirmek, verici 

dükkanlardan fırlamışlar ve 
kaçmakta olan Serkisi yakala -
mışlardır. 

Serkisin, Mahmut adında bir 
çocuğu biraz önce kaçırmak is
tediği o sırada kulaktan kulağa 
yayılmış. vaka mahalline biri
ken halk Serkisin üzerine çul-
lanmışlardır. / 

Bu esnada polis Mansur vaka 
yerine gelmiştir. Ve ahaliyi güç 
halde dağıtarak Serkisi dayak • 
tan kurtarmış, Köprü Rarakolu
na götürmüştür. 

Mahmudun annesi 
ne dıyor? 

Kaçırılmak istenilen Mahmu
dun annesi Hikmet yazıcımıza 
demiştir ki: 

- Akşam üzeri evde oturur
ken birden küçük kızım Hayri
yenin - Kardeşimi kaçırıyor
lar,, 

Diye bağırdığım işittim, soka 
ğa fırladım. Bir adamın çocu
ğum Mahmudu yere atarak kaç 
tığını gördüm. Bu esnada be -
nimle beraber evlerinden çıkan 
komşularla beraber bu adamı 
kovalamağa başladık. Nihayet 
karşıdan gelen kocam Tevfik 
herifi yakaladı. Fakat adamın 
"ben bir şey yapmadım çocuğu 
seviyordum,, demesine kana
rak bıraktık.,, 

Demiştir. Söylediklerine gö -
re Serkis cok zamandanberi o
ralarda dolaşır, gördüğü küçük 
cocukların yanına giderek on . 
ları severmiş, hatta bir kaç gün 
evvel de Dolapderede bisikletçi 
Mustafamn oğlu Ahmet için de 
böyle bir vaziyet olmuştur. 

Serkis Emniyet 
MU dUr IU ğUnde 

Evvelki geceyi Köprü kara • 
kolunda geçiren Serkis dün sa-

--KURULTAY 
BiLDiRiGi 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. 
P. Büyük kurultay bildiriği: 

C. H. P. büyük kurultay ko
misyonları, 11. 5. 935 cumartesi 
sabahından geç vakte kadar ça
lışmalarına devam etmişlerdir. 
Bu çalışma gece yarısına kadar 
sürecek yarın sabah tekrar baş
layacaktır. 

Program komisyonu dil ce -
miyeti üyelerile birlikte progra
mın öz türkçeye çc:vrilmesi yo -
lunda çalışıyor. 

Dilek' ~r komisyonu da ilk otu 
ruşta Gi.ıınrük ve İnhisarlar Ba
kanlığı ile Sü Bakanlığım ilgi • 
lendi ren dilekler, ikinci oturum
da fınans dilekleri üzerinde ça • 
lışmış ve ilgili bakanların izahı
nı dinlemiştir. Bu komisyon sa
at 22 de tekrar ekonomi dilek -
terini görüşmeye başlayacak ve 
Ekonomi Bakanını dinleyecek
tir. 

Hesap komisyonu mazbata -
srru yazmış ve Parti merkez he
saplarının tamlığını ve düzlü -
ğünü takdir dilile anmıştır. 

ve alıcı telsizleri kuvvetlendir · 
mek, yenilerini tesis etmek, 
yurdda şehirler arası telefon ra
bıtalarını süratle arttırmak par
tinin üzerinde çalışacağı bir e
sas olacaktır. 

4 - Kara, hava ve deniz nak
liye vasıtalarında tarife vahdeti 
temin edilecektir. 

5 - Demir yollarını besliye
rek ekonomik gayeyi istihdaf et 
mekle beraber yurt müdafaasın
da kolaylaştıracak amudi şebe -
keleri bulunacak tarzda yurt şo
selerinin bir program altında 
yapılması partinin başlıca vazi
felerinden biri olacaktır. 
6-Programın finans kısmında 

mütevazin bütçenin finans işle
rinde esasımız olduğumuz mad
desine yurddaşm hazineye olan 
vvı \.Unu v~ \Jnıuu:n..au"'" uaz.uıc• 

nin yurddaşa olan borcunu tam 
ve zamanında ödemesini temin 
için muntazam tediye esası da 
eklenmiştir. 

7 - İnhisarlar hakkındaki 
maddeye inhisar idaresinden 
beklenen gayelerden birinin de 
milli ürünlerimizin değerini art 
tırnağa çalışılması esası da ek · 
lenmiştir. 

balı Galatasaray merkezine ve 
oradan da Emniyet müdürlüğü
ne gönderilmiştir. 

Dün sabah her iki çocuğun 
annelerile beraber Köprü kara
kolunda ifadeleri alınmıştır. 

Vali vekili ne diyor? 
Dün bu işlerin aydınlatılması 

için bir yazıcımız İstanbul vali 
vekili Rükneddin Sözer ile ko
nuşmuştur. Rükneddin Sözer 
demiştir ki: 

- Son günlerde bazı gazete -
terde lstanbulda çocuk çalındığı 
veya adam kaybolduğu tarzın
da bir takım neşriyat görülmek
tedir. 

Kaybolmuş, bulunmamış, a • 
şınlmış çocuk veya adam yok· 
tur. Her hangi bir surette mek
tebe gitmiyen yahut evinden ka. 
çan bazı yaramaz çocuklar veya 
başk~ bir yere giden her hangi 
bir adam bulunabilir. 

Aşırılmış diye yazılan çocuk
lar da hepsi bulunmuş ve ebe
veyin lerine teslim edilmiştir. 

Yine dün "çocuk kaçınnak is
tiyen biri yakalandı. Halk Ser • 
kis adındaki bu adamı linç edi
yordu. Polis güç kurtardı,, diye 
şayi olan hadise şöyle olmuş -
tur: 

Bu, bahsedilen adam oradan 
geçerken mahalle çocukları ken 
disine taş atmışlar, bunlardan 
biri adamın omuzuna dokunmuş 
olduğundan o ıfa cocuğun baba
sına şikayet etmiştir. 
Çocuğun babası, kendisini 

kovmuş ve mahalle çocuktan 
peşine takılarak takip etmişler. 
dir. Keyfiyet polise aksetmiş, 
muktazi muamele yapılmıştır. 

Dedikodu mahiyetinde olan 
ve ciddi bir esasa dayanmıyan 
bu gibi şayiata itibar etmemek 
lazımdır.,, 

Sesinizi 
Koruyunuz! 

Amerikadan gelen bir mec· 
mua kötü bir haber getirmış: 
İnsanların sesi, safthk kaideleri· 
ne dikkat etmemek neticesi ola· 
rak, yahut ekonomi buhranı· 
nın getirdıği züğürtlük tesiri e, 
gittikçe düşüyormuş. Opera ti
yatroları şimdi tenor bulmakta 
çok güçlük çekiyorlarmış. Şim· 
dilik baritonlar bulunabiliyor· 
muş, fakat bu hal devam ed rse 
operalarda bas sesten başkası 
bulunamıyacakmış. Kadın ses1e· 
rine gelince, onlar da erkekle
rin sesi gibi gittikçe düşüyor· 
muş ... 

Bizim alaturka gazel sevdası
nı bırakarak tam alafranga ope
raları öğrenmek istediğimiz bu 
sırada Amerikadan gelen haber 
doğrusu can sıkacak bir şeydir. 
Bizim de opera tiyatrolarımız 
çoğaldığı ve onları tiz perdeli 
tenorlardan mahrum bırakma • 
mak için seslerimizi korumamız 
lazımdır. 

Bereket versin ki. sesi koru· 
mak, epeyce sade ve herkesin 
yapabileceği bir iştir. Herkes 
bilir ki, güzel sesin en büyük 
düşmanı soğuk almak, kendini 
üşütmektir. Güzel seslerini ko-
rumak istiyenler bir türkü söy· 
ledikten sonra, hatta uzunca 
bir zaman söz söyledikten sonra 
soğuk su içmekten kaçınırlar. 
Daha iyisi hicbir zaman soğuk 
su içmezler. Göğüslerini ve l>o • 
ğazlarını üşütmekten daima kor 
karlar. 

Fakat nefes aletlerimizin üşü· 
mesi onları doğrudan doğruya 
üşütmekten ileri gelmez. İnsa· 
nın ayağı bile üşüyiince bo~azı· 
na, ak ciğerlerine nezle gelebi· 
lir. Bundan dolayı sesi koru• 
mak için ayakları bile üşütmek· 
ten korunmak laznndır. 

Çokça yemek yenildiği vakit 
mjde siser~ .. hnn(l::m f'!ln au: ... : ... 

ışıemesı guçleşır, nefes almc:k 
da daha güç, daha az derin olur. 
Onun için seslerini korumak is .. 
tiyenler - hele türkü ~öyliye
cekleri vakit - çok yemekten 
kacmırlar. 

Tütün ile ispirtolu içkilerin 
hava borularında ve gırtlakta 
kan toplanmasına sebep olduk .. 
lan, bundan dolayı güze] sese 
çok zararlı bulundukları unutul
mamalıdır. 

Güzel sesi korumak için, ka .. 
rmla, can evi ile nefes almağa 
alışmanın faydası vardır. Bunun 
için en faydalı şeylerden biri de 
kolları yukarıya kaldırıp indir .. 
mek şeklinde - aşırı gitme· 
mek şartiyle - jimnastik yap .. 
maktır. Bununla, nefes alırken 
işliyen adalelerin kuvveti artar. 
Nefes daha derin ve daha kuv· 
vetli olur. 

Hulasa güzel ses iç}n, iyi ve 
derin nefes almasını bilmek la· 
zımdır. 

Lokman Hekim 

Deniz~i ve Malat
yada zelzele 

Malatya, 11. A.A. - Dün ge· 
ce saat 23 te doğudan batıya 

beş altı saniye süren bir deprenı 
olmuştur. 

Basın Kurultayı 

Delegeleri 
Ankara, 11 (Hususi muhabiri 

miz bildiriyor) - Ankaradaki 
serbest muharrirlerle gazete 
muhabirleri bugün Ulus gazete· 
si salonunda toplanarak Basın 
Kurultayı için delegelerini seç
mişlerdir. Kongrede serbest mu 
harrirleri İbrahim Necmi Dil .. 
men, Nureddin Artam, Aka Gün 
düz. Ankara muhabirlerini de 
Tan'ın Ankara istihbarat büro· 
su Mecdi Sayman, Cumuriyet 
muhabiri Mekki Said ve Ak .. 
şam muhabiri Avni temsil ede· 
ceklerdir. 

Seçimden sonra Kurultayda 
ileri sürülecek meseleler hak .. 
kında konuşulmuş ve delegele • 
rin bu alanda konuşmak 
üzere aralarında toplanmalar 
yapılmasına karar verilmiştir. 
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rE D V i GEL KAU • 
1 

'na~dwige Feuillere Alsaslı bir 
do. an ve İtalyan bir babadan 
~ gınuştur. 1,65 metre boyun
bir 57 ~ilo sıkletindedir. Öyle 
tıı ~~k sınema yıldızları gibi ba
ii ltikatlara ina-:ımaz. En sevdi
ts~nkler yeşil ve tatlı ma ıidir. 
Salt ~obilyalara b:ıyılır. Bir
Ob sınema yıldızlan gibi o da 
ı.ı:~c~dır. İyi yemeği yalnız ye
~er sını değil, yapmasını da se
cluk Musikiyi sever, vakit bul
hlııça daima konserlere gider, 
1er 1~ zamanlarında şarkı söy
cleı'.spı~ano çalar. Şimdi keman 

1 • de almıya başlamıştır· 
u cevireceği Stradiv~rius 
de keman çalmasnu öi-

renmiş olması lazımdır. Çok 
okur, bütün iyi filmlerin mati
nelerine gider. Sporla gerçi 
meşgul olur, fakat sporun her 
hangi bir sahasında fazla par
laklığı yoktur. 
Doğduğu Vesoul kasabasından 

daha minimini iken ayrılmıştı. 
Evvela italyaya, sonra İsv · çreye 
gittiler. Oradan 1918 senesinde 
Fransa'ya döndüler. Çocukluk 
devri geçince, 1924 senesine ka· 
dar Dijon lisesinde okudu. 1928 
de ailesi ile beraber Parise gel
di, konservatuvara girdi. Kome
di ve şarkı tahsil etti. Altı ay 
sonra şarkıyı bırakarak sadece 
komedi ile mes~l oldu. 1931 

Vı'dızlar, modaya örnek o!uyorıar 

de "Parisli kadın,, piyesinde bi
rinci mükafatı aldı. Moliere ti
yatrosuna angaje ettiler. Ond · n 
sonra turnelere çıktı, Mısıra ka
dar gitti. 

İlk filmi "Mavi kordon,, dur. 
Ondan sonra sırası ile "Mösyö 
Albert,. "Makiyaj.. "Tcpaz,, 
"Kr;ıl Pausole,, "Sevdiğim sen,, 
"Hapishane efendileri,. "Gol
gota,, "Barkarol,, ve saire .. 
Şimdi de Stradivarinus filmini 
çevirmeğe hazırlanıyor. 

Bu seneki boy modc- • 
Paris nasıl bütün dün m 

elbise modasına hakim bu .u
"orsa, Hollivud da yavaş ya,. 

.. dm vücutlarını standardı 

edecek modalar çıkarmıya bcş
lıyacak. Amerikan filmlerinde 
dans numaralan tertip etmekle 
şöhret alan Dave Gould, 1935 
kadınının geçen yıldan daha 
uzun boylu olacağım söylüyor. 
Bu zata göre 1935 kadınının 

boyu 1,59 metre, sıkleti 50 kilo, 
göğsünün muhiti O m.335, bile
ğinin muhiti, O m.135, kalçası
nın muhiti 0,835 tir. 

Halbuki g kadının 
boyu 1,53 met. ..mek 
ki bu kış daha uzun bo} . za-
yıf kadınlar itibJrda olacak. 
Fransız yıldızlan içinde bu tari· 
fe en uygun olanı Daniele Dar
rieux' dür. Boyu 1,62 metre, ki
losu 50 dir. 

Amerikalılardan Jeanne Har
low ile Jean Crawford 1935 ka· 
dm tipini daha iyi temsil edi· 
yorlar. 

T. Crawford J. Harlov 
Boy lm.61 1.50 
Sıklet 54 kilo 50 k·ıo 
Göğüs muhiti Om.930 ·Om.889 
Kalça muhiti Om.92 Om.95 
Bilek muhiti Om.1 S Om.14 

Phyllis Brooks da bu nispet
lere yakındır. Claud tte Colbert 
daha yüksektir. Marlene o· et
rich ayni boyda olmakla bera
ber, 54 kilodur. Greta Garbonun 
boyu 1.66 metre, kilosu 60 tır. 

Charlot'nun yeni flml 

Charlie Chaplin'in yeni f lm\
nin adı "kütleler,, dir. Sahibine 
bir milyon dolara mal olmuştur. 
Fakat Charlie yeni filminin bu 
parayı çıkardıktan ba,ka, ka
zanç da bırakacağını söylüyor. 
Film makine asn ile istihza et-
• --ktedir. Ekran~ .. binlerce ame 

le kullanan büy ..... fabrika 
görünecektir. Şarlo bL 
biridir ve beceriksizlikleri ile 
fabrikadaki umumi nizam ve in
tizamı bozacaktır. 

E d v 1 0 Feullltre 

Geçen yd kaç mm yapı:dı 
Geçen sene içinde dünya 

memleketlerinde ne k"dar film 
yapıldı? Amerikada 480, Japon
yada 475 (Çoğu sessz), tngil
terede 194, Almanya da 127. 
Fransada 126, Sovy ... tlerde 70 
(Çoğu terbiyevi filmler), H·n
distanda 60, Çinde 55, İskandi
nav memleketlerinde 35; Çekos

'~yada 31, Meksikada 26, 
Italyada 25, İspanyada 21, 
A vustralyada 20, Arjantinde 7 
film yapılmıştır. ' 

• 

Vlrjlnia Cherril l 

"Şehrin Işıkları" tıım •.• ...le 
Charlie Chaplin'in eşi olan Vir
ginia Cherril, kocasından ayrıl
dı. Sebebi de kocasmm hasisli
ği. .• Bir sinema müellifi olan ko 
cası, zavallı kadım o kadar pa
rasız bırakıyormuş ki, biçare, 
nişan yüzüğünü bile birkaç de
fa rehine koymuş. 

En nihayet ayrılmak için 
mahkemeye müracaat etti ve 
mahkeme adamı her ay 167 do
lar 50 sent ödemeğe mahkOm 
etti. Bu 50 sent te galiba sakız 
parası olacak. 

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

[ YARiNiN 
ÇUnkU .• 

ee~ Ç~cuğum ilacı niçin elim
lliıı ~Sllliyorsun da büyük anne-

ıçinnesini istiyorsun? 

~ünkü anneciğim, büyük 
tli . ihtiyar... llacı verirken 
llitı titriyor ve kaşığın içindeki -
~aı da yere dökülüyor. 

Ya Sizinki? 
Beş yaşındaki Erol sokakta 

çenber çeviriyor. Büyük babası
nın seksenbeş yaşındaki ihtiyar 
bir arkadaşı Erol'a sordu: 

- Büyük baban nasıl Erol? 
- Çok iyi, teşekkür ederim •.• 

Ya sizinki? 

Cenaze parası 
Babası - Bugünden itibaren 

sana bir metelik dahi vermiye

ceğim. Sen artık gözümde öl

dün. 

Oğlu - Öyleyse cenaze pa
rasını ver. 

i 
1 

Tad 
Hoca, küçük Memduha sor-

du: 

- insan ne ile nefes alır? 

- Bumu ile. 

- Peki, ne ile tad alır 7 

- Tereyağlı reçelle efendim. 

Yazısız hikaye: Oğluna dört bilet alan baba 

@) 

Küçük sin~a .artistlerinden Cora Sue Collina'e çalııtrğı stüd
Y?nun sahıplen beş tane kedi yavrusu hediye etmişlerdir. Cora 
bır taraftan film çevirirken, bir taraftan da bunlan sütle besliyor. 

iyi Olmuşa / 
- Baba, mektebi kim icat et· 

miş? 
Ne bileyim ben oğlum. 

- Sağ mı acaba? 
- Çoktan ... ölmüştür. 
- Çok iyi olmuş .. 

K i m ya O e r s i n de 
- S04 H2 nedir? 
- Şey ..• Dilimin ucunda a-

ma ... 
- Çabuk tükür yere ... Asit 

ıülfiıriktir o! ... 

Denizin dipleri 
Amerikada doktor William 

Beebe isminde bir zat yaptırdı
~ı bir dalgı~ küresi ile 2500 '<a
iem, yani 800 metre kadar de-
1izin dibine inmeğe muvafhk 
.,Imuştur. Anlattığına göre rle
nizin üst kısımlan boz renkte, 
daha aşağısı yeşil, daqa alt ıc. 
mı da acayip bir mavilikte imif. 
Bu kısım da geçildikten sonra 
tam bir karanlık sürüyormuş. 
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( ÖZ DiL 
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T , U , Y , Z harfleri 
ve dUzeltmeıer 

T 
Tahn1üf - Uyn 1 lık 
Taganni - Sayra 
Taganni etmek - Sayramak 
Tahammuz etmek - Paslanmak 
Takibab adliye - Tüzel terkinler 
Tarafgir - Yançeker 
TaraEgirl'ık - Yançerlik 
T ebadül - Değitim 
Tedhiı - Yıldırğı 
Temeyyü etmek - Sulanmak 
Temsil etmek - Jmsilernek# on.ınta

mak 
Teyiz mahkemesi - Yargutay 
Terlöb- t - Binge~ 2 - Katır:: 

3 - Kntırn 
Örnek: Terkibinde milh bulunan 
-Katımında tuz bulunan 

T~ibetmek - Bingeştinn'ic 
Terkib etmek - Bingeşmck 
Tesir ebnek - Etgimek 
Tqebbüı - G.iriıim, cirgi 
T eıcbbüı - Giriş it 
Teıebbüı etmek - Girif11tf'k 
Te~lat <Bak : Taazıi) - Örgüt -

(Fr.) Orga"isation 
Teır:i' - Törütüm 
T evbid etmek - Birlemek 
T ezahur - Görüngü 

u 
Unsur - Umur (T. Kö.) 

y 
Y e&in yegan - T ker teker 

Zede - Ez'lrnif 
Zinde - Diri 

z 

• ACiii - Tüzel (Fr.) Ju•Fci., ire 
Alaka - ligi (Bak: müna .. bet) 
Alelacayip (B k: Garip) 
Alim- llimmen 
A li-Ôzgün 
Aısliyet - Özgünlük 
Aza (uzuv anlamına) - Oı-gen -

(Fr.) Organe 
Bina - Kurag (Yapı anlamına), 

kunı.m (İn~a anlamına) 
Cüzü - Cüzü (T. Kö.) (Tike karşı

lığı çıkarılacaktır.) 
Cüz'i - Cüziğ (Tikel kar§ıhğı çıka

nlacaktır. ) 
Dilruba - Gönül kapan 
Eser - Eser (T. Kö.) (İzer sözü 

isir kar,ıbğıdır.)- (Fr.) Oeuvre 
Facia - Acrlc 
Gayri münbit - Çorak 
Guna-Tasa 
Haıbihal - Söyleni (Monolog anla-
mına) 

Hasaa, hasiyet, hususiyet - Özgülük 
Husuıi, ıahısi, Z'fttİ - O.eel, ıahsiğ 
l flaı - Batka 
iflas etmek - Batkamak 
lktıaad - Ekonomi 
lktıMdi - Ekonomile 
iltisak noktası - Knvııt 
lnad - lnad (T. Kö.) 
lnadma (Bu söz kaldrrılacaktrr.! 
inzibat - Yasav 
IJX)ıoji - İbipoloji, İıpoloji 
Xutban - l • Sunam - (Fr.) Of

frande. 2 - Kurban (T.Kö.) -
(Fr.) Victime 

Mahrek - Yörünge, yürünge 
Muharrik - Elebaıı, rtgin, itgiç 
Manzara - l • Görü - (Fr.) Vue. 

2 - Görey - (Fr.) Paysagc., 3 - Gö. 
rünüm, görün - (Fr.) Aspect 

Mflkte'b - Okul ( ok .. la'da~) 
Mesahai aathiye - Yüzölçe 
Mizan - Tartaç, ten.zi 
Muhatara (Aşrt) karşılığı kalkacak 

(Bak: Tehlike) yazılacak 
Murahhas (Salgıt) kartılığı ka!.ka

ca:ktn-. Bu ke'ime Heyetin (Mis
yon) karıılığıdtr. 

Mutavaıırt - Aracı 
Muztarib olmalc: - Göyünnıek 
Mübahi - Övünür 
Müdafaa - Savga 
Müntehir - Ölnük 

" TAN " m tefriknıı ı 20. 

Edgar Wallace 

Thalia elindeki ölüm aleti ile 
çıktı ve acele yatacağı odaya 
gitti. 

Flush Barnet dehlizden kapı
larm açılıp kapandığını duy • 
muştu. Her şey tamamile eski 
sükunetine avdet etti. Yalnız 
Marl'm yatak odasının kapısı 
üstünde tavana yakın bir yere 
açılmış olan hava deliğinden ha
fif bir ışık sızıyordu. Umumi 
harpta bu evi zabitan nekahet
hanesi olarak kullanmışlardı. O
nun için bazı aksamı tezyini ol
maktan ziyade, sıhhi idi. 

Flush pabuçlarım çıkardık -
tan sonra yavaşça üst kata çıktı 
ft kapıdan dinledi. Marl kendi 
kendine homurdanıyordu. Bir 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 

UGUR GiŞ • 
1 

Karaköy'e UGUR getirdi! 
1 

15000 lira kazanan 20853 no.lu bilet 
1

: 

gişemizden satlldı. 

ıı Uğur gişesi Ömer R. Uğur 
• • 

1STANBUL TRAMVAY ŞİRKETİ GİDİŞ - GELİŞ 
PROGRAMI 

1935 yılının 1 Mayısdan sonra 

No. S 1 D 1 r 

10 Şiıli - Tünel 

11 Şiıli • Be) azit 

12 Harbiye - Fatih 

12 A Harbiye - Aksaray 

15 Taksim - Sirkeci 

16 Maçka • Beyazit 

16 A Maçk.ı - Eminönü 

17 Şiıli • Sirkeci 

17 A MeciJiyeköy-E.ônü 

19 Kurtuluş - Bcyuit 

19 A Kurtuluı·Eminönü 

22 Bebek· Eminönü 

23 Ortaköy • Aksaray 

34 Beıiktat - Fatih 

32 T opkapı - Sirkeci 

33 Y e<Ykule - Sirkeci 

37 Edimekapı - Sirkeci 

Mürekkeb - Katm 
Müstesna Ayral 
Müteezzi - Ezgin 
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KALK IS 

Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

Şişliden - Beyuita 
Beyazittan - Şişliye 

Harbiyeden - Fatihe 
Fatihten • Harbiyeye 

Harbiyeder. - Akııaraya 

Akııaraydan - Harbiyeye 

Takııimden - Sirkeciye 
Sirkeciden • Taksime 

Maçkadin • Beyazita 
Beyazittan • Maçkaya 

Şişliden - Eminonüne 
Maçkadan - Eminönüne 

Eminönünden • Maçkaya 

Şişliden · Sirkeciye 
Sirkec.den • Şişliye 

Mecidiyeköy • Eminönüne 
Eminönünden· Mecidiyek. 
Mecidiyeköyünden-Eminö. 
Erninönünden-Mecidiyek. 

Kurtuluştan - Beyazita 
Beyazttan - Kurtuluşa 

Şiışliden - Eminönüne 
Kurtuluştan-Eminönüne 

Eminönünden • Kurtuluşa 

Beşiktaşuın • Bebeğe 
Beşiktaştan • EmlnonUne 

Bebekten-Eminönüne 
Eminönunden· Bcbeic 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköydcn-Al:r.arayn 
Akııaraydan-Ortakoyc 

Beşiktaıştan·Fatihe 

Fatihtcn-Bcşiktaşa 

Aksaraydan· Topkaprya 
Topkapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden-Topkaprya 
Topkapıdan·Aksaraya 

A""-Ta7041. ~.Onııılu\_,... 

Yedikuleden·Sırkeciye 

Sirkeciden-Y ed"kuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 

Aksaraydan·Edimekapıya 

Edirnekapıdan-Sirkeciye 

Sirkeciden·Edirnekapıya 

Edirnekapıdan-Aksaraya 

İlk Son 
Ara Kalkış Varıı 

--
3' 6' 5.40 23 40 

g• 6.00 24.CıO 

12' 6.20 23.30 
26' 7.02 24.ı2 

5' 7' 6.30 24.00 
9' S.46 23.20 

14' 17' 6.40 23.30 
28' Ci.00 22 50 

5' 7.tS 19.10 
7.35 19.30 

S' 8' 6.15 23.20 
ı1· 6.55 24.0U 

7' 6.10 -.-
14 7.10 20.20 

6.40 20.45 

8' 6 25 20.00 
12' 6.5S 20.n 

6.45 9.40 
21' 7.17 10.12 

14.28 18 4'ı 
lS.00 19 15 

6' 9' 6 00 23.11) 
17' 6 4S 23.5 '> 

7' 6.05 -.-
lS' 7.05 20.10 

6.35 20.40 

5.25 -.-
6' 5.35 -.-
10' S.45 23.40 
20' 5.55 24.20 

1 00 

8' 5.50 20.SO 
ıs• 6.35 21.30 

7' 6.30 20.4C 
14' 7.10 21.20 

S' S.25 -.-
8' S.40 23.30 
16' 6.12 24.00 

-.- 24.3~ -- c.-
10' .ı.45 

16' 6.17 

- .-
S' S.2S -,..-

10' 5.45 23.2; 
ıs• 6.14 23.Si 

-.- 24 2'> 

3299 

Müttehit (Birleşit karş11ığ ka,kacttk· 
t ·r. Bu röz cem y .. t a nlam n geç· 
mlştir.) 

İstanbul Aslıyc mahkemeleri Ye
nileme blirosundan: Davacı Şapat Çip 
rut ile dava olunan mukaddema Trab

zont1a ve elyevm Karakösede mukim 
tüccardan Sarıca zade Rifat ve bira
derleri arasında mtitehaddis alacak 
davasının yenilenme muamelesi sıra
sında dava olunanların ikametgahla· 
rınm meçhuliyetine binaen bir ay 
müddetle ilanen tebligat icrasına ka
rar verilmiş olduğundan tetkik günü 
olarak tayin kılman 19-6-935 Çar
;amba günü saat 14 de Büroda hazır 
bulunması lüzumu tebliğ makamına 
kaim olmak üzere ilan olunur. 

Miittehiden - Bir1ilde, birlik ola
rak 
Rchgüzar - Uğrak 
Sehv - SÜl"ç 
Seyyale - Akız 
Şahıiyet - Şahsiyet (T Kö.) (Öz-

lük sözü kalkacak) 
Sumul - Kapsam 
Taazzi - Örgüt 
Taa.zzi ettVmek - Örgemek 
Tacir - Tecime.o 
Tahakkuk ettirmek - Keıi.nletmck 
Telin ebnek - ilenmek 
Terkib - Kabnç 
Tevkif - Tutsama 
Um~ - l>•11PY 

Tezahur - Göıteri 

delik bulup içeriye göz atmak 
istedi. Yakında bir masa göre -
rek yavaşça kapıya dayadı ve 
üstüne çıkarak hava deliğinden 
baktı. Marl, kollarını sıvamış, o
danın içinde bir aşağı, bir yuka
rı dolaşıyordu. Bu sırada aşağı 
kattan hafif bir ses duyuldu. Ha 
1ı üstünde yavaşça yürüyen bir 
ayak sesi gibi... Flush hemen 
masadan inerek, koridorun ka • 
ranlık bir köşesine saklandı. 
Merdivenden kimsenin çıktığını 
gönneyince, tekrar eski yerine 
geldi. Yatak odasının kapısını 
zorlamaktansa, yazihanedeki 
kasayı açmağı daha münasip gö 
rüyordu. Sabırla ve mesleğinde
ki hünerle bu işi yaptı, fakat iki 
saat uğraştı. Kasada bir kaç ev
raktan başka ümit ettiği kadar 
para bulamamıştı. Tekrar Marl' 
ın yatak odasının önüne geldi. 
Işık hala hava deliğinden sızı • 
yordu. !çeriye girmeli miydi, 
girmemeli miydi? Eğer Marl 
gündüz aldığı parayı eve getir
diyse, girmek lazımdı. Fakat 
buna o kadar ihtimal vermiyor
du. Her halde Marl paraları gün 

(11384) 

ZA Y1 - Yüksek fktısat mektebin
den aldığım hüviyet cüzdanımı zayi 
tttiın. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 773 Hüseyin 

düz bir bankanın hususi kasası
na koyacak vakit bulmuştu. 

Flush alt kata indi, pabuçla -
rmı, paltosunu, şapkasını aldı ve 
arka kapıdan bahçeye çıktı. 
Tam demir parmaklıktan atla • 
mak üzereydi ki, kuvvetli bir eJ 
omuzundan tutu: 

- Flush, benimle gel baka • 
lım. 

Emniyet müfettişinin sesini 
tanıyan Flush Barnet bir hamle 
ile geriye sıçradı, fakat gölge • 
lerden üç polis daha peyda oldu
lar ve herifi karakola götürdü
ler. 

Bunun üzerine Parr yanında 
bir müfettiş daha olduğu halde 
evi gözden geçirdi, açılan kasa
yı muayene etti. Sonra birinci 
kata çıkarak Marl'ın kapısı ö -
nünde durdu. 

lki adam kapıya vurdular. 
Cevap alamadılar. Parr arkada
şına dedi ki: 

- Bak bakalım, aşağıda hiz
metçiler filan yok mu? 

Müfettiş t:>ir müddet sonra 
geldi1 evin bomboş olduğunu 

~1111111111111~1111111111111111111111111~1 

~ Denız yolları ;, - -- iŞLETMESi E: 
~----_..-1.__.:..,_ IL---'--t.ı.-, ~ ~- u.~. = -: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar 

§111111 zade Han. Tel. 22740 111111§ 

~ lskenderiye yolu § 
: IZMİR vapuru 14 May11 SA· : 
= LI günü saat 11 de İskenderi- E: 
: ye'ye kadar (2564) : 
~111111111111111111111111111111111111111;:! 

İstanbul As1iye Birinci Hukuk Mah 
kemesinden: Atelye Ditrişin Aksaray 
Taşkasap Sarı Musa sokak 9-7 No. 
lu evde mukim Saraç zade Sami aley
hine açtığı alacak davasında tebliği 
muktezi dava arzuhali suretinin müd 
deialeyh Saraç zade Saminin ikamet
gahının meçhuliyeti hasebile Hukuk 
Usulü muhakemeleri kanununun 141 
inci maddesi mucibince mezkur dava 
arzuhali suretinin on beş gün müd· 
detle ilanen tebliğ ine karar verilmiş 
olduğundan mumaileyhr ilanın fer -
dasından itibaren mezkiır müddet 
zarfında itiraz etmediği takdirde mu· 
amelei müteakıbei kanuniyenin yapı· 
lacağı dava arzuhali suretinin tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilan o· 
lunur. (11386) 

söyledi. Emniyet şefi, hava de -
liğinden sızan ışığı göstererek: 

- Oyle ama, bu odada her 
halde birisi var. 

O sırada Flush'un kapı kena
rına yanaştırdığı masa gözüne 
ilişti ve Parr, bütün şişkoluğu -
na rağmen, şayanı hayret bir 
çeviklikle masanın üstüne çıktı. 

- Yatakta birisi uyuyor, de
di ve yüksek sesle uyuyanı uyan 
dırmağa çalıştı. 

- Heyyy, baksana bana, u -
yansana ... 

Parr ·masadan indi, cebinden 
çıkardığı elektrik lambasını ka -
pımn kilidine çevirdi ve o anda 
kapının orta yerine çizilmiş bir 
kızıl çenber gördü. Derhal ba • 
ğırdı: 

- Kapıyı kıralım. 

Kapıyı kırmak için beş daki
ka uğraştılar ... lki polis içeriye 
girdikleri zaman, yataktaki a -
dam hala kımıldamamıştı. Parr 
yaklaştı, uyuyan adamın elini 
tuttu. Buz gibi bir el. 

Marl ölmüştü. 

Yaz 
Mevsimi 

i~in 

Terz' J, 1111 

en nngin 
ve müten«'vvi 
bir koleksiyonda 
en son moda 
kuma~larım 

takdim eder. 

Beyoğlu fstik1i1 
caddesı No. 405, 

Tel: 40450 

·~ Satllık hane -· 

İstanbul Dördüncü icra Memurııı· 
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcUS 
olup paraya çevrilmesine karar ver,; 
len yer muşombası, terzi bankolar , 
kumaş rafları ve sair eliv• 1.6~-93 'Yr 
Perşembe gunu saat 9 - 10 da EminJ ( 
nünde. Emlak ve Eytam Bankası ya· 
nmda Nail Bey Hanı asma katta bi• 
r.nci açık arttırma ile satılacağındall 
isteklilerin mahallinde memuruna ınil 
racaatlan. ( 11390) 

lstanbul As. ye 1 inci Hukuk mah• 
kemesinden : Yervant Simpatyan Ve• 
kili avukat Andre Pirim tarafındall 
lstanbulda Şişlide Osmanbeyde Ha• 
cı Şükrü sokağında 7 No. da Mehpat 
aJcyhine mahkememizin 935-88 sayı• 
sında açılan davada lstanbuldl 
Fincancılarda Uzunçar~ıda 1, 3, 5, 7, 
11, 13, 15, 17, 19 No. !arla mürakkar'd 
gaynmenkule mevzu haczin fekki ta• 
lehine mütedair olan davadan dolayı 
mumaileyha Mehpareye tebliği mulc• 
tazi davetiyenin H. U. M. nun 141 
inci maddesi mucibince Bersabık ita• 
nen tebliği ve emri muhakemenill 

Beycğlu, Tarlabaşı cadduindt> 1-6-935 Çarşamba günü saat 14 e ta• 
34-36 numerolu bir bnb yedi likine karar verilmiş ve olbaptakı d~· 
odah, kagir hane ve altındaki vetiye mahkeme divanhanesine talı1' 
b·r bab dükkan f'hven fiyatla edilmiş olduğundan mumaileylı~ 
sabhkl ır. Evi görmek isteyen- kl 
lerin Bf'yoğlu Tarlabaşı caddesi yevm ve vakti mezkurda gelmedic. 
f'ıki Margrit yeni Küflüçıkı 10• ve bir vekil göndcrmediğı takdirde 
kak No. 19 haneye müracaat hakkında gıyabi icap eden muamele' 

etmeleri. --.-..~- • nin yapılacağı ilan olunur. ( 11388) , 
-17-

Sabun köpükleri 

Parr hususi polis hafiyesı 
Derrick Yale'in kapısını çaldığı 
zaman sabah olmak üzere ldı. 
Marl'ın evinde olup bitenleri 
anlattı. 

Yale meslek arkadaşının söy
lediklerini dinleyip bir müddet 
düşündükten sonra dedi ki: 

- Eğer dediğiniz gibi, ne 
Flush, ne de genç Thalia Drum· 
mond bu cinayetle alakadar de
ğilse, o halde katil nasıl olup ta 
kaçabiliyor? Madem ki evi sar
mış tınız? 

- Doğru... Fakat evle garaj 
arasındaki bir geçidin iyi tutul
madığını zannediyorum. 

- Bu genç kızdan hakikaten 
şüphe etmiyor musunuz? 

Parr menfi bir tarzda başını 
salladı. 

- Bir şey daha var. Marl'm 
evini niçin sarmağa lüzum gör
dünüz? 

- Çünkü bu adam uzun se
nelerdenberi polisin tarassudu 
altındadır. Bunun da bir çok se-

hepleri• var. Beardmore 'un evıJ1• 
deki ocakta bulduğumuz mel< • 
tup parçasını belki hatırlarsı " 
nız. Bu mektubu yazan odur• 
Marl ile ihtiyar Beardmore ara· 
sında neler geçtiğini, Marl'1~ 
ihtiyarın ölümünden bir gün ev 
vel niçin köşke geldiğini iyic~ 
öğrenemedim. Gene hatırlars~ • 
mz ki Marl köşke girerken, b1' .. 

denbire anlaşılmaz bir heyecs 
na kapılmıştı. 

- Evet, iyi hatırlıyorum .. 
- Köşkte kalmak istemeJ111~ 

ti, Londraya döneceğini söYı.e 
mişti Halbuki ben sekiz mil ıle' 
ride Kingside istasyonunda ırı: 
diğini ve oradan tekrar yiır~t~rıi 
rek köşkün civarına geldıgı 1 
biliyorum. Katilin, gece olufğı 
ormanda gördüğünü söyl.e 1 

e' 
adam da o olsa gerektir . Bır dııt 
fa akla şu geliyor: Neden tek' fi 
köşkün civarına geldi? lll< dt ~ 
köşke girerken niçin korl<U '/' 
heyecan geçirdi? Bir iki saat !.,ı 
vel bol bol konuşması itfll<:ııP 
varken, neden akşam mek 
yazmağa kalktı? J 

[Arkası "'at 
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İstanbul İkinci icra Memurluğundan: 

Bugünkü 
program 

ISTANBU L 
(S~g Dans ınusıkıai , plak. ıs 30: Jimnastik 
ıııiıJ'an Azade Tercan)., 18,50: Muhtelif 
Goıdar, 19.30: Haberelr, 19.40: Mayıstro 
~ıraa~nbcrg idaresinde koro heyetı, 20: 
lııy bak nhğı n:ımına konferans, 20.30: 
ıcı !11f solo ( l'erdı Ştatscr), 21 Viyolon· 
~ 0 o (pi.ık), 21 ,20: Son haberler, bor
taı r, 21,30: Radyo orkestra, 22: Radyo 

ve tanco orkestrası ve Çadırcı "Şan .. 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m. 

l'~l.15: Sabah tronseri. 15: lE\' t"Ç dıhle ya
lcr · 17.30: Şarkılı konıt'r. 16.30: l'oııti· 
har-Frkılar. 19.30: l{olkho:;:lılı 'il dans ve 
lng'ı · ınur.iki. 22: Almanca y.ıyım. 20.os: 

1 ızcc. 24.0S: A imanca. 

BÜKREŞ 
823 Khz. 364 ın. 

tr;z: Koro konseri. 12.30: Radro orkes· 
)' &L Dııyumlar. 14: Plak. 17: Kc.ylu ya· 
ı.'f11t· 18: Oıkestra. 19: Duyumlar - Ha
ıııu ı:nuıJd. 20: Konferaııı. 20.20: Rome ı 
~ kkı plakları. 2ı: Pıyes. 22: Spor. 22 ı5 : 
4rr 2ı. 22,35 Radyo orkcstraaı, 23 Duyum-

• 3,25 Operet ve valılar. 

BUDAPEŞTE 
545 Khz. 550 m. 

re lB.45:. Avusturya • Macar fudbol maçı' sl0 rtaJL 19.45: Mncar şarkılan. 20 45: 
23 ~lcr. 21.15: Orkeıtra. 22.45: Duyumlar. 
,
1
,: ~: Piyano konsen. 24: Çingene mu-
"ısı. 

PRAG 
G38 Khz. 470 m. 

lg 18.45: Almanca musikili yayını, ~özler. 
22 .4:ı: PI .. k. 20: Pr g opernsmdan nal:il 
24 ·05Dııyumları nakle devam. 24: l'lik. 

· : Alm.ınca duyuınlar. 24.10: Plak. 

HAMBURG 
904 Khz. 332 m. 

21~0.20: Spor, "Mutterlegende,, adlı skeç. 
;ı3 20: Radyo orkestrası. 23: Duyumlar. 

• O: Dans musik.&ı. 
VARŞOVA 

224 Khz. 1339 m. 

S~O: Solist konseri, Duyumlar. Plak. 21: 
;ı2 • fon,k konser. 21.SO: Plllk, duyumlar. 
fo • Sen yayım. 23: Rekldmlar. 23.15: Sen-

llıh konser, şozler. 24.05: Danı. 
PARIS 

182 Khz. 1618 m. 

21: Yeni ve eski ıarkılar. 21.30: Du· 
lar. 22.15 : Spor. 22.45 : Fransız şar
rı, 23,30 Hava sporu, 23,35 Hafif mu-

Sinemalar, 
Tiyatrolar 

• Saray: (Karyoka). 

• Türk: (Sürüsüne bereket) 
\re (Bir gönül böyle avlandı). 

"' Sümer: (Kanun muhafızı) 
Ve (Yataklr vagon cilveleri) 
( })"' İpek =JT.unç v_ücutlar) ve 

r. Mabusun vasıyetnamesi) 
(S• Melek: (Gizli sevda) ve 

evda gecesi). 
"' Tan: (Ekmekçi kacirn). 
•Üsküdar Hale: (Zuzu). 

,. • Elhamra: (/ttiham ediyo
urn) ve (Bir çiçek iki böcek) 
• Süreyya: (Sokak çiçeği). 

l'tı"' Alemdar: (Kadın asla unut
:ı) ve (Gece yarısı kulübü). 

lıi Milli: (Casus kalbi), ve (Çi 
rı esrarı) "' . 

taı liilal: (Çelyuskinin macc-
:rı) ve (Paganini). 

\ıe ('j;k :(Leblebici Horhor ağa) 
., al ek milyoner). 

l-'a) Alkaıar: (Hortlayan mum
~a.YıJ.e (General Yenin zehirli 

ca "'(~Ildız: (Tangolita) ve rum-
"' elefoncu kız). 

l'tıe.\'~ark: (Atlantit) ve (Cürmü 
.,ll Ut). 

fse!e~ah: (Paris/i kahveci) ve 
a ılar kervanı). 

Nöbetçi 
Eczaneler 

1 Qu 
l\t-dıt-.Recc nöbetçi eczahaneler şun· 

ta ~ahçck 
( taddcapıda (Salih Necati), Anka-
:t C:crnil) k11'\~e (Eşref), Bayazıtta 
~ ildcba§;nd Uçükpazarda (Yorgi), Şeh 
v<aPıda Sa (İbrahim Halil}, Yeni
~tı), Şe~ arım), Samatyada (Rıd
(l~litnrUkrcmininde (A. Hamdi), Ka
ltrltehrnet tc (Fuat), Büyükadada 
trıtl:öyiınJ' liel:'belide (Tanaş), Ba -
)<: tttin), a (~ılfü), Fenerde (Hüsa· 
}'~ırnpa§a~skoyde (Yeni Türkiye), 
fl)lltle 03üa .~Yeni Turan), Kadıkö· 
~c~~lcr), oluk), Yeldeğimıeninde 
~ ), 1'li atada Doğruyolda (Mer
• ddcaınd~clde (Mankoviç), lstiklal 
~ tlt Mcrk (Kemal Rebi.ıl), Şişlide 

Xlptc (lii~~· Be§iktaşta (Nail), 
-met) eczahanelcri, __ _ 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

Yolcu müracaat 
yerleri 

Deniz Yolları acentesi T e-
lcf on 42362 
Akay (Kadıköy iskelesi baı 
memurluğu) Telefon 43732 
Şirketi Hayriye. Telefon 44703 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 22925 
Şark Demiryollan müraca-
at kalemi. Sirkeci Telefon 23079 
Devlet Demiryollan müra· 
caat knlemi. Haydarpa§a. 
Telefon 42145 

Liman 
hareketleri 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
sunlardır: 
~ lzmite: (Kocaeli), Bandırmaya: 
(Gülnihal), Karabigaya: (Mersin), 
Bartına: (Kemal), Ayvalığa: (Bar
tın)., Karadcnize: (Arto) Akdeı:ize: 
(Heraklaa) Marsilyaya: (Providans) 

Bugün limanımıza şu vapurlar ge
lecektir: 

Mudanyadan: (Tayyar), Köstcnce
den: (Daçya), Akdenizden: (Borua
ro ), 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Mudanyaya: (Dumlupınar), Kara
denize: (Göneysu) Akdenizc: (Daç
ya). 

Dün limanımıza şu vapurlar gel • 
miştir: 

Karadenizden: (Aksu), lzmitten: 
(Güzel Bandırma), Bandırmadan : 
(Saadet}, Mudanyadan: (Asya), Ka
rabigadan: (Kemal), Mersinden: 
(Antalya), Knradenizden: (Derince}, 
Akdenizden: (Providans), (Rinos) 
ve (Algaria) 

itfaiye 
Tele fon la rı 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadrköy itfniycsi 60020 
Oskiidar itfaiyesi 60625 

Yeıilköy, Bakırköy, Büyükderc, 
Pa!nbahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
tal, Büyü!<ada, Heybeli, Burgaz, Kı
nal\ mınta_kaları icin telefon .aantu. 
lrnaaki memura (yanr;rın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cerrahpaıa hastanesi. Cer-
rahpaıa 21693 
Zeynep Knmil haatanesi. 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 60179 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 24553 
Beyoğlu Zükur hnstıınesi. 

Firuzağıı 43341 
Gülhane haıtıınesi. Gülhane 20510 
Kuduz hastanesi. Çapa 22142 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reın· 

diye kışlası 16 .. 60 
Etfnl hastanesi . . Şişli 42426 
Haydarpnıa Nümune has-
tnneıi 60107 

• Çabuk sıhhi 

yardım teşkil Atı 

Bu numaradan imdat oto-

mobili iıtenilir. 44993 

KÖPRO. HAYDARPASA ·KADIKÖY 

(Her gün) 

H. Paşa- Kadıkö-Köprüd~n 
Kalk!$ dan K. yüne Varış -
6.30 x 6.48 6.53 
7.00 x 7.ıs 7.23 

7.30 D -.- 7.50 

7.35 x 7,53 -.-
7.35 X E 7.53 7.58 

805 Adana 8.23 8.28 
8.25 x 8.45 -.-
8.30 D -.- 8.50 

8.40 E - .- 8.58 

8.50 D 9.10 -.-
9.05 9.23 9.28 
9.20 Toros 9.40 9.45 
9.50 x 10.08 10.13 

10 30 -.- 10.48 
ıı.oo x 11.18 11.23 

ı 1.45 x 12.03 12.08 

12.so -.- ı2.SO 

13.15 x lS.33 lS.38 

14.00 x ı4.20 14.25 
14,SO Ankara muhtelit ı4.48 14.53 
ıs 10 x ı5.28 15.33 
15.50 x 16.08 16.ı3 

16.30 -.- ı6.45 

16.45 X Adapazarı 17.05 

17.00 -.- ı?.15 

17.SO -.- 17.45 

17.45 x 18.05 -.-
ı8.00 -.- ıs.ıs 

18.30 x 18.48 18.53 
J9.00 Ankara sür'at 19.18 ı9.23 

19.30 x ı9.SO -.-
19.45 -.- 20.os 

20.30 x 20.48 20.53 

21.ıo x 21 30 21.35 
22 so x c . 22.50 22.55 
23.45 X A. 24.05 24.10 

A. işaretli seferin treni cuma, pazartesi 
gunleri lıler. 

B. İ§aretli seferin treni perııcmbc ve pa~ 

Emniyet Sandığı namına 
Birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehli vukuf ta

rafından tamamma4500 dört bin beş yüz lira kıymet 
takdir edilen İstanbul Sehzade başında Emin Nurettin 
baba Hasan Alemi mahallesinde eski Mektep yeni Serez
li sokağında eski 9 yeni 2 3 N o. lu bahçeli bir evin tema
mı açık arttırmaya vazedilmiş olduğundan 17-6-935 ta
rihine müsadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar 
dairede birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma be
deli kıymeti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu tak
dirde müşterisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde 
en son arttıramn taahhiidü bakı kalmak üzere arttırma 
15 gün müddetle temdit edilerek 2-7-935 tarihine müsa
dH salı günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde 
yapılacak ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde 
satış 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakı
lır. Satış peşindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin 
kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nispetinde pey akcesi 
veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil bu
lunmaları lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmı
yan ipotekli alacaklarda diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masa
rif e dair olan iddialarını evrakı müspitelcri ile birlikte 
ilan tarihinden itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte 
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları 
Tapu sicilli ile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaş
ması_n?an hariç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye, 
tanzıfıyeden mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf ica
resi bede1i müzayededen tenzil olunur. Daha fazla ma
ICımat almak isteyenler 19-5-935 tarihinden itibaren 
herkherkesin görebilmesi icin dairede acık bulunduru
lacak arttırma şartnamesi il~ 934-201 N~.lu dosyaya rrıii
racaatla mezkur dosyada mevcut vesaiki görebilecekleri 
.ilan olunur. ( 2 5 5 2) 

ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

'.Eb'adı Adedi 
0,750XO, ssxı,10 75 
0,664 xo, 55Xl,00 150 
0,555XO, 55X0,90 75 

300 
K,!ş;f bedeli 3150 lira olan Fındıklı'da Beyo~h.ı ı 3 cü 

ilk mekteb için yaptırılacak olan 300 tane talebe masası 

açık eksiltmeye konulmuşdur. Şartnamesi ve keşif evra
ln L evazun Müdiir-lüğünde görülür. Talibler 2490 No.lu 
~rttırma ve eksiltme kanununda yazılı vesika ve z 3 6 
lıra ~5 kuruşluk teminat makbuz veya mektubile bera
ber ıhale günü olan 13-5-935 pazartesi günü saat 15 
de Daimi Encümende bulunmalıdır. (İ.) (2220) 

Yapılmakta olan kanalizasyon inşaatı dolayısile 13-5-935 
tarihinden başlamak üzere Vefada Hacı Kadın bostanı 
Meyvalı bostan, voynuk, Melekşah ve imaret sabunha: 
ne~i ~'!kaklarımn bütün taşıt vasıtalarına kapalı buluna
cagı ılan olunur. (B) (2567) 

Sa·hlık Sinema Filimleri: 
lstanbul Gümrükleri Baş Mü
dürlüğünden: 

. ,.. 5, 1 O, 15, 20 Nisan 935 tarihli gazetelerle yapılan 
ılanda yazılı Sinema Filimlerini transit olarak harice çı
karmak şartiyle 200 liraya talip vardır. 

.. B.':1 bedelden fazlaya almak isteyenler 26-5-935 pazar 
g~?~. sa.~t 15 de yapılacak müzayedeye iştirak için Baş
mudurlukte toplanan komisyona müracaat etmelidir
ler. (2547) 

lstanbul Maarif müdürlüğünden: 
Dairemizde. a~ılan 40 lira ücretli bir Daktilo için 15 

Mayıs 935 tarıhınde miisabaka yapılacakdır. 
?rta mekteb mezunlarından olu b makine ile iyi ve 

dogru yazmak kabiliyetini haiz olanların mekteb şaha-
detnam · · d' . . e~ı ve şı:n ıye kadar nerelerde çalışdıklarma ve 
t~r htllerıne d~~r fotoğraflı vesikalarile 14 Mayıs'a ka~ 

dareye muracaatları ilcin olunur. ( 2 5 46) 

zar günleri işler. 11.45 11.5! x X. İşaretli scf erlerin Banliyö 12.08 
iltisakı •ardır. trenler ile 12.35 12.45 Ankara muhtelit 13 00 

13 05 ı3.15 x ı 3·30 
13.45 ı3.55 X 14:10 

KADIKÖY. HAYDARPAŞA. KÖPRO 
14.35 -.- 14.SS 
JS.00 15.08 x 15.23 

(Her cünJ 15.45 -.- 16.0S 
16.20 16.28 x 

Kadıköyün- H. Paşa. KöprU- 16.55 -.- 16.43 

den K. dan K. ye varıs -.- 17.10 x 17.IS 

6.25 
17.25 -.- 17.30 

6.35 x 6.50 17.SS 17,4S 
7.00 -.- ıs.ıs -.- 7.20 -.- 18.10 x 
7.SO 7.SB X 7.53 18.25 18.30 
8.00 D -.- 18.45 -.- 8.20 19 00 19.10 X Adana -- 8.ıs x 5.28 ı9.35 

19.25 
8.05 E 8.13 x 

19.43 Toroı 19.58 
8.35 

8.lS -.- 20.05 x 20.25 -.- 8.SO 
8.50 x 

20.30 20.40 x 20.55 -.- 9.05 21.10 21.20 x 900 D -.- 9.20 21.55 
21.35 

- .- 9.15 Ankara sürat 9.35 
22.05 x c. 22 20 

9.05 E 
23.05 23.15 x B. 23.30 9.15 9.30 

9.40 9 48 x 10.03 C. İşaretli aeferleritı treni 1 hazirandan 31 
J0.10 10.18 
10.30 10.38 x 

10.33 birinci te,rine kadar itler. 

ıı.oo 11.10 Adapazarı 
10.53 D. İşaretli seferler cuma ı:ünleri yapılmaz. 
11.ZS E. İ§aretli seferler cuma cünleri yapılır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işle~me 
Umum idaresi ilanları 

Devlet Demiryollarının bitişik hatları üzerinde 
(Haydarpaşa - Samsun, Eskişehir - Elaziz, Alayunt -
Balıkesir, Afyon - İzmir - Bandırma, Ulukışla - Kayseri, 
r~ersin, Çankırı, Adapazarı) kullanılmak da olan vakti 
hareket tarif el eri 14 / 1 S l\ı1ayıs 9 3 5 gece yarısından 
başlayarak değiştirilecekdir. 

Bu tarifeler muhterem yokulara a~ağıda yenilik ve 
kolaylıkları temin etmekdedir. 

1 - Şimdiye kadar Eskişehir - Konya yolu üzerinden 
işlemekde olan Toros sür'at katarları, bundan sonra 
Haydarpaşa - Ankara - Boğazköprü - Ulukışla - Adana
Fevzipaşa yolundan gidip geleceklerdir. 

Adi katarla 2 4 saatta katedilen Ankara - Adana me
safesi, Toros sür'at katarile 15 saatta katedilecekdir. 

2 - Toros sür'at katarile seyahat dolayısile Haydar
paşa - Adana arasında mesafesi uzayacak her hangi iki 
istasyon arasında yolcular, gidecekleri hakiki mesafe 
ne olursa olsun, bu iki istasyon arasındaki en kısa yol 
ücretini ödeyeceklerdir. 

3 - Ankara - Samsun - Ankara, Ankara - İzmir -
Ankara arasında haftada iki defa seri birer yolcu katarı 
yapılmışdır. Bu katarlarda birer yataklı vagon ve yolcu
lara bulundukları kompartımanlarda ucuz tarife üze
rinden sıcak yemek verecek yemekli-furgon bulunacak-
dır. · 

Şimdiye kadar 32 saatta yapılan İzmir - Ankara yol
culuğu haftada iki defa işleyecek seri yolcu katarlarile 
25 saata indirilmişdir. 

Adi katarla 34 saatta yapılan Samsun - Ankara yol· 
culuğu yolcu katarile 30 saata indirilmişdir. 

Şimdiye kadar Samun - İzmir münasebatında yolcu
luk, Ankarada bir gece kalmak suretile inkitaa uğra
makda idi. Yeni ihdas olunan seri İzmir katarile Samsun 
tarafınd~n gelen ve Samsun tarafına giden Eskişehir -
Afyon - Izmir istikameti yolcuları inkitasız yollarına 
devam edebileceklerdir. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikile lstan bul -
İzmir seri seferlerinden başka haf tada iki gün Haydar
paşa - Eskişehir - İzmir arasında kara tarikile de iki 
seri münasebat tesis edilmiştir. Adi trenlerle. 34 saat 
tutan bu yolculuk haftada iki gün 2 5 saatta yapılabile
cekdir. 

5 - Haftada bir defa işlemekde olan Haydarpaşa -
Elaziz yataklı vagon servisi iki defaya çıkarılmış ve bu 
hatta ucuz tarifeli bir yemekli vagon servisi de ilave 
edilmişdir. 

6 - Toros katarlarının Ankaradan geçirilmesile 
i1af tada bir defa Adana da aktarma sureti le Ankara -
Elaziz - Ankara arasında yataklı vagon servısı tem.in 
oh.!n?1uşdur. ve şimdiye kadar 5 7 saatta yaprJan 
Elazız - Ankara yo1culuğu Toros katarlarile 44 s:cata 
indirilmişdir. 

. ,.. Bütii.n şebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir 
ılanlar ıstasyonlarımıza asılmışdzr. Fazla izahat a1mak 
isteyen yolcuların istasyonlarımıza baş vurmalarını di
leriz. ( 2498) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Komis
yonundan: 
Bakırköy Barut fabrikaları muhafız efradının 1 Ha

ziran 935 den 30 Teşrinisani 935 tarihine kadar aşağı
da mıktan y~zılı 3. kalem ekmek, Et ve sebzeleri ayrı 
ay:ı a5ık eks~.ltme ıle alınacağıl).dan taliplerin şartname
lerı gormek uzere ~er Pazartesi ve Peşembe günleri öğ
leden sonra .~e .. eksıltmeye girmek iizere 16 Mayıs 935 
Perşembe ~unu saat 14 de Fabrikada satın alma komis-
yonuna muracaatları. ( 2 l 9S) 

Kilo 
11690 
2500 

13 

Ekmek 
Sığır eti 
Kalem yazlık sebze 

3256 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 
Bodrum ~asabasının tahminen 80 hektarlık 1/ 2000 

ve 1I 5 00 ı:ııkyasındaki iki kıt'a halihazır haritasiyle 
1/ 1000 mıkyasındaki münhanili tesviyeli haritası ve 
kasa~anı~. müstakbel şehir planı kapalı zarf usuliyle ve 
2.5 gun ll?uddetle münakasadadır. Talipler arttırma ek
sıltme nızamnamesi mucibince müracaat etmelidir. 

Talipler şeraitleri Bodrum Ankara İstanbul. İzmir, 
Muğla Belediyelerinden aramalıdır la;. ( 2 S 7 3) 

Askeri Fabrikalar Satınalma :<o
misyonundan 
Dumansız av barutları için aşağıda yazılı 2 1814 adet 

teneke kutu mübayaa edilecektir. Taliplerin nümuneleri 
görüp pazarlığa girmek iizere 16 Mayıs 935 perşembe 
günü saat 14 de Bakırköy barut fabrikasınoa satınalma 
komisyonuna müracaatları. ( 2438) 

Adet 
15560 

6254 

21814 

100 gramlık kutu 
200 ,, ,, 

3487. 
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12 Mayıs Pazar 

Park Oteli 
Yaz Mevsiminin 

Küşadı 
Methur 

MAZARiCK 
~RAYl·Ç.O'GALT..O.N · BiR · FABR:KAOIR· 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~- il Orkestrası 
Hergün 

Dansh ~ay ve 
Yemekler 

- -- -ı 

RQTBART • LUXUQSA Zevki selim sahibinin ttrat bıçağıdır ' 

ROTBART - LUXUOSAyüksek tabakanın tıraş bıçağıdır. l 
RQTBA RT - LUXUOSA Dünyanın en birinci tıra' bıçağıdır. 

RQTBART • LUXUQSA Dünyanın en pahalı tıraı bıçağıdır. 

Fakat ROTBART - LUXUOSA dünyanın en ucuz 
braş bıçağıdır. 

Bütün ecza depolarında ve bUyUk driyat ve tuhafiye ma§azalarında bulunur 

10 adedi 150 kuruştur. 

BAYLAR: 

bekay-1.:dainıa 
.cebi,,ıh<.2e~uftı~Mı~n 

ECZANELERDE SATILIR 

Denizyolları işletmesi 

KOOPERATiFi 
Tophane - Telefon : 44893 
Temiz ve karışıksız Erzak almak isteyenlerin 

emniyetle müracaat edecekleri yerdir. Topluca 
ahş, veriş edenlerin eşyası evlerine kadar gön-
derilir. 2457 3468 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

4500 Adet Muhtelif Nihayetsiz Şerit 
40 ,, Büyük Sigara ve Tütün Bandası 
5 O Metre Baklalı Kayış zinciri 
30 Kilo Piko 

Şartname ve nümuneleri veçhile yukarıda yazılı dört 
kalem makine aksamı pazarlıkla satın alınacağından 
vermek isteyenlerin nümune ve şartnameyi gördükten 
sonra pazarlık için 6-6-935 tarihine rastlıyan perşembe 
günü saat 14 de yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle Cibalide 
Levazım ve mübayaa Şubesinde Mübayaat komisyonu
na müracaatları. (2396) 

Iıb E'akültesi 
1 334 • 918 Mezunlar1na 

On yedinci çıkışı ıenemiri 1 

kutlulamak için geçen ıeneki : 
gibi 14 Mayıs 935 salı günü 1 
akşamı Park oteli hususi salo
nunda tertip edilen ıuTareye 
bütün kardeşlerin ailelerile saat 
yediden itibaren gelmeleri. 

3511 Tertib hf"yeti 

IstanbuJ Har·ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

Hadımköyünde Askeri 
anbarda mevcut 1033 adet 
muhte1if yiyecek boş tene
kesi 18-5-93 5 cumartesi gü
nü saat 11 de arttırmaya 
konmuştur. Tahmin edilen 
fiata göre teminat akçesi se
kiz liradır. Bu paranın İs
ı:anum ~'Lrrn2nuan1rgr-v ""z. 

nesine teslimi makbuziyle 
ve kanunda yazılı vesaiki<:: 
birlikte şartname ve teneke 
leri görmek ve okumak için 
her gün Hadımköyünde As
keri Satmalma Komisyonu
na belli gün ve saatte kadar 
mi.iracaatları. (2562) 

3559 Almancadan Türkçeye ve Türkceden Almancaya 
bihakkın tercümeye muktedir bir Mütercime ihtiyaç 
vardır. ( 100) lira ücretle talip olanların 16-5-935 per
,embe gününe kadar memurin Şubemize müracaatları. 
Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktır. (2539) 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
. Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul. Ankara cad 
desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası 

Son rünlerde havaların birdenbire detişmf'Sİ yü:ı:ündf'n kendim• 
deh,etli üşüttüm . GRIPE yakalanmıştım. BAŞIM, DİŞİM, BELİM 
her tarafım aA"rıyordu. Şu gördilğünüz NEVROZIN'den aldım. 
~içbir sancım ve hastalığım kalmadı. 

1 

YAŞASIN NEV 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...---· 

Herkes için sıhhat 
EkonomikJunkers 1 

HAVAGAZI 
Su ısıtıcısı ile 

Enstantane • Pratik 
ÜCi dakikahk bir duş 

Tecrübe yapıhr. 60 para 

Veresiye satış, 101 istiklal caddesi 

Çaresi Varken lstırab 
Çekmek ... Ne acınacak Hal! 

• GRIPIN: 
Enşiddetli baş ve diş ag
rılarmı, romatizma sancı 

ve sızılarını 

Keser 

• GRIPIN: 
Üşütmekten mütevellit 
bütün ıs\lraplan, adele 

bel sinir ağrılarım 

dindirir 
Gripe, ne:ı:leye ve emsali hastalıklara kar,ı bilhaasa müessirdir. 

G R p N • • 

1 1 
Kaşe!erini tecrübe edinizi 

Fiatı 7 ,S kuruştur. Her eczanede bulunur. 

Askeri Matbaa Müdürlüğünden: 
Askeri Matbaaya müsabaka ile bir çinkoğraf ustası 

alınacağından isteklilerin bu husus ş&raiti ve müsabaka 
gününü öğrenmek üzere 15 Mayıs 935 tarihine kadar 
Askeri Matbaaya müracaatları. (2563) 

lstanbul Ziraat Bankasından: 
3-6-935 tarihinde ihale edileceği ilan olunan Beykoz 

kazasına bağlı Çavuşlu Çiftliğinin satışı geri bırakıl .. 
mışdır. 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 

İdaremiz için kapalı zarf usulile 100 ton saf bakır 
ahnacakdır. Şartname 13-5-935 tarihinden itibaren ~ıcr 
gün 14-16 arasında Muhasebemizden alınabilir. 

Tnlibler ihale tarihi olan 29-5-935 saat 16 ya k~~ar 
zarflarını Müdüriyete vermelidirler. (2523) 3526 

G 
•• h k• . • .-- Dr. 1 H SAN SAM t? .. 
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Dı. S. Şükrü Ertan ı · Öksürük ve nefes darlığı boğrn~· 
Birinci sınıf mütehassıs ca ve kızamık öksürükleri içırı 

<Babıali) Ankara CL<'es· No 60 pek tesirli ilaçtır. Her eczanede 
• • ve ecza depolarında bulunur 4 
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