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[ Bükreş H u s u s T M u h a- S e T l g l 
b ı r i m ı z y az ı y o r 1 Prensip olarak parti 

11 Mayıs drogramına kondu 
t Dün Romanyanın milli_~~r-
aın1 dolayısile yapılan buyük Cumhuriyet Halk Partisi bü-
~cçi t resminden sonra sarayda yük kurultayı program ve ni. 
OğJe yemeklerini yiyen Balkan z:amnrunc komisyonu yeni bir 
tllurahhasları ilk içtimalarmı prensip kabul etti. Bu prensip 

ıliariciye Vekaletinde yap!11~ş- Türk yurdunun korunması ba -
~tdı. Bugün aynı salonda ıkın- kımından olduğu kadar. Türk 
~ı ve üçüncü toplantılarında bu- kadınlığını da bütün önemi ile 
ttnuyorlar. Buıün de müz:ake- alakadar ede17 bir maddedir. 
l'tlerin devamı bütün tahminle- Okuyucularımızın dünkü sa-
tj aştı. Müşavirlerini bile içeri ymuzda görmüş olacakları üze
'1tnadan, saatlerdenberi konu- re, Paki programına şu mealde 
\n Balkan başmurahhaslan, bir madde ilave edilmiştir: 
trupanm yeni politika cere- - Vatan müdafaası uğruna 

,~ • -t !>llr.::ın ıukt1• yµrdun canlı, cansız bütün mev-
ileraekı yolunu, o paktın cudıyet ve kuvvetıerını labaiı 

l()giinkü vaziyetlere göre de etmek eautır.H 
ı ve el birli~ini araştırıyorlar. Yeni Türkiyenin hamuru Sa
Protokoldan dafıtılan ı:>ro- karyada yuğruldu. Bu yuğruluş 

~amlarda dünkü toplantının ve bütün yurdun kurtuluşunda 
•ki saat sürecef i yazılıydı. Ak- Türk kadınının da kanı ve eme
§amın altı buçufuna doğnı mü- ği vardrr. 1nönündeki kadın, Sa
~akereye giren vekiller, pro- karyadaki kadın, Dumlupınar -
~tamdaki ild saate iki saat te daki kadın su, erzak, mermi ta-

şıyan kai!nısiyle beraber kurtu
luş savaşımızın en büyük ve öl
mez anıtlarından birisidir. 

C. Halk Partisi büyük kurul
tayının kabul ettiği ·bu esas ha
yattaki ve savaştaki o kadının, 
o vatan vazifelerinin program
laştınlmasıdır. 

Ulu Onder Atatürk geçen
lerde arsıulusal kurultayındaki 

kadın murahhaslarına: 
- Biz erkeklerimizi bile harp 

felaketinden uzak bulundurmak 
iatiyen İnaanlarnı. Falcat, harp 
etmek zorunda bırakdıraak yurt 
kavgasında kadınlarımız erkek. 
lerimizle beraber bulunacaktır. 

Buyurmuşlardı. Bu yüksek i
şaret C. Halk Partisinin bugün 

[Arkası 3 Uncilde] 
cndilerinden e1diyerek ak~am 

~•ıneCine ancak ırecenin on bu- f • R T • c A ş E B E K E s • N 1 
:tı:~o~i~~bi~~::~en evvel, UYA SABUNA 1 1 1 
~ç;~~ıi.~!ed:'ur::::~ıi:P·~ı: '()1nnn ninımroıroı!ôJrnı HAZ 1RL1 YAN LA R 1 
ı:ınıı müzakerenin yeni rekor. U:lJ lfl1 lW U U lf:{J!W lnfU U 
t.~nı tesis ettiler. Programa SOKAK KÖPEKLER 1 
b Ore, bu sabahki toplantı onda Her eün cvimclen i1ime gelinceye 
<l a§!ayrp 12.30 da bitecekti. On- Jtatl•r, yolumun üzerinde, en aJı: 
b~ ıç:ri girdiler, çıkmaları iki yiiJı: teme aoltalt ltöpeiine rastlıyo-
!lıe Çu~ buldu. Hele akşamki ru;:;ltalr lröpclrleri var iri, y ü .a bin 

I>sını bastırdı. liralılr lrü,,ilr apartımanlann duvar 
<le~v~~a siyasi cephelerinde diplerine ••rilmifler, bu •ıcak ve 
la gışıklıklerin belirdiği şu sıra· tatlı Mayı• a-üncıinin altında, uyu.z 

rcta. B lk k f b" lefler ,;ı.; yatıyorlar. le a an on eransınm oy-Uzu 5 o lr a lr lröpeltlcri var iri, Ame-
tcn .n uzun celselerle devamı, rihan m«rltalı .a en 'in arabaları-
~ın;bı ve yerli gazeteciler ara- nrn, hej, lrınnızı lcicivertl « Bu i it > 
!ıab a dolaşan şayialara, hayali lerin cLinlroln• [arın, « P a kar > 
§c erlere ve her dakika deö-i- ltırın' it a t t ci o atli, lr ü l ü • t ü r 
Ven t~f.sirlere tam manasile hır. « F 0

1 

r ti ,, ların önünden, telôılı, 
Tnıış oluyor. lrorltalıı, tem,,el bir yÜrÜ)'Ü§le kaç-

maia ••V•fıyorlar. _ 
n· * "' * Sohalıı it öpe 1r le r i var ki, her 

lt~ı 1~· konferansı Hariciye Ve· baılarını uzattıltları yerde güçlük 
&:ip Ctınin dış salonlarından ta - ç e k m c J • n ,,ultluklan pisliltlere 
fa ... eden gazeteciler, altmıştan burunlarını •·ltlırmıılar, •ıeliyor, 

.. l''I H yiyor, tılta basa cloymaia çabalı-
~tta. J z. ariciyenin öndeki ve y•rl•r. 
l'ttn sında.ki iki büyük salonla, 
ti b' ~daları matbuat müdiriye· 
t~çı~ ~re ayırmı~ ... Santrallı bir 
°<ia.ın e ef on emrimizde. Yazı 
<lcrne:z hloknotlarile hanr .. Ha
~llrl er,. Polisler, matbuat me-
1Çirı ;:.ı .~stediklerimizi yapmcık 
~le s 0{Uinüze bakıyorlar ... Bü
tı he a. Onda, iç.kileri, yiyecekL
lcncnr b~aat defi§tirilere'lc u.ze
~ll k ır de büfe kunnu~lar ... 
~en b?~r rahata \'e ikr~ma rat'-
ııt işt;h•mizde bir_ ~ardak şarap

<loyUtrn a~Yok ... Bızı ağzımızdan 
~ ll ı a. kaga Çalışıyorlar, halbuı'd 
. ll1ıı~ d lba r ı mı z aç ... O tara· 
1ııac11n a u k o n f e r a n s t a 
, ~ir ~oruca çektiler. 
afh b' ek kelime sızdıran in -

ır kul çıkmıyor. İki gün-

[Arkası 12 incide] 

Eşref ŞEFiK 

Her 6•C• evimJen İfİme dönün
ceye lt•J•r, bereket versin büyült 
'c•tlJelerin kenarl•rı o katlar ka
ranlık ve itele bi~im mahalle öyle 
:zifiri ı.ir m e Jı: a r l ı lr ki, ne tluvar 
Ji,,lerinJe yatan, ne cadde orta
'""""" kaçan, ne 6Üprüntülerden 
bG§ lr a l ti ı r a m er y a n lröpe~leri 
,;;rmüyorum. 

Yer l n ı :z, evime, otlama, yatağı
m• ,irJilim :zaman, •olralı köpe/ı.. 
lcrinin, ya a r lr a m ti a k i arsadan, 
ya önümtlelri cadd~Jen, ya sağım
Jaki yolruıtan, lr u l a ğ ı m a ~elen 
uzun hav!amalannı, acı ulumalan
nı, kuyrukları bir yere sıkıımıf gibi 
/eryatllarını duyuyorum. 

Zavallı sokak köpekleri ... onlara 
acıyorum/ 

Zavallı ben.... Kendime acıy•· 

ruml 

Ve Jüıünüyorum: .4caba virane
Je mi yaıayor um?. 

Ali Nacı KARACAN 

, 1'uhunda otuz senedir hazırlanan irticai duygulara son bir hız vermek 
is.teyen Şeyh Saidi Kürdi ve avladığı iki gafil, Şükrü, sabık Belediye sıh
hıye memuru Baki, Eski~ehirc gönderilmek üzere Isparta tcvkifhancsin-

den çıkarılıyorlar) 

[ Yazısı 3 Uncu sayfada ] 

l BALKAN KONSEYi BiTTi 

"TitÜlesku,, Muhabirimize 
Mühim Beyanatta Bulundu 

" Türkiyenin Sağlam İşbirliği 
Karşısında Sevinç içindeyim.,, 

ı - Kral Karol, veliahd, hükOmct 
2 - Yevtiç, Tevfik RU~tü Aras, 

Maksimoı 
Resmi geçidi seyrediyorlar. Ve, Ro
men orduıu geçid reami.ni yapıyor ... 

.., 
i BU kreş H u su s T M u ha b ı r f mi z B fi diriyor] 

,Yarınki toplantıda yalnız ik· 
tısadi meseleler görüşülmek Ü· 
zere Balkan konferansının si -
yasi müzakereleri bugün bitti. 
Uç günden beri uzun, gi~li cel· 
selerle devam eden konferans 

Bükreş, 12 

bu sabah sa~t onu on geçe baş· 
ladı, on dördü yirmi sekiz geçe 
sona erdi. 
Görüşme salonundan meın • 

nwı yüzlerle çıkan murahhaslar 
[Arkası 3 üncüde) 

Gazetemiz makineye verilirken 

~areşal P:ilsudski 
V e fa t :· E t t i 

["TAN,, iN HUSUSi TELOftAFI] 

Dün gec~ yarısından sonra aldığımız. bir telgraf ha .. 
beri Lehistanm büyük vatanperver ve diktatörü, eski 
Cumurreisi' Mareşal "Pilsudski,, nin öün akşam 20.45 
de birdenbire kalp durmasından vefat ettiğini bildir -
mektedir. 

Mareşal "Pilsudski,, ni~ ölümij h.ı beri Varşovada ya· 
yılınca, bütün şehirde sonsuz bir acı uyandırmış, Leh 
kabinesi, bu ani ölüm vaziyeti üzerine, derhal fevkalade 
bir toplantı yapmıştır. 

Aldığımız telgraf, Varşova kilise çanlarının çalmak .. 
ta, şehrin matem içinde çalkanmakta olduğunu bildir· 
mektedir. 

~ .. 
Mareşal "Pilsudski'', 1867 de Vilna vil~yeti dahilinde "Zolov" 

kasabasında doğmuş, Leh Nasyonalist - Sosyalist Partisinin şefi 
idi. 1914 de bir Avusturya alayına kumandanlık etmiştir. Lehis
tanda, en büyük milli kahraman v~ Lehis~anın kurtarıcısı olarak 
eşsiz nüfuz sahibi idi. Mareşal Pılsudskı, Cumhurreisliğinden 
çekildikten sonra dahi, Lehistamn gene en nafiz adamı, diktatÖ· 
rü idi. Mareşal ihtiyar ve kalbinden rahatsızdı. Fakat ölümü ani 
?ldu ve beklenmiyordu. 

Büyük Leh diktatörünün vefatı A vrupada, politika mesel efe .. 
rinin bu karışık zamanında, yeni bir vaziyet ihdas etmek itiba
rile, çok ehemmiyetli bir hadisedir. Bu ölümün dünya siyaseti 
üzerinde büyü.Jc tesiratı bekelenebilir. 
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SA L O N H A K 1 K A T L E R 1 
Verdiği son inkılab dersinde, ı 

Mahmud Esad, vaktile Izmir ga f 
zetelerinde müdafaa ettiği şahsi 
bir fikri, Türk rejiminin esası: i
miş gibi Universite gençliğinin 
önüne koydu: iktisadi liberalizm 
ve demokrasi ayrı ayn şeylerdir, 
dedi ve Sultan Hamid rejimin
de ekonomi sisteminin tamami
le liberal olduğunu söyledi. 

İktisadi liberalizmle siyasi li
beralizm ve demokrasinin birbi
rinden ne kadar ayrılabileceğini 
sormak istemiyorum; Abdülha
mid rejimindeki yan müstemle
ke iktisadile hakiki liberal ikti
sat arasındaki fark üstünde de 
hiç duracak değilim. 

Muhterem Mahmud Esad'm 
vaktile yazdığı makalelerden 
başka Türk inkılabı tarihine ait 
hiç bir resmi vesika gösterile
mez ki demokrasi ve liberaliz
min müteradif kelimeler olduk
larını açık veya kapalı bir for
mül içinde reddetmiş bulunsun. 
Bunun gibi garp ilminde ve hu
kukunda, bir çok indi tefsirler 
istisna edilirse, bu iki mefhumu 
birbirinden ayırma teşebbüsü 
müşterek bir kabule mazhar ol
muş değildir. Münakaşa edili
yor. 

Amerikada Roosevelt misali, 
bu ayrılığa değil, muhterem 
profesörün komünizm bahsinde 
pek güzel işaret etmiş olduğu 
gibi, demokrat veya sosyalist 
bütün sistemlerle hayat arasın
daki tezatların harpten sonra 
daha çok sırıtmasına ve bütün 
ideallerin sıkı bir şeniyet süz
gecinden geçince feda etmeğc 
mecbur kaldıkları esaslara delil 
teşkil eder. 

DUn şehrimize yeni seyyahlar geldi - Devlet Demiryollarının yeni lokomotifleri getirtildi - Diyet hastalar 
için Gureba hastanesinde yeni bir aş evi açıldı 

Üniversite 
imtihanları 
Başlıyor 

Üniversite fakülteleri imti -
hanları hakkında dün Universi._ 
te rektörü Cemil Bilge bir yazı
cımıza şunları söylem iştir: 

- Derslere 23 Mayısta son 
verilecek, imtihanlara 27 Mayıs 
ta başlanacaktır. Hukuk fakül
tesi imtihanlar talimatında kü
çük iki değişiklik yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Kültür Bakan· 
lığı .bu değişkliklerin metnini 
yakında bildirecektir. 

Cemil Bilge Türkiyede he -
kimlik hakkı için de demiştir 
ki : 

- Türkiyede hekimlik yap • 
mak hakkı Türk hekimlerinin -
dir. Ecnebi doktor profesörlere 
verilen konsültasyon salahiyeti 
bir istisnadır. Bu salahiyetin bir 
istisna kalması zaruridir.,, 

Hukuktaki imtihanlar 

Muammer 
Eriş geldi 

Türkiye lş Bankası Genel Di
rektörü Muammer Eriş dün An 
karadan şehrimize gelmiştir. 

Muammer Eriş sabahleyin Ban
kanın lstanbuJ şubesinde meş -
gul olmuştur. Bir kaç gün şeh
rimizde kalacak, tetkikler ya • 
pacaktır. 

Japon heyeti 
Ankaraya gidiyor 

Şehrimizde bulunan Japon as
keri üyeleri dün lstanbulun gö
rülmeğe değer yerlerini gezmiş 
lerdir. 

Japonlar bu akşam Ankaraya 
giderek askeri teşkilatımız hak
kında tetkikatta bulunacaklar
dır. 

Yalovanm imarı için 
t et k ika t yapıhyor 

• 
Vapurculuk şirke· 
tine gös.ter.ilen 
kolaylıklar 

Deniz yolları idaresinin yeni 
gemiler ısmarlaması vapurculuk 
şirketi ile aralarındaki münase
beti, iç kabotaja fazla gemi ça
lıştırmak bakımından sarsacak· 
tır. 

Vapurculuk şirketi, bunun ö
nüne geçilmesi için tonajların 
tesbitini istemiş, Ankaraya bir 
heyet göndermişti. 

Dün gelen bir habere göre, 
Ekonomi Bakanlığı bu istekle 
beraber öne sürülen fenerler res 
mi meselesini kabul etmiştir. 
Fenerler resmi olarak ~apurcu
luk şirketinin her yıl ödediği 
100 bin liranın hükumete ait o
lan 50 bin lirası alınmıyacak
tır. 

Tonaj miktarlarının tesbiti i
şi de bazı şartlara bağlı olarak 
kabul edilecektir. Ekonomi Ba-

Memleketinde Yalovanın i- kanlığı, bu şartları deniz yolla. 
mar planını hazırlamakta olan nna ve vapurculuk şirketine bil. 
Fransız mütehassısı Prast bir direcektir. 

1 KUÇUK HABERLERi 

• Türkiye Turin g ve Otomobil 
kulübü Kahirede bir turizm §Ubesi aç· 
mağa karar vermiştir. 

• Belediye, Sürp Agop mezarlığın
dan belediyeye geçen kısımdaki ala
nı temizlctmeğe karar vermiştir. Bu
ra sı, senelerdenberi bakılmadığından 
taş ve otlarla doludur. Onların sökü
lerek kaldırılması işi müteahhide ve
rilmiştir. Otlar söküldükten sonra 
mezar taşları başka yere kaldırılacak 
ve burası tamamen temizlenecektir. 

"' Belediye, bu yaz sokakları bol su 
ile sulatmağa karar vermiştir. Büyük 
caddeler çok su ile yıkanacaktır. İkin
ci caddeler de yetecek kadar sulana· 
caktır. 

* Taşdelen suyunun Usküdara in· 
dirilmesi için Şemsipaşada bir yer aa
tm alınmaktadır. Suyun Uskildara 
indirilmesi işi bu yıl sonuna kadar bi
Llı:ile-co ktir, 

• Kasaplarla küçük mu .... ~,.ııeler. 
makine alırlarken belediyeden mühen 
dislcr g ider, keşif yapıldıktan sonra 
iz.in verilirdi. Bundan sonra, esnafa 
bir kolaylık olmak üzere, bu işler, kay 
maknmlıklardcki mühendisler tarafın
dan yapılarak ruhsatiye verilecektir. 

* Trakyada yeni gelen ve gelecek 
olan göçmt:nlere yaptırılacak evlerin 
malzemesini almak üzere Vilayette 
bir komisyon kurulmuştur. Komis -
yonda Trakya genci müfettişliğinin 
memurları bulunmaktadır. 

Kaptanların 
Dilekleri 
Her yıl deniz bayramı yapıl· 

ması da kararlaştı 

Kaptan, makinist ~ memur· 
ların tekaütlükleri icin Ekono • 
mi Bakanhğile te~aslar yap · 
mak üzere Ankaraya giden he· 
yet dün şehrimize dönmüştür. 
Heyet Ankarada Bütçe ve Ma· 
liye encümenlerile temasta bu· 
lunmuş, iyi netice almıştır. 

Evvelce Maliye Bakanlığında hazır 
lanan projede tadilat yapılmıştır.Yeni 
kayda göre Deniz işlerinin şimdiye 
kadar geçirdiği üç istihale teşekkü· 
lünde vazifedar olanlar haremdeki ma 
aş mukabillerinin bam ve asgar mec· 
mularr nısfınm yüzde yirmi noksani· 
le tekaüt olunacaklardır. 

Heyet işte bu noktanın ve diğer ba 
zı maddelerin değiştirilmesini iste • 
miştir. Her yıl bir denizcilik bayramı 
yapılması da heyetin teklifleri ara· 
smdadır. Bu teklif büyük memnuni
yet uyandırmış ve kabul edilmiştir. 

Ankaraya giden heyet başka
nı Eğe süvarisi Said Özege, dün 
kendisiyle görüşen bir muharri
rimize demiştir ki : 
-N oktai nazarlarımız Ankara 

da alaka ile karşılandı. Tekaüt· 
lük kanun projesinde istediği • 
miz tadillerin yapılacağını kuv· 

• vetle umuyoruz. ı 

Denizciler bayramı yapılması 
hakkındaki teklifimiz de mem• 
nuniyetle karşılandı. Kabutajın 
Türk sancağına inhisar ettiği 
büyük gün her yıl 1 Temmuzda 
kutlulanacaktır. 

Soviyet 
San'atkarıarı 

Her adam sistemleri kendine 
göre tefsir edebilir; Mahmud 
Esad'm iktisadi liberalizmi si
yası liberalizm veya demokrasi
den ayırma gayreti de insan ze
kasının bu şahsi hamlelerinden 
biridir. Fakat bir fikrin ilim 
haysiyeti ve otoritesi alabilmesi 
icin metodik tenkidin mihekin
den geçmesi, muasır ilim dün
yasının kabulüne mazhar olma-

Hukuk fakültesi eleme imti -
hanlarının şekli, geçen yıla gö
re pek az değiştirilmiştir. Yazı
lı imtihanlarda kazanamıyan • 
lar, o dersin sözlüsüne girecek
lerdir. Onda da kazarumyanlar 
EylUl imtihanlanna kalacaıklar-

ay sonra tekı-ar şehrimize gele
rek tetkiklerine devam edecek· 
tır. U<=nıı: yolları v~ A.Kay ıoa-

Diyetli hastalara aş evi 
~-......... '4r-.,.... ;m.WU\;Q"\'İ.Q&"İ;"\:ı.l:f'l"l&U 

diyetli hastalar için ayrıca ye -
mek hazırlamak üzere aş pavi • 
yonu açılmıştır. 

mein~'ff{;5Ün~i\<jf)tflıın!lf~ 
mıştır. Bir inci imtihan, fransozcadan 
yapılmıştı r. 

Sovyet sanatkarları dün Bü .: 
yükadaya kadar bir gezinti yap 
mışlnrdır. Sanatkarlar Adada 
büyük tur yapmışlar, öğle ye-

1 
,: ~ 

~Wa~i~ı~~1HB~Tikhl~ Aeş~:I- 1' 

sı Iaznndır. ' 
Mahmud Esad iktisadi libe

ral değil, sadece demokrat oldu
ğumuzu söylüyor. Fakat ben 
Parti muharrirlerinden pek ço
ğunu bilirim ki demokrasinin 
her türlüsü aleyhine çuval dolu
su yazı neşretmişlerdir. 

Memleket bir zamanlar de
mokrasi aleyhine küfürlerle 
çınlıyor ve o ateşli hatiplerden 
hiç biri, Mahmud Esad gibi, de
mokrasiyi iktisadi liberalizmden 
ayırmak nezaket ve maharetini 
göstermiyordu 1 

Demokrasinin ilmi ve mecazi 
iki manası vardır. Ilmt manası 
şahsi tefsirlerle kolayca bu dana 
maz; edebi ve sembolik manası 
ise resmi ifadede kullanılamaz. 
Bu ikinci manasına göre mahal
le kahvesine giderek nargile i
çen her alçak gönüllü adam de
mokrattır. 

Türk rejminden bahsederken 

"TAN" m tefrikası : 21. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

Ağzındaki cigarayı çekip attı, 
ayağa kalktı: 

- Soldaki küçük oda, koyu 
tatlı mavidir. Bu mavi odada 
büfe, masa ve bir de dresoir var
dır. 

- Yani yemek odası l 
- Evet ... 
- Büfesi, zengindi!", değ:l 

mi? 
Bir kahkaha koparmı~tı: 
- Şüphe mi ediyorsun? 
Kollarını iki yana açıp kapa· 

yarak, topuklarını biribirine vu
rarak anlatıyordu: 

- Arkadaki oda, beyndır. O 
rası, yatak odasıdır. Ve her oda· 
da renklerine uygun çini soba -
lar vardır. Ben, kaloriferden zi
yade, odun sobalarını severim. 
Kuru odunların çıtır çrt:rr yam -
şını seyretmek, ne keyiftır! 

Hangi mel'un hatıralar, gene 
beynime zehirli tırnaklarını gc. 

dır. 

Yazılıdan vasatisi 7 olan tale 
be, sözlü imtihanlarda kazana • 
mal'!sa, isterlerse Eyltıle kalabi
leceklerdir. Sözlü imtihanlar 
bir gün fasıla ile olacaktır. Ele
me imtihanlarında yapılan bu 
değişiklik talebeyi sevindirmiş
tir. Tıp Fakültesi imtihan tali· 
matnamesinde de, talebenin is
tediği değişiklik dileği kabul 
edilmiştir. Dördüncü Sömestr 
talebesi, Haziranda kazanamaz· 
sa, Eylfi.l imtihanına alınacak -
tır. 

şu ölçüyü daima kaçırıyoruz: 
Muasır ilmin ittifakla kabul et
mediği bütün fikirler, şüpheli 
diyalektik'lerin hududunu aşa .. 
mıyan ve ancak hususi meclis -
lerde münakaşa edilmesi tatlı 
olan bir takım salon hakikatle
ridir. 

Peyami SAFA 

resine alınacak yeni vapurlar 
için önümüzdeki çarşamba gü
nü tetkik seyahatine çıkacak o
lan heyet azasından Cemil, se -
yahat esnasında Prast ile temas 
edecek ve mütehassısın delale
tile oralardaki kaplıcalarda tet
kikat yapacaktır. 

MUhUrlenmemlş damacana 
lar rçin ceza verilecek 

Memba sulan damacana ve 
fıçılarının mahallinde mühür -
lenmesi gerektir. Yapılan teftiş 
!erde su başlarındaki bazı bele
diye memurlarının işlerini iyi 
görmedikleri anlaşilmıştır. Bu 
gibi memurlar cezalandırılacak
tır. 

Bundan sonra da belediye me 
murlan ani teftişler yapacaklar 
ve mühürsüz damacana bulurlar 
sa bütün al§.kalılara ceza vere
ceklerdir. 

çirmişti; gülümsedim: 
- Odun olursa ... 
Kollarını kavuşturdu: 

\ Mart sonuydu, başladık, nisan 
sonu bitti ... 

- Keyfimi kaçırma ve bana, 
anlamadığım şeylerden bahset -
me ... 

- Pardon! 
Çardağın içinde, dolaşıyÔr • 

du: 
- Yeri, az çok öğrendin ..• 

Daha fazla tarif edemem. 
-Neden? 
- Elimden gelmez ki... Çok 

gördüğüm ve çok alıştığım eşya 
ları nasıl anlatabilirim? Herke
si de, benim gibi biliyor, sanı -
rım. 

- Görmek isterdim. 
- Vadedcmem. 
- Mersi! 
Onümde durdu, merakla bak-

tı: 

- Neye mersi? 
- Büsbütün reddetmediğin 

ıçın ... 
Güldü, başım salladı: 
- Vadediyorum ... Ama, epe

yi bekliyeceksin ... Şimdi, bu def· 
terler, ne kadar zamanda yazıl
dı? Sana, onu söyliyeyim ... 

- Sıkı çalışmışsınız. 
Kahkaha ile gülüyordu: 
- Ben. hiç yorulmadım ki ... 
- Nasıl yazdırdm? 
Çardakta dolaşıyor, vakit va

kit yasemin, hanımeli filizlerini 
koparıyordu: 

- Kırmızı odaya çekiliriz. 
Ben, divana yüzü koyun uzanı -
nm. Dirseklerimi yastıklara, çe
nemi de avuçlarnnın içine daya
rım. Şairim, def terini piyano • 
nun üstüne koyar, tabureye otu
rur ve ben söylerim; o, yazar ... 
Bazan, heyecanlanırım, dudak · 
l~rımın ucuna bir cigara iliştiri
rım; onun dumanlarına dalarak 
hAtıralanmı toplarım ... 

Def terde okuduklarım, o, söy 
terken, şekil, renk halinde can
lanıyordu: 

- Evet ... Şimdi, anlıyorum. 
Gülüyordu: 
- Galiba, gözünün önüne ge

liyor. 
- Hemen hemen ... 
- Bazan ya sinirden, yahut 

içimin kabanvennesinden, sıç • 

-----Paviyonun yanında heata ba-
kıcılar için de bir dershane ya -
pılmıştır. Bu dershanede diyetli 
hastaların tedavi şekli hakkın -
da hasta bakıcılara ders verile
cektir. 

Önemli ~ir yayım 
Muallimlerin, son zamanlar

da talebenin genel hallerile ya
kmdan alakadar olmadıkları ya
pılan teftişlerde görülmüştür. 
Kültür Bakanlığı yaptığı bir ya. 
yımda muallimlerin, talebenin 
gerek özel ve gerek okul vazi • 
yetlerile yakından alakalı olma
larını bildirmiştir. 

Talebe, mektebin inzibat mec 
lisine verilecek, seviyesine göre 
cezalandırılacaktır. 

Talebenin vazjyetlerile ala • 
kasız olan muallimler de Kültür 
Bakanlığına bildirilecek ve ce
za göreceklerdir. 

rar, fırlarım, bir müddet dolaşı· 
rım. 

Onümde durmuştu: 
- Bu da, gözünün önüne ge-

liyor mu? 
- Aşağı yukarı ... 
Birden, elini alnına vurdu: 
- Eğer sen, bu defterlerden 

bir roman çıkaracak olursan, 
bunu aklın keserse, sana, o kü • 
çük daireyi veririm, orada çalı
şırsın. Kırmızı odada yazarsın. 

Gözleri gözlerimin içinde, du
daklarında hafif bir gülümseyiş
le: 

- Fakat bir şartla ... 
Cevap vermiyor, yüzüne ha -

kıyordum; o, başını sallıyordu : 
- Yemek odasmı kilitliyece

ğim ! 
- Neden? Beni açlık hapsma 

mı koyacaksın? 
- Hayır ... Orada ... 
Kelimelere basarak söylüyor

du: 
- Nefis bir büfe var ... Kedi

ye peynir tulumu emanet edil -
mcz. 

- Benim hırsızlığım yoktur. 
- Yok, hemen alınma ... A -

• İtalyan bandıralı Roma vapurilc 
1200, Fransız bandıralı Providans va
purtıc de 200 seyyah dün limanımıza 
gelmişlerdir. Seyyahlar dün sabahtan 
akşama kadar ıehrin muhtelif yerle· 
rile cami ve müzeleri gezmişler, gece 
Boğazda bir gezinti yaptıktan sonra 
Rodosa gitmişlerdir. 

* Liman ve Rıhtım idaresi Genel 
müdürü Ali Riza Çevik dün Ankara
dan şehrimize dönmilştilr. 

• İstanbul hapishanesindeki m1lh· 
kumların &ayısı 835 i bulmuştur, Bun· 
!ardan 40 kadarı yol parası ödemi· 
yenlcrdir. 

• Kırmızı Ay İstanbul müınessilli
ğinde Kızıl Ay haftası için dün de 
bir toplantı yapılmıştır. Kaza başkan
larının bulunduğu bu toplantıda haf
tanın programı tesbit edilmiştir. 

• Şehrimizdeki Sıhhat Müzesine 
ı:;on zamanlarda fazla rağbet gösteri· 
liyor. Mart ayında 10,385, Nisanda da 
11,115 kişi müzeyi geı:miştir. 

• Sirkeci ve civarındaki bozuk 
yolların tamirine başlanmı§tır. 

• 1 Mayıs şenliğinde bulunmak il· 
zere Rusyaya giden ve şehrimize dÖ· 
nen heyet dün a~m Ankaraya git· 

teşle barutun oyunu olmaz. 
- Büfeyi kilitlersin. 
Yüzünü buruşturdu: 
- Ben, kilitten, anahtardan 

nefret ederim. 
- O halde, büfeyi boşalt. 
Sağ topuğunu şiddetle vurdu: 
- Peki, senin hatırın için bu-

nu yapacağım. 
Mahzun mahzun bakıyordu: 
- Bu, bana çok pahalıya 

mal olacak. 
Güldüm: 
- Sen, masraf tan çekinmez

sin ki. .. Tersine, memnun ohır • 
sun! 

- Hayır, arkadaş, anlama· 
dm, öyle değil... Bu7 benim, sıh
hatıma malolacak ! 

Yarı anlamıştım, fakat gene 
sormaktan kendimi alamadım: 

- Büfenin boşalması ile sıh. 
hatinin alakası ne? 

Dudaklarım büzerek tiksinir 
gibi bakıyordu: 

- HaHi, uyku sersemisin! 
Büfede ne kadar içki varsa içe
ceğim. 

- Şair de içiyor mu? 
Yash yash başını salladı: 

çinde geçen gezintiden geç va• 
kit dönmüşlerdir. Sovyet sanat• 
karları bu akşam Şehir tiyatro
sunda umuma bir konser vere• 
ceklerdir. 

mi~tir. 

• Yüksek lktrsat ve Ticaret mek• 
tebi talebesi dün sabah Kartala gide· 
rek bir tetkik gezintisi yapmı lardır. 
Talebe Çimento fabrikasını da ı:cn• 
rck çimentonun nasıl yapıldığını tct• 
kik etmi§lerdir. 

"' Devlet Dcmiryollannm yeni al
dığı lokomotifler dün lstanbula gel· 
mit ve Haydarpaşaya geçirilmiştir. 
Yeni lokomotifler Haydarpa~a. Eski• 
§ehir ve Ankara garlarma taksim e• 
dilmiıtir. 

* Mayısın 15 inci çarşamba glinU 
saat 17 de Sovyet sanatkarları Güzel 
Sanatlar Akademisine davet edilmiş· 
terdir. 

* Üsküdar iskelesine yazılı Ahmc 
din idaresindeki sandala Sirkeci açık· 
larında (Hüdaverdi) motörü çarpmı~ 
ve devirmiştir. Sandal yolcularından 
üçü denize düşmüşse de kurtarılmış• 
tardır. Motörü idare eden Ahmed ile 
lsmail yakalanmıştır. 

- Hiç içki kaldırmıyor ... A• 
lışmasmı da istemiyorum. 

- Gülter de yardım etmiye • 
cek mi? 

Gözleri bir kahkaha ışığı ile: 
parlıyordu : 

- Görüyorum, yavaş yavaŞ 
açılıyorsun. Bana da, o, lazım .. · 
Beyni uyuşuk insanlardan hiÇ 
hazetmem. 

Tereddütle sordum: 
- Yazmadan evvel, bu def -

terleri orada okuyamaz mıyım? 
Kollarını açmış, etrafını gös• 

teriyordu: 
- Bu inci gibi baharda, o ka

panık odada mı kapanıp otura
caksın? .. Şu güneşe, şu taze ye
şilliğe, şu çiçeklere bak ... Ba~a
rm, kaç günlük ömrü kaldı kı .. • 
Göz açıp kapayıncaya kadar ge
çecek ... 

Halime acır gibi bakarak gii· 
lümsedi: f 

- Zaten sen, bu gidişle, ~c -
terleri ancak kışa doğru bitıre
bileceksin ... Kışın da, sobayı Y" 
karsın, günlerce çıkmazsın ... 

1 r A rl·:ı c::1 ,,:ır 
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YENi BAREM DERECELERi 

bevlet Memurları Beş 
Sınıfa Ayrıldı 

' 
iN.. 'lkara, 12 (Hususi muh~
~ birimiz bildiriyor) - Fı

tıans Bakanlığı Barem kanunun 
da yapılacak değişiklik etrafın
da müsteşarlar komisyonun~~ 
raporu üzerindeki tetkiklennı 
~~tirmiş, Baremde yapılacak d: 
gışiklikleri tesbit etmiştir. Yem 
Barem derecelerine göre dev • 
let memurları beş sınıfa ayrıl -
tnıştır. Birinci sınıfta 150, 125, 
l~o lira asli maaşla birinci, ikin
~ı üçüncü dereceler. 

İkinci sınıfta· 90, 80 lira asli 
tnaaşla dördündü ve beşinci de
receler. 

Üçüncü sınıf ta; 70, 60, 50 lir~ 
9.~li maaşla altıncı, yedinci, sekı 
zınci dereceler. 

Dördüncü sınıfta, 40, 35, 30, 
25, 20 lira asli maaşlı 9 uncu, 
ıo uncu, ıı inci, 12 inci, 13 üncü 

dereceler. . 
Beşinci sınıfta; 15, 10 lıra as-

li maaşla 14 ve 15 inci dereceler 
vardır. 

Bir sınıftan diğer sınıfa geçe
bilmek için yeni projeye bazı 
maddeler konulmuştur. Yeni ha 
rem derecelerinde kesirler kal -
dırılmış olduğundan bütün ha · 
kanlrklar kadroları batşan başa 
değiştirilmiştir. Yeni proje ile 
terfi müddetli yüksek mektep 
mezunları için 3 seneye. diğer 
mektep mezunları için 4 seneye 
çıkarılmıştır. Tekaüd ve ikrami 
yeye hak kazanmak müddetleri 
aynen muhafaza edilmiştir. lk -
ramiyeye hak kazanmış olanla
rın ölümleri halinde ikramiyele
ri kanuni mirasçılarına verile • 
cektir. 

lstılahlar Türkçeleştirilecek 
Ankara 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Resmi daire

lerde kull~mlan ıstılahların türkçeleştirilmesi hususunda Dil 
heyetinde çalışılmaktadır. Yakında b~tün ıstılahlar türkçeleş
tirilecektir. / 

Kanunu 
• 
iş 

••• 
Layihası Basılıyor 

1 Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kamutaya 
~önderilen iş kanun layihası basılmaktadır. Layiha teşkil olunan 
muhtelit encümen azasına dağıtılacak, bundan sonra encümen 
_çalışmağa başhyacaktır. 

••• 
Tatil günleri Layihası 

, _ Anka:a.. 2 Hususr mUhabırımız bildiriyor) - Tatil günleri 
ır::anuı:ı layınası .Bakanlar Heyetinde tasvib edilmiştir. Layiha 
Mecl!se sevkedıl~ek üzeredir. Kanunun Mecliste çabuk müzake
re edılerek kanunıyet kesbedeceği anlaşılmaktadır. 

Adliye Ayırma Komisiyonu 
A?kara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Adliye ayırma 

komısyonu çalışmalarını bitirmiş, yeni hakimler kanununun mu
vakkat maddesine göre haklın sınıfına mensup olanları derece
lendirmiştir. 

Haziran başlarında toplanacak olan komisyon derecelendiri
lenlerin terfileri üzerinde meşgul olacaktır. Ayırma meclisi iki 
kısım olarak çalışacak, bir kısmı hakimler, diğer kısmı müddei 
u.mumilerin tnahkemei temyizdeki muvaffakiyetlerile müfettişle
nn raporları noktasından terfie hak kazanıp kazanmadıklarını 
tesbit edecektir. 

eea 
Kibrit Fiatları ucuzlatllacak 

Ankara, 12 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Finans Bakan
lığı, Kibrit inhisarı şirketinin mukavelesi mucibince kibrit fiyat
l~~ı 1 O para daha indirmesi laznn geldiğine karar vermiştir. Bu
gunlerde şirkete tebligat yapılacaktır. 

ticaret odaları kanunu ve 
Nizamnamelerinde değişiklik 

.Ankara, 12 (Hususi muhabiri 
~ız bildiriyor) - Ekonomi Ha
.anlığı Ticaret odaları kongre

~ı . 
d.~ın hazırlıkları ile meşgul • 

Ur. Kongre 21 Mayısta açıla -
taktır. Kongrede takriben 200 
~u . 
l"' rahhas bulunacaktır. Her vı-
~Yetten seçilen ıkişer. üye.elen 
li:kada banka mümessıllen ve 
ı>.. 0 nomi Bakanlıg~ ı erkanı kon· 
~·e .. 
la uyesi arasında bulunacak • 
e rdır. Kongrede konuşulacak 
r sasıı maddelerden biri: Tica· 
~t 1 °~aları kanun ve r.izamna
l-' e erınde alman tecrübelere da 
l-':narak icab eden değişikliği 

Ptnaktır N . 
Sılnı erclerde Ticaret orlal~rı a: 
<ie ~hdır? Açılacağı meselesı 
tıun i e~zu~ bahsol.acaktrr. ~u • 
Qı Cın hır prensıp konma:<ta-r. Bu 
l-'an t' Prensipe muvafık olma-
llın k ıcarct ve sanayi odaları -
4ıtr. apatılacağı anlaşılmakta • 

nundan başka Odalar banka· 

sı kurulması için odalarca yüz
de yirmi nisbetinde bir para ay
rılmakta idi. Şimdiye kadar bu 
para 500,000 lira gibi bir yekfi
na varmıştır. 

Bu paranın en iyi hangi şekil
de kullanılması meselesi de ko
nuşulacaktır. Kongrc,le umumi 
mağazalar açılmaşı hakkında 
da müzakereler olacaktır. Ev -
velce bu hususta odaların mü
taleaları alınmıştı. Umumi ma -
ğazalarm açılması lüzumunda 
ittifak vardır. Bu umumi mcı.ğa
zalarm ticaret ve transit yeri ol 
mak itibarile evvela lstanbnlda 
açılması, sonra da lzmir ve Mer 
sinde açılması düşünülmekte -
dir. Bundan başka bazı ınahsu • 
Iatrmızın arttıtrma suret:•Ie sa -
tışı meselesi de görüşülecektir. 
Bazı mevsimlerde, bilhassa av 
derisi, yapağı ve tiftik gibi mad 
delerin müzayede ile satılması 
mevzuu bahistir. Bu usulün Av
rupada iyi neticeler verdifi an-

ATATÜRK 
Ankara, 12 (Hususi muhabi· 

rimiz bildiriyor) - Atatürk bu 
gün saat on üçte şehirde bir 
gezinti yaptılar. Bir dükkan . 
dan alışveriş ettiler. Atatürk. 
bundan sonra, Keçiörene gide
rek oradaki gazinoda bir müd
det istirahat etmişlerdir. 

Maktu verği 
Ankara, 12 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Kazanç ver
gisinden beyannameye tabi mü
kelleflerden ayrıca alınacak 
maktu vergi hakkındaki layıha 
bütçe encümeninden çıkmıştır. 
Encümen. hükumetin teklifin . ..ıe 
ehemmiyetli değişiklik yapma -
mıştır. Y alruz sigortacılardan 
alınacak yüzde 3 miktarın eko
nomi encümeninin kabul ettiği 
gibi yüzde 2 ye indirilmesini mu 
vafık bulmuştur. 

İktisat encümeninde Afyon 
saylavı Keresteciyan bcyanna • 
meye tabi olan mükelleflerin ay 
nca maktu vergiye tabi olmala
rına muhalif kalmıştır. Saylav -
!ardan biri de sigortacılardan, 
hükumetin teklifi veçhile yüzde 
3 ayrıca tenzilat yapılması doğ. 
ru olamıyacağı mütaleasında 
bulunmuştur. 

lstanbul ve 
izmir limanları 

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - İzmir ve ı~ 
tanbul liman genel direktörlük
lerinin 1935 bütçe ve kadrola -
rının Finans Bakanlığında göz
den geçirilmesi bitmiştir. Bütçe 
ve kadrolar bugünlerde bakan
lar heyetine verilecektir. 

Finans bakanlığı kadrolar ü • 
7PnnnP cn\c ~7 OPz\siklik\er yap 
mıştır. 

Paraşüt hocasına 
Arr.nagan 

Ankara, 12 (A.A.) - Kıvanç 

la öğrendiğimize göre, Sovyet
ler merkezi icra komitesi, para= 
şütçülüğün ilerletilmesi yolun
da yaptığı büyük yardımlardan 
gece gündüz uçağın değişik u
çuşlarında yaptığı hem normal 
ve hem büyük paraşüt atılışla • 
rmda çok kereler gösterdiği yi
ğitlikten ve yaptığı bir seri a
cun rekorlarından dolayı, şimdi 
Türk kuş~ kurumunda paraşüt
le atılış ve motörsüz uçak hoca
lığı yapan Anohini bir mektup 
ve değerli bir armağanla kayır
mağı onaylamıştır. 

ATATÜRK'ün 
Telyazıları 

Ankara, 12 (A.A.) - Milli 
bayramları münasebetile Reisi
cumhur Atatürk ile Romanya 
Kralı arasında teati olunan tel
yazılan şunlardır: 

Haşmetlu Romanya Kralı 
Karo/ Hazretlerine 

BU KREŞ 
Romanyanın milli bayramı 

rı;ünasebetile zatı haşmetanele
rı:ıe en hararetli tebriklerimi ve 
şahsi saadetleri ile dost Roman
yamn refahı hakkındaki temen
nilerimi sunarım. 

Kamal AT ATURK 

]{amal Atatürk 

ANKARA 
Gerek benim ve gerek mem • 

leketim için bana iblağ etmiş ol
duğunuz samimi temennilerden 
dolayı zatı devletlerine teşekkür 
ederim. 

KAR OL 

laşılmaktadır. Son olarak sergi 
ve panayirlere iştirak hususun -
da milli bir komite teşkilinin lü
zumlu olup olmadığı konuşula
caktır. 

C. H. P. 
[Baeı 1 incide] 

programında yer alırken Türk 
istikbalini vatan kavgasında bir 
kat daha perçinliyor ve gönülle· 
rimizde: 

- Her şey vatan için.. 
Demenin yüksek varlığını te· 

melleştiriyor. 
Kadın avukat, kadın hakim, 

kadın doktor, kadın saylav, ka· 
dm işçi ve en son: kadın asker 1 

Türk ulusunun ve onun Ulu 
Şefinin elile dünya kadınlığına 
verilen yeni bir devrim örneği O· 

lan bu karar yurdumuzda fiil 
halinde ne vakit tatbik edile
cek?. 

Ilerisi için ne düşünüldüğü
nü, kadınlara, genç kızlara, şim. 
diden geri hizmetleri ve diğer 
süel konuş üzerinde vazifeler 
verilip verilmiyeceğini, talimler 
yaptırılıp yaptırılmayacağını 
bilmemekle beraber yine biz bu 
sorgunun cevabını Büyük Ön
derin sözlerinde buluyoruz: 

- Fakat, harp etmek zorun • 
da bırakılırsak yurt kavgasında 
kadınlarımız erkeklerimizle be
raber bulunacaktır. 

Bugün için muhakkak olan 
tek şey bu esasın C. Halk Par
tisi programına da girmiş olma
sıdır. 

Balkan Kon
seyi Bitti 

[Ba_şı 1 incide] 
Hariciye V ekaletınin dış salo -
nunda bekleşen dünya gazeteci
lerine, siyasi müzakerelerin so
nu alındığını, yarınki toplantı • 
larda iktısadi meselelerin konu· 
şulacağını, resmi tebliğin de ya
rın neşrolunacağmı ağızdan söy 
lediler. 

Romanya . Hariciye Bakam -
nın müzakerelerden ne gibi in
tibalar aldığını anlamak için 
kendisini dış kapının yanında 

önledim. Konferans intibalarını 
"Tan"a lfitfetmesini rica etf m. 
Muhakkak b.r şey söyletmek 
kararımı fÖzlerimden okuyan 
Romanyanın çok zeki devlet a -
damı ve arsıulusal hatibi cümle
ıertnı ::.u alcs:ı11ak üı:cre iki sani
ye durduktan sonra, "'Tan" için 
beyanatına şöyle başladı: 

- "Gazetenize bildirin ki ci -
han sulhünün sağlamlaştırrlma
sı hususunda bizim grupumuzu 
ve küçük anlaşma grupunu ala
kadar eden bütün arsIUlusal me
seleleri ve ihtimalleri gözönüne 
alarak konuştuğumuz şu üç gün 
zarfında kuvvetli Türkiyenin 
dostum olan Dış Bakanı Aras 
taralrndan gösterilen sağlam ve 
samimi iş birliği karşısında se
vinç içindeyim. 

Cihan sulhünü mıntaka -
vi pakt1arın mütekabil enıni 
yetlerile temin etmek iizere 
Balkan paktına dahil dev -
let'e imize ait meselelerin 

yeni arsnıJusal vaziyetler 
karşısında ah-nkh ştirilmesi 

maksadile yaptığımız bütiln 

müzak"'relerde Tiirkiyenin. 

diğer dost1anm zla beraber 

irtica Şebekesi 
Hazırlayanlar 

[ Hususi muhabi· 
ri m iz bild riyor] 

Isparta, 12 

İrtica müteşebbisleri hakkın
dakı tahkikat tamamile bitiril
miş, evrak ta Eskişehire gönde· 
rilmıştir. lç lşler Bakam ile be
raber gelen Emniyet ve Adliye 
müfettişleri tetkiklerini ta· 
marnlamak üzeredirler. 

Adliye ve zabıta diyor ki: 
"- Din ve taassup perdesi 

altında irtica hazırlayarak en
trikalar çevirmek istiyen Saidi 
Kürdiyi tam vaktinde ele ge
çirmiş bulunuyoruz. Ne yazık 
ki bir kaç cahili de zehirlemek· 
ten geri kalmamrş, kendine suç 
arkadaşları bulmuştur. Şimdi · 
lik hadiseyi kapanmış sayabilir
siniz. Suçluların muhakemeleri
ne Eskişehirde başlanacaktır.,, 

Şehrin bir kaç günlük heye· 
canlı siması, tamamen durul
muştur. Uç ay evvel ikamete 
memur bulunduğu (Barla) na 
hiyesinden Ispartaya gelen Sai
di Kürdi hakkında son tahkikat
tan çıkan yeni malUmat şudur: 

Saidi Kürdi, son günlerini 
Kuran tefsirile uğraşarak geçir
miştir. (Şeriatı Muhammedi -
ye), (mahrem), (namahrem) baş 
lıkları altında yazılar yazmış ve 
daha bir takım cevherler yu. 
murtlamıştır. 

Müritlerine: 
"Kadından uzak bulununuz. 

Evlenenleriniz bile ayalini bo . 
famahdır.,, Telkinini aşılamağa 
çalışmıştır. Hatta duyduğuma 
göre, bir zavallı bu telkinlere 
uymuş, karısını boşamaya kalk
mıştır. Saidi Kürdinin, bütün 
bunlar arasında irticai mahiyet
te bazı gizli hazırlıklar yapmasr 
ve muhabereye girişmesi dikka
ti çeJmiş, hadise bütün çıplaklı
ğı ile meydana çıkarılmıştır. 

Hatkevindeki 
toplantıda 

Isparta, 12 (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Halkevinde 
topJanan kadınlı erkekli İspar -
talıJar, Saidi Kürdinin önayak 
olmak istediği irtica hadisesini 
asabiyetle teJ'in etmişlerdir. 

TopJantıda söz alan muallim 
Bekir Türk demiştir ki: 

"Bütün Türkiyenin sinirlerini 
geren, Ispartayı ve Ispartalıları 
acılandıran bir meseleye temas 
etmek isterim. 

Hadise, Türklükle alakası ol
mayan bir yobazın, hpartayı me 
lun emelJerine ve hareketlerine 
merkez aeçmek istemesidir. 

Cumhuriyetin birer sadık İf
çisi olan Ispartalılar ve Isparta 
gençliği bu kötü h';1diseyi ba§ı 
ezik bir yılanın ölüm acısı ile 
kuyruk kımıldatması diye telik. 
ki eder. 

Nitekim, bu depreşmeler ken
di kendini taşa, toprağa çarp
m~k~an başka bir fayda verme
mıştır. Bu örümcek kafalıları hu 
zurunuzda tel'in etmeğı mem -
leket ve inkılap borcu bilirim.,. 

Hamdi Üstel. 

hakiki iş birJiğini cihan Eul - levi söylemiştir. 
hü namına memnun=ye le "Büyük müttefiklerimiz Bal
ve tekrar anmağı vazife bili- kan memleketlerinin anlı mü _ 
yorum. • mesaillerini Romanya parlamen 
Eriştiğimiz neticelerden mem tosu namına selamlamakla bah

nunuz. Tebliğ yarın neşrolumıM tiyarım. Bu ittifakın bütün acu-
caktır.,, nun bu kadar iatekle, bu kadar 

Eşref Şefik candan arzuladığı barıtı bize 

Romen Meclisin
de kabul resmi 
Bükreş, 12 (A.A.) - Rador 

ajansı bildiriyor: 
Balkan antantı murahhas he

yetleri bugün saat 17 de saylav
lar meclisine gelmişlerdir. Mec
liste şereflerine bir kabul resmi 
hazırlanmıştı. 

Saylavl.?r .. ve ayan üyeleri, 
Tevfık Ruştü Arası, Maksimo . 
su, Puriç ve maiyetlerini Balkan 
antantı hükumetlerinin Bükreş 
elçilerini, Bakan Tatareskoyu 
samimi ve hararetli bir surette 
karşılamışlardır. Bu esnada par 
lamento başkanı Saviano şu söy 

vermesini bütün kalbimle dile . 
rim .Bizi sizin uluslannıza bağ
layan derin dostluk hakkındaki 
duygulara sadık tercüman ola -
rak kadehimi aağhğımza ve 
memleketlerinizin genliğine kal 
dırırım. Y &fasın barış, yaşasın 
Balkan antantı, yaşasın Jivila o 
Ugoslavia, yaşasın Türkiye, Zi
to EIJas.,, 
Başkanın bu sözleri sürekli 

alkışlarla karşılanmıştır. 

Yine alkışlar arasında Mak· 
simos Romence yaşasın Roman 
ya diye cevap vermiştir. 

Bundan sonra bakanlar say -
lav ve ayan üyelerile dostça ko
nuşmuşlardır. 

BiR DAVANIN iZLERi 
Ökuyucularım hatırlarlar: Es 

ki Terkos ve şimdiki İstanbul 
Sular idaresile benim aramda 
bir dava vardır. Bu dava Sular 
idaresinin mukavele ve imtiyaz 
şartnamesine aykırı olarak ben
den vakitsiz fazla para almasile 
başlar. 

Evvelce de bir hukuk anketi· 
le de bu işte Sular idaresinin ne 
kadar haksız olduğunu halka 
gösterdik. Gösterdik ama işin 
içinde bulunanlar yç.ptıklarmın 

çok doğru olduğuna inanan ya
hut inanmasa da inanır gibi gö
rünen kimseler olduğu için hn
kukcularm benim iddiamı pek • 
leştCren düşüncelerini kabul et· 
medilerdi... Hatta Şehir mecli
sinde alman paranın haklı ve ni 
zama uygun olarak alındığı, fa
kat gazetecilerin daima olduğu 
gibi işi halka yanlış anlattıkla
rı söylendi. Ne diyebilirdim. Ne 
mecliste aza idim, ne de meclis 
azasmdan birisi bana fikrimi 
sormuştu. Lakin adalet kapısı 
açıktı. Zaten çoktan Su idaresi· 
ni dava etmiştim. Bir iki gün 
evvel bu davaya başlandı. 

Daha ilk hamlede Sular ida • 
resi mahkemeden, davadan ka· 
çmmak istedi. Işi Devlet Şfıra· 
sına ait diye iddia etti. Sular i
daresi benden dokuz lira fazla 
su parası aldı diye Devlet Şu
rasına müracaat etmemi istiyor 
du. Tabii olacak şey değildi. 
Mahkeme işe el koydu ve dava
ya giriştik. Elde merhum ba
bamın imzaladığı bir mukavele 
.. ar. Bu mukaveleler şirket im· 
tiyaznamesine göre değil baba
dan oğla hatta bir mülkün ilk 
sahibinden ikincisine bile (oto. 
matik) olarak geçer. Sular ida
resi aldığı dokuz liranın haklı 
olduğunu isbat edecek ve beni 
Şehir meclisinde gürleyen ses 
kuvvetinde bir sesle susturacak 
yerde babamın oğlu olduğumu 
isbata davet etti. Ne diyebilir • 
dim. Muhakeme usulü ona bu 
hakkı vermişti. İşin tahafı şu 
idi ki: Sular idaresini mahkeme
de temsi] eden iki sevimli avu
ka tm ikisi de çocukluk ve mek
tep arkadaşlarımdı. Babamın 
oğlu oldu"{umu isbat etmemi gü
lerek istediler... , 

Biliyorlarch ki; davanın ikin
ci celsesinde bunu isbat edece
ğim ve vaziyet yine aynı ola
cak. Sular idaresi avukatlarının 
bu isteklerini görünce eski mes
leğim olan avukatlığı bıraktığı
ma ne kadar sevindim. Mahke
mede de söylediğim gibi, insa
nın bildiği şeyi bile karşısında
kinin isbat etmesini istemesi ne 
yorucu şeydir ... 

Benim avukatlık hakkında u
fak etütlerim var. Bunlar ara
sında avukatın ruhi haletlerin
den biri de şudur: celseyi geçir
mek ... Umitsiz hastaların mor
finle gece geçirmeleri gibi ... 

insan istiyor ki: mahkemeye 
girince hasmı bildiğini söylesin 
ve kim haklı, kim haksız mey· 
dana çıksın! Ben de böyle iste
miştim. Lakin bu Sular idaresi
nin işine gelir mi idi? .• 

Şartname maddelerini eksili 
yazarak dalavere ile yanlış rey 
vermeye sevkettiğimi Şehir 

meclisinde söyliyen zat neden 
bu tamam maddeleri ge1ip mah
kemede yüzüme karşı söyleme
di, ve benimle beraber bütün 
fazla para vermiş aboneleri sus
turmadı ve kandırmadı? 

B. FELEK 

Dünkü Tenis Maç
ı a r ı n ı y i n e R o
m enler kazandı 

.Istanbul, 12 (A.A.) - Şehri
mızde bulunan Romen teniscile
ri ikinci karşılaşmalannı bugün 
yaptılar. 

Bu karşılaşmanın sonucu 5u -
dur: ~ 

Romanyalı Hamburger Türk 
Suadı 6-2, 6--1, 6-1, Roman
yalı Botez de Türk Sedadı 6-2 , 
6-1, 6-3 yenmiştir. 
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Alman Şifresi 
İngiliz Elçisini 

Ele Geçirilince Vilson 
Hemen Yanına Çağırdı! 

Bu telgrafların İngilizlerce 
açılması :ve teyit edilmesi zama
na muhtaçtı. Bunun içindir ki, 
İngiliz Dış bakanı Mr. Balfour 
ancak 23 Şubatta Londrada 
Amerika sefirine Zimmermanm 
telgraflarını verdi. Bunlar Al
manya ile Amerika arasında 
harp çıktığı takdirde Meks'ka 
sefiri Corranza'yı Japonya ile 
uyuşmağa ve Amerika toprak
larını işgale davet için Eckhar
ta çekilen telgraflardı. Page he
men sefarethaneye koştu ve 24 
şubatta yalnız Wilson tarafın
dan 2'Örlilmek kaydiyle bir ş'fre 

Miss Edith Caven. 

çekti. 
Bu kadar kısa bir zamanda, 

bu kadar uzun bir telgrafı kale
me almak ve fıfrelemel< için 
kimbilir o gece ne kadar 'ialışt.ı
lar! Telgraf İngiliz hükfimeti
nin Alman şifresini açmakt aki 
muvaffakıyetinden bahsediyor 
ve ele geçen bütün vesikaları 
hulasa ediyordu. Bundan bnşka, 
kurulan planın Japonyadan giz
li tutulması tavsiye ediliyordu. 
24-25 Şubat gecesi Vilson bu 
telgrafı alınca ne yaptı? 28 Şu
batta Londra sefirine bir telgraf 
çekerek verdiği haberin teyidini 
istedi. 

Lahey muahedesinin dördün
cü maddesinin yirminci fıkra
sında harp casusu şöyle tarif 
edilmiştir: 

"Gizli veya uydurma sebep· 
lerle her hangi bir muharibin 
harekat mıntakasına geçerek 
herhangi bir düşmana verilmek 
üzere malumat elde eden veya 
<'.tmeye çalışan her şahıs casus
tur.,, 

Bu tarife göre harekat mınta-
kasma gizli olarak ~irmiyen, ve 
mesela üniformalı hır asker, ca
sus değildir. ( 1) 

Lahey muahedesi harp casus
ları için ölüm cezasına cevaz 
vermektedir. Hazar casuslarına 
ölüm cezası verilmez. Hudut dı
şarısına atllır veyahut i~ledi~i 
:işe göre az veya çok hapıs edı
lir. Meseıa İngilizlerin 1889 ~a
rihindeki "Mahrem emirler,, ın
de şu kayıt vardır: 

"Casuslar mallımatr yalnız 
toplamışlar ve henüz bir yere 
vermemişlerse bu bir suçtur; 
vermişlerse hiyanetle muhake
me olunurlar.,, 

Fransada hazar casusları 2 :5 
sene hapis ve 1000 :5000 frank 
para cezasına mahkum olurlar. 

Bizim şimdi, yani 1933 senesı 
nihayetine kadar, elde bulunan 
kanunlarımız casus bahsinde bi
ze ve hakimlere kat'i bir fikir ve 
karar verecek derecede sarih 
değillerdir. Bunun içindir ki ad
liye vekaletimiz casusluk, hiya-

( 1) Casus kitaplarından birinde, 
sivil olarak düşman içinde casusluk 
eden bir zabitin yakalanacağı sırada 
üniformasını giyerek ölüm cezasın
aan kurtulduğu yazılıdır. lnanılır gi-
1'i değilse de casusun tarifine örnek 
plabilir. 

net ve propaganda bahislerini 
yeniden tetkik etmiş ve bir la
yiha hazırlamıştı. Hazar kanun
larının bu sarahatsizliğinden 
dolayıdır ki, yakalanan casuslar 
kolayca yakalarını sıyırmakta 
ve bunları yakalıyacak memur
lar güçlüklc:re uğramaktadırlar. 
Elimizdeki kanun, casusu doğ
rudan doğruya tarif etmiyor. 
Yalnız yapacağı işi ve göreceği 
cezayı söylüyor ki, buradan bir 
tarif çıkarmak mümkündür. 

Kanunun maddesi şudur: "Ca
susluk, yani düşmanın maksat
larını tervic; için onunla muha
bere ve mü: ~·sebette veya malfi
mat toplamak teşebbüsünde bu
lunan veyahut casusu bilerek 
kabul eden veya saklıyan ve iş
lerine kolaylık gösteren ve yar
dım eden kimse idam cezasına 
mahkum olur.,, 

Büyük harbin tatbiklerine ba
kılırsa bu tarif Lahey maddesi
nin tarifinden daha şümullüdür. 
Çünkü casusluk yalnız malfimat 
toplamak ve vermek değil, düş
manın maksatlarına ve bizim za
rarımıza her hangi bir işi yap
maktır. Burada Büyük Harbin 
büyük hadiselerinden birini teş
kil eden meşhur casus Miss Ca
vell 'i hat.trlatayım: 

Bu kadın idam edildiği za
man tam 50 yaşrnda idi. Alman 
rırdulan birdenbire Belçika'ya 
girince askerlik -mebilecek bin-

arasında bir İngiliz miralaymın 
da bulunduğunu söylemiştir. 

Görünüşte Miss Cavell casus
luk yapmamıştır. Fakat kaçırdı
ğı askerler Alman askerlerinin 
hayatına karşı bir hiyanet ve 
kaçanların beraberlerinde götür
dükleri raporlar ve vesikalar 
Miss Cavell'in yardımı ile yapıl· 
mış, bir casusluk sayılarak Brük 
sel Alman mahkeme~ince ida
mına hüküm verilmiştir. 

Miss Cavell'in idanıı bile İti
laf orduları hesabına büyük bir 
hizmet olmuştur: Bir kadının 
idamı! 

Almanlar aleyhine propagan
da mevzuu arıyan İtilaf servisle
ri bunu en iyi bir fırsat olarak 
yakalamışlar ve bütün dünya 
matbuatını velveleye vermişler
dir. Harp casuslarına verilen 
hükümde kadın erkek farkı gös
terilmemiştir. Alman sahra or
dusunda adliye memurluğu yap
mış olan Edvard Staeber'in yaz
dıklarına ba~ılmsa Fransız Mi
ralayı Demartial "Vicdanların 
seferberliği,, adlr makalesinde 
Fransızlar da 30 kadını casus 
diye idam etmişlerdir. Doktor 
Stcm bu miktarı 81 gösteriyor
muş. 

Miss Cavell İngiliz aleminde 
tarihi bir kahraman olmuş, Lon
drada onun namına bir heykel 
dikilmiş, Kanadada büyük bir 
dağın adı de2'iştirilerek Cavell 

Mis Edit Kavel namma HrUkselde dikilen ftoide 

terce Belçikalı kralları ve ordu
lariyle beraber kacamamış, Al
man idaresi altınd~ kalmışlardı. 
Brükselde on senedenberi hasta
bakıcılık mektebini idare etmek
te olan Miss Cavell kırmızı sa
libe mensup olması dolayısiyle 
hudut harici edilmemişti. Belçi
ka erkaniharbiyesi Almanların 
elinde kalan gençleri o~~ularma 
almak için içerde teşkılat yap -
mak ihtiyacını duydu, v.e bu ıge 
Miss Cavell'i memur ettı. Cavell 
beş altı kişilik bir kaçırma ceı:1i
yeti kurarak Belçika gençlenne 
sahte pasaport vermek, topla
mak, saklamak ve huduttan ge
çirmek işlerini temin ediyordu. 
Mahkemede yalnız kendisinin 
200 ve onun sağ eli demek olan 
mimar Bancy ile diğer arkadaş
larının bir sene içinde. 900 Bel
çika!ı kaçırdıklarını ve bunlar 

adı konmuştur. Mevzuumun dı
şında olmakla beraber bu mü
him vak'amn kahramanı hak
kında sırası gelmişken bir iki 
satır daha nakledeyim: Bu su
re~le "Kadın casuslar,, bahsinde 
teltrar buraya dönmemize hacet 
kalmıyacaktır. 

Kadın casuslar iş görme hu
susunda hicbir vakit erkek ca
suslar kada~ mühim hasılalar 
vermemişlerdir. Bununla bera
ber hemen her kadın casus, ya
kalandığı ve idam yerine götü
rüldüğü zaman mertlik, metanet 
ve yurt aşkı göstermekte en 
kahraman erkek meslektaşların
dan aşağı düşmemişlerdir. Bu 
da her noktada kadın gururu
nun bükülmez bir kuvvet oldu
ğunu gösterir. 

[Arkası var] 

KENDi KENDiMiZE ÇAllYORUZ 

Ne Ekmek içinde 
B i t !.. M a h a 11 e b i c i ve B e r b e r 

Istanbulda temizlik işlerinin 
ne kadar üstünkörü gittiğini bi
liyoruz. Bir çok caddelerimiz, 
çöp arabalarının artıkları ile do· 
ludur. Sokaklarımız, tozdan ge
çilmez haldedir. 

Fakat biz burada, lafı soka
ğın tozuna, yolların pisliğine ge 
tirecek değiliz. 

S o k a k 1 a r d a, bütün ya
saklara o m u z silken gez
gincilerin, a ç ı k t a sattık
ları ö y 1 e yiyecek ve içecek 
maddeleri var ki, insan tiksin -
mcden, bulantı geçirmeden ağ · 
zma koyamaz. Bakıyorsunuz, 
bir koca tabla. lcindc kurutul · 
muş dutlar ... Yahut kurutulmuş 
üzümler... Denemek için bun -
lardan bir avuç alıp içi su ile do
lu bir kabın içine boşaltacak ol
sanız, bir daha ömrünüz olduk
ça dut kurusu, yahut üzüm ku· 
rusu yemeğe hasret kalırsınız. 

Sonra, gene bakıyorsunuz, 
bir tabla dolusu mahallebi... Si
neklerin yuva yaptığı bir tül · 
bentle sözde üzerini örtmüşler. 

Şöyle bir açıp bakacak olur -
sanız, öğürmekten kendinizi a • 
lamazsıruz. 

Geçen gün bir çöp arabası sa
kız leblebisini önümden geçirdi
ler. 

Daha böyle pişirmeden yeni -
lecek bir çok şeylerin açıkta sa • 
tıldığını görüyoruz. 

Çoluk çocuR bunları aııır ~ -
yor. Geçen gün matbaamıza ıi 
risi geldi. Adını ve adresini de 
söyliyeyim: Laleli apartnnanla
rınm üçüncü dairesinde, 3 nu -
marada oturan Halim ... 

Bu zat, Aksaray'da, bir fırın
dan bir kiloluk tepsi ekmeği alı
yor. Akşam çoluğu çocuğu ile 
sofraya oturuyorlar. Ekmeği 
bıçakla ortasından kesiyorlar. 
Bir de ne görsünler: İçinde ko
caman bir bit ..• 

T-..1.~~ --~-- _ı-.ı..:.-.... -'--:r--
Herkes, öğürerek birer köşeye 

kaçıyor. 

Adamcağız da ağız tadı ile 
bir yemek yıyemeden, bitli ek • 
meği koltuğunun altına sıkıştı
rıp Aksaray karakoluna koşu -
yor. Orada bir zabıt tutuyorlar 
ve fırıncıyı - adım yazmıyo • 
ruz - mahkemeye veriyorlar. 

Eski adamlar arasında bir pi
re için bir yorgan yakanlar var
dı. Ben, belediyenin yerinde ol
sam, bir bit için bir fırın yak -
mazdım ama, onu işleten adama 
da bir daha fırıncılık ettirmez
dim. 

Sal8haddln OUngör 

Lehistanın eski payitahtı o
lan Krakovi şehrini gezip mem 
leketine dönen bir seyyaha 
sormuşlar: 

- Anlat bakalım! Nasıl 
yer? .. 

- Bir kilise iki kahve, üç ki· 
.ise bir kahve, iki kilise iki kah 
ve •.• 

O kadar çok kahve ve kilise 
varmış ... 
Eğer ayni adama !stanbulu 

.;oracak olsalar korkulur ki; 
- Bir mahallebici iki ber • 

ber, iki mahallebici üç berber ... 
Üç maballebici bir berber ... 

Demesin! 
Geçtiğimiz caddeleri şöyle 

c.hcı gözile tetkik etsek bu iki 
çeşit dükkanın ne kadar arttı
~mı görürüz. Acaba memleket
te saç sakal mı çoğaldı? Yok· 
;a bunlar eskisinden çabuk mu 
;ürüyor? Ve bu yüzden berber
ik çok mu kar bırakıyor? 

Memleket sütçüleri için ma-
1allebicilerin artması da ala 
;ey! Lakin neden bu kadar ar
ıyor? 

Anlaşılır dava değil... !nan-

toplattırarak, kapıyı mühürlet
ti. Böyle bir vaziyette faaliyet -
ten uzaklaştırıldık. Böyle bir ha 
reket, kanuni ticaret hakkımıza 
darbe vurmak değil midir? Hal
buki biz bu arsayı süslemek, hal
kın bedii zevkini okşayacak ha
le getirmek için yedi yüz lira -
dan fazla para sarf ettim. Benim 
gibi ufak esnaf i~in bu, telafisi 
kabil olmayan bir yıkımdır, 
mahvımızı mucip olmuştur.,, 

Kaç yıldır 
Bakımsız yol 

Fatihte Kıztaşında 18 numa-
-- - --' - • -- -·-··---··-··- 1"•-t.. met Fuat, yedi sekiz sene taş -
rada bulunduktan sonra, lstan
bula dönmüş ve çocukluk hatı -

.,r;ılarıru .. ;mm~kJsin Çamlıcaya 
sonundaki Acıbadcln cih•tleri. -

ne gitmiş. Bize gönderdiği mek
tupta diyor ki: 

"Bu tarafa tramvay işlemedi
ği için arabaya binmek mecbu -
riyetinde kalmıştım . ..,.. · t o ne 
kötü yoldu, kaç sene ri ba
kımsız yoldu.. Yol t .undeki 
çamurdan, yarıklardan ,hendek
lerden araba adeta devrilecekti. 
Arabacıya parasını vererek sav-

Maraş Çeltik 
Muamele · haksız- FABRtKAsı T.A. şıRKETINDEN: 

sa, düzeltilmelidir Şirketimizin alelade senelik toplan· 

tısı 30 Mart 935 tarihinde ekseriyetin 

bulunamamasından • bu kez 25 Ma· 
U sküdar iskele gazinosu ve 

bahçesini kiralayan Abdullah -
tan aldığımız bir mektupta şöy- yıs H Cumartesi günü saat 10 da 
le bir haksızlığa uğradığı yazıl- vukubulacaktır. Sayın ortakların yazı 
maktadır: b gün ve saatte §irketin merkezi olan 

"Usküdarda iskele yanında - Maraş'da, Mara~ Çeltik fabrikasına 
ki 14 numaralı arsayı 1 teşrini-
sani 933 te iki sene müddetle teşrifleri rica olunur. 

kiralamıştım. 934 eyllıl ayında RUZNAME 
belediye burasını satın aldı. 5 
kanunusani 934 tarih ve 8086 
numaralı tezkeresile de kontu
rato ahkamını kabul etti ve pa

ı - Meclisi idare ve mürakıp 

porlarının okunması, 

2 - 1934 senesi bilanço ve k!r ve 
ranın belediyeye teslimini bil - zarar hesaplarının tasdikile meclisi 
dirdi. Aynı zamanda da bu ar - idarenin ibrası, 
sanın ne zaman yola kalbedile • 
ceğini nafıadan sordu. N afıadan 
gelen mühendis keşif yaptı, bu
rasının önümüzdeki kışa kadar 
açrlamıyacağını, binaenaleyh i
cara verilmesinde mahzur olma-

3 - Nizamname mucibince çıkacak 
nısıf aza yerine yenilerinin seçilmesi 
ve Meclisi idarece münhal azalığa ta· 
yin olunan aza~n tasdikı. 

4 - Mürakıp intihabı 

ZA Yl - Mühürümü zayi eyledim. 
Diğerini kazdırdun. Evelkinin hük • 
mü yoktur. Kimseye borcum da yok· 
tur. Sıhhiye birinci sınıf gedikli zabit 
mütekaidi Abdullah. 

ZA Yl - Maaş cüzdanımda kul • 
landığım mührümü kaybettim. Yeni
sini kazdıracağımdan diğerinin zuhu· 
runda hükmü yoktur. Sabri Yıldız 

mak lazımgeliyor ki; Ticaret 
ve zenaat alanında en kola) 
ve zamana en uygun iş bu iki 
sidir... Lakin şehrin iş hacmı 
noktasından bunlar ne getiriı 
ki? .. 

Bir berber ne kazanır, kaı 
kişi geçindirir ve kaç kuru 
vergi verir?. Ve bir mahallebi 
cinin sermaye devri ne olabi 
lir? 

İşten anlayanlar bütün hL 
berber ve mahallebicilerin baş· 
ka taraflardan caddelere çktık 
larmı söylüyorlar. Büyük cad 
delerdeki sermayeli ticaret ma 
ğazaları boşalıyor ve kiracı bu. 
lamıyorlar. Bulamayınca kira 
düşüyor, kalan yerdeki mahal
lebici ve berber bu düşük kira
yı göze aldırıp caddeye çıkı 
yorlar ... 

Bu hal ile günün birinde mc 
sela İstiklal caddesinin bir kıs 
mına berberler, diğer kısmın; 
mahallebiciler caddesi ismini 
vermeye mecbur kalmamız ih· 
timali çoktur. 

Siz ne dersiniz? 

dım. Yaya yürümeyi tercih et • 
tim. Memleketin her tarafında 
imar işlerine o kadar ehemmi
yet verildiği sırada, burası ne -
den bu derece bakımsız kalmış? 
Bu mektubumu yazarsanız ve a
lakadarlar okuyup harekete ge
çerler de, bu suretle yolun ısla
hına sebep olursam, orada otu
ran ve gezintiye giden binlerce 
halkın sevinci kazanılmış olur . ., 

Gümüş Dinarı 
Bozduramıyorum 

Yugoslavya'dan gelen 'bir 
ırktaşımız dün matbaaınıza...u2:-

.,, y --- -- .. 

- Fatihte, Fethiye mahalJe
sinde cami avlusunda, 3 numa· 
rada otururuz. Yugoslavyadan 
gelirken üzerimizde gümüş pa

ra vardı. 50 dinar bir buçuk lira 
ediyor. Fakat bu parayı burada 
almıyorlar. Merkez Bankasına 
müracaat ettim. Ancak kağıt 
para alabileceklerini söylediler. 
Sarraflara da müsaade edilme • 
diği için onlar da almıyorlar. 
Para elimizde kaldı. Bunu nasıl 
Türk parasına değiştirebilece • 
ğiz? 

Bağ Sahiplerine 
Fidanları böcekten, umum hastalık•' 

tan korumak, dolgun mahsul almak 
için dünyaca meşhur (Schering) kim· 
ya fabrikasının bakırla mürekkeb 
Meritol'ünü !imdiden kullanmaya 
başlayınz. Satrı • Ist. Bahçekapı Cer· 
manya Han 40 3424 

·~ Şansınızı ~ 
j Denemek i~in 

gün kaldı acele edlni• 

T. 1. C. 1. 
Eşya piyangosu ı 

Biletler her gişede ve 

dığım 27 - 3 - 935 tarihli ve 578 
numaralı tezkeresile cevaben 
bildirdi. Belediye bir defa da bu 
arsanın müzay~de ile icara ve -
rilmesi için bu baptaki muame
leli evrakı encümene tevdi etti. 
Encümen reddetti. Bu muame -
leler bittiğinden ve ortada hiç 
bir borcumuz da olmadığından, 
istida ile kaza kaymakamlığına 
müracaat ederek bahçeyi aç!ık. 
Fakat 23 nisan milli bayram gü 
nünde kaymakam sekiz on poli. 
si bahçeye göndererek, müşteri
leri kaldırttı, masa ve saire~i 

ZA Yl - 2516 sicil numaralı ama- Ziraat Bankalarında 
tör şoför ehliyetnamemi zayi ettim. 1 liraya satllmaktadır. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin • .. 
bükmil yoktur, Salın 
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VARŞOVA GÖRÜŞMELERi 

ransız Dış Bakanı Fransa - Sovyet 
Anlaşması Hakkmda Teminat Verdi 

t:'ransa, Lehisfamn Almanya İle Dostluğuna 
Wuarız Değildir. Lava! Moskovaya Hareket Etti 
ta Va:şova, 12 (A.A.) - Ha
li~ alansının gönderdiği haber
!cn~ bildirdiğine göre, Polonya 
la ransa dış bakanları arasın· 
t Ctm:ıdan beri durmadan sil· 
~n konuşmalar, iki ülkenin mil-
le S~b~tlerinde gerçekten b i r 
,}1~lık yaratrnağa yardım et
"1§tır. 

Lavaı, Fransa - Sovyet and· 
~§trıasının Almanya • Polanya.. 
l<ıol~nya - Sovyetler ademi te • 
~ \>üz andlaşmalarile. ve Fransa· 
~lonya ittifakile uynuyan ~a
. 1 olmadığım anlatmakta guç· 
k .çekmemiştir. Almanya kol
ktıf mahiyette bir damşma ve 
dcnıi tecavüz andlaşmasma her 
~le .~n için katılabilecektir. Bal 
~tl ~lkelerindeki hususi menfa-

\larşovada Mareşal Pilsudski'nln oturduOu 
Belvedere sarayı 

~ erı tanınmak şartile, Polonya ını Bek radyoda şu söylevde 
h~ ilk bakımda reddetmediği bulunmuştur: 

t~l~ bir teşebbüsün muvaffa- Çağırmamızı kabul ederek 
etıne, Fransa, yardım etme- Varşovaya gelen Fransız mes -

e hazırdır. lekdaşım Lavali Varşovada se-
.~olonya, Tuna andlaşması lamlamakla çok bahtiyarım. Bu 
Uıakerelerine ortak olmayı ka sırada yapmış olduğumuz açık 
1 ettiğinden, 25 mayıs tarihin- ve özel konuşmalarda memle
Uluslar kurumu konseyinin ketlerimizin siyasalarına doku -

Plantısı münasebetile, Lavalin nan köklü meselelerde biribiri • 
0nıa konferansının muvaffaki-eu mizden bilgiler aldık. Fransa ve 

,... e neticelenmesini sağlamak Lehistan ikisi de dünya barışı -
ıllı alakadar devletler ve bil-
~ssa küçük antant delegelerile nın korunması amacını gütmek-
ltişmek istediği iptidai görüş - tedirJer. 
. Clcre, Bek te iştirak eyliyecek- Bu kadar srkıntılara uğramış 

olan şimdiki nesil varlığı için 
normal durumu elde etmeğe a
lışırken en ağır zorluklarla kar-

Louis Barthou, iki sene önce, 
burada Fransız - Leh dostluğu
nu konuşuyordu. 

Bu dostluk, şimdi Bek ile yap 
mış olduğuğum açık görüşmede 
tekrarlanmıştır. lki memleket 
arasında kararsızlık olmamalı -
dır. Lehistanda olduğu gibi 
Fransada da herkes biliyor ki 
1931 de yapılan andlaşma ortak 
olduğumuz asığlarm berketilme 
sini, ulusal kılmaktır. Pariste 
olduğu gibi Var~ovada da iki 
hükumetin amacı birdir: barışı 
korumak ve pekleştirmek . 

Savaştan beri Lehistanm ba
şardığı işler kendisine uluslar 
arasında seçin bir yer vermek
tedir. 

ÖZ TURKÇE 

ÖRNEKLER 

OSMArtLICA 

Avusturya kanunuesasisin -
de değişiklikler 

Paris, 12 (A.A.) - Matin ga
zetesinin Floransa muhabiri 
mahsusuna göre, Avusturya 
Başbakanı Şuşnig, sonbaharda 
cumhur reisi Miklasm müdde
ti hitam bulduktan sonra, kral 
taraf tarlarının, Avusturya te
mel yasasında bazı değişiklik • 
ler yapılmasını istiyeceklerini 
Mussoliniye bildirmiştir. Kral 
taraftarları, hükumetin şimdi -
den ihtimalini göz önünde tut-

\ 
mak istediği bir niyabet mecli
sinin kurulmasını dileyecekler -
dir. 

Şuşnig, Matin muhabirine şu 
beyanatta bulunmuştur: 

"Mussolini ile görüşmemiz 
candan oldu. Bu görüşmeler İ
talya başbakanının memleketi -
me karşı faal sevgisini bir daha 
gösterdi. Günün bütün siyasal 
meselelerini mevzuu bahsettik. 
Düşüncelerimiz, tamamile biri -
birine uygundur., , 

Matin gazetesi, Şuşnig ile 
Mussolini arasında bu gez teyit 
olunan uzlaşmanın, bilhassa Tu 
na konferansı ve küçük antant 
ile vukubulacak müzakereler es
·1asmda daimi bir durum uygun 
ıuğunu istihdaf etmekte oldu -
ğunu tasrih ediyor. 

Şuşnig, nazilere karşı yalnız 
kral taraftarlarının mücadele et 
mekte olmalarından ötürü, A -
vusturyanm da, iç siyasasında 
uoradığ• mü k i atı, M .ıssolini -
den gizlememiştir. 

ÖZTÜRK~E 

Avusturya temel y ... sasında 
değişiklik 

Matin gazetesinin Florence 
yazıcısı bildiriyor: 

lki bakan, daha bazı müşte • 
l'tı, ... 1.-nn~; 1s1Hın· ı· v.e ezcüm
tlıl ran.sao~K.ı ·r:.oı yem 'l?çuc • 
~ vazıyetını de görüşmüşler • 
"· 

"'l>ari~. 12 (A.A.) - Journal 
"!yor kı: 

''Lavalin ziyareti, acaba, yat
tı Polonyayı hakikatlarla kar. 
~ılaştırmağa Fransanın sulhper
erane ve dostane niyetlerini 

ısua~uıanuıuıı . .uu 1:1:cuı~ıuı:ua ıı ı 

değerli !on vermesi için iyi te -
mellere dayanarak işe başlamak 
gerektir. lki ulus arasındaki 
dostluk her şeyden önce, bu te-
mel taşlarından biridir. Bu yüz
den iki ulus arasındaki dostluğu 
kuvvetlendiren Fransız - Leh 
andlaşması barış için önemli 
bir yardımda bulunmaktadır. 

Lehistanın her memleket gi
bi koruyacağı kendi asığ1art v~ 
çrkarlan vardır. Fakat Lehistan 
arsıulusal anlaşmadan uzak bu
lunmak istemiyor. Yolculuğu -
mun bu ilk durağında, Fransız
Sovyet paktmı, Fransayı Lehis
tana bağlayan anlaşmalarla ol-

"Avusturya cumhur başkam 
Milkasm süresi önümüzdeki 
güzde bitiyor. Bundan sonra 
kral tarafcılarmın Avusturya 
temel yasasında bir takım deği
:2ikliklc ya1nlmasım istlyecek -
lcrini Avusturya Başbakanı Şuş 
niı;, Mıı~soliniye söxledi. Kral 
tarafcıları, bir naiblık kurumu • 
nun kurulmasını dileyecekler -
dir. Avusturya uluşu, bu o'aga -
nı şimdiden göz önünde tutmak 
istiyor.,, 

Avusturya Başbakanı Matin 
bildiricisine şu deyimde bulun. 
du: aha iyi anlatmağa ve Polonya

"~, kendisine edilen hizmetleri 
~kendi öz menfaatlerini unut. 
lt uçurumuna yuvarlanmaktan 
h~rumağa mı yaradı? Eğer bu, 
~Yle olduysa, kendi kendimizi 
tlulamamız gerektir.,, 

liumanite de diyor ki: 
tıı ''F~ansız bakam, uşakların 
:t;-trdıveninden geçirilmiştir. 
§/b11sanm bir mümessiline kar
\1ı.tk u derece açık bir hakaretin 

uu enderdir. 

h11'~an~ız-Polonya itifakı Fransı 
t'tııhı0\1J.yet aleyhtarı bir siyasaya 
Siya 1Y0 rdu. Lavalin seyahati bu 
);ıt sanın iflasını teyit etmiştir. 
~~n~ı~ - Sovyet andlaşması 
~ht ıçın biricik tesirli vasıta -.,, 

~erı· 
clış b ın, 12 (A.A.) - Fransız 
ı-~s akanı, V arşova ile Berlin a-
l'itt 

1~daki dostane münasebetle
t\ı dae1~mına aleyhtar olmadığı
te"a 1 ave edince, Bekin müsbet 

l P verdiği söyleniyor. 
~ g~~alin ziyareti genel durum
lik ozc görünür hiç bir değişik-
V <ltş~apmamıştır. Bu ziyaret 
lat\y vayı aldmlattığı gibi, Po-
~ikin~lı ~üttefikin, Rus mütte
~tı:q p rn~savi bir unsur olmadı· 

arıse anlatmıştır.,, 

\r lava 'in hareketi 
~u s:~§ova, 12 (A.A.)- Laval, 
~8t<ısy0ah gitmiştir. Kendisini, 
~koı ~~a. dış bakanı Bek, pro
~ tatı8 1~~ktörü kont Romer, 
~ 0~e: h.~Y.~k elçisi Laroş ve 
~~l~ buyuk elçisi Divityan u-

rşlardır. 

\r 8ek'ın bir nutku 
t~~ il~ova, 12 (A.A.) - Dün 
~~tltt~nsız elçiliğinde verilen 

n sonra Lehistan dış ba 

Laval'm nutku 

Bay Laval de gene radyoda 
şu söylevi söylemiştir: 

Kendisini saygı ile andığım 

duğu gibi Lehistanı komşu
larına bağlayan anlaşmalarla da 
bagdamanın kolay olduğunu ve 
bu paktın Avrupa güvenlik ku -
rumlarında önemli yeni bir du -
rum olduğunu Bek'e anlattım.,, 

HAVA MANEVRALARI 

Amerika'da 450 uçal--: 
Birden uçurulacak 

Manevraya hazırlanan yUzıerce Tayyarenin 
bir arada görUnUşU 

Honolulu, 12 (A.A.) - Deniz 
Bakanlığı,, uçak gemilerinden 
toplu olarak uçurulacak 450 u 
çağın hava manevralarına haıır 
!anmaktadır. Pasifik denizhde 
gizlice manevralar yapmakta o
lan 45 deniz uçağı hakkında ha
la birşey denmiyor. 

Nevyork, 12 (A.A.) - Dört 
büyük uçak gemisi, Pasifik de
niz manevralarında müstakil 
filo teşkil edeceklerdir. Bunlar, 

düşmanın üzerine 270 tane 
çak saldıracaklardır. Bu filoy(j· 
Amiral Butler kumanda edecek
~i~. Bu d~rt gemiden, en yollu 
ıkı tanesı olan Leksington ile 
Saratoga, otuz üçer bin tonluk 
gemiler olup, saatte 34 mil git _ 
mekte ve her biri 100 tane uçak 
taşımaktadır. Bu filo, Aleu'tiyen 
adalarına hücum eden harb fi
losunun hareketini kuvvetlen • 
direcektir. 

"Mussolini ile görüşmemiz 
candan oldu. Bu görüşmeler, İ
talya Başbakanının ülkemize 
karşı beslediği işcen sevgiyi bir 
gez daha gösterdi. Günlük bü -
tün siyasal soraklardan söz ac
tık. Düşüncelerimiz, birbirin""e 
tüm uygundur.,, 

Matin diyor ki: 
"Bu gez, Şuşnig ile M:ussolini 

arasında berkitlenen uzlaşma, 
en çok, Tuna konferansı ve kü • 

1 
çük antant ile yapılacak görüş
meler sırasında, bir düzüye gös-

1 terilecek olan durum birliğinin 

j ve amaç uygurluğunun bir tanı-
ğıdır. 

Avusturyada, Nazilere karşı 
yalnız kral tarafcılarının uğraş
makta olmalarından ötürü, A • 
vusturya iç siyasasında görülen 
zorlukları, Şuşnig, ltalyan baş
bakanından gizlememiştir. 

Soviyet sanayi 
p 1an1 

Moskova, 12 (A.A.) - ikinci 
beş senelik planın üçüncü yılı 

· için 5 Ma):'ısta çıkarılan üç mil
yar 500 mılyon rublelik istikra
za ilk beş gün icinde üç milyar 
138 milyon rublelik yazılrş ol _ 
muştur. 1934 senesi istikrazı 
için ilk beş gün içinde ancak iki 
milyar 592 mil yon ruble yazılış 
vard1. 

Fransız - Alman 
Hudud hadisesi 

Motz, 12 (A.A.) _ Uniforma 
h bazı naziler, bir Fransız kah
vesinde k~şluk yemek için, mer 
lebah yakıninde Fransa - Alman 
ya sınırını geçmişlerdir. Kolcu
lar bunların subaylarından biri
ni yakalamışlar, ötekiler sınırı 
ters yüzüne aşmışlardır. 

DUN YA StYASASI 

RUS - ÇEK PAKTI 
Dünya barışını korumak için, 

uluslar arasında yapılan siyasal 
örgülere yeni ve sağlam bir par
ça daha katılıyor: Sovyet - Çek 
misakı .. Rus - Fransız karşılık
lı yardım p:ıktı git-i. Gene o 
ruh ve o amaçla, Çekler ve Rus
lar karşılıklı bir yardım paktı 
yapıyorlar. Buna ilişik konuş
maların uğurlu b"r ~onuça var
makta olduğu bildiriliyor. Orta 
Avrupada, korkulu bulutlar da
ğılacak, umut ve neşe artttnct 
bir hava esecek gibi görünüyor. 

• :r. * 
Avrupanm ortan d ki ulu -

larm har' taları ka··g ı verici bir 
görüniiştedir. Bu haritılar·a, 
ulu'-"al b irlikler temin edilemedi. 
Lehistanda, Çekoslova ı:y2da, 
Romanyada Yugosfovvada az -
lıklar, old kça önemli bir nis
pettedir. Azlıklar. soysal ve bil
gi bakımından, hakim unsurdan 
asla geri değillerdir. Bu dı rum: 
memnuniyetsizlikleri. dediko -
dulan, ulusal ist· k eri arttırı
yor. Çekoslovakyada üç büyük 
n-;:ırca vardır: 1 - Bohem va 2-
Moravya - Silezya, 3 - Slovak
ya .. Bu ülkenin siyasal durumu
nu anlamak için bunu ve yakın 
tarihini gözönünde t utmak ge
rektir. Bellidir ki, Çekoslovakya 
cümhuriyeti 1918 de kuruldu. 
1526 danberi ekli o'duğu Avus
turyadan büsbütün ayrıldı. Yeni 
cümhuriyetin smrrlan türlü 
kavgalardan sonra şu muahede· 
lerle kat'i olarak kestirildi: 

A - Versailles muahedesi 
(Madde: 27, 86 - 81) 

B - Saint - Germain muahe
desi (Madde: 27, 52 - 58) 

C - Trianon muahedesi : 
(Madde: 27, 48 - 50) 

İşte Çeklerce biricik siyasal 
düstur: Bu muahedelerle kuru· 
lan hudutların değişmemesidir. 
Çekler son zamanlarda Macar-

larla az • çok anlaştılar, Le'ıis
tanla dost olmağa çalıştılar. Bu 
günkü durumu korumak için ba
zı siyasal t"'ah ı üCere girdiler. 
Fransa ile 25 b'rincikanun 1924 
yılında bir ittifak muahede ~i 
yaptılar. Rcmanya Yugo~la ya 
ile de küçük anlaşmayı vücuda 
getirdiler. Bu defa da mü•t fiki 
Fransanın teşviki ile bü iik 
Rusya ile karşılıklı bir yard m 
andı yapıyorlar. 

Bu pakt, uluslar kurumu h:·ş 
mic:akı hükü11ler'ne d'ly nacak
tır. Netekim Rus - Fransı an
l2şması da o temel üz .. rhc k -
ruldu. Süel bir itt'fak d ğ cFr. 
iki taraf meşru m';dafa:ı ha'in
de kalırsa , kururra haşvurar k 
ve ona göre bir k ra a1ac"'1 t r. 

Bu, sevinçle karş lamı.,.ak b'r 
hadisedir. Harp kal u u ı z, 1. 
tan yeni bir umut ıı::ı~, e"'i bir 
güneş parıltısıdır. İnsan oflu 
bu yeni um· du Rusy~ya bordu 
kalac"ktır Ç"inkü, bun n ger
çekleşmesi, Mosko\ anm b~ 1ş 
severliği ve iyi niyeti i'e müm
kün olmt• ştur. Rnsya. b ·gün, 
banşm en ~ağlam bir diriği sa
yılabilir. Bunu, nihayet İngiliz
ler de anladılar. İngiliz bakanı 
Eden ile beraber Moskovaya 
gitmiş olan salahiyetli ve sayılı 
ingiliz gazetecilerinden A. J. 
Tummings Rusyada hü' üm sü
ren b:ınşseverliğin samimi· et 
ve ciddiliğini yazarken hs ~ ca 
diyor ki: 

"Rusya'da herkeı en küç"k· 
ten en büyüfe kadar barıfçıdır. 
Ruayadaki barı akımından asla 
füphe etmeme id'r.,, 

Bu barış ve insanlık akımıdır 
ki son aylarda Rus - Fransız 
paktını doğurdu. Yakında da 
Rus - Çek mi~akmı, hayırlı bir 
evlat olarak dünyaya getirecek
tir. 

Yusuf Osman 8UkUlmez 

Avusturya Başbakanr 
o\\ni \\e Görüştü 

Roma, 12 (A.A.) - Duçe, dün saat 18,15 de kendisinin bizzat 
idare etmekte olduğ.u üç motörlü uçak ile Centocelle uçak istas
yonundan ayrılmıştır. Duçe'nin beraberinde Dı§arı işleri Bakan· 
hğı Müsteşan Bay Süviç ile Hava İşleri Bakanlığı müsteşarı 
~encral Valle ~ardı. Uçak saat ?,20 de. Floransaya varmıştır. 
F !oransa uçak ıstasyonunda Faşıst falın onbaşı üniformasını 
gıymekte olan Duçe, Avusturya B.aşbakanı Bay Şuşnig ve Avus• 
turyanın Roma elçisi ve ataşemiliteri tarafından karşılanmıştır. 
Bu karşılamada Floransa prefesi ile mahalli hükumet ileri ge• · 
lenleri bulunmuşlardır. 1 

. Roma, 12 (A.A.) - Stefani Ajansı bildiriyor: Bay Mussolini 
ıle Avusturya Başbakanı Bay Şuşnig arasında dün Antinori vil
lasında yapılan. k~muşma dostça olmuş ve iki saat sürmüştür. 
~~ k.'?nuşn:ıa?a ıkı memlekete dokunan başlıca meseleler görü· 
şulmuş ve ıkı devlet adamının görü§ birlikleri bir daha meydana 
cıkarılmıştır. 

• 9. 

Yunan Deniz Kumandan
lı~larında değişiklikler 
. Atına, 12 (Hususi) - Deniz muharebe kuvvetlerinin yüksek 
ıdare .ve ku~andasında yapılan değişiklikler Deniz Bakanlıö- ı ta
r~ f ı m alakadarlara tebliğ edilmiştir. Resmi tebliğe gör~ ha· 
fıf donanma kumandanlığına Vis Amiral Sakellariu, Deniz 
~mum Er.kanı Harbiyesi Riyasetine Vis Amiral tkonomiu, Tor· 
pıto muhrıpleri kumandanlığı ile Speca muhribi süvariliö-ine Mi-
ra} M . f T - b a_y. ezevırış, ersane Umum Kumandanlıö na Miralay Yu-
vanıdıs Y"k k D · M k · b . . . •. u se . enız e teplerı kumandanlıg-ma Miralay Ha-
cıdımı trıu Den z lt ·ı · · 

• , • 1• a _ı ge~ı erının kumandanlrğma Miralay Ka-
vası yas tayın edılmışlerdır. -

9 •• 

D~_ş • ·anı Viyanaya Gidiyor 
.. B~krş, ~~. (H~susi muhabirimiz bildiriyor) - üzakerelerin 
ıyı gıtmesı. uzerıne Dış Bakanı Tevfik Rü~tü Ar~ :'<i gün sonra 
buradan V ıyanaya gidecektir. 

••• 
Yevtiç Belgrad'a Döndü 
Bükreş, 12 (Hususi muhabrimiz bildiriyor) - Belgrad<. JÖ· 

nen Başbakan Yevtiç'in yerine son celsedeki müzakerelerde 
müsteşar Muriç buJunmuştur. 

Fazla Tütün Ekilmemesi için 
Ankara, 12 (Hususi muhabi· rine müsaade istemiş f 1 

· · b'Jd" · ) B k' , az asım rımız ı ırıyor - u sene ı meneylemiştir 1nh · 'd · 
.. .. k Jt · · f 1 1 - b' d • ısar ı aresı tutun re o esının az a o acagı ız e bazı tahdidat lm 

1 J B 1 · t d h" · yapı asım an aşı ıyor. u garıs an a, u - ıstemektedir 

kumet, çiftçilerin geçen sene ek Ekonomi ·bak 1 .. ·ı · hi 
· kJ · · k d k .. an ıgı ı e ın • 

tı en mı tar an anca yuzde sarlar bakanı - d ı 
20 · b · d f · · ıgtn a meic c tet· 

nıs etın e azla ekebılmcle - kik edilmektedir. 
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"MEIN KAMPF,, 

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

[BU ESERDE ILERl 
SURÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DUNYADA DE
DlKODU UYANDIR -
MIŞ SiYASI BiR VESJ. 
KA OLARAK NEŞRE
D1YORUZ.J 

Artık bundan sonra milli sos
yalistlerin faaliyeti gittikçe ar
tıyordu. On beş günde bir ya
pılan toplantılara taraftarlar ka
dar aleyhtarlar da çağrrılıyor
du. Münih'in en büyük salonları 
ağızlarına kadar doluyordu. 
"On binlerce eski Marksistler 
mezheplerini tebdil etmişler ve 
yeni bir Alman İmparatorluğu
nun hürriyeti ve büyüklüğü uğ'
runda mücadeleye atılmaaa ha
zır iyi birer yurttaş olrnuşl~dı.,, 

Hiçbir milli fırka bu kadar 
çok aza kaydedememişti. Artrk 
Münih birahaneleri dar gelme
ğe başlamıştı. Salon tıklnn trk
hm dolunca, polis kapılan ka
patır, artık kimseyi içeriye al
mazdı. Teşebbüs edilecek bir 
tecrübe daha kalıyordu. Binler
ce kişinin yer bulabileceği bü -
yük bir sirk kiralamak. 1921 
son kanununda ortaya bir fırsat 
çıktı. Almanya, yüz milyar al
tın mark ödemek üzere Parise 
çağırılıyordu. Protesto maka
mında Münih'te büyük bir top
lantı yapılmasına karar verildi. 
Bu toplc-.,tıya völkischer deni
len amele grupları da iştirak 
edeceklerdi. Fakat bu grupların 
tereddüt ve taallülleri karşısın
da sabrı tükenen HitICI\- 6 Şubat 
çarşamba günü, büyük Kron 
çanbazhanesini :kiraladı. Erte
si günkü toplantı için halkr bu 
canbazhaneye ~ağıran el ilanla
rı bastırıldı. 

Hitler diyor ki: 
0

- Bu, büyük bir tehlikeye 
atılmak demekti. Bir defa bu 
kadar büyük salonu doldurmak 
şüpheliydi. Sonra muhasımların 
toplantıya mani olmağa çalışa
cakları ise hiç şüphesizdi. İnti
zamı muhafaza için kendilerine 
emniyet edebileceğim g ü c 1 ü 
kuvvetli insanların adetçe "bir 
faikiyetleri olamazdı. E ğ e r 
muhasnnlar, hakikaten toplan -
tıyı ıbozmağa kalkarlarsa, mu
vaffak olabilirlerdi. Geniş bir 
canbazhanede bunların teşebbü
sünün önüne geçmeği, herhan
gi bir salona nazaran daha güç 
zannederdim. Halbuki hakikat 
büsbütün başkaymış. Müteca
vizlerin salondan ziyade da
ha geniş bir yerde haklarından 
gelmek mümkündür. Yalnız mu 
hakkak olan bir şey vardı. Eğer 
muvaffak olamazsak o vakite 
kadar elde ettiklerimizi de kay
betmiş olacaktık. Eğer muha
srmlarımız toplantılarnnızın her 
hangi birine mani olurlarsa, o 
vakite kadar bize doğru gelme-

.. TAN " m tefrikası : 21. 

f)~c.n l)~J] 
Bürhan CAHID 

N adya, kocasına bunlarla yapa
cağı işlerden para kazandıraca
ğını vadediyordu. 

Bütün bunlar ne olmuştu? O 
zannediyordu ki Turgudun bu 
çöl seyahati teklifine karşı Nad
ya gülecek: 

- Nelerden bahsediyorsu -
nuz? Biz hayatımızı daha kolay 
yoluna koyabiliriz, diye kendi 
planlarım ortaya atacaktı. 

Demek ki iyilik zamanının o 
tatlı dilli dostları havanın bu -
lutlandığını görünce ortadan 
kayboluvermiş terdi. 

Anlaşılıyordu ki N adya'nın 
bir iki gündenberi pürneşe yap
tığı gezintilerden müsbet bir 
netice çıkmamıştı. 

Ve zeki Rus kadını bu ümit
sizlik içinde Turgudun teklifini 
yegane kurtuluş yolu olarak ka
Mıl etmişti. 
' Muhtar Arifin kafasında bu· 

ğe başhyan nihai zafer perisi, 
hemen birden kaçacaktı. Halkı 
canbazhanedeki toplantıya ça
ğırmak için önümüzde vakit te 
yoktu. Ancak ertesi perşembe 
günü afişlerimizi asabilecektik. 
Eğer hava da yağmurlu gider
se, çok kimseler, nutuk dinle -
mek için evlerindeki rahatlarım 
b_ırakmağa razı olmıyacaklardı. 
Öğleden biraz evvel hakikaten 
endişeye düştüm. Salon dolmı
yacaktı. Bu suretle yardımları
m beklemek istemediğim amele 
nazarında da gülünç düşecek
tim. Derhal heyecanlı bir hita
be yazdım, şehirde dağıtmak 
için el ilanlarına bastırdım. lki 
kamyon kirahyarak partinin 
bayraklarile süsledim. Bizler -
den on beş, yirmi kişi kamyon
lara bindiler ve kamyonlar şe
hir içinde dolaşırlarken bunlar 
da gelip geçenlere el ilanlarını 
dağıttılar. Münih'te, bu şekilde 
Marksizm kokusu olrnıyan bay
raklarla donanmış kamyonların 
dolaştığı ilk defa görülüyordu." 

Burjuvalar bu manzara karşı
sında şaşırıp kalmışlardı. Sos
yalist amelenin oturduğu ma -
hallelerde tehditkar yumruklar 
sıkılıyor, ağza ahnmıyacak kü
fürler savruluyordu. 

Saat yedide sirk daha dolmuş 
olmaktan çok uzaktı. Bitlerin 
de endişesi hala zail olmamıştı, 
fakat biraz sonra aldığı haber
ler memnuniyetini mucip oldu. 
Saat sekize çeyrek kala, kendi
sine salonun dolmağa başladı
ğını ve gişelerin önünde de hay
li kalabalık bulunduğunu tele
fonla haber verdiler. Zannıma 
göre 5.500 bilet satıldı. Parasız 
içeriye alınan işsiz amele ile, 
kendi partimizin intizamını mu
hafazaya memur adamlarını da 
hesaba katarsak, oradakilerin 
mevcudu 6.500 Ü bulmuştu. 

Hitlcr bu içtimada "."y-.-~.~ 
bal, ya kat'i izmihlal,, mevzuu 
üzerinde aşağı yukarı iki buçuk 
saat kadar nutuk söylemişti. 
Nutkunun ilk yarım saatında 
toplantıdan umduğu neticeyi el
de edeceğini hissetti. Diyor ki: 

"Bu binlerce dinleyici ile ken
di aramda manevi bir mutaba · 
kat husule geldiğini seziyor -
dum. Bir saat geçince, gittikçe 
daha şiddetli alkışlar kopmağa 
başladı. lki saat sonra derin bir 
sükut hasıl oldu. Hazırunun ru
hunda silinmez bir intiba brra -
rakan bir sükut. Bu muazzam 
dinelyici kitlesinin nefesinden 
baŞka bir şey işitilmiyordu. Son 
söz olarak Deutchland über al
les (her şeyin üstünde Alman -
ya) diye bağırdığnn zaman, 
sanki yer yerinden oynadı. Kro
ne cambazhanesindeki bu ilk 
toplantının fotoğrafları çekil -
mişti. Bu resimler, her türlü 
sözden ziyade bu tezahürün aza
metini gösteriyordu. Bazı bur • 

düşünceler geçerken Nadya bel
ki ömrünün en samimi bir hare
keti ile Turguda elini uzatıyor
du: 

- Siz halimizi yakından an -
layan ve bize en sıcak eli uzatan 
bir dost oldunuz. Bizi kurtan -
nız. Karanmza itaat edeceğiz. 

. Bu seste o kadar yumuşak 
hır merhamet isteyiş vardı ki 
Turgut ona karşı duyduğu nef
reti bir an içinde unuttu. Uzat • 
tığı eli hararetle ve hürmetle 
sıktı. 

Nadya önüne bakarak ilave 
etti: 

- Kocamın yolu benim yo _ 
lumdur ve ona gelecek her şey 
benim icindir. 

Ve gÖzleri taze bir ışıkla ay. 
dmlanarak Turguda baktı: 

- Bilir misiniz kır hayatını 
ne kadar severim? Ata binmek, 
koyun sürüleri arasında gezmek 
dağlarda yürümek ... Bir orman 
kahramanı gibi yaşamak. Oh, 
bu seyahat benim için çok iyi o
lacak! 

Turgudun emniyetsiz bakış -
lan genç kadının yüzünde top • 
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MAHKEMELER 

TAYYARE PiYANGOSU 
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Yunanistanda se~ı 
Bir avukat 
Yumruk attı 

Avukat Şefik ve Vedat ara
sında mahkeme koridorlarında 
bir hadise geçmiştir. Avukat 
Vedat, asliye birinci hukuk mah 
kemesinde bir davanın talikine 
sebep olduğunu ileri sürerek di
ğer tarafın vekili Şefikle müna
kaşaya tutuşmuş ve kendisine 
bir de yumruk indirmiştir • 

Şefik, müddei umumiliğe mü
racaat ederek Vedat aleyhinde 
bir dava açtığı gibi ayrıca, Baro 
inzibat meclisine de müracaat 
etmiştir. 

* Müsaade almadan evinde 
mektep açarak çocukları okut • 
maktan suçlu Fenerde, Yıldırım 
caddesinde oturan Marikanın 
dün üçüncü cezada duruşması 
yapıldı. 

Şahit olarak dinlenilen polis 
İsmail, suçlunun evinde araştır
ma yapıldığını, ve üst kat oda -
larınm birinde beş kadar çocu -
ğun ders okurken görüldüğünü 
söyledi. 

Suçlu Marika bunu inkar et
ti. 

Müddei umumi, suçlunun ma
arif kanunlarına aykırı olarak 
mektep açtığını sabit gördü ve 
ceza istedi. Neticede mahkeme, 
suçluyu 30 lira para cezasına 
çarptırdı. Ve bu cezayı, sabıka
sı olmadığından tecil etti. 

• Vahan isminde birinden 
cebren 150 lira para istemek 
ve vermediği için kendisini teh
dide kalkışmaktan suçlu Meh • 
medin ağır cezada dün davasına 
bakrldı. 

Sudu Mehmet hakkında ev • 
velce ·bir cürmü meşhut yapıl
mıştı. Bu cürmü meşhut sırasın
da Mehmet, elindeki tabanca i
le Vahanı tehdit ederken me
murların ortaya çıkarak bir za
bıt kağıdı imzalamışlardı. 

Suçlu, bu cürmü meşhudu 
başka surette tevile kalkıştı. 

Vahanda 150 lira alacağnn 
vardı. Satılm:ak ü:z.erP t~h::uıc::1. 
smı bana vermişti. Fakat sata-
madım. Ben de ,tahancayı gös
tererek: 

- Al tabancanı.. dedim. Bu 
sırada memurlar, meydana çık
tılar, beni yakaladılar. 

Bundan sonra suçlunun mü -
dafaa şahitlerinden Osman din
lendi. Fakat sözleri, diğer şa
hitlerin sözlerine uymadığından 
yalancı şahit olduğu anlaşıldı 
ve kendisi mahkeme kararile 
tevkif edildi. 

Oteki şahitler çağırılmak ü -
zere duruşma, başka güne kal
dı. 

juva gazeteler bu resimleri bas
tılar, hatta toplantımız hakkın
da yazılar yazdılar. Fakat top
lantıyı tertip edenlerden bah • 
setmiyorlar, sadece vatani teza
hürat yapıldığını söylüyorlar -
dı.,, 

f Arkası var 1 

landı. Şehrin, !stanbulun hare • 
ketli hayatını bile zevkine ve se
fahetine dar gören, sık sık Av · 
rupa seyahatleri yapan, Lydo 

1arda, Nice'lerde, Paris'lerde eğ-
lenen kadın mı bunları söylü -
yordu? 

Buna imkan yoktu. Bunda sa
mimi olamazdı. Fakat zeki ka
dın Istanbulda yalnrz kaldığı · 
takdirde eski zaferini artık ka
zanamıyacağından emindi. Ye
ni ülkelerde yeni hadiselerin 
kahramanı olmak ümidi onun 
hayalini doldurmuştu. 

Turgut yeni bir üzüntüye 
düştü. 

Bu zeki ve zalim macera kadı
nı. lstanbulun entrika ve ahlak
sızlık yüzen salonlarım bile ·zev
kine, hevesine dar görürken o 
saf ve masum insanlar arasında 
hırsından neler, neler yapmıya
caktı. 

Fakat hayale kapılmağa lü -
zum yoktu. Muhtar Arifin sela
meti için her şeye katlanmak la
zımdı. 

Nadya kocasına döndü: 
- Yolculuk için pdraım.z var 

Dün kazanan talihliler arasında 
müdür muavini de var Piyango 

Atina, 12 (Hususi) - Hat 
biye bakanı ve başbakanlık ın 
avini general Kondilis gazete 
lere yaptığı beyanatta gelece 
haftanın ilk günlerınde örfi ıda 
re behemehal kaldırılacağmd 
muhaliflerin ahali ye prograrnla 
rını anlatmak ve seçim !1azırlık 
lannda bulunmak ıçın bol bO: 
vakitleri bulunacağını ve bunu 
için seçimin daha fazla tehiri~ 
lüzum bulunmadığını söylernı 
ve son isyan hareketinin mern 
lekete yaptığı fenalığın telafi: 
ancak on senede mümkün olabl 
leceğini ilave etmiştir. 

Tayyare piyangosunun ikinci 
kısmı dokuz buçukta çekildi. Ka 
zanan numaralan sırasile yazı -
yoruz. 

10.000 L ira kazanan 
2094 

2.000 Lira kazananlar 
8343, 16492 

1.000 Lira kazananlar 
495, 5816, 9371, 16815 

500 Lira kazananlar 
1313, 1907, 2808, 2844, 2929, 
3134, 3689, 3867. 4564, 6349, 
6453, 6747, 7760, 8131, 8331. 
9338, 8572, 10388, 11019, 11177, 

11823, 12031. 12103, 12450, 12774, 
14028, 14050, 14175, 14218, 14486, 
15451, 15836, 15875, 16740, 17807, 
18023, 18094, 18124, 20525, 21596, 
22022. 22177, 22479, 23619, 24347, 
25131, 25441, 26787, 26873, 27094, 
27459, 27478, 28636. 29723. 

150 Lira kazananlar 
338, 3012, 3713, 5191, 7697: 

7927, 8315, 9661, 13028, 14127, 
14684, 15685. 179 7 5, 18196, 18522, 
20218, 20325, 20887, 21473, 21650, 
22203, 22641, 23043, 24196, 24544, 
25885, 25963, 26243. 28782, 29332. 

100 Lira kazananlar 
108, 660, 1505, 2604, 3434, 

3663, 3844, 4820, 5050, 6010, 
6930, 7526, 8232, 8389, 9139, 
9155, 9192, 9225, 10161, 10166, 

12600, 12916, 12937, 13361, 13487, 
13818, 14274, 12446, 14543, 15253, 
16753, 17296, 17615, 17768, 17782, 
18497, 19191, 19522, 19865, 20694, 
21422, 21794, 22360, 23019, 24557, 
24572, 24877' 25355, 26292, 29926. 

50 Lira kazananlar 
163, 

1015, 
2074, 
2608, 
2790, 
3323, 
3929, 
4943, 
5424, 
5848, 
6207, 
7022, 
8614, 
9127, 
9734, 

10148, 
10540, 

400, 
1124, 
2128, 
2630, 
2856, 
3543, 
4369, 
4948, 
5480, 
5947, 
6383, 
7156, 
8694, 
9178, 
9797, 

10157, 
10547, 

673, 
1302. 
2161, 
2696, 
2900, 
3562, 
4495, 
4994, 
5522, 
6059, 
6632, 
7672, 
8839, 
9237, 
9854, 

10193, 
10617, 

793, 
1857, 
2464, 
2699, 
2933, 
3681, 
4539, 
5106, 
5565, 
6103, 
6715, 
7784, 
8882, 
9240, 
9997, 

10217, 
10674, 

1 1 l\R4 11 11:.1\ 1t?14 11 .tn,_ 
l 1604, 11728, 11825, 12056, 

852, 
1929, 
2574, 
2756, 
3085, 
3911, 
4913, 
5164, 
5808, 
6127, 
7996, 
8361, 
9071, 
9666, 

10110, 
10286, 
10822, 

H1~~. 
12167, 12387, 12544, 12612, 12616, 
12667, 13317, 13233, 13419, 13467, 
13568, 13573, 13575, 13693, 13698, 
13968, 1404 f; H 16~. 141 .RQ. 14454, 
14615, 14756, 14968, 15009, 15168, 
15512, 15708, 16101, 16173, 16191, 
16376, 16784, 16897, 16973, 17198, 
17227, 17261, 17330, 17395, 17416, 
17472, 17831, 17839, 17901, 18014, 
18320, 18386, 18422, 18731, 18898, 
19352, 19451, 19528, 19615, 19680, 
19692, 19701, 19834, 19866, 19946, 
20317, 20353, 20504, 20505, 20594, 
20875, 21160, 21183, 21223, 212\4, 
21259, 21272, 21330, 21567, 21715, 
21824, 21866, 21889, 21915, 22080, 
22442, 22652, 22668, 22909, 23255, 
23299, 23322, 23383, 23515, 23694, 
23828, 23834, 23966, 25023, 25055, 
25128, 25267, 25284, 25342, 25345, 
25730. 25733, 25943, 26093, 26095, 
26114, 26130, 26133, 26138, 26162, 
26199, 26227, 26261, 26286, 26366. 
26508, 26570, 26741, 26765, 26819, 
26891, 26925, 27052, 27097, 27130, 
27147, 27254, 27507, 27571, 27612, 
27644, 27783, 27784, 27798, 28005, 
28017, 28048. 28134, 28197, 28273, 
28361, 28554, 28732, 28815, 28857, 
28863, 28949, 29299, 29467 t 29507' 
297 50, 29853. 29966. 

mı? 

Muhtar Arifin dudakları bü
küldü: 

- Hizmetçilerin hesaplarını 
vermeden gitmek iyi bir şey ol
maz. Ben evin eşyasını bugün
den devretmeyi düşünüyorum. 
Elimize geçecek paradan elbet 
de bir şey kalır. 

Turgut araya girdi: 
-Yol işini düşünmeviniz. 

Sizi Mardine kadar götürmel: 
ve orada yerleştirmek meselesile 
ben meşgul olaca~rm. 

Nadya sihirli bir tebessümle 
teşekkür etti. 

Muhtar Arif birdenbire hatır
lamış gibi: 

- Ya elmaslarımız. Dedi. 
Onları da satabiliriz. 

Nadya hakaret dolu acı bir 
kahkaha attı: 

- Yirmi otuz liradan fazla 
etmez. Hepsinin yalancı olduk
larını unuttun mu? 

Muhtar Arif taş gibi donup 
kalmıŞtı. Kekeledi: 

- Peki, ya sahicileri .. Senin 
Rusyadan getirdiğin şu meşhur 
beyaz taş? .• 

30 Lira kazananlar 
19, 53, 120, 325, 553, 

949, 1019, 1133, 1332, 1503. 
1655, 1679, 1961, 2015, 2079, 
2110, 2266, 2279, 2315, 2664, 
2737, 2950, 2959, 3110, 3237, 
3345, 3429, 3437, 3730, 3851, 

3865, 3995. 4050, 4205, 4508. 
4593, 4680, 4958, 4969, 5054, 
5190, 5217, 5644, 5760, 5783. 
5857, 5921, 6088, 6199, 6211, 
6611, 6676, 6938, 7068, 7121, 
7233, 7263, 7308, 7328, 7900, 
8011, 8046, 8162, 8277, .8325, 
8413, 8468, 8549, 8657, 8683, 
8770, 8814, 8818, 9012, 9028, 
9040, 9066, 9320, 9360, 9485. 
9562, 9638, 9660, 9728, 9815, 
9890, 10143, 10272, 10274, 10466, 

10493, 10658, 10662, 10679, 10850, 
10999, 11023, 11312, 11470, 11471, 
11478, 11502, 11534, 11586, 11732, 
11775, 11883, 11900, 11910, 12141, 
12128, 12159, 12178, 12399, 12496, 
12572, 12732, 12840, 12886, 12887, 
13136, 13235, 13360, 13412, 13763. 
13770, 13798, 14049, 14355, 14433, 
14459, 14531, 14551, 14565, 14596, 
14714, 14795, 14799, 14807, 14867, 
14945, 15033, 15165, 15306, 15437, 
15682, 15863, 15892, 15970, 16034, 
16037, 16655, 16704, 17112, 17219, 
17471, 17489, 17524, 17726, 17848, 
17880, 17994, 18009, 18162, 18332, 
18468, 18662, 18800, 18805, 18814, 
18845, 19106, 19301, 19365, 19409, 
19466, 19651, 19759, 19890, 20144, 
20179, 20182, 20276, 20653, 20708, 
20738, 20746, 20879, 20892, 21052, 

Atina, 12 (Hususi) - Terak 
kiperver parti lideri Kafandari! 
gazetecilere yaptığı beyanatı! 
muhaliflerin seçime girmele 
nin şekli hakkındaki konuşma · 
Jar bütün muhaliflerin seçime 
girmeleri lüzumunu göstermek· 
te ise de esaslı kararların alın 
ması için örfi idarenin kaldırıl 
ması beklenilmekte olduğun" 
söylemiştir. 

Profesörler de sayla 
s e ç i 1 e b i rece k ı ef 

Atina, 12 (Hususi muhabiri• 
miz bildiriyor) - Bugün neşre 
dilen bir kararname ile Üniver· 
site ve politeknik mekteple 
profesörlerine saylav seçilme 
hakkı verilmiştir. 

•-- Göz hekimi ~' 

1 
Dr. S. Şükrü Ertao 

Birinci sınıf mütehassıs 
ı (Babıali) Ankara ca~aesı No 60 . - ; 

3219 
21226, 21287, 21396, 21495, 21674, -~~~~!!!!!!ii~~~~~!!!!!!~li 
21961, 21969, 22151, 22231, 22574, 
22676, 22777, 22789, 22913, 22992, 
23018, 23399, 23480, 23483, 23486, 
23709, 23795, 23962, 24092, 24358, 
24506, 24716, 24750, 24832, 24931, 
25018, 25553, 25627, 25644, 25737, 
25812, 25934, 25940, 26025, 26181, 

DOKTOR 

Rurçuk ro Hakkı üze: 
Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 
karşısında Sahne sokağında 3 nu· 
maralı apartımanda 1 numara. 

26397, 26491, 26505, 26964, 27014, -~~~~~~~~~~~~, 
27095, 27252, 27260, 27292, 27328, 321• 
27388, 27559, 28050, 28086, 28362, 
28390, 28823, 29027, 29159, 29165, 
29258, 29391, 29609, 29736, 29865, 
29997. 
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liralık ikramiyeyi ka:r:anan biletlerin 
7 5 şer sayı aşağı ve yukarı olanlarına 
ikişer lira amorti verilecektir. Liste • 
mizde gösterilen ikramiyeleri Beyazıt 
ta vıtçuıaru .. s-d,. veni İkbal kisesi 
tediye etmektedir. 

DUnkU bUyUk ikramiyeyi 
kim kazandı? 

Dünkü keşidede en büyük ola
rak kalan 10,000 liralık ikrami -
yeyi tayyare piyanko müdür mu 
avini Hamit kazanmış ve dün 
merkez kişesinden parasını al -
mıştır. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukıl 
Mahkemesinden: Terekesine mahkt' 
mece el konulan ölü Pıraşkuviye ,J 
olarak: Beyoğlunda Abanoz sokağıf 
da 25 No. lu evde mevcut: gardirQt 
saif€de1n'iifürckK'ep ev eşyası açı . a~ 
tırma suretiyle 16-5-935 perşemb' 
saat 13,30 satılacaktır. Istekli olanl 
rın gösterilen gün ve saatte mahall' 
de hazır bulunmaları lüzumu ilan 
lunur. (11455 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Huk 
Mahkemesinden: Terekesine mahlc 
mece el konulan ölü Emanoel Kari' 
suya ait olarak: 

1) Büylikadada Nizam'da 68 No.l 
Conpaşa kö kü adı ile anılan kö ~ 
mevcud, Gari:lirop, ıcaryoıa ve saı 
açık arttırma suretiyle 14-5-935 sıı 
saat 1 O da satılacaktır. Istekli otaıı· 
larm gösterilen gün ve saatte mah-" 
linde hazır bulunmaları lüzumu iJİ1 olunur. (11154 

İnhisarlar UmMum Müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almanca}' ~ 

bihakkın tercümeye muktedir bir Mütercime ihtiy~ 
vardır. ( 100) lira ücretle talip olanların 16-5-935 pe! 
şembe gününe kadar memurin Şubemize müracaatla<1 

Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktır. (2539. 
356 

Turgut karı kocanın çetin 
bir kavgaya tutuşacaklarını his
sederek aralarına girdi: 

- Şimdi başka şeyden bah
setmiyelim. İşimizi konuşalım. 
Seyahat hazırlıklarına hemen 
başlamalısınız. Sizi yarın hazır 
bulmalıyım. 

N ad ya bu sefer misafirinin 
iki elini birden tutmuş tatlı. yu
muşak kelimelerle ona teşekkür 
ediyordu. 

Turgut para meselesimde on
lara yapacağı yardımın derece
sini anlatmış olmak için latife
ye boğarak: 

- İstanbula gezip eğlenmek, 
iki üç ay vakit geçirmek için gel
miştim. Bir ay bitmeden dönü· 
yornm. Masrafım azaldı de
mektir. Bir şey değil. İstanbu
lun bellibaşh gezme yerlerini 
göremeden gideceğim. 

Kan koca onun ellerine yapış
mışlar. nasıl teşekkür edecekle
rini bilemiyorlardı. 

Nadya yeni gireceği mechul 
ve esrarlı alemin vahsi zevkini 
bir an önce tatmak ·ister gibi 
acele ediyordu. 

-. Bu seyahat bizi kurta 
cak. Kurtaracak Muhtar. A 

Karı koca kendilerine laZ~" 
• 1 

olan meseleyi hazırlamak ıÇ 
odadan çıkarlarken Turgut rJ~ 
yanın arkasından baka bll 
söylendi: ·~ 

- Bu müthiş kadını bi~1 

masum topraklarımıza gö~u;,t , 
mek sersemlik. Buna şu1'9} yok. Fakat Muhtarı kurtarf11 
için elimde başka çare yok! 

• Atik çiftliği 
deııt 

Bakır kırı yolundan b~ ıt 
bahçelerine aynlınca ilk ?0rııl 
meçte Atik çiftliğinin hına 
göze çarpıyordu. , 

Çiftliğin arkasında göz. al~ 
bildiğine bağlar devam e.dıY0 ,, 

Çiftlik sahibi Demir heV k~~· 
çıl pos bıyıklarım kalın pa~:.ır 
tarı ıle çekiştire çekiştire so 
niyordu: ıit11 

- Yemek vakti geldi. ~1 ~j{ 
deli kız hala meydanda yor; e~ 
gün baş.ına bir kaza ge ·;,1J 

(Arkası 
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Yıkdırılıyor 

:skişehir, (Hususi muhabiri-

MEM LE ETETTEN GÖRUNUŞLER 
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Aydın incirleri 
Ekonomi Bakanlığından Gön
derilen Heyetin Tetkikleri 

--- .ıiz bildiriyor) - Köprübaşın-da~ 

rnla 
rtık· 

bO: 
nu~ 

ri11e 
rrıi 
I11 
Afi~ 

a~ 
Aydm, 9 

(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehrimize bir incir he
~'eti_ geldiğini, tetkikata başladığım yazmıştım. Heyet başka
~ı, Ôkonomi Bakanlığı İç Ticaret Genel Direktör Muavini Sa-
~. Cuhruk Tan için bana dedi ki: .. . . 

- Aydını ziyaretten maksadımız, en once ıstıhsal sahasını 
l1akından görmek incir müstahsillerile görüşmektir. İncir mah
su.~Ünün standardizasyonu üzerinde esaslı tetkiklerimizi önü
~Uzdeki ihracat mevsimine bırakmağı daha d?ğ~ buldum. Fa
l at, ~akında çıkacağı umulan. Sat!ş Koope~atıflerı Kanunu do

dan istasyona kadar cadde üze
; rindeki biçimsiz evlerin yıktı • 

1 

rılmasına başlanmıştır. Bele
diyenin bu kararı iyi karşılan • 

: mıştır. 
! Yoksul Kayırma Kadınlar 
ı Kurumu İstanbul konservatu-
1 varından 3 genci davet ederek 

ı' Zabitan Yurdunda güzel bir 
konser verdirmiştir. Konser cok 

: kalabalık olmuştur. ~ 
1 

) Denizde bir baş 
ı Bulundu 
1 Gemlik, (Hususi muhabiri-

! 
miz bildiriyor) - Gazi Mustafa 
Kamal Mektebi talebesinden 

1 Fuat deniz kıyısında oynarken ayısıle kuruluş imkanlarını şımdıden tetkık etmek faydalı ol· 
iU§tur. Burada, alaka uyandırıc~ net~celer v~ren _!Ji~ ~esel~ ile .., 1 bir insan kafası görmüş, mual-

j limine haber vermiştir. Kafata
sı, sudan çıkanhnca ağız ile 
burun arasında bir ip bulundu
ğu görülmüştür. Bu başın cese
di ve bir cinayet eseri olup ol
madığı araştırılıyor 

e meşgul olduk. Zeytin ve zeytınyagı. Zeytınyagı ıstıhsalınde 
~cr~k miktar, gerek nefaset noktasından Aydında büyük bir 
1~kışaf istidadı var. Kısa fakat mütavazı maksatla yaptığımız 
21Y,aretten memnun dönüyoruz.,, 

~ e e • 
ı~" _ 4 Sene 9 Ay Hapis Yatacak 

sı 

u· 

,., Aydın, 9 

. '(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Hasan Efendi mahalle
Sıncte oturan dört çocuk sahibi İzmirli Ahmedin 7 - 12 yaşların· 
d~ .bulunan 9 kız çocuğuna tecavüz ederek bunlardan iki tane
sını berbat ettiğini bildirmiştim. Ahmedin muhakemesi ağır 
Ceza mahkemesinde bitirilmiştir. Suçlu, 4 sene 9 ay ağır hapse 
~~ bir o kadar da amme hizmetlerinden mahrum kalmağa mah-

Um edilmiştir. 

e•o 
~irçok Yeni işler Başarılacak 

Aydın, 10 

'(Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Şehir meclisi, son toplan
;1sım .Yapara~ ~3~ yılı ~ütç~sini 130.930 lira olarak onaylamış
ır. Butçe gelırınm 30 bın lırası Belediyeler Bankasından elek

;rik. iç.in .ö~ünç a!man pa~an~n. karşıl~ğı~ır. Gider bütçesinde 
emızlı~ ı~ın 2~ ~ın, elektrık ı~ıı;ı 50 bın lıra ayrıldığı gibi spor 

alam t~ıbunlerını tamalamak. ı~ın de yeter tahsisat konulmuş, 
lial~evı ve hayı~ kurumları _ıçın de 2.500 lira verilmiştir. 

Butcsc:c1~ beledıy~ bah~elerınden birisine asri mezarlık yap
tırmak ıçın de ta~sısa~ ~onulmuştur. İtfaiyenin daha asri şekle 
\2.1}.l!Jffi~sı ve eksıklerının tamamlanması isteğini meçlis onay. 

Belediyemiz ~imdiye kad B . 
Cumhuriyet Merkez B k ar eledıyeler Bankasına 24 bin ve 
tnıştı. Bu yıl bütçesin:n~~a .d~ 4.200 li~a ihtiyat para yatır
~u suretle belediyenin ihti ıçın 6.300 lıra daha konmuştur. 
lıra olacaktır. yat parası 935 mali yılında 34.500 

·. ••o 
lkı Fransız Mektebi Kapanıyor 

İzmir, 10 

Se cn;s~~ ll?uhabirimiz bildiriyor) - Karşıyakadaki Fransız 
.Fr n ° y a}ıps rnekt~bi müdürü ile Hançeşme civarındaki 
ca:nsız etım Mektebı müdürü Kültür Direktörlüğüne müra
llı ~ edere.k .gelecek ders yılın ... 1an itibaren buhran dolayısile 
~teplerını kapatacaklanm bildirmişlerdir. 

Bir Genç Kız Katil Oldu 
Bir Kız Kendisine Tecavüz eden 

Bir Delikanlıyı Öldürdü 
~ biı~::n:ıir, (Hususi muhabirimiz 

bağ;r1Y5>r) - Ödemiş kazasına 
tiııa 1 lgdeli köyü civarında bir 
iten ;:e~ ol!11uş, bir genç kı~, 
~en d;nı kırletmek istiyen bır 

151 bıçakla öldüımüştür: 

götürmüşler, ellerini ayaklarım 
bağhyarak zorla taarruz etme
ğe kalkışmışlardır. Asiye bir 
müddet mukavemet etmiş ve bu 
sırada Hüseyinin belinden kap
tığı bıçağı üzerine çullananlara 
savurmu~tur. Bıçak zorbalardan 
Hüseyinin göğsüne saplanmış 
ve derhal öldünnii§tür. Bu va
ziyet karşısında öt~kiler de kı
zı bırakıp kaçtnı§lar, fakat zabı
ta kendilerini derhal yakalıya
rak adliyeye '6ermiştir. 

1' 
j( 

~tlt gdeli'den 19 yaşında Kadir, 
tıı~~aşI:ın Hüseyin ve Süley
~old a hır olup aynı köyden 
Yi ç anlı Mehmedin kızı Asiye· 
\>ite eşmeye giderken yolunu çe
lıa. ~ek kaçırmışlardır. Üç zor

, ızr civarda bir mağaraya 

• 
-1aymdır Gençler Birliğinin 
toplantlsmdan bir görUnUş 

Aydında 
Bir cinayet 
~ir kişi yaralandı, 
Obürü öldü 1 
Aydın. (Hususi muhabirimiz 

bildiriyor) - İki gün önce Ça
kırbeyli köyünde bir kişinin 
ölümü, diğer birinin de yaralan
masile biten bir cinayet olmuş
tur: 

Deştioan Osman, ayni köy -
den İsmail, arkadaşı Corah Sü
leyman ve Kahveci Mehmet 
Usta ile kavga etmiştir. Netice
de Mehmet Usta başından ya
~alanmıştır. Yaralının arkadaşı 
Osman Çavuş İsmail ile Süley
mam aramağa koyulmuş, Ay
dına gittiklerini haber alarak 
gece yola çıkmıştır. Çine çayı 
yanında üçü karşılaşmışlar, Os
man at üzerinden bıçakla hü
cum etmiş, Süleyman yaralana
raK !<açm ştır. Hu se er arkada
şı lsmail hücuma ueramıs. Os
manın kaması göğsüne sapla -
narak deııhal ölmüştür. Yaralı 

S~leyman gece yar;sına doğru 
koyc varmış, hadiseyi haber 
vermiş, fakat nedense kimse 
inanmamıştır. Ertesi sabah 
Köpriiba§ında ölünün cesedi bu 
lununca iş anlaşılmış, Kahveci 
Ösman kahvesinde yatarken 
yakalanarak tahkikata başlan
mıştır. 

Feci Bir 
Kaza Oldu 
_İzmir, 12 (Hususi muhabiri

mız :bildiriyor) - Dün Narlıde
r~ cıvarında feci bir kaza oldu. 
Bı_nbaşı Ferhat bisikletle lz
mırden .. N~rlıdere köyüne gi
derken onune çıkan bir arabaya 
çarpmıştır. Bu çarpma sonunda 
arab~nın. altında kalan Ferhat 
beynı ezılerek ölmüştür ' 

Cenazesi bugu··n b"" ··k· . 
1 

uyu mera-
sını e kaldırılmıştır. İşe adliy , 
el koyarak tahkikata başlan 
mıştır. . 
Köy çocuklarrnınl 
Okutulmalan içini 
. S~~s, (Hususi muhabirimiz : 

b~~dınyor) - Umumi meclis, 1 

k.oy çocuklannın okutulması i- l 
çın Sıvasta bir yatı mekt b" 1 

- k e ı aç- • 
n_:aga arar vermiştir. Mektep ı 

..ıyak meydanındaki eskı" h ' ı 
t h b" as- . 
a an~ ınasında açılacaktır. Bu ı 
senekı kadroda 40 talebe b 1 1 
nacak, birinci sınıf tan başlu u - ı 

k . ana- · 
ra sı!asıle çoğaltılacaktır. Bu- ! 
rad~kı tal.ebeye sanat dersi de • 
verılecektır Köylu··nu··n k" . 

1 

· • ımsesız ı 
yavrularından talebe alınması ı 
kararlaşmıştır. : 

Sıvasta kaçak- · 
cıhk azallyor 

~ 

·J giıı~rıtalya, (Tan) _ Lise son sınıf ~alebesi arrılık müsamere· 
le t e Afete piyesini temsil etmişlerdır. Bu resım muvalfakıy_et· 

ellJ~ili veren gen~Jeri bir aradıı gösteriyor. 

~ıvas, (Tan) - Yapılan sıkı 
takıpler neticesinde kaçakçılık 
vak .alan azal~ış gibidir. Şimdi 
!nhısar İdarcsı, köylü cıgarası 
ıle Samsun ve Malatya tütün_ 

l 
lerinin köylerden başka yerler
de satılmaması için tedbirler al
mak kararını vcnniştir. 

KÜÇÜK TELGRAF 
HABERLERi 

* Eskişehir, (Tan) - Bu yıl 
inşaat faaliyeti her seneden 
fazladır. U mui caddelere güzel
lik katan birçok yeni binalar 
kuruluyor. 

* Eskişehir, (Tan) - Köprü 
başından istasyona kadar· uza -
nan caddeye çok güzel bir bul
var yapılmıştır. Ortasına çam 
ağaçlan dikilmiş, çiçeklerle 
süslenmiştir. 

* Eskişehir, (Tan), - Bir 
yıldır kapalı duran istasyon bü
fesi nihayet açılmıştır. 

* Eskişehir, (Tan) - Lise· 
ğı istihsalatmm 300 kiloyu bu
lacağı umuluyor. Uzak nahiye 
ve köylerde eski vesaitle ve es
mizde cumartesi ve pazartesi 
günleri derslerden sonra talebe
lere çok alaka uyandıran kon
feranslar veriliyor. 

* ~ydm, (Tan} - Dördüncü 
Buyu~ Kurul~ayın açılışı müna
sebetıle Aydın büyük bayram 
yaJ?tı. Jlçı 't<11 af Tiirlc bay.rak
larıle donanmış, caddClere ve
cizeler asılmıştı. Gece büyük 
fener alayları tertip edildi. Bü
tiin kurumlar Kurultayı tel ya
zılarile selamladılar. 

* İzmir, (Tan) - Şimdiye 
kadar Ziraat Bankası tarafın • 
d?n i?are edilen Yunanlı emla
~ı, Fmans Bakanlığının em:ile 
aefterdarltğa d e v r e d i I m e
ğe başlanmıştır. Devir muame
lesi ay sonuna kadar bitirile
cektir. 

:(. Zara, (Tan) - Karacavi
ran nahiyesinde kimsesiz tale
belerin ders levazımlarma kar
şılık olmak üzere bir müsamere 
tertip edilmiştir. Civardan ge
len birçok köylüler piyeste rol 
almışlardır. Piyesten sonra mil
li oyunlar oynanmıştır. 

Zonguldakta 
Işık kulesi 

Resimlerimiz lzmirde Çal köyünde Türk kadın ve erkeklerinin 
ayrı ayrı ve bir arada 4arkı söyleyip raksettiklerini gösteriyor. 
Türk köylüsünü daima bu şenlik, bu güler yüz, alın terinin yor
gunluğunu eğlencesile gideren bir varlıkta görmek her Türk 

vatandatı için en üstün amaçlardan bir:idir. 

MEKTUPLAF-

Gülyağcılık Canlanıyor 
Hükumetin kurdurduğu fabrika 

yapacak 300 kilo istihsal 

lspartada yeni kurulan yeni GUlyağı fabrikası 

O sp~rta~ ÇS_eyyar muhabiri-
mız bıldırıyor) - Türkiye 

gül yağcılığı Isparta ile kısmen 
Burduru alakadar eder. Son se
nelerde tamamiLe durgun vazi
yete giren gül yağcılık, hüku
metçe inşa edilen yeni fabrika 
ile çok yerinde bir canlılık ka
zanıyor. Gülcüler şimdiden işe 
girişmişler, 2er'iyata geçen se
nelerden kat kat fazla bir önem 
v~.rmeğe başlamışlardır. Ön beş 
gun ~on_ra başlıyacak olan gül 
mevsımınde 300 bin kiloya ya
kın çiçek toplanacak ve yeni 

ziyete girmiş olacaktır. 
Sivas vilayet bütçesi 

Sıvas, (Hususi muhabirimiz 
bildiriyor) - Vilayetin genel 
935 bütçesi 457 bin küsur lira 
olarak bağlanmıştır. Masraf büt 
çesi şöyle kabul edilmiştir: 
Hususi muhasebe 63,525 
Bayındırlık 102 155 
Kültür 199' 443 
Ziraat 6:922 
Baytar 9 377 
SanatJer evi 24:580 
Sıhhat 19 322 
Matbaa 7'127 
Muhtelif masarif 45:161 

457,715 
f ~brikada işlenecektir. Gül ya
kı usulde istihsale devam edi. 
lecektir. Önümüzdeki senelerde = c:::=-=============-
Ispartaya, 18 kilometre uzakta o n U n C U y 11 

. Atabey ve Burdurda birer fab-
rika açılması tasarıamyor. r A n d a c ı 
zaman Türk gül yağcılığı tama 

men fenni vesaitle işler bir va- ı 

Amasyaya 
Yapılan bir gezinti \. 

Merzifon, (Tan) _ o r t a 

~ekte~ izc~lerind~n 30 kişilik i 
hır kafıle cımnastık muallimle
ri Vedat Sümer'in başkanlığın- : 
d~ Amasyaya g i t m i ş 1 e r- : 

· dır. Amasyada parlak merasim- ı 
le karşılanan izciler, Atatürk : 
abidesine çelenk koymuşlardır. 

arti 4 Üncü Kurultaymrn açı
lı~ günü akşamı Zonguldakta 
bı! ışık kulesi yakılmıştır. Hü
h umet konağı önündeki bu ku
lede §U cümle yazılıdır: .•. "Ata-

türk! Var ol .. " 

Orada kaldıkları müddet içeri 
sinde Amasyamn tarihi yerle-

. rini, görülecek eserleri gezmiş· 
Jer, Halkevinde yapılan toplan-
tıda bulunmuşlardır. Yapılan 

voleybol müsabakzsında Mer
zifonlu gençler galip gelmişler
dir. Amasyadan, sevinç içinde 
ayrılmışlardır. 

. A.Y?ın, (Hususi muhabirimi.ı. 
b~!dırıyor~ - Kaza, nahiye ve 
koylerdekı onuncu yıl meydan· 
lannda avlanma merasimi ya
pılmı~t!r. Koçarlı nahiyesi köy 
heyetı ılk mektep önünü Cumu-
riyet Alanı yapmış ve güzel bir 
andaç yaptırmıştır. Bu andacın 
açılış r~smi yapılmıştır. 
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SEYAHAT NOTLARI 
, 

la~ID~mlSElm .t1.;lı:•=fM 
ispanya Yumurta Alıyor 
Bugünlerde memleketimizde 

yumurta ihracı oldukça artmış
tır. Son günlerde İspanyanın 
yumurtalarımıza tekrar kapıla
rını açması ve Almanyanın 

Türk yumurtaları için konten -
jan listesinde geniş bir yer bı
rakması bu sene ihracatın ol
dukça yükseleceğini ·göstermek
tedir. 

Son on sene içinde yapılan yu 
murta ihracatını gözden geçir -
diğimiz zaman her sene bir par
ça daha azalma göze çarpıyor -
du. Bu sene yapılacak ihracatın 
son senelere göre oldukça yük -
sek olacağı umuluyor. 1930 se -
nesinden beri yapılan ihracatın 
miktar ve değerleri şunlardır: 

1930 senesnde ihracat mikta
rı 17.873.000 kilo, değeri 
8.326.000 lira. 

1931 senesinde 24.540.000 ki
lo, değeri 10.357.000 lira. 

1932 senesinde 24.753.000 
kilo, değeri 8.026.000 lira. 

1933 senesinde ihracat mik-
tarı 17.311.000 kilo, değeri 
4.806.000 lira. 

1934 senesinde yapılan ihra
cat evvelki senelere göre pek 
çok düşüktür, ancak henüz kati 
sayısı belli değildir. Bu seneki 
ihracat tutarının 40.000.000 ki
loyu geçeceği umulmaktadır. 

Çünkü ispanya son günlerde 
yumurtalarımıza geni§ bir kon
tenjan vermi~. Almanya da 22 
milyon kilo Türk yumurtası a -
lacağmı bildirmiştir. Aynca I
talya ve diğer yerlere yumurta 
gönderilecektir. 

Edirneden ge'ecek efyadan 
beyanname ahnmıyacak 
Edirneden tren ile gelen yol

cular eşyasından gümrük beyan 
namesi almıyordu. Kaçakcılı~ın 
önüne geçmek için konulan bu 
usulün masraflı olduğu gibi, 
zorluk ta çıkardı~mdan bazı yol 
cular ve tacirler otobüs ile ls
tanbula ıelme~e başlamışlardı. 

Bu noktayı dikkatle göz önü
ne alan Şark demir yollan ida
resi gümrük idaresine baş vur
rnu~ ve işin kolaı bir usule bağ
lanarak yolcuların eskisi gibi 
tren yolunu tercih etmelerinin 
temin edilmesini istemişti. 

Bu hususta Edirne ve İstan
bulda tetkikat yapan gümrük 
ve inhisarlar tetkikat müdürü 
Mustafa Nuri Bakanlığa verdi
ği raporunda bu ıibi yolcular
dan beyanname iatenmemesin -
de bir mahzur olmadıfım bildir 
mi~tir. Bakanlık İstanbul ıüm
rük baş müdüriyetine bu hu -
susta ıönderdifi bir buyurutu 
da şimden sonra tren baiajı ile 

No. 21. 

gelen eşyadan beyanname aran
mamasını bildirmiştir. 

Yalnız tren Yunan toprakla
rına ~eçerken bagaj vagonu 
tren ve muhafaza memurları ta
rafından mühürlenecek ve bir 
muhafaza puslası kesilecektir. 
Bu usul hem kolay hem de mas· 
raf sız olacağından Edirne yol • 
cularının isteği tamamile yeri
ne getirilmiş demektir. 

Yumurta tozu fabrikası 

Sağlam ihraç edilemiyen yu
murtaların toz haline getirilme-
si için bir fabrika kurulması dü
şünülüyor. 

Yumurta tozu, sanayide çok 
kullanılan bir madde olduğu i
çin bu fabrika istihsalatının müş 
terisiz kalmıyacağı muhakkak . 
tır.Yumurta tacirleri, fabrika 
kurulma<:ı için bazı teşebbüsle
re girişeceklerdir. Duyduğumu
za göre, yumurtacılar şirketi 

teşkili hakkındaki çalışmalar da 
yeniden tazelenmiştir. 

Mahsul3t mUzesi 
kuruluyor 

Memleketimizin bütün mah -
sulat ve mamulatını bir arada 
göstermek için Ankarada Eko
nomi bakanlığının yeni binası· 
nın alt katında büyük bir müze 
kurulmasına başlanmıştır. 

Müze bir çok şubelere ayrıla
cak bütün mallarımız burada di
zilmiş bir halde bulunacaktır. 
Bakanlık müzeye konacak eşya
nın toplanması için memleketin 
her tarafındaki ticaret odalan -
na haber göndermiştir. 

İstanbul ticaret ve sanayi o
dası bu haberi şehrimizdeki ala
kadar tacir ve fabrikalara bildir
miştir. Gelen nümuneler odada 
toplanmaktadır. Parti parti An
karaya yollanacaktır. 

MÜDERRiS K. KOMORCOYAN 
Mekteb, banka, ~irket ve kütüpha

nelere mahsus asrt kitaplar: 
Yeni harflerle: - Tenzilli bedeli Kr. 
AmeU ve tatbikt kambiyo 35 
Yeni muhasebe usulü 122,S 
Tieart mal~mat ve bankacılık 105 
lkttud ilmi 87 ,5 
latiaaa mu1aaaebcleri 17 5 
(Şirl.kt, sanayi, ziraat ve ban· 
lca) ticart ve malt heaab 70 
LOpritma cetvelleri (yeni ra
kamlarla) . 56 
Ba~lıca satıı yeri : İkbal kütüphaneıi 

' 
Asliye Mahkemeleri Yenileme Bü

roıundan : İstanbul Evkaf idaresile 
Beyoflunda Asmalımeıcid mahalle -
s 'nde Venedik solcafında 12-22 No. 
lu hanede Pandeli arasındaki dava -
nın yenilenm•i sıra.unda halen ika -
metılhı meçhul bulunan Pandeli hak 
kında bir ay müddetle illnen tebliıat 
icraama kuar verilmi! bulundufun • 
cian tetkikatın yapıl.catı 15-6-935 sa
at 10 da :lüroda hazır bulunmaaı lü
zumu teblif makamına kaiın olmak ü
zere ilin •1unur. (11445) 

KIRMIZI VE SiYAH 
nüp dolaşan kumlu bir yol ya
pılırsa çocukların sabahl~;(in 
erkenden, ayakkablarım çıc-le 
ıslatmaksızın gezebileceklerini 
söylemişti. Bu fikir, Julien'in 
aklına ıeleli da.ha yirmi dört 
saat geçmedim cerçekle§tiril
meğe başlandı. Madame de Re
ınal bütün tün Julien'le beraber 
recberlerin ba§mda durdu, &a
yetle ne~eli idi. 

V erricres belediye reisi §ehir
den dönünce o kumlu yolu bit
miş bulup şaşırdı. Önun ıelişi 
de madame de Renal 'i şaşırttı; 
~admcağız, kocası diye bir kim
se bulunduğunu unutmuştu. M. 
de Renal, kendisine danışılma
dan, bu kadar mühim bir tamir 
yaptırılmağa cüret edilmesin
cen tam iki ay öfke ile bahset
ti; fakat bunu madame de Rc
rıal'in masrafını kendi kesesin
den vererek yaptırmış olması 

STENDHAL 

belediye reisini biraz yatıştırdı. 
Mada.me de Renal bütün gün 

çocukları ile bahçede koşup ke-
1 ebek kofalıyordu. Açık gaz be
zinden koca koca torbalar yap
mışlar, zavallı Mpidoptere~'leri 
bunl rla ya.kalıyordu. Madame 
de Renal kelebeklere takılan bu 
yabanice adı, Julien'den öfren
mişti. M. Godart'ın gilzel kita· 
bını Besançon'a ısmarlayıp ge
tirtmişti; Julien de bu zavallı 
böceklerin ıarip idetlerini an
latıyordu. 

Tutulan kelebeklerin merha
metsizce iğnelenip kondukları 
camlı kutuyu da yine J ulien 
yapmıştı. 

Artık madame de Rcnal ile 
Julien arasında bir konuşma 
mevzuu vardı, artık Julien sü
kut anlarının o müdhiş işkence
sini çekmiyordu. 

Sözleri yine de en maswnca 

. 

BORSA 

11 MAYIS Cumartesi 

PARALAR 

Alq 

Sterlin 607.-
Dolar 122.-

Sa ut 

609.-
124-
167.-
204.-

20 Fransız Francı 1157.-
20 Liret 202.-
20 Belçika Francı 83-
2rı n•ıohmi '2.-
20 tıviçre fr. aot,50 
20 Leva 23.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 08-
Avusturya tilin 22.-
Mark 43.-
Zloti 22.-
Kro, 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Y en 33.-
bvec: Kuroıı 31l.-
Altm 028.-
Mecidiye 47.-
Banknot 230.-

ÇEKLER 

Fransız P'ranp 
tn~iz lirası 
Dolar 
Liret 
Bel ıra 
Drahmi 
İsviçre Francı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avuıturya 

Pezeta 
Mark 
Zloti 
Pen~o 

Ley 
Dinar 
Yen 
Çern,...vets 
İıveı: kuronı. 

ESHAM 

Iı Bi.nkaııı Mü. .. .. N. 
., .. H 

Anadolu % 60 
.. .. 100 % 

Sirketihayriye 
Tramvay 
Bomonti - Nektar 
Terlı:oı 
R•ii 
Aalan Çimento 
Mcrke.a 'Bankası 
Omwı.lı Baıılı:ası 
Telefon 
ittihat detirmeııcllik T.A.S. 
Şark Deiirmenleri 
Şark merku eczanesi 

86.-
24.

aoı,5o 
23.-
84.-

102.-
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
32.-

930.-
48.-

232.-

Kapanq 

12.0S 
612.75 

79.42.SO 
o.66.80 

4.70 
83,71,SO 

2,45,117 
64,01,75 

1.17.43 
19.03.56 
4.2%,67 
s.ıt,43 

1.97,56 
4.21.-
4.51,40 

Tll,!14,43 
!4,96,33 

2.78,30 
10,911 

3,17,25 

90.-
9.50 
950 

24.85 
42.-
J5.-
30 so 
10.25 
16,2~ 

2~'0~_ 
10,40 
58-
26.~ıJ 

13.-
uo 
0,90 
4.10 

iSTiKRAZLAR 

Tilrk Borcu I 

Erı~ " 
s ;v s-Erranım 
İıtikrui dahill 

il 
m 

30.55 
ta.IS 
29,40 
94,
t5.
ıs,-

TAHViLAT 

'Rıh um 
Anadolu il 

.. III 
Anadolu müıne.sll 

lo.60 
43,40 
43-
51,20 

9 uncu ke9if te yapıldı 

Bakırköyünde köylüye verile
cek Azatlı ve Yarımburgaz ça
yırlıklannın dün, dokuzuncu 
keşfi yapılmıştır. Bu yerlerin 
davalı kısnnlaı:.ı, aynca hazine
avukatlanndan teşkil edilen bir 
heyet tarafından tetkik edilmek 
tedır. 

şeyler üzerine olmakla beraber 
hiç durmadan, hem de bu işe 
son derece alaka göstererek ko
nuşuyorlardı. Zihni de, bedeni 
de işletip neşe veren bu hayat, 
işi başından aşan mademoiselle 
Elisa'dan başka herkesin hoşu
na gidiyordu. Elisa: "Bizim ha
nım, karnaval günleri Verricres
de baloya giderken bile tuale· 
tine bu kadar baktığı olmazdı; 
şimdi rüride iki üç defa elbise 
değiştiriyor" diyordu. 

Hiç kimseye dalkavukluk et· 
mek niyetinde C'lmadığımız için 
şunu da .;öylemekten çckinmi
yelim: derisi pek de ıUrel olan 
madame de Renal kendisine 
hep kollarını ve ıerdanıru açık 
bırakan clbi!ıeler yaptırırdı. Bo
yu bosu yerinde olduğundan 
böyle giyinmek ona pek yara· 
şıyordu. Vergy'ye yemeğe ge
len V erricres'li ahbablan ona: 

- Siz hiç bu kadar gene ol
madınız, derlerdi. (Bu da ora
lara mahsus bir söz gelişidir.) 
Doğrusu bizim aramızda bu

na inanacak çok bulunmaz ama 
madame de Renal'in, kendine 

• - ""' - • - - - - - - - r• -

SAGLIK i 
~. . . •.· 

ÖGÜTLERİ 
Bu mevsimin 
Yemişlerinden 
Ç i LE K 

Güzel kokulu, kibar yemiş kü
çük küçük sepetlerde görülme . 
ğe başladı. Şimdilik yanına yak· 
laşmak demokratlığa uygun o -
lamazsa da, elbette çoğalacak 
ve az çok ucuzlayacak. 

Eski zamanda çileğin hem 
yemişine, hem köküne türlü tür
lü iyilikler, hazan da fenalıklar 
isnat edilirdi. Büyük tabiiyat a
limi Linne romatizma hastalı -
ğından kurtulmasını ona bağla
mıştı. Yüz yaşından ziyade ya
şamış olan ünlü .edebiyatçı Fon
tanelle bu kadar uzun ömrü 
çokça çilek yemekten kazandı
ğım söylerdi. Tarihte güzellik 
kraliçelerinden Bayan 'ftalien 
ise her sabah çilekli banyo içine 
girerek güze] derisine parlaklık 
ve kadife gibi yumuşaklık ve 
rirdi ..• 

Şimdiki hekimler çileğin fay
dalı yahut zararlı olduğunu an
lamak için onun içinde kimya 
bakımından ne bulunduğuna 
bakıyorlar. 

Çilekte yüzde 89,5 sudan son
ra 5,800 şeker, 0,137 kireç ve 
çelik vardır. Ehemmiyetsiz olan 
diğer maddelerini saymıyaca -
ğım. Yalnız bazı tahlillere göre 
çilekte biraz fosfor ile biraz da 
asit salisilik bulunur. 

Ilkin, çileğin şekeri levüloz 
cinsinden olduğu için, yeşil seb
ze yemekten usanan şeker has -
talıkları için en güzel bir ye -
miştir. Içinde kireç ve çelik bu
lunması çileği veremli hastala -
ra tavsiye ettirir. 

Romatizmalı, kara ciferleri 
yolunda işlemeyen, safra yolun· 
da yahut böbreklerinde kum bu
lunan kimseler her e:ün dört, 
beş yuz ~ram çı ek yıyerek .. m-
dan foyda bulurlar. 

Çileğin arasına karıştığı ve 
"dört yemi, r~eli .. denilen bir 
tatlı vardır ki - şeker ti.aı>taııg ·
na tutulmuş olmamak şartile -
tadına doyulmaz: Her b:rin ien 
birer kilo olmak üz:ere çilekle 
kirezi, dai çileğini (ahududu) 
ve frenk üzümünü dört kilo toz 
şekerle karıştırdıktan sonra, 
beş altı dakika kaynatımz. Da -
ha sonra üç dört saat hafif ateş
li bir fırında tutunuz ... 

Çilekten hatıra gelebLtecek 
bir zarar, yıkanmadan yenildiği 
için onun topraktan getırcbile
ceği mikroplardır. Bereket ver
sin ki, çileğin kendisi mikropla
rı az çok öldürür. Bir kere, çile
ğin suyu kara humma mıkrop -
larının çoğalmasına engel ı>ldu
fu tecrübeyle sabittir. Kayna -
mış su ile yıkanmak çile'.;i.1 ü -
zerinde bulunabilecek mikropla
n yok etmeğe yetişir. En ıyisj 
çileği yemezden bir sa~t önce 
kırmızı şarap içerisine kovırak 

bu kadar bakmasında hiç bir 
hususi kasdı yoktu. Bunda bir 
zevk duyuyordu; çocuklarla ve 
Julien'le beraber kelebek avla
madıf'ı saatleri Elisa ile oturup 
elbiselerini düzeltirdi ve böyle 
yapmakta hiç bir gizli düşünce
si yoktu. Verrieres'e bir kere
cik citti, o da Mulhouse'dan ye· 
ni ıetirildiğini duyduğu yazlık 
elbiseler almak içindi. 

Verc-y'ye, akrabalarından 
genç bir kadını davet etti. Ma
dame de Renal evlendiiinden 
beri, vaktile Sacre-Coeur ma
nastırında arkadaşı olan ma· 
<lame Derville ile ahbablıfmı 
yavas vavu daha ilerletmisti. 

Madame Derville, kuzirunin 
çılgınca fikirleri dedif'i şeylere 
pek gülerdi. "Yalnız olsam. 
böyle şeyler hiç aklıma gel· 
mez" derdi. Paris'te olsa birer 
saillie (1) denecek olö.n bu bek
lenilmedik fikirleri madame de 
Renal, kocası ile olduğu vakit, 
bir budalalık etmiş gibi utanır-

( 1) Saillie, birdenbire, irticalen 
söylenen nükte; hazırcevablık. 

istanbuldan Tayyareyle Berlin 
Almanya'ya yaptığım yirmi 

günlük bir seyahatın intibaları
nı yazmak için iki yol vardı: 

1 - Gördüklerimi lier gün 
yazmak. 

2 - Not alarak intibalarımı 
avdette anlatmak. 

Ben ikinci yolu takip ederek 
bu seyahat hakkındaki intiba
larımı umumi şekilde avdette 
yazmağı daha faydalı buldum. 
Uzun tetkik mekaleleri yazacak 
değilim. Fakat bu dağınık not· 
larla okurlarnna yeni Almanya 
hakkında umumi bir fikir ver
meğe çalışacağım. 

Tayyare ile seyahat 
Almanya'ya yaptığmuz seya

hatın Berlin ile Hamburg ara
sındaki küçük bir kısmı istisna 
edilecek olursa; heyeti umumı· 
yesi tayyare içinde yapılmıştır. 
Bize tahsis edilen üç motorlu bir 
Junkers tayyaresi ile Breslaw'. 
dan Dresden'e, oradan Münih'e 

' Köln şehrine, Krupp fabrikası· 
nın şehri olan Essen'e, Hano
ver'e ve Berlin'e gittik. Bertin 
ile Hamburg arasındaki seyahat 
hazan saatt,e yüz altmış kilo
metreyi bulan Yıldırım ekspresi 
ile yapıldı. Sonra gene trenle 
Berlin'e döndük. Ve Berlin'den 
memleketimize avdetin Sofya'
ya kadar olan yolculuğu da ge
ne tayyare içinde yapıldı. Bu so
nuncu kısnn tayyare yolculuğu
nun en uzun kısmı idi. Bertin'· 
den sabahleyin saat yedi buçuk
ta hareket ederek Viyana'ya ka
dar 520 kilometrelik yolu iki sa
at on dakikada Katettik. Orada 
yirmi dakika dinlendikten son
ra yolun Budapeştc'ye kadar 
olan ikinci merhalesini geçtik. 
Sonra Belgrad'da durduk veni
hayet saat tam üçte Sofya'ya 
geldik. 

Junkers'in 52 modeli deni
len üç motorlu tayyare saatte 
tam iki yüz kırk kilometre ka -
tetmektedir. Tayyarenin içinde 
on altı koltuk vardır. Binaena-
,._, ·--·· -·- .,, -·- ----- --
çok ta eşya taşıyabilir. 

Tayyare ile Avnıpa'da ilk 
defa olarak seyahat etmiyo
.-ıı"' 1 O?li snlmda şimdi Cidna 
denilen Franco - Rouıeıı ha.Ltı 
açıldığı zaman, !stanbuldan Pa
ris' e kadar tayyare ile uçmuş. 
tum. O zaman tehlikeli bir ma
cera cibi görünen tayyare yol
culuğu §imdi Avrupa'da rahat 
ve seri bir seyahat şeklini almış
tır. 

Seyahatte yolcunun aradığı 
üç şey vardır: 

1 - Emniyet. 
2 - Rahatlık. 
3 - Sür'at. 
Bunların her üçü de temin 

edilmiştir. Gerçi gazetelerde çı-

bir saat öylece bırakmaktır Çi
lefi temizlemiş olan şarap, <: ·ıe
~i yedikten sonra, tehlike.:1izcc 
içilebilirse de, o şarabı içm~se -
niz daha iyi olur. 

Lokman Hekim 

dı; fakat madame Derville'in 
yanında bulunması ona cesaret 
veriyordu. önce düşündükleri
ni ona çekinerek söylerse de 
fakat yalnız kaldılar mı, ma
dame de Renal'in ruhuna bir 
canlılık gelirdi; böyle zamanla
rında, kimseyi görmeden, ara -
larında konuşmaktan başka hiç 
bir eğlence çıkarmadan yaşa
dıkları uzun uzu:ı saatler birer 
an gibi gelip geçer ve oıılan şen 
şatır kılardı. Fakat bu seferki 
~elişinde akıllı, uslu madame 
Derville kuzinini her zaman 
irinden çok daha az neşeli, ve 
çok daha bahtiyar buldu. z 

J ulien de, bu Vergy köyüne 
geleli beri gerçekten bir çocuk 
oluvermişti ve kelebek koğala· 
maktan o da talebeleri kadar 
zevk duyuyordu. Uzun zaman 
kendine cebredip kurnazca po· 
litika peşinden koştuktan son· 
ra böyle dünyanın en güze) 
dağları ortasında, insanların ba
kışlarından uzakta, yapa yalnız 
kalrverince kendini, o yaşta 
gönlü pek de sarıveren yaşama 
z.evkine kaptırmıştı; madame 

kan bir çok tayyare kazaları 
berleri karşısında tayyare y 
culuğundan korkanlar çokt 
Ancak tayyare kazaları her ha: 
gi nakil vasıtasının kaza) ar 
dan daha çok değildir. Tutul 
istatistikler göstermiştir ki ta, 
yare yolcuları arasında ka 
nisbeti diğer nakil vasıtaları 
hele otomobil yolcuları arasın 
daki kazadan çok azdır. Bilhal 
sa birden fazla motorlu tayyar 
ler kaza ihtimallerini hay 
azaltmıştır. Motorlarından bi 
ne arıza olsa, bir tayyare diğ 
motorları ile ve hatta tek motg 
ile yoluna devam edebilir. BÜ 
tün motorları dursa, irtifam 
beş misli genişliğinde bir mes 
f e içinde her hangi bir noktay 
konabilir. Mesela tayyare bi 
beş yüz metre irtifaında uçars 
yedi bin beş yüz metrelik bir da 
ire içinde kendisine inecek m ·· 
nasip bir yer bularak yere kon 
bilir. Bu suretle kaza ihtimalle 
ri hayli azalmıştır. 

Rahatlığa gelince; gerçi ya 
zın vapur kadar rahat değildi 
Fakat denizin dalgalı olduğ 
zamanlarda her halde tayyar 
müreccahtır. Bu bakımdan tre 
ile tayyare arasındaki mukaye 
seye gelince; tayyarenin tren 
den kıyas kabul etmiyecek de 
recede daha rahat olduğun 
Sofya'da trene bindiğimiz za 
man anladık. 

Sür'at hakkında tayyare hiç 
bir vasıta ile mukayese kabul 
etmez. 

Böyle emin, sür'atli ve rahat 
bir nakil vasıtasından memleke
timizde daha çok istifade edil· 
mediğini düşünerek üzüldük. 
Yol ve şimendifer yapmak uzun 
zamana mütevakkiftir. Fakat 
büyük şehirler arasında munta· 
zam tayyare nakliyatı temin et• 
mek için sekiz on tayyare kafi
dir. 

Lim•n kadrosu 
Muvakkat kadro ile idare e

dilmekte olan rıhtım ve liman u
rnum müdürlüğünün temelli 
kadrosu hazırlanmış, Kamutaya 
verilmi~tir. y eru kadroda hiç bir 
değişiklik yapılmamıştır. Li· 
man ve nhtım umum müdürlü· 
ğünün Ekonomi bakanlıı?ın• 
bağlanması işi de son safhaya 
gelmiştir. Yapılan tetkikler ida· 
renin Ekonomi bakanlığına bağ 
lanmasmm faydalı olacağuu 
göstermiştir. 

Veni bir kulup kuruluyor 
Modada büyük bir denizcilik 

kulübü kurulmaktadır. 15 hazi· 
randa açılacak olan bu kulüp, 
geniş bir denizcilik faaliyetine 
imkan verecektir. Kotralar, mo
torsuz yelken kullanmağa mah· 
sus tekneler, futa ve sandallar 
hazırı anmaktadır. 

de Renll'den korkacak bir şeY 
olmadığını insiyakı ile seziyor .. 
du . . 

Madame Derville gelir gel· 
mez ] ulien onunla bağdaşabııe .. 
ceğini anlamıştı; hemen onu, 
ceviz ağaçları altmd..l yeni açı .. 
lan yolun ta ucuna götürüp ora .. 
dan görülen manzarayı seyret .. 
tirdi; doğtusu o manzara, Is • 
viçre'nin ve !t.ılya göllerinin 
çok kişileri hayran eden manza· 
raları kadar güzel, belki onlar" 
dan da üstündür. Birkaç adııfl 
ötede başhyan dik •• macı tıf" 
manrrsanız, ik tarafında deriI1 
uçurumlar bulur.an, ta Lnnae' 
kadar meşe ağaçlarJ arasındıfl 
biden bir yola varırsınız. sırrı· 
di bahtiy: · serbest, h ıtta bu11" 
dan da fazla bir ~ey, evin sult~" 
m olan Tu1ien manamc rle. Re" 
na1 ile madame Dervi11e'i işte 
bu yalçın, dik kayaların tepel~: 
rine götürüyor ve onların bu u 
vi manzaralar karşısındaki haY" 
ranhklannı hazla seyrediyordtJ. 
Madame Derville: 

1 [Arkası vttr Q 
N.AP. 1 
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MÜZEYi 
1 
~ünya müzeleri içinde değer

crı pek büyük olan müzeleri· 
llıiz vardır. 
Dünyanın her tarafından akın 

~kı_n gelen seyyahlar bu müze
. e~1 kanş karış geziyorlar ve 
:Çındekilerini bizden iyi biliyor-
ar. Bizim müzelerimize nekadar 
lakayt olduğr::1uzu anlıyabil
llıek için şunu söylemek kafi 
telecek ki hiçbir milletin müze
'i bizim müzelerimiz kadar ten
lıt değildir. 

Avrupada halk tatil günlarini 
llıüzele~de geçirirler. Çocukları
~~ ellennden tutup müzeye gö
türen babalar, bir larık taş par
çası karşısında izahat veren 
tnürebbiyelere, talebelerini etra
fına almış ders veren hocalara 
bir lahtin çatlağını pertevsizle 
tetkik eden ihtiyar profesörlere 
raslanır. 

Müzeler orada adeta birer 
gezinti yerleridir. Bizde Çırpıcı 
Çayın, Kağıthane gibi halkın 
curna günleri akın ettiği yerler 
~ar,dı_r Y.a ! işte orada pazar gün-
~rını de halk müzelerde geçi

tır. Bizde sinemaların ve stad
:r'~~un kalabalığı gibi orada da 
~Uzelerin kalabalığı ve saltana-

vardır. 

ı ~~zeye gitmek yalnız alim
~r.. ıçın lüzumlu bir şey değil. 
ı_. Uze herkesin istifadesi ve zev-
~ı .. 
h ıçındir. Her insan, her sınıf 
e~lk orada kendisini alakadar 
~ bir şey bulur. Bu sütun-

PARıSTE 1 
iKi MÜZE .........._ _____ _ 

sa~arist7. b~şhca iki .~od~rn 
8 at muzesı vardır. Bırı Luk
;n-ıburg müzesi, diğeri Pöti 
i~e'. ~irincisi, kültür bakanlığı, 
f ncısı Paris belediyesi tara· 
c~~dan idare edilmektedir. An
:p ... gerek Lüksemburg, gerek 
l1 Otı :Paıc müzeleri, çok eskiden 
ş~~ldıklan için, yeni müz~cilik 
llith anna uygun defildırler. 
ve assa, salonları pek ms.hdut 
ttıu~e~ dar olan Lüksemburg 
n esı, daima artmakta bulu-
ba.rn tnodern san'at kolleksiyon-
.. Inı ' • 11' ıstıap edemiyordu. 

tis ~ansa kütür bakanlığı ile P~
Şeh . e.lcdiyesi uyuşarak, Parıs 
!la :•nın san'at şerefi ile müte-
ltc:ı.~ıp iki yeni müze yaptırmak 
ler arını vermişlerdir. Bu müze
tcho. Ço~ geniş salonları, son sis-
~ ~y .• 

Stilleri ~l tertibatı, ve mı~ar~ 
t'Q\i ı e dünyanın en guze 
b ~ele . a· tan rı sırasına geçecekler ır. 
inşa Y~a. Yahut karşı karşıya 
~taıu~dılccek bu iki müze, 193! 
lilcicJ:ısaı Paris sergisinin yenı: 

den biri olacak ve sergı 

GEZELiM 
larda biz karilerimize müzeleri
mizi tanıtmak vazifesini üzeri
mize aldık. 

İstanbulda: Asan atika mü· 
zesi, Topkapı sarayı müzesi, 
Askeri müze, İslam eserleri mü
zesi, eski şark eserleri müzeleri, 
Ayasofya müzesi diye birçok 
müzelerimiz var. Bunlardan si
ze bu haf ta asan atika müzesin
den bazı resimler veriyoruz. 
Bunlar müzemizin büyük zen
ginliği yapan binlerce eserden 
birer daqıladır. • • .,. 

Asarı atika müzeleri, üç bina
dan ibaret bir gruptur. Bu bina
lardan en büyüğünün alt katı, 
Yunan, Roma ve Bizans heykel
traşi eserleriyle doludur. 

Müzeler 1 nisandan itibaren 
20 eylUle kadar saat 10 dan 17 
ye kadar - 1 teşrinievelden 31 
marta kadar saat 16 ya kadar 
herkese açıktır. 

Cuma günleri 13 te açılır. 
Yalnız sah günleri kapalıdır. 
Müzelt": idaresi son zamanlarda 
resimli bir rehber vücuda getir· 
miştir ki, bu rehberle ~üze ge
zilirse pek istifadeli hır zam~n 
geçirilmiş olur. Hatta rehbenn 
fransızca, almanca nüshaları da 
hu:ırlanmaktadır. 

Müzelere gidiniz! Müzef r .-

mektepten istifadeli, sinenr '1 

daha eğlencelidir. ~skileri~ 
yaptıkları bilinmed~k~e yen~ ı. 
şey yapılamaz. Sızı, hepınız 
müzelere davet ediyoruz. 

Fatihin okuduğu 
Medrese 

• 
Manisada Muradiye camitnin 

yanında bir medrese vardır. Bu 
medresede Fatih Mehmet, ders 
okumuş. Kıymeti yalnız bu. k~- : 
dar değil, Sinanın da e.sc:_nchr. 
Vilayet, mimari ve tarıhı kıy-
metini göz önüne alarak ?u 
medreseyi müze haline getır· 
nıek istemiş, ldarei Hususiye 
bütçesine de bu iş için tahsisat 
konmuş, memnuniyetle haber 
aldık. 

ile beraber küşat edileceklerdir. 
Amerika, Almanya Holland~ ~e 
İngiltere modern müzelerının 
yanında üçüncü dereceye düş -
müş bulunan Fransız müzecili -
ö-i bu eseri ile tekrar layık ol
d~ O-u mevkii alınış bulunacak· 
tır ~ yarım asırdan beri en kuv
vetli sa 1' at cereyanlarının oca· 
ğı olmuş, en kuvvetli modern 
san'atkarları yetiştirmiş olan 
Fransa için Lüksemburg ve Pö
ti Pale müzeleri adeta yüz kara-
sı idiler. Bu suretle bu boşluk 
da giderilmiş olacaktır. 

lGÜ·ZEL SAN'ATLAR 
- - ~ 

ISANAT 1 
HABERLERi 

Ankara 
Resim sergisi 

Ankarada resim sergisi açılı· I 
yor. Ayın 16 smdan 18 ine ka
dar bütün ressamlar, İstanbul 
Halkevi Güzel San'atler Şube
si olan Alay Köşküne tablola
rım götürecekler. Resimler top 
!anacak. Ankaraya gidecek, o
rada Sergi Evi salonlarında ha
ziran içinde açılacak. Ressam
lar şimdiden Alay Köşküne gi
derek birer iştirak varakası al
maktadırlar Bu seııe sergi için 
yeni bir talimatname hazır'an
mıştır. Bu serginin yeni tali
matnamesini aynen koyuyo-
ruz. 

Sergi talimatnamesi 
1 - Güzel San'atler birliği 

resim sergisine her san'atkar 
iştirak edebilir. 

2 - Sergiye en çok 7 eser ka· 
bul edilir. 

3 - Eserler muntazam çer· 
çeveleruniş, piton ve ipleri ha· 
zırlanmış asılabilecek halde bu
lurunalıdır. 

4 - Eserler jüri tarafından 
tetkik edilerek kabul edilir. 

S - Jürinin tetkikinden son
ra reddedilen eserler iki elin 
zarfında geri alınmadığı tak
dirde ziyaından tertip heyeti 
mes'uliyet kabul etmez. 

6 - Sergiye iştirak edenler
den: Her eser için asma, nakil 
ve satılan eserlerden alınacak 
masraf karşılığı yüzde miktarı
nı idare heyeti tayin eder. 

7 - Birlik resim şubesi bü
tün eserlerin iyi muhafazasını 
temin etmekle beraber kayıp, 
yangın ve nakliyat dolayısile 
vaki olacak zararlardan mes'u
liyet akbul etmez. Istiyenler 
kendi hesaplarına eserlerini bır 
şirkete sigorta ettirebilirler. 

8 - Gazetelerde ilan editen 
kabul günlerinden sonra getiri
lecek eserler sergiye girmez ve 
kataloğa yazılmaz. 

9 - Katalog jüri günü tesbit 
edilir, ilave ve tadilat kat'iy~:en 
yapılamaz. 

10 - İştirak eden san'atkar, 
teşhir edeceği her eserin arka
sına kendi ismile tablonun is
mini bir etiket üzerine yazıp iyi
ce yapıştınnağa, ayrıca da is
mini, ikamet adresini ve eseri
nin ismi ve fiyatım, iştirak va
rakasına okunaklı yazmağa ve 
yukardaki şartlan kabul ettiği
ne dair imza etmeğe mecbur
dur. Aksi takdirde eserleri ser
.,.iye girmez. 
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Tenisçi Sedadın resmini gö
p de yanlışlıkla spor sayıfa

smdan "Güzel San'atlar, ,sayı
fasına girdiğini sarunayın. Bi
zim meşhur tenisçi Sedadımız 

ayni zamanda muktedir bir mi· 
mardır. Adliye sarayı projesi 
müsabakasına giren mimarlar 
içinde o da vardı. Birinciliği 
Asım Kömürcüoğlu kazanmıştı. 
Projesinin resmini geçenlerde 
koymuştuk. Bu müsabakada Se
dadın diğer iki arkadaşı ile bir
likte yaptığı proje de birinciliği 
kazanan projeden aşağı kalmı

yacak güzelliktedir. Bu münase
betle sevimli tenisçi mimarımı
zın fotoğrafını spor sayıfasm

dan alarak Güzel San'atlar sa
yıfasına bilerek ve 1stiyerek koy-
duk. · 

Tireden bir 
iki tire 

Burada resimlerini gördüğü
nüz eserler, Tirenin eski devir
lerden kalma zenginliklerinden 
birkaçıdır. Tire, Anadolunun 
garbında, izmirin güzel bir ka
zası. Ona "Yeşil Tire,, diyorlar. 

Tabii güzelliginden başka ta
rihi kıymeti de büyük. Yedi te
pe üzerinde kurulmuş devrine 
ait eski bir Türk şehri. 

Tirenin tarihini bir parçacık 
eşeliyelim ki, hem eski bir Türk 
şehrinin başından geçenleri ?ğ
renmiş, hem bu sayede bu rcsım
lerin de manasını daha yakın
dan anlamış olabilelim. 

Tire milattan önce Eti ve 
Lidyalıların küçük Menderes vi
Iaveti merkezi idi. Milattan ev
ve·ı ı 100 senesi başlarına 

0

doğ
ru Eti sülalesinden Heratliler 
in idaresine geçmiş sonra da 
Tire valisi bulunan meşhur Ji
ges, Heratlilerden · Kandavulu 
tahttan indirerek Lidya devleti
ni kurmuş. Bıi inkılapta Tire 
mühim rol oynamış. Milattan 
650 sene evvel Kiminililerle Lid
yalılar arasında yapılan muha-
rebede Jiges ölmüş Kiminililer 
de Lidyeyi almışlar. Tabii bu 
arada Tirede Kiminiler'in eline 
geçmiş oluyor. Tirenin bu yeni 
sahipleri Asurilerle kavgalı 

imişler. Aralarında bir muhare
be olmuş ve Tire tekrar Lidya
lılann eline geçmiş Lidya hü
kümdarı meşhur Krezüs İranlı
larla çarpışmış, bunun netice
sinde de Tireyi İranlılar almış
lar. Sonra Makedonyalılara kıs
met olmuş. Büyük iskenderin 
ölümünden sonra da sıra ile Si
lifkelilere, Suriyelilere, nihayet 
milattan 190 yıl evvel Berga
malılara geçmiş. 

Tire, (Bergama) idaresinde 
iken refaha kavu~muş ve ilmü 
irfan merkezi olmuş. Bu devirde 
Tirelilerden büyük adamlar ye
tişmiş. Fakat sonra Bergama 
kralı Atal'in ölümiinden sonra, 
(Milattan 133 yıl evvel) Tireyi 
Romalılar ele geçirmişler. 

Romalrlar burasını ticaret ve 
medeniyetçe Anadolunun en ile
ri bir şehri haline getirmişler. 
"Efezus,. şehrinin zenginleri. 
Tireyi göklere yükselen sağlam 
ve güzel saraylarla, büyük bi . 
nalarla süslemi~ler. Bağlariyle, 
bahceleriyle nefis sulariyle Tirt> 

SEN-

5 z 
H A · 

YAT 

Genç bestekarlarımızdan r ~ 
ret Rıfkı Hergüner bundan ... v
v~! radyoda açılan bir "Tango,, 
musabakasını sensiz hayat isim
li tangosu ile kazanmıştı. N usre
tin tangosunu her akşam radyo-
da dinliyorsunuz. Gramofonu
nuz varsa Sahibinin Sesi pla
ğında da bu güzel tangoyu 
zevkle çalıyorsunuz. Dün, bu 
tangonun notası temiz bir tahı
la basılmıştır. Çalarlarımıza tav
siye ederken genç san'atkann 
bir de resmini koyuY.oruz. ...-. 

tam bir sayfiye şehri olmuş. Mi
lattan 262 sene sonra büyük bir 
zelzele olmuş ve tekmil o g.iizel 
binalar, kaşaneler paramparça 
olmuş, yanmış, yıkılmış, harap 
olmuş. Bu devirden kalma 
eserlerin kırıntıları bugün üze
rinde Tireye "Yeşil Tire,, dedir
ten üzüm bağlarının bulunduğu 
toprak altında bulunuyor. Ev
velki sene bir kazıntıda çıkan 
heykeller, lahitler İzmir müze
sine konmuştur. 

Tire 252 sene Büyük Roma 
Devletinin idaresinde kalmış, 
sonra Şarki Romanın idaresine 

'geçmiş. 441 de Hünler alınış ve 
birkaç sene sonra tekrar Bizans
lıların olmuş. Bizanslılarda iken 
Tire, koyu bir hıristiyan şehri 
haline gelmiş, her yerde kilise
ler, ayazmalar, manastırlar ya
pılmış. 697 de arapların, 718 de 
tekrar Bizanslıların eline geç
miş, nihayet Selçukiler almış· 
lar. Bundan sonra Bizanslılarla 
Selçukiler burada mekik doku
muşlar. (60) sene böylelikle Bi
zanslılardan Selçukilere Selçu
kilerden Bizanslılara geçmiş 
durmuş. · 

Nihayet Aydın ofullanndan 
Süleyman Beyin merkezi hüku
meti olmuş işte bu devir Tireli
lerin pek bahtiyar · olduğu bir 
zamandır. Zira o zaman Tire. 
hem ilim ve irfanda ilerlemiş, 
hem de iktısadi düzgünlükler 
sayesinde zengin olmuş. Tire
nin her tarafını mamureye çevir
mişler. 1390 da Osman oğulla· 
nndan Ytldırım Beyazıt Aydır 
oğlu ülkesini Tahsin beyden al 

TiYATRO 

İstanbul Halkevinin idare et-
tiği tiyatro mektebinin daha ve

! rimli bir hale gelebilmesi için 

ı 
mektebe bu sene 6000 lira tah
sisat konmuştur. Bu para geçen 

1 ~ene iki bin lira imiş. Bu suret-
le burada çalışan san'atkarlara 
biraz daha genişçe bir yardım 
temini mümkün olabi1ecek. 

Halkevi temsil şubesi, hafta -
nın her pazartesi akşamı temsil 
vermektedir. Günlerden pazar
tesiyi seçmelerinin sebebi, pa· 
zartesi günleri şehir tiyatrosu 
tatildir. Halkevinin tiyatrosu 
istemiş ki, pazartesi gecesi şe
hir tiyatrosuz kalmasın. Sade 
bu kış Alayköşkünde ( 45) tem
sil vermişler. Şimdi 1 haziran
dan itibaren yeni geniş bütçesile 
harekete geçecek olan Halkevi 
tiyatrosu, her gece temsil vere
bilmek için bir program hazır
lamaktadır. Tiyatro, her akşam 
bir kazaya gidecek ve şehrin 
muhtelif yerlerinde temsiller ve
recek. 

mış ama, 1402 de Timurlenlt 
gelmiş. Tireyi de zaptedivermiş. 
Timurlenk lzmiri Rodos şöval
yelerinden geri almak için Tire
yi karargah yapmış. 

Timurlenk Anadoludan çıkar 
çıkmaz Mehmet Çelebi gelmiş 
Tireyi zaptetmiş. Artık bundan 
sonra İzmir valisi Cüneyd, Bed
rettin Simavi sonra Murat vel
hasıl elden ele geçmiş. 

Tabii bütün bu didişmelerde 
Tirenin rahat ve huzuru kalır 
mı ya? Elbette memleket çok 
sarsılmış. 

Görülüyor ki, bu kadar devir 
ve idare değiştirmiş bir şehir 
olması itibariyle Tire dikkate 
değer bir yerdir. Fatih Mehme
din İstanbulu fethinden sonra 
Tireden 65.000 kişi istanbula 
göç etmiş ve Vefa tarafına yer
leşmiş. Bunun için V efahlar as
len Tirelidir. 

Bugün Tirede Aydın ve Os
man oğullarına ait gayet değerli 
abideler vardır. Fakat bunların 
bir kısmı ihmal yüzünden şüp
hesiz ki harap haldedir. Haber 
aldık ki pek yakında Aydın oğul 
larına ait Yahşi Bey çamii 
memleket müzesi yapılacakmış. 

Orada bir de yeni cami var ki, 
mimar Sinanın krokisinden alın· 
mış olduğu söylenir. 

Tirede Yoğurtlu oğlu Meh· 
met Paşa, Rum Mehmet Paşa, 
Y eniceköy camileri gerçi pek 
harap bir haldedirler ama araş
tırılmaya, tetkike değer şeyter-
1 i r Bu camilerin yakın bir za-

da tamir edilmesini temcn-

Tirede Yeşil imaret camiinin 
iç kapılarmdan biri 
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ikinci Muradın Ölümü Trabzon İmperator.unu 
Sevindirmişti. Fa kat Bizans İmperatoru n un 
Nedimi İçin Bu Bir Matem Olmuştu! 

Trabzondaki Ayasofya Camiinin eski bir resmi 

r Traozon Imparatoru, bu söz
leri şakrak kahkahalarla karış • 
tıraraş söylemişti. Zira o, Bi -
zans tarafından satın alınmış O· 

lan vezirlerinin bu ikinci Mura
dı daima Trabzon üzerine sal -
dırtmak istediklerine emin bu -
lunuyordu. Ve hakikat te böyle 
oldu: 

Edirne sarayında veya Dime· 
toka~daki av köşkünde ikinci 
Murat Kostantiniye üzerine söz 
düşürdükçe Çandarh ailesinden 
olan sadrazamı derhal o bahsı 
kapatır ve ortaya Karadeniz 
Rum İmparatorluğunu "haritai 
ilem,, den sildirecek tedbirler 
koyardı. Vezir ile padişahın her 
gizli konuşmasını kelime kaçır
maksızın haber aldığı için "Ka
loyanis,, o ane kadar hep kuşku
lanarak ve korkulu rüyalar ge
çirerek yaşamıştı • 

Trabzon sarayının Edirne ve 
Dimetoka'da bin zeki casustan 
daha kıymetli işler gören bir 
kulağı vardı: 

Padişah ikinci M uradm zev
celerinden biri ... Sultan "Mari • 
ya,,. 

Ve, Kosova galibi hüdaven -
digar Murat ile Niğebolu galibi 
Yıldırım'ın torunu olan bu Ka
ratavuk ovası kahramanı İkinci 
Murat, bir ortodoks hıristiyanm 
kızı olan Mariya'yı da dinini de
ğiştirmeğe cebretmemişti. 

Mariya Sırpların meşhur kra
lı Jorj Bırankoviç'in kızıydı, a
nası ise bir Trabzon prensesi idi 
ki, işbu hatun "Kaloyanis,, in 
ana baba bir bir kız kardeşi idi. 
Yani "haşmetlu Kaloyanis haz-
retleri,, Türk lmparatoru ikinci 
Muradın sevgili zevcesi Sultan 
Mariya'mn öz dayısıydılar. 

lşte, bütün olup bitenleri, 
Çandarlınm, başına nasıl bir ço
rap ördürmeğe çalıştığını ve 
hatta daima onu dinleyen ikinci 
Muradın, zaman zaman, Kom. 
nenos'lann hesabım görmeğe 

karar verir gibi oluşunu hep bu 
Mariya Sultan Trabzona ileti -
yordu. 

Sırp prensesi çok nazik, ki • 
bar, tatlı ve zeki bir kadındı. 
Kocasının saltanatından beze • 
rek, memleketinde sade bir va • 
tandaş gibi yaşamağa karar ver 
diği günlerde kısa müddetler 
için yerine geçen oğlu Mehrne
din düşüncelerini de sezip kav • 
ramıştı ... Bittabi bunları da da
yısına bildirmiş bulunuyordu. 
~unun için Türk İmparatoru -
nun ölilmüne çok seviniyordu 

[ Bu Cami 1245 yılanda Trabzon lmperatoru bulunan 2 ci 
Maouel Kamneı oa tarafından kilise olarak yaptmlmıtbr.J 

Kaloyanis... bir çok müşkülleri halletmiş ol-
Ooh ... Artık bir parça olsun maz mıydı? Bir defa Sırp sarayı 

rahat yüzü görecekti. Kostanti- Bizansa göz kula}t olmak mec • 
niyeyi en yıpranmaz ihtiraslı ve buriyetini duyacaktı. Sonra ye
sağlam iştahlı bir genç hüküm- ni hükümdar ikinci Mehmet, ha
dan bile doyuracağını ve böyle hasmın onbeş uzun sene beraber 
bir hükümdar olacağını tahmin yaşadığı ve hürmet ettiği bir 
ettiği yeni sultanın evvela Kos- kadını tahtından, tacından mah
tantiniyeyi zapta hazırlapacağı. rum etmek için bir parça düşün
nı, sonra Bizansa snldıracağını mege lüzum gönnez, şu yıkık 
ve Kostantiniyeyi zaptettiği evli Bizansa bir ölüm yumruğu 
takdirde bu muhteşem lokmayı indirmeğe karar verirken bir 
kafi görerek gözünü Anadolu • parça merhamete gelmez miy -
ya çevirrniyeceğini zannediyor- d' :> 

ı. 

duVe şarkta büyük bir kuvveti Nihayet Mariya Sultan bir 
temsil eden bir başka Türk pa- Trabzon prensesi idi de. İkinci 
dişahma yani Uzun Hasana sır- Muradın ordularını yıllarca 
tını dayadımı Komnenos'ların Trabzona saldırmaktan alıkoy. 
istikbalini bir sağlam kazığa muş olan yeğenine acaba, bir 
bağlamış olacağına inanmış bu- tehlike anında elini uzatmaz mı 
lunuyordu. idi? 

Fırançes ise ikinci Muradın 
ölümünden, babasının ölümünü 
haber almış bir çocuk matemi 
duymuştu. Zira tıpkı Kaloyanis 
gibi Fırançes te biliyordu ki 
Manisa beyi genç Mehmedin 
Edirne sarayına girmesi ve 
Türk !mparatorluğunun ku -
manda mani vetasım eline alma
sı demek, Teodos surları önün
de tarihin Bizansa dehşetli bir 
imtihan geçirtmesi demek ola • 
caku . 

Babasının saltanatı terkedip 
bir kenara çekilmek istediği 
günlerde, Edirneye gelir gel -
mez bu gencin ilk işi, Kostanti
niyeyi zaptetmek için hazırlan
mak olmuştu. 

O gece uyuyamamıştı Fıran
çes ... Sabaha kadar düşünmüş
tü: 

"Ne uğursuz bir seyahatti 
bu ... Bu kötü haberi öğrenmek 
için mi günlerce Karadenizde 
dalgalar ar~sın~a ç~lkamp dur
muştu. Ustune ustelık bir de re-
zil olmuştu. Kaloyanis'in Bi -
zanstan bahseden her sözü, hü
kümdarına karşı savurulmuş bir 
hakarete benziyordu. Trabzon 
Imparatorunun kızından ümidi 
kesmek lazımdı. Israr etmek 
beyhude olacaktı. 

O zaman zeki nedimin hatırı
na bir fikir geldi: 

"Acaba Kaloyanis'in kızma 
giydirmek istediği tacı ikinci 
Murattan dul kalan Sırp pren -
sesine giydirmek mümkün ola
maz mıydı? Madem ki, Kostan
tin bir aşk izdivacı değil, bir si -
yasi izdivaç yapmak vaziyetin
de bulunuyordu, Mariya Sulta • 
m Bizansa VasilisY._a yapmak 

Uykusuz geçmiş bir gecenin 
bozuk siniri ile Fırançes bu su
allerin hepsine kafasında müs -
bet birer cevap bulabilmişti. Bu· 
nun üzerine derhal emri altın • 
daki galerlerden birini Kostan
tiniye'ye doğru yola cıkardı. Bu 
galerin süvarisi nediminin gön
derdiği bir nameyi imparator 
"Dıragazes" in eline teslim et • 
meğe memur edilmişti. (*) 

Françes bu namesinde İmpa
rator Kostantin'e ikinci Mura -
dm dul zevcesiyle evlenmeyi 
teklif etmişti. Sırp prensesinin 
böyle bir teklifi reddctmiyece -
ğini sanıyordu. Bununla bera -
ber, her ihtimale karşı, kendisi· 
nin ibirya taraflarına doğru u
zanmağa karar verdiğini ve !bir
ya 'nın hükümdarı olan Kral 
Geork her ne kadar yan vahşi 
ve kaba saba bir adam ise de ha
rikulade güzel ve onsekiz yaşın
da bir kızın babası bulunduğu -
nu da ilave eylemişti. 

Mariya Sultan bu sırada ellin 
ci yaşına basmış bulunuyordu. 

[Arkası var] 

( l) Fırançes Bizans sarayının deh
lizlerinde uzun zaman boy göstermiı 
bir ailenin çocuğuydu. Babası Impa
ıator İkinci Manuel'in mabeyincile
rindendi, büyilk babası ise İkinci Ma· 
nuel'n oğullarından birinin hocalığı
nı yapmıştı. Fırançes çocukluğunu 
imparator Kostantin Dragazes ile 
birlikte geçirmiş. onunla beraber ay. 
ni hocalardan okumuş, ve bütün ha· 
yatında Draga oğlu için fcdaklr ve 
sadık bir dost olmuştur. latanbulun 
zaptından sonra galiplerin eline esir 
düşen bu nedim, bir Cinevizliye ken· 
disini sattırmağa muvaffak olmuı ve 
1462 yılında Korfo adasındaki Sen 
Elujas manastırına çekilip orada Bi· 
zansın son günlerinden bahseden 
''Tarihi Vak'alar'' adlı hatıralarını 
kaleme almııtır, 

HiKAYE 

Melda' n ı n 
Sevgilisi 

Melda büyük bir mağazada 
satıcılık yapıyordu. Patronları 
aksi bir adamdı. Sabahtan akşa
m a k a d a r müşterilerle 
ayakta uğraştıkları yetişmiyor
muş gibi, kepenk1eri kapadık -
tan sonra saatlarca mal düzel -
tirlerdi. Aldıkları paıa çok az -
dı. 

Her akşam Beşiktaştaki evle
rine gitmek için arkadaşları ile 
Eminönüne iner ve oradan 
tramvaya binerdi. 

Gene bir akşam yanında ma
ğaza arkadaşı Ercüment ve baş
kaları olduğu halde Eminönün
de tramvay bekliyorlardı. Kar
şı taraftan birisi "Ercüment, 
Ercüment" diye seslendi. Bu 
Ercümendin arkadaşı Fazıldı. 
Büyük bir kumaş mağazasında 
çalışan gözde bir muhasipti. Ya
nında bir arkadaşı ve iki kız 
vardı. Ercümendin bulunduğu 
tarafa geçtiler. Ercüment ya -
nındakileri birer birer tanıştır
dı. 

Fazıl ile Melda el sıkışırlar -
ken biribirlerine uzun uzun bak
tılar. Melda'nın yüreği atmağa 
başladı. Fazıl eğildi "Melda ha
nım, dedi, ne kadar güzelsiniz. 
Cuma günü sizi burada bekliye
bilir miyim? Gelir misiniz?., 
Melda şaşırmıştı. Bilmiyerek, 
uykuda söylüyormuş gibi bir 
'peki,. mırıldandı. 

Artık Meldayı bir düşüncedir 
aldı. içinde biribirine zıt iki dü
şünce çarpışıyorlardı. Bir taraf
tan söz verdiğine kızıyor, öbiir 
taraftan içine sıcak sıcak işle -
yen mavi gözleri unutamıyor .. 
du. 
Çarşamba günü gene dalgın 

dalgın işine bakarken yanında
ki kısımda çalışan Zehra bir fır· 
satını bularak yanına geldi. Sp
murtkan bir halle "dün akşam 
beni gene bekletti. Artık bu so
nuncu. Beni aptal yerine koyu
yor. Bir daha beni arasın da 
bulsun,. diye şikayet etti. Yeni 
tanıştıkları bir genç Zehrayı 

çok üzüyordu. 
- Canım belki hasta filan 

olmuştur. 

- Ne hastası? Saygıstzı~ bi
ri. Zaten erkeklerin hangisinde 
saygı var? 

Melda iyiden iyiye kararını 
vermişti. Kat'iyyen gitmiyecek
ti. Hem o kadar düşünmeğe ve 
üzülmeğe de değmezdi. 

Perşembe günü yağmur yağ
dı. Hava berbattı. Öğle tatilin
de Ercüment Melda'ya geldi. 

- Melda, talihe bak, dedi. 
Biz Hasanm otomobili ile Kil • 
yosa gidecektik. Hasan nişanlı
sını götürüyor. Ben de seni gö
türecektim. Eğer yarın hava açı· 
1,ırsa saat birde gelip seni alaca
ğız.,, 

Ercüment Melda'ya kur yapı. 
yordu. Fena çocuk değildi. Fa -
kat Melda'nm hiç hoşuna gitmi
yordu. Soğukluk olmasın diye 
azıcık yüz veriyordu. İşte o ka
dar. 

Kilyosa hiç gitmemişti. Çok 
sevindi. Daha o günden hava
nın açılması için dua etmeğe baş 
ladı. Akşam eve geldiği zaman 
hala yağmur yağıyordu. Anne -
sine, eğer hava iyi olursa Ercü
ment ve arkadaşlarıyle Kilyosa 
gideceklerini söyledi ve biraz 
geç kaldırmasını rica etti. 

Melda'nın annesi uysal, me -
lek gibi bir kadındı. Kızını çok 
sever ve ona büyük bir itimat 
beslerdi. Onun için böyle ufak 
tef ek gezintilere sesini çıkar -
mazdı. 

Ertesi günü Melda uyandrğı 
zaman saat onbirdi. Daha yüzü
nü yıkamadan pencereye koştu 
Havaya baktı. Güneş parıldı -
yordu. Gök yüzü parıl parıl hoş 
bir mavi renkte idi. Mavi - şey 
kadar mavi - şey kadar. O gün 
tanıştığı çocuğun gözleri kadar. 

Birdenbire fırladı. Acele ile 
kahvaltı yaptı. En çok yakışan 
elbisesini giydi. Saat on ikiyi 
çeyrek geçe kapıdan fırlarken: 

- Anne ben gidiyorum, diye 
bağırdı. Birisine sözlüyüm. Er
cüment gelirse gitti dersin.,, 

Eminönüne tam saat birde 
Y.etişti. Acaba gelmiş miY.di?. 

r~ ~~.'1°~ lıJı~t~~ r 
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Kadın Bir Gölge 

Gibidir. Neden? 
İnsan tarihinin iki türlü aile 

tanıdığından geçenlerde bize 
gelen bir mektup münasebcti
le bahsetmiştik. Bir kadın oku
yucumuz Fenerbahçeden Nahi
de imzasile yazdığı bir mektup
ta Matriarcal aileyi merak etti
ğini, bunun ne demek olduğunu 
ve bugün emsali bulunup bu • 
lunmadığım soruyor: 

"Acaba, diyor; anaya güve
nen aile esası fena netice ver
miştir de onun için mi aile şek· 
fi değişmiştir?. Bugün yeryü
zünde efradı kadınla idare edi
len kabile veya cemiyetler yok 
mudur? Bugünkü aile tarzları· 
na göre ananın işi mi, yoksa ba· 
bamnki mi daha mühimdir?" 

Ökuyucumuzun ilk sualine 
cevap verelim: 

Matriarcal ailede aile direği. 
kadındır. Ana, bütün ailenin r -
isidir. Çocuğu o doğurduğu gi
bi büyütmek, beslemek, gıdası
nı temin etmek, bu çocuk yeti
şinciye kadar ona bakmak ana
nın işidir. Baba orada bir ho
rozdan başka bir şey değildir. 
Ailenin himaye edeni bile bu 
yoktur. Bu çeşit ailelere bugün 
yalnız Molinezya'hlar gibi ipti
dai kavimlerde rastgcliyoruz. 
Başka yerlerde, başka millet
lerde artık bu tarz aile kalma
mıştır. Fakat ilk nesillerde bu 
tarzın da pek çok tecrübeleri 
yapıldığı muhakkaktır. Ancak 
bu tecrübelerin insanlığa pek 
hayrı olmamış olsa gerektir ki, 
insanlar, ikincisine atlamışlar, 
medeniyet babaya güvenen ai
lelerin göğsünde doğmu~tur. 

Bütün-maddi ihtiy.aclao.l>a .. 
banın temin etmesi bir zaruret· 
tir. Ana yalnız terbiyecidir. Fa
kat hangisinin eseri daha mü
himdir? Bu suale kolay cevap 
verilemez. 
Meşhur terbiyeci Stuart Mil 

bir eserinde diyor ki: 
"Eğer ben hayatta bir eser 

yapabildimse . bunun temelini 
bana anam öğretti ve ben ese
rimin §ere! ini tamamile anne
me borçluyum." 

* ~ * 
Müjgan imzalı bir mektup· 

tan: 
" ... Sevdim, sevildim. Onun 

da bana karşı derin bir alakası 
vardı. Perestiş edercesine sevi
yordu. Fakat bir gün aksi bir 
tesadüf onun itimadmı suiisti
male uğrattı. O günden sonra 
gördüm ki, bütün hissiyatı de
ğişmiş, itimadı sarsılmış ... Pek 
çok ıstırap çektim. Günlerce 
emniyetini kazanamadım. Vah
şi bir aşkla seviyordum. lzzeti 
ne/simi, gururumu unuttum. 
Ona yalvardım. Ricalarımla 
kendimi ona allettirtemiyor
dum. Sarsılan itimadı geri gel
miyordu. Beni seviyor, fakat 
benden daima kaçıyordu. 

Elim bir vaziyet kar~ısında 
bulunuyor, ıstrrabım günden 
güne arttıkça çaresizlik içeri
sinde .bunalıyordum. Nihayet 
ulak bir seyyahati muvafık bul
dum. Dört ay ondan çok uzak
larda, hiçbir haber almadan ya
şadım ... Şimdi 1 stanbulda onu 
her zamaı. görebiliyorum. Biri
birimizi tanıyalı üç sene oluyor. 

Çok kalabalık vardı. Genci na
sıl tanıyacağım bile bilmiyordu. 
Acaba o kendisini tanıyacak mr 
idi? Kalbi heyecanla çarpıyor -
du. lçinde bir korku vardı. Te -
reddütle etrafına bakarken ar • 
kasından bir ses 

- Hoşgeldiniz, Melda ha • 
mm! dedi. 

Sür'atle döndü, baktı. Fazılın 
mavi gözleri parlıyordu. Fazıl 
"Oh, dedi, kara gözlü imiş.,, 

Biribirlerine uzun uzun ateşli 
sevdalı gözlerle baktılar. 

S. T. 

Günden güne artan bir aşklı 
onu sevdiğimi anlıyorum. Tr 
/iplerim var. Aşk ve evlenmeJ 
teklifleri karşısında kalryorurtl· 
Hatta bugün birkaç erkeğin hr 
yatıma karışmak için hazır ol· 
duklarınr görüyorum. Fa k a t 
onun aşkı gözlerimi bir dumatı 
gibi bürümüş, ben hiçbir şe1 
göremiyor, ondan başkası içirı 
hiçbir tahassüs duyamıyorum ... 
Halbuki onun bana itimadı yok. 
Ne yapayım?" 
Aşkta henüz tecrübesiz olatl 

genç kızların en büyük yanlıf 
hareketleri bir kırgınlık önün .. 
de hemen yelkenleri suya indir• 
mek, yalvannağa, takibe kalk
mak oluyor. Bu, onların büsbü
tün ezilmesine, ezildikçe inle
nesine çıkıyor. Aşkta kırgın" 

''· dargınlık, itimatsızlık, şüı>: 
e o kadar esastır ki, bir ev, ikl 

uirek üstünde durabilir; fakat 
bazı aşklarda bunlardan biri ek• 
silince sarsıntı başlar. Hemeıı 
bütün erkekler kadınların gölge 
ye benzediklerini bilirler: Kaçar 
sanız peşinizden gelirler, ka
çarlarsa peşlerine düşersiniz. 
Müjgan kaçmasını bilmemiş ki, 
sevgilisi peşine düşsün. Bilakis 
o, küçük bir kırgınlık üzerine 
yalvarmağa başlamış', zafını 
belli etmiş. Şimdiye kadar yap
tığı bu hatayı, bundan sonra la
kayt görünerek, hatta taliple
rinden birile de alakadar olma
ğa başlamış gibi görünerek ta
mir etmeğe çalışmalıdır. Eğet 
karşısındaki onun yanlış hare• 
ketini görerek başka birine 
bağlanmamışsa çok çabuk geri 
dönecektir. 

;.;;,,;.--..::;;....,...,~ ... "-":i*~-~ 
Kadınlara karşı bazan lü• 

zumsuz gururlar, çok kere bit 
sevgiliyi kaybetmeğe mal olur. 
Küçük düşmeksizin ve miskin
leşmeksizin kadının karşısında 

Aciz ve zayıf görünmenin fay .. 
dası vardır. 

N. 1. F. imzalı mektup böyle 
bir gurur yüzünden aşkını kay· 
betmiş görünüyor. Hikayeyi 
okuyalım: . 

"llk gezintimiz esnasında 
onu benim gibi ba§ka birinin de 
sevdiğini söyledi. Benbirimizİ 
tercih etmesini istedim. Bu söz
lerim üzerine beni tercih ettiği• 
ni söyledi ve o gün için bana 
kaqı kabil olduğu kadar müsa
mahakar davrandı. On beş gün 
sonra bir gezinti teklif ettiğinı 
zaman cevap olarak bana bit 
mektup verdi. Bu mektupta mü• 
nasebetimizin kesilmesi lazım· 
geldiğini, çünkü öteki adamı 
sevdiğini yazıyordu. Hayret et:. 
tim ve bunu. bir latife telakki. 
ederek bir mektupla böyle ağıt. 
latilele! yapmamasınr rica et
tim Cevaben yazdıklarının heP 
doğru olduğunu bildirdi. Bunıırı 
üzerine haysiyetimi kurtarmak 
ve galip bir vaziyete geçmek 
için müteazzımane bir mektııp 
yazarak: "Seni zaten bir iddı~ 
üzerine avlamıya çalışmıştım • 
gibi kelimelerle haysiyetif111 
kurtarmağa çalıştım. 

Ayrıldıktanberi onu daha ço~ 
sevdiğimi hissediyorum, şimd1 

ben ne yapayım?" . 
Kendisile yeni tanışılan btl' 

kadın, arada henüz bağ ola~ı
yacak kadar bir münasebetııl 
başlangıcındz böyle bir hakafC"' 
te maruz kalırsa onu artık kO
lay kolay tatmin edemezsiniZ· 
D .. b' b .. 'k· K siıe un ır, ugun ı ı... ız, 

il kgününden başka birile a~i
kadar olduğunu söylüyor, iktıl' 
ci davetinizi mazeretinin de s~ 
bebini ileri sürerek kabul etJ111' 

yor. Burada izzeti nefis mesel; 
si var mı? Eğer bu cevabı sa~,1 
karşılasaydmız ve birkaç ~ 
sonra onu unutmadığınızı, be 1' 
lediğinizi yazarak, göstere~.e 
tekrarlasaydıruz yine size do~ 
mesini bekliyebilirdiniz. Fa~• ' 
simdi? .. bir muci2e bP.klP.virı11 
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- Müteessifim, fakat ne ya
payım ki, bekarlara iş veremem. 

- ··········· - Alacağım memurlar itaa
t~ alışınış olmalL - Tabancanıza beş lira vereyim mi dostum?. 

1 ---------=,-~-.----------. 

PER/ENBE 

Çalgılı bir gazinonun haf tanın muhtelif günlerdeki hali. 

- Sen hiç kıpırdama, ben 
mendilimi unuttwn, dönüp ala· 
~ırn. Bobi orada mı? Hiç sesi çıkmıyor, merak ediyorum. 

~ay A ·r d beri hastaydı. Hangi cir·ktora haş "'1 rı uzun zaman an 'h h _,_ ·1 
>-- rduysa d d. b' d a bulamamıştı. En nı ayet :.ı ... atı e 

- Söyle bakaynn, sen ananı 
ve babanı öldürmüşsün. 

- Anasız ve babasız bir ada
ma merhamet ediniz. 

- Doktor, dişimi siz mi, muavininiz mi çekecek? 
- Ben çekeceğim ama, muavinim evvela yerinden oynatacak. 

- Sevgilim, .~~~r .. bunca seneler uğraştrk~an sonra taşı altın 
yapmanın usulunu .... ı.ılursan, o taşla bana bır yüzük yaptıraca
ğını vadet bakayım. 

,,Y// 
,..,e h , er ıne ır ev . d d · k · . 
~Ur bir doktora müracaat ettı . .°.0k~?r .~ 1

de ~:il 
Çare yok hastalığınızın tedavısı mumkun g • 

, ....., Fakat dotkor, elimde tavsile mektubum var. 

- Saçsız, sakalsı.ı bir adam- \ - Ya başnnı ters çevirir- 1 - Sizi seviyorum) 
la evlenemem. , sem? ..• 

--~ : ..... . ,. \ 

' · ·· ·ı : · .... -(_w/,.' .. 

-- Dört portakalı üç arkadaş 
arasında taksim etmek lazım 
gelse ne yapars ..• ız? 

- Arkadaşlardan ibirile bo
zuşurum. 

- Bu nr ter:biye"izlik yav 
rum ... Mekteı. ;e sana eller cep 
tc dolaşmanın ç.ok ayıp bir şeY, 
olduğunu öğretmiyorlar mı sa
na? 

lskoçya. İngiltere futbol ma
çında lskoçya taknnmm kapta· 

ru para atıyor 

- Kızlarımın herbiriri.in elli· 
şer bin frangı var. 

- Her üçü ile de evlenebilir . . ' mıyım .. 
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1 K A o Balkan 
Konferansının 
ikincj Günü 

BAKANLAR iZAHAT VERDiLER 

[Başı 1 incide l 

aür murahhasları konuşturmak 
üzere muhabirlerin icat ettikle
ri bütün hileler boşa gitti. Gü
lerek dilsizler gibi gjriyorlar, 
yine gülerek dilsizler gibi çık1p 
gidiyorlar şu Balkan hariciye 
vekilleri... Adet savmağa malı -
sus resmi tebliği bile en son 
celseye bıraktılar. Yalnız ilk 
günü çıkarken M. Titülesku bü
tün muhabirlere sudan üç beş 

Celal Bayar'ın Müjdesi:" ikinci 5 Senelik 
Sanayi Programı Hazırlanıyor,, 

Celal Bayar Ekonomi işleri Ve Dilekler Üzerinde 
Kurultay Üyeleri Önünde 4 Saat Konuştu 

şey söyledi ... 
Salahiyettar olanların ağızla

rı böyle sımsıkı kapanınca, mu
habirler gazetelerini doyurmak 
üzere bir usul buldular. Balkan 
murahhasları içerde müzakere 
ederlerken, dış salonlarda da 
dünya muhabirlerinin topunuu 
iştirakile acayip bir B a 1 k a n 
konferansı kuruldu. Her mille
tin lisanından konuşularak icat 
edilen havadisler, tahminler dış 
salon konf eransmın neşri yatma 
esas teşkil ediyor. Her gruptan 
çıkan bir tahmin, bir tefsir di
ğer grup marifetile dünyanın 
her köşesine yetiştiriliyor. Mu
habirler arasında en talihlisi be
nim galiba ... Dış Bakanımız iki 
kere insafa gelerek bana bir 
şeyler söyledi. Ben de telefon
la hemen yetiştirdim ... 

Muhabirlerin Balkan mesele
sile Avrupa meselelerini karış-

Ankara, 12 (Hususi muhabiri 
miz bildiriyor) - Cumuriyet 
Halk Partisinin büyük kurulta
yı bir taraftan Parti işleri üze -
rinde mühim görüşmeler ya -
parken, öbür tarafta yurd ıişle
rinin birer birer münakaşasına 
ve faydalı kararalara yol açıyor. 
Dilek komisyonu gece yarıları
na kadar devam eden toplantı -
larında memleketin her yanın
dan büyük kurultaya bildirilen 
dilekler üzerinde çalışıyor. Ba
kanlar bu toplantılarda buluna
rak kendi bakanhklarım alaka
dar eden işler üzerinde izahat 
veriyorkr, olanı, olacağı anlatı
yorlar, Kurultay üyelerini ay -
dınlatıyorlar. 

Kurultaya gelen Par-
ti mümessillerinin yurd işlerini 
bilmekte ve anlamakta ve mu -
bitlerinin derdlerini ve davala -
rını müdafaada g'.:hterdikleri 
hassasiyet ve alaka takdir uyan 
dırı yor. 

1ırış tarzlarından mensup ol- Dün gece dilek komisyonun
dukları milletlerin harici siya - da Ekonomi Bakanı Celal Ba -
setteki arzularını, müşküllerini, yar komisyon ve kurultay üye
kuşkularını umumi vaziyeti kav lcri önünde Ekonomi işlerine da 
ramış biri için pek güç değildir. yanını dilekler üzerinde dört sa-

Bir Avusturyalıya sorarsan, at konuştu. Ve bahisleri sanayi 
milletinin bugünkü gayesini planlarından başlayarak, kredi, 
Balkan konseyinin en doğru deniz nakliye , ihracat işleri, u
malUmatı gibi şöyle verir: cuzlatılacak istihlak maddele -

programda yer verilecektir. E -
lektrifikasyon için su ve kömür 
kuvvetlerini tetkik ettiriyoruz. 
Memleketi 8, 10 mıntakaya a -
yırdık. Bu mıntakalarda santral 
ter vücude getirmeği düşünü -
yoruz. 

Memleketimizde madencilik 
bu günkü şeklinde tamamen spe 
külasyon mevzuudur. Bazı kim
seler maden almışlardır. Mak -
sad ve gayeleri onları devir ve 
komisyon almaktır. 

Bugün içinde bulunduğumuz 
sistem yüzümüzü kızartacak bir 
sistemdir. Madenleri ya devlet, 
ya memleket çocukları işletir. 
Halbuki bizde bugün madenle · 
rin mühim bir kısmı ecnebiler 
elindedir. Onlar da teknik bir 
tarzda çalışmıyorlar. 

Ben şahsan ecnebi sermaye -
sinin aleyhtarı değilim. Fakat 
o sermayenin memleketin haki
ki menfaatine intibak etmesi ıa 
zımdır. Madenler işini faydalı 
bir hale sokacağız. Bir maden 
bankası vücude getireceğiz. Ma
denlerimiz spekülatörlerin elin
de oyuncak olmaktan kurtarda
caktır. Elektrifikasyon işlerini 
ayni bankaya vereceğiz. 

Bugün Bakanlığın bünyesin -
de maden işlerile uğraşan bir 
büro vardır. Bu biiroyu, şahsi -
yeti maneviye vererek, genişlet
mek kararındayız.,, 

Fabrikalar 

- Habsburg'ların avdetine ri, İş kanunları gibi ana mese
ve tekrar silahlanmamıza Bal- lelerin yanında iknci derecede 
kan antantı razı olacakmış... işlere kadar götürdü. Hükume-

Bir Macar böyle cevap yetiş- tin önümüzdeki sene ikinci beş Bundan sonra yeni fabrikala-
tirir: senelik sanayi programını hazır rm hududlan dahilinde kurul -

- Cenevre andlaşmasmm layacağını müjdeleyen Celal Ba 
hudutj.ara ait bazı ahkamda yar bu programın esaslarını şöy 
ilerde tadilat yapmağı bağışlı- Je anlattı: 
yan 19 unc maddesinin kabulü - "Madenlerimizi i~letmek 
şartile, Roma konferansında ve elektrifikasyon meselesi ye
muahedelerin tadilini ortaya at- ni programrn ehemmiyetli iki 
mıyacağımız şeklinde Venedik maddesi olacaktır. Yağların tas 
!konferansında ileri sürdüğümüz fiyesi, deri sanayii gibi ana sa • 
noktai nazar Balkan murahhas- nayiden doğacak sanayie de 

masını temenni eden bazı vila · 
yctlerin mümessillerine: "Bu 
yerleri seçmekte bizi serbest bı
rakmanızı bilhassa rica edece -
ğim., diyen Celal Bayar Bakan
lığın vapur tarif el erini indirmek 
işi üzerinde olduğunu söylemiş 
ve Mudanya ile Bandırma gibi 
nisbeten küçük hatlara tahsis e-

dilmek üzere yeni küçük vapur
lar ısmarlanacağınr, Vapurcu • 
luk şirketinin de mevcud vapur
larını satarak yerine yenilerini 
almak kararında bulunduğunu 
ve bu hususta şirketin hükume
te yaptığı teklifin tetkik edildi
ğini ilave etmiştir. 

Bu sırada Çeşme mümessi -
li Ekonomi Bakanına şu ricada 
bulunmuştur: 

- "Sayın Bakan Çeşmeye 
son zamanlarda zarar ediliyor 
diye artık vapur uğramıyor. De
nizyolları idaresinin vapurları 
c-yda iki defa olsun uğrayacak 
olursa çok sevineceğiz. Çocuk . 
larımız sahil çocukları olduğu 
halde vapur nedir bilmiyorlar.,, 

Ekonomi Bakanı temenninin 
tetkik edileceğini söyliycrek sö 
zünü yakında toplanacak olan 
Ticaret odaları kongresine inti
kal ettirdi. Ve bundan böyle; 
arzuya göre Ticaret odası açıp 
kapamamıı önüne geçileceğini 
ve bu meselenin kongrede bir 
prensibe bağlanmak üzere gö -
rüşüleceğini ifade etti. 

Celal Bayar, şekerin ucuzla -
tılması meselesinde ise: 

"Tetkikat ilerlemiştir. Kamu
tay yaz tatiline giı meden evvel 
kanun layihasını getireceğiz. 
Şekeri ucuzlatacağız.,, vaadinde 
bulundu. Ve lş kanununun Ka -
mutayın bu toplantısında çıka -
mıyacağım, fakat 1935 senesi 
zarfında Kamutayda görüşüle -
rek çıkarılacağını, Ölçüler ka -
nununda tatbikatta görülen ba
zı zorlukları giderecek değişik
liğin yapılması için Kamutaya 
teklif yapılacağım, yumurta ih
racının takyidata tabi tutulaca
ğım, bu husustaki esasların ha
zırlandığını söyledi. 

Celal Bayarın dileklere ver -
diği cevaplara sürekli alkışlar -
la teşekkür edildi. 

lan tarafından çok müsait te- ------------------------------------------

ıa~:a~:!mi=~~~tecileri, Paul Ali Çetin kaya Vü zd en Faz 1 a o i 1 eğe 
Boncour'un bu ara Bükreşte bu- A A c ı v d • A 1 k 1 d 
~~~~~;::~er~~no~~y:fe~~~f~~ yrı yrı evap ar er. ı, iŞ an 1 
tülesku'nun söylediği nutuktan Kadı n 1 ardan da y o 1 parası alınması 
bazı cümleleri Fransız siyaseti 
namına yapılmış kat'i bir vait 
şeklinde tefsir ederek Fransız 
dış siyasetinin yeni bir zaferini 
gözbebeklerinde güldürüyorlar. 

Son zamanda İtalya ile bazı 
esaslarda anlaşmış olan Fran
sız siyasetinin Balkan devletle
rinin kendi emniyetlerini tam 
ibir istiklal içinde halletmeleri _ 
ne kadar tesir edebileceğini hiç 
kabul etmiyen Yugoslav mes
lektaşlarla Romanya Hariciye 
Vekilinin nutkundan bazılarının 
ikendilerine göre çıkardıkları 
manaları bir de biz kendimize 
ıgöre araştırırken şu parçalar 
üstünde uzun uzun durduğumuz 
Jıalde Balkan hükumetleri na
mına verilmiş manevi bir vait 
manasını dahi çıkaramıyor ve 
tefsirlere heveslenenlerin hava
dis yokluğunda gazetecilik yap
mak istediklerini anlıyoruz. 

Balkan Konseyi Reisi ve Ro
manya Hariciye Nazın M. Ti
tülesku'nun Paul Boncour şere
fine Hariciyede verilen ziyafet
te söylediği nutuktan Balkanla
rı alakadar edebilecek kısımlar: 
"Hiç ayırmamak, daima birleş
tirmek" . .İşte Fransız siyaseti -
nin tarzı hareketi .. Fakat ara
mızda ayrılamıyacak halde bu
lunduğumuzu söylemekle di
ğerlerinden ayrılacağımızı kat
iyyen söylemek istemiyoruz. 
Bilakis, herhanai bir tnrnf• .. ., 
gösterilecek yaklaşma arzuları 
bizleri doğnıdan 
kadar eden bir harekettir. İşte 
bunun için, son zamanlam ... ıu 
Fransız harici siyasetinin iki 
mühim noktasını yapan Fran-

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Komisyo
nun bu sabahki toplantısında 
Bayındırlık bakanı Ali Çetin
kayayı dinledi. Kısa bir zaman 
zarfında Bakanlıktaki muvaffak 
işlerile ulusun takdirlerini kaza
nan Bakan, demir yolları ve li
man, yol ve köprü işleri, su e
lektrik ve kurutma ile posta tel
graf ve telefon işleri etrafında 
toplanan yüzden fazla dileğe ay 
rı ,ayn dokundu. Demir yoluna 
bağlanmasını istiyen şehirlerin 

: 

sız - Soviyet ve Fransız - İtalyan 
takarrübünü samimi bir sevinç
le selamlıyoruz. 

Fransız - İtalyan yaklaşma -
sına gelince; bu takarrüp beni 
Ro~anyah ve Avrupalı olarak 
hakıkaten sevindiriyor. Roman
yalı olarak çok memnunum 
çünkü, hususiyeti olan vicdani 
bir muhakemeye nihayet ver
miş olan bu iki Iatinlik arasın
daki anlaşamamazlık idi. 

Bir Avrupalı olarak ta; bu 
yaklaşmanın Merkezi Avrupa 
ve Danüb paktı arasından bir 
ban .. ma açması itibarile sevini -
yorum.,, 

Bu akşamki celseden sonra 
Balkan konferansının daha iki 
gün devam etmesi ve son cels.e
de nihai bir tebliğin neşredıl· 
mesi bekleniyor. Yugoslav Bas
vekili M. Yevtiç Belgrad'a dö
necektir. Önun yerine Yugos
lavya delegesi olarak Hariciye 
Müsteşarı M. Puriç müzakerata 
iştirak edecektir. 

Eşref ŞEFiK 

dileklerine Ali Çetinkaya: • 
- "Demir yolu inşaatına ma

li imkanlar nisbetinde büyük bir 
gayretle devam ediyoruz. En 
kısa bir zamanda Erzunıma var 
mak emelimizdir. Bu arada di
ğer bir çok temennileri yerine 
getirmek kolay değildir. Ancak 
hatlara yakın yerleri şosa veya 
asfaltla demir yoluna bağlama
ğı ve münakalatı otobüsle te
min etmeği prensip olarak ka -
bul ettik. Bu cümleden olarak 
Turhalı To~ada bir şose ile bağ
lamak istiyoruz. Yalnız Adapa 
zarından Düzceye ve oradan Bo 
luya bir hat yapmağı düşünüyo
ruz. Bunun için demir yolları te
kaüt sandığının parasından isti
fade edeceğiz. Vaziyeti tetkik 
ettiriyoruz. Bu suretle sandığın 
parası da i şler bir hale konmuş 
olacaktır . ., dedi. 

Limanların yapılması işinde 
Bayındırlık bakanı hükumetin 
düşüncesini şöyle anlattı: 

- "Limanları istikraz yolile 
yaptırmak istemiyoruz. Takip 
edilen siyaset mümkün olduğu 
kadar bütceden iktisat ederek 
kendi par~mızla bunları yap
maktır.,, 

Demir yollarda tatbik edilen 
tenzilatlı tarifeden idarenin bü
yük fayda gördüğünü, hasrlatın 
2,5 milyon lira kadar arttığım 
da söyleyen Ali Çetinkaya İz
mit - İstanbul arasında tenzilat
lı tarife tatbiki temennisine mu
vafakat cevabı vermiştir. 

Yol parası ve kadınlar 
Bayındırlık bakanlığı ile ilgi-

is t end i 
li işlerin görüşülmesine devam 
olunurken bilhassa yol parası 
meselesi hararetli müzakerelere 
mevzu teşkil etti. 

Evvela mükellef ameleye ve
rilen yol kısmım ailesi efradiJe 
yapmasına müsaade edilmesi 
hakkında Bolunun dileği, onla
rın kadın ve çocuklarının böyle 
ağır işlerde çalıştırmalarının 

doğru olamıyacağı düşüncesile 
dilekler arasından çıkarıldı. 

Bu dilek komisyonda bulunan 
bayan üyeleri epey sinirlendir
di. 

Bundan sonra lzmir mümes
sillerinden biri "ameli mükelle
fe,, usulünün kaldırılmasını, 
yol tarafından Bayındırlık Ba-
kanlığına ayrılan hissenin vila
yetlere bırakılmasını, ayda en 
aşağı 20 lira kazancı olan kadın
lardan da yol parası alınmasının 
bir esasa bağlanmasını teklif et
ti. Bu teklif münakaşalı müzake 
relere vesile oldu. Kadınlardan 
yol parası alınması teklifi etra
fında şu mütalealar sürüldü: 

"Kadınlardan yol parası ah -
nacak olursa kayıtsız ve şartsız 
alınmalıdır. Kazanan kadın, ka
zanmıyan kadın diye bir ayrılık 
olmaz. Bu takdirde de kazancı 
olmıyan kadının yol parasını 
yine kocası verecek, erkeğe yük 
lenen mükellefiyet ağırlaşacak -
tır. Yol parasını vermiyen ka
dınları ise yolda çalıştırmak ha-

. 1 ? zın o maz mı.,, 
Bayındırlık bakanlığına veri

len hissenin vilayetlere bırakıl-

ması teklifine Çetinkaya gilzel 
cevaplar verdi, ve bu paralan 
Bakanlığa vermiyen vilayetler 
için tedbir almmak üzere oldu
ğunu işaret ederek, bir kanunla 
ita emirlerinin bu paraları ta -
zammun ile mükellef tutulaca -
ğını söyledi. 

Bayındırlık bakanlığı ile ala
kalı diğer dilekler üzerinde gö
rüşmeler bitince, Kocaeli mü
messili bulunan İzmit belediye 
reisi müessir bir sesle ve değer
li bir talakatla Çetinkayadan 
şu temennide bulundu; 

"Izmit civarında bir bataklık 
·vardır. İzmit bu beladan bugü . 
ne kadar kurtulamamıştır. Şeh 
rimiz coğrafya kitaplarına bu 
yüzden sıtmalı diye girmiştir. 
Bunu yapmak bizim mali kud -
retimizin üstündedir. İzmitliler 
bir baba tanıdıkları siz Çetin
kayadan hayatımıza kasdeden 
bu düşmanı öldürmesini istiyo
ruz.,, 

Bu temenniye yardım etmek 
vadinde bulunan Ali Çetinkaya, 
toplantı sonunda, kıymetli iza -
hatmdan dolayı komisyon baş
kam Mümtaz Oçmen teşekkür 
etmiş ve Bayındırlık Bakanı şid 
detle alkışlanmıştır. Hakkında 
gösterilen teveccüh ve takdir 
karşısında Ali Çetink~ya gözle
ri dolarak şu sözleri söylemiş · 
tir: 

- "Beni çok mütehassis et -
tiniz. Eşsiz Onder Atatürkün 
emrinde ve Inönüye daima sa -
drk kalarak yurt için, ulus için 
ölünceye kadar çalışacağım,,. 

D i lek l er 
Ankara, 12 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Parti kurul
tayının dilek komisyonunda 
memleketin ihtiyaçları etrafın -
da konuşmalar olmuştur. Müza
kerelerde Bakanların çoğu ha . 
zır bulunmuştur. Dileklerin en 
çoğu ile Finans ~akanhğı ala
kadar olduğundan, Bakan sor -
gulara İcab eden cevabları ver 
miştir. Komisyonda hayvanlar 
vergisinde tenzilat yapılması la 
zımgeldiği noktasında durul -
muştur. Bu hususta Finans Ba
kanı hükumet namına beyana~ 
ta bulunarak hayvanlar vergisin 
de gelecek sene tatbik edilmek 
üzere tenzilat yapılacağını söy
lemiştir. 

Tuz fiyatları Uzcr:inde de mü
nakaşalar olmuştur. Tuzun bu 
sene ucuzlatılacağı anlaşılmak
tadır. Petrol ve mazot fiyatla -
rınm indirilmesi için de istekler 
gösterilmiştir. 

Program, nizamname 
Ankara, 12 (Hususi muhabiri 

miz bildiriyor) - Kurultay u -
mumi heyetine dağılan prog -
ram ve nizamname komisyonu 
raporunda ezcümle deniliyor ki: 

"Programda bütün sıyasal ve 
sosyal ve ekonomik esaslar 
Türk devriminin üzel demliğine 
uygun vasıflar çerçevesi i~inde 
büyük bir dikkat ve kavrayışla 
birleştirilmiştir. 

Çağımızda gözönünde tutul -
ması ve yerine getirilmesi za -
ruri olan bütüıı ihtiyaçlara do -
kunulmuş, partinin umde olarak 
kabul ettiği §eylerin ulusun ru
hunda ve yurdun içinde yerleş
mesi için bütün kuvvetlerin işe 
sarılmaları esası kurulmuştur.,, 

Raporda nizamname taslağın 
dan da şöyle bahsedilmektedir: 

"Nizamnamenin genel varlı -
ğı Parti kurumunun ana ihtiyaç 
larına lazımgelen cevabı ver -
mekle beraber Parti bağlılığına 
kuvvet verecek maddelerle Par
ti disiplinini kuvvetlendiren ve 
bir Parti üyesi olmanın ne ol -
duğunu çerçeveleyen esaslarla 
sağlamlaştırılmış, tatbik nokta
sından daha kolay, daha toplu 
bir hale getirilmiştir.,, 

Kültür Bakanı dün 
g e c e dinle ndi 

Ankara, 12 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Dilek komis 
yonu bu geceki toplantısında 
Kültür Bakanı Abidin Ozmeni 
dinledi. Komisyonun yarınki 
toplantısında Ziraat bankasile 
ilgili dilekler görüşüJecek, ko -
misyon çalışmalarını tamamla -
yacaktır 

KURULTAY 
B iLDiRiGi 

Ankara, 12 (A.A.) - C. H 
Partisi büyük kurultayı bildiri 
ği: 

C. H. Partisi büyük kurul tay 
bugün saat 15 de Asbaşkan Ren 
danın başkanlığında toplanmı 

ve hesab komisyonunun dalı 
önce dağıtılan raporu okunmuş 
tur. Rap'Jrda bütün defterleri 
ve harcama belgelerinin ço 
·düzgün ve her harc~manın he • 
sap tüzlüğüne tam ıygun bir 
şekilde yapıldığı genel başkan· 
hk divanınca kurulan kontrol 
kurulununı dört ayda bir h 
sah işlerini incelemiş oloukları, 
bütçe dışında hiç bir harcama ol 
madığı, hcsab işlerindt görülen 
düzgünlüğün övüme değer ol • 
duğu söylendikten sonra Parti
nin parasının derin bir kıskanç
lıkla anc..ak hakiki ve zorağ ihti· 
yaçlara harcanmış ve her yıl 
bu sonuncun, partimizin her a -
landa olduğu gibi, par2. işlerin • 
de de ergeni ve düzenini göster
miş olduğu yazılıyor. Rapor o -
kunduktan sonra raportör Da
mar Arıkoğlu kürsüye gelerek 
her bakımdan düzgüu olan he -
saplar hakkında genel kurulun 
istiyeceği izahlara karşılık ver· 
meğe hazır olduğunu söylemiş
tir. Genel kurul raporu oybirliği 
ile kabul etmiştir. Bundan son
ra yurdun her yanından kurulta 
ya gelen yüzlerce telgraf okun
muştur. Dil devrimini özel bir ö
nemle kovalayan Parti yeni 
program taslağını öz türkçe o - 1 

larak bastırmış ve dünkü top -
lantıda komisyonun raporu ile , 
birlikte üyelere dağıtmıştır. 
Programın üzerinde üyelerin ça 
hşmalarma zaman ve kurulta • 
yın çoğunluğunun, konuşmala -
nna büyük bir ilgi ile katıldığı 
dilek komisyonunda bulunmala• 
rına imkan vermek üzere Baş -
kan toplantıyı 13 Mayıs pazar
tesiye bırakmıştır. 

Dilek komisyonu, bugün gece 
üçe kadar çalışmış, ökonomi di
lekleri üzerinde konuşmuştur. 
Rıı ~2h.:ı.h lla Ib.~hl .. ~~l•ri 
üzerinde çalışan komisyon ge -
nel kurul toplantısından sonra 
iç işler dileklerine geçmiş ve 
toplantısı gece geç vakte kadar 
sürmüştür. Komisyon yarın da 
öğleye kad<.r çalışacaktır. Öğ • 
leden sonra genel kurulda prog 
ram ve tüzük'ün görüşülmesi • 
ne başlanacaktır. Bundan sonra 
her gün toplanacak olan büyük 
kurultay geregirse geceli gün • 
düzlü toplantılarına devam ede
cektir. 

Türk-Yunan 
Ekonomi 
Müzakereleri 

[Hu s u si muhabiri· 
m z b ildirı y o r ] 

Atina, 12 

Yeni Finans Bakanı Pesmaz
oğlu, balltl şu beyanatta bulun
du: 

"Tabii halin avdet ettiği söy
lenebilir. Tabii halin avdeti, öko 
nomik muamelelerin tekrar baş
layıp canlanması için temelli 
bir şarttır. Türkiye ve Yunanis
tan arasında muallakta kalan 
meselelerin halli için seçimler -
den sonra, çalışmaya tekrar 
başlıyabileceğimi ümid ederim.~ 

Fikret Adil 

Habeş i ş l e r i 
Endişe verıyor 

Londra, 12 (A.A.) - Obser
ver gazetesi, Italyanın Habeşıs
tana karşı güttüğü siyasa yüzüı1 
den gerek yabancı ülkelerde ~.e 
gerek hatta Italyada hüküm su
ren endişelerden bahsedıyor. 

Roma, 12 (A.A.) - Habe§ 
hükumeti, geçen ikinci teşrin a
yında Gondarda çıkan hadise " 
den yana suçlu olan yerlileri sa
lıvermiştir. 

Bu hadise sırasında, belediye 
polis amiri ile maiyeti Gonda! 
Italya konsolosuna sataşmış ,. 
lardı. 
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~başhyanlar ıçın: 21 

lı ~aşlangıç deklarasyonu yapı
tı. r en dikkat edilecek mühim 
0~talardan biri şudur: Eğer 

~~rlcrin bütün kuvvetini bir 
~k r~nkte toplanmışsa bu bü
tı. ?ı~ kıymet ifade etmez. Bu-
8 Un ıçın mesela: As, rua, dam, 
<l:ı:·· 9, 8, 5 ... 8,2 ... 8,6,4 şeklin-
<l" ~ 1 bir elle pas demek daha 

0grudur. 
ğu Elde üç onör lövesi bulundu
k bazı zamanlar, renklerdeki 
~tııbinezonlara göre, kaidenin f 0sterdiğinden biraz aşağı renk
~r deklare etmek daha iyidir. 
hu. s~retle zayıf sanzatu tehli-
esı~ın önüne geçilir. 

l'l/Çındeki onörlere rağmen "za
lı;o ça,! sayılması lazımge_len 
\ı ~bınezonlardan birkaç !lllsal 
Crıyonız: 

~s, vale, 9, ufak 
~ua, dam, iki ufak 
~ua, vale, 1 O, ufak 
b anı, vale, 10, ufak 
anı, ı O, üç ufak 

Vale, 1 O, üç ufak. Bütün bu 
~~ttıklanmıza göre, mesela: 
tu 0 r: rua, dam, 7 ,5; karo: As, 
S) a, 8; trefl: rua, 5, ~· 2; pik 6, 
el Şeklindeki bir elle bir kör 
ckıare ediniz. 

ı (kör: as, 8, 4; karo: Rua, va-
9e, 7 ,6; trefl: rua, dam, 1 O; pik 
t •81 7) şeklindeki bir elle bir ka
t? söyleyiniz. Bu iki misal, bi
\ııtı~i veya ikinci söz söyliyecek 
~ııyette iken tatbik edilebile-

k asgari kuvvetlerdir. 
i Eğer söz söylemekte üçüncü 
tseniz ve arkadaşınız pas diye- . 
~ek elinin zayıflığım bildirmişse, 
t:klarasyon yapabilmeniz için 
~ 1nizde hem üç onör lövesi, hem 
c sağlam bir koz olmalıdır. Bu
~~~la beraber, bazı şekildeki 
~"'tıtlarla, hasmın sanzatusun<' 
~dan bırakmamak için, mi. 
lq a dekl Ara yonu ya11makta 
;·da vardır. 

ı. ~u şekildeki kağıtlar, sağlam
'<lım;ısı kolay uzun bir renkle 
lckrar el tutabilecek bir onör
qUr. Bu takdirde üç onör lövesi 
b~asa da deklarasyon yapıla-
1lır. Mesela: 

'1. (~~r: Dam, vale, 10, üç ufak; 
b·~' tı.k.i ufak; trefl: üç ufak; pik 
li1~. Ufak) şeklindeki bir elle, 
tillncü vaziyette iken ve iki pas
tı.in sonra bir kör söyliyebilirsi-
ı. 

tlj ~sasen ekseriya blöfler üçün
Q vaziyette iken yapılır, arka
h aşınız da cevabında bunu iti-
ara alır. 

80 bördüncü vaziyette iken koz 
10~1;r:ıek için, asgari üç onör 
~a ~e sı bulunmalı, hatta eğer 
~ttrdın kuvveti vasattan pek 
~arı değilse pik ve kör szı~-

olnıalıdır. 
ikc ~~ntrakt briçte vülnerabl 
tlj n • ıster birinci, ister dördün-

, ne v · b 1 b 1 llqı azıyette u unursa u u-
~apsu~, başlangıç deklarasyonu 
orıö~b~~me!: için elde mutlaka üç 
~Ok klovesi bulunmalı, yahut da 
J..a_ğ Uvvetli bir kozla birlikte 
tttaı1dtların yekunu beş löve tut
~· ı ır. 
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~~t ~gıdı (S) vermiştir ve dört 

(o )ahhüt etmiştir. 
~arak b 0 Yuna •pik ruasını oym

aşianııştır. 
~..(S) . 
~ litıU ~ Pık ası ile alır. Taahhü

ilta.k ncak karoları sağlamh
~ltıa onların üzerine kağıt kaç

Ot•a ~apabilir. Ayni renkten 
11\ttı iIItge~ebilmek üzere karo

lovesini hasımlara yap-

Birkaç sene evvel Fransızla
rın Rasing futbolcüleri şehdmi
ze geldif i zaman, Taksim sta
dında, epey bir zamandır mem
leketimizde bulunan otuz beş 
kırk yaşlarında sevimli bir 
Franaızla tanışmıştım. Her şey
den fazla spora heyecanlı bir 
merakı oldufunu ~örü~memizde 
anladıfım bu Fransız, Rasing 
futbolcüleri memleketlerine dö
nerken onlarla birlikte Parise 
gitmişti. 

Geçen 2'Ün bu spor meraklı
sına Beyoğlunda ras1adım: 
Memleketinden yeni dönmüş ... 

.Hoş beşten sonra ilk sorgu -
su: 

- Yakında mühim bir maç 
var mı? oldu. 

Son şild maçlarından bir gün 
evveldi. ı 

- Yarın Fen-:rbahçe - Gala
tararay var, dedim. 

Bayan-ı çocuk g'bi e:evindi: 
- Kısmetli imişim, declı ve 

koluma ~irerek beni, spordan 
bahsedecek birisini bulmuş ol
manın memnuniyetiyle, Rus ka
dınlarının servis yaptığı bir yer
de beraberce bir çay içmeğe da
vet etti. 

Çaylarımızı içerken evvela o, 

tırmağa imkan yoktur. Çünkü 
eli bir kere kaybeder etmez, ha
sımlar kendisinden üç trefl ve 
bir pik alırlar .. Diğer taraftan, 
morda yegane el tutacak kağıt 
iki yanlı koz ruasıdır. Biribir'ne 
uyan ve bu sayede löve kaybet
meden karoların :; ğl:mlanma
sına ve sonra koz ruasiyle mor'.a 
geçmeğe imkan bırakan b .r 
kombinezon vardır. Bu kcmb:
nezon, hasımlardan birinde yal
nız iki kozla birlikte karo damı
nın tek yanlı olması, hasımlar
dan birinde yalnız iki kozla bir
likte karo damının tek yanlı ol
ması, diğer hasımda da üç .karo 
ve üç koz bulunma ıdır. Bınae
naleyh (S) evveıa karo as ve ru· 
asını oynar ve eğer, burada ol
duau gibi dam düşerse, elinden 
ko; asını ve damını çektikten 
sonra karo valesini alır. Nihayet 
koz ruasiyle mor'a geçer ve ora-

sordu. Sporumuzun ne halde 
olduğunu, bıraktığı zamanla bu
gün arasında ne gibi farklar bu
lıınduğunu ;ınlamak istedi. He
ı .. n mal bulmuş mağribi g·b· 
Fr .... n:ız dostuma İstanbul fut
bol heyetinden şikayet edecek, 
onun yaptıe-ı biribirini tutrmyan 
işler yüzünden futbolde gerile
medifimizi farz etsek bile bir 
adım olsun ilerlemediğimizi an
latacak defilim ya! Sadece: 

- Sporumuz çok iyi gidiyor, 
demekle iktifa ettim. (Allah bu 
yalanımı bana bağışlasın!) 

Ve sözü derhal değişt:rerek 
Fransa sporunu sordum: 

- Bu defa memleketimize 
gittiğim zaman, sporumuzu her 
yandan çok ilcrkmiş buldüm. 
Hem keyfiyet tarafından, hem 
de kemiyet .. dedi. Fransada f:por 
umulmıyacak ve şaşılacak dere
cede ilerlemiş ... 

Güzel bir mevzua temas et
miş bulunuyordum: 

- Bu şaşılacak ilerlemeyi ne
ye atfediyorsunuz? dedim. 

Artık mantıki bir zincirleme 
ile anlatmağa başladı: 

- Bu sefer Pariste gördükie
rimle kanaat getirdim ki sporu 
yürüten, daima ileri iten kuvvet, 
seyirci kuvvetidir. Zengin kim-

1 

daki son iki karoyu yapar. 1 
Prensip: As, - rua ile üç: 

ufak kaJ!dı mor'da, valesi ile iki 1 
ufak kagıdı elde olmak üzere ı 
bir renkten sekiz kağıdı varsa 1 
mor'da el tutabilecek yegan~' 
kağıt olmak üzere iki yanlı bü-1 
yük bir koz bulunuyorsa, elde 
de kaybedil~~e~ kağıtlar mev- J 
cutsa; taahhudu yapan oyuncu 

l A , 1 
evve a uzun rengm as ve ruasmı ı 

oynamalı, sonra, eğer dam dü- 1 
şerse, elinden iki sağlam kozu : 
çekmeli ve uzun rengin valesini 
oynamalı. Vale kesilmezse iki 
yanlı büyük koz sayesinde mo-1 
r'a geçmelidir. ı 

Mor'da as, dam ve üç ufak, el-• 
de vale ve iki ufak bulunduğu 1 
zaman da, lk elde empas yapa- ! 
rak ve sonra ruayı (0) da tek: 
yanlı aramak üzere ası oymya- ' 
rak ayni tarzda hareket etme- 1 

lidir. 

da çevrelenen halk imkan nispe
tinde artsın. Zira, dediğim a-ibi, 
her şeyi olduğu gibi sporu d_a 
yürüten paradır ve parayı getı
ren seyircidir. 

İngiltere ve Amerika bu i_şi 
hepimizden iyi anlamıştır. İngıl· 
terede her sporu, belki de uzun 
tecrübelerle, zevkli bir heyecan 

j veren şekle getinnişlr. Bu hal, 
\ seyirciyi arttırdıkça arttırmış, 

• seyirci arttıkça para gelmiş, pa
. ra geldikçe teşekkmer, k~üpler 
• zengin olmuş, onlar zengın ol
: dukça spor ileri atılmış, durdu

rabilirsen durdur .. 
: İngiltere sporunda hangi biri
ı sini anlatayım: Her hafta yapı
' lan muhtelif futbol maçlarına 
1 iki üç milyon kişi gidiy.or, en_fe: 
1 nasında yirmi, otuz hın seyırcı 
j bulunuyor. Bir Kembriç - Ok~

ford skif yarışı oluyor, Taymıs 
: nehrinin iki kıyısına dört yüz 
; bin kişi doluyor. Eğer bu yarışa 
ı sekiz yüz bin kişi gitmiyorsa, 
: yarış mesafesi sekiz mil yerine 
1 dört mil olduğu içindir. On bin-
1 lerce seyirci toplıyan hemen 
ı her günkü at yarışlarını hesaba 
ı katmıyalım, senede birer defa 
j yapılan "Derbi,, "Gran N aşo-
1 nal,, yarışları iki üç yüz bin se
l yirci önünde yapılıyor, eğer hı· 
sayı dokuz yüz bine çıkmıyor· 

! yarış pistinin etrafında yer b...ı
ı lunmadığı içindir. Muhtelif mil
' let sporcularının iştirakile Vim
: bidonda yapılan tenis maçlarım 
• her defasında otL1z, kırk bin ki
ş! seyrediyor; eğer bu, birkaç 
kırk bin olamıyorsa diğer spor 

, ' meydanlarına nispeten ufak o -

selerin hiçbir şeye bağlı olmıya
rak sırf keyifleri için yaptıkları 
sporu bir tarafa bırakalnn; fakat 
kütlenin biribirinin ihtiyaçlarını 
tamamhyarak yaptıkları gerek 
ferdi, gerek cem'i sporlar para 
getirmezse, sporun ilerlemesi 
imkan dışındadır. Ben İngiltere
de her sporun, başka memleket
lerdekinden çok ileri oluşunu 
son zamanlara kadar anhyama
mıştım. Son zamanlarda, Paris -
te gördüklerimle kıyas ederek 
anladım ki, bu ilerilik sadece se
yirci kuvveti sayesinde meydana 
gelmiş bulunuyor. Çünkü seyir· 
ci demek; spor teşekküllerini, 
spor klüplerini ve dolayısiyle 
sporu yaşatan ve yürüten "para 
kuvveti!) demektir. 

İnsan, doğuştan, heyecana 
düşmek meraklısıdır. Heyecan 
saridir ve hrzmı kalabalıktan 
alan bir şeydir. Dikkat ediniz:· 
Heyecan veren bütün vak'alar, 
bütün hadis:eler, bütün hareket
ler etraf mda, heyecanlarını biri
birine geçiren bir halk çevresi 
derhal peyda olur. Zararsız ve 
kolay bir heyecanı ise spor ka
dar rahat doğuran hiçbir şey 
yoktur. Şu halde, sporu öyle 
zevkli bir hf;yecan verecek gü
zelliğe getirmelidir ki, etrafın • 

lan bir tenis kortu'nun etrafına 
daha fazla insan sığdırılamadığı 

1 içindir. Boks böyle, hokey böy-

l le, kriket böyle, atletizm böyle .. 
Her spor böyle .. Böyle ama, ora
da futbol de güzel, kürek yarışı 
da güzel, at koşusu da güzel, te
nis maçı da güzel; boks da öy
le, hokey de öyle, ktiket de öy
le, atletizm de öyle.. Her spor 
öyle .. 

Eskiden Fransada uğraşırlar, 
çabalarlar, bir türlü sporu ilel"i 
götüremezlerdi. Çünkü, doğru

\ sunu söylemek lazım!a, seyirci 
·adığını bulamazdı. İşten anlar 
.r Amerikalı çıktı, evvela güzel 

boks maçları tertip etti, seyirci 
arttıkça arttı. Şimdi Fransada 
boks ilerliyor. Sonra işi büyüt
tü, kendisine yardımcılar bul
du: Bisiklet, patenli hokey, gü
reş, hatta futbol maçları yaptı. 
Seyirci çoğaldıkça çcğaldı, şim
di Fransada bu sporlar da yürü-
yor. 

Sonra ikinci bir mesele: Fran
sada ileri gelen klüplerin birinci 
futbol takımlarındaki oyuncular 
hepsi amatördüler, yani gu.ya 
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amatördüler. Muhtelif isimler 
altında para alırlar, fakat teşki
lata karşı amatör göründükleri 
için klüpleme karşı hiç bir mec
buriyet duymazlardı. Çalışmaz, 
idmana gelmez, disiplin tanı
maz acaip birer mahliiktular. 
Klüpler bir şey yapamazlardt. 
Çünkü teşkilat, "amatör,, keli
mesinin üstündeki yaldız uğru
na bunları himaye ederdi. Fakat 
onlar klüplerine karşı diledikleri 
gibi hareket ederlerdi: Çünkli 
klüpler de teşkilata karşı ama· 
törlük yalammn irtikabma bile 
bile ortak olurlardı. Böyle o1un
ca futbolcüden verim ahnmaı, 
almmaymca güzel oyun çıkmaz, 
güzel oyun görmezse sey'rci 
gelmez, seyirci gelmeyince para 
toplanmaz, parasız da spor yü
rümezdi. Halbuki açık profes -
yonellik kabul edilince futbolcü 
çalıştı, idmana geldi, disiplin ta
mdı ve acaip mahlUk olmaktan 
kurtuldu. Futbolcüden verim 
alındı, güzel oyun çıktı, seyirci 
geldi, para toplandı ve spor yü
rüdü. Bugün Rasing klübün 
tam kırk dört tane takımı var. 
Bunun ancak ikisi profesyonel, 
üst tarafı CGkisi gibi sahte de
ğil, tam manasiyle amatördür. 
Bu amatörler profesyoneller sa
yesinde ilerliyorlar. 

Bunun için bence, sporu iler
letmek istiyenler: "Sporu yürü- • 
ten para, parayı veren seyırcı, 

seyirciyi getiren güzel spordur,, 
cümlesini çerçeveletip gözleri • 
nin önüne bir yere asmahdırlar 
ve ona göre hareket etmelidir • 
ler. 

S. O. Savcı 

Merzifonda yeni 
Spor sahası 

Merzifon, (Tan) - Burada 
yeni bir spor sahası vücuda ge
tirilmektedir. Saha, şehrin en 
güzel ve en havadar yerinde ku
ruluyor. Bunun sebebi, halkımı
zı şimale doğru alıştırmak ve 
şehrin o istikamete doğru büyü
mesini temin etmektir. Bugün
kü spor sahası her türlü ihti • 
yaca cevap veremiyordu. Y enj 
saha, tam manasile asri bir §C
kilde hazırlanıyor. 

Davis kupası maçları 
Nevyork, 12 (A.A.) - Davis 

kupası için yapılan eleme mü -
sabakalarmda Amerikalılar, 
Çinlileri sıfıra karşı 3 sayı ile 
yeruiıişlerdir. 

Yukarıda: Her ıene ve her za
man on binlerce seyirci ·pla • 
yan VimbJedon tenis müsaba • 
kalarmın geçmif senelere ait bir 
taneainde methur F ranıız ita • 
dın teniıçiıi Süzan Longlen ln
giltere Kral ve Kraliçesi tarafın. 
dan tebrik ediliyor. 
A§ağıda: Her ıene dört yüz bin 
seyirciyi Taymı nehri kıyıları
na döken meşhur Okıford -
Kembriç yarışı. 

• 
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1 EVKAF MUDIRIYETl ILANLARı] 

IST ANBUL BELEDiYESi iLANLARI 

Belediye sının içinde çalışan resmi hususi ve takse oto 
mobillerile kamyon, kamyonet, otobüs ve motosikletle -
rin senelik fenni muayenesi aşağıda gösterilen gün ve 
mahallerde yapılarak işleme rühsatnamesi verileceğin -
den muayenesi yaptırılıp işleme rühsatnamesi alamıyan 
vesaitin çalışmasına müsaade edilmiyeceği ilan olunur. 

"B" (2596) 
Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyerdeki Kirada çalışanlar 11 

resrnı ve hususiler Hazirandan 13, 15. 
16, 18, 20, 22, 23, 
25 gününe kadar. 

TAKSİM STADYOI\.1 ÖNÜNDE 
ı Haziran 935 den 2, 4, 6, 8, 9 un-

• 

cu gününe kadar. 
Eminönü, Fatih, 

resmi ve hususiler: 
Bakır köydeki 

Kirada çahşanlar 6 
Temmuzdan 7, 9. 11 
13 üncü gününe ka
dar. 

BAYEZİT NAHİYESİ ÖNÜNDE 
27 Haziran 935 den 29, 30 ve 2 

temmuz 9 3 5 den 4 de kadar 
Kadıköyündeki resmi ve hususi - Kirada çalışanlar 18 

ler temmuz, 20, 21 gün 
!erinde. 

r HAL BİNASI ÖNÜNDE 
't 4 temmuz 9 3 5 den 16 gününe Kirada çalışan Tar 

kadar Üsküdar ve Beykozdaki res - temmuz 2 8 ve 3 O 
mi ve hususiler. uncu günlerde 
. ÜSKÜDAR İSKELE MEYDANINDA 

Temmuz 25,27 inci günlerinde 

Senelik Muvakkat 
.. kirası teminatı 
Arnavutköyünde Lutfiye mahalle-

sinde Elçi sokağında yeni 3 2 - 61 N. 
2 kat 4 odalı kağir ev 72 5,40 

~apalı çarşıda Takkeciler S. yeni 
16 N. ahşap dükkan. 6 45 

Hasköyde Keçeci piri M. 19 9 N. 
kagir dükkan. 18 1,35 

Kapalı çarşıda Divrik S. yeni 21 N. 
kagir dükkan 48 3,60 

Beşiktaş tramvay C. Sinanpaşa 
medresesinin 4 N. odası. 3 6 2, 7 O 

Nuruosmaniyede Atik Alipaşa M. 
Mahmutpaşa S. yeni 3, 5, 7 numaralı 3 
kat ve altında odayı havi kagir ev ve 
dükkan. · 240 ıs 

Topkapıda Fatma Sultan M. Cami 
avlusu S. Ahmetpaşa medresesinin 
1 N. odası 4 2 3, 15 

Üsküaarda Tenbel Hacı Mehmet M. 
Demirciler S. yeni 71 N. kagir dükkan 108 8,10 

Arnavutköyünde Lütfiye mahalle-
sinde küçük ayazma S. yeni 14 - 39 N. 
iki kat 4 odalı kagir ev 84. 6,30 

Fatihte Kirmasti M. Cami avlusu S. 
1 dershane bir küçük odalı Bahrisefit 
kütüphanesi 48 8,30 

Kapalı çarşıda' Sandal bedestanı S. 
yeni 12 N. ahşap dükkan. 36 2,70 

Üsküdarda Tenbel Haci Mehmet M. 
J\tlas çıkmaz S. 7 3 N. dükkan yanın-
daki arsa 36 ·2, 70 

Arnavutköyünde Lutfiye M. Orta 
S. 1 O - 21 N. 2 kat 3 odalı kagir ev 84 6,30 

Büyükçekmecede Cami S. 541,50 
metre murabbaı arsanın 4/1 hissesi 50 

' lira kıymetli 00 ·3, 7 5 
J Yukarda senelik kirası ve muvakkat teminatı yazılı 
olan mahaller 9 3 6 senesi mayıs sonuna kadar kiraya ve-

"TAN H m tefrikası ı 21. 

Edgar Wallace 

.Bir 6Ükut fasılası geçti. Yale 
·.sordu: 

- Mar;'ı acaba nasıl öldürdü· 
ler? 

- Henüz t. da malilm değil. 
Katilin odasına girdiğini zan -
netmiyorum. Flush Bamet'yi 
adamakıllı sorguya çektim. Ci • 
nayetten haberi olmadığına emi
nim. Zaten ben de sorgu esna -
sında Marl'ın öldürüldüğünden 
bahsetmemiştim. Flush sadece 
para çalmak için geldiğini sak
lamıyor. Yalnız aşağıda hafif 
bir ayak sesi işittiğini ve he -
men karanlrk bir köşeye saklan
dığım söylüyor. Az sonra sanki 
bir yerden gaz f ışkınyormuş gi
l>i bir hışıltı da duymuş. Bir nok .. 

ta daha var. Marl'ın başının bir 
kaç santimetre yakınında yuvar 
lak ve yaş bir leke gördük. Bu 
leke, öyle yeni bir kızıl çenber 
alameti değildi. Ben yorganda 
da ona benzer bir leke gördüm. 
Adliye doktoru ölümün sebebi 
hakkında henüz bir şey söyle • 
medi. Bana öyle geliyor ki Marl 
p~rasma kurban gitmiştir. Çün
~? ba~~er Brabazon'un söyledi
gıne gore, ölümünden bir gün 
evvel bankadaki bütün mevdu
atını çekip evine götürmüş. Ban 
kerle aralarında her halde mü • 
him bir noktada anlaşamamaz. 
tık oldu. Evindeki kasayı Flush' 
un kırdığını biliyoruz. Fakat he
rifi yakaladıktan sonra üzerin • 
de para bulamadık. Flush bir ta
kım ehemmiyetsiz kağıtlar ve 
vesikalardan başka bir şey gör
mediğini söylüyor. O halde bu 
paraları kim aldı? 

Derrick Yale elleri arkasın -
da, odasında· bir aşağı, bir yu
karı dolaşıyordu. Sordu: 

- Siz Brabazon'u iyi tanır 
mısınız? 

Parr hemen cevaP. vermedi: 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan: 

Askeri fabrikalar İstanbul yollaması için aşağıda ev
safı yazılı bir motör açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 800 liradır. Satmak isteyenlerin % 
7 .5 teminat paralariyle beraber 26 mayıs 935 pazar gü
nü saat 14 de Bakırköy Barut fabrikalarında satınalma 
komisyonuna müracaatları. ( 2 5 7 4) 

M o tör yeni veya az kullanılmış. 
Teknesi: 30/ 35 hamule tonilato 

15/20 metre uzunluk 
3 / 4 genişlik. 

Derinlik normal 

lstanbul Valiliğinden: 
Trakyada yaptırılacak muhacir evleri için Tekirdağın 

da teslim edilmek ve tesellüm makbuzu mukabilinde be
delleri İstanbul muhasebeciliği tarafından alel'usul tes
viye olunmak üzere mevcut şartnamesine tevfikan. 

Adet 
90 000 5 No. Kuyruklu kapu menteşesi 

160 000 2,5 No. kelebek pencere menteşesi. 
20 000 Hapazlama oda kapu kilidi 
1 O 000 8 No. ahır kilidi 
80 000 1,5 No. pencere mandalı 
80 000 Kalay NiK.elajli pencere topu. 

250 000 Kilo karfiçe 
500 000 Marsilya tipi yerli kiremid . 

Derhal pazarlıkla ve emanet suretile mübayaa oluna -
caktır. Tamamen veya kısmen itasına talih olanların vi
layette müteşekkil mübayaa komisyonuna her gün mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. (2577) 

lç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede harik, nakliyat sigorta işlerile çalışmak üzere kanuni hü

kümler dairesinde tesçil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan Man
haym Sigorta Şirketinin Türkiye vekili umumisi haiz olduğu salahiyete 
binaen bu kere müracaatla İstanbul mülhakatı ve havalisi tali acentalığma 
~irket namına yangın, nakliyat, sigorta işlerile meşgul olmak ve bu işler
den doğacak davalarda bütün mahkemelerde müddei müddcaleyh ve üçün· 
cü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak üzere Manhaym hanında Kemal Baıa
ran'ı tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta §irketlerinin teftiş ve 
mürakabesi hakkındaki 23 Haziran 927 tarihli kanun hükümlerine muvafık 
görülmüş olmakla ilan olunur. 

rilmek üzere ayrr ayrı açık artırmaya konulmuş olup iha
le gününde talip çıkmadığından ihale müddeti 15-5-935 
tarihine uzatılmıştır. Talip olanlar şeraiti anlamak üze
re her gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, artır· 
maya girmek içinde hizalarında gösterilen muvakkat te
minat makbuz veya mektubile ihale günü olan 15-5-935 
çarşamba günü saat 15 de daimi encümende bulunmalı
dır. "1" ( 260 ı) 

Keşif bedeli 1065 lira 89 kuruş olan Bakırköyün kü
çükçekmece köyü mektebi için alınacak malzeme ve 
doğrama ve Demirkapı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Şartnamesi ve keşif evrakı levazım müdürlüğünde görü- · 
lür. Eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. lu kanunda 
yazılı vesika ve 80 liralık muvakkat teminat makbuz ve 
ya mektubile ihale günü olan 23-5-935 perşembe günü 
saat 15 de daimi encümende bulunmalıclırlar."1"(2462) 

Kıymeti Cinsi Kayıt T. .Kayrt No. 
14 Kürt kilimi 6-4-935 8210 

Mithat tarafından satılmak üzere halı şubesine getiri
len cinsi ve kıymeti yukarda yazılı kilim kıymeti muham 
menesini bulmadığından satılamamıştrr. 

Tarihi ilandan itibaren on beş gün zarfında sahibi 
müracaat ederek kilimi kaldırmadığı takdirde usulen 
açık arttırma ile satılacağı ilan olunur. (2597) 

- Başka memleketlerle epe· 
yi iş yapan bir banker diye bili
rim. 

- lşleri iyi gidiyor mu? 
- Zannetmem. Hakkında po-

lise bazı şikayetler geldi. 
- Braoazon'la Marl'm dost

lukları iyi gidiyor muydu? 
- Evet ... Polise gelen rapor

lara bakılırsa, Marl aşağı yukarı 
Brabazon'u elinde tutan bir a • 
damdı. 

- Bu da tuhaf! Sonra Mar' 
parasını Brabazon"dan çekiyor. 
Niçin çekiyor? Orası da malum 
değil. Acaba parasını almak i -
çin bankaya bizzat kendisi mi 
gitti? 

Parr'ın da bu hususta çok ma
lumatı yoktu. Her halde banka· 
da bir şeyler geçmişti. Fakat 
ne? Orasını bir türlü anlayam;ı . 
mıştı. 

Derrick Yale evvelce budala 
bir adam yerine koyduğu emni· 
yet şefine şimdi biraz daha hür
metkarane davranıyordu. 

- Bana kalırsa hemen gide
lim, cinayet yerinde bir tetkik 
daha yapalnn. 

- Ben de sizden onu rica et
meğe gelmiştim. Otomobil ka -
pıda bekliyor. 

Derrick Yale yolda hiç bir 
şey konuşmadı. Ancak Marl'm 
evindeki koridora geldiği za • 
man, bir rüyadan çıkar gibi: 

- Bizim buralarda bir ma -
deni kap bulmamız laznngeli -
yor, dedi. 

O esnada hole nöbetçi konu
lan bir polis memuru gelip ami
rini selamladı: 

- Garajda şöyle madeni bir 
kap bulduk, dedi. 

Yale sevinçle ellerini kaldır • 
dı: 

- Ah, dedi, işte ben de böyle 
bir şey düşünüyordum. 

Derhal merdivene fırladı ve 
hata hava deliğinin altında du
ran küçük masaya doğru gi ttı. 
Yere eğildi, koklamağa başla • 
dı. Birdenbire öksürdü ve kıp -
kırmızı bir halde ayağa kalktı. 

- Şu kabı bana getirin, dedi. 
Kabı getirdiler. Bu, kap değil 

de ucu musluklu çelik bir şişeye 
benziyordu. 

Yale dedi ki: 

Değeri Pey parası 
L. K. L. K. 

812 50 61 00 Ortaköyde Uncu sokağında eski 46, 
52 yeni 38, 40, 42, 44 sayılı altmda 
bir fırını ve bir dükkanı olan iki kagir 
evin 1/16 payı. (2654) 

2 5 00 2 00 Beyoğlu Hüseyinağa mahallesinde 
Bülbüldere caddesinde 9 sayılı şimdi 
ahır olarak kullanılan ve bütünü 57. 
50 metre murabbaındaki mahallin 1/ 4 
payı. (7 50) 

20 00 1 50 Galatada Sultanbayazit mahallesinde 
Kale sokağında 9 sayılı ve bütünü 4,60 
metre murabbaındaki arsanın 1/ 4 
payı. (35) 

375 00 28 13 Tahtakale Rüstempaşada Uzunçarşı 
caddesinde eski 63, 59 yeni 330, 332 
sayılı iki dükkanın 30/120 payı. 

(10667) 
100 00 7 00 Mahmutpaşada Çuhacrhan alt katta 

yeni 27, 28 sayılı bodrumu olan oda· 
nın 9/45 payı. (2396) 

97 52 7 32 Boğaziçinde Kandillide Mezarlık soka· 
ğında Taşlıbağ demekle tanınmış ve 
bütünü 11787 metre murabbamdaki 
bağ mahallinin458/1440 payı. ( 1481) 

88 89 6 68 Davutpaşa mahallesinde Hekimoğlu 
Ali paşa sokağında 115, 11 7, 1 19 yeni 
121, 123, 125 sayılı ve üstlerinde bi· 
rer odası olan dükkanların 2/9 payı. 
(4113) 

29 20 2 18 Küçükpazarda Hoca Hayreddin ma -
hallesinde Kazancılar sokağında 8 sa· 
yılı kağir dükkanın 8/96 payı. ( 1451) 

178 59 13 39 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesin -
de Kalyoncukulluğu büyük caddesile 
Balıkpazan caddesinin birleştiği yerde 
ve köşe başında eski 2 9 yeni 3 7 sayı
lı gazinonun 30/840 payı. ( 89) 

93 50 7 02 Kumkapıda Muhsine Hatun mahalle -
sinde Çiftgelinler caddesinde 4 7 sayılı 
ve bütünü 33 metre murabbaındaki 
arsanın 34/48 payı. (5343) 

Yukardaki paylı mallar dört hafta ara ile attırmaya 
çıkarılmıştır. Üstermesi 13-6-935 perşembe günü saat 
15 de komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi 
buçuk pey paralarile Mahlfilat Kalemine gelmeleri. 

Değeri Pey paraaı 
L. K. L. K. 

3 50 50 00 

(2587) 

Üsküdarda Sinanpaşa mahallesinde Karantina soka.
ğında lZ/10 sayılı hanenin enkazı, temel taşları hariç 
olmak şartile 18-5-935 cumartesi günü saat 11 de ye .. 
rinde pazarlıkla satılacağından isteyenlerin yüzde yedi 
buçuk pey paralariyle orada bulunacak memura görün -
meleri. (2590) 

( 

o 

Gedikpaşada lstanbul Jandarma ' 
Satınalma Komisyonundan: 

Mercan Yaldızlı handa Jandarma matbaasına ait maa 
motör 25 kalem teferrüatı ile beraber bir adet litograf 
makinesi 28 mayıs 935 sah günü saat on beşte açık art .. 
tırma ile satılacaktır. Şartnamesi Gedikpaşada eski Jan
darma eşya ve levazım anbar binasındaki komisyonu .. 
muzda, Ftakine ve teferrüatı da Mercan Yaldızlı handa 
her gün görülebilir. Satış tahmin bedeli iki bin lira ve ili< 
teminat yüz elli liradır. İsteklilerin ilk teminat makbuz 
veya banka kefalet mektubu ve hüviyet cüzdanı ile belli 
giin ve saatte komisyonumuza gelmeleri. (2582) 

- Bunu bulduğunuz yerde 
bir fincan, yahut alelade bir şişe 
daha olacak. 

Gelen memur: 
- Evet, dedi, garajda bir şi

şe de bulduk, fakat kırık bir şi
şe ... 

- Hemen getirin. Belki de 
bu şişede ne vardı, ne yoktu, an
layabiliriz. 

Parr bütün bunlara dikkatle 
bakıyordu. Nihayet dayanama -
yarak sordu: 

- Allahaşkına nedir bunlar? 
- Azizim Parr, nedir bilir 

misin? Yeni bir cinayet usulü. 
Şimdi odaya girelim . 

Marl'ın cesedi hala yataktay. 
dı. Yorganı üzerine çekmişler 
di. Yastıktaki leke hala kuru -
mamıştı. Pencereler tamamile 
açılmıştı. 

Yale odada da yere eğildi, ha
lıları kokladı. Tekrar öksürdü. 
Ve hemen ayağa kalktı. 

O sırada kendisine kırık şişe
yi getirdiler. Şişenin dibinde bir 
kaç damlalık mayi vardı. Yale 
bu mayii avucunun içine döktü. 

Yale dedi ki: 

• 
- Düşündüğüm gibi sabutı1 suyu ... Şimdi size Marl'ı nnası 

öldürüldüğünü Eöyliyebil irir11• 
Eve giren hırsız Flush, havags• 
zı kaçıyormuş gibi hafif bir fı: 
sıltı işitmişti. Halbuki bt· ha": 
gazı değil, çelik kaptaki gaı ~ 
Belkı aldanıyorum, fakat tıei 
halde bu çelik kapta burada", 
hepimizi öldürebilecek ka~~' 
gaz vardı. Yapılan bu gaz ap,. 
olduğu için, hata parkelerde i1B 

fif bir tabaka teşkil ediyor. 
- Fakat bu çelik kabı od~/:. 

nasıl koydular? Kapının üst~ • 
deki hava cleliğınden mi eşıig• 
ya sarkıttılar? J' 

• J11<>1 
- Hayır. ıKı7.ıl çenb~r şı ııJ• 

daha basit yeni bir usul kut13 ., 
yor: sabun köpükleri gö·ı<le'' 
yor. 

- Sabun köı::ıülderi mi? • 19' 
- Evet. Çelik kabm uı:ı.ırı' ıf 

ki boru sabunlu suya batırılr11ıı , 
tır. Elinizle dokunursanı1 8

0e
larsımz. O zaman kabı ha\'3 ıs , 
liğinden içeriye soktular tn~ıı" 
luğu açtılar, husule gelen sa J 

[Arka4iı var 
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BugUnkU 
program 

ISTANBUL 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

(Vitali) Hasköyde (Halk), Kasım· 
pafada (Merkez), Kadıköyünde (S :h. 
hat) Pazary<>lunda (Rifat Muhtar), 
Bepktaşta (Rıza), Taksimde (Kan· 
zuk) Pangaltlda (Güneş), Taksim· 
de (Karckin Kürkçüyan), Galatada 
(Hidayet), Kurtuluıtn (Necdet ~k· 
rem), Eyüpte (Hikmet) eczanelen. 

lt ıa Fransızca ders, 18,30: DokuzunC11 
ll nfonj (Bethoven), 19 30: Haberler, 19. 40 
~Yan Jale Şan pıyano ile birlıkte, 20 Ga-
20 

30 
kardeşler ve !llandolinata . orkestrası. 

IİJıskj Keman ve vıyola konsen duet (La· • 
(ld ve i zzet Nezih), 21 Kitar solo 
21 fYo) , 21,20: Son haberler, borsalar, 
ll ' O: Radyo caz ve tango orkestrası ve 

Yolcu müracaat 
yerleri 

ahıı Bedriye Tiızün (şan). 
MOSKOVA 

ı 75 Khz. 1724 m. 

l'\~30: Kızıl ordu için konser. 19.30:K"
llıa zlar ıçin sözler ve konser. 22: Al
car~~ Yayını. 23.0S: İngilizce. 24.05: Ma-

a. 

BÜKREŞ 
823 Khz. 3&C UI. 

Deniz Yollan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi ba' 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, T •lef on 
Şark Demiryollan müraca
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpa,a. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 
0 l3.ıs: Gundüz plak yaymıL 18: RadYt> 
0~CStran 19: Duyumlar. 19.15: Rad!° 
( ltcatruı. 20· Konferans. 20.20: p,ak. • 
l~alar). 2l.05 : p ,yano konseri. 21 .35: 
tr~Yol &arlulan. 22.15: Koro ve orkes· 

Liman 
hareketleri 

BUOAPEŞTE 
545 Khz. 550 111. 

" 
0 lıı.4o: Almanca ders. 20.20: Plik. 20.40: 
ı/ .. a mızıkaSL 23: Duyumlar. 23.20: 
llı&cnc musikisi. 24.15 : Caz. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

~ 18.25: Keman konseri. 18.50: Plü. 19: 
le ır~t. 19.10: Almanca yayım. 19.45: Am<.-

l>rogramı. 20.05: Almanca duyumlar, 20·~5: Plik. 20.20: Sozlcr. 20.30: K_oro he
)cti. 21.30: Sözler. 21.45: Senfonik koıı
ltr. 22· Duyumlar konserin devamı. 23: 
~~. 23,lS ·Operet snusikisi, 23,40 
~duyumlar. 

HAMBURG 
904 Kba. 332 m. 

. 2o: Halk musikisi. 20-25: Radyo temsi
~ 21: Duyumıa;r 21,10: Schubcrt ve Bra
ı13 konseri. 22: "Aşk ilkbaharı adlı !kcç. 
,}: Duyumlar. 23.25: Musikıli yayım, 24: 

ttc konseri. 
VARŞOVA 

224 Kha. 1339 "'· 

10.45 : Pllk. Sozler. 21 : Şarkılar, du
~ınlar. 22: Senfonik konser, duy~mlar. 
~: Rcklimlar. 23.15: Hafif musıkı. 24: 
t~cr. 24.05: Hafif mtıs•ki. 

etARIS 
182 ltt. 1648 m. 

l 21: Opera parçaları 21.30: Duyumlar, 
Onıcr 22: IS: Duyumlar. 23.30: Hava ra
~ru. U..35: Atıd.na caz odı:catraaL 

ViYANA 
592 Kh.ı. 507 m. 

2 20: Duyumlar . 20.10: Ulus duyumlarL 
ı:P·ZO Reportaj, 21 Halk şarkıları. 21,lS 
·~dyo orkestrası. (Eglcnccli musıki). 22: t';'1 sözler 22.10: Konserin .s~r~mü, 23 : 
1( 1ıf11ar. 23.10: Org mnsıkısı. 23.50: 
li ~n cran:s. (Macaırcıa) :24A~ı Charly Cau-
tto ~ (nakil) 

' Sinemalar, 
Tiyatrolar 

• Saray: (Karyoka). 

\ı • Türk: (Sürüsüne bereket) 
e (Bir gönül böyle avlandı). 

\> • Sümer: (Kanun muhafızı) 
e (Yataklı vagon cilveleri) 

(])-İpek: (Tunç vücutlar) . ve 
r. Mabüsün vasiYetnamesı) 

(ç~ Melek (Maskeli Kadın) ve 
!n Esrarı) 
,. l'an: (Ekmekçi kadın). 

Üsküdar Hale: (Zuzu). 
'ı • Elhamra: (lttiham ediyo
u~) ve (Bir çiçek iki böcek) 
~Süreyya: (Sokak çiçeği). 

10 Şık (Casus kalbi) ve (Tele 
tıcu Kız) 

ı~; liilal: (Çclyılskinin macc
:rı) ve ( Paganini ). 

1et) A.lkazar (Şeytan Kardeş· 
, ııt Ve (Kaçak) · 

,. Vıldız (Gençlik Arzusu) 
'>le ~ark: (Atlantit) ve (Cürmü 

,.§ Ut). 

(~e!aerah: (Parisli kahveci) ve 
~ ~lılar kervanı). 

(Çitı.~lli: (Maskeli kadın) ve 
sran) 

' Nöbetçi 
Eczaneler 

L 1'~ 
~dtt-:tece nöbetçi eczahaneler ıun• 
""-t...., .. 
'"""~qnon~ d o· iti ~\l ~n e (Hüsnü Haydar), ı· 
Ş~· "l.rt. (Eaat), Kumkap.da (Bel 
~ qd~te (Hasan Hulusi), 
(tt'ıı.l'~ <tında (lsmail Hr:kkı), Ak
<:~!~·f~~ Pertev), Samatyadı 
~~chremininde (Nazım), 
~,.._.I iL -- e (Suat), Büyükadada 
~ö~~), Heybelide (Yusuf), 
-~ (Ptierkez), Fenerde 

Dün limanımıza 'u vapurlar gel -
miştir: 1 

Mudanyadan: (Tayyar), Köıtence
den (Daçya), Akdenizden (Baruaro) 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
ıunlardır: 

Mudanyaya: (Dumlupınar), Kara· 
denize (G~ineysu) Akdenize: (Daç
ya). 

BugÜn limannnıza gelecek va -
purlar şun1ardır: 

İzmirdcn (Sakarya), Karadenizden 
(Vatan), Mudanyadan: (G61nlıal) 

Bugün limannruzdan şu vapu~lar 
gidecektir: • 

Bandırmaya: (Saadet), Mudanya
ya: (Tayyar), Akdenize: (Roma) ve 
(Providence). 

• itfaiye 
Tele fon la rı 

latanbul itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyesi 44644 
Kadrköy itfaiyesi 60020 
Oıküdar itfaiyesi 60625 

Yeşi1köy, Bakırköy, Büyükdere, 
Paıabahçe, Ka dilli, Eren öy, ar
ta!, Büyükada, Heybeli, Burgaz, K:r
nalı mıntakalan için telefon aantra
hndaki memura (yan1tın) kelimesini 
aöylemek kafidir. 

• Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cel'rahpa,a hastanesi. Cer
rahpaşa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Oeküdar, Nuh kuyusu, Gün 
dolumu caddesi 
Haıeki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastane&t. 
firuzağa 

Gülhane bastaneıi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hutanesi. Bakırköy Reı•· 

diye kışlası 
Etfal hastaneıi. Şiıli 
Haydarpa!a Nümune has
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhi 
yardım teşkilltı 

Bu numaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-
44998 

Davetler 

fstanbul Halkevinden: .. 
İstanbul ve Trakya. hav~lısın~.e ev 

yaptıracak köylillerımıze -~~re~ nu~~· 
ne vermek için düzenledıgımız -~Koy 

teri) proje müsabakasının mudde
~~ şartnamesi mucibince,El. ~ayısta 
bitmiştir. o tarihe k~da~ . vımı.~e an
calç üç proje gönder~lmııtır. Musaba
kaya iştirak eden mımarlarımızın az
lığı yüzünden 15 Mayısta zarfları_n 
a ılmasmdan vazgeçilerek daha ~ır 
k~sım genç ve memleket ae':er ~na t
karlarımızın da bu hayırlı ışe gırı;:e-

1 . . temin irin müsabakanın mud-
erını :c 'h" tıl deti 1 Haziran 935 tarı ıne uza '!1~-

e zarfların 15 Haziran 935 tanhı
sı v 1 H . . k rar d açılması dare eyetımızce a . 
lae tırılmıştır. Genç mimarlarımızda? 
b~ budun işi ile alakalanmalarıru dı-
leriz. • 

1 _ Dost Sovyet sanatkarla~ı ~~i~. 
. namına 13-5-95 pazartesı gun~ 

mı~ ( 17) de belediye şehir (Eskı 
;:ansız) tiyatrosunda bir konser ve
receklerdir. . 

2 _ Konser davetiyeleri pazartesı 

b h ndan saat ( ı 5) e kadar Halke-
sa a ı h bT . virgenliğinden a na ı ır. 
vı ~e _ Yer mahdut olduğu i~in bila
. . davetiyesiz kimse tiyatroya 
ıstısna, 

giremez. .
1 

d 
4 - Bu konaer radyo ı e e yayı-

lacağmdan radyosu olan herkes din
leyebilecektir. Ayrıca umumi mey • 
danlara ve belediye bahçelerine opar
lörler konacak ve buralardan da yurd
ciaşlar istifade edebileceklerdir. 

KÖPRÜ • HAYDARPAŞA· KADIKÖY 

(Her l'Ün) 

Köprüden 
Kalk!$ 

6.30 x 
7.00 x 
7.30 D 
7.35 x 
7.35 X E 
805 Adana 
8.25 x 
8.30 D 
8.40 E 
8.50 D 
9.05 
9.20 Toros 
9.50 x 

10 30 
11.00 x 
11.45 x 
12.30 
13.15 x 
14.00 x 

H. Paşa. Kadıkö
daı:ı K. yüne Varış 

6.4S 6.53 
7.18 7.23 

- .- 7.50 
7.53 -.-
7.53 7.58 
8.23 8.28 
8.45 -.-- .- 8.50 

8.SS 
9.10 -.-
9.23 9.28 
9.40 9.45 

10.08 10.13 
-.- 10.48 
11.18 l 1.23 
12.03 12.08 
- .- 12.50 
13.33 13.38 
14.20 14.25 

14.30 Ankara muhtelit 14.48 14.53 
15 10 x 15.28 15.33 
15.50 x 16.08 16.13 
16.30 - .- 16.45 
16.45 X Adapazarı 17.05 -.-
17.00 - .- 17.15 
17.30 -.- 17.45 
17.45 x 18.0S -.-
18.00 -.- ıs.ıs 
18.30 x 18.48 18.53 
Hl.00 Ankara sür'at 19.18 19.23 
1930 x 19 50 
19.45 - .- 20.05 
2030 x 20.48 20.53 
21.10 x 21 30 21.35 
2Z30 X C. 22.50 22.55 
23.'45 X A. 24.05 24.10 

A. tıaretli seferin treni cuma, pazartesi 
günleri işler. 

B. haretli seferin treni pcf$embe ve pa-
zar günleri i~ler. 

X. İşaretli seferlerin Banliyö trenleri le 
iltisakı nrdır. 

KADIKÖY • HAYDARPAŞA • KÖPRO 

(Hcır alin) 

Kadıköyün- H. Paıa- Köprü-
den K. dan K . ye varış 

6.25 6.35 x 6.50 
7.00 -.- 7.20 
7.30 7.38 x 7.53 
8.00 D - .- 8.20 

8.13 x 8.28 
S.05 E 8.13 x s.ıs 
8.3S -.- 8.50 
-.- 8.50 x 9.05 

9.1!0 D - .- 9.20 
-.- 9.15 Ankara ıilrat 9.3') 

9.05 E !US 9.30 
9.40 948 x 10.03 

10.10 10.18 10.33 
10.30 10.38 x 10.5J 
ıı.oo 11.10 Adapazarı 11.25 
11.45 11.53 x 12 08 
12.35 12 45 Ankara muhtelit 13.00 
13 05 13.15 x 13.30 
13.45 13.55 X 14.10 
14.35 - .- 14.5) 
ıs.oo 15.08 x 15.23 
15.45 - .- 16.05 
16.20 16.2S X 16.43 
16.55 -.- 17 15 

17.10 x 17.JO 
17.ZS -.- 17.4S 
17.55 - .- 18.15 
- .- 18.10 x 18.30 
18.25 -.- 18.'45 
19 00 19.10 X Adana 19.25 
19.35 19.43 Toros 19.58 

20.0S X 20.25 
20.30 20.40 x 20.55 
21.IO 21.20 x 21.3S 
21.55 22.05 x c. 2220 
23.05 23.15 X B. 23.30 

C. İşaretli seferlerin tren.i 1 hazirandan 31 
b irinci teşrine kadar ışler. 

D. İşaretli 5cfcrler cuma gü~leri rapılmaz. 
E. İşaretli seferler cuma gunlcrı yapılır. 

~~- TlFOBlL -- • 
Dr. Ihsan Sami 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tu
tulmamak için ağızdan alınan tifo 
haplandır. Hiç rahatsızlık ver· 

1 _ mez. Herkes alabilir. Kut~ _ 
:'!"!""!!~~ ~ 55 kuru. 3379 ~ 

' SUPLEKS beya:ı çelikten ina
ı nıbnayacak kadar mükemmel 
ı yeni bir tıraş bıçağı ç•kardı, 
1 

' mutlaka tecrübe ediniz. Her 

• yerde satılır. 

1 LAN 
SATILIK 

3538 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS,, markalı, 8 silin 
dirli, 120 illi 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 
Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ., 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacından bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MUTEDiL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 - 3 numarada 
SfDNEY NOWfLL ve teriklerin" 
müracaat. (3091) 3229 

Kadıköy nüfus dairesinden almış 
olduğum cüzdanımı zayi etttim, yeni
sini alacağım. 

Mehmet oğlu Ali 
Hikmet 
1328 

N ====================::;::========================:-= ıs 

Zonguldak'da: 60 Yatakh 
Bir Hastahane inşası 
Zongoldak kömür Havzası Amele Birliğinden: 

ı _ Eksiltmeye konulan iş: Zonguldağın Mitatpaşa mahallesi Elma
lık mevkiinde inşa olunacak su ve elektrik tertibatını haiz altmış yataklı 
hastane binasıdır. 

z _ Eksiltme müddeti : l Mayıs 935 tarihinden itibaren yirmi bir 
gündilr. 

3 - Eksiltme 22 Mayıs 935 Çar§amba günil saat onbeşte Zonguldakta 
amele birliği binasında Birlik hastanesi ihale heyeti tarafından yapılacaktır. 

4 - Bu işe aid 'evrak şunlardır · 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Muakevele projesi 
C _ 1npat tarifnamesi, nişaat işleri şartnamesi, sıcak ve soğuk su ve 

kirli su boruları şartnamesi, elektrik, dahili telefon, elektrikli sinyal tesisatı 
şartnamesi. 

D _ Mesaha cetveli nümunesi (Mekadir, vahidi kiyasli fiat ve umum 
fiyatlar haneleri müteahhit tarafından doldurulacaktır.) 

E - Projeler ve planlar. 
s _ Talipler bu evrakı 25 lira bedel mukabilinde Zonguldakta Amele 

Birliğinden, İstanbul, Türkiye İş Bankası İstanbul şubesinden alabilirler. 
ti _ Eksiltme kapalı zarf usuliledir. Teklifler ihale saatinden bir saat 

evvel birliğe bir makbuz mükabilinde tevdi edilmiş olacaktır. 
7 - Hastahane ihale heyeti en makul ve muvafık fiyat veren talibe 

inşaatı ihale edecektir. 

8 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin teklif edeceği inşaat bedeli
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde nakit, muteber banka mektubu veya Er-

gani ve Sivas Erzurum istikraz tahvilatı olarak muvakkat teminat ver
mesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lazımdır. 

A - Bu gibi işleri yaptığına veya bu gibi inşaatta çalıştığına dair evrak, 
B - Ticaret Odasına kayıtlı olduğuna ve bu işin icabettireceği mali 

kudreti haiı: bu1unduğuna dair vesaik. 
C - Kanuni ikametgfilı gösterilmesi. 
9 - İhale kesbi kat'iyet ettiği zaman teminat yiızde onbeşe çıkarıla-

cak, birlikte mukabil banka teminatı verecektir. 3391 

inhisarlar lstanbu\ Baş 
ğünden: 

üdür\ü-

İçki satıcılığı tezkerelerinin hükmü bu mayıs nihaye
tinde bitiyor. Yenilemek gerektir.Haziranın birine kadar 
tezkeresini yenilemiyerek içki satanlar kanunen ceza 
görürler. 

Kolaylık olmak ıçın Beyoğlu satıcılarına Mayısın 
onundan yirmi ikisine ve İstanbul ve diğer mahaller sa
tıcılarına da Mayısın yirmi ikisinden sonuna kadar gün 
tayin edilmiştir. Son günlere bırakılmıyarak vaktinde 
müracaat etmelerini rica ederiz. 

Gelecek bayiler nüfus tezkereleriyle eski tezkerelerini 
ve ikişer adet fotoğrafını beraber getirmelidir. (2228) 

3408 

Devlet Demiryolları ve 
Umum idaresi 

Limanları 
ilanları 

işletme 

Beher tonunun FOB fabrika teslim muhammen bede
li 22,50 Jira olan 3.500 ton sun'i Portland çimentosu 
22 l'Jayıs 1935 çarşamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliJe Ankarada İdare binasında satın ahnacakdır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 5187 ,50 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 
4 cü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni maniler: 
buJunmadığma dair beyanname ve tekliflerini aynı gün 
saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Bu işe aid şartnameler 390 kuruş mukabilinde An
kara ve Haydarpaşa Veznelerinde satılmak dadır. ( 2 4 3 5) 

. 3438 

lstanbul Maarif müdürlüğünden: 
Dairemizde açılan 40 lira ücretli bir Daktilo için 15 

Mayıs 935 tarihinde mi.isabaka yapılacakdır. 
Orta mekteb mezunlarından olub makine ile iyi ve 

doğru yazmak kabiliyetini haiz olanların mekteb şaha
detnamesi ve şimdiye kadar nerelerde çalışdıklarma ve 
iyi hallerine dair fotoğraflı vesikalarile 14 Mayıs'a ka
dar İdareye müracaatları ilan olunur. (2546) 3569 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 
Bodrum Kasabasının tahminen 80 hektarlık 1/2000 

ve 1/ 500 mikyasındaki iki kıt'a halihazır haritasiyle 
1/1000 mikyasındaki münhanili tesviyeli hari~ası ve 
kasabanın müstakbel şehir planı kapalı zarf usulıyle ve 
25 gün müddetle münakasadadır. Talipler arttırma ek
siltme nizamnamesi mucibince müracaat etmelidir. 

Talipler şeraitleri Bodrum Ankara, İstanbul, İzmir. 
Muğla Belediyelerinden aramalıdırlar. (2573) 3574 

..,ııııııtttllllllllllllllll ııı~ııııııııı~ 

! Deniz yollan ~ 
: iŞLETMESi ; 
: Acenteleri: Karaköy Köprilbaşı E 
: Tel. 42362 - Sirkeci MühUrdar· -

~ 111111zade Han. Tel. 22i40. 111111 ~ 
: lskenderiye yolu § 
= IZMİR vapuru 14 Mayıs SA. i 
E L[ günü saat 11 de iskenderİ· E 
§ ye'ye kadar (2564) § - -E TRABZON YOLU § 
E KARADENlz vapuru 14 Mayıs. E 
: SALl günü saat 20 de Rize'ye E 
: kadar. " 2592 ,, 3572 : 
;;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır. 

Istanbul Har1 ci Askeri 
Kıtaatı ilanları 

2 00 ton sığır eti kapalı 
zarfla satın alınacakdır. İ
halesi 20 Mayıs 935 pazar
tesi günü saat 16 da yapı
lacakdrr. Tahmin edilen be
del 40 bin liradır. Eksiltme
dır. İsteklilerin belli saat
ve o-irme parası 300.~ lira
~~n bir saat evvel Lulebur-
gazda Satınalma Komis
yon una tekliflerini vennele 
ri. (224 7) 

3258 

* * " 
Vize kıt'atı ihtiyacı ıçın 

1440 liralık bulgur açık ek-
siltmeye konmuştur. !~h: 
min fiatı 12 kuruş blrıncı 

pey ı 04 liradır. Eksilt~~~i 
2 5 mayıs 9 3 5 cumartesı gu
n ü saat 15 dedir. İsteklile -
lerin belli saatte Vizede Sa
tınalma komisyonuna gel -
meleri. (2604) 

• Doktor •ı 

1 Emô~n? :..~ ~~ı?.!~ Y•· 
•- nında Telefon: 24131 -• 

3233 

Asliye Mahkemeleri Yeni\eme Bü· 
rosundan: İstanbul Evkaf idaresile 
Yenicami avlusunda mahfıli hümayun 
ittisalindcki 47 - 49 No. lu diıkkanlar 
sahibi keresteci Haralambos ve Asa -
doriki aralarındakı davanınyenilenme 
muamelesi sırasında halen jkamet • 
gahları meçhul bu1unan Haralamboa 
ve Asadori haklarında bir ay müddet-
le illinen tebligat icrasına karar veril
miş olduğundan tetkiaktın yap:lacağı 

17 -6-93 5 saat l O da Bil roda hazır 
bulunmalan lüzumu tebliğ makamına 
·kaim olmak üzere illin olunur. 

{11447) 

lstanbul Asliye 5 inci liı~cuk Mah
kemesinden: Mehmet Salım ve Ali 
Salimin Yedikulede Merkc~ memuru 
mütekait MazlCımun hanesinde otu -
ran seyitler istasyonu hareket memu
ru Feridin veresesinden zevcesi Hay• 
riye aleyhine ikame eylediğı davadan 
dolayı arzuhal sureti göstenlen ıka -
metğahına gönderilmiş ise de kendi
si orada olmayıp Ad apaza ı ıııa gittiği 
ve neresinde olduğu bilinemcdigi teb
liğ ilmühaberine yazılan yazıdan an
laşılmış ve bermucibi talep ilanen teb 
ligat icras:na lüzum görillmüş oldu
ğundan tebliğ makamına kaım olmak 
üzere arzuhal sureti mahkeme divan· 
hanesine asıldığı gibi evrakı havadis 
ile de ilan olunur. (11421) 

Asliye Mahkemeleri Yenileme Bil· 
rosundan: İstanbul Evkaf idaresile 
Bilyükderede Camiişerif karşısında a-
partımanında mutasarrıfen mukim Ko 
~o ve Dimitro oğlu aralarındaki da
vanın yenilenme muamelesi sırasın • 

da: halen ikametgiihı meçhul buluna.n 
Koço ve Dimitro oğlu haklarında hır 

U""ddetle 'linen tebligat icrasına ay m ki 
karar verilmit bulunduğundan tet -
katın yapılacağı 15·6-935 .saat 10 da 

B .. oda hazır bulunmaları lüzumu teb 
ur k .. · ıa r ~ makamına kaim olma uz ere ı n 

ıg ( 1446) 
olunur. 

lstanbul Asliye Uçüntü Hukuk 
Mahkemesinden : Muharrem tarafın
dan Germir kariyesi Hacı Sahak ma
hallesinde oturan mühtediye karısı 
Fatma aleyhine tescili talak davasın
dan dolayı müddeialeyhin oturduğu 

yer belli olmadığından dava arzuha· 
ti on günde cevab verilmek üzere ila
nen tebliğ edildiği halde müddeti için· 
de cevab verilmediğinden tayin olu· 
nan 25-5-935 Cumartesl gilnü saat 
10 da gelmesi veya bir vekil gönder
mesi, aksi takdirde gıyabında muha
kemeye devam olunacağı tebliğ yeri
ne geçmek üzere ilin olunur. (11418), 



Sin EKLER: Sıtma, Tifo, TltUa, Verem gibi hasta• 
hklar ve ölUm getirir. TAHTA KURUSU; uyku
nuzu kac;ırır. Sizi i§rendirlr. HAMAM BOCEKLE· 
RI; yemeklerinizi, erzakınızı, -.yanızı telvia eder. 
OOVELER; hahlarınızı, elbiselerinizi par~alar. 

tf A STALIK 

GetiriyoW"uz "' 

13 · ~ - o~ı: 

Satış yerleri: 
Sahpazar Mağazası: 

Sahpazarı, necatı Bey caddesi no. 
428 • 436, Tel. 45963 

Metro han: 
TUnel Meydanı, Beyo§lu Telefon: 44600 

Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin Edebilirsiniz. 

Elektrik Evi: 
Beyaazıt Mllrekkep~iler caddesi, Telefon 2437E 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 60790 

s • 'de 
Büyükada: 

1 23 rtlsan caddesi. Telefon: 56 • 128 
Üsküdar: 

$1rketl Hayriye iskelesi • Telefon 60312 

12 AY VADE iLE SATILIR 
TAKSIM'DEKI 

SERGİYi ZiYARET EDiNİZ 

RQTBART • LUXUQSA Zevki selim sahibinin tıraş bıçağıdır . 1 
ROTBART - LUXUOSAyüksek tabakanın tıraş bıçağıdır. 

RQTBART - LUXUQSA Dlinyanrn en birinci tırat bıçaiıdrr. 

RQTBART • LUXUQSA Dünyanın en pahalı tıraş bıçağıdrr. 

fakat ROTBART - LUXUOSA dünyanın en ucuz 
hra• bıçağuhr. 

: BUtUn ecza .. epolartntla ve bUyUk ıtriyat ve tuhafiye ma§azalar1nda bulunur 

10 adedi 150 kuruştur. 3580 

~1111111111~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~1~ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ; 

Hissedarlarına:: = 1933 ve 1934 ylllara kazan~ payları ancak Bankamızın Aan hisse •• 1 -------------
nedlerl Uzerlndekl kuponlar. kar,ıh§ında ödenmekde oldu§undan mu· Adliye Hukuku 
vakkat hisse makbuzlar1nı henUz de§işti.rmeyenler veya teahhUtlerlnl ı 
tamamlamayanlar bir an evvel muvakkat makbuzlarını Banka Genel Hukuk Fakültesi Profesörü 

MUSTAFA REŞiD BELGESA Y 
Bu adla yazdığı kitapta 

Karıncalar, arllar, pire, bit, gene, kırka· 
yak, akreb, CSrUmcek, t1rtlllar ve her nevi 
böcekler, ~lc;ekler aAa~lar ve hayvanlar 
Uzerlndekl tekmil tute,ıatı 

1 MUdUrlU§Une göndermek veya teahhUtlerlnl tamamlamak suretlle asit 5 
•enetlerlnl ve kazanç pay a ını almalar1 menfaatları icabı olduAunu a 

l aayın hlasedarlar1mıza blldlr1rfz. (2488) 3494 E 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111·111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ADLiYE TEŞKILATINI ve HU· 
KUK USULU MUHAKEMELERi 
KANUNUNU 

madde srrasmı gözetmeden heııı 
nazari ve hem de iıt adamlannın ko
laylı ğı için çok ameli olarak anlat • 
maktadır. 

FAY 
Kökünden öldürür 

Leke yapmaz 
FAYDA dl§er markalara nazaran iki mlall kuv
vetli ve yar1 yar1ya daha ucuz olup ecnebi ya
lanlarına aldanarak fazla para vermeyiniz. Ha· 
san depoau: lstanbul Beyo§lu. Kutusu 30, orta 
50, bUyUk 80, bir klloluk 350 kuruttur. 

Son günlerde havalann birdenbire değişmui yüzünden kendimi 
dehtetli ütüttüm. GRİPE yakalanmıştım. BAŞIM, I?iŞIM, BELİM 
her tarafım ağrıyordu. Şu gördüğünüz. NEVROZlN'den aldını 

~:tlf~ A bSYt:t'tt E v R o z 1 N ı· ~ ~ - . - ·~ 

·-- - - -- -

3581 

Bir saat satan almadan evvel 
bUtUn dünyada methur , 

REVUE Saatlerinin 
1 

yeni koleksiyonunu göstermesini 
aaatcinlzdan isteyiniz. 

Umunıi deposu: latanbul, Bahçekapı 
Taş Han 19 

ıstanbul gayrimUbadilter komisyonundan: 
D. No Semti n mahalleai Sokafl Emlak No Cinsi ye biaaesi Hiueye ır~re 

muhammen K. 
Lira 

3032 Beyotl• Yeai'"hir Kaytancı t 52 m"tn ana 208 A~ık 
arttı~ 

3137 

3197 

3214 

3719 

4815 

4817 

B«yctlu Kamnhab.: a Papaa çılcmn' n 22 82 metre ana 
J( Öptü çıkmazı 

Camii ,erif 2t M6. 113,75 metre 

20 Mü. İki ana 

Samatya imrahor Eaki Çıntıraklı E. 11-13 31 metre ananın 

164 

78 

54 

lto .. tan yHı Zenbtrek Y. 17-19 9/16 hisaeai 
Oıkildar S•llmi Ali Babacan 2 96 metre aı ıa 200 

Büyiıkçartt Bodurı:mhanı 20 Boaunm banın üı kahn.fa oda 960 
,. ,. 23 Bodrumhanı birinci katta oda 400 

" 

" 
" 
" 5140 Aluaray Kltilt Kaaını Ç•,me 10 Klrair hane •e bahçe n 949 ,. 

mahunin 1/2 biaaeıi 
5514 Beyotlu San Lt'ltfG latikJll Cad. 402-404 Klgir iki m•taza ilıtOnde 15270 kapalı 

hanenin 1/2 hi11eai 

5805 Kadık~y Oamanata Arayıtılt•fl E. 41 Y. 6 Kagir hane ahır ve ara· 8460 19 

ili 10 balık ye 1393 metre bahçe 

Yukarda naafı yazılı rayri menkullu on gün mi ddetle satışa çıkuılmıştır. ihaleleri 25/5°/935 
tar;hine mfladGf Cı·marteai ,.onii ıaat on dört t•dir Satııt mf.nha11r"n ,ayri mübadil bonoıiledir. 

[~~~~~~~l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~!!!IJ!l!ll~~!l!!!!!!!IJ!!!!!!~!!!li!lll~~~~l!l!!!!!!!!!!!.l!~~!!!!~~~iii!!!!!~~~~~ 

Cenub Demiryolları Müdürlüğünden: 
Cenub Demlryollara bu kere a9a§ıdaki tarifenin mer'lyyete konuldu§u muh

terem ahaliye ilin ·olunur. 
921 SAYILI FEVKALADE VE MUVAKKAT YAVAŞ YÜRUYÜŞ TARiFESi 

1 rtlsan 1935 gUnUnden 31 llkkAnun 1935 gUnUne kadar tatbik edllecektlr. 

Bütün şebekede emtia nakliyatı 
ltbu tarife nakllyatln yaplldı§ı mUnasebette daha kArh genel bir tarife 

(200 kllometreden artık yollara gönderilen hububat tarifesi) veya batkaca 
hususi veya fevkallde ve muvakkat bir tarife bulunmazsa tebekenln bUtUn 
latasyonlar1 arasında yapdan her tUrlU emtia nakliyat.na tatbik edillr. 

Ton ve kilometre başına ücret 
1 el aınlf emtia 4,20 TUrk kurutu 
2 el ,, ,, 3,24 ,, ,, 
3 cU ,, ,, 2,64 ,, ,, 

Ahnacak mUteferrl maearlfl umumi tarlfelerdekinin aynıdır. Tarlfelerln yu
kardael hUkUmler ile de§lftlrllmeyen bUtUn hUkUm ve tartları mer'i kalmak·
tad1r. .. 

Fazla mallmat edinmek lateyenlerin Karkamıtta Cenub Demlryollara MU· 
dUrlUAUne mUracaat etmelerl rica olunur. 

lıtanbul ikinci lflb Memurluğun. 
dan: Bir müflise ait kemik katık n 
saire 18·5-935 cumartesi saat 11-12 
de Galatada Tünel ııraaında satılaca· 
iı ilin olwuir. .{11450). 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 
. Etem izzet BENiCE 

Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, AıiKara cad· 
desi, 100.- Basıldığı Y.Cr: TAN mitbaası . 

TEMEL PRENSiPLERE DAiR 
BAŞLAN .ilÇ 

çıkmıştır. 60 kuruş. Beyoğlu Ha,et, 
İstanbul Maarif, Cihan, ikbal kütüp
hanelerinde. 

Beyo!lu 5 nci Noterine: 

Sahibi bulunduğum 3 beygir kuvve 

tinde 26511 numaralı bir adet Aımarı 
motör makineıi ile bir adet 300 kilo

luk hamur mnkinesıni Galataaa Ha\'• 

yar Hanında No. 39 da Dimitri Ruso

pulosa makbuzum olan bedeli malCun 

mukabilinde katiyen sattım ve tesliııt 

ettim. Badema benim bir guna alak• 
ve mülkiyetiıiı kalmamıı olduğunu be 

yan ve tasdik ederim. 

Galatada Omerabit hanında Kat :l 
No. 19 da Tüccardan İzmirli Had 
Adil. 

- lstanbul Komutanhgı 1 
Satınalma Komisyon&J 

lıanıarı 
~~:..-~~~~~~---

İstanbul komutanlığı bir' 
liklerrnin ihtiyacı olan 68• 
bin kilo koyun etine veriJet1 
fi at komisyonumpzc :ı pahalı 
görü1düğünden tekrar kaP3 

lı zarfla eksiltmeye konul .-
muştur. Bir kilosunun tah .. 
min bedeli 4 2 kuruş oltıt' 
ihalesi 28 mayıs 935 sah gi.İ 
nü saat 15 de Fındıklıda fs"' 
tanbul Komutanlığı satına1"' 

. d 1 ... , ma komısyonun a yapı co 

caktır. İlk teminatı 2142 ti"' 
radır. Şartnamesi 108 kıl.
ruş mukabilinde satına1ı119 

b ·•i(• 
komisvonundan alma 1 

İsteklilerin teklif mekttıP1~; 
rını belli saatten en az b• 
saat evveline kadar Fınoı1'' 
hda Satınalma komisyontl ' 
na vermeleri. (2544) ~ 

• cıeıt 
ZAYl - Edebiyat Fakültesın ısS 

İnkılap dersleri için aldığım dev• , 
karnemi kaybettim. Yenisini ata el 
ğımdan eskisinin hükmil yokt\IS'· 4 

F: F. Kimya EnstitO•) 
2.54 Mesut 


