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Peyami Safanm fıkrası -
Ş hi a e 1 r. 
Ankara muhabirlerimızın 
tel n arı-- Aıır.: ed Ar.a
o 1 nun yazısı - Feleain 
fı' ra ı. 
Azız Hiıdayi Akdcmiri."1 
"Bizde C a s u a 1 u k" adlı 
eseri - Kendi kendımize 
çatıyoruz. 

So ı haberlcı. 
Hitlcr'in "Kavgam" ad
lı kitabının terc~mec;i -
San Bal. 
:ı areş.ı.l Pilsudski'nin ~a
yatı 

Fkonomi - Saflık öiiltle
ri. 
B iç dersleri - Kadm ve 
Moda. 
Fatih İstanbulu nasd al
dı? - Sevinşenlet, evle
nenler - H kiye. 
Recep Pc:ker'in nı:tku. 
Yeni Maliye kadroları.. 
Öz dil - Kızıl çember. 

Pilsudski 
~Lehistan ulusal .ka?ramanın~, 
tJ arcşal Pilsudskı'yı kaybettı. 

ç paylaşmadan sonra harita
~dan silinereke yüz yirmi yıl 

Us ya, Almanya ve A vustur
~a'nın esareti altında inliyen 
Lchistan'ın kurtuluş ve diriliş 
~tnbolü olan kahraman, e~vel
lca akşam gözlerini ebedıyete 
Padı. 
Pilsudski'nin hayatı Lehista

lltn son yarım asırlık kurtuluş 
hareketinin tarihidir. Pilsudski 
Uoğduğu zaman Lehistan, pay
laşılmasından beri bir çok defa· 
lar yaptığı muvaff akiyetsiz kur
tuluş hamlelerinden birini daha 
~pmış ve Çarlık Rusy~sının 
~hrına uğramıştı. Bu tethış ha
"-sı, yetişen çocuğun dimağın
~ silinmez izler bırakmış ve u
~ımu ~~ retten kurtarmak Pil
tıı aski için hayat gayesi olmuş-

Pilsudski'nin bu caye Uirun
da çalışması kendisini yirmi ya-
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urultay Yeni Programı Kabul Etti 
DiLEK KOMisivoNuNoA BALKAN ANTANTI Leh Milli Kahramanı 

ilkTedrisatMeselesininKö- KRAL KAROL . ., . .. .• •• 
künden Hallini istediler BA.~A~_LARL~ P ı Is u d s k ı n ı n O 1 umu 
~ - .. G O R U Ş T U L h . d Old "' G .b. ~ı ~ - e ı s ta n a u g u ı ı 

" - Resmi tebliğder.: 

Dördüncü Kurultayın genel 
toplantısından :ki görünii2 ve 
dilek komisyonunda konuşmalar 

!~~;::t~;;1:~n b~t~~ ~:~~ Her y er de A c ı Uy a n d ı r d ı 
leketlerde, bilhassa Küçük 1 

itilafın Avrupada barışın 
duruluğunu tetkik etmek 
Ü7.ere teşriki mesaisiv1P tf!

mın edileceeinde miit dik 
kaldı. 

[ BUkreş Husu s t Mu ha
b irimi z Bildiriyor] 

Bükreş, 13 

Dün politik celsesini bhıren 
Balkan konseyi bugün iktısadi 
meseleleri. görüşmek, Balkan 
antantının resmi tebliğini tesbit 
etmek üzere son toplantısını 
yapmıştır. Toplantıdan sonra 
dört devlet murahhası Kral Ka
rol tarafından kabul edildiler. 
Kabul resminde, konseyin reisi 
sıfatile Titülesku Krala toplan
tılarda müzak:relere mevzu o -
lan bütüu A vnıpa m •selelerini, 
Balkan paktının son beynelmi -
lel vaziyetler karşısında tam bir 

..!fihenk ve noktai nazar birliğini 
anlattı. Hazırlanan resmi tebli
ği okudu. 

Kral tebliğden, verilen iza · 
hattan çok memnun olduğunu 
bildirdi. 

Mareşal Pilsudskl lında çarlık idaresile karşı kar
§ıya getiriyor. Genç ihtilalci ya 
~ılanara~. Si~irya•ya sürülüyuı. · Ankara, (Hususi m.uhabiri-
cş yıl surgun kaldıktan sonra miz bildiri or J - Partı Kurul· 

}chistan'a dönüyor ve Lehistan tayı .:Xıat üÇten sekiz buçuğa ka
~6W~st fırkasını teşkil ederek dar Saffet Arrkanın Başkanlı· 
de lA .YCO.••• ·~tyy&,, -.ı:ı. 1.:- f•n&a uç ct:lse yapm.;tır. Bu -

mmrn .mUzaI:ere edilec~i rei' 
tarafından söylenmiştir. Bunun 
üzerine Receb Peker program 
hakkında Lir buçuk saat süren 
ı.~un izahat vermişti.. 

'Netrolunan teblif p o 1 i t i k 
,.kOl'lemik kısımla.. ihtiva et -
metkedir. Tebli&'in siyasal kıs -
mında konseyde ayı ı ayn hahsi 
:eçen meseleler sayılmamış, u
mumi görüş ve Balkan antantı
nın müttehid bir cepheden hem 
ahenk olduğu bildirilmiştir. .. 

Leh milli kahramam mare- r-.ı.;..:..-.ı;-~~--~----
şal Pilsudski'nin öldüğünü dün 
hususi muhabirimizin bir telg
rafiyle bildirmiştik. Mareş21ın 
hayatına ait tafsilatı bugün 
7 inci sayfamızda veriyoruz. gazete çıkarıyor. Koyu ulus günkü toplantıda Parti progra· 

Sever olan Pilsudski'yi arsıulu-
~ [Arkası 13 üncüde J 

~1 sosyalistlerle birleştiren nok 

1 k onların da kendisi gibi çar
;. idaresine karşı olmalarıdır. 

1 ~lsudski onlarla ülkü arkadaş
;gı değil, yol arkadaşlığı yapı
k or. ?~I~udski'nin bu realizmi, 
d endısının büyük bir devlet a· 
~mı olmağa namzet olduğunu 
~0stenr. Bir müddet sonra tek· 
da~ t~":kif edilen Pilsudski, bu 
c e a ışı deliliğe döküyor ve ağır 
f~Zadan kurtuluyor ve sonra da 
h!ka arkadaşları tarafından Le
lıstan' dan kaçırılıyor. önce 
hiondraya gidiyor. Sonra Le
Pastan'ın Avusturya'ya ait olan 
ih~I~sında yerleşerek Rusyada 
llly fil çıkarmak için fırsat kol -
'a or. Bu fırsat Rus - Japon 
lıavaşı sırasında çıkar gibi olu
~ii~d Fak.at malzemesizlik yü
Zorı e__n Pılsudski Rusyanm bu 
ll~g~ndan istifade edemiyor. 

leh~Yuk savaş başladığı vakit 
Uç . ıstan'ı aralarında paylaşan 
il.Yr:~Paratorluk, iki zümreye 
~tafrnışlardı. Savaşı Rusya ve 
\> o}t tarları mı kazanacaktı? 
~ril.ha Almanya, Avusturya ve 
l't k «rları mı? Her hangi züm
ttııttı azansa, Lehistan yine kur· 
tslrc~~acak, kazanan zümrenin 
~l'nını altına girecekti. Rus
tll">'a•' Almanya'nın ve Avus
llıaıa nın bir arada mağlup ol -
81lcls~ .mümkün mü idi? Pil
.\ıtlla~ bır rüya gördü : önce 
l->ı Czttı~~ ve Avusturya, Rusya· 
~n.Ya 1

• sonra da Fransa, Al· 
~· ~u ~c Avusturya 'yı yenme

!1· .191 ;uYa hakikate inkılap .e;
ttı. Ert Yı!ında Rusya inh1lal 

csı yıl da Almanya ve 

[Arkası 12 incide] 

A. ŞükrU ESMER 

SAMŞUNDAKi HADiSE 

Dün istanbulda Yayılan 
Şayianın iç Yüzü 
Bir muallimin evine bomba 
atlldı, 43 te'ebenin ifadesi ahnd ı 

Samsunda bir lise muallimi -
nin evine bomba atıldığı ve 50 
talebenin nezaret altına alındı
ğı yolunda dün Şehrimizde bir 
şayia dolaşıyordu. Akşam geç 
vakit Samsun muhabirimizin 
gönderdiği telgraf hadisen"! iç 
yüzünü tamam)le aydınlatmış • 
tır. 

Samsun, 13 (Hususi muhabi-
rimizden) - Cumartesi günü 
akşamı saat 21,30 da lise riya -
ziye muallimi Vedadın oturdu
ğu evin pencere kısmına meç
hul bir şahıs tarafından bir di -
namit parçası konulmuş ve in -
filak ettirilmiştir. Bu infilak ne
ticesinde evin duvarları yıkıl • 
mrş, etrafa sıçrayan cam parça
ları V edadın kar sını muhtelif 
yerlerinden hafifçe yaralamış
tır. Vedada hiç bir şey olmamış-
tır. 

Vali ve Emniyet müdürü .r-
hal hadise mahalline gitmişler, 
tahkikata el koymuşlardır. Ve
dadm iki sene önce de az not 
verdiği, bir talebe taraf mdan si
lahla tehdit edildiği düşünül · 
müş ve bu zan ile lisenin ikinci 
devresinden 43 talebe nezaret 
altına alınmıştır. Talebelerin ifa 
deleri tesbit edildikten sonra 
evlerinde arama yapılmıştır. 

Hakiki fail henüz anlaşılama-

(Samsunda Atittürk andacı önünde 
bir talebe _ ·upu) 

mıştır. Devam eden tahkikat 
derinleştiriliyor. _ Zarifi 

Mevkuf talebe bırakıldı 
Samsun,· 13 (Hususi muhabi· 

rimiz bildiriyor) - Nezaret al-
tına alınan 43 talebe 38 saatlik 
bir mevkufiyetten so~ra serbest 
bırakrlmışlard14. Sorgular de -
vam ediyor. 

Burad .. &iyasi mahafil, tebliğ
de madde madde mesaili tasrih 
edilerek umumi şekilde noktai 
nazarın bildirilmesini V enedik 
konf eransıııın sükC.tuna bir mu 

TITOLESKU 
kabele gibi addediyor. 10 Mayıs 
tan 13 Mayısa kadar süren mü
zakerelerde tam yedi uzun cel
se yapılmıştır. 

Murahhaslar şerefine dün 
Başbakan Tataresku ve Mada
~ı t~rafmdan askeri kulüpte 
bır zıyaf et verilmiştir. 

(Teblif son haberler 
kısmımı7da) 

Yeni Maliye 
Kadroları 

12 nci sayfadadır 

Ifüyük Leh kahramanının ölü· 
mune dair aldığımız ajans tel
çafları da şunlardır : 

Varşova, 13.'A.A. - Mareşal 
Pilsudski, be~ saat can çekişmiş 
tir. Kendisini tedavi eden Viva
nah Vendenkampf ile Varşova
lı Profesör Stefanoviç, mareşa
lın bir mide kanserine mur.ab 
olduiunu tesbit etı ıişlerdir. Ba· 
kanlar heyeti ile ordu müfettiş· 
leri ölünün başı ucunda idiler. 

Henüz teeyyüd etmeven bir 
şayiaya göre, Mareşal Pilsuds
ki siyaıı:al bir vasiyetname bı
raldriışaır .. 
Bakanlar heyeti, General Ritz 

Smigli'nin Mareşahn verine or
du 'ba~müfettişli~ini üzerine al

r Arka!H 5 incide l 

K ~ ÜLTÜR 
SAYFAM iZ 

''Tan" ı yazı k.alite:si bakımın
dan Türk okuyucusun •. daha JA. 
yık bir hale koymak için gazete
mizde haftada bir gün bir kül
tür .sahifesi y. ·pmağı kararlaş· 
tırdık. B.ı saylaya gfrecek ya
zıların yazılması ve <:eftilmesini 
Uriiversite Edebiyat.Fakültesi 
doçentlerinden E_tetik doçenti 
Suud Kemal, Gı rb J!.,debiyatı 
doçenti Saoahatidin Kah171i, Psi
ko7oji ve Terbiye doç"hti Sabri 
Esati üurl~rine almışlardır. Bu
tiin Üniversite muhitfni ve genç 
liği alakadar edecek olan Kül
tür saylamızın "ıirineis." yarınki 
nüshamızdi çrkaca'·tır. 

Kahvelerden tavla va klğıd oyunları kaf dırı acak 
yer.ne bilArdo ve şatranç oynanacak ' 

l Gazetelerden J 

Kahvenin birinde bilardodan anlaY..an bir ki§i egzersiz yapıyor ... 
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•iZLiNiN TADI 
) Bir fikre en kuvvetli cazibe
sini verdiren ıey gizli kalm•ı
dır. 

Denizcilerin 
Bayramı 

1 temmuzun denizcilik hayra· 
mı olarak kabul edildiği E 1·ono
mi Bakanlığından resmen · ıdı• 
rilmiştir. 

Her yıl tekrar edilecek olaıı 
bayrama resmt, husust bütUO 
deniz teşekkülleri iştirak ede • 
cek, her limanda şenlikler ya • 
pılacaktır. 

Ilk bayramın fevkalade olma· 
sı için şimdiden hazırlıklara bat 
lamak üzere 27 kişiden mürek • 
kep bir komite te§kili kararlaştı 
rılmıştır. 

Bir düşüncenin esrar tülü i
çinde sivilcelerini ve" çatlaklan
m saklayan gövdesi, böylece, 
muammanın zerafetine bürü
nür ve bu, onun sevilme, beğe
nilme, yayılma şanımı artmr. 
En adi fikirler,bazan,yasak edil
miş olmaları gibi tek bir husus
iyetlerinden dolayı, neşir saha
sına çıkamadıkları halde efkin 
umumiyeyi sararlar, ata mözleri 
gibi milletlerin hafızalarına kök 
salarlar. Abdülhamit baskısı ol
masaydı, Namık Kemalin, sey. 
yalesi bugj.ine kadar uzanan be
yitlerinin güzelliği değil, mS
naaı bile kalmazdı. "U sanrr 
kendini insan bilenler halka hız. 
metten,, tarzmda bir fikri, mo
narşi Türkiyesinden baıka nere
de söyleseydiniz, gülünç olur -
dunuz; çünkü bu o kadar ma
lum, basit ve alelide bir sözdür. 
Bu IÖ%e düzgün süren teY. Na
mık Kemalin nıanmmeai ve 
köhne "mefailün,, vezni değil, 
istibdadın yasağuhr. Abdülha
mit, farkmda olmadan, en tesir
siz hakikatlere bir memnu mey
va lezzeti doldunnut oluyordu. 

ikamete memur olduOu Ma'karadan savu,up lstanbula gelen Şeyh Saldln karde,ı Tahir burada yakayı ele verdi. Yine 
yerine gönderilecek. Ret m arimiz Tahirl, oturdul)u evi, Tahire kend. nüfus tezkeresini veren Arifi gösteriyor 

Komitede deniz ticaret mü • 
dürü, C. H. P. İstanbul başka· 
nı, donanma kumandanı,bahriye 
~umandanı, kaptan ve makinist• 

ler kurumu başkanı ve diğer alA 
kadarlar bulunacaktır. 

Son imtihan vazi- caktır. Bu smllların yok/amala- 1 kamete memur 
d 

rı 1 Haziranda başlıyacak ve 15 
yetleri anlaşıl 1 Haziranda bitecektir. Yeni tali- Oldu§u yerden 

Orta mektep ve liselerde im- matnsme bu imtihana mekteb S a v u f m u ş 1 
tihan hazırbklan bitirilmiş, mü- bitirme imtiham diyor. Evvelce 
meyyizler tayın' edilmitı.tir. Dün olduğu gibi, üç sınfın imtihanı Mtlkarada •ilr&Un olarak yapyan 

:ır • Şark iayanuun elebapu Şeyh Saidin 
mekteb müdürleri, Maarif ida • bırden değil, yalnız son sımf m brdefi Tahir bundan on bet gün ka-

1 KUÇUK HABERLER\ 
Komite ilk toplantısını per • 

şembe günü deniz ticaret mü • 
dürlüğünde yapacaktır. Kaptan 
ve makinistler cemiyetinde ter 
kil edilen ikinci bir komite de 
bayram içi nayrıca hazırlıklat 
yapmaktadır. 

resine gelerek, son defa cetvel· derslerinden imtihan verilir. Li- dar evvel tw:·.alığmı, tedavi ettirmek 
le~e lieteleri karşılaştırmışlar seden bu ıekilde mezun olanlar üzere cizlice ve batkaa:na ait nüfue 
dı/. lstanıbul Maarif müdürü Universiteye girmek isterlerse, tezkereaini kullanarak lstanbula gel· 
F.min dün biı yazıcımıza imti • müracaat edecekleri fakülteler- mif ve otellerde birkaç gece kalmııtır. 

* Ticaret Odau maktu kuanç ver 
ıwne tAbi bir kısım esnaf için tayin 
edilen vergi niıbctlerinin ağuhp bak 
kında bir rapor hazırlıyor. Şimdiye 
kader yedi esnaf cemiyeti, bu rapora 
esas olacak mal6matı cöndermiıtir. 
Diğerleri de geldikten sonra rapor 
tamamlanacaktır. raftan açılabilecektir. 

Hemen bütün hWdllnetlerin 
en çok yanıldıktan noktalardan 
biri de ,yalıuz matbuatı, radyo
yu, tiyatro ve sinemalan nefir 
vuıtalan aanmalandır. Unu~ 
tuldan, yahut ta hiçe aycbklan 
bir vasıta daha var ki en kuv
vetlisidir: ağız 1 

• Yayılma kuvveti olmayan bir 
fikri günde bir milyon satan bir 
gazetenin ilk sayfamda iri pun 
tolarla nqrediniz, kladm üs
tüne yaplfD', kalır ve en muka -
vemetsiz beyinleri bile qı1a -
mu; fakat, muammadan tülüne 
bürünerek esrardan makiyajuu 
yapan gizli bir fikir, en kekeme 
ağızdan çıkar çıkmaz belki aes 
luzile her yeri kaplar. Bunun 
içindiıter ~ 
terde neşri ynak ed len bir ~ 
şiirleri, beyitleri, nükteleri, hi -
civleri halk ezber ettiği gibi, çok 
defa da, aslında basit olanları 
da tifirir ve süsler. Nqredilmlf 
olsalardı, memnu meyva lezze • 
tini kaybedecek olan bütiin bu 
fikirler, cazibelerini ve prestij -
lerini, sarmdıklan çarpfm es -
rarh hüviyetinden alarak, yalnız 
avucunun yuvarlağmdan iba -
ret pembe Hr et parçam göater
mefe mezun harem lradmlan gi 
bi, tecessüs, istek ve İ.ftah uyan
dmrlar. 

Inaanlann her şeyi daha iyi 
anlayacaldan devirlerde, hiikQ
metler matbuata hürriyeti zorla 
kabul ettirmeğe çahpcaklar, fa 
kat muharrirler, fikirlerini giy
dinneyi çıplak bırakmaya ter -
cih ederek, ifadelerinin tuvaleti 
bakımın~ Yanlannm tesirini 
giderecek olan bu serbestlikten 
ka~ yolunu arayacaklar • 
dır. 

PeyMıl SAFA 

• TAN • m tefrilruı s il. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

t Geldi ,tekrar yanımdaki kol • 
tuta oturdu: 

- Ara ura, yanma gelirsem, 
8eni, rahataıs etmem ya. •• 

Yan gözle onu tepeden tmıa· 
ta süzdüm: 

- Ben, çile dolduran papu • 
1ar gibi tek bqnna çekilip çaht
mam. Etrafımda yüz kiti olu, 
gene, hiç aldırış etmem. Hele, 
ben çalqırken, ten, arkadatlık 
edecek olunan. .. 

Merakla cözlerini açımftı: 
1 - Ne olur? 

* Ticaret ve Sanayi oda1an kon· ~. Haziranda~ itibar~n. motörll 
gresine, ıehrimiz Ticaret odası ve 0 • . bUtun kara nakil .vaaıtalannın yıllık 
bire borsası umumi ldtipleri de çağı· fenni muayenelenne batlanacaktır• 
nlmıılardır. Muayeneler bir ay ıürccek, bu miid• 

Tabir, hüviyeti anlatılınca yakalan • 
han vaziyeti hakkmda şunlan de, ayrıca bir olgunluk imtiha- mJf ve zabıtaca eorguya çekildikten 
IÖylemiftir: nı geçirirler. Muvaffak olurlar- sonra Adliyeye g6nderilmiıtir. Tahir, 

H 1 ld ... ·b· b sa, yüksek tahsil müesseseleri- enelki akpm Sultanahmed Birinci * Şehrimizde misafir bulunan Sov 
- er yı O ugu 11 1 U se· l .ı Sulh Cea mahkemeainde sorguya çe yet sanatkarları terefine belediye çar 
d • t'h 1 B 1 ne a ınrıar.,, ne e ım ı an yapı ıyor. u yı kilmittir. Suçlu Tahir, hastalığım ma- pmba ak,amı Perapalasta bir ziyafet 

yeni bir talimatnameye göre ha zeret e>Jarak ileri sürmüş ve fıtanbu- verecektir. 
reket edilecektir. Yeni imtihan 250 doktor mah- la kendini tedavi ettirmek için geleli- * Süngercilik ıirketi çalıımalarma k e • 1 d 1 ğini söylemiıtir. devam ediyor. Fransadan getirtilen 
vaziyetlerini biribirine karıştır • m e Y 8 Ve r 1 Kullandıp nllfuı Jrhdının Arü ia- <bılgıç elbisesi, hortum gibi feyler 
mamak lAzımdır. Çocukları, ve- Etibba odası yıllrk aidatları- minde birine ait oldu"unu da tevil e- rtilngercilere dağıtılmıttır. Süngercilik 
l·:1•·ı· telA~ı:a dr..r.-•ceL b 0 

.... : m venniyeıı 250 eczacı, doktor d L '-- 1r1 ı -•·tır için lmros adaamda kurulan acente• '... ~ ~'""" a ır v.... erea -sama 'ceftp ar ve • ...._ . lik teıkiı&tı da faaliyete ıeçmiftir. Bu 
yet yoktur. Talimatnamenln ve diş tabibi mahkemeye veril- Tabirle birlikte duruıma11 yapılan A· yıl 20,000 kilo •Bnıer iatlhul edlle
biJtiJn tatbik haZirllkları bitiril· miştir. Bunların aidattan eşya- rif ise, nUfuı kladmı Tabire vermek • ceği umulmaktadır. 
miştir. Bu hususta hiç bir zor • lannın haczi yolile ödenecektir. ten bir sarar celeceğini dilfUnmiye- * Sümer Bank, BakırkCSy bez fab-
/uk görülmüyor. Orta tedrisat ceğinl, dif.:r suçlu odabatı Yapr da, rikaaına bağlı bir dokumacılık mekte· 
müesseselerinde yeni talimat • B o n o 1 a r Tabirin keneli otelinde değil, Kürd bi açmııtır. Bu mekteb" mütehawa 
nameye göre iki yazılı, bir söz· lbdullahm oteline bitifik evinde kal- itçi yetittirecektir. Mektebe timdilik 
ıa yoklama yapllır. Birinci yazı- G e n e d Ü 't o dığıru söyledi. Durupna sonunda A· ıso genç alınmaaı kararlqtmlmqtır. 
ı yoklama yllbaıında yapıldı. Gayrimübadillere verilen bonolar rifie Yatu eerbeet bırakıldılar. * Dün Universite konferanı lalo-nunda 600 talebe yabancı diller mek· 

' buayın a ~•.!!Jl!.~~rlllfA~~~llİJ!lillfııt.!fl! ... 'eJl1!99'Mll~~.-.~ .... ~ ... ~...-1l~ ....... ılasl~ ~ı,.t•~·~-~ .. h.:ıp~ .. ;.; •• ;.~.~.J.;;,.~•a~·~f..te.ô;.iİ·L~a;•~-.~ 
1i! w: bclootat.ft J11zU Oft yec!l bu lriinıt- önce celnüt. ilk olarak 8'rmiftir. imtihan ,... ....... bd. 

Ancak lise ve orta mekteplerin tu. Bono1ann bu suretle günden güne Arife kahvede rastlamıf ve birlikte Aynca bir de ıözlU yapılacaktır. Ya· 
son sımllarmda bir yazrll yok • kıymetlerinden kaybetmesi gayrimil· .Mahmudiye oteline gitmiıtir. Tahir zıh imtihana girmeyenler, aö.ılliye 
lama vard11. Diğer smıflarda iki badilleri enditey~ dlia~~ - • ... ..l..1.... 1111.Kn kal girmiyeceklcrdir. 
yazılı yolrlama da mecmu sekn riınllbelllae eon zamanlarda emlik nuş, oradan fü~-mı:: l"8 __: • Hukuk Faldilteai Roma hukuku 

line gitmif, Uç gecesini de orada ge· u .... _ - - Udncl eaufta numara alan talebe, sözlü yokla· satıı itlerinin Ziraat Bankumdan ah· . . . zılı olarak yap· ıl u . ... _ _ _ ... _ 78· Çlrmlftir. -~w: .. 
ma 1re"irmeden sını/Inı atlardı. narak, GayrlmUbadiller komiıyonuna at sürmüctür. Netice, kaadlann ok'un o S" Son olara, Çemberlitatta Cami av· :r 
Şimdi de öyledir. Ancak, iki ya- devredilmesinden memnun olmutlar, lusu içindeki Ferah otelinde gecele • masından sonra belli olacaktır. 
ulı yoklamada mecmuu sekiz hatta komlayonun bonolann kıymeti- mekte idi. Tahir, mahkemede sorgu- * Fen fakültesinin P. C. N. emıfı 
numaradan az alan talebeler ev· ni artbrmak için lbımgelen tetbirlerl ya çekildikteL 10nra Envıiyet müdür- imtihan cünleri teabit edilmiıtir. Ta
velce muallim tarafından kana- ittihu edeceğini düıünerek ümide lilğüne teslim edilmiftir. lebeler A. B. C. kurslarına ayr:lmrşttr. 
at yoklamasına t&bi tutulurlar· dütmutlerdL Fakat aradan epey sa- Bugünlerde ikamete memur edildi- imtihanlara 1 Haziranda batlanacak 

JG.ı M-'L-- ·· d il kri 27 Haziranda bitecektir. 
dı. Şimdi ise bu kanaat yokla • man geçtifi halde bonolar kıymetlen- •• IU&Clnlya gon er ece r. * Ayın 13 ünde bthyacak olan Kı· 
masmda iki de mümeyyiz bulu· mek töyle dunun, bllikis cUnden ıü· zılay haftallJWl mekteplerde de kut· 
nacaktır. Değişen, ortalığı alt ne dütmilıtür. Gayrimilbadiller cemi- Kantarın ayarı bu'unamadı lulanmaaı için. dün l»ir tamim yapıldı. 
üst eden, talebe1Jin aleyhine o- yeti, Finans Bakanlıima müracaat e- Bir ay sonra, mezbahada et - Talebelere, muallDftleri tarafmdan Kı 
lan hiç bir ıey yoktur. Bu söz- derek, emllk aatqmm arttmlmumı ler otoınatik kantarla tartrla- zılayın barıt v; unştald vuife ve 
ıa yoklamalar 10 Hazİr&IJda ba§ ve aatq mUddetiniı tahdidini iatemif- cak, mezbaha resmi kilo üzerin- faidelerinden bahsedilecektir. 
ı -L 2S H · d b. k lerdir. GayrlmObadWere ıare piJUa· d 1 ı.. .. e 1.,... k y * Boğucu gulardan korunmak ıyac .. , aZiran a ıtece • Yf fula mikdarda em1l1r çıır.nhr. en a mmağa ~ .. ac.ı tı. a- için, resmi ve buıual bütün binaların 
tir. Bunlardan muayyen bir zaman içinde pılan tetkiklerde kantann aya- .zemin katl-:nnda yapılacalc uğanak 

Lise ve orta mekteplerin son aatılac:ak olursa, piyaaadan fazla mik n hala bulunamamıştır. Ki!o ü- yerleri için, belediye bir bahname ha
sınıllarının vaziyetine gelince: darda bono aranacafmdan. kıymet zerinden resim alınması, !'imdi- sırlamağa batlamııtır. lzahname bu· 
Bu sınıllarda, evvelce bir yazılı yükaelecektirGayrimlibadiller bundan lik mümkün görüle,ncmektedir. günlerde bitirilecektir. Binaların alt 
yoklama yapılmııtı. Bunlar, _ı:im başka, satıp çıkanlan ma1lann kıy • Bu iş bir müddet için bırakıl- katlannda yapılacak bu yerlerin, bir 
d · b · d ~ metlerinin yübek olduğunu 4Cle iddia çok inpatta istenen tekilde olımdıp 

ı, ır e sözla yoklamaya tabi etmektedirler. Fazla mikdarda mUfte ~tır. Yine es~isi gibi, baş üze- nazan dikkati çekmiftir. 
olacaklardır. Bu yoklamalarda ri bulabilmek için kıymetler de indi· rinden resim alı~ğa devam * Yarından itibaren. Tramvay pen 
da gene iki mameyyiz buluna • rilmelidir. edilecektir. cereleri, cittikleri iltikamette aaı ta-

na gelirim. 
Bir teY hatırlamış gibi dur -

gunlafllUŞtI: 
- Pardon. •• Sen, kahvaltı et· 

medin, kanım acdanadı mı? 
- Daha, pek igtahmı yok .• 
Gtinqe ve kÖ§kün, ağaçların 

toprakta uzayan gölgelerine 
baktı: 
~ Saat biri geçti... Ben, ye • 

me41 aöyleyim. Bugün içeride 
yenz. 

- Sen bilinin. 
- Yeınek hazır1aıuma kadar 

saat ta ikiyi bulur. Ben. acıkma. 
ğa bqladım. Haydi, kötb aire
lim. Sen, salonda oturursun. 

O önden yürüyordu, dönerek 
baktı: 

- Başka soracağın bir fey 

mıştı. bakarak ne dütünüyorsun? 
Salonda, h i ç bir defifiklik - Hiç nota yok ta ••• 

yoktu. Halbuki ben, Kadriyenin Omuzlaruu kaldırdı ve dişle 
kıvır kıvır değifik halinden, dur rini göstere göstere ınnank ıı • 
duğu, oturduğu, gezdiği, yürü • mank güldü: 
düğü yerlerde, her ln bir defi • - Ben, nota bilmem ki •.. 
şiklik olacak umuyordum. - Fakat, güzel çalıyorsun! 

Ne piyanonun üstünde, ne de - Evet ••• Öyle, diyorlar ••• 
küçük nota etajerinde, bir tek - Nalll öğrendin? 
nota yoktu. Piyanoyu, çok alış· - Piyano ustasına izin ver· 
kın parmaklarla çalıyordu. lnce dikten 10nra. •• 
uzun beyaz parmaklan, tuşlar Bahçeye açdan kapmm önün. 
üzerinde bir su gibi tıkırdıyor • de idim. Hafif bir yaprak hııır
du. Onun, alaturkayı çaldığın· tısmdan batka ıes duyulmuyor. 
dan, belki daha fazla ustalıkla du. 
alafrangayı da çaldığı muhak - Kadri yeye döndüm: 
kaktı. - Sormak ayıp olmasın ama, 

Demek ki notaya da ehemmi- Gülter nerede? 

Kadriye, kaılarmı çatmıştı: 
- Dün gecedenberi mi? Zan

nede0rsem, dün, öğ!edenberi. •• 
- Evet... Evet ..• 
Genç kadın, cevap vermedi, 

fakat susuşunda düşünen bir hal 
vardı. Acaba, kuşkulaJUnl§ mıy. 
dı? 

Birden bafDU kaldırdı, hafif 
bir sesle: 

- Emel, lstanbula gitti. öte. 
beri ısmarladım. Alqama gele
cek. Dedi. 

det içinde müracaat edipte u.bauıd 
muayene ettirmiyenlere, aeyrüıfct 
ruhsatiyeai vcrilmiyecektir. Muayen• 
mıntaka nuntaka aynlm:ıtır. Altb • 
dar ıemtlerin nakil nsıtalan, mua~ 
yen gün ve saatlerd,. Tabim, Beyazıcl 
Kadıköy ve Usküdar meydanlannda 
muayene edilecektir. 
* Çekoalovakya konıervatuvatl 

profesörlerinden Vulacde lıtanbul 
konıervatuvan orkeatrasmı bir cUA 
idare etmek üzere davet edifmittL 
Profe8'Sr tehrimise ıelmJttlr. Bu aydl 
23 ünde bir konser verecrlıtir. 
* lıtanbul konaervatuvan mual • 

timlerinden kalab:ilik bir heyet B' 
citcırinde Ruı)'9ya ıeyahat edecekl 
dir. Heyet Rusyada muhtelif tehirle 
dolaprak Türk muıildlİ eaerlerindell 
konserler -.erecektir. 

* ...._~.,_-M_....lrff"' .... _..._,_ ..... ,~ 
muavini Ankarayt ptti. Anleara 
belediyenin dmet tOr.amdaki ba 
davalanru takib edecektir. Bu 
Beyoğlundaki Karagözyaıı yetimhan 
si davaı:ru bitirecektir. Bu mUenese. 
Belediyeye nrp yermemek iatemek 
teclir. 

• ~"'""' &ylQlde U nivenl 
konferans salonunda, tehir hidiselerl-. 
ne ait on yıllık faaliyeti rakam ve 18-
tatiatilderle ıhteren bir aerci ~ 
için hazırlantvnr . "" .,.,.,, - - ·~•c:• 
umizde ilk açılan istatistik ıergisl o-
lacaktır. 

* Hapishanenin metrak Jriliaeıin • 
de bulunan Ceylan derisi UıtUne 
nlmıt kıymetli tevret kitabı, dün mU 
deiumumllikçe tetkik edilmittir. Ki 
tab, çok eaki bir tarihte ya.zılmıı 
Bucünlerde MU.eye cönderilecektir. 
* Trakyada göçmenl~rc yapıla 

evlerin camlan, villyetteki komia 
yon tarafından satın abnmııtır. 

* Genel nüfuı yazımı hanr 
ilerlemektedir. Yalanda kaymakam 
lar içinde yapılmakta olan num 
ifleri teftit edilecektir. * Yalovada yeni otelin yap 
na yakında baflıuıacaktır. Otel 1 
yataklı olac:.k ve ıelecek yıl bitec 
tir. 

dar au•damlaım§ &ibi parlıyot 
du: 

- Defterlerde, Gülter de 
Emel de yok ••• Onu, merak 
tinin, sebebini, lütfen ıöyler 
ıin? 

- Çok kanı sıcak bir kızl 
-Korkamn, romana Gül 

de girecek ••• 
Y alvanr gibi bakıyordu: 
- Sakm, bunu yapma. •• 

1üı incinmesini istemem. 
9e1ki, daha söyliyecekti. 

qa ~pıya vurulmuş, nı·~IP' ..... , 

bdıiı, görünmü'tii: 
- Yemek hazır, hanım 

di. 
Kadriye, söylemekten 

geçmiıti. yoksa, ıof ra 

Gülmekten kendimi alama • 
Cbm: 

var mı? 
-var. 

yet vermiyordu; demek ki sana- Kadriye, kollarını kavuştur. 
ti da kendi zevkine esir ediyor, du, dudak uçlarında, bir çok 
sanata da tahakküm ediyordu 1 manalar uçuşan bir gülümseyiş-

Odaya girditini duymamış • le baktı, tek ğözünil kırptı: 

Söyleyişinden, açık kalpli ol
mağa karar verdiğini anlıyor • 
dum. Likin açık kalpli oım.k, 
benim işime gelmiyordu. Emele 
ihanet edemezdim. Belki de 
Kadriye, açık kalpli görünerek 
beni avlamak niyetindeydi. Bu 
kadına karşı. her saniye, uyanık 
bulunmak lizımdı. 

Hiç leSimi çıkarmadım. 

J1A konutacaktı; hizmetçi 
na girmesine sinirlenmec:ti• 
men koluma girdi: 

- Senin se11ni, ILokmm duy. 
dukça, senin havam 19nde, Ya
kalan. hldiaeleri ,,. phnJan, 
daha canh duyanm; biklyeyi 
daha canlı yqanm. 

Dumıuttu: 
-Nedir? 

ttm, yalnız omuzumun U.tilnden - Niçin bu kadar merak bu-
uzanan başmm dık1ılı ile sil • yuriıluyor? O, aynı ılık, sokulgan, hafif 

- lki lokma bir teY yi 
Açlıktan -gözlerim karardı, 
yılacatun. 

Ellerini çırpmağa haf1am11 • 

•= - Mükemmel. •• S* ilk Jam. 

Yanma yaklqtmı: 
- Sofrada kODUfUrUZ. 
- Pekit 
Bahçeden, doğruca salona 

girmiftik. Kadriye, hemen biz. 
~fi ıı;r.k için 1Qfaya çık-

kindim. Y anuna yaklaştı, kavuştur • 
- Korktun mu? duğu kollarını yana sarkıttı: 
Geri çekilmişti: - GWter, "ni, fena sardı, 
- Piyanonun önünde dur • görilyorum. 

mu§, düşüne düşüne neye bakı· - Hayır ••• Dün gecedenberi 
yonun? Yahut dikkatli dikkatli . ortalarda görünmüyor da ... 

sesi ile soruyordq: 
- Bir şey söyfemiyonun? 
Omuzlarmu kaldırdım: 
- Hiç! 
Gözlerinin bala§ı değifiver • 

mitti; gözbebekleri, içJ-Uıe ka-

Yemek odası, gülkurusU 
be kiğıt kaplıydı. Yemek 
sı, iskemleler, büfe ve 
hep beyaz ilke idi. 

(Arkall 
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POSTA, TELGRAF, TELEFON Tatil Günleri 
Teşkilat Kanunu Layihası Layıhası 
Dün Kamulaya Verildi Kamutayda 

. Ankara, 13 (Hususi muhabi- rü 45: bir şube ~~dür m~avini [ Muhabir.m z bildiriyor] 
tuniz bildiriyor) - Posta ~·e 40,. hır . ş~f ~5. <lort muavın 3o, · ·:ara, ı; 
telgraf idaresi teşkilat ve vazı • sekız bırıncı sınıf memu~ 25~ s.e- Tatil günleri layıhası Kurul-
felerine dair kanun layıhası Ka- kiz iki~ci sı;ı:f 20, sekız katıp taya geldi. Layıhamn esbabı 
rnutaya gelmiştir. Layıhanm e- 17,5. dort ~atıp 1~. .. .. . mucibesinde şöyle denilmekte • 
saslan şunlardır: .~ir fa.brıka . muduru. 45, b~r dir: 

ldarenin ve meclisin ve en muhendıs 70 bır muhasıp 45, bır "lleri memleketlerden her bi-
~ilksek amirirti (Bayandırhk ressam 3~, . ri kendisi için ulusal bayram ol-
bakanmı) posta vekili müdürü H.esab.!~~~rı . . mak üzere, tek bir gün kabul et-
urnumi temsil eder. Bı~. mud~r .. 70, hı~ . muavın miş ve yalnız o gün gerek mem-

Merkez ve vilayet müdüriük: 5~. dort ~u?ur muavını 4~, s~- leket içinde ve gerek yadellerde 
lerinin vazife ve saJahiyetlerı k_ız ~nuhasıbı mesul 4?, .se~ız bı- ulusal bayram Y<!:>makta bulun. 
ayrıca bir talimatname ile te:.bit rıncı sı~ı~ ş~f 35, 18 ıkıncı sınıf muştur. Bizim için bugün Cum
olunur. Bu kadroya dahil me- 30, 20 bırıncı sınıf memur 25, 30 hurivet bayramı günüdür. 
rnurlar devlet memurluınm ha- ikinci sınıf 20. Bundan başka haftada bir 
iz oldukları hak ve menfac-.tleri Vilayetler teşkilatı gün kafi gelmediğinden her ulus 
muhafaza ederler. Uç birinci sınıf merkez müd~- ta kendi anane ve tekamüllerire 

Bunların muhakeme usul- rü 80, yedi ikinci sınıf 70, o~. ı- göre ünlü dinlenme günleri ka
leri devlet memurlarının ta - ki üçüncü sınıf 55, on beş dor- bul edilmiştir. 
bi oldukları muhakeme usulleri- düncü s!n.ıf ~~' ;:irmi beşinci sı- Pazar günü hafta başı olarak 
nin aynidir. ı 683 numaralı as- nıf 40, ıkı bı:ıı;ıcı smı! ~.er.ke~ kabul edilmiş o güne genel tatil 
keri ve mülki tekaüt kanunları mü~ü~ ~~av~?ı 70, on .. ık~. ı~ın~~ <;ünü denilmistir. Pazar ~ünü 
hükümleri tatbik olunur. Me- 55, 1~1 u~unc~ 4~ •. on. uç uçuncu arsrulusa tatil günüdür. Ekono
ınurlann maaşları şahsidir. Bu 40, Y1n:11 yedı bı~ı~cı .sınıf mer- mi bakımından yurdumuzun il
kanuna bir de kadro ilave edil- kez şefı 35, 219 ıkıncı sınıf 30, ginli bulunduğu diğer memle-
nıiştir 360 üçüncü sınıf 20, sekiz mü • ketlerin de kabul ettiği bu tatil 

Kadro şudur: h~~di~ veya fen müfettişi 70, on gününde şimdiye kadar filen 
Bir umum müdür 125, ih~sas bırıncı sınıf fen memuru 55, on ayrılmamakta bir gün kaybet _ 

şubeleri reisi 100, yüksek fen he iki ikinci 45, .. on ~ört üçü~c~ sı- miş oluyorduk. Bunlardan bir 
Yeti reisi 100 bir aza 90, nıf 40, 10 mufettış muavını ve- çok zararlar gördük, mesela: 

Teftiş hey;ti Y~ müh~?dis 35, bi~ ?aş maki - perşembe günü akşam üzeri ec-
Teftiş heyeti reisi 90, bir baş n~s~ 4~, uç baş makınıst 35, 93? nebi memleketlerinden çekilen 

~üfettiş 80, bir ikinci baş .~üf~t b~n~cı sınıf memur 2~· .! O~? ı- bir telgraf onlarda cumartesi 
tış 70, üç birinci sınıf mu!ettış kıncı sınıf .şef .. 17 ' .. 50~ uçuncu sı- günü akşamından başlayan ta-
55, altı ikinci sınıf müfettış 45, ruf 17, 293 dorduncu sınıf 10. tilder. dolayı ancak pazartesi 
sekiz müfettiş muavini 35, bir Posta İ§leri günü mahalline varmaktaydı.,, 
şef 30, bir memur 25, diğer bir Bir reis 90, bir muavin 80, bir Layihanın maddeleri şunlar -
ınemur 20. ikinci muavin 70, iki üçüncü sı- dır: 

Umumi Müdürlük kalemi mf muavin 50, üç şube müdürü ı - Ulusal bayram yalnız 
Bir müdür 55, bir mütercim 45, üç muavin 40, beş şef 30, 10 cumhurluğun ilan edildiği 29 bi 

45 bir şef 35, bir daire müdürü birinci sınıf memur 25, 8 ikinci rinci teşrin günüdür. Yapılacak 
30: bir memur 25, bir memur 20, sınıf memur 20, 8 katip 17,5. ulusal bayram 28 birinci teşrin 
emsali hasılınm bir misli fazla- Evrak işleri öğleden sonra başlamak üzere 
sına kadar ücretle Türk bulun - Bir reis 90, bir muavin 80, iki 29, 30 günleri devam eder. 
1J1::ıihe-1. t;ıknirnP~cnebi istihdam ikinci 70, bir üçüncü muavin 55, 2 - lşbu ulusal bayramın ne 
oluQ.abılır: ~ .. _ _ ~- iki şube müdürü 45, iki şube mü şekilde yapılacağı lcra Vekille-

Mr:.a~elat ~udu.~l~~u dürü 40, üç birinci sınıf şef 35, ri heyetince gösterilir. 
55 Mudur 70, bır mudur muavini üç ikinci 30, altı birinci sınıf me Genel tatil günleri aşağıda 

b m .~~d.~r40rn';'ka.vıb·~. 4.s. iki mur 25, beş ikinci 20, beş katip gösteril"'i~+: ... --~ 
şu e mu uru , ı ı mncı sınıf 17 5 A - İstiklal savaşında son 
şef 35, iki ikinci sınıf şef 30, bes T~lo l- - ··~rc:ll zaferin kazanıldığı 30 ağustos 
birinci smıf memur 25. üç 11~1111.:'i .Bir reis 90, bir muavin 80, bir günü. 
sınıf memur 20, iki katip 16, bir ikinci muavin 70, bir üçüncü mu B - Her sene birinci kanu-
katip 1 7 ,5. avin 55, bir şube müdürü 45, bir nun otuz birinci günü öğleden 
Levazım müdürlüğü şube müdürü 40. bir şef 35, bir sonra ve ikinci kanunun birinci 
.Oh ............. •• ...... 3 -r-'°"' ... u.ı~ s"'E :JO, t>fr şef 20. günü bayramd1r. 

Beyannameye Tabi Olanlardan 
Alınacak KaZanç Vergi Layihası 

. ~nkara, 13 (Hususi muhabi
ııınız bildiriyor) - Beyanna -
meye tabi mükelleflerden ayrıca 
alınacak maktu kazanç vergisi 
hakkındaki Iayıhanın aldığı son 
§ekiı şudur: 

1 
1 - Beyannamelerinde kar • 

~~ olmadığı veya zarar ettikle
rını gösteren mükellefler hakla
rında tahakkuk ettirilmiş olan 
asgari mükellefiyetin varidat i
daresine verecekleri ayrı bir be
l'annaıne ile müteakıp senenin 
'Umumi masraflarına ithal edile
ceği bildirilir. 

Bu beyannamelerde kazanç 
\1crg· · b ~ ısı kanununun kazanç e -
t'~~naıneleri hakkında tayin et
~gı İtiraz ve temyiz hükümleri-
e tabidir. 

~ 2 - Beyanname usulü ile ka
b~nç vergisine tabi mükellefler 
d·· kanunun tatbiki noktasından 
k~rt kısma ayrılmıştır. Birinci 
le s~ bankalar, bankacılık işleri 
ta.av~·raşan şirketler, tasarruf ve 
hankun .sandıklan, bankerler ve 
~ Crlık muameleleri ile uğra
ler sarraflar, borsa ve acente -
iltra "c lllilbayaacılar, simsarlar, 
ketı:~tcı~ar, her nevi sigorta şır 
llıisy ' sıgorta acenteleri ve ko
tat oncuları, ithalat ve ibra -
llıis;e beYnelmilel nakliyat ko
llıürn onc~Ian, ticaret ve fabrika 
leri cssılleri, toptan ihraç tacir 
~'lıif:t~r. muavinleri, ncterlik 
1'Upları. nı ıfa eden adliye men -

L- ~Cİ k . f b • "Gl'4lr" ısına, her nevı a n -
~ beh ~atbaalar. Uçüncü kıs-

en 300 ton ve daha faz-

la vapur işletenler, transit de -
po ve antrepo işletenler, sahip 
oldukları madenleri, dalyanları 
ve voli mahallerini kiraya ve • 
renler, nüfusu 10 bin ve daha 
fazla olan mahallerdeki hanlar
la, şehir ve kasabalardaki apart
manlan toptan kiraladıkları 
halde doğrudan doğruya işlet -
miyerek parça parça kiraya ve· 
renler ve mültezimler dahildir. 

Dördüncü kısma, bina vergi
si kanunu mucibince gayri safi 
iratları iki bin lira ve ondan faz
la olan mahallerde ticaret ve sa
nat yapanlar ve kazanç vergisi 
kanununun 4 7 inci maddesi mu 
cibince beyannameyi vermeyi 
tercih edenler. 

üçüncü n.ıadcle - Sanat ve 
ticaret gruplarından birinci kıs
ma· dahil olanların ödeyecekle
ri, asgari vergi üç kısımdan te
rekkii p eder: 

1 - Sanat ve ticaret icra edil
diği yere göre değişen maktu 
vergi. 

2 - Sanat ve ticaretin ;crac-,ı i· 
çin istihdam edilen memur ve 
müstahdem br.s:na ve çalışılan 
yere. göre değişen mütehavvil 
vergı. 

3 ~ Sanat ve ticaret nevine 
göre yalnız ticaretgahın gayri 
safi iradı veya hem ticaretgah, 
hem ikametgah gayri safi iratla 
rınm mecmuu üzerinden tahak
kuk ettirilecek nisbi vergi. 

Yukarıdaki vergilerin miktar 
ve nisbetleri bağlı cetvellerde 
gösterilmiştir. Bu cetvellerde ya 
zılı sanat ve ticaret nevilerin -

C - 22 nisan öğleden sonra 
ve 23 nisan giinü. 

D - Mayısın birinci günü. 
E - Uç gün şeker bayramı. 
H - Dört gün kurban bay

ramı. 

Bu maddede yazılı tatil gün
lerinin ikinci maddede yazılı 
bayram günlerinden 28 ve 30 
birinci teşrin günlerinde hususi 
yerlerin kapatılması mecburi 
değildir. 

Hafta pazar gününden baş -
lar. Cumartesi günü saat 13 den 
başlamak üzere her haftanın bi
rinci günü tatildir. 

Zaruri ihtiyaçlarla alakalı a
lış veriş dükkan ve mağazaları 
hakkında cumartesi günü hafta 
tatili günü cereyan etmez. 

25 haziran 325, 23 nisan 337 
tarih ve d"ğer tatil gfr1l :rin~ 
aid kanunlar lağvolmuştur. 

den hizalarında yalnız ticaret . 
?ah iradı için nisbet gösterilip, 
ılrametgah iradı tayin erli ıme
miı: ?lanları .. n nisbi vergileri yal 
nız tıcaretgahlarının iradı üze 
rinden hesap edilir. ikan1etgah 
kaydinde .sayfiye dahil değildir. 
Cetvelde ıkametgah üzerim.len 
~isbi vergi alınacağı gösten•en 
tıcaret ve sanat nevilerinı ya -
panlar hükmi şahıslar olrfukla~ 
halde nisbi vergi münhasıran ti
caretgah üzerinden alır. 

Yeni tadilat hazirandu mut~
ber olacaktır. Şu kadar ki 935 
de alınacak vergiler ıçi11 bu ka
nunun tahakkukuna ait hüküm
leri kanunun neşrini müteak1p 
tatbik olunur. 

Bütce encümeninin t~sbit et
tiği cetvel şudur: 

Beheri 300 tondan fazla va -
pur işletenler, transit depoları 

idealizm mi, Realizm mi? 
Her gün okuduğunuz ve taş

kın canlılığı hakkında elbette 
ki sizin de bir fikir edinmiş ol
duğunuz Bay Peyami Safa çı· 
kardı<Tı "Hafta,, mecmuasının 
son nllshalarımn birisinde pesi
misme dolu bir makale neşretti; 
bu makale "idealizm,, i yerlerin 
dibine soktuğu için kaydedil
meksizin geçemez. 

Makalenin mevzuu şudur: 
Londrada iki yaşındanberi kör 
olan birisinin gözlerini yirmi 
yaşına vardıktan sonra bir dok
tor operasyonla görecek hale 
getirmiştir. Fakat körün ev
velce insanlar hakkında yaptı
ğı tahayyül bugün gördüğü va· 
ziyete uymadığından büyük bir 
hayal sukutuna ve inkisar.a uğ
radığını söylemiş! 

Peyami Safa bu hadiseyi ha
tırlattıktan sonra diyor ki :"İde
alistler realitelerin özünü göre
cek ikinci bir idrak gözünden 
mahrum oldukları için kendi is
teklerine ve özleyişlerine gere 
bir alem tasarlarlar.,, 

Hürriyet, müsavat ve devlet 
idealleri hep bu nevidendi; fakat 
bir gün geldi ki "Bu idealist ab
dalların idrak gözleri hakikati 
görmeğe b2ş1adı ... Ve eskiden
beri besledikleri vehim dünyası 
ile hakiki varlığın cevheri ara
sındaki fark önünde şaşaladılar 
ve bu mu idi?" diye mırıldandı .. 
lar !,, . S f b .. .. .. 

Bay Peyamı a a u goruşu-
nü kuvvetlendirmek için harp 
sonu hadiselerini anlatıyor ve 
nihayet sözlerine şöylece son 
veriyor: "Hay·aı sukutu o kadar 
hazin oldu ki, şimdi bugün mil
letler ya tekrar harbe dönmek 
veyahut gözlerini kapıyarak es
ki vehimleri içinde yaştm3.k is
tiyorlar. Fakat hakikat hiçbiri
nin yakasım bırakmıyor!,. 

Hakikat! Realite! İşte Peya
mi Safa'nm dayandığı direk! İş
te o icazkar uyandırıcı! İşte o 
sihirbaz göz açan! 

Fakat Peyami Safa bize bu 
hakikatin, bu realitenin ne ol
duğunu anlatabilir mi? 
Korkanın ki o da bu sual 

önünde biraz şaşaladığmı ve 
gözlerini açarak, vehme ve ha
yale uğrnrmş olduğunu büyük 
bir inkisar 'Ve hücr,,;mla idr~ et
sin! 

Realistler, "hakikat,, dedikle
rine perestiş ede:-ıler değil mi
dirler ki transformation, yani ta 
havvül hadisesine cazibe kanu
nu kadar bir kıymet ve kudret 
verdiler! Bunlar değil midirler 
ki, kosmos'un - kainatın, dur
madan her an değişmekte oldu
ğunu ispat edip duruyorlar. 
Bunların babası olan Heraclite 
midir nedir - ismini bir türlü 
hatırımda tutamadığım Yunan 
mütefekkiri - daha o zamanlar 
"Aynı eşikten iki kere geçil
mez!,, diyordu! Gene transfor
mistlerin üstadı olan Hegel de-

Asken memurlar 
Hakkında 

Ankara, 13 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Sü Bakan -
lığınca bir dahili hizmet kanunu 
esaslan hazırlanarak meclise 
verilmiştir. Bu kanunla askerlik 
tarif edilmekte ve dereceleri sa
yılmakta ve askeri memurların 
vazifeleri sayılmaktadır. 

ve antrepoları işletenler, iş'.;t. 
tikleri vapurların beher resmi 
tonilatosu için 1 kuruş ve i<lare 
merkezleri tarafından isgal edi
len binaların gayri safi -iradının 
yüzde beşi, işletilen depo ve an
trepoların gayri safi iratlarının 
yüzde onu verginin nisbP.tini 
teşkil etmekterlir. 

Neferi 10 bin ve daha ziyade 
olan yerlerdeki hanlarla şehir
ler ve kazalardaki apartmanları 
toptan kiralayıp parça parça ki
raya verenler • pansi?"·!culnk 
hariç • kir~yı verdikleri gayri 
menkullerın gayri safı irattan 
mecmuunun yüzde 2 si nisb~tin
de maktu vergi vereceklerdir. 

Sahibi oldukları mad~nleri ve 
dalyanlan ve voli mahallerini ki 
raya verenler verginin taalluk 
ettiği mali yıldan evvclkı mali 
yıla ait beyannamelerin:fe vaıılı 
kira bedellcrinin yüzde beşi. 

ğil midir ki, bu cümleyi şu şekle 
sokmuştur: "Ayni çaydan iki 
kere geçilmez ... Müsaade ediniz, 
buna ben de birisini ilave ede
yim: "Ayni adamı iki kere eör· 
mek imkansızdır!!,. Çünkü iki 
görme arasında o insaı:ıda b.ir~?k 
fizyolijik, fiziko - şimık, pısışık 
değişmeler olmuştur! Yalnız on
da mı? Görenin gözlerinde, göz· 
lerin reflekslerini alan dimağın
da, ruhi haletinde de değişiklik
ler olmuştur. 

O halde bu kadar uçan, dur
madan akan, değişen, bir tek an 
bile kendi kendine benzemiyen 
bir oluşun hakikatinden, realite
sinden bahsetmek abes değil mi 
dir? 
Eğer aldanma varsa - tam

dır, iç ve dışı saridir, hayal ale· 
minde de, hakikat aleminde de 
ayni derece hükmünü sürmekte
dir! 

Biz varlığın özlüğüne brlar 
gitmedikçe, orasını açıp bilme
dikçe, bu böyledir ve böyle ka
lacaktır! 

Bizim hakikat ve müspet de
diğimiz ilimler - ancak "nasıl,, 
sualine cevap verebilm·ş'erdir! 
Fakat "neden,. suali hala da ka
lın perdeler altında kalmakta· 
dır ve kaldıkça da biz aldanma
ğa mahkumuz. ister içten, ister 
dıstan ! 

Fakat bu suretle madekmi al
danmak mukadderdir, ben kendi 
hesabıma idealizm aldatımını 
tercih ediyorum ve bunun da iki 
sebebi vardır: 

Birisi şudur ki bu aldanışta 
hiç olmazsa ben kendi kurdu
ğum, kendi yarattığım şeye al
danıyorum. Başkasının maska
rası olmuyorum. 

Ötekiler, realite diye bağıran· 
lar ise - perde arkasından ha
reket edenlerin maskarası olu
yorlar, panayırda Kaleydoskop 
aletini kurarak durmadan deği
şen manzaralar gösterenlerin 
oyuncağı oluyorlar! 

İkinci sebep de şudur ki tari
he, tarihin revişine, beşeriyetin 
açılması değerine bakarken ön
de - realite diye bağıranları 
değil - ülkü ve ideal diye yürü
yenı.ri göriiyonım f Bugün tarih 
bu sonuncuların eseridir. Yara
tan da onlardır, yürüten de on
lardır! Ötekiler ,yani realist de
nilenler ise - hep bunların ar
kalarından gelmiş ve ekseriyetle 
de onların artıklarından geçin
miş olanlardır. 

Birkaç söz de harp sonu hadi
serleri hakkında: 

Harp sonu hakikaten büyük 
inkisarlar doğurdu. 

Fakat tarihte ilk kere mi böy
le oluyor 1 Tarih hiçbir zaman 
doğru bir hat üzerinde yü -
rümemiştir. O da=ma zikzaklar, 
münhaniler yapmıştır. Büyük 
yorgunlukları - her zaman bü
yük durmalar arkalamıştır. Rö
nessans ve reformation devirleri 
n~. v~ bu devirlerin icap ettirdiği 
buyuk gayretleri ve vuruşmala
n - Jesuite, ve Savonarolla'lar 
devri takip etti. Fransız inkıia
bım - İttifakı mukaddes devri 
arkaladı: ı 848 senesi hamlele
rinden sonra - üçüncü Napo
leon ve Bismarj( devirleri geldi! 

Fakat tarih hiçbir zaman geri 
gitmedi. O vardığı yerde durdu 
ve fakat yorgunluğunu gider
!'11~k ve yeni hamleler yapmak 
ıçm kuvvetler topladı! 
· Dikkat edilecek nokta şudur: 
Durduğu zamanlar bile ileriye 
doğru atılmağı hazırlıyan un
surları sinesinde taşır! 

Fransız inkılabını arkahyan 
irtica devrinde mesela - o iki 
büyük şair yetiştirdi: Birisi Cha· 
teaubriand, öteki de Hugo. Cha· 
teaubriand irtica taraftan idi: 
Hügo ise - inkılabın an'anele
rini temsil ediyordu! 

Hangisi galebe çaldı? Hugo! 

PATRl<llN SAKALI 
Bundan evvel de lstanbulda 

gürültü vardı. Bundan evvel de 
densiz adamlar sokakta vakitli 
vakitsiz bağırır çağırırlar, oto
mobiller klakson çalar ve yük 
arabaları kaldırım taşlarım çe
kiçlerdi. Lakin biz dikkat et· 
mezdik. Belki her gece bizi böy
le uyandıran bir gürülü kulağı
mıza çalınırdı ama alışmıştık. 
Bunu gecenin tabii hallerinden 
sayardık. 

Haçan (vaktaki) gürültü ile 
mücadele yasası çıktı ... Kulak -
larımızda alışmadığımız bir saf
lık belirdi; sinirlerimizde de gör 
mediğimiz bir oynaklık. Şimdi 
en ufak gürültü ile uyanıyor 
ve: 

- Hay Allah cezasını ver
sin! Saygısız, densiz herif! Bu 
saatte böyle gürültü edilir mi?. 
Hani ya gürültü ile mücadele?. 
diyoruz ve uyukumuz büsbütün 
kaçıyor... . 

Sinirlerimiz şimdi Ermem 
patriğinin sakalına döndü. 

Vaktile uzun sakallı bir Er -
meni patriği varmış. Zamanın 
muzip tahaflarmdan birisi bu 
sakala debelleş olmuş ve arka
daşlarile yahut yanında geçin -
diği efendilerile bahse ginniş: 

- Ben bu patriğin sakalım 
kestiririm... tık rastladığı za

. man patriğe sormuş: 
- Aman patrik efendi! Ce • 

nabınızdan bir şey soracağım. 1 

- Buyurun! f 
- Yatakta iken sakalınızı 

yorganın içine mi alırsınız, dı
şına mı?. 

- Vallahi! Hiç dikkat etme-
dim... ı 

O akşam patrik yatar yatmaz 
herifin suali aklına gelir. Ba
kar. sakal icerde. Bir müddet 
öyle kalır, fakat ateş basar, sa· 
kalım yorganın üstüne çıkarır. 

·Bu sefer de sakal yellenmiye 
başlar ... i çeri alır yine bunahr, 
dışarı çıkarır ; olmaz. Geceyi 
uykusuz geçirir. Ertesi gece yİ· 
ne aynı uyukusuzluk ve üçüncü 
günü patrik sakalını kestirir vo 
kurtulur. 

Biz de timdi ayni vaziyette -
yiz. ı 

B. FELEK 

Buğday suiisti
mali tahkikatı 

Ankara, 13 (Husu si muhabi
rimiz bildiriyor) - Buğday su
iistimali hakkındaki tahkikat ev 
rakı üzerinde tetkikat yapan İs
tanbul vilayet idare heyeti bu i
şi salahiyeti dışında görmüş ve 
meselenin Devlet şurası tara -
f mdan tetkikini kararlaştınrnş
tır. 

Ziraat bankası, eski Istar.bul 
şubesi direktörü Ahsenin alaka
sını kesmiştir. 

Çorum' da 
Üç Tevkif 

Bir Türkçe hocası iki talebe 
tevkif edildi 

[ Muhabirimiz bild~riyor] 
Çorum orta mektebi türkçe 

muallimi Rusen Ferit, komünist 
lik suçu ile Z'an altına alınmış
tır. Ruşen Feridin evinde yapı· 
lan aramada komünıstliğe ait 
mektuplar, gazeteler, kitaplar 
bulunmuştur. 

Tahkikat derinleştirilince Ru 
şen Feridin talebelerine de ko
münistlik aşıladığı anlaşılmış -
tır. Orhan ve Necmi isminde iki 
talebe ayni suçtan zan altında 
bulunuyor. J 

Kolera ve Tıfüa aşısını 
bulan alim öldü Çünkü tarihin gidişi ve oluşu 

yolu üzerinde idi 1 
Bugünkü A vrupada dahi -

tarihin gidişi ve oluşu yolu üze· 
rinde bulunanlar az değildir 
Galebe onlardadır 1 Peyami Sa
fa e<Yer hakiki transformist ve 
tekamülcü ise - bunu kabul et· 
melidir. Çünkü kainatın geri gi
dişi umumivetle yoktur! 

Ahmed AGAOGLU 

Frankfurt - Am-mayn • 13 
(A.A.) - Kolera ve tifüse kar
şı aşıyı bulmuş olan profesör 
~ilhelm K~~le 67 yaşında ölmüş 
t~r Pr~f esor Franfürt, Törapö
t~~ ve kımyevi Törapötik enstitü 
su.nd.e Po~ Erlih'in yerine geç • 
mıştı . Vılhelm Kelle, uluslar 
kurumu sıhhat komisyonunda 
uzun müddet Almanyayı temsıl 
etmiştir. 
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Miss Cavell'in Almanlar Tarafından idamı 
itilaf Devletlerine Propaganda Vesilesi Olmuştu 

Miss Cavell'in idamı hakkın· 
tl.a Brükseldeki askeri papas 

ışunları anlatıyor: 
"Sabahın alaca karanlığında 

müteessir bir kalple otomobile 
bindim, hr l · shaneye geldim. 
Mis Cavell'e geldiğimi haber 
verdim. Haberi götüren asker 
Misin masası başında beni bek-
lediğini söyledi. . 

Cavellin höcresinde hır gaz 
lambası yanıyordu. iki, üç ay
danberi odasında toplanan çiçek 
demetleri odaya süslü bir mezar 
görünüşü venpişti. Mis oradaki 
eşyasını dikkat ve ihtimamla 
sandığına yerleştirdi. Misi ala
rak hapishanenin uzun koridor
larından dışarıya çıkardım. Bel- ' 
cikah hapishane memuru Ca- ~ 
velli büyük bir hürmetle selam
ladı, Mis de sük~et ve itidalle 
mukabele etti. Avluda bizi bek
liyen otomobile bindik. Birkaç 
dakika sonra ayni kapıdan kato
lik papası ile yanında diğer 
mahkum mimar Bancy çıktılar. 
Gene mimar orada dolaşan Al
man· askerlerine giderek hepsi- -
nin elini sıktı ve hiç bir şikayeti 
olmadığım söyledi. iki otomo
bil birden hareket etti. 

Ben Mis Cavellin yanında 
id;m. Yanıma almış olduğum 
kolonyayı Mise takdim etmek 
istedim. Mis kolonya kulla11ma
ğa ihtiyacı olmadığım söyledi. 
Bazı şiir parçaları, maruf edebi
yat parçaları söyledim. Hayret 
edilecek bir şuurla bupları ta
mamen anlıyordu. 

Şehirden çıktık. idam meyda
nında tam mevcutlu ve bir zabit 
kumandasında birbölük hazr
lanmıştı. Mahkumları bölüği 
karşısına götürdük. Bölük self. 
vaziyeti aldı. Hüküm alman 
fransızca okunacaktı. Bu sın .l 

mimar Bancy açık bir sesle ş<.. / .. 

besttirler: cepheye gitmek ve 
Alman askerlerini öldürmek 
mecburiyetinde değildirler,, tar
zında kendini müdj:ifaa etmiştir. 
Fakat Alman askeri mahkem"'ı:iİ 
bizim kanunun tarifi d: · inde 
muhakeme yürütmüş ve karar 
vermiştir. 

Casusluk ve hıyanet bahisle
rini klasik bir tarih veya kaide 
şeklinde yürütmek istemediğim 
için bunlara ait orensipleri. neti-

harbin iptidalarma kadar müşir 
rütbesiyle memleketimizde bu
lunmuştu. Bunun oğlu da ayni 
isim ve ayni vazife ile bizde hiz
met etmişti. O anlatıyor: 

TUrkiye'de Casusluk 
"Türkiye casusluğun klasik 

bir yurdudur. Sultanlar öteden
beri hakimiyetlerini hafiyelikle 
muhafaza edebilecekleri zannın-

le bağırdı: ''Arkadaşlar. Ölüm 
karşısında hepimiz arkadaşız.,, 
Fazla söylemesine müsaade et
medik. Şimdi sıra biz papaslara 
gelmişti. Son sözlerimizi söyli
yecektik. Ben mümkün olduğu 
kadar kısa söylemek lüzumunu 
duymuştum. Miss Cavell'in elim 
tuttum. İngilizce şunları söyle
dim : "İsadan sana mağfiret di
lerim. Büyük ruhlar seninle be
raber olsun. Amin.,, O da be
nim elimi sıktı ve dedi ki: 

Tek g6zl0 bir casusun takma göz içerisinde 
götUrdUğU rapor 

- İngiliz papası Mr. Gahana 
söyleyiniz. dostlarıma öz yur
dum için öldüğümü ve ruhumun 
müsterih olduğunu söylesin. 

Sonra Miss Cavell'i birkaç 
adım ötede bulunan direğe gö
türdüm. Hafifçe bağlandı. Bir 
asker Misin gözlerini bağladı. 
Bu asker Misin o sırada ağla
makta olduğunu söylemişti. Ka
tolik papasının mi~::ı-r~. ~~rdiği 
vaızlar biraz uzun surdugunden 
birkaç saniye bekledik. Saniye
ler bana yıllar kadar uzun _ge~
di. Nihayet mimar da. ken.dı dı
reğine getirildi. Keskın bır ~u: 
manda, iki el yay~ım ateş.: Iki 
mahkum sessizce yere yıgılclı
lar.,, 

İngiliz istihbarat zabitlerin
den ve Entellicens Servis şefle
rinden Jozef Krozier, Miss Ca
vell için yazdığı yaslı bir sayfayı 
şöyle bitiriyor: "Yaşarken de, 
öldükten sonra da bize hizmet 
etmiştir; yaşarken, bize asker 
göndermek suretiyle; öldükten 
sonra, verdiği heyecandan dola
yı gönüllü yazılanların artması 
suretiyle ... ,, 

Şimdi gene · bahsimize döne
lim. İtilaf ve onlara taraftar 
memleketler Miss Cavell'in ha
reketini casusluk telakki etme
diler; hatta Miss Cavell de mah
kemede "Benim işlerim(\e Al
manlara zarar verecek bir mak
ıat yoktur. Kaçırdığım gen<;ler 
huduttan çıktıktan sonra ser-

celeri ve hükümleri doğru ve 
değerli misallerle kuvvetlendir
mek ve sıkıcı bir konferans ol
mak mahzurundan uzaklaştır
mak yolunu tutacağım. 

BüyUI< harpten evvel biz 
Büyük harpten evvel, yani pa

dişahlar zamanında, bizde ca
susluk ne manası, ne varlığı, ne 
de ihtiyacı düşünülmiyen bir 
şeydi. Bizde yalnız "Hafiyelik 
vardı ve bu da yalnız padişah
lar aleyhine işliyen "Zeka ve 
gençlik,, in korkunç, hain ve yı
kıcı bir düşmanı idi. Köylünün 
milyonları bu alçak "kırmızı fes
li,, lerin cebine akar, yurdun en 
değerli adamları bu kızıl kafah
larm kurbanı olurdu. Casuslu
ğun bizde serbestçe işlemesi ve 
kapitülasyon zincirleriyle pran
galanan çalışma ve işleme kuv
vetlerimizin kötürüm bir hale 
gelmiş olması yüzlerce yıllar
danberi öz Türkün kanı ve alnı-
nın teriyle alınan yerlerin ve ye
tiştirilen milyonların kolayca, 
bizden çok küçük kuvvetler kar-
şısında, mahvoluI? git~esi. ~u.n
lann yüzündendır, dıye~ıl.~rız. 
Bu vaziyeti bir yabancı gozu ve 
düşünüşü ile anlatın~am daha 
bitaraf bir fikir vermiş olurum: 

Abdülhamit zamanında ordu
muzu düzeltmek ve Sultan Aziz 
zamanında tam bir Fransız kop
yası gösteren usul ve talimi Al
manlaştırmak için Atman zabit
leri getirtildiği hatırlardadır. 
Bunların başında meşhur Fon 
Der Golç vardı ki, hemen büyük 

da idiler. Bu zan ta Bizanst<"·· 
kalma bir mirastır. Hafi1·r •• 

bilhassa ikinci Abdülham't dev
rinde son noktasına çıkmıştır. 
İçerden ve dışardan çevrilen 
entrikalara karşı o büyük kuv
vetini hafiyelere veriyor, onlara 
güveniyordu. Tekmil yüksek 
makam sahibi insanların yanla
rında muavin, yaver veyahut 
katip sıfatiyle gizli gözcü1eri 
vardı. Abdülhamit kendi ailesi 
arasına bile casuslar sokmu~tu. 
Oğulun babasına, babanın oğlu
na inanı ve güveni kalmamıştı. 
Türkiye'de padişahlık babad:m 
oğula geçmiyordu. Hanedan de
nilen aileden en yaşlısı veliaht 
oluyordu. Bunlar hemen umu
miyetle babalan bir, anaları ayrı 
kardeşlerdi. Bundan dolayıdır 
ki genç yaşlarından itibaren bi
ribirlerine karşı keskin bir düş
manlık başlıyordu. Osmanlı ha
nedan azalan arasındaki kanlı 
ve çirkin vak'alar başka hiçbir 
hanedan tarihinde görülmez. 
Tahta geçen her padişahın ilk 
işi tekmil akraba ve rakiplerim 
ortadan kaldırmak oluyordu. 
İşte ikinci Abdülhamit beşinci 
Muradı ömrünün sonuna kadar 
hapiste bırakmıştı. 1908 ihtilali
ne kadar veliaht Sultan Resat 
da ayni vaziyette idi. Abdüll;a
mit tarafından seçilerek yanma 
verilmiş olanlardan başka hiç 
kimse ile gör~işemezdi. Devletin 
en yüksek memuru en adi bir 
hafiyenin vereceği suikast "cur
nal,, ından korkmakta, daimi bir 
tehlike içinde yaşamakta idi. 

[Arkası va:J 

KENDi KENDiMiZE ÇAl lYORUZ 

Yeraltı 
Cami i .. r·ı 

Bir yaşlı dostum var. Namaz 
kılar. Geçen gün bana dert yan
dı: 

- Kendi kendimize çatrp du
ruyorsun. Bir giin de şu "E\• -
kaf,, için iki satır yazı yazc;ana ... 

- Sizin Evkafla bir ilişiğiniz 
mi var? diye sordum. 

!çini çekti : 
:- Şu camilerimizin flirekler 

acısı hali nedir? Dün cuma na
mazını; Gala tada Yeraltı cami. 
inde kılmağa gitmiştim Her a
dım atışta, bir kuyu• a rfüşer gi
bi oldum. Ayağım ın altmdaki 
tahtaların bütün çivileri sökül
müştü. Dıvarlarda yer yer çat
laklar vardı. 

Kim bilir, ne zamandır: helki 
de yapıldığı gündenberi, tamir 

.. görmeyen bu kıymetli yapıyı 
yüzüstü bırakmışlar. Çökmese 
bile, günün birinde için(" girile- ı 
mez olacak. En göze görünür 
yerde, lstanbula gele:ı bütün 
seyyahların uğrağı olan bir ca -
mi, böyle mi bırakılmdh? 

Herkesin tapulu evin-ten, beş 
yüz yıl önce, arsasının bilmem 
kaç payı "canibi evkafa,, ait ol
duğu için hava parası, ~ er para
sı, gedik parası, yok bUmem ne 
parası diye, yedi yıllık birikmiş 
vergilerini bir günde almağa 
kalkan Evkaf idaresi, hu paralar 
ile yalnız vakıf hanlar, apartı • 
manlar yaptırmasını mI bilir?,, 

Yaşlı dostumun sözli!rinde, 
biraz da ileri giderek yana ya • 
kıla anlattıkları burada bitti. 

Benim buna kataca~ım bir 
şey var: 

Bay Niyazi gibi, olgun ve 
ışıklı bir müdürü olan ! :'itan bul 
Evkaf idaresinin bir çok yerler
dekinden çok daha iyı çalışan 
bir kuruluş olduğunu yakından 
bilirim. 

Onun için de, Yeraltı ~ami! -
nin bu bakımsız vaziyet--:"n kur
tanlaca~ını umuyorum. Türk 
lstanbulu sevenler için biçilemi
yecek kadar yüksek değeri elan 
ulusa], andaçlardan biri de Yer
~1+;T "'.:ıntiidir. Onu; topı:ıkJa bir 
edıp sag ve sapcı;:,ac, ....... ~· _ 
yerin altına gömdürm:y~lim. 

Salahaddin Güngör 

(*) Yeraltı camii arap yapısı 1e
ğil Türk yapısıdır. Emevilerin İst.m
bulda ilk müslüman mabedi olarak 
yaptırdıkları camiin temelleri üstüne 
( 17 52) yılında kurulmuştur. S.G. 

Mektep ist iyen k öy 
Sıvasın Zara kazası Karaca. 

hisar köyünde' mektep yoktur. 
Bu köyde 120 ev ve 200 çocuk 
vardır, köylü bu çocukları oku
tamadığı için şikayet ediyor. 
Evvelce köyde bir mektep var· 
mış. Fakat muallim üç sene ev
vel mektebi köyden iki saat u -
zakta Kemeris işmindeki başka 
köye götürmüş. Şimdi köylü sc 
ruyor: 

- Biz bu çocukları o!ı:ntamı
yacak mıyız? 

Kapıcı saltanatı 
Bir Histik fabrikasında çalı

şan işçilerden kadınlı erkekli 
dokuz kişi diyorlar ki: "Biz fab. 
rikada üç senedir çalışıyoruz. 
Her sene gündeliğimizin artma
sını beklerken, onlar biHikis her 
sene gi.indeliğimizi kesiyorlar. 
Sonra fabrikamızda acayip bir 
usul vardır. Yüz numaraya çık
mak icin mutlaka marka bekle
mek lazımdır. Markayı da san
ki dağlara hükmediyormuş gibi 
saltanatından yanından geçilmi
yen kapıcı veriyor. Eğer gönlü 
olmazsa, marka yok diye bizi 
bırakmıyor. 

TRAMVA Y KAPILARI 
Tramvay kapısı, Istanbulda 

hacet kapısından fazla ehem -
miyet aldı. 

Kah açılır, kah kapanır ... 
Borsa gibi bir şeydir ve açılıp 
kaparunası gibi mühim bir ni
zam tedbiri, kimi akıl ermez 
bir makine icadı şeklini alır ... 
Fakat ne olursa olsun gene 
tramvaya asılanlar asılır, ve 
giderken inip binenler bulu -
nur. 

Bu arada iki kişi var ki, bu 
':apı işinden zarardadır. Bun
tanlan birincisi biletcilerdir .. 

Sizin günde en az '300 defa 
tramvay kapısı açıp kapadığı
nız var mr? 

Bir biletçinin çalıştığı ara • 
IJanın kapısını günde en az 
300 defa açıp kapaması lazım 
geldiö i hesap edilmiş. Bu ka
pıların ekserisi yerinden oy -
namak için en az 10 kilo bir 
kuvvet ·ster. Şu halde günde 

Telefonun, te lg ra
fın faydası n edir? 

Küçük Ayasofyada Tahsin 
Bey Hicri sokağında 29 numa
rada oturan okuyucumuz Ha -
run bize yazıyor: 

''Yalova müftüsü Hafız Mus
tafa Gureba hastahanesinde te
davi edilirken öldü. Yalovadaki 
ailesine telefonla haber vermek 
istedik. "Uçte görüşebilirsiniz,, 
dediler. Uçte gittik. Bu sefer 
''beşte görüşebilirsiniz,, dediler. 
Beşte gittik. Cuma olduğu için 
memurların vazifesi bittiği ce • 
vahı verildi, dileğimiz kabul e
dilmedi. 

Telefondan bu müşkülatı gö -
rünce, işi telgrafla halletmek is
tedim. Beyazıt postahanesine 
gittim. Cuma günü öğleden son 
ra Yalova telgrafhanesinin ka • 
palı olduğu cevabını ver · "r. 

v,,,1!wa lstanbulun P ma-
hallesı sayılır. uu,,. .... _ ,_ . 

1 
bir 

vaziyette Yalova ile ne t e'vfon. 
la, ne telgrafla görüşemezsek, 
acı duymaz mısınız?,, 

·- Şansınızı -• 
ı Denemek i~in 

g Un kaldı acele ed iniz 

T. 1. C. 1. 
Eşya piyangosu 

1 

Biletler h er gişede ve 
Ziraat Bankalarmnda 1 

1 liray a sablmaktadır. I . --. ·-

3000 kilogramlık bir enerji sa 
f eden adam pek memnun ol · 
maz. 

İkinci hoşnutsuz da dürüs 
yolcudur. Koşup atlayan, ka 
pıya yapışıp yolda açtıran de 
ğil, istasyonda bekleyen yol 
cu. 
Öğleden yani 150 inci kaı 

açmadan sonra biletçinin ko 
lunda takat kalmaz ve istas 
yonlann bir çoğunda boş ve 
rir; bir kısmında da kapıy 
inen müşteri açar ... İnen yok 
sa çeker çam, arabayı yürü 
tür. Dürüst yolcu durakta ba 
kakalır ... 

Bu iki hosnutsuzun ikisi df 
haklıdır. Haksızlık yc.lmz oto· 
matik olmayan, kolay açılıp 
kapanmayan kapıdadır. Kapı
ların da uslandırılması için 
şimdiye kadar bir usul bulun . 
muş değildir. Buna: 

Siz ne ders·n iz? 

Başm üfe tt i ş 
Cevab v eriyor 

(Tan) gazetesi yazı işleri mil· 
dürlüğüne: 

Değerli gazetenizin dünkü 
nüshasında (pul parası) başlığ·ı 
altındaki yazıy1 okudt1m. lste -
diğiniz cevao~ memnttniyetle 
veriyorum: 

Şirıretlerce ma~~:.ızlara ya
pıştırılan pulun parası. bazı hü· 
kümlere <layamlarak şimdiye 
kadar abonelerden alınmakta i .. 
di. Mesel§ Kadıköy su stı"keti 
(su tevzi talimatnamesini~) 48 
inci ve Istanbul Elektrik s!rketi 
de bundan bir buçuk yıJ Bııceye 
kadar abonman senedinin 4 ün
cü maddesine dayanarak pul pa 
rasmı abonelerden almıştır. 

lla11Juh.1 ~h h.ctlcı, t:"vttttn 

kanun ve nizamları hüküm!eri
ne tabi olduğundan bugünkü 
(damga kanununun) yed;nci 
maddesinde yazılı (efradın biri· 
birine verecekleri senet ve evra
kın damga resmini, imza eden· 
le~ ıtaya luel:burdurlar) hük
mune uymak mevkiindedirler. 

Şirketlere bu yolda tebligat 
yapılm'shr Pnl r---- : ....... !3ı11e 
karşı abonelerin itiraz ve lüzu· 
mu halinde memuriyetimize mü 
racaat haklan olduğunu aynca 
izaha hacet görmem. Saygı ile: • 

Başmüfettiş: lbrahim 

Yarından itibaren - 
SÜMER SINEMASINDA 
2 muhteşem film ile 

tenzillth fiyatlar 

20-25-30 kuruş. 

HARB 
CHARLES BOYER. ANNA

BELLA tarafmdan. Aynca 
• 

EN ÇILGIN GECESi 
Sevimli Macar yaldızı 

IRENE DE ZİLAHY 
tarafından 

İs. 2 nci iflas memurluğundan 1 

Müflis Avunduk zade biraderler şir" 

keti ve şürekanın iflas idare heyetitı• 

ce alacaklıların davetine lüzum göriil 

müş olduğundan alakadar alacakJıla• 
nn 20-5-935 pazartesi günU saat ıS 
de dairede hazır bulunmaları ilan o

lunur. (11486) 

Geçen gün çivilerde asılı olan 
ceketlerimizi hiç sebep yokken i t t i h a d 1 M i 11 i 
kapıcı pis bir odaya attı. Müdü-
re şikayet ettik. Kapıcıdır, iste . T .. k s· rt ş· k t• 
diğini yapar, dedi. Gündeliğimı- Ur 1g0 a 1 r e 1 
zin kesildiğine müteessir değilz Harik ve hayat Üzerine sigorta muameleleri İcra eyleriı· 
fakat kapıcının keyfini bekle· 
mek kasıklarımızı çatlatıyor. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Kendimizi adeta hapishanede Merkezi idare•i : Galatada Vnyon Hanında 
veya esarette zannediyoruz. İş· Acentası bulunmayan şehirl erde acenta aranmaktadır. 
çinin hevesini kıran bu hic lü- zz1 

Telefon : 4.4887. 3 ~~,. 
zumsuz saltanata nihayet verile- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· ~~:o--" 
mez mi?.,. • 

,. 
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Antantının Tebliği Balkan 
~----------:----:::----~ 

Antant. Menfaatlerinin i~ti~na~ı~ ,!3ütün Mem-
leketlerde, Bilhassa Kuçu~ ıtllafm ~~rışm 
Duru uğunu Tetkik Et~~k Uze.~e Tc::şrıkı Me
saisi ile Temin Edilecegmde Muttefık Kalmdı 

Biikrcs ı· AA) - Balkan a 'I:• v ••• 

~tantı konseyi konferansı bu • 
g~n Öftleden sonra io;;~erini bitir· 
fl_'.ıştir. Titülesko T~ev~ik Rüş -
tu A ' p • ,. b· ~ras, M:::.ksimos ve urıç ın 
it ır ar~aa Kral Karol tarafından 
1 abulunden sonra Beılkan dev -
. etlerinin d:frt mümessili Dışarı 
ısleri vekfüetine gelmişler ve 
~kan antantı konseyi başka
nı 1'itülesko etrafında meslek: 
taşları oldı.~u halde aşağıdakı 
tesını bildiri <Yi okumuştur: 

Balkan an~antı konseyi Bük
tcş' de 10 ıı ve 13 Mayısta Ro-
~anya Dışarı işleri Bakanı Ti: 
'tiileskonun başkanlığında yedı 
toplantı yapmıştır. 

l{onsey, Avrupada genel ~u: 
!Unıun derin bir tarzda tetkıkı 
lle işe başlamış, Balkanlar du ~ 
t'ıununwı gerek barışın idamesı f Ct'ek Avrupanın b.ı kı.smında 
Otnşuluk münasebetlerı bakı • 

?tıından düşüncelc. meydan ve
tc~ek mahiyettt- olmadığını gör 
ltıuş ve bunu sevinçle saptamış
~r. Daimi konsey bilakis Bal : 
. an antantının L ... r nlardakı 
~raatında bir takviye ve geniş
~':ne husule gelec~ğ.i anının y~
tir~ olduğu, kanaatını elde etmış 

Daimi konsey bundan sonra, 
terek Balkan antantı devletleri 
ili bir arada, gerek bunları ayn 
~Yrı ilgiliyen bütün meseleleri 
0~el ile incelemiştir. 

konsey, genel ve özel Bal • 
' antantı meni aatlerinin an -
~. istisnasız bütün memleket
~"'liı ve bili essa k: :Dk antantm 
l "r'!pada barışın du~u~uğunu 
~tlcik etmek üzere te~nlri mesai 

tiyle aevamn titr :nıı~tte temin 
•diJeceğini teslim hususunda 
'Oütte/ik kalmışlardır. 

Daimi konsey, Doğu Avrupa 
tltıniyetinin müstakbel teşkila -
t~n.ın bir esas olarak telakki et-"' ..... 
-:ta;dl?ransız - Sovyet karşılıklı 
laıb Im muaneuc:.. .. ..ı. bCYJ.U~lC SC: 

lar. 
!i Roma uzlaşınalarma gelince, 
ttı alkan antantı, kendi mesru 
c:l enfaatleri gözetildiği takdir · S:· 7-1-1935 Laval • Mussolini 
~tokolunda istihdaf edilen bü 
'a" .tnemleketlerin teşriki ıne • 
'!!Yle bu eserin gerçekle!'lti ·iJ-

Yu nan islanda 

Örfi idare Bu-
9Ün Kaldırılıyor 

~ ~ . a. kondllls 

~~.:.: (Hususi ~u_hab~
~ diiıi Cuınhur reısı Zaı
t l~ b:.L~~bakan Çaldaris ve 
' ~la görüşürken ida 

lllti.zarnuu elde etme-

mesine yardım edecektir. 
Bu menfaatler sıkı ve etr,ıflr 

bir tetkike tabi tutulmuş ve hu 
tetkik bütün meselelerde yal -
nız tam bir görüş mutabaka~ı n 
müşahede imkanını verm :ı..ıf. 
kalmamış, fakat aynı za~a.lda 
Balkan antantı devletlerı ara -
!:mda öyle bir tesa~ü~ ve. ayr~!a,:
mamazlrk göstermıştır kı d.iıı:ıı 
konsey bunu birinci sıyas:ı~. dı -
rektifi olarak ilan etmeyı odev 
bilir. . 

Ekonomik meselelere gelın • 
ce, daiıni konsey, Balkan ant:ın
tr ekonomik konseyinin 9-1-935 
de Atinada ve 25-4-1935 de An
karada tanzim ettiği protokol 
ve raporları, hükfım~tlerd~ her 
biri tarafından tasdık edılmek 
kaydiyle, tasvib eylemişti~. .. 

Daimi konsey, gayretlen nıu: 
terafik kılmak, mübadelelerı 
inkişaf ettirmek ve b.i~ae~leyh 
sartlan ıslah etmek ıçın ıcap e
den şeraitin mevcud olduğunil 
müsahede eder. Binaenaleyh da 
imf konsey şuna karar vermiş · 
tir: 

a - Balkan antantı içinde v~ 
aher devletlerle olan ticaret mü 
badelelerinin teksifi. 

b - Münakalatın inkişaf ve 
ıslahı. 

c. - Turistlik münasebetle:; 
nin teksifi. 

d.- Banka meseleler:nin tet· 
kiki. 

Daimi konsey, ticaret husu
sunda daha açık ve daha basit 
kaideler koyarak daha geniş bir 
serbestliğe doğru ve tedricen gi 
dilmesi, ihracat kurum1annm 
teşriki mesaisi, ve daimi mahi
yette sergi, panayır ve saire yar 
dnnile karşılıklı iştihsarnf"' ~" 
ha iyi t;ı" 7.,. ___ .... .:>ı.ıretıerı e Bal-
Kan antantı memleketleri ara -
smdaki mübadeleleri inkişaf et
tirmeye matuf bir takım tedbir-
ler almıştır. • 

1>caıını konsey ödeme vasıta -
lan muamelatına müteallik ve 
ahara karşı danışıklı harekette 
bulunmak hususundaki teklifle
ri de onaylamıştır. 

Münakalat alanında daimi 
konsey, münakalitm kolaylaş -
tırılması ve inkişaf ettirilmesi 
için alakadar idarelerce alma -

nacak bir takını tedbirler tavsi-
ye etmiştir. 

Hemen meriyete konulabile • 
cek bir posta mukavelesi proje
sine hususi bir özen gösterilmiş 
tir ki bu suretle çok müsait pos
ta, telgraf ve telefon münaseba
tı Fransa, Almanya, İtalya, İs
viçre ve A vusturyanın mecmuu 
arazisine müsavi bir toprak üze
rinden yakında tesis olunacak -
tır. 

Daimi konsey, muntazam ha
va hatlarının ve hava turizminin 
tesis ve inkişafını kolaylaştır -
mak ve ticaret tayyarecilikleri 
arasında bir teşriki mesai yarat
mak lüzumuna cevap veren bir 
hava mukavelesi projesini de 
bazı zeyllerle tasvip etmiştir. 

Turizm sahasında müs1 

teklifler kabul olunmuştur. 1 ~ 
rizm hareketini inkişaf ettir -
meğe matuf bir takım teknik 
tedbirler de ileri sürülmüştür. 

Ekonomik konseyin gelecek 
toplantısında bu hususta bir mu 
kaveleye irişilebilmek üzere icap 
eden tetkikata devam olunacak
tır. 

Bir Balkan bankası kurulma
sı meselesi hakkında, Türk he -
yeti murahhasasının tevdi etti
ği proje, taslağı ihraç bankala -
rmın tetkikine vazolunmuştur. 
Bu bankaların müdürlerinden 
hiç olmazsa senede bir defa top
la .,malan rica edilecektir. 

Keza, dört memleketin hu -
susi kredi mümessilleri de her 
sene toplanmaya davet oluna • 
caklardır. 

Daimi konsey, ittihaz olunan 
tedbirlerin, ekonomik ıartıar\11 
hissolunacak derecede iyileşme
sini teminden h ~ 1: Icaln~y c«;ağı 
••'-u~esıne varmıştır. 

Balkan antantı devletlerinin 
dört bakam bug!ln saat 6 da S. 
M. Kral ikinci Karol tarafından 
toplu olarak kabul edilmişlerdir 
Balkan antantı konseyinin mü -
zakerelerinin vardığı bütün müs 
bet neticeler Krala etrafile an • 
· atTlmıştır. 

Romanya başbakanı bu ka • 
bulde hazır bulunmuştur. S. M. 
Kral İkinci Karol Balkan antan 
tı memleketleri bakanlarına 
memnuniyetini beyan etmek lut 
funda bulunmuştur. 

Harekat için Mevsimin 
Geçmesi Bekleniyor 
Bugün öz türkçe sütununı~z'l . ~~ teşebbü.sün ereği Musso • 

koyduğumuz bir telgrafa gore lınıyı Habeş ımparatornnun ar
Habeşistanda askeri harekatı~ ~u yerine ~etimıeğe mey
başlaması için yağmur ınev~ı- lett~ek oldugun~an bu te • 
minin geçmesi bektc:nmek:-cAdır~ ş~bbus.ten e~el Adısababa hü
Bundan sonra askerı harekatın kumetı nezdınde her hangi bir 
vasi mikyasta inki<ı::af edeceği müdahalede bulunulması mev. 
zan olunmaktaciu. Dün bu hu- zuu bahis değild:r. 
susta Londradan ayn~ şu tel- Londraöa Roma hükOmetınin 
grafı aldık: her iki tarafça onaylanmıs ~ar. 

Bir feşebbUs şıhk hakem komisyonunu~ ku. 
Londra,. 1.3 (/!'.A.) - Fran - ruhrasmı kolaylaştırması arzu 

sız ve lngılız hL&ku~etlerı ~tal- edilmekte ve Habeşistan ile o-
an. Habeş uymazhf;trun bır ta l ·nı·w• 

Y luklara seb4!':>i~ et verme an gergı ıgın ortadan ki1kma-
kım zor J kd" · d 1 . · .. nüne gccnıei< amacıyle sı ta ınn e talyanm Avrupa-
sının ° J d" d d d k" 1 ki ·· ··1 Roma hükUıneti n~z ~'ı e· ost· a ı z~r.u ann çozu mesi iç!n 
ça bir teşebbüste bulunacaklar- daha zıyade çalışmak imkanuu 
dır. elde edeceği söylenmektedir. 

si için örfi idareı;ıin ve diğer f ev· 
kalide tedbirlenn k~l~ması 
lüzumundan bahsetmııtır. . 
H~rbiye bakanı gene:al kondı -
ti~ gazetecilere y~ptıgı ~eyanat
ta salı günü örfi ıdar~nm kaldı
rılacağım ve ancak dıvam h~rı>: 
lerin ellerindeki mahkemelen bı 
tirinceye kadar ibka edilecekle· 
rini söylemiştir. .. 

Birinci ordu kumandanlıgı 
fevkalide divanı harplerin faa
l~et hakkmdaki ahkim. baki 
kalmak üıerc örfi idareDJn kal-

dınlması lüzumunu harbiye ba
kanlığına bildimıiRtir. 

Diğer taraftan ,.ukumet par
tisinin on intihap dairesine ait 
namzet listeleri bugün gazete • 
lerle itan edilmiştir. 

İşçi ve çiftçi partisi erkanın • 
dan Bakkalbaşı başbakanı riya
ret edip muhaliflerin intihabata 
ginneğe karar verdiğini ve ör
fi idarenin kaldınlması akabin
de faaliyete geçeceklerini bıldir 
mi,1tir. , 

Fı·ansada Leh Milli Kahramanının Ölümü 
Belea;7e seçimi 
Netice.Q .. ; 

HERRIOT 
Paris 13 (A.A.) - Sosy .. 

' w 

ıistlerin kayıplarına ragmen 
Fransız belediye seçimi, sol yan 
partiJeri için yine de muvaffa • 
kiyet sayılır. . 

855 nahiyenin belli olan netı
celeri şunlardır: 

Aynlınış komünistler 90 mec 
liste 43 yer kazanmışlardır. 

Sosyalistler 168 mecliste 7 
yer kaybetmişlerdir. 

Radikaller 221 mecliste 4 yer 
kaybetmişlerdir. 

Sol cumhuriyetçiler 145 mec
liste 11 yer kaybetmişlerdir. 

Mutedil cumhuriyetçiler 79 
mecliste 15 yer kaybetmişlerdir 

Pariste komünistler bir tek 
yere malik iken bu defa 8 yer el
de etmek surctile mühim bir ka
zan<; edinmişlerdir. 

Namzetliğini koyan bütün na 
.Arlar seçilmitlerdir. Meclis re
isi Buisson'la Çiotat da seçil -
miştir. 

Seçim •üJrianctle geçmistir. 
Ulusal muharipler bırıtgi ba""~Ka 
ru ve 6 şubat hadiseleri önayak
larmdan biri olan Jorj Löbek, 
beşinci daire dahilinde Sen Vik
tor mahallesifü•c, faşist aleyhta
rı zümrenin namzedi bulunan, 
tarihi tabii enstitüsü profesör
lerinden Pol Rivet'den dayak 
}emiştir. 

Liyon, 13 (A.A.) - Herriot, 
şarbavlu~a veniden seciJmiştir. 

ÖZ TU RKÇE 

ÖRNEKLER 

OSMANLICA 

Askeri hareketler 
Paris, 13 (A.A.) - Uebat ga

zetesinin Roma hususi muhabi
rinin yazdığına göre İtalyan ka
moy'u (efkarı umumiyesi) yağ
mur mevsimi biter bitmez Do
ğu Afrikadan Süel hareketlerin 
büyük mikyasta inkişafını bek
lemektedir. 

Eyltil ayına doğru Afrika ül
kesinde Süel hareketle1 yapıla
caktır. 

Napoli, 13 (A.A.) - Abbazya 
vapuru dün 480 nefer, 60 zabit 
ve bir miktar mühimmat ve teç
hizat • ··· 'enerek d~ğu Afrika . 
sına \ ..ı çıkmıştır. 

ÖZTÜIJK~E 
Süel hareketler 

Paris, 13 - De~at gazetesi • 
nin Romadaki özel yazıcısı bil
diriyor: 
Doğu Afrikada yağmur mev

simi biter bitmez, süel hareket
l~rin büyük ölçet'te gelişmesi . 
nı, İtalyan kamusal düşünü bek. 
1iyor. EylOJ ayına doğru, Afri 
ka kıtğasında sile) hareke~leı 
yapılacaktır. 

Napoli 13 - Abbazya vapu . 
runa dün, 480 er ve 60 subay ve 
bir mikdar cebe ile donatı yük
lendi. Bu gemi, Doğu Afrikası
na doğru yola çıktı. 
~ 

[Baş tarafı birinci sayfada] 
masım ve sil bakanlığına da, ba- sudskLin oıümü dolay13ile şun· 
kanlık başmuavini G e n e r ~ ~ ları yazıyor:. . . .. .. .. 
Kaspriçki'nin vekalet etmesını Ma~eşal Pılsı.d~kınıı~ olu~u 
kararlaştırmışdır. haben yalnız Lehısu.rda degıl, 

Varşova, 1,A.A. - Mareşal Almanyad~ da en derin keder
Pilsudski dün akşam saat 9,45 lenme duygulan uyandırmıştır. 
de, Ordu genel müfettişliği mer- Pilsudsk: adı öyle bir sıyasal fik 
kezinde, bir üremi buhranı ne- rin çemdeşidi ki (müteradifi) 
ticesinde ölmüştür. 68 yaşın 'a bu fikirde en yüksek uh ... sal oto
~lank ~areş.al ~ird.sene zarfında rite yönetici sıfatile birleşmek-
uç nz geçırmış ı. . . 

Mareşal Pilsudski, 1926 yılı te ıdı. . . 
mayısının 12 ci gecesi yapı1an Yem Alr:ıanya, karslıkh bır 
tak'ibi hükihret hrdi::esinden güven üzerine kcndisi}1le v u 
tam dokuz yıl sonra ölmiiştl" r. devreye uygun çalı:ma b.r :--

DoktorJann ra oru Mareşal liöine girişme' yi it ı· i.1i • -
Pil~udski'nin bir karaci~er ka 1- te~cn bu büyük devlet a .ı 
serınden hasta bulundugunu ,.e • .. .. d ·ı 
ö!üınün icsel bir k:ınamadan öliim yata"'• cnun ,• 1 1 

ileri geldiğini yazmakdaJ r. Re s curr.[ urun b d r 
Lehistanda maıem 

Varşova, 13.A.A. - Maıe~al 
Pilsudskinin ölümü haberi gece 
du:1Ulur duyulmaz bütün mem· 
leket derin bir heyecan ve acı i
çine düşmüştür. Tiyatro, kon
se.r ve toplantılar kendiler:n len 
dağılmışlardır. Şehirlerde ve so
kak tarda ağılayan erkek ve ka
dınlar görülüyordu. Gece v~r
şovada bir çok kimseler Mare
şaJ'in yaşadığı ve öldüğü ~ara
va doğru grub halinde g·~·iş-
~rdir. Gece yansından sonra 
ei~icümhur ve hü1 funet üy ~le

. i ve daha sonra da Mareı>ahn 
yeri at ordu gc'1t>1 müfetf şi olan 
Ridz Sr~1ıgli saı aya gelerc1,. ölü
nün öniinde eğılmişlerdir. Her 
taratda bayraklar yanya indiril
miştir. 

Bütiin gazeteler yas ;erçe\."CM 
içinde c;ıkmışw. Ga:~eteler Ma 
reşa ;m Krakbvide gömüleceğini 
sanmaktadırlar. 

Şimdi cesed tahnit edilmekte· 
clir. Soma halka gösterilecektır. 
Büt;,jn gazeteler, leh ulu'lunun 
biiviık acı ve yasını kayded~rek 
M~r· şalrn Lehif tan dev!et nin 
ger~ek kurucu""u ve vüz ytllann 
en ni:yük Letılisi olduğunu söy
liyorlar. 

Veır~nva, 13. A. A - Ka'Ji~e. 
halkı sakin olıııağa davet ede11 
r.ır tebliğ n:şredecektir. 

Fransız gazeteleri 
ne azıyorlar? 

Part.. 13. A. A. - Fransu. 
matbuatı Marqal Pilaudllki'nin 
clürnünti bol bol tetsir edi}or. 
joucııai de "Saint-Brice,, Jiyo1" 
ki : 

" Pilsudski'nin siyasasına is
tikamet veren yalnız onun Sc,v
yetlerden kocunması değild:r. 
Mareşal, hakikatte Fransız si
yasasının sürekliliği hakkında 
ki kuşkularım gizkmiyordu. 

Övr diyor ki : 
" Pilsudski öldü. Bütün Po

lonya yeis içindedir .Mareşal is
tiklal ve kurtuluş için savaşı can 
1ı bir şekilde temsil ediyordu. 
Onun diktatörlüğüne baş eğen 
ulus, ondan sonra geleceğe de 
baş eğecek midir?,, 

Figaroda d'Omesson da di
yor ki : 

' Pilsudski ulusal bir kahra
mandı yaşayışı şaşılacak bir 
maceradır. O, şimdiki Avrupayı 
yuğuran, seri harici bir avuç ka
der evladlarmdan biri idi.,, 

HiUerin tazıyatl 

Be-lin, 13.A.A. - Hitler Ma
reşal Pilsudskin;n ö!ü T.Ü müna
sebefle Lehistan Reisicümhuru. 
ıa aşağ ·daki taziyet te'grafını. 
çekmiştir: • 

Mareşal Pilsudski'nin ölümü 
hakkındaki haberden derin bir 
surette müteheyyiç olarak, ek
selanslarına ve Leh hüktlmeti-
ne samimi taziyelerimi arzede· 
rim. Lehistan devleti banisi ite 
birlikde, en sadık oğlunu kaybet 
ti. Alman ulusu Lehistan "ulusu
nun bu büyük vatanpen·er için 
olan matemine iştirak eder. Bu 
büyük vatanperver .~iman?~ 
ile olan teşriki mesaısıvle, ılri 
memlekete en büyük fa,·dalar 
temin etmekle kalmamış, aynı 
zamanda A vrupada '>arışın ta 
hakkukuna kıymetli bir surette 
hizmet etmiştir. 

Almanların kaderi 
Berlin, 13 (A.A.) - Folkişer 

Beobahter gazetesi Mareşal Pil 

Va1 şova, 13 (A.A., - ... . i
cümhur ulusa aşağıdaki bil ..... ı
ği çrkarmıştır: 

Mareşal J ozet Pilsudski biz
den ayrıldı. Pilsudski, hayatının 
büyük acılarıyla, ulu.; için bir 
kuvvet ve dayanma örneği ol
muştur. Hayatını ı.. "tün enerji • 
siyle devletimize vermiştir. Ge
leceği insanlık üstünde bir kuv· 
vetle görüyordu. Artık kendisi· 
n düşünmi:yordu. Çünkü uzun 
senelerde. .. teri l• vvet:nin eksil 
diğini duyuyordu. Bunun için a
damlar aradı ve bunları bütlin 
soravı (mesuliyeti) üzerine ala· 
bilecek kapasitede erkin fikirli 
olmaya yöneltti. U~usa, devle • 
tin şeref ve erkine day41nan fi· 
kirlerini kabğ (miras) bıraktı. 

Biz, yaşayanlar bu tutsuyu ka· 
bul ediyoruz ve onun eserini yü· 
rüteceğiz. ônpn dehasının ve bf 
zim gelecek nesillere karşı olan 
soravlarni'tızm acı, ve kederimi-
zin ulusun &orav duygusum1 ı.rt 

tırmasına yardım etrr.esi dile 
nir. 

Ankarada 

Ankara, 13 (Tan) -Mareşal 
Pilsudskinin vefatı münasebeti
le Çarpmba günü aat on birde 
dint merasim yapılacaktır. 

Fransa ve Pfsudskf 
Paris, 13 (A.A.) - Mareşal 

Pilsudskinin ölümü büyük bir 
hüzün doğurmuştur. Mareşalin 
Lavali kabul etmemek için dip
lomatik bir hastalık ortaya çı • 
kardığını sananlar vardı. Gaze
teler bugün Lehistan yiğiti hak 
kmdaki yazılarla doludur. 

Romanyada teessür 
Bükreş, 14 (A.A.) - Bütün 

gazeteler, mareşal Pilsudskinin 
ölümü için uzun yazılar yazmak 
tadırlar. 

HllkC melimız·n taziyetrerl 

' Ankara, 13 (A.A.) - Mare • 
şal Pilsudskinin vefatı dolayısi
le hariciye vekaleti protokol şe
fi bugün Polonya sefaretine gi· 
derek büyük elçi Potocky'ye 
Cumhuriyet hüklırnetinin tazi· 
yetini bildirmiştir. 

Leh standa ulusal yas 
Varşova, 13 (A.A.) - Ba • 

kanlar kurumu ulusal yas tutul
masına karar vermiştir. Sü ba
kam orduya karşı bir bildirik 
neşretmiştir. 

Bu bildirikte bilhassa denili • 
yor ki: "Ulusun ve ordunun bu 
kaybı hiç bir zaman askerlik hiz 
metinin kıymet ve kuvvetim a
zaltmaz.,, 

TUrk alqlsinln ziyafeti 
Bükreş, 13 (A.A.) - Türki· 

ye elçisi Tann Overin sefaretha 
nede venniı olduğu ziyafet son 
derece parlak olmuştur. 

Ziyafette Balkan antantı ha • 
kanlan ile heyetleri azası, baş
bakan Tataresko ve refikası, dı
şarı işleri bakam Titülesko ve 
refikası, bütün hükumet erkanı 
ve refikalan, ayan ve mebu~an 
~~clisle~ başJcanlan, saray mü 
şın, erkanı harbiye reisi, basla
-ında Papanın vekili olmak üze. 
re bütün sefirler ve diğer bir çok 
kimseler hazır bulunmuşlardır. 

Bu ziyafet ve kabul resmi, sa
mimi bir hava içinde gece geç 
vakte kadar ıürmüıtür. 
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...,!' 1' AN " ın tefrikası ı 22. 

" M E 1 N KAMPF ,, 

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

[BU ESERDE iLERi 
SuRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BlR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRIKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DlKODJ UYANDIR • 
MIŞ SJYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

Bu toplantıdan sonra, Hitler 
doğan harekete daha genişlik 
vermek zamanının geldiğini an
lamıştı. Artık Bitler daha ziya
de faaliyete geçmiş ve 1921 se
nesinde içtimalar sıklaşmıştı. 
Hemen h~p Krone sirkinde haf
tada iki, hatta üç toplantı yapı
lırdı. 

Diğer taraf tan Sosyalist Mar
ksistler, büyük bir darbe indir
meğe karar verdiler. Bir fırsatı 
çıkınca kendilerinden Bavyera 
meclisinde meb'us Erhard Au
er'i vurmak istediler. 

Birisi bir akşam bu zatın üze
rine ateş etmiş, yahut ateş et • 
mek istemiş. Bu zat ta cesareti 
ve soğukkanlılığı sayesinde yal
nız suikasde mani olmamış, mü
tecavizleri de kaçmağa mecbur 
etmiş. Herifler o kadar hızh .koş 
muşlar ve o kadar uzaklara git
mişler ki, polis bir daha en kil -
çük izlerini bile bulamamış. 

Bu esrarengiz suikast teşeb
büsünden maksat, efkarı Milli -
yetçi Sosyalistler aleyhine kış -
kırtmaktı. Öyle de olmadı de -
ğil. 4 son teşrin için ilan edilen 
Hitler'in de nutuk söyliyeceği 
bir içtimada, Marksistler ogün 
kendisini ne olursa olsun sustur 
mağa azmetmiş bulunuyorlardı. 
Yani Hitler partisi ile kat'i su
rette hesaplaşacaklardı • 

Bitler bunu haber alınca, 
kendi hücum kıtasına mensup 
azimli gençlerden kırkbeş, kırk 
altı kadarını seçerek, Marksist· 
ler ile mücadeleye girmeden ev
vel. bunlara küc;ük bir hitabede 
bulundu: O akşam ilk defa ola
rak, hiç bir şeye bakmadan, hiz
met ettikleri davaya olan sada
kat yeminlerini yerine getire -
ceklerdi. Salondan çıkmak iste
yenin ancak cesedi çıkabilecek
ti. Eğer içlerinden biri zaf gös
terirse, şefi derhal üzerindeki 
fırkanın alametini koparıp ata -
caktı. Hitler hitabesini de şöyle 
bitirmişti: 

"Hatırlayınız ki, en iyi mü -
dafaa tarzı hücum etmektir. Sa
londa küçücük bir obstrüksiyon 
hareketi görürseniz, hemen ön
leyiniz ve işimize mani olmak 
isteyenlerin Üzerlerine atılınız.,, 

O akşamki toplantı pek hara
retli olmuştu. Bağıranlar, nara 
atanlar, hiddetten köpürenler 
çoktu. Hitlerin muhasımlarının 
cephane makamında evvelden 
yığdıkları büyük bira şişeleri sa
londa uçuyordu. Sandalyalar, 
kürsüler kırılmıştı. Sandalya a
yakları silah yerine geçiyordu. 
Hatta, tabanca dahi patladı, fa-

kat kimin tarafından atıldığı 
anlaşılmadı. Fakat çoğu ağır o
larak yaralanan HitJerciler, a . 
deden o kadar az oldukları hal
de, harp sah:sma hakim kalc1

1 -

lar. Yirmi beş dakika süren çe
tin bir sava5ta.1 sonra, polis iç
timaı ftağıtmağa geldi ve o za -
man toplantıy idare eden reis 
Hermann 1!.sser c~lseyi kapat -
t1. 

-3-

Partinin iç teşkilatı 
Güıültüıü içtımalar. :?~eş1 i nu 

tuklar, da~galanan b:-ıyraklar, 
herkesin vatanseverliği'<e miıra
caatlar. dayak atışlar. dayak yi
yişler, bütün bunlar Hitıeriu na
zarında faydalt propaganda va
sıtaları idi Çü!lkü Ht ~ler daha 
Alman amele partisiı~e girdiği 
z.:ı:.1an, prôpag<mdamrı lüzumu
na k<ıni olmuştu. En müstacel 
iş ısr.ıi ve fikri yaymak, aza ka
zan-:.ak, mümkün ol~ıığ'..l kadar 
çok ~lza kazanmaktı. 

Parti gittikçe büyüdüğü için, 
artık dahili teşkilatı ile de cid
di surette meŞgul olmak zama
nı gelmişti. Bitler 1921 ağusto
sunda bu yeni işe de girişti. Ha
reketin idaresi müessisler heye
ti umumiyesi tarafından seçilen 
bir komiteye tevdi edilmişti.Bu 
komitede bir reis ve muavım, 
bir veznedar ve muavini .bir ka
tip ve muavini de vardı. Propa
ganda şefi de seçilen diğer bir 
kaç kişi ile komitede bulunu -
yorlardı. Komite içtimalan, par 
lamento içtimalarına benziyor
du. Kararlar reylerin ekseriyeti 
ile verilirdi, o suretle ki kimse 
bu kararlardan mes'fıl değildi. 
Propaganda şefi, hiç olmazsa 
prensip itibarile, istediği gibi 
hareket etmekte serbest değil -
di. Yapmak istediği şeyler için 
komitenin tasvibi lazımdı. Bu 
vaziyet Hitlere o kadar acayip 
göründü ki, az sonra komite iç
tirnalannı bırakt.ı. Diyor ki: 

"Ben propagandamı kendi ka 
fama göre yürütemiyordum. Sa
lahiyeti olmayanların bu işe ka
rışmalarına müsaade edemez -
dim. Ayni suretle ben de başka
larının işlerine karışmıyordum. 
Yeni ni7.amnameler kabul edilip 
reis seçildiğim zaman, komite -
den lazungelen geniş salahiyet
ler aldım ve bu manasız rejime 
nihayet verdim. Komitenin ek
seriyetle verdiği kararlar yeri -
ne, bir tek adamın mes'uliyeti 
prensipini ikame etmiş bulunu -
yordum.,, 

Yani Hitler Almanya'da dik
tatörlüğünü tesis etmeden ev -
vel, bunu evvela partisinde tesis 
etmişti. Reis bütün hareketleri 
idare eder ve yapılacak işleri, o 
işi yapmağa kabiliyetli gördü -
ğü mesai arkadaşları arasında 
taksim ederdi. O zaman herkes 
ancak reisten emir aldığı ve ona 
hesap vermek mecburiyetinde 
bulunduğu için, yapacağı işin 

-
"TAN "m tefrikası ı 22. 1 musun Gül kadın, geçen gün o-

nunla Bakırkırına gidiyorJu~. p) B J Ben al kısrakta idim. Onun al-
~ ~ C. I"' 1 C. 1 tında bizim Selçuk vardı. Sel -

- .&-·· ~~ çuku bilirsin iyi cins attır ama 
B"" han CAHID • ' ur artık yaşlandı, koşamıyor. Fa -

dertli basıma taze dert a!ı:acak. kat Erguvanın altında ınübare~ 
Çıkarken .. bir şey söyledi mi? tay kesildi. Şöyle biraz sürecek 

Emektar hizmetçi Gül kadm oldum. Ne dersin, Eı guvan o 
mırıldandı: yaşlı Selçukla beni geride bırak-

- Ona bir şey sorulur mu? masın mı? Bir kaza çıkmasın di
Yanaşmalardan Ahmet eörınüş ye hemen tırısa indim. Ergtı\oa
havvanla Zinnar yoluna <lo<Tru na da, tok karnına sürmenin za
çıkrnış. 

0 

rarlı olduğunu söylc:_dim. Fakat 
Demir beyin gözlerı üstür.de bunun bahane oldugunu an~a • 

saçak gibi kabaran kaşları oy - matlı değil ha! 
nadı: Gül kadın başını sa:ladı: 

- Tam da belalı yer ... Daha - Tanrı erke~ evlat vermedi 
on beş giin önce postayı o yolda diye üzulmeyin. Öyle b~: kızınız 
soydular. Bu ne deli kız yaralı- yetişti ki değme deiıkanhları 
bi ! geride bırakır. 

Gül kadın kulak kaharttı ve Demir beyin pos bıyıkları ka-
pencereden başını uzattı· bardı, kalın kaşları oynadı, ho • 

- Nal sesleri var. Hah işte şuna giden şeylerde görü!en ışık 
geliyor • iri siyah gözlerini parlattı : 

Demir bey başını çevirdi: - Biraz söz dinlese, Erguvan 
- Şu gelişe bakın. Ok mu • iyi kızdır ama... Dur gelsin de 

sun, Atikin kızı? Diyarbekirde şuna bir çıkışayım. 
at yarışları olacakmış, lıizim Er- Merdivenlerden önce malı -
guvan girse kazanacak. Biliyor muz şıkırtıları sonra tiz, şuh bir 
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Elma daOmda suların tahrip ettiği sahada 

Su Altında 
Kalan Evle:-! 

1 erkos borusunun patla· 
rnası 2 dükkanla 2 e\;i suya 

boğdu 

Dolapdeı eden geçen Terkos 
borularından biri evvelki gün 
fazla tazyik tesirile patlamış, 
caddeyi kaplayan sular bütün 
bir mahalleyi tehlike altında bı 
raıkmıştır. Borunun patladığını 
ve suların caddeye yayıldığını 
görenler derhal sular idaresine 
haber vermişlerdir. Fakat, akın 
tının durdurulması ancak yarım 
saat sonra kabil olabilmiştir. 
Yarım saat içinde 2 dükkanla 

2 evi su basmıştır. Bunlardan 
Petroya ait olan nalbur dükka
nındaki birçok malzemeyi su gö 
tünnütşür. Şemsiye ait bakkal 
dükkanında ise, zarar daha bü
yüktür. Çuval ve sandıklardaki 
şekerler tamamen erimiş, bir -
çok erzak ıslanarak dağılmıştır. 
Diğer iki evdeki eşyalar da ta
mamile ıslanmıştır. Dün, vukuf 
heyetleri teşkil edilmiş ve zarar 
ziyan mikdarı hesaplanmıştır. 

Dükkanını su basan Petro, bir 
muharririmize şunları söylemiş
tir: 
"- Hadise pek ani oldu. Birdenbi

re toprağın altından yarım metre ka· 
lınlığ,nda au {ı.kaanap hqla \J• 
yun yuksckligi on metreye çıkıyordu. 

Ilk iş olarak k .'enkleri kapatmağa 
çalıştık. Fakat kapatmcayc. kadar su 
dükkanı doldurdu. Hatta arka bah -
~edcki tavuklar 1 ~..rnnrormr~ 
1 r.,. 

Patlayan borunun tamirine 
başlandığı için di.in Beyoğlu ta-

mes'uliyetini de üzerine almış 
bulunuyordu. Hareketin idaresi 
bu suretle bir ele geçince, artık 
münakaşa ve müzakere yolları 
kapanmış, fakat iş başarmak yo
lu açılmıştı. Azimkar bir ada
mın elinde böyle bir parti kor -
kunç olabilir. Hitler bu nokta 
hakkında şu müşahedeyi de 
kaydediyor: 

"Bir hareket ekseriyet siste -
mi ile idare edilirse, alınan ka
rarları ona göre tatbik etmek la 
zımdır. Halbuki her hareketinin 
bütün mes'uliyetini üzerine al -
mış bir tek şef, riyazi bir kat'i
yetle vaziyete hakim olabilir.,, 

[ Arkac;ı var 1 

genç kız sesi duyuldu: 
- Gül kadın, babam nerede? 
Ve içeriye yanakları pençe 

pençe kızarmış, on yedi, on se
kiz yaşlarında civa gibi bir kız 
girdı. 

Çöl gecelerini andıran iri ko
yu lacivert gözbebekleri ışıl ışıl 
ışıldıyordu. Bu yuvarlak beyaz 
yüzde bu iki lacivert gözbebe -
ğinden başka nar çiçeği alhğın
da küçük bir ağız göze çarpı -
yordu. Lüle lüle siyah parlak 
saçları ince bir filenin aralıkla
rından kıvır kıvır omuzlarına 
dökülmüştü. 

Bir fırtına gibi koştu ve köşe 
minderine heybetle yaslanan 
Demir beyin üzerine bir lastik 
top gibi sıçradı: 

- Baba, bugün öyle gezdim, 
öyle gezdim ki bilmezsin. Gök
dereye kadar gittim. Senin şu 
ihtiyar diye tekaüt ettiğin Sel· 
çuk öyle iyi arkadaş ki... Onu 
gölde yıkadım. 

Demir bey iğreti bir hiddetle 
kaşlarını çatmıştı. Kalın, paslı 
bir sesle homurdandı: 

- Yalnız başına o kadar u -

(Patlayan ve ortalı!,. suya boğan 
ana borular) 

rafına su verilememiştir. 
Belediye Sular idaresi müdü

rü dün borunun kaza neticesi 
patladığını, en yerlerinden dö • 
külen kurşunların fazla tazyika 
dayanamıyarak açıldığım söyle
miştir. 

POLIE" 

Bir kadına tecavüz 
Edenler yakalandı 

Sirkecide, araba vapur iskele
si yakınlarinda devriye vazifesi
ni yapan polisler, gece yarısı kor 
kunc bir inilti. duyarak; sesin 
geldiği tarafa yaklaşmışlardır. 
--·ı:ttınri\~ •..:.:-;i..,ri1 Mehmet is
minde birinin dükkanı varou. 
Memurlar, bu dükkanın içinde, 
Şükrüye adlı genç bir kadına, 

Şerif, Necati,Nuri, Mehmet adla 
rında dört kişinin tecavüz et - I 
mekte olduğunu görmüş ve hep ı 
sini yakalayarak karakola getir- 1 
mişlerclir. 

Şükriye kendisinin sarhoş edi 
lerek cebren dükkana götürül -
düğünü ve orada tecavüze uğra
tıldığını iddia etmektedir. Müd 
deiumumi Şefik tahkikata el at
mıştır. 

* Beyoğlunda Posta sokağın
da Glavani apartımanında otu-
ran Davidin bir kostümü altı 
mendili ve 11 O kuruşunu çalan 
hizmetçisi lstavrula yakalan -
mıştır. 

zaklara gitme diye tenbih etme
dim mi? 

Genç kız kollarını babasının 
boynuna geçirmişti: 

-Ama ne olur baba? İşte ya. 
mndayım ya! 

- Daha iki haf ta evvel Zin -
nar yolunda eşkiya göründüğü
nü bilmiyor musun? 

Genç kız geri çekildi. 
Mavi cepkeninin altında se -

def namlısı görünen rovelverine 
baktı: 

- Baba, ben yalnız değilim 
ki! 

Demir bey kendini tutamadı. 
Yumuşadı: 

- Peki ama, haydutlar yal -
nız başına gezmezler. 

Genç kız gülümsedi: 
- Ben fiş~kliğimde elli kur

şun olmadan çıkmam ki baba! 
Demir bey "anladım,, der gi

bi başını eğdi. 
Erguvanın ne isabetli bir nı

şancı olduğunu babası iyi bili . 
yordu. 

Kalın parmaklı eli kızının kıv 
nm kıvrım siyah saçlarını okşa
dı: 

MAHKEMEL~ 

Çocuğunu Asan Baba! 
Bu babanın dün ikinci Cezad8 

muhakemesine başlandı 
Dün ikinci ceza mahkemesin. 

de adliye tarihinde eşine az rast 
lanan bir davaya bakılmıştır. 
Davada suçlu olan şahıs, öz oğ
lunu, boğazına ilmik takarak ta
vana asmağa teşebbüs etmek -
ten suçlu olan bir babadır. Hadi 
seyi anlatalım: 

Robertkollejde, bahçivanhk 
~·apan Basanın Veli adında 9 -

yaşlarında haşarı bir çocuğu 
rdır. İddia edildiğine göre, 

1 

::. :.ıçlu Hasan, bu ele avuca sığ -
mayan çocuğuna bir gün kıza -
rak : 

1 - Dur, seni asayım da gör .. i demiş ve yerde duran elektrik 
telini düğüm yaparak ilmiğini 

ı boğazına geçirdikten sonra çocu 
ı ğu ·tavana asmış, fakat babalık 
şefkati ile kendisini tekrar ye -
re indirmiştir. 

1 Şahit olarak dinlenen polis 
memuru, bildiklerini şöyle an • 
lattı : 

- Bir gün karakolda oturu -
vorduk. Çocuğun akrabasından 
bir kaç kişi geldi. Hasarım çocu 
ğu Veliyi iple tavana astığını 
haber verdiler. 

Gittik. Hasanı ve çocuğu sor 
guya çektik. 

Çocuk: 
- Babam, beni tavana astı, 

fakat sonradan yere indirdi, di -
e iddia ediyordu. 
- Boğazında iple sıkıldığını 

g ... .;teren bereler ve çürüklere 
rastladınız mı? 

- Hayır, yalnız yerde ilmik 
yapılmış bir elektrik teli duru -
yordu. 

~tçlu vekili bunun üzerine de 
diki: 

- Bu deli çocuk, mahalleyi 
'>iribirine katan, yaramaz hırsız 

bir çocuktur. Şirretlik yapıyor. 
Babasına iftira ediyor. Hasarı 
da her baba gibi, çocuğu korkut 
mak istemiş olabilir. Yoksa, ta· 
vana asmak ;işkence yapınak 
gibi, şeyler mevzuu bahis değıl· 
dir. 

Reis ,suçluya: 
- Çocuğun şimdi nerede? di· 

ye sordu: 

Hasan şu cevabı verdi: 
- Başa çıkamıyacağımı an· 

layınca annesi Hanifenin yant· 
na gönderdim. 

Mahkeme, Şibinkarahisarda 
bulunan Hanife ile vakayı ihbar 
eden Yusufun ifadeleri almınalc 
üzere müddei umumiliğe tezke
re yazılmasına karar vererek 
duruşmayı başka güne bıraktı· 

*Adliye koridorlarında avU• 
kat Vedat tarafından yumruk " 
landığını iddia eden Avukat Şe· 
fik, Baro inzibat meclisine mü" 
racaat etmiştir. İnzibat meclisi, 
önümüzdeki sah günü iki tarafı 
dinleyerek bu hususta kararını 
verecektir. 

* Ford fabrikasındaki kaçak• 
çıhk davası dolayısile, dün seki" 
zinci ihtisas mahkemesinde bit 
heyet fabrikanın hesaplar:ınJ ... 
gözden geçirmiştir. 

Kıhk kanunu 
1 

Kılrk kanununun din adamla-
rına ait kısmı Haziranda tatbi1' 
olunacağından hazırlıklara baş
lanmıştır. Ermeni cemaati diı:ı 
adanılan, mabedlerin dışında 
giyecekleri sivil elbiseleri hazıt 
lamışlardır. 

Nis'te Türk Zabitleri 
Niste Konkur Hipiklere iştirak ecien zabitlerimizin müsabaka

larda 3 üncü geldiklerini yazmıştık. Türk süvari zabit1eri Niste 
iyi bir şekilde karşılanmışlardır. Zabitlerimiz Niste bulundukları 
müddet zarfında süvari mektebini ziyaret etmişlerdir. Burada ŞC: 
reflerine manej yapılmıştır. Yukarıdaki resim zabitlerimizin Zl" 
yaretlerinden bir intibadır. Bu resimde Paris sefaretimiz ateşe
militeri Seyfi ile miralay Cevdet Bilgişin, kaymakam Saim, yilZ" 
başı Cevat Kula, mülazım Saim Pulatkan, Eyüp, Cevat GürkaI1 
görülmektedir. 

- Haydi gevezelik etmiye -
lim. Gül kadın yemeği hazırla
dı. 

Dışarıda ve uzaklarda çiftlik 
adamları iş başın~ giderken ba
ba kız bağlara bakan yemek o -
dasmın taraçasına geçtiler. 

Demir bey Mardinin eski bir 
şöliretini taşıyordu. 

Onun çiftlik kulesindeki taş 
odasında saklı eski tomarlarda 
aile tarihi Selçukilere kadar da
yanıyordu. Anadolu içinde Sel
çuk devri kapanırken meydana 
çıkan derebeylerden Atikoğlu 
Ilgazlı Necmettin bey Mardini 
elegeçirmişti. Ondan sonra Mar 
dinde bu soyun evlatları cetleri
nin kanını sakladılar. Y e ş i 1 
Türk yurdunun çöle bakan yük
sek tepeleri bu eski Türk ailesi
nin yuvalan ile dolu idi. 

Yıllar, Ilgazlı öz Türklerin 
Mardindeki ko11arını hırpaladı, 
onların çoğu sınırlarda can ver
di. Osmanlı devrini sürgün ve 
boğuş ile geçiren bütün Türk 
yuvaları gibi Ilgazlı oğullarını 
da hırpaladı. Dağıttı. , 

Kalp kala Demir bey ailesi 
kaldı. 

Otekilerden bir kısmı daflll 
gerilere, Diyarbekire, Malatya-, 
ya kadar gitmişlerdi. Ecdat. 0 ıı 
cağını söndürmemeğe and ıçe, 
Demir bey emektar bir kaç adil 
mı ile beraber cetlerinin adırıJ 
taşıyan (Atik) çiftliğine yerleŞ' 
ti. 

Geniş bağları. badem bahçe ' 
leri ve sürü sürü davarları o~ 
oldukça yiiksek bir irat getir~i· 
yordu. Emektar bir kahyası ş 
lometrelerce yer tutan bu gefl·ıı 
çiftliği ona çok iş düşürrned~t 
çekip çeviriverdiği için oef'fl. 
bey vaktını avlarda, koınşula;ıı. 
da, ziyafetlerde geçirebiliyor si 

Karısı, (Erguvan) m an11: 11, 
yedi yıl önce Diyarhekiı ha~ııı' 
hanesinde bir kadın hastıılıg f 
dan öldükten sonra Demir ~1• 
bütün sevgisinı kızında to~19 e~ 

Onu istediği gibi yetıştırt{,it 
için çok fedakarlıklar yaptı· ·~ , 
Yahudi hoca ona fransızca 0fıı1' 
retti. Bu ihtiyar Musevı kS j 

[ Arka,,ı va! 
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MAREŞAL 
1 (! ll:~~lki gün kalp durmasın

t ~ ·dunyaya gözünü kapayan 
'JIJ.e ıstanın milli kahramanı 
r· areşaı Pilsudski devlet işle
.,.~c daima akıl danışılan bü
b lerden biri idi. Umumi Har
ı e kadar geçen hayatı sergü-
1 eşt romanlarına bol bol mevzu-
ar verecek kadar heyecanlıdır. 
t' 

1867 de, eski bir prens aile
k~?~en doğan J oseph Pilsuds
<l ı nın. ~bası muteber çiftçil~r-

en bırısi idi Cocuk daha aıle 
Yu • • ' · f vasında iken babasının da ış-
ırak ettig-i 1863 isyanı ve Kov

llo'd it a terkedilen topraklar bak-
ında birçok şeyler işitmişti. 
Mektepte ve lisede iken leh· 

Le k.onuşulmasmın menedilişi, 
~hıstanın tarihi hakkında o-

tulan uydurma masallar Pil
S~dski'yi rr.uztarip eder ve dü
§Undürürdü. Daha on yedi ya
§ınaa iken "Tredünyon" ismin
d_e bir vatanperverler kulübü te
~ıs ederek, ihtilalci talebe ile 
Ctnaslara girdi. Yinni yaşında 

Çar Üçüncü Alexandre'a karşı 
tert· · Jt ıp ~!len ve akim kalan s.~ı-
<l aste ıştırak etmişti. Bu yuz
f en beş kişi idama, on kişi men-
aya mahkum edildiler. Pil-
8~dski de beş sene müddetle 
~.ıberya'ya sürüldü. Etrafını çe-
ıren Kazak askerlerile yola 

~rktt, fakat yol uzundu. Ancak 
llç ay sonra kafile Irlmtsk'a 
"ardı. Örada mahkumların yal
tıız satranç oynamalarına mü
saade ediliyordu, fakat bu da 
genç ihtilalcinin hareket ihtiya
tı_nı tatmin etmiyordu. Ö kadar 
~ı, orada da bir kıyam çıkarmak 
1Stedi. Muvaffak olamadı. Bu 
Sebepten de yüzüne şiddetli bir 
tabanca kabzası ye~i ve Siber
l-'anm şimalinde iklimi son de
rece soğuk Kirenk'c sürülmeğe 

Joaeph Pilsudskl Jimnay 
talebesi iken 

~hk_Unı edildi. Nihayet oradan 
lı.mı daha müsait olan Tun.ka-

)a nakledildi. Müstakbel mare
~l ayı avlarından boş vakit 
d~ı~.ukça okuyor, öğreniyor ;re 
uıunüyordu. Tunka'da 1863 ı-s-

~annıa iştirak etti; kendisin
t en daha yaşlı diğer menfilerle 
ici~a girdi. Yirmi beş yaşında 
11

1 ve bu yaşta, menfasmda iken 
it" i e kadar yorulmaksızın ta
~p ettiği siyasi wndelerini kur-

'U§tu: Leh sosyalizmi ya milli 
~lnıalıydı, ya olmamalıydı! Fa· 
~ 8C>nraları vatandaşlarını bu 
ttıij e~.e~e imale etmekte hayli 
\ta §ıkulat çekti. 1892 de menfa-
1> n .d?nüşünde, Leh sosyalist 
~ttisı içinde yeni umdeleri ile 
~en~a atıld;. Fakat parti~in 
l'tt Utndelerinden şaşmadıgı
l~ve Piisudski'nin milli istek
~· ne "a .. .. e 
.(l~ir v .T naşmadığmı gorunc , 
t,11 e kanaatlerini tcrketmek-
l. • se Paı-+ • • • • ç eıttti de . "ısını terkettı. ar r 
J)a.g vrınde Rus aleyhtarı pro 
bir ~lldalar yapmak öyle kolay 
it ~ de ... ·ıa· ı .. eıı,8• gı ı. nsanın hergun 
~Cl1t 1~ koltuğunun altında ol· 
tq d azıtndı. Pilsudski hudut
~l osua atı ha peyda etti, hatta ba· 
l>a..t~ .. d rıçten getirilecek pro-

~ 
... ,ak" ... 

... agıtlarmı memlekete t. agı 
lt~ru~ kolaylaştırmak için 
!ı r. ~uge nıemur olarak girdi· 

sudski sesini memleketine du
yurmağa muvaffak oluyordu. 
Bu muvaffakıyetten cesaret ala 
rak "Amele" adında gizli bir 
gazete d~ ~ıka:dı. B~ ~azetenin 
muharrirı de, ıdarecısı de, bas
kıcısı da kendisi idi. Gazetesini, 
dostlarından bir eczacının evine 
gizlediği küçük bir matbaada 
basıyordu. Altı yıl, polis evvela 
Vilno civarında, sonra Lodz'da, 
bütün büyük şehirlerde bu giz
li matbaayı bulmak :çin arama· 
drk ev bırakmamıştı. Fakat 21 
Şubat 1900 de polis en ~ih~ye.t 
gizli matbaayı bulabılmıştı. 
Bunun üzerine Pilsudski bir da
fa daha tevkif edildi, ancak o 
zaman ameleyi umumi kıyama 
teşvik eden müthiş adamın kim 
olduğu anlaşılmıştı. 

• Gizli gizli gazete çıkaran bu 
adam muhakeme edildikten son 
ra sekiz sene şakka hizmetleri
ne ve ölünciye kadar da Siber
yaya nefye mahkum edildi. 
Kendisini Varşova hapishane
sine attılar. Pilsudski zaten yal
nızlığa ve düşünrneğe alışmıştı. 
Lakin oradan da bir yolunu bu
lup ıkaçmak yollarını arıyordu. 
Bereket versin, Lehli bir kadın
la evli olan hapishane müdürü 
muavini bu nevi siyac;i mah
kumlara iyi muamele ediyordu. 
Bu memurun göz yununası sa
yesinde, Pilsudski dostlarile 
muhabereye başladı. Bunlar 
kendisine hapishaneden kaça
bilmek için en iyi yolun yalan
dan delilik göstermek .olduğu
nu bildirdiler. Pilsudski bu ro
lünde de o kadar muvaffak oldu 
ki, doktor kendisini Petresburg 
tımarhanesine gönderdi. örada 
r '1 eoıyaliat partisine m"ngup 
genç bir doktor Pilaudski'nin 
tedavisi ile uğraşıyordu. Her 
ziyaretinde birer parça çamaşır 
ve elbise getiriyordu. Az sonra 
Pilsudski tam bir elbise takımı
na sahip olmuştu. J 4 Mayıs 
l 901 de milU bayram milnuebe
tile hapiahane müstahdeminine 
,,erilen memniyetten istifade 
ederek, kıyafetini deiHc+:~..ıı: · ... 
kims,. f~..ıı .... d varmadan hapis
ınaneden kaçtı. 

Bilihare L o n d r a y a yap
tığı kısa bir tetkik aeyahatin
.d- .unra, tekrar Lehistana d3-
nerek tekrar faaliyetine başladı. 
Rus - Japon muharebesi bu fa· 
aliyetini de hayli kolaylaıtır· 
~ıştı. Fakat vatandaşlan isy~
na henüz hazırlanmış değiller· 
di. Pilsudski ] aponyadan tahsi
sat kopannağa da çalışarak Le
histanda yeni bir ayaklanmaya 
da girişmişti, fakat bunda da 
rnuvaf fak olamadı. 

Yeis getirmiyordu. Vaziyet 
onun nazannda işin bir parça 
daha geriye kalmış ohnası gibi 

PiLSUDSKi'NiN 
besti verildi. Legionlar umumi 
harb başlar başlamaz Rus hudu
dunu geçtiler. Az olmalarına 
rağmen Ruslara çok zayiat ver
dirdiler. Ve birçok yerler zaptet 
tiler. Bu teşkilat ta bu suretle 
ileride kuvvetli bir ordu teşkili
ne yarayacak surette genişletil
dı. Nihayet devletler Lehista -
mn istiklalini ilan ettikleri za
man Pilsudskiye güveniyorlar -
dı. Varşovada bir Lehistan kral
lığı niyabet meclisi teşkil edil
di. Pilsudski de askeri işlerin i
daresini üzerine aldı. Fakat dev
letler kendisine Almanya impe
ra toruna :.adakat ye:nini etme
sini teklif ettikleri zaman şid -
detle reddetti ve Legion'ların 
muvakkaten dağılmalarını em -
retti. Almanya, Pilsudskiyi tev
kif ve Mağdeburgda hapsetti. 

Mareşal Pilsudskinln lstanbula geldiOI zaman. camileri dolaşllftı 

Mütareke ilan edilince Var -
şovada bulunan Alman garnizo
nu kuvvetli olan Leh Legionla
rma teslim olmak mecburiyetin 
de kaldı. Bundan sonra Alman
yada ihtilal koptu. Pilsudski 
bundan istifade ederek kurtul -
du ve Varşovada halk tarafın -
dan karşılandı. llk hükumeti 
teşkil eden Mareşal Pilsudski -
<lir. Mareş"-1, bundan sonra ısla
hat ile meşgul oldu. Fakat ilk 
teşkilatı esasiye Reisicümhura 
az salahiyet verdiğinden Lehis
tanda çıkan karışıklıklar üzeri· 
ne çekildi. Biraz sonra ordu 
kendisini te'hu-ar Varşovaya ça • 
ğırdı ve asayişi temine muvaf • 
fak oldu. Mareşalin son erıeri ye 
ni teşkilatı csasiyenin tanzimi 

esnada alman resimlerinden 
bir şeydi. Tabii boş durmadı, vermiyordu. 
münevver zümreler ve amele 1 Ağustos 1914 te kıt'alanna 
sınıfı arasında propagandaları- şöyle yevmi ıbir emir verdi: 
na devam eöiyordu. Milletin "Yeni kılıçlarla vatammızm 
kafasını daima teya~kuz halin- canh vücudu üzerinde yeni hıu-

Pllsudskl kızlar arasmda 
de bulundurmak için Rus Ka
zaklarına ve polisine karşı te
cavüzler sıklaşıyordu. 1906 da 
dostlarile beraber sosyalist par-

tisinden atılınca, ayrı bir parti 
teşkil etti. Bu parti kurtuluş 
mücadelesinde, artık sosyalimı 
umdelerine hiç tc ehemmiyet 

dutlar çizilmek istendiği şu sı
ralarda, hiçbir Lehin hitabnnızı 
cevapsız bırakacağım zannet
miyorum." 

4 Ağustosta seferberlik ilan 
etti. 6 Ağustosta yüz elli iki ne
fer ve yedi tirendaz la Ruslara 
karşı gitti. 

Mareşal'ın 
Bir akrabası 
ile ğörüştük 
Mareşal Pilsudskinin ölün .. 

dolayısile dün şehrimizdeki bay 
raklar yarıya kadar indirilmiş -
tir. Lehistanm Ankara sefareti 
Matbuat bürosu şefi Gasztowtt 
Mareşalin akrabasındandır.Gasz 

t owtt'u konsoloshanede ziyaret 
ettik ve Mareşalin akrabası sı
fatile büyük Leh vatanperveri
nin baJ1atr h&kkmda bize malQ. 
mat ~ermesini rica ettik. Gas -
ztowtt, ayni zamanda birçok iş
lerde Mareşalin yanında çalış -
mıştır. Bu itibarla sözlerinin 
müstesna ehemmiyeti olmak ıa 
zımgelir. Gasztowtt diyor ki: 

- Pilsudski bir asi ailesine 
mensuptur. Hayatında daiına 

Lehistamn istiklali için çalış -
mıştır. 

Talebe iken Rusya Çan 3 ün 
cü Aleksandra yapılan bir sui -
kasdda medhaldar olmakla itti
ham edildiğinden Siberyaya nef 
yedildi. Orada birçok seneler 
kaldı. Pilsudski menfada ken _ 
d~sini deli gibi göstenneğe ve 
bırçok doktorları aldatmağa mu 
vaffak olduğundan bir hastaha
neye kaldırıldı. Orada bulunan 

Leh hekiminin yardımile kaçtı 
ve ilk iş olarak Lehistan Sosya
list Partisini kurdu. Bu partinin 
hedefi Lehistanm istiklali idi. 

-
Pilsudski Sibiryaya aDrDI· 
dUOU zaman vakt,ni oku· 
mak ve avlanmakla geçirdi 

dolayısile tütün siyasi fırkaları 
kendi etrafında toplaması ol • 
muştur. Mareşal artık vncud • 
den düşmüştü. 67 yaşında olma
sına rağmen daima mücadele 
ve meşakkat ile geçen hay{ltı 
kendisinde çalışmak imkanını 
bırakmamıtşı. Yeni yaptığı teş· 
kilatı esasiye Lehis ·~ istikl~ • 
linin yıldönümü olan 3 Mayıs 
1935 de Parlamento tarafından 
tasdik edildi.,. 

Pilsudski fikirlerini her tara
fa yaymak için Robotnik adın _ 
da bir gazete neşrediyordu. Rus 
zabıtasının kendisini şiddetle a- !! 1111111111111111111111111111111111m • 

ramasma rağmen 0 Varşovada ~VAPURCULUK 
çalışır, gazetesini kendisi basa . E T k A ş· k . - ür non~ ır eti 
rak her tarafa dağıtrdı. Rusya E 
h ··k" - lıtanbul Acentahğı u umeti o zaman Pilsudskinin = 
başım getirenlere mükafat bile S _L_i_m_a_n_H_a_n_. T_c1_e1_o_n_: 2_z_g_2s_._ 

vadetmişti. 1905 Rus ihtilali ol- _s lzmir Sürat yolu 1 
duğu zaman Pilsudski de ilk 
ask " t k"l" == SAKARYA vapuru her hafta 

. ,..en eş ı atroı yaptı. Bu teş- : PERŞEMBE pnleri aaat 16 da 
kılata mücadeleci manasına ge- S ıatanbuldan lzmire n PAZAR 
len Labayufka denilir. Rus ihti- - ı ız 1 · 
lali muvaffak olam .. ymca p : gün eri de M RDEN lıtanbu. 1 

: la kalkar. .. 
sudski Avusturya Lehistanı o- •J1111111111111111111111111111111111mıi 
lan Galiçy&ya gitti. Orada da as ---
keri teşkilata başladı. Bu teşki· ·~~~~~~~~~~!!!!!!!iti 

OPERATo··R !attan Rusyaya karşı istifade et 
mek istediğinden blUlun büyü - Doktor ttimet 
tülmesine izin verildi. Büyüyen Ankara caddesi Zorlu 

apartmanı No. 21. bu teşkilata da Legion denildi. 
Legionlarm başlıca hedefi istik Cumadan maada hergün 

lll te 8Uretle Rus maka.matı· 
Yaltkuzuna rağmen. Pil· Pllıudıkinin Romanya Kralt Ferdinandı ziyareti zaman1nda ahnmıt realmlerlnd•n 

lal olduğı.ından, serbest çalışa . 
bilmeleri için bunlara biraz ser- • 

saat ?-6 hastalannı kabul 
•eder. 3232 4.!!!ii!!~• 
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BAHiSLER 

r re Karşı 
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çılan Mücadele 
Sanayi hareketlerinin teba

rüz ettiği bUyük, devasa teşek
küllere doğru bir cereyan hasıl 
olmağa başlamıştır. Kimi yerde 
kartel, kimi yerde trust ismini 
alan bu teşekküllerin başlıca ga
yeleri rekabeti ortadan yok ede
rek, azami ve devamlı menfaat
ler temin etmektir. 

Bunun için trustlerin hazan 
sırf ilerisini garanti altına al
mak için zarara bile ka tlandıkla 
rı vakidir.Bir defa rakipler orta
dan yok olunca artık ondan öte
si kolaydır. İstihsali istedikleri 
g ibi tanzim ederler ve fiyatı ke
yiflerine göre kararlaştırırlar. 
Çünkü mesele filfınca maddeye 
halkın ihtiyacı vardır. Ve onu 
azami şu fiyata kadar almak 
mecburiyetindedir. lşte. trustle
rin yaptıkları şey rekabetsiz bir 
sahada bu azami fiyatı tesbit et
mek ve halktan istedikleri gihi 
para çekmektir. Çünkü sermaye 
vardır. Vesait vardır. Diğer ta
raf tan bunların önüne set çeke
cek, fiyatlar üzerinde oynaya • 
cak hiç bir kuvvet yoktur! 

cak ve ilmi vasıtalara müracaat 
edecek yerde, yalnız emirlerin 
ve kanunların kudretine sığın -
mış ve bundan dolayı bu müca
delesinde lazım geldiği kadar 
muvaffak olamamıştır. 

Trustlerin hayatı bu şekilde
ki mücadelelerle doludur. Ve 
bunlardan bir çokları bir takım 
hilelere saparak, ve hukuki şe
killerini değiştirerek yine piya
sada istedikleri şekilde oyun oy
namışlardır. 

Bütün bu izahattan sonra va
ziyeti biraz daha teşrih edelim: 

Amerikada trustlere karşı ya 
pılan kam~nlardan en başlıcası 
1890 da neşredilen Sherman 
antitrust act'dır. Bu kanun Bır· 
leşik Amerika devletleri ar~m
da ve yahut ecnebi devletler a
rasında ticareti tahdit etmek i
çin gerek trust şeklinde ve ge
rek başka şekilde yapılan büt:.in 
kontratları gayri meşru telakki 
ediyor ve böyle hareket eden 
kimseleri muhtelif cezalara çarp 
tınyordu. 

Bunun üzerine trustleri bir 
telaştır aldı. Ve bu kanuna karşı 
muhtelif tedbirler düşünmeğe 
başladılar. Bu tedbirleri bilhas
sa üç şekilde hu tasa edebiliriz: 

1 - Birleşme. 

Bu suretle truste dahil olan 
bütün fabrikalar bir müessese i
miş gibi birleşiyorlardı. Nete
kim National Galss Company 
böylece 19 şirektin birleşmesin
den ve yekvücut olmasından 
meydana gelmişti. 

BORSA 

13 MAYIS Pazartesi 

PARALAR 

Ahı 

Sterlin 607.-
Dolar 123.-
20 Fransl% Pran&'I 166.50 
20 Liret 200.-
20 Belçika Franıı 83.-
20 Drahmi 22.-
20 t~viçrc fr. 807 
20 Leva 22.-
Florin 82.50 
20 Çek Kuron 98 -
Avusturya ıilin 22.-
Mark 43.-
Zloti 22.-
Kro' 23.-
20 Ley 15.-
20 Dinar 52.-
Yen 33.-
Jsveç Kuron 30.-
Altm 929.-
Mecidiye 47.-
Banknot 228.-

ÇEKLER 

Fransız Fran(\ 
İngi.i.z: lirasJ 
Do.ar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Isviçre Pran&'I 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pezeta 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Yen 
Çemovetı 
tıveç kurona 

ESHAM 

Io Banka11 Mil-
.. " N. 
.. " H 

Anadolu% 60 

Şirk;tihay';iye 
Tramvay 

100 3 

Bomonti • Nektar 
Terkoı 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Banka11 
Osmanlı Banlı:asl 
Telefon 

Satq 

612.-
125.-

168 
200.-
86.-
24.-

811.-
24.-
84.-

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

931.-
48.-

230.-

Kapanıı 

12.06 
615.-

79.35 
9,70 

4.69 85 
83. ı l,50 
2.45 50 

63.71,50 
1.17.30 

19,05.25 
4,ı4,l& 
5,81,43 
1,97,60 
4.21,-
4.51,40 

78,54,43 
14,96,33 
2.78,30 

10,98 
3.16,17 

~o.-
9.50 
950 

24.85 
42.
ı6.-
31) su 
10,
lb,l'İ 
? ~o 

10 30 
58,50 
2.Uo 
13.-
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· ÖGÜ :TLERİ . . 

Tatil günlerinde 
Hafta tatili gününün cuma . 

dan pazara çevirilmesi için ka
nun hazırlandığını gazeteler 
yazdılar. Tatil gününün cuma 
veya pazar olmasının sağlık ba
kımından bir farkı olabileceği 
hatıra gelemezse de, hazırlanan 
kanunun tatili cumartesi günü 
öğleden sonra birde başlatma -
sı sağlık bakımından düşünen 
leri pek sevindirecek, belki bi -
zim soysa] adetlerimizi değişti
recek çok iyi bir yeniliktir. 

Eskiden bizde tatil deyince, 
evde entari giyerek oturmak, 
yalnızca istirahat etmek hatıra 
gelirdi. Sonra tiyatrolar, sine -
malar çoğaldıkça bir çok kimse
ler, en ziyade gençler, tatil gün
lerinde oralara gitmeğe, evden 
daha fena bir yerde, .kapalı kal
mağa başladılar. 

Vakıa, tiyatroya yahut sine -
maya gitmek, eğlenmek te me -
deniyet ihtiyacıdır. Onun için, 
hafta içerisinde bu ihtiyacı te -
min etmeğe vakit bulamayanla
rı, tatil gününde tiyatro ve sine 
maya gittiklerinden dolayı ayıp 
lamak kimsenin hatırından geç
mez. 

Yeni kanunun büyük faydası 
hem medeni ihtiyacı, hem tabii 
ihtiyacı temin etmek için vakit 
bırakmak olacaktır. Haftada bır 
gün tiyatro yahut sinema sey -
retmek isteyenler cumartesi gü
nü oralara gidebilecekler, ertesi 
pazar günü de açık havalı yer -
terde gezmek için vakit bulabi -
leceklerdir. 

İnsan hafta içinde fikriyle ya
hut elleriyle cemiyet ve medenı
yet için çalıştıktan sonra, tatil 
gününde kendisini düşünmesi, 
sağlığım korumak için tabiat 
haline dönmesi lazımdır. Bu da 
kırlık, yahut lstanbulda deniz 
kenarı ve deniz olan, acık hava
lı yerlerde ak ciğerlerini taze te
miz hava ile doldurarak, bede . 

Ticaret Kanunu Şerhi 
Sivas saylavı ve değerli hu • 

kukçularnnızdan Vasfi Raşid 
Sevig hukuk kütüphanemize 
şimdiye kadar Türkiyede eşine 
rastgelinmemiş derece büyük 
bir eser hediye ediyor: Ticaret 
Kanunu şerhi. 

88 sayfadan mürekkeb tarihi 
bir mukaddc .ıe ile başlayan ve 
ayrıca 368 sayfalık bir metni 
ihtiva eden bu eserin ilk cildi 
Tan matbaasında gayet nefis ve 
temiz bir surette basılmıştır 
Vasfi Raşid Scvig'in muhtelif 
lisanlarda yüzlerce esere müra
caat ederek, derin tetebbülerde 
bulunarak vücude getirdiği bu 
eserin ilk cildine bakıldığı za -
man, bu metod dairesinde çalı
şırsa bütün Ticaret kanunu şer· 
hinin ancak asgari 10 cildde hi
tama ereceği, yani aşağı yuka
rı 4000 sayfa olacağı kolaylıkla 
tasdik edilir. Netekim daha şim 
diden Tan matbaası, ikinci cil -
din tertib ve tab'ına başlamıştır. 

İlk cildin başındaki büyük ta
rihi mukaddeme, sade hukukçu
ların değil, bütün fikir adamla
rının, Türkiyede "kanun" mef
humunun geçirdiği safhaları, ve 
Ôsmanlı İmparatorluğu zama 
mnda neşredilen bütün kanun
ların mahiyetlerini görmek için 
zevkle ve istifade ile okuyacak· 
ları ayrı bir eserdir. Burada mü
ellif sade bir vak'anüvislikle kal 
mamış, ayni zamanda Türkiye
de kanunun geçirdiği safhaları 
izah ederken diğer memleketler
de. o devirlerin ve onlardan ev -
velki asırların hukuk tarihlerini 
gö~t~rerek ince tahlillere ve tez
lere giriş~iştir. 

Yazan: Vasfi Raşid Sevig 
de dilenemezler. Miskinlerin ( cüza 
illetine tutulmuş olanların) s, kak.la!' 
da dolaşmaları yasaktır. Muhtesıb 
pazardaki bütün alışverişlerı müraka 
be eylemesi ve ölçülere riayet etrııe 
yenleri bir akça cezaya çarptırrnas 
emredilm . ştir. Satıc:nın çektiği sıkın 
tıya mukabil kazanması meşru ola 
had yüzde 10 dan 11 e kadar, ço 
ağır ve zahmet olan işlerde ni?a>:e 
yüzde 12 olmak üzere tesbit edılrn•Şj 
tir. Bu haddi geçen kar ve temettüle 
mürabaha addolunacaktır ... 

Tarihi mukaddemede bunu 
gibi muhtelif kanunlarla bera 
ber, ticarete, iflasa, hileli iflasa. 
şirketlere ait konulan nizamlar 
hakkında da çok esaslı malfı • 
mat vardır. 

Mukaddemeden sc.nra kitab 
başlarken müellif evvela Tica " 
ret kanununun mahiyetini tah" 
li1 etmiş, ve hukuku hususiyed 
birlik nazariyesini kendisine haS 
güzel ve parlak bir üslüpla 
anlatmıştır. Bundan s o n r a 
T i c a r e t Kanununun teka " 
mülüne geçmiş, eski çağda, or" 
ta çağda ticareti, orta çağda ti" 
cari bir ehtmmiyet~ haiz olan 
İtalyan şehirlerini, Uluslararası 
bir şöhret y"'pan Hansa ittiha • 
dım, Yahudilerin, Lombord'la " 
rın ticarette oynadıkları rolleri, 
onların adetlerini, nizamlarını, 
orta çağda yazılmış ticaret ki " 
taplarım Jurande ve Maitrise'• 
leri, çalışma haklarını, orta çağ" 
da sanayie vurulan bağları an " 
tatmış ve nihayet zamanımızın 
ticaret hukukuna geçmiştir. 

Vasfi Raşid Sevig bundan 
sonra muasır devletlerden bir • 
çoklarının Almanyanın lsviçre
nin, Fransanm Ticaret kanunla 
nm ve nihayetTicaret kanununa 
malik olmayan bazı devletlerin 
vaziyetlerini tahlil etmiştir. En 
sonra Ticaret kanunumuzun e • 
saslı şerhine girişmiştir. 

Kablettufan devleri hatİrla -
tan bu büyük sermaye ve kud -
ret teşekkülleri 19 uncu asrın 
sonlarına doğru evvela Ameri
kada gözükmeğe başlamış ve 
1882 de Rockefeller'in tesis et
tiği petrol trustunden ders alan 
bir çok fabrikalar, şi,ketler, ya
vaş yavaş bu Trustomanie deni
len:hastahğa tutulmuşlardır. 
Tasavvur edilsin ki Amerikada 
1898 den 1900 senesine kadar 
mecmu sermayeleri 3 milyar 
578 milyon 650 bin dolara baliğ 
olan 145 trust teşekkül etmiş 
ve 1904 de bu miktar 300 e yük
selmiştir. Trustlerin, bu halkın 
menfaatini yiyerek geçinen 
muazzam mnhlfıklann, çoğal -
m.ası tabiatile bir çok devlet a
damları tarafından hoş görül • 
memiş ve vazii kanunun nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Amerika 
reisicumhurlarından Roosvelt. 
Taft, Wilson trustlere karşı şid
detli bir mücadele açmışlardır. 
Fakat trustlere vurulacak en bü 
yük darbe, kanundan ve nizam
dan ziyade, gUmrük resimleri
nin indirilmesidir. Çünkü bu sa
yede trustlerin karşısında harici 
rekabet başlar ve bunlar da er
geç fiyatları düşürmeğe mah • 
kum olurlar. Gümrük resimleri
nin fazlalığı ve yüksek himaye 
trustleri besleyen, yetiştiren ve 
büyüten bir ilaçtır. 

2 - Kurumların. fabrikala
rın ve müesseseleri kiralamak. 

3 - Muhtelif şirketleri ayn 
ayrı muhafaza etmek, fakat ak
siyonları bir elde toplamak. 

Bu son ~ekli tahakkuk ettir
mek yani aksiyonların ekseriye-

·nindeki oynama yerlerini yumu 
--------------------·' .. tmakla olur. 

ı S T ı K R A Z L A R Büyük şehirlerde herkesi haf-

9,SO 
0.90 
4.10 

ittihat detirmencilik T.A.Ş. 
Şark Deiirmenleri 
Sark merku eczaneıi 

Tarihi mukaddemede Padi -
şahların tahtı kendilerine has . 
redebilmek için kardeş katlini 
bir devlet kuralı (kaidesi) ha
line getirmeleri hakkında yazdı 
ğı derin tetkikler ve mütalea -
tar, Roma tarihinden ve diğer 
tarihlerden aldığı muhtelif mi· 
sallerle başhbaşına bir tezdir. 
Vasfi Raşid Sevig burada evlad 
ve kardeş katlinin bir Türk ted· 
biri değil, belki Bizanstan bir 
<:ok müesseselerle beraber alın
mış bir kurum olduğunu açık bir 
surette isbat etmektedir. 

Bu kıymetli eseri Hukt k edebi 
yatımız için güze] bir hadise o
larak karşılar. Ve kıymetli hu• 
kukşinası ihatalı çahşmasındi"ıı 
c.ıoıayı teorıK eder1z. 

Halbuki Amerikada bile, 
truıtleri bu şekilde ezecek yer
de kanuni yollara sapılmış ve 
bundan da çok iyi neticeler ah
munamıştır. Vazn kanun. tesir
leri ortadan kaldınl)ak için mü
sebbjpleri yok etmeğe baş vura-
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tini bir elde toplamak için "syn
dicat,,Iar teşekkül etrneğe baş
ladı. Ve bunları Rolding Trust 
ismini almağa başladılar. 

Fakat bu teşekküllerin Ame
rika Birleşik Devletlerinin hep
sinde yaşamalarına imkan yok
tu. 

1889 ve müteakıben 1893 ka
nunile N ew-J ersey dahilinde te
şekküllerine müsaade ediliyor -
du. Binaenaleyh bunların New
Jersey'de bir büro vücude getir
meleri, ve bu suretle bütün müş
külatı ortadan kaldırmaları 
mümkündü ..• 

* 4(. * 
Görülüyor ki trustler kanuni 

setler karşısında da çalışmasını 
ve muhtelif şekiller bulmasını 
bilmişlerdir. 

Amerikada bu tarihten sonra 
yapılan trust mücadelelerini yi
ne bu sütünlarda anlatmağa ça
lışacağız. 

Ki iZi VE SiYAH 
- Ben Mozart'tan bir parça 

dinlemiş gibi oluyorum. derdi. 
Kardeşlerinin kıskandığı, ba· 

hasmın müstebitliği ve kavgşer
liği yüzünden Julien, Verrieres 
çevresindeki kırların zevkini bir 
türlü tadamamıştı. V ergy'de 
bu acı hatıraları tazeliyen bir 
şey yoktu; ömründe ilk defa 
olarak karşısına düşman çıkmı
yordu. M. de Renal şehre gidin
ce - bu da srk srk olan işler
dendi - Julien okumağa cesa
ret ediyordu; geceleri, o da ışı
ğı yan yatırılmış bir saksı içine 
saklamak şartile, kitab açabi
lirdi; arası ç.ok geçmeden bun
lara lüzum kalmadı: geceleri 
doya doya uyudu; kitabım, ha
yatta biricik yol göstereni olan 
ve kalbini coşturan kitabını da 
gündüzleri, çocukların ders sa
atleri arasında, gidip o kayalar 
arasında ob.-udu. Ö sayıfalarda 

STENDHAL 

hem bahtiyarlık,hem kendinden 
geçme, hem de bezginlik anla· 
rında teselli buluyordu. 

Julien, kendi yaşındaki her 
delikanlının çoktan beri edin· 
miş olacafı bazı fikirleri Napo
leon'un kadınlar üzerine söyle
dif i birtakım sözlerden, salta
natı çağında pek okunan ro
manların değeri hakkındaki 
münakaşalarından öfrendi. 

Büyük sıcaklar bastırmıştı. 
Akşamları, evden birkaç adım 
ötede koca bir ıhlamur altına 
gitmeğe başladılar. Bir akşam 
Julien ellerini, kollarını oyna
tarak birtakım şeyler anlatıyor 
ve gene kadınlar ·karşısında gü
zel sözler söylemenin verdiği 
hazzı tadıyordu; madame de 
Renal elini, şu bahçelere kon
ması adet olan boyalı tahta is
kemlelerden birinin arkalığına 
dayamıştı; Julien'in eli birden-
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Ta efon imt yazı 

10 60 
43,40 
~ 

51,30 

Telefon imtiyazı için verilen 
mühlet 18 mayıs tarihinde biti
yor. Bunun için hükumet imti
yazı satın almak hazırlığında • 
dır. Eski şirketin o tarihe kadar 
vereceği hesaplar pazarlığa esas 
olacaktır. Fiyat üzerinde bir U· 

yarlık olmasa bile işletmenin 
devri geri kalmıyacaktır. Hüku
met telefon işletmesini ta!ll~
men ele alacak ve şirket her 
hangi bir itirazı için mahkeme
ye müracaatta serbest . kalac~k
tır. 

bire ona değiverdi. 
Madame de Renal elini he

men çekti; fakat Julien, dokun
duğu vakit bu elin böyle çekili· 
vermemesini temin etmeği ken
dine bir vazife saydı. Yapılacak 
bir vazifesi olduğu, bunu bece
remezse gülüne bi: pale düşe· 
ceği. daha doğrusu bir aşağılık 
hissine uğrıyacağı düşüncesi, 
kalbindeki bütün neşeyi, bütün 
zevki dağıtıverdi. 

Bölüm IX 
KÖYDE BiR AKŞAM 

Ertesi sabah madame de Re
nal ile karşılaştığı zaman Juli
en'in bakışlarında bir tahafhk 
vardı; ona, çarpışmak lazım ge
lecek bir Jüşman kollar gibi ba
kıyordu. Bir gün öncekinden 
pek başka olan bu bakışlar ma· 
dame de Rcnal'i şaşkına dön
dürdü; ona bu kadar iyilik gös
tersin de sonra o böyle dargın 
gibi dursun... Kadıncağız göz
l~rini onun gözlerinden bir tür
lü alamıyordu. 

Madame Derville'in evde ol • 

tada bir gün işini bırakmağa 
mecbur eden hafta tatili kanu
.... ı..: .. C!::ıaltk kanunudur. Köy 
terde. kasabalarda, 1<uçun ..,~,·•-
terde bu kanunun mecburi olma 
ması oraların zaten kırlrk yer . 
lere yakın olmasından dolayı, 
temiz havalı yerler olmasından 
ileri gelir. Tatil kanununun yal
nız büyük şehirlere ait ,_,....,., .. ı 
hafta içinde kırlık yerlerden u
zak olarak, kapalı yerlerde calt
şan halkın haftada bir gün açık 
ve temiz havalı bir yerde sağlı
ğını düşünmesi lazım olduğuna 
bir işarettir. 

Tatil kanununun lüzumunu, 
faydasını takdir eden memle -
ketlerde halk, tatil gününde kı
ra gitmeyi adeta ulusal bir vazj. 
fe sayar. Meseli lsviçrede genç 
ler için dağ"lara çıkarak yürü 
mek, koşmak, kır ef lenceleri 
\'apmak kökleşmiş bir adettir 
Pazartesi ıünü yüzü kızarmış, 
kararmış. yüzünün derileri so -

ması sayesinde Julien boyuna 
konuşmak zoru altında kalma 
yıp zihnindeki ile uğraşmak im
kanım buldu. ö gün biricik işi, 
Tanrı'dan gelme bir ilham ile 
yazılmış gibi haktığı ve demir, 
ruhunu çelikleştiren kitabı oku· 
yup yüreğini pekleştirmek ol
du. 

Çocukların ders saatlerini 
haylı kısalttı; sonra madame de 
Rcnal'in yanma ~elmesi onu yi
ne nefsini yükseltmek yollarını 
aramafa sürükledi. ö · akşam 
kadrnrn elini onun avucunda bı
rakması lazımdı; J ulien buna 
karar vermişti. 
Güneş batıya doğru ilerleyip 

de isin n~ye varacağım göste· 
recek anı yakl?"tırdıkça Tuli
en'in kalbi tahaf tahaf çarpma 
~a haslad .. Örtalrk karardt Tu 
lien, ıecenin zifiri karanlık 

oJacağını görüp göğsünün üs
tünden koca bir yük kaldırılmış
çasına bir ferahlık duydu. Ga
yet sıcak bir rüzgarın sürükle
diği iri iri bulutlarla kaplı olan 
gök sanki bir fırtına kopacağı 

ıu ........ _ ...... --~- ııvrıca Osman 
h mperatorlugu zamanıuu ... __ 
dar edilen kanunlara ait geniş 
tafsilat vardır. 

Müellifin Hammer'den nak 
len zikrettiği Kanuni Sülevnıa 
nın kanunnatT'esini bugünün za
ruretlerine de kısmen tekabül 
ettiğ'i için burada hülasaten zik 
redelim: 

• • . Hastahane hekim ve cerrah 
!arının imtihan geçirmeleri lazımdır. 
Dilenciler yalnız (pazar kurulması 
günleri olan) perşembe ve pazartesi 
günleri dilenebilir. Dilenciler camiler-

yulmuş görünmek adeta bir şe . 
ref sayılır. 

Bizim ülkemizde de bu adetin 
kökleşmesi, ulusumuzun sağlı -
ğım isteyenlerin en büyük arzu
sudur. 

Lokman Hekim 

haberini veriyordu. Madam~ de 
Renal ile madame Derville geç 
vakte kadar gezdiler. Onların o 
akşam her yaptıkları Julien'e 
bir tahaf geliyordu. Ö iki ka· 
dm, bazı pek ince hisli kimse· 
lerde sanki sevmek zevkini ço
ğaltan bu havadan haz duyu
yorlardı. 

Nihayet ıhlamur ağacınrn at. 
tına oturdular; madame de Re
nal Tnlien'in yanında idi. bir ya
nında da madame Derville otu
ruyordu. 

Baskalarr ~ibi nefsine de hic 
itima<lı olmıyan Tulien'in. o an 
<la ruhunun ne halrte oldu<Ynnu 
aörmeme~ine imkan yoktu: 
irnr1,.n: '"R,.n h::t~Tm;t p-,.1,.r,.1· 

ilk rliletlnda da bövlt- titriw~rek 
l{,.,.,rlimi hn k~rbr zavallı m1 
~,,1.,r::ın-nıı ?1t rlf"rli. 

T<"::ılhi f\,,1 ... i-\1r1iirürii ~ir l'l~lıı
r;:ı"' ;,+ .. ~ .. irli ki n ~nrb h'"ti;.., 

+f"hli1·,.1,.r ona hı1 h~lrf,..,, h;" 
1 ·::ıt h::ıvrrh aihi P'Ö?iHdivord•ı 
T?' :'l.r r,,..r; irinden. m;:ırlame de 
P~n~l'in evnıı- bir ic:i cıkm d:l 
bahçeden gidivermesine dua et-

Tramvay mukavelesi 

926 mukavelesi feshedilen 
tramvay şirketi fesih tarihindeJ1 
itibaren 923 mukavelesi tatbik 
oıunnıdh.Ladır. Ancak bu muka"' 
velede gösterilen sermayenin al 
tın esası üzerinden hesabı hülcr.-
,,., •• •~ .. ..,t.-.ı_ •• 1 .... ı.,,.u eaııme "' 
mektedir. 

Şirketin 926 mukavelesini tat 
biki ile halktan aldığı fazla pa : 
rayı Nafıa bakanlığına vermesJ 
Şura kararındandır. Bu paranııı 
tutarı iki milyon liradır. Hal
buki şirket mühim bir kısmı~ 
yaptığı yollar için sarfettiğirtl 
ileri sürmüş ve 600 bin lira ve
receğini bildirmiştir. 

Sonra bu miktarın da ancalC 
yarısını ödemiştir. Hükunıet 
şirketin bu itirazları karşısında 
hesapları tekrar tetkike başla " 
mıştır. Bu tetkik neticesinde 
mütebaki borçlar da istenecek .. 
tir. 

tı. J u.Pıc:::u ııı o auua Kt:uuı , ..... 11"' 

uı:;ı ue çaq.Jı~ma.sı o Kaucu ~ıd"' 
aettı ıaı ıu sesımn tanıanı11e 
ua:ııt<aıa~mamasıııa ım~aıı yok>"' 
tu; arası ÇOK geçmedı, maaarJl~ 
de .t<enaı ın sesı de tıtreK.teştı 
ama j ulien bunun tarkına va!"' 
madı. Kaıbinde vazüenin çe; 
kingenlige karşı açtığı korkUil .. 
savaş o kadar elemli idi kı J~, 
lien'in kendinden başka hiç ~ıı 
şeye dikkat etmemesine i~k cıe 
kalmamıştı. Köşkün kulesıJ1 l· 
saat ona çeyrek kalayı ç' it 
mış, fakat J ulien dah~ ~iç ;a .. 
şeye cesaret edememıştı. ctı: 
reksizliğine son derece kıt f1 
"Ya saat tam onu çalarke~. b:e
b11gün, bütün gün oüşündıtl< 111' 
rimi yapacağım, yahud oda 1<8• 
çıkıp beynime bir kurşun sı 

- ,. d d' ca gtm e ı. 1ıı 

Bu son bekleme ve hale~e
anında Tulien, duvduru h\,e 
canın fazlalı~ı ile iradesı(. 
hi.ikmenıı-mez hir hale g-e!İ\';eıci 
du; en son başmm üzerıJ1 1 

[Arkası v~f ~ 
N. p.P. 
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. iki renkten hangisi? 
İkı rengi kuvvetli bir kağıtla, 

b~ z:ı~him şey, her iki rengi de 
g··kıkı kuvvetlerile arkadaşa 
h osterebilmektir. O zaman o, 
g:~~~s.i tercih edilmesi lazım -

dıgıni tayin edecektir. 
ı· 1 - Eğer elde bir löve dek
~~rc etmek için kaidenin istedi· 
~: -şa:tı~~ı taşıyan ~e bir~. beş, 
i ~crı dort kağıtlı o.mak uzere 
~ 1 renk bulunuyorsa, daha aşaf1 renkten dahi olsa beş ka:ıt
rısını tercih etmelid ir. Bu su-
il~~le. sonradan daha ~~a:ı 

ncı rengi deklare ettıgınız 
.Zarna a·· t Ara ~ n arkadaşınız bunun or 
• :r~Iı oldu.,.unu anlar. 

2 - Dört beş veya altı ol
tı"ıık Üzere 'müsavi kağıtlı iki 
ren · d h' gıniz varsa, daha zayıf a ı 
01sa kıymetli rengi deklare et
~ck ~a~ımdır. Bununla b ... e~aber, 
.ber ıl:ı renk dörder kag-ıttan 
1 aretse, bazı oyuncular, ikinci 
t~ngi deklare ettiği za:nan bi
~ıncisinin beş kağıtlı olduğu ze-
abını arkadaşında uyandınna
~ak için, evvela kıymetsizini 

t klare etmektediler. 
, 3 - Biri altı, diğeri beş ka
~~t!ı iki renkte, ihtiyaten, altı' 
ı:~~Itlısmı söylemelidir. Be~ 
b~ııtlısı ancak daha kıymetlı 
ır renk ve çok kuvvetli olursa 

tercih edilmelidir. 

~nler için 

~o. 3 
~il v. ~ 
~AR 5 

il 4 2 

~ 105 o· .. 76 
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, l{ağıdı (S) vermiş ve dört 
Pık taahhüt etrnistir. 

(Ö )oyuna sır~sile kör da.m, 
\ı'ale ve onluaunu oynıyarak ba§
lar. 

(S) üçüncü körü keser, üç de
fa koz oym yarak hasnn kozları
~ı bitirir. Ön löve yapması için 
'Uç karo yapmalıdır. 

1
. Üç karoyu iki tarzda yapabi
ır: Ya as, rua, valeyi, yahut ta 
r:~k taksim olmuşsa morun 
Qordüncü karosunu yaparak ... 
Eğer karo damı (O) da ise, 

(S) ya empasla, yahut hatta 
ernpassız üç karo yapar; em
~~ssız oynadığı takdirde üçün
" U ka.royu kendi elinden m~r:ın 
Q~lesıne doğru oynaması kafı -
ii ır. Eğer karo damı (E )de ve 
· ç Yanlı ise muvaffak olmak 
~~ka~~ız~ır; fakat iki yanlı i~e, 
d ) dorduncü 'karoyu ne şekıl
b e olursa olsun yapar. Nihayet 
t ~ada olduğu gibi karo damı 
te Yanlı ise, (S) empassı.z üç. 
1.llıPasla yalnız iki karo yapabi-
ır B· ~ 

ttı · ınaenaleyh (S) anlattıgı-
.rı·~~ kombinezon ihtimallerini "ll•'· i'- ·~unerek ilk elde karo ruasmı, 
~ın .. 

al' cısınde kendi elindeki ası 
<ı··narnalıdır. Bu suretle, dim 
lt~~ediği takdirde, üçüncü eli 
rj

0 
~ dı elinden morun valesine 
~r:u 0Ynıyabilir. 

tensip· 
te?aahhüdü yapanın bir renk· 
ken~orda rua, vale ve iki ufak, 
t,a ... 1 elinde de as ve iki ufak 
l;lt g;dt bulunduğu takdirde eğer 
taahh~k~~~. üç löve ya~ma~l~ 
&or Udunu yerine getırebılı· sa d· ~ d tekr • ıger taraftan mor a 
~attı ar el tutacak kağıt varsa; 
ihti,: CE) de tek yanlı bulmak 

·•1alin l" ll'ıord e karşı, yani evve a 
1içiin ~~ ruayı, sonra elinden ası, 
tcngfu de de yine elinden o 
lllalıdn Ufak bir kağıdını oyna-. ır 

Onö · .. 
<'ıuğu run üçü de morda bulun-
StQ eı"e taahhüdü yapanın koz
~allıan t~tınak imkanı olmadığı 
()Ynan{ ~tc morun as ve ruasmı 
ık~ndi !ula başlamalı, kozla 
bıtince ne geçmeli v~ kozlar 
t:cnd· ' rengin .. .. .. elini ..ı_ _ ı eli d uçuncu 
~"1 n en morun valesine 

0"1lalnalıdır. 

ZiYAFET 
SOFRASINDA 

Evine çok az misafir davet 
eden orta halli bir bayanın bile 
misafirlerini miimkün olduğu 
kadar hoş bir surette kabuJ et
mek. ağırJamak istiyeceği şüp
hesizdir. Haftada birkaç akşam 
d'vet yapanlar ise, bu külfetle
rine mukabil daha iyi neticeler 
alın k isterler. Orta hallilerin 
yüksek maaşla bu işlerden anlar 
bir hizmetçi tutam1yacaklarma, 
zeng·nıerimizin ise irtes ~ l"' r de 
b:zde böyle islerden an1ar, stile 
hizmetçilerin bulunmadıö ı- a gô 
re hn işlerden bahsi faydalı bu
luyoruz. 

Evvela, bizde maalesef sofra 
hizmetçileri gerek kılık, kıyafet 
gerekse ele1r in 'n lüzumu de ece
de um;z o1mayışı itibariyle ale
lUmum göze fena göriinür•er. 
Bunun önüne geçmek; onları te
miz bir kıyafetle ve temiz ola
rak misnfirlere çıkartmak; olsa 
olsa ufak bir gayret ve sebat 
meselesinden ibarettir. Gene gö
ze batan bir şey de sofraya ba
kan hizmetçinin misafirlerin yü
züne bakması ve onlarla konuş
mc:ısıdır. Hizmetçi ere böyle h a
reket etmemelerini her fırsatta 
t enbih ede seniz muvaffak ola
mrmağa bir sebep kalmaz. Sof
rada yemekler daima soldan ve
rilmeli ve t"'bn.klar da gene sol
darl kaldırılmalıdır. Her nevi iç
kiler, (Su da dahil) bardaklar, 
kadehler, daima s2ğdan alınır 
ve verilir. Bu kaidenin hiç müs· 
tesmı sı yoktur. Ancak kahve 
tepsi üzerinde gefr·ilirse soldan, 
tek bir fincan ise davetlinin sa
fına konur. 

Tabak verirken kenarlarının 
temiz olmasına; ve parmakların 
içine temas etmemesine son de
rece itina şnrttır. Hizmetç'l, .. r·n 
sofradan bir şey almak yahut 
vermek üzere sofranın üstüne 
uzanmamaları da dikkat edile
cek bir noktadır. 

Sofraya tabak ve çatal bıçak 
getirirken bunların patırtı yap
maması için aralarına bir havlu 
sokmak da çok iyidir. 
Yemeğe oturmadan evvel 

mezelerin, sofraya konmuş ol
ması mahzurlu olmamakla be
raber bunların işi biter bitn\ez 
kaldırılmaları şarttır. Yarı bo
şalmış meze tabakları kadar gö
zü tırmalıyan bir şey olamaz. 

Tabaklar kaldırılırken hiz
metcinin ikiden fazla tabak al
ma~asına dikkat şarttır. Hem 
düşürmek, hem fazla -patırtı et
mek ihtimali vardır. 

Sade ve resmi olmıyan bir zi
yafette hizmetçi il~ön~~ e~ sa
hibesinin sağmdakı bınncı ka
dından başlar. Bundan sonra so
lundaki kadına hizmet eder ve 
bundan sonra da sıra ile sofrayı 
döner. Büyük bir kayık tabnğc 
içinden herkes kendi yemeiiP' 

kendisi almak usulü şimdi az 
çok kalkmış olduğundan herke
sin yemeğini hizmetçi yemek 
masasının yanındaki servis ma
s:ısında koyarak getirir. Salça 

saire ise bunlara mahsus ka
se er içinde gene misafirlerin so
lundan verilir. 

Ziyafet ne kadar gayriresmi 
olursa olsun ,ilk yemek hiç bir 
vakit servis masasında veril
mez. Herkese büyük bir tabak 
içinde dolaştırılır. Yemeği ilk 
alan misafire verilen servis çatal 
ve bıçağı bir havlu içine kona
rak götürülür. Tabağı tu~ 
hizmetçi misafirlerin yanma 
fazla yakla~mamalı ve bilhassa 
nefes ile onu iz'aç ebnemeğe 
son derece dikkat etmelidir. 

Sıra yemişe geldiği vakit sof
ranın üstlindeki ekmek kırmtıla
nm fırça ile değil, temiz bir hav
lu ile süpürrnelidir. Bundan son
ra el yıkama kaseleri her davet
linin önüne, şarap bardağı da 

· gene sağına l;onur. 
Sigarayı ev sahibinin (sahibe

sının değil) önüne ko~arak 
onun dağıbnası daha muvafık 
olur. Kül tablaları da münasip 
yerlere bırakılır. Şimdiki adetle· 
re göre kadın erkek herkes siga
ra içtiğinden kadınların yemek 
biter bitmez sofrayı erkeklere 
terkebnesi adeti de az çok ih
mal olunur. Fakat bu iyi adeti 
hiç olmazsa birinci sigaradan 
sonra kısa bir müddet tatbik et
mek çok iyi olacağını tahmin 
ediyoruz. 

Kahvenin likörlerle birlikte 
salonda içilmesi, yemeğin çok 
uzun sürdüğü takdirde şarttır. 
Sofrada likör ikram edilmesi 
terkedilmiş bir adet olduğu içi~ 
her halde kahvenin de salonda · 
verilmesi lazımf.' 

SAÇ TUVALETLERINDN VENi NUMUNELER 
Kadmm en bUyUk gurur ve ittiharı~ hiç şUbhesiz 
saçlarıdır. ilerde bu sütunlarda saçlarm sıhhatinden, 
niçin dökUldUklerinden, nasll muhafaza edilmesi 

ıazım ·geldiğinden uzun uzadıya bahsedeceğ.z. 

VÜCUÇ)UNUZU BiLMiYEREK 
ZEHiRLiYORSUNUZ 

•Lenden veya 
yünden yenı mo· 
da c e k et 1 i b ı r 
elbise. Bu r ada 
yaka ve c e p 1 e r 
:y e ni şekildedir 
EtekJiOin Uzerin· 
de f>ir bluzvardır. 
• ipekten renkli 

İşleyen bir n.:ıakine mahrukat 
sarfeder ve hamızı karbon hası] 
eder. Vücut makinesi de işle 
dikçe toksin hasıl eder ve bu 
toksinleri tasfiye eder. Vücudu
muzun muhtelif uzuvları bu tas
fiyeyi yaparlar. Fakat biz haya 
tımızı ve hararetimizi muhafaza 
için gıdamızı nasrl oldığımızı bı
liyor muyuz? Hayır. Ne bulur
sak, nasıl ve ne miktarda olursa 
yiyoruz, yiyoruz. O zaman? Ne -
tice kendini göstermekte gecik
miyor. Vücut toksinleniyor. 

Bunun nasıl önüne geçmeli? 
Evvela derin nefes alarak, hava· 
yı ciğerlerimize aldığımız za -
man tahammuz eden uzvi dö • 
küntüleri nef esimi:.i dışarıya ve
rirken çıkarmak ... Onun için vü
cudumuzun sıhhati noktasından 
nefes almasını bilmek te bir hü
nerdir. 

Sonra böbreklerimiz gelir. 

veya desenli bir spor elblsesl. Lenden de olabilir. 
Kollar kısadır. Yaka yeri dört köşe biçilmiştir. Yaka 
beyaz pikedendir. 
• Tenis ve golf için bir spor elbisesi. Eteklik, panta· 
lon gibi biçilmiştir. 
• Açık gri yUn krepten elbiseye, IAcivert ve beyaz 
benekli lenden bir manto pek ziyada uymaktadır. 

Vazm en hoşumuza giden tarafların· 
dan biri de hiç şUbhesiz bahçe.eri· 
mizde, çiçeklerimiz arasmda otur· 
maktlr. Fakat bu zevki ayrıca da gU· 
zelleştirmek IAzımdır. Bahçe kanepe 
ve masalarmm bir çok çeşitleri için· 
den bir tanesini dere ediyoruz. Sol· 
daki resim de yine bahçelerde, sahil· 
ler.da çiçekler ve denize karşı dinlen· 
mek için yapılmış bir sediri göste· 
riyor, • 

Böbrekler tabii bir süzgeçtirler. 
Yerken, bilhassa içerken aldığı· 
mız bütün zehirleri süzer. Eğer 
alınan zehirler böbrekler:in tas -
fiye kudretinden yüksek ise, ne· 
tice fecidir, üremiden ölürüz. 

Bu son netice bertaraf, cesa -
retle iddia edilebilir ki, hepimiz 
böbreklerimizi ifrat derecesinde 
yoruyoruz. Onun için madensu
ları vesaire almak suretile bu 
yorgunluğunu teskine çalışıyo
ruz. 

Çok miktarda ve gelişigüzel 
aldığnnız gıdalarda uzun müd
det hem de lüzumundan çok 
uzun müddet bağırsaklarımız • 
da kalıyorlar. Bu suretle karışık 
uzvi bir muamele neticesi olarak 
vücuda hiç te lüzumu olmayan 
şeyler uzviyetimize yayılıyor -
lar ve zehirliyorlar. 

Fazla miktarda alınan gıda 
şişmanlığı da mucip olur. Muh
telif çeşitte bir çok mikroplar 
mütemadiyen çalışır, dururlar. 
Biz bu mikropların hepsini bir
den toksin kelimesi ile ifade e • 
de biliriz. 
Şu halde barsaklarımızın da 

saat gibi işlemesine itina etmek 
mecburiyetindeyiz • 

Terlemeğe gelince; hepimiz 
terin adale faaliyeti neticesinde 
hasıl olan toksinleri doğrudan 
doğruya harice sürüklediğini 
biliyoruz. Hatat derler ki ter o 
kadar zehirlidir ki, bir kaşığı bir 
insanı pekala zehirleyebilir. Bu
nun ne kadar doğru olduğunu 
da bilmiyoruz. 

Çok kimseler iyi terleyemez
Ier. Bunlar sabah idmanından 
evvel sıcak bir rneşrup almalı -
dırlar. Hamam da bol bol terle
mek için iyidir. Fakat ne yazık 
ki hamamın boğucu havası ci -
ğerler ve kalb ıçin tavsiyeye şa
yan değildir. 

Bütün bunları gözönünde bu
lunduran fen, toksinlerin vücut
tan çıkması yoliarını kolaylaştır 
mak için, uzun tetkikler netice
sinde müsbet neticelere varmış· 
tır. Her birimiz, ayda hiç olmaz• 
sa iki defa, öyle büyük masraf
lara da girmeden kendi evimiz
de bütün bir gün mesela porta. 
kal rejimi yapsak, günde on, on 
iki portakal, yahut bir litre süt
le iktifa etsek ne olur? 

Bundan başka bir tatil günil, 
kırlara açılarak, göğsümüzü te
miz hava ile doldurup boşalt • 
sak, yürüsek, yahut denizde kü
rek çeksek .•• 

... 

, 
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HiKAYE 

( lngilizceden ? YOLCU 
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•TAN "m tefrikası ı 22. Yazan: Nizamerdin NAZ f F 
Con Brovn büyük şilebin kap

tan köprüsünde arkasında bı
raktığı İngiltere kıyılarına bakı
yordu. Kaptan, vapurdaki bu 
biricik yolcusuna A v.ustralyay~ 
en az üç ayda varabıleceklerını 
anlatıyordu. 

"Babasının Ölümünü Haber Aldığı Zaman ikinci 
Mehmet Manisa' da Bir Bal Ayı Geçiriyordu!,, Con kamarasına indi. Orta 

ı....oylu, yanık derili, . otuz beş 
yaşlarında yakışıklı bır adamdı. 

Sırp kl'alı Jol'j Bırankoviç'in ikinci Mul'addan dul kalan 

Hıristiyan aleminin en güzel susadığını ve varmak istediği 
kadınlarına aşıklık ve kocalık hedefleri ne kadar benimsediği
etmiş olan ''Kostantin,, e kırk ni gösteren bu jest, Edimede 
beşinci yaşında, (Yani erkekle- birçoklarını ve bu meyanda Çan
rin kadınlarda en ziyade genç.. darlı srdrazamr epey düşündür
lik aradıkları bir ya,ta) ellilik müştü. 
bir dulla evlenmek bir hayli güç Bilhassa Edimeye gırışının 
ve garip göründü ama, nedimi- şekli İkinci Murat devrinin ileri 
nin bu teklifini siyasi bakımdan gelenleri için göz kamaştıran 
hiç de yabana atılacak gibi bul- bir nümayişten çok ziyade bir 
rnadı. Hatta nediminin Trabzo- tehdide bcnzemişt.L 
na doğru hareketinden az sonra Genç veliaht Geliboluya. \!laş
çıkan hadiseleri de gözönüne tığı zaman halkı toplamış ve on
alınca kat'i bir karar vermek lara babasının ölümünü bildir
için çok düşünmedi. Derhal bir dikten sonra saltanatı ele aldı
;yeğ.cnini, Emanueı Paleo1oğosu ğını ilan etmiş ve iki gün içinde 
murahhas sıfatiyle Sırp sarayı- Gelibolu ile Geliboluya yakın 
na gönderdi. yerlerin erlerini silfıh1atarak ma-

İkinci Muradın ölümü Dime- iyetine katmıştı. Edirneye ka
tokada bir gece ansızın olmuş- dar uzanan yollarda nekaclar 
tu. Karatavuk ovası kahramanı güçlü kuvvetli babayeğit varsa 
son günlerini hemen hemen şa- onlar da kendiliklerinden arkası
rap içmeğe hasretmiş gibiydi . na düştükleri için ÇandarlI sad
ve ölümü bir iddiaya göre bu razam Ediınede adeta saltanata 
yüzden, bir iddiaya göre de çok gelen bir veliaht ile değil, impa
çalışmaktan ve kendini fazla ratorluğun payitahtını zaptet
yonnakta bulunmasından ileriye miş bir galip kumandanla karşı-
gelmişti. laşmışa dönmüştü. 

imparatorluğun kumanda ma İkinci Muradın saltanattan 
nivelası başına geçmekten aldığı her çekilişinde veya çekilmek 
tatlı heyecana doyamadan tek _ istemesinde onu yalvararak ya· 
rar Manisaya gitmiş olan büyük kararak yerinde tutmuş olan 
oğlu ikinci Mehmedi sevenlerin bu sadrazam veliahtın kendisine 
kulakları o kadar kirişte idi ki, adamakıllı düşmanlık duyduğu
ölüm haberi, Edimede yayılma- nu da bildiği için tir tir titreme
dan Manisaya ulaştınlabilmişti. ğe başlamıştı. Hele Karatavuk 

ikinci Mehmedin anası isfen- ovası zaferinden evvel, Jan Hon
aiyar oğullarından ibrahim Be- yadın büyük bir hıristiyan ordu
yin kızı Hatce Alime sultan,oğ- su başında imparatorluğa sal
lunun süt analığım yapmış olan dırdığı günlerde, "Bu genç, . ş_u 
Hant hatunun tanıdıklarından kadar düşmana karşı koyabılır 
birini derhal yola çıkannış, Ma- mi? Padişahımız merhamet bu
nisada bal ayı safalan içinde yursunlar, hiç olmazsa Honyad 
kah avlıyarak, kah Muradiye ca- tehlikesi ortadan kalkıncaya ka
miinin yanındaki medresede din dar tekrar devletin başına geç
alimleriyle görüşerek babasının sinler, bu mülkü bir toy genç 
ölümünü bekliyen şehzadeye, elinde bırakıp düşmana çiğnet
saltanat nöbetini bekliyen Os- mesinler,, dem1ş olduğunu hatır-

. ladıkça veliahtın "Kırk katır man O~"Ilannı matemden zıya-
6"' mı? Kırk satır mı?,, demesinden 

de sevince boğan bu baba ölü- öyle korkuyordu ki ... 
münü ulaştırmıştı. 

O zaman İkinci Mehmet ilmi Maamafih, İsfendiyar kızının 
de, avdan aldığı spor heyecanı- oğlu bu endişelere hak verdire
nı da, hatta yeni evlendiği Türk cek en ufak bir harekette bile 

bulunmadı. Bilakis, Çandarlı men güzelinin sihrini ve işvesi-
ni de bir kenara bırakmış ve at Halil paşaya babasının devrinde 
çatlatarak, eyer değiştirerek yaptığı büyük hizmetl~r~n. unu
mesafeleri durmadan,uyumadan tulamıyacaklannı kendısını hem 
aşarak Geliboluya. ve sonra bir baba dostu, hem de devletin 
Edimeye ulaşmıştı. çok tecrübeli bir adamı olarak 

Manisada yüzüstü bıraktığı saydığını söyledi ve sadrazamlr
kadın, Türkmen beyi Torgadırm ğı gene ona bıraktı. Sonra baba
kızıydı. On yedi yaşında bir kız. sının saltanatına hizmet etmiş 
Ve gem~ Mehm,et bu?u severek, olanlara karşı ne derece dost 
çılc;Jdarak almıştı. Öyle olduğu kalmak istediğini bir ikinci ha
hd1de sevgilisini bhaktığı M~ni- reketiyle de ispata çalıştı. Türk 
5adan iki günde yü?. yirmi fer- jmparatorluğunun en ehemmi
•h kat' eden bir süra de uzakla- yetli parçası olan Anadolunun 
~bilmişti. Saltanata ne kadar idaresini de İkinci Muradnı 

kır.ı Manya Sultan .•• 

O günün gazetelerinden beş 
tane almıştı. Beşinde de bir gün 
evvel yaptığı cinayetin tafsilatı 
vardı. Yakalansaydı, her halde 
asılırdı. Gazeteleri bir daha oku
du. 

Con şen, bilgili ve görgülü 
bir adamdı. Hikayeleriyle her
kesi eğlendiriyor, güldürüyor
du. Kaptan da yolcusuna pek 
ısınmıştı. · .. .. .. 

Tam kırk gün kara yuzu gor-
meden şen, şatır vakit geçirmiş
lerdi. 

Bir sabah erkenden üst gü
vertede koşuşmalar oldu. 

Con kalktı, lombozdan bakt~. 
Uzaktan bir yolcu vapuru geçı
yordu. Bunda şaşılacak ne var
dı? Pijamasiyle yukarı fırladı. 

öteki vapurun üstünde dört 
tane işaret filaması dalgalanı
yordu. Yanındaki lostromoya 
sordu: 

- Ne oluyoruz Nik? Bu va-
pura neden işaret ~~ktik? ~· . 

" - Biz ona degıl, o bıze ışa
ret çekti. Neden bilmem, her 
halde kaptan bilir. , 

hem adamı, hem dostu 
İshak paşaya verdi. 

Kaptan biraz ötede bunlara 
bakıyordu. Con kaptanın gözle
rinden her şeyi anladı. Demek 
bu vapurda olduğu keşf edilm~~

sayılan ti. Kendilerinden beş on gun 

Artık, Edimede matem yapan 
tek insan kalmamıştı. Öleni her 
kes unutuvermişti, yeni gelenin 
padişahlığ'ı görülmemiş bir deb
debe ile ilan edildi. 

Bunun üzerine Türk impara
torluğunun düşmanlığından kor 
kan veya merhametini istiyen 
büyük, h.üc;tik ne kndar komşu 
hıristiyan devlet varsa birer bi
rer parlak hediyeler ve murah
has heyetleri göndermeğe başla
dılar. 

Hıristiyan hükümdarlar yeni 
padişahın gönlünü almak için 
adeta biribirleriyle yarışa girmiş 
gibi gözüküyorlardı. 

İkinci Muradın kızı Mariya
dan doğmuş olan şehzadesi Kü
çük Ahmedi Edirneye gelir gel
mez Evrenoszade Ali Beye öl
dürtmüş olmasına rağmen Sırp 
Kralı Jorj Birankoviç, torunu
nun bir başka anadan doğmuş 
ve tahta geçmiş olan ağabeysi
ne tebriklerini herkesten evvel 
ulaştırmıştı. 

Sonra, kendilerini hala birer 
hükümdar sayan Mora'nm iki 
küçük Derebeyinin, yani Kos
tantin Dragazes'in akrabalann
dan olan iki despotun, Torna ile 
Demetriyüs'ün elçileri de hedi
yelerle gelmişti. 

[ Arka~ı var J 

Parana sağlam ge
lir temin etmek 

istiyorsan 

VIKİnG 
markalı 

SÜT MAKiNASI 

sonra hareket eden daha sürat
li bir vapur bu haberi iş'1 r 
bildinnişti. 

Con renk vermeden kaptana 
da sordu: 

- Bonjur kaptan, ne var Al
lah aşkına, böyle biribirinize 
ilanı aşk mı ediyorsunuz? .. 

Kaptan sesini çıkarmadı. 
Con :tckral' ..kamarasına indiği 

zaman, artık her şeyin bittiğini 
anlamıştı. Avustralyaya varın
ca, polisler gelerek onu a~ac~k
lar ve en kısa yoldan gen gon
dereceklerdi. Bilmiyerek boy -
nunu tuttu. Bir iki yok asarlar-
dı. • . 

Vapurda hayat değişir gibi 
oldu. Kaptanda'n başkaları gene 
Conla şakalaşıyorlar ve oynaşı

yorlardı. Con'un gözü kaptanda 
idi. Ne yapacaktı acaba? Şin:~i; 
den zincire vurdurur mu ıdı. 
Yoksa sonuna kadar bekliyerek 
o zaman mı hapsederdi? 

Bir a.kşa~ yemeğinde söz in
tihara intikal etmişti. Herkes 
bir şey söylüyordu. Kaptan pi
posunun dumanlarna dalmış ağ
zını açmıyordu. Bir aralık Con 
dedi ki: 
"- intihar herkesin işi de

ğil. Cesaret ister, hem cesaret 
ister, hem de zorlu bir sebep is
ter. Mesela ben öyle bile olsa 
gene hiç intihan istemem. 

Herkes bir şey söylemişti. Bu 
konuşmadan sonra kaptan Co
na iyi muamele etmeğe başla
mıştı. Con bu sempatiyi devam 

ttirmek için bütün ustalığım 
kullanıyordu. Kaptan da bir şey 
sezdirmemeğe çalışıyordu. 

Körfeze girmelerine bir gün 
kalmı~tı. Koyu karanlık bir ge-

alım ıabmı yap ce idi. Kaptanın kamarasında 
yanılmazsın 

rr; f'_A oturuyorlardı. 
Jtirl<.,:rVNJ/JD LTD. $Ti. Con, yeisli bir tavır takma-
-TA,_,,,,., nıtıı ,..,. ~.-a~C"UDe PA7 ... IU ,_, rak: 

- - Bu seyahati hiç unutmıya-
:.1111111111111111111 m111111111111111111~ cağım, dedi. Bu kadar çabuk 

§ en·ız yolları § bittiğine o kadar üzülüyorum 
: : ki. Eminim ki gemide benim ka-
: E S I : dar esef eden yoktur. 
: 1 Ş L E T M :; Kaptan Conu göz ucuyla sü-
: Acenteleri: Kara köy KöprUbaşı : zerek "Neden?,, <liye sordu. 
: Tel. 42362 - Sirkeci Mühürdar- : _ Uzuıi hikayedir kaptan. 
: ı11111zade Han. Tel. 22740· 111 uc Hayatım çok pürüzlü ve karan-
S T BZON YOLU E lık geçti. Ancak bu seyahat ha
§ KARADENiZ vapuru 14 Mayıs :_ yatımın en temiz ve mes'ut gün-

leri oldu. Belki de sonuncuları .. , E SALI günü aaat 20 de Rize'ye :; 
Kaptan da mütessir olmuştu. 

§ kadar. " 
2592 

" 3602 § Körfeze bir an evvel vararak, -- -= A 1 k 1 = polislerin bu adamı gözünün 
E yva 1 YO U : önünden alıp götürmelerini is-
: BANDIRMA vapuru 15 Ma- : tiyordu. 
: yıs ÇARŞAMBA günü saat 19 : Ertesi gün hava gene karan
§ da Ayvalığa kadar. (2628) § Irktı. Körfeze girdiler. Con kü
:"lllllllllllllllllllllllllllllllllllflllh. ' peşteye dayanmış dalgın dalguı 

Rüya Gibi Geçen Bir Aşk 
Bazı tatlı bir rüzgar gibi in

sana dokunup geçen aşklar var
dır ki, hatırasını senelerce unu
tamazsınız. Hulya gibi bir şey .. 
Sanırsınız ki, senelerdenberi 
beklediğiniz aşk o idi de men
hus bir tesadüf, yahut bu engel 
sizin önünüze çıktı ve sizi mu
kadder olan bu aşktan mahrum 
etti. 

M. Salim A,Yaz imzasile Ge
dikpaşadan mektup gönderen 
genç Tıbbiyeli böyle bir hulya 
diyarına düşmüş, fakat bu hul
yadan çabuk uyanmıştır. Mek
tubunda diyor ki: 

" ... Aşkı yalnız sinemalarda 
ve romanlarda tatmış, yirmi altı 
ya§ına kadar en büyük ihtirası
m derslerine hasretmiş bir gen
cim. Kurban Bayramından son
ra memleketim olan lzmirden 
dönerken ona vapurda rastgel
dim. Açık sarı saçlı, içinde her 
an binlerce kelime dolaşan ela 
gözlü, benden bir iki yaş büyük 
bir kadın/' Musevi mi, Rum mu 
idi, bilmıyorum. Yemekte onun 
yanında idim. Kendisine hiz
met ettim. Fransızca cevap ver
di ve fransızca konuşarak ahbap 
oldum. Bir gün ve iki gece so
nunda bu ahbaplık . çılgın bir 
E.§ka çevrildi. Ayrılırken gözleri 
yaş içinde idi. Çünkü kendisini 
dört gün göremiy :eğimi söy
lüyordu. Evinin adresini, tele .. 
fon numarasını bile verdi. Dört 
gün sonra telefon ettim; bir ec
zahane çıktı; bana verdiği nu
marayı yanlış zaptetmiş ol11fik 
ihtimalile ona yakın on numa
raya telefon ettim, hiçbirinde 
aradığım yoktu. Verdiği adrese 
gittim, mütekait bir jandarma 
zabiti karşıma çıktı. Aradan 
aylar geçti; benim adresimi, 
mektebimi bildiği halde bir de
fa aramadı. Her şeyi unutsam, 
onun gözyaşlarım unutamıya
cağım ... " 

Zavallı genç ... Tanıdığın k4-
dm da senin gibi hassas, belki 
evli, belki ne Rum, ne Musevi, 
fakat senin gibi Türk bir kadm
dr. Yolda terbiyeli ve yakışıklı 
bir gençle tatlı ve tehlikesiz bir 
sergüzeşt geçirmek istemiş, bu
na da muvaffak olmuş. Şimdi o 
ya çocuklarile ve kocasile mes
ut yuvasındadır; ve yahut zen
gin aşıkile baş.başa dolaşıyor. 
Seni bir tesadüf gene onun kar
şısına çrkatırsa emin olun ki, 
ilk defa gördüğü bir erkek gibi 
gözleri derhal başka yerlere 
çevrilecektir. İki gece ve bir 
gün süren bu macerayı çok tat
h bir rüya gibi arada bir düşün. 
İşte o kadar ... 

* "'* Birçok evli ıkadınlar için kay-
nana kadar, sevilmemek kadar, 
anlaşılmamak kadar üzücü ve 
ezici vaziyet, kocalanna hiçbir 
engel yokken kafi derecede sa
hip olamamaktır. , Aralarında 
hiçbir tatsızlık olmadığı halde 
neden o, karısile kafi derecede 
meşgul olmuyor? Çünkü işleri 
manidir ... lşte M. Fatuş imzalı 
kadıncığın derdi budur. O, şöy
le anlatıyor: 

"Kocamla evlendiğim zaman 
hiç tanımıyordum. Mekte:'ten 
yeni çıkmıştım. Beni zorla ona 

bakıyordu. Birden vardiyanın 
sesi işitildi: "Kılavuz sandalı 
geliyor.,, 

Hakikaten kürek sesleri geli
yordu. Con beklemedi, aşağı ka
marasına indi. 

Sandal yanaştığı zaman icin
deki dört kişi yukarı çıktılar, 
ikisi polis müfettişleri idi. 

Kaptanla görüştüler: 
- Kaptan, niçin geldiğimizi 

biliyorsunuz değil mi ? 
''- Evet, yanımızdan geçen 

bir vapur bildirdi.11 

- Zincire vurdunuz mu? 
- Hayır, bir şey bilmiyor. 
- Nerede? 
- Kamarasında. Çağırtalım 

mı? 

Aşağı giden gemici yolcunun 

verdiler, çünkü bu gümrük ko
misyoncusu benim .istediği. 
adam değildi, fakat aradan ~ı 
iki ay geçince o kadar sevdıtll 
ki, Büyükderede geçen bu iki 
başba§a hayat tam aradığı 
adamla evlenmiş olduğumu . 
ha gösterdi. Bugün aradan ı 
buçuk sene geçti. Beni çıldıra
sıya seven bu adam sabah e 
kenden gidiyor, akşam geç v 
kit evine geliyor; yemeğini ye 
yemez birtakım faturalar, k 
ni§mentolar içinde kaybollJ 
gidiyor. Benimle cuma günle 
bile meşgul olmasına imk 
yok. Rahatım, istediğim, her 1 
yim temin edilmiş olduğu hv 
de keşki orta halli bir mekte 
hocasile evlenseydim de, k 
cam işinden ayrı kalan zama 
larını olsun bana ayırabilse ı 
di ... " diyorum. Korkıyorum, b · 
beni ondan soğutmıyacak mı. 

Ne yazık ki, birçok kocal 
kendilerini sahiden seven ka 
larmın ruhi ihtiyaçlarını tak ' 
etmezler ve ehemmiyetsiz · 
maller yüzünden oııları ve 
sevgilerini kaybetmek tehlik 
sine maruz kalırlar. Birçok 
dmlann ruhi hali böyle küç" 
ihmalleri en büyük ihanetler 
bir dereceye çıkarır ve ön·· 
geçilemiyecek f eiaketlere se 
olurlar. Ancak makul ve sağl 
terbiyeli kadınlardır ki, koca~ 
rının, gene ailelerinin saadev 
uğruna gösterdikleri ihm 
mazur görürler ve arada bir ta 
h dargınlık ve ikazlarla koca 
rının dikkc:ı.tini çekmeğe çalı 
lar. M. Fatuş böyle makul 
reket ederse belki kendisi iç 
de büyük felaketler hazırlı 
cak bir akıbetin önüne geç 
olur. 

* lio * 
Bir kadın mektubu dah 

Fakat bu bazı iğri büğrü itik 
lara faıla ehemmiyet veren 
dulun mektubudur. mza yeri 
bir gül resmi yapan genç d 
bundan evvelki kocasının 
kendisi gibi esmer olduğunu 
bundan dolayı sevişemedikl 
ni yazıyor: 

"Şimdi, diyor, bir gemici : 
sevişiyoruz. Evlenmek teklif 
de bulunuyor. Fakat o da 
mer ... Acaba onunla aşkı 
devam edecek mi? bunu anı 
mak üzere bir kahve lalı açt 
dım, lal fena netice verdi. On 
ıçin gemici hakkında tahki~ 
bile lüzum görmedim. Siz 
dersiniz?" 
Vakıa sarışınlar . esmerd 

esmerler sarışından hoşlanır 
ye bir kaide. vardır. Ama bu 
ide umumi olamaz. Yeryüz' 
biribirini çıldırasıya se·...n_.. 
ölünciye kadar sevmiş, ne 
şmlar ve ne esmerler var. 
kocanızdan aynlmanızı bu 
farkına atfetmeniz pek ren.ıc ..... •ill 

lik o!ur. Anlaşılan siz ara ............. .. 
ki geçimsizliğin hakiki sebe 
rin.i bulamamışsınız. Kahve • 
vesine bakarak istikbal keşi 
kalkmak ta pek çocukluk 
Sizin cahil ve görgüsüz old 
nuza hükmetmektense bir 
evlenmiş ve ayrılmış olm2J110:.w 
rağmen pek genç olduğun 
karar krlmağı tercih ediyo~ 

kapısının kilitli olduğunu 
ledi. Hep birden koştular. 
nın tokmağma sarıldılar. İ 
bir silah patladı. Polisler k 
koştular. Açmak imkanı Y 
Marangoz on dakika sonra 
pıyı açtı. 

Hepsinin gözleri fal taşı 
açıldı. Kamara boştu. M 
bağlı bir tabanca duruyordt.lf 
bancamn da tetiğine bir ip 
lanmış ve ipin öbür uçu ka·rmw·ıJıt<• 
tokmağına geçirilmişti. Lo 
açıktı. 

Hemen yukarı koştular. 
o sırada kılavuzun sesi işi. 

- Eyvah, sandalımıza b• 
gidiyor. 
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SON DAKiKA 

Receb Peker'in Kurultayda Beyanatı 
Parti'nin Liberallik Ve Devletçilik Karşısındaki Vaziyetini Etraflı Receb Peker, 

Ve 
.~nkara, 13 (A.A.) - Bugün 

C :nhuriyet Halk Partisi büyük 
kurultayı asbaskan Saffet Ar1ka 
nın başkanlığında topıanarak 
Pr_ogram taslağını müzakere et
Bıştir. Toplantı açılır açıln:az 
aş_kan program müzakeresı.~e 

geçıleceğini bildirmiş ve encu • 
lllenin mazbatası okunmuştur. 
Bunu müteakıb Parti Genel sek· 
reteri Receb Peker söz atar. k 
Programın ana hatları etrafın
da şu beyanatta bulunmuştur: 
Arkadaşlarım, 
Partimizin doğusu ve ilerle

Y~şi, yurdun kurtul~şuna ve ye
nı Türkiye devletinin kuruluş 
Ve ilerleyişine bitişik, onun içi~~ 
de ve onunla beraber, yüce ve bu 
tün yeryüzü için enteresan bir 
hayat hadisesidir. Bunun gibi 
\Te bundan dolayı Parti, bütün 
doktrin 've prensiplerinde, baş -
tan bugüne kadar kurduğu ve 
kovaladığı yolları herhangi bir 
nazariyecilikten değil, hayat -
tan, hayatın kendisinden ve bi -
~i etraflayıp kuşatan, kaplıyan~ 
Ozel ve genel şartların heyetı 
1.ttn.umiyesinden alıp tesbit et -
il!ıiştir. Şimdi konuşulmak için 
Yüce katınıza sunulan Parti 
'Programı taslağı, geçirdiğimiz 
dört yılın görgülerinden ve tec
rübelerinden faydalanarak, gü -
nümüze ve ilerimize uygun bü -
tün imkan ve satlar gözönünde 
tutularak, hazırlanmış ve yüce 
kurultay tarafından konuşulabi
lecek değerde olduğuna inanla, 
konusmamıza, inecelememize, 
çalışmamıza verilmiştir. 

Bu hazırladığımız, yalnızken 
dimize, kendi yaşayış ve şartla
rımıza göre de yapılmamıştır. 
Büyük bir ilgi ile dünyanın fi -
kir, kültür, politika ve ekonomi 
alemi içindeki gidişi gözönünde 
tutularak kendi yollarnnız ken
dimize göre çizilmiştir. Bu eser 
partimiz gibi yüce ve ulusal bir 
varlık için dört yıllık hareket 
düsturu olacak kıymete getiril
mek üzere bütün iç ve dış cere
yanlar, ve gidişler karşısındaki 
§artlara göre kendi halimize en 
'Uyan bir şey olduğu kanaatiyle 
lkurultaya gönderilmiştir. 

Arkadaşlar, bunu r .rtinin yü 
ce varlığı olan kurultayda iyi -
ıden iyiye inceleyip görüşebil -
lllek ve ilerdeıki dört yılın düs -
t~rlanm kuvvetçe ve değerce üs 
~un kıymette tesbit edebilmek 
~in, arkadaşların daha önden 
azırlığa esas olan ana fikirleri 

~layıp kavramalarında fayda-
ar vardır. Bunu ben yeni prog

rarn encümende konuşulurken 
tecrübe ettim. Oradaki izahla -
~ maddeleri, kısımları müza-

erede kolay anlaşmaya yardım 
c~iş oldu. Bu sebeple ayni va
~ıf eyi ayni güdüşle katınızda da 
l'apacağnn. 

~ ~rkadaşlarım, yeni taslakt~ 
;ı. ~ Partinin ilk günlerinden berı 
'IJlze . ...1 ~ • • ·1 
111

• 'Uegı~mez yol olarak çızı -
...t ış olan devrimcilik ana yolu • 
'\.IUr p · . · 1 · s · artının ana prensıp erıne 
r adakatimizi daha kuvvetle tek
<:1 arlıyoruz. Parti programımız
b:k sosyal bakımdan, ökonomik 
te1...1tn?an, herhangi sağ ve sol 
bir akkılere imkan bırakmıyacak 
lağ açıklık vermek için, yeni tas 
~ik:~ ha~ırlanmasında bilhassa 
lak .~t ~osterilmiştir. Yeni tas -
tini~ e:ıdeki dört yıl içinde P~r: 
Clldrk hır temel programı halını 
ıti .'L tan sonra öyle sanıyoruz 

, 'UU p . h 
l'Urtt artıye bağlı olan er 
lan aş kendisi için çizilmiş o -
a_.. Yolu - 1 k · 'l\an1n ' saga sola ayrı ı ıın -
lltıiıi ~ .?ulrnaksızın, prensipleri
taktt Utndüz yoldan kovalaya -
hnı:· Öndan başka bizden olmı 
takı.; d~ ~izi daha iyi anlıya -
hcnı '.hızı bizden baskalarına 
~tlrn1~tış Yolunda söyle~iş, ya· 
latlrtı Yanlış fikirlerin tekrar • 
bıtı 0~sına Yeni programımız ka 

Unduktan sonra hiç mey -

Çok Dikkate Değer Bir Surette izah Ediyor 
dan kalmıyacatkrr. Bizi bizden 
başkalarına benzetiş yolundaki 
herhangi bir söz ve yazı karşısın 
da, biz de onlara daha açık ve 
aydınlık yolda cevab vermek i
çin hazır bulunacağız. (alkışlar) 

Arkadaşlarım, yeni progra -
mm göze çarpan ve kendini du
yuran başlıca farikası yeni Tür 
kiyede zaten baştan beri devlet 
le bir ve beraber çalışan Cumu
riyet Halk Partisinin varlığı, 
devlet varlığı ile biribirlerine 
daha sıkı bir surette yaklasıyor. 

Esasta Parf tnin ana vasıfla
n olan cumuriye' çilik, uluşçu
!lık, halkçılık, devrimcilik, ':lev
letcilik ve laiklik yeni program 
o:ıaylandıktan rı::mra Yeni Ti.ır
kiye devletinin de vasıfları ha
lini alıyor. 

Kendi üzerinde derin konuş
malara mevzu olacak kadar e
hemmiyetli görülmesi tabı! olan 
bu noktayı, bu kürsü konuşunun 
müsait bulunac-ğı riz:riler ~çin
de aydınlatmak için miimkün 
okluğu kadar kısaca fikirlerı.mi
zi söylemeği faydalı bulmakta-

Arkadaşlar, biz Cumuriyet;i
yiz. Bugünkü Türk devleti bir 
Cumuriyettir. Bunun üzerinde 
parti ve devletin yakınlcşması 
bakımiılldan bir yenilik mev'!uu
bahis değildir. Çünkü Türk teş
kilatı esasiye kanununda -Tür
kiye devleti bir Cumuriyettir -
denmektedir. Ve bu kanunun bu 
hükümden başka hükümleri, 
malUm olan usullerle prosedür
ierle değişebildiği halde ,bu va
sıf kanunda deği~mez bir nokta 
olarak yazılıdır. Fakat kültürde . 
biyasada, ekoncm ide, bütün 2n
layış ve ileri gidiş1erde, yeni 
Türkiye devletinin fili bir hal o
larak esas tuttuğu diğer beş va
sıf bugüne kadar devletin mev
cudiyetinde bir kayıtla ifade e
dilmiş değildir. 

Arkadaşlar, ulusçuluk bir par
ti vasfı olarak kalsın, devlet ka
nunununda, devlet vasıfları i· 
çinde yer almasın. Bu. ne doğ
ru ,ne hakikate ve ne de devle
tin varlığının müeyyedesile ana 
fikirleri ve ihtiyaçlarına uyar bir 
fikir değildir. 

Türkiye Cumuriyetçi olacak, 
fakat milliyetçi olmı) ab lir, ya
ni arsıulusal cereyanlara Türki
yenin kafası ve kapısı açık bulu
nabilir. Bu f'krin do'.lrulduğunu 
kim kabul eder. c ... m .riyetçi cl
mıyan bir Türkiyenin varlı.~I 
nasıl tasavvur edilemez bir hal 
Cumuriyetçi de _olsl. milliy -tçi 
olmıyan bir: Türkiyenın, şan ve 
~erefle ve aynı zamandd zorl~l~
iarla dolu istikbal yolanda gıdı
·~i de 0 kadar zayif ve t.ar-at kal
:nıya mahkQmdur .. . Cu~1m:i~·et
siz fakat milliyetçılı~ ır\~lı~sm
daki bir Türkiye ne ısc mılhyet
<_si olmıyan bir Cumuriye~çi T ~r: 
kiye zihniyetini de . on:n .. R'1.~ 1 

gönnek en doğru bır d ..... şt.ı_ .ış 
olur. il:ri yaş:ıyısmuzm emmye 
tı için ulusçuluk vasftmız .. o ~a
rlar mühim ve o kadar ustt:n-
dür. (Alkışlar). .. 

Coaraf ya bakımmdan Tur -
kiye dUnya içinde öyle J:ıir vazi
yettedir ki şimdiden, cenuptan, 
doğudan, batıdan her. ~ar~ftaı~, 
her çeşit rüzgarlar bıZ'm uzerı
mizden geçer Yurdumnz ıçın 
coğrafi b.:kımdan b~ h.e~ rere
yana maruz kalış halı, fıkır, po
litika propagandaları . bakmun
dan da aynıdır. Anarşıst, mark
s!st, faşist, hilafetçilik ve bey -
nelmilelcilik propagandaları ve 
b:.ına benzer bir çok propaga~da 
lar hep üstümüzden geçr. Bu -
tün bunlar karşısında Türkiye 
ancak sıkı b:r ulusçuluk i~aı;ı~ 
na sarılmış olmakl.,dır kı bırı 
ötekini besliyen zehirli cereyan
lara karşı kendini koruyabilsin. 
Bu cereyanlar karşıcı.,da Tür
kiye halkını korumak için şim-

diye kadar p:ırtinin ana vasıfla
rından biri olar;:k ~ayılan ulus
çuluk kilidi ile Türkiyenin kapı
sını sımsıkı kapamak için bu va
sıf da devlete mal olacaktır. 
(Bravo sesleri) 

Biz halkçıyız. Bizim halkçılı
ğımıı manadadır. Başka bir çok 
yerlerde de popüler, popülist gi 
bi adlar taşıyan halkçılık dava
sında bir çok partiler vardır. 

Fakat bizim önemli bir vas -
fımız olan halkçılık onlarınki gi
bi bir klişeden ibaret değildir. 
Biz her yurttaşın elini yurttaş 
olarak sıkarken, beraber çalrşır 
ken, onda saygı ile tanımaya de 
ğer vasıflar görür ve her vatan
daşı müsavi haklı, müsavi şeref
li, insan olarak tanır ve imtiyaz 
davasında bulunmayan yurttaş
lar kütlesini halktan ve halkçı 
olarak tanırız. (Alkışlar). 

Biliyorsunuz ki esk iprogra -
mımızda halkçılık vasfı gayet 
ehemmiyet verdiğimiz bir nokta 
dır. Bugünkü programımızda da 
yer alan bu nokta devletin va -
sıfları arasında yer alacaktır. 

Türkiyede sınıf yoktur. Cins 
yoktu, imtiyaz yoktur • 

Mıntıka menfaati, derebeylik, 
ağalrk, aile, c~maat imtiyazı fi- . 
kirleri yoktur. Türkivede 1e -
ğer anc.ak bilgi üstünliiğii kapa
sitt vr:. çah§:11~ ile yüliseJrbilır. 
Bi; taraftan ışçilerin çokluğu 
ve parti kuvvetıne day.,man kuv
vetle ulusal çalışmanın ahengi
ni bc•.ıacak z<..rlu h~ı eketlerıne 

ve oı:e tarat'cm sem•a:iP sahiple
ri11•n, büyü; ı; ~ahini.ermin para 
ve v:-ı: lık g'.:.<: i •. e daFmarak iş -
ı_; iıc..r · nin hakionnı çi ~· 'lemesıne 
vol bıram.y;,ruz. n::ıaena1eyh 
sınıf kavga:!ı, t.Jıakküm. imti
yaz zihniyetlerini kökünden si
len bir zihniyet, memleketin zih 
niyetini tamamlayacat~tır. An -
cak bizim istediğimiz ve anladı
ğımız manada halkçı olmaktır 
ki milliyetçiliği en tenıiz ve saf 
bir değere çıkarır. Sade milliyet 
çilik Türk vatanının sıPm için
de, dil birliği, kültür birliği ile 
mazi hatıralarına ve ge'e·'ck za
manın emellerine bağlılıkla bir
leşme yapar. Fakat bu anlayış
ta birleşmemiş olsa, daha için
de, sınıf, imtiyaz çarpışmalar1 
kopmayan yeni halkçı bir duygu 
ile birleşmemiş olan bir ulus yı
ğını hak ve şerefte müsavi tek
lerden kurulmuş bir ulusal bir -
lik kütlesi vücude getiremez. 

Ulus yığını bu saf duygularla 
halkçı olmalıdır ki halk yığın -
lan ulusculuğun yaptığı büyük 
kuvvetle birbirini seven birbi -
rine bağlanan büyük bir varlık 
teşkil edebilsin. (Bravo sesleri). 

Ondan sonra arkadaşlar, biz 
devletçiyiz. Filiğ olarak hükfi -
metçe de, partice de devletçiyiz. 
Buna karşı olanlar - liberallik 
de serbest olsun - diyorlar. 

Arkadaşlar, bunun ne demek 
o1duğunu, davanın ehemmiyet 
ve değerini hepiniz anlarsınız. 
Liberal sistem demek bütün bu 
ulusun varlığında gözlerimizi 
kamaştıran, en büyük muvaffa
kiyet yollarını kapamak demek
tir. 

Biz devletçi olmasaydık pa -
ramızın bugünkü kıymeti temir. 
edilebilir mi idi? Dış ticaret ve 
ödeme denkligimizi iç sanayiin 
koruma altında doğması ve ya
şaması mümkün olur rnu idi? 

Biz devletçi olmasaydık mem 
le.~et evlatlarının akıtılmış olan 
yuce kanlan pahasına elde edi
len Türk vatanında memleket 
ma 1 yerine ecnebi malının ser· 
bestçe satışma yurt kapılan a
çık kalır, ecnebi mallan Türk 
pazarlarını istila ederdi. Bir dev 
Jetin tam manasile müstakil sa
yı1ması için sınırlarının dü-m:m 
silahından ve ordusundan mah
fuz olması kafi değildir. ,.,.ynı 
zamanda milli pazarları ecnebi 
manifaktürün istliasmdan da 

mahfuz kılmak laznndır. 
Bugün rahat yaşıyoruz, yurt 

kurtulmuştur derken iç pazar 
ecnebi ürününün istila~ı altında 
mahvolmaya mahkum bulun -
dukç" yarınımız için en derin 
yoksulluk ve felaketlerin varlı
ğımızı sarsacağına şüphe etme
melidir. 

Şu halde, devletçilik te bir 
parti vasfı olarak kalmamalı dev 
letin vasıfları arasında yerini al 
malıdır. Bunu bir söz değil için
de bulunduğumuz devrin bir ha 
yat meselesi olarak kaydetmeli
yız. 

Laiklik ve devrimcilik hak -
kında söz söylemeyi artık bulu
rum. Cünkü bu iki mefhum ol · 
mayn{ca yeni devlet varlığının 
dayandığı iki dayanak direği kö 
künden yıkılmış olur. Her şeyi -
miz tamdır, düzenimiz volunda· 
dır der de devletin tekamül u -
c;ulüyle ileri gitmesini muvafık 
bulacak olursak, ileri gitmek i
cin bütün müskülleri yenmek hu 
susunda da bu suretle hareket 
edersek, yalnız ileriyi değil şim
diye kadar elde ettiğimiz bütün 
inkilap neticelerini de tehlikeye 
düşürınü~ oluruz. Bu anlayış 
devrim fikrinin anası olan kut 
sal heyecanı söncfürür. Bu asır
ların biriktirdiği kokmuş fikir -
!erden mülhem karanlık yollara 
clönmekten ve dünyanın bugün
kü ilerleyiş hı::ına ayak uydur -
mayı bırakarak dirlik ve adam : 
lık savaşında yüzgeri etmekten 
bac;ka bir şey değildir. 
Şu halde partimiz yıllardan -

beri kendisine çizdiği ana vasfı 
devlete mal etmekten ulusun 
yasama kudretini koruma yo -
hmda en iyi ve en enileri bir 
kuvvet adımı daha atmış olacak 
tır. 

Arakdaşlar, bu yoldaki fikir 
akışım tamamlamak için yar • 
dımcı olacak bazı şeyler daha 
söylemek isterim. Biliyorsunuz 
ki insanlık, ilkin feodal bir ida
re devri geçirdi. Yer yer şahsi 
arzuları tek adamın tahakküm
lerini, tek ailenin kaprislerini 
tatmin edici yollardan devlet sis 
temleri uzun asırlar dünyada hü 
küm sürdü. İnsanlık bu esirlik 
devrinden çıkmak ic;in ihtilaller 
yaptı. Yer yer ihtilal ateşleri 

yandı. Bütün bunların netice . 
sinde insanlığa bir hür yaşarrıa 
devri geldi. Ve feodal devlet ti 
pi yıkıldı. Önun yerine liberal 
devlet kuruldu. Lib'!ral devlet 
acıklı esirlik devirlerinden çık
mış insanlığı bu hür yaşayış sar
hoşluğunun tesiri altında bulun_ 
duğu zamanlar liberalizm aldı 
yürüdü. ônur. ana çizgileri olan 
haklarda hüriyetin ve çalışma 
da kazanmada hüriyetin tatbik 
edilişleri zamanla derin suniis -
timallere uğradı. Haklarda hür 
riyetin suiistimali insanları yı
km çürüteı. bir anarşi devrine 
gÖtürdü. Herkes kendisini hür 
sayıyor, kendi varlığının hüriye 
tini sınırsız bir genişliKte ku1 
tanırken kendi öz varlığının /a· 
nında bütün tek varlıkların ye
kununu da korumak ödevi:l.le 
bulunan devlet kudretinin m~ ::•1 
niyeti hiç gözönüne alınmıyor • 
du. Herkes her şeyde hü~ tek 
tek olacaktı. Hepsi bir tarah ce 
ken, hepsi biribrini yıpratan ~e 
devleti düşüren fikirler, sözler 
yazılar süri;p gitti. Beşeriyet 
medeni kabiliyetlerin bol mey . 
velerini almaya imkan bulucu 
b~~aberlik yerine 3narşinin te . 
sırı altında uzun müddetler bo . 
caladı durdu. Ekonomi alanın • 
da liberalizmin taı:bikleri de da 
ha az feci olmadı. Büyük serına 
yeli insanlar kuJlandıkları işçi 
leri ve fabrua ürünlerini vücu· 
de getirm~k için mühtaç -'.>lduk· 
ları ilk maddeyi yetiştiren niha 
yet büyük istihsali temin ettik 
ten sonra koskoca müstahsil kit 
lesini baştanbaşa istismar etti -

ler. Bunun neticesinde bütün 
hakları çiğnenenler, liberaliz · 
min yaptığı çatışmalardan do · 
ğan bu büyük nefret duygula -
rı içinde karşı karşıya cepheler 
kurdular, boğuştular, insan yı -
ğınlan ardı arası gelmiyen bir 
kavga için<ie yaşadılar. Liberal 
devlet sinesinde her türlü zarar 
ve karşılık ve kavga unsurları 
yaşamıya müsait bir zemin bu! 
du. Çünkü herkes bir şey yaptı. 

Arkadaşlar, üzerinde daha 
çok durmaya değer bulmadığnn 
bu mevzuu bitirmek için liberal 
devlet tipinin de bütün bu sebep 
terle artık can çekişmekte oldu· 
ğunu söylemeliyim. 

Feodal devlet battı, onun ve
rine gelen ltıJeral devlet de k ... n 
di içinden tefessüh neticesinde 
dünyanın her yerinde çöküvor. 
Yerine çeşit çeşit devlet tipleri 
kuruluyor. Arkadaşlar, feo·Iai 
devletten sonra gelen libc!ra 1 
devletin yıkılışı ulusal devle -
tin doğuşu devrini getirmiştir. 
Ulusal devlet keyfi bi. idare de 
ğildir. Her kafa<!an bir ses cı . 
karan dağıtıcı bir idare demek 
te değildir. Bizim anladığımız 
ulusal devlet, nizamlı bir idare
de heresin özel teşebbüsü de · 
mektir. 

Birtakım insanlar "liberal 
devlet çöküyor, onun yerine sı
nıf devleti geliyor" diyorlar. 
Biz "hayır" diyoruz. Liberal dev 
let yerine kurulacak olan sınıf 
devletinin, er geç mutlaka doğ
ru yolu bul~cağına ve muvaffa. 
kıyeti ancak ulusal devlet yo -
luna girmekle bulacaklarına ka 
ni bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, Türkiyed e ulı1 ~aı 
en<iüstri ilerlemektedir. Devlet 
kendi yapıcılık kuvvetini heı a
landa göz kamaştıracak bir mu
vaffakıyetle tebarüz ettirmekte 
iken hususi teşebbüslere açı~ ~u 
lunan sahada da birçok işler her 
gün ileri gitmektedir. Bütün 
bunlann neticesinde memle:,•!t· 
te geniş bir işçi sınıfı türemek
tedir. Endüstri açılmamız neti· 
cesinde mevcud is.cilerimizin sa 
yısı artacaktır. Gerektir ki, bu 
ileri aiclişin tabii neticesi olanı ;.; 

arta=ak olan işçi smıfları,ktasik 
sınıf mücadelesi, liberal dev:c 
tin her fena cereyana açık ruhun 
da doğup onun içinde beslenmi:;? 
olan ve ona karşı cephe alıp ça
lışmış bulunan ve gaye olarak 
onun yerine bir sınıf tahakkü . 
mü devleti kurmayı güden nok 
tai nazarı takip eden cereyan 
lar, ulusal Türk devletinin de 
ğerli evlatlarından ve yurddaş· 
larınd::tn ibaret olan bu yeni 
genç Tüı k işçi sı:ufım zehirle
mesine ön \ ermesın. Ve bu genç 
tabaka vurt icin olrluğu kadar 
kendileri için de felaket getiren 
yalnız duygularla zehirlenme 
sin. 

Önun için yeni doğan bu iş~ı 
sınıfının patronlarla münaseba
tı noktasını hütün Parti prof 
ramının baştan ?Şa~ıya yanlı
şında ve anlaşılışında ruh olan 
ahenk, anlaşma, uyuşma halıTit· 
irca ediyor. Aralarında uyuşma 
yolu yetmezse devletin koyaca· 
ğı hakem yolu çatışmaları önli· 
yecektir. 

Programda Türkiyede greve 
ve luk-avt sınıf çarpışması yasak 
edilecektir {Bravo sesleri) 

Fakat bu yasak oluşun yanın· 
da, herhangi bir sermayedar fit. 
rinin, kendi kadar bu memleke 
tin halkçılık zihniyetinden do
tayı, bir evladı olan işçiyi, hak 
sız yolda tazyik ed!memesinı 
temin etmek de 13.zımdrr. Ônun 
yanında biı işçi kitlesi:ıin toplu 
luğuna tesanüt kabiliyetine gü 
venerek devlet varlığında ~ 
olan sanayi mevcudiyetini tcı.h . 
rib etmesine de müsait bulun . 
,,,..,_.,~ g'P.TP.ktir. 

Bunun için grev ve luk-avt'ı 

yasak eden yeni programımız ~ 
nun yanında i~çi ile iş verenin 
münasebetlerinde anlaşmaları -
nı esas olarak koyuyor. Şu hal
de acaba korporatif bir devlet 
düşiincesi mi hakimdir? fikri ha 
tıra gelebilir. Bunu da karşıla -
mak için programımızda bir Ö· 
nemli madde vardır. Önu hatır
la tavım: Türki vede istismarcı 
yolda ça 1ı~acak tröstler ve kar~ 
teller de yasak olacaktır. Bilir
siniz. nasıl Maksist Sosyalist 
fikir bir ulusu içinde sınıf duy -
gusn ile besliyerek parça parça 
cat•şma ("aflarına ayırır.bir sınıfı 
öteki srmf aleyhine uğraşmaya 
sürükleyen telkinler yaparsa, 
miic;ta hsillerin ara 'armcta birleş 
meleri ve elele vermeleri ve bu 
~uretle müstehlikler aleyhine 
ilk bakışta bariz görünmiyen fa 
kat hakikatta .zararlı olan bir 
başka çeşit sınıf mücade!esine 
yol açar. 

Halbuki biz Türk varhğmda 
bu müstahsiller - müstehlikler 
çalışmasına da yer vermiyece • 
ğiz. Her gün kendisine maliyet 
fiyatından kat kat fazla bir fi • 
yat empoze edinmek vaziyetin
de bulunan istismar edenle
lere karşı yüreği nefretle dolu 
bir müstehlik kitlesi meydana 
çıkmasının da önüne geçmeyi e
saslı bir prensip tutmuş oluy<r 
ruz. (alkışlar). 

Arkadaşlar, Türkiyede tek • 
lerin menfaati ı.:.mumun menfa
ati sınırı içinde bulunacaktır. 
Bu sade bir edebiyat değildir. 
Bu, bugünkü hayatta gerçekleş• 
tirilrnesi gerek olan bir düstu -
run t am ifadesidir. Bugünkü 
dünya durumunda, genel varlığı 
düşkün olan bir devlet ve ulus 
içinde kendisini gerçekten o u • 
Iusa, o devlete bağlı sayan bir 
yurddaşm, ne kadar şahsi varlı
ğı, ne kadar parası olursa olsun, 
kendi başına mesud olmasına 
imkan yoktur. Arkadaşlar, bu -
gün zenginlik de ferdi olmak -
tan çıkmıştır. En büyük varlrlt 
sahibi kazanmış olanların bile 
parası milli pa1·anın durumuna 
bağlıdır. Şahsın parası devletin 
ve ulusun hakiki kuvvetine da -
yanmıyorsa bu bir gece içinde 
mah,volabilir. Bir millet tehlike 
içinde iken herhangi hakiki bir 
vatandaşın, bu umumi tehlike -
den masun kalmasına imkan 
yoktur. Ulusal bir tehlike her • 
kese tesirini yapacaktır. Bunu 
anlayışı kıt olanlar için anlatı -
yorum. Yoksa sizin bu sözlere 
ihtiyacını yoktur. Devrimizde 
başının bağlı olduğu ulusun u • 
mumi şartlan düzgün gitmez -
ken tek adamın ne huzur ve ne 
de şeref noktasından güler yüz
lü olmasına imkan yoktur. Şu 
halde programda tek ac!am men 
faatini umumi menfaatin sınırı 
içinde göstermekle bir hakikati 
ifade etmiş oluyorum. 

Arkadaşlar, yeni programda 
devletçiliğin tarifinin açık bir 
halde koyuyoruz. Eski program 
daki tarifte "umumi teşebbüs 
serbesttir, devlet de iktısadi ba 
kımdan istediği şeyleri yapmak 
ta serbesttir.,, diyorduk Sağı • 
mızda koyu liberal fikir denilen 
ikinci cümleyi almadan diyorlar 
ki bana devlet karışmaz. Ben -
den ne hesab sorabilir ne beni 
kontrol edebilir. Ne yapacağım 
isin mahiyetini, ne kullanaca -
ğ'ım ilk maddeyi, ne müstehlik
ten isteyeceğim fiyatı, ne kul - , 
landığım işçinin hakkını sora .. 
bilir. 

Öte tarafta bir kızıl Marksist 
<le her şeyi devletin yapacağını 
hususi teşebbüse bir şey brrakıl
mıyacağım ifade edivor. Haki • 
kat ne öyle, ne de bByledir. Bu 
noktayı veni program aydınla -
tıyor. Bizim devlet~iliğimi • 
zin hakiki minas1 "hu • 

[Arkası 13 üncüde] 
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MALiYE KADROLARI KAMUTAYA VERiLDi 

Kadro En Küçüğünden En Büyüğüne Kadar Bü
tün Maliye Memurlarının Maaşlarını ihtiva Ediyor 

[ A N K A R A H U S U S İ M U H A B 1 R i M 1 Z B 1 L D l·R 1 Y O R ] 
Ank.ıra, 13 

Maliye Teşkilat kanununa 
merbut Maliye Vekaleti kadro· 
su bugün Kamutaya verilmişt~r. 
Kadro Maliye encümenindedır. 
Bugün üzerinde çalışılmağa baş 
]anacaktır. Kadro iki kısımdan 
mürekkeptir. Biri maaşlı me
murlara, diğeri ücretli memur -
lara tahsis edilmiştir. 

Maliye Bakanı kadronun ka
nuniyet kesbetmesinden evvel 
üzerinde büyük bir titizlik gös
termiş ve kimseye duyurmamış
tır. Maliye Bakam bu arada ga-
7.etecileri de unutmuştur. Fakat, 
Tan Ankara İstihbarat bürosu, 
!kadroyu aynen almaya muvaf
fak olmuştur. 

Bu kadro Türkiyede en bü -
yük Maliye memurundan en kü
cüğüne kadar hepsinin yeni ma
aşlarını ihtiva etmektedir. Kad
ıro şudur: 

A. cedveli 

Doğrudan doğruya Vekile 
bağlı şubeler: 

Hususi kalem: Bir müdür 70 lira 
maaşlı, bir büro şefi 40 lira, bir me
mur 35 lira, b r memur 2S lira, bir me 
mur 30 lira, iki memur 20, bir me • 
mur ıs. 

Evrak müdürlüğü 
Bir müdür 50 lira, bir büro şefi 35 

bir memur 30, iki memur 25, üç me
mur 20. 

Tetkik bürosu 
Bir reis 100 lira, dört aza 90. 

T eftif heyeti 
Bir reis 100, üç başmüfettiş 90, 

on tane birinci sınıf müfetti~ 80, on 
iki ikinci sınıf müfettiş 70, on dört ü
ciıncü sınıf müfettiş 60, on beş dör· 
düncfi ırıruf müfet~ş SO, yirmi müfet
tiş muav.ni 3S. 

Teftiş heyeti bürosu 
Bir büro şefi 50 lira, bir memur 3S, 

iki mem\lr 30, bir evrak meır.uıu 25. 

Mali ateşeler 
l lki tane mali ataıe 70. 

Hukuk müşavirliği 
Bir hukuk müşaviri 100, iki hukuk 

mü§avirı 90, iki baımuavin 70, bir 
muavin 60, bir muavin 50, iki büro şe
f ı 35, altı memur ao, dört memur 25, 
on memur 20, bir memur 25, bir me
mur 20 

Hazine müstE>şarlığı 

Bir müsteşar 125, bir müst~ar mu. 
avini 90, 

Bütçe ve hesabat müdürlüğü 
Bir umum müdür 100, biı umum 

müdür muavini 80, muhasebe kontro
lörü 60, bir muhasebe kontrlörü da
ha 50, üç şube müdürü 70, 6 büro şefi 
50,iki büro şefi 35,dört şef muavini 40 
yirmi beş memur 30, 29 memur 30, 
38 memur 25, bir memur 20, bir ev· 
rak memuru 30, iki memur 2S, iki me
mur 20, iki memur 1 S 

Vekalet ve umum müdürlükler 
muhasebe müdürlükleri 

Beş muhasebe müdürü 80, beş mu 
hasebe müdürü 70, ÜÇ tane memur 60, 
bir tane memur 50, iki büro şefi 50, 
12 büro şefi 40, üç büro şefi muavini 
40, 32 memur 35, 46 memur 30, 56 
memur 2S, 46 memur 20, bir memur 

~o. bir me."Ilur 25; 

Merkez muhasipliği 
Bir muhasib 70, bir büro şefi fıO, üç 

büro şefi 40, yedi memur 35, yedime
mur 30 dört memur 25, bir evrak me 
muru is, bir dosya memuru 20, bir 
memur ı 5, bir veznedar 50, bir mua
vin veznedar 35, bir memur 30; 

Hazine umum müdürlüğü 
Umum müdür 100, bir muavin 80, 

bir şube müdürü 70 , 4 büro şefi 35, 
b;r büro şefi 35, 5 memur 3S, 9 me
mur 30, 7 memur 25, iki memur 20, 
bir başveznedar 60, bir veznedar 40, 
iki menur 25, bir dosya memuru 20, 
bir dosya memuru 15, 

lstanbul Borsa komiserliği 
Menkul lcymetler bürosu: Müdür 

60, bir büro şefi 40, bir memur 35, 
bir memur 30, 

Kambiyo ve nukud bürosu= Bir mli 
dür 60, bir büro gefi 40, bir memur 
35, bir memur 30, 

Düyunu umumiye komiserliği: Bir 
komiser l 00, bir mütercim 40, 

Muntazam borçlar umum müdürlüğü 

Bir umum müdür 90, iki şube mü
dürü 70, beş büro şefi 40, bir büro şe
fı 35, dört tane 35, 12 tane 30, 13 
tane 25. 17 tane 20, iki dosya memuru 
as. iki dosya memuru 20, iki tane 15; 

Maliye mubaaebe müdürlüğü 

Bir muhasebe müdürü 80, iki büro 

şefi 40, dört tane 35, 8 tane 30, 10 ta
ne 25, 10 tane 20; 

Levazım müdürlüğü 
Bir müdür 80, bir kontrolör 50, bir 

ayniyat muhasibı 50, bir büro şefi 40, 
üç tan 35, bir tane 30, 

Darphane ve damga matbaası: 
Bir müdür 90, bir kontrolör 50, bir 

rı;uhasip 50, bir büro şefi 3S, iki baş
katib 25, bir ve.:.nedar 35, bir vezne
dar muavini 30, bir evrak memuru 20, 
b r ayniyat muhasebecisi 30, bir kaad 
memuru 30, bir pul ambar memuru 
40, bir mutert'ed 30, bir sevkıyat me
muru 25, bir b:ış kimyager 50, bir kim 
yager 35, bir kimyager 30, bir hattat 
35, bir çinl..ograf 35, bir fabnka baş
memuru 40, bir memur 40, 9 memur 
35, 3 ustabaşı 30, bir sayıcı 30, iki sa
yıcı 20 

Le v a z ı m müdürlüğüne. Dört 
memur 25, bir muaye~e memuru 30, 
bir mutemed 30, bir evrak memuru 
20, bir htanbul matbu evrak ambarı 
memuru 4n bir memur 30, bir mute -
med 25, bir memur 20, iki sayıcı 15, 
bir mahrem ı- muru 40, 

Memurin müdürli ğü 
Bir müdür 80, b"r büro şefi 50, bir 

şef 40, bir şef 30, bir şef muavini 40, 
4 memur 35, 5 memur 30, 6 memur 2S 
9 memur 20, bir dosya memuru 25, 
bir dosya memuru 20 bir dosya me
muru 15, 

Maliye müste.,arlığı 
Müsteşar 125, bir muavin 90, Ta

pu ve Kadastro umum müdürlüğü 125 
muavin 80 bir kor.tr .. 1 heyet şefi 70, 
bir baş fen kontrolöıü 80, 3 tapa kon 
trolörü 60, 3 tapu !"kontrolörü 50, 4 
tapu kontrolörü 40, 5 kontrolör mu
avihi 30, bir fen müşaviri 90, bir fen 
müşavir muavini 60, ı,;r rnbe müdürü 
60, bir muhasebe şube müdürü 60, 
bir büro şefı 50, bir büro şefi 40, 2 
büro şefi 50, 2 büro şefi 35, 2 büro 
şef muavini 40, bir fen memuru SO, 
bir fen memuru 40, üç fen memuru 
35, 2 fen memuru 30, bir ressam 25. 
dört memur 35, dört ""' '""'Ur 30, 3 me 
mur 25, bir sicil muhafaza memuru 
35, bir muha'azc: memuru 25, 2 def
terci 15, bir dosya memuru 25, 3 dos
ya memuru 20, 3 dosya memuru 15 

Varidat umum müdürlüğü 
Bir umum müdür 100, bir muavini 

80, bir varidat kontrolör . 60, iki kon 
trolör- 50. 6 kontrolör 40, iki ~ube mü 
dürü 70, dört bUro eh 50, Uç büro 
şefi 40, bir büro şefi 35, bir mua
vin 40, 14 memur 35, 12 memur 3Ö, 
iki dosya memuru 25, iki memur 20, 
iki memur 15 

Emlak umum müdürlüğü 
Bir umum müdür 90, muavini GO, 

1 milli emlak kontrolörü 50, 4 kontro 
lôr 40, iki büro şefi 50, bir büro şefi 
40, iki muavin 40, üç muavin 35, bir 
memur 3r5, 6 meı:::.ur 30, 7 memur 25, 
5 memur 20, bir dosya memuru 25, 
bir dosya memuru 20, 20 dosya me
muru 15 

Tahsilat müdürlüğü 
Bir müdür 80, bir varidat muhasibi 

40, beş bü::-o ~efi 40, liç memur 35, 
9 memur 25, 6 memur 20, bir evrak 
memuru 2S, bir dosya memuru 20, bir 
dosya memuru 20, 

Mülki ve askeri muhasibi m6'uller 
Beş muhasib 60, 10 muhasib 50, 

ıs muhasib 40, 19 muhasib 3S, beş 
muhasebe katibi 35, 10 katib 30, 25 
katib 2s, 25 katib 20. 25 katib 15, 
20 katib 25, 20 veznedar 25, 2S vez
nedar 20, 4 veznedar 1 S, 

Vilayet memurlan 
Bir defterdar 100, ki defterdar 90, 

beş defterdar 80, 7 defterdar 70, 21 
defterdar 60, 21 defterdar 50, bir mü 
şavir 90, iki müşavir 80, 2 defterdar 
muavini 70, 8 malmemuru 20, 25 mal 
memuru 40, 70 mal memuru 3S, 130 
malmemuru 30, 115 malmemuru 25, 

Varidat memurlan 
Dört müdür 80, 6 tane 70, 6 tane 

60, 8 tane 50, 12 tane 40, 21 tane 35, 
20 varidat kontrol memuru 50 50 ta
ne 40, 80 tane 35, 8 varidat ~emuru 
40, 25 tane 35, altı tahsilat müdürü 
70, 5 tane 60, 8 tane 50, 8 tane 40. 
10 tane 35, 25 tane 30. 

Tahsilat kontrol mrmurJan 
10 tane kırk, 40 tane 35, 95 tane JO. 

30 tane 30, 35 tane 25, 35 tane 20, 5 
şube şefi 50, 40 şube şefi 40, 15 icra 
memuru 35, 20 tane 30, 20 tane 25, 

2S tane 20, 25 tahsil kfüibi 35, 35 ta
ne 30, 65 tane 25, 100 tane 20, 150 ta
ne 15, 30 tahsil şube veznedarları 30, 
25 tane 25, 20 tane 20, 15 tane 30, 40 

tane 1 s 200 tahsilat katibi 15, 400 ta 
ne 10, bir muhasebe müdüriı 90, bir 
tane 70, 2 .:ane altmış, 6 tane elli, 14 
tane 40, 14 tane 35, 14 tane 30, bir 
muhasebe kontrolörü 25, iki tane 40, 
beş muhasebe memun 30, 20 tane 2S 
20 tane 20, l O tane muamele katibi 
35, otuz tane 30, altmış tane 25, on 
iki tane 20, 200 tane 15, 200 tane 10 

Muhasebe veznedarlan 
Beş veznedar 30, yirmi tane 25, elli 

tane 20, 125 veznedar 15, 209 vezne· 
dar 10; dört veznedar muavini 20, 4 

tane 15, üç tediye muhasibi 40, beş ta 
3S, 

Zat işleri 
14 tevzi memuru 20, iki türo şefi 

50, beş tane 40, 20 tan\. 35, 30 tane 
30, ıo büro katibi 30, 20 tant 25, 30 
tane 30, 10 tane 30, 20 tane 25, 40 
tane 20, 80 tane 15, 120 tane 10. 

istanaul pul satış muhasibi 
Bir tane 50, bir tane 20, bir tane 

25, iki tane 25, iki ta e 20, 

istanbul a~ verg:si muhasibi 
Bir tane 40, 9 memur 25, 15 tane 

20, bir veznedar 301 

İstanbul muhakemat 
m Ü d Ü r muavinlıği 

Bir müdür 50 bir büro ••. 35, bir 
büro şefi 30, bir memur :fo. iki me
mur 25, iki memur 20, iki tane l S, üç 
takib memuru 25, üç tane 20. 

istanbul sicil müdürlüğü 
Dört tane 80, beş tane 70, beş ta

ne 60 yedi tane 50, on beş tane 40, 
yirmi bir tane 35, 10 büro şefi 30, ıs 
tane 25, 8 tane sicil memuru 40, 2S 
tane 35, 50 tane 30, 150 tane 25, 214 
tane 20. 

Scil memur muavinleri: 
2S tane ... o, 35 tane 25, 40 tane 20, 

Tapu fen memuru 
Uç tane 40, üç tane 35, on tane 30, 

on tane 25. 
Tapu sicil katipleri: 
15 tane 25, SO tane 20, 210 tane 15. 

İstanbul fen bürosu 
Bir şef 35 bir memur 30, üç tane 

25, 3 tane 15, 6 haciz memuru 20. 

Kadastro ve tapu tah
sil k o m i ı i y o n 1 a r ı 

3 müdür 60, dört tane 50, beş tane 
50, beş tane 40, 8 müdür 3S, üç tapu 
hakimi 80, beş tane 70, be:ı: tane 60, 
elli tane 50. 

Beş tane tapu azası 40, 7 tane 35, 
8 tane 30 , posta tapu memuru 15 ta
ne 35, 2 Otane 30; 25 tane 25 

Fen amiri 3 tane SO, 4 tane 40, 5 
tane 35, 8 tane 30, 

Posta fen memur muavini 60 tane 
20; 140 katib 20; 

Gezici memur: 
10 tane 30; 15 tane 25; 25 tane 

20, 10 tane 25; 20 tane 20; 50 tane 
15 

Milli emlik memurları 

Bir emlaki milliye müdürü 60; iki 
tane elli; 20 tane 40, dört tane 35, 

bir muavin 50, beş emlak memuru 25; 
beş tane 20, beş tane 15 

lş bürosu: İki tane 30, dört tane 
25, beş katib 25, on kat.b 20, 1 s ka
tib 15; 20 tane 10 

Borçlar müdürlüğü: Bir daktilo 70 
iki daktilo 60, 

Levazım müdürlüğünde 
Bir daktilo 60; bir fen memuru 100 
Darphane müdürlüğünde: Bir dak

tilo 60; 

Varidat Pul mlidürlüğlinde bir tane 
70, 6 tane 60, milli emlak umum mü
dürlüğünde bir büro şefi (ücret!i) 
bir memur 100, iki daktilo 70, iki ta
ne 60, iki hazine avukatı 150, iki ta
ne 125, iki tane 100 

Bir takib memuru 80, bir tane 70, 
iki tane 60 iki tane 50. 

Hesabat umum müdürlüğü: 
Altı daktilo 70, 7 tane 60, 
Hazine umum müdürlüğü: 
İki daktilo 70, iki daktllo 60, bir 

banka mürakıbı 400, bir tane 300, iki 
tane 250. 

Fenerler idaresi maliye mürakıbı 
150, bir mütehassıs mütercim 200. 

Heybeliada iskeles! 
Eski yapıda, kışın çöküntü 

götüldüğünden Heybeliada is -
kelesi yeniden yapılmatkadır. 
Beton olacak harçla::, çuvalla -
ra doldurularak dalgıç vasıtasi
le denize yerleştirlmcktedir. İs
kelenin bir buçuk aya kadar bit· 
mesi umuluyor. İskele yapılın • 
caya kadar, vapurların yanaşma 
smı kolaylaştırmak üzere eski 
Haydarpaşa vapuru iskeleye 
rampa edilmiştir. 

Yeni vapurlar almak iç in 
Vapurculuk şirketi, tonaj nis

betleri bağlandıö-ı takdirde yeni 
• b 

gcmıler alabileceğini Ekonomi 
bakanlığına bildirmiştir. Slrket 
bu takdirde elinde bulunan \'a _ 

purlardan dokuzunu s:-:ıtacaktır. 
Bunlar, Bülend, Millet Firuzan, 
Seyyar, Selamet, Kırlan6rç, • ·
mit, Yeni Dünya, Feyyaz va _ 
purfandır. Yerlerine ~ veya 
dört yeni gemi alınmo.sı rlüşüııü 
lüyor. Bu takdirde vapurculuk 
şirketinin bütün vapur1arı yeni
lenmiş olacaktır. 

Pilsud s ki 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

Avusturya mağlfıp oldu. 
Yüz yirmi yıl esir kalan Le

histan istiklaline kavuştu. 
Bundan sonra ihtilalci Pil

sudski geride kalıyor tarihte as
ker ve devlet adamı Pilsudski 
beliriyor. Varşova yakınlarına 
kadar gelen bir Rus akınını de
federek Lehistan'ı bu defa da 
komünistlikten kurtarıyor. Bir 
müddet sonra da çiftliğine çeki
liyor. 1926 yılına kadar müsta -
kil Lehistanm devlet makinesi
ni uzaktan seyreden Pilsudski 
parlmantarizmin, kurtardığı ül
keyi anarşiye sürüklediğini gö
rüyor ve bu defa da Lehistan'ı 
Leh politikacılarmm ellerinden 
kurtarıyor. Bu darbeden sonra 
Pilsudski Cumhur Başkanlığı
na seçilmiş ise de askerlerinin 
başından aynlmıyacağını söyli
yerek bu şerefi reddediyor ve 
önce Harbiye Bakanhğma geçi
yor, sonra da kulağa daha müte
vazi gelen, fakat hakikatte Le
histan'ın diktatörlüğü demek o
lan genel müfettişlik ile iktifa 
ediyor. Pilsudski öldüğü sırada 
Lehistan'da bu sıfatı haizdi. 

Leh ulusseveri, gerek Avru
pa ve gerek Lehistan için çok 
nazik olan bir zamanda ölmüş. 
tür. Gerçi Lehistan'm iç du
rumu karışık değildir. Ancak bu 
ülkede henüz istikrar yoktur. 
Lehistan, son haftalar içinde 
yeni bir devlet teşkilatı tecrübe
sine girişmek üzere idi. Bir baş 
yasa hazırlandı. Pilsudski'nin 
ölümü bunun kabul ve hele tat-
bikini zorlaştırabilir. · 

Dış siyasa bakımından da 
Pilsudski'nin ölümü sarsıntılar 
meydana getirebilir. Avrupa 
çok buhranlı günler geçiriyor. 
Lehistan da arsulusal münase -
betlerin düğüm noktalarından 
biridir.Lehistan Fransaya eski 
bir ittifakla bağlıdır. Soviyet 
Rusya ile bir ademi tecavüz an
dı imzalamrştrr. Bir sene önce 
Almanya ile de anlaşmı~tır ve 
Fransa ile olan bağına rağmen, 
bugün, Avrupa'da Alman siya
sasınr gUdfiybr. Bu Alman si
yasasmrn ,eski bir Rus düşrna
m olan Pilsudski'nin ilhamı le 
güdülmekte olduğu herkesin 
malfunudur.Acaba Pilsudski'nin 
ölümü Lehistarf tarafından gü
dülen dış siyasa üzerine nası: 
bi rtesir yapacaktır? 

Lehistan'ın müttefiki olan 
Fransa bir hafta önce Soviyet 
Rusya ile bir aAd im2alamış ve 
Fransız Dış Bakanı Bay Laval 
de Lehistan'ı ve Rusya'yı ziya . 
ret ediyor. Bu ziyaretin Rusya 
kısmı teşrifattan ibarettir. Si -
yasal önemi olan parçası Lehis
tan ziyaretidir. Bay Laval, Le
histan'ın şark lokamosuna ve 
yeni Fransız - Rus anlaşmasına 
karşı durumunu öğrenmek için
dir ki yola çıkmıştır. Garip bir 
tesadüf tür ki Bay Lav al Varşo
vada iken bu suaJlere cevap ve
recek olan adam, gözlerini ha -
yata kapıyor. 

Pilsudski'nin ölümü ile genel· 
savaştan sonra yetişen diktatör
lerden biri tarihe karışıyor. A
caha L e h i s t a n bunun ye
rine başka birisini mi bulacak? 
Yoksa diktatörsüz mü idare e
dilecek ?İstikrarı bir adamrn ha
yatına bağlı gibi görünen bir 
ülkede, o adamın hayattan çe
kilmesi bir sarsıntı meydana ge-
tirir mi? Bir çok siyasal yazıcı
lar, bu sualin öteden beri ara
dıktan cevabrnı belki de Pil
sudski'nin ölümünde bulacak
lardır. Her halde şu muhakkak
tır ki Pilsudski'nin ölümü, Leh 
ulusu için tetafisi mümkün ol
mryan bir ziyadır. Dost milletin 
bu matemine iştirak ettiğimizi 
söylerken, Türk ulusunun da 
samimi duygularına tercüman 
olduğumuza şüphe etmiyoruz. 

A. ŞUkrU ESMER 

Sovyet artistlerinin konseri 
Şehrimizde bulunan Sovyet 

artistleri bugün saat 19 da Fran 
sız tiyatrosunda yük~ek tahsil 
talebesine bir konser verecek -
terdir. Davetiyeler saat 10 dan 
itibaren Istanbul Hatkevi ve 
Milli Türk talebe birliği merke
.zinden alınacaktır. 

Amerikan Donanmasının 
• 

Büyük Manevraları 
Sulh zamanında tek bir adamın kumanda 

ettigi en muazzam deniz kuvveti 

RU 
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Amerikan donanmasmm manevralarma saha olan 
büyük Okyanus ile adaları gösterir harita 

Deniz manevraları sahas ı 

Sulh zamanında asla görül
memiş en muntazam deniz ve 
hava kuvvetlerinin iştirakile, 
Büyük Okyanusta y a p ı 1 a n 
Amerikan manevralarında: 160 
harp gemisi ve 450 tayyare var. 
Bütün bu kuvvetler Amiral J o
seph Majon Reeves'in dört yıl
dızlı sancağı altındadır. Amiral 
J oseph Majon Reeves Ameri
kan donanmasının başkuman
danıdır. 

Bu manevralar, Büyük Okya
nusun uçsuz bucaksız enginle
rinde, Amerikanın garp sahi
linden istiva hattına kadar, ka
yalıklı Aleosiyen takım adala
rından (Alaska) Havay cfdala
rına kadar olan geniş, sonsuz 
sahada cereyan edecektir. Uç 
mayısta başlıyan bu manevra-
lar 10 hazirana kadar sürecek -
tir. Amerikan filosu ikiye (iki 
düşman gibi) bölünmüştür. Bü· 
yük Okyanusun sonsuz suların· 
da Amerikan harp gemileri ilk 
defa olarak harp safı halinde 
bulunuyor. 

Adafarm önemi 

Adaların önemi manevra pla
nı, Alaskanın cenubu garbisin
de bulunan A leuaiyan takım 
adasının ve J aponyaya ait Ku
ril adalarının sevkulceyş öne
mini gereği gibi gösteriyor. 

U nalaska adasındaki: Dutch 
Harbur limanı, muazzam uçak
lara üs olacaktır. Bu kocaman 
uçaklar, bir hamlede Amerika
dan Haway adalarına kadar 
uçan ve duraksız 3 .100 kilo
metre yol alan makinelerden
dir. 

Korkunç bir kuvvet: 

Donanmanın keşif gemileri 
Vis - Amiral Arthur J. Hep
burn'un kumandasındadır. Bü
yük donanmaya Amiral Harris 
Laning kumanda ediyor. Büyük 
donanma San Francisco'dan 
kalkarak Haway adasmdaki 
Pearl Hacbour limanına vara
caktır. 

Büyük Ökyanusta de§;ersiz 
bir adacık olan Midway da ha· 
va yolunda bir iskele haline ge
lerek bi.iyük bir önem kazanmış
tır. Bu adadaki durgun gölcük
ler deniz tayyarelerinin inmesi
ne çok yanyacaktır. Amerikan 
Deniz Bakanlığı bu adayı sev
kulceyş üssü yapacaktır. 

Bu yıl manevraların planı 
gizli tutuldu. Y almz manevra
ya iştirak eden gemilerin adları 
ve manevra sahası bellidir. Ga
L etecilerin bütün telgrafları as
keri sansöre tabi tutuluyor. 

Haway · Aleusiyen adalan -
Puget - Sund müsellesi içinde 
manevralar yapan Amerikan 
donanması, tarihte, tek bir ada
mın emrine verilmis en muaz-\ 
zam deniz kuvvetidir. Umumi 
Harp sonundaki İngiliz donan· 
masından sayıca daha az ise de 
harp kudreti bakımından ona 
üstündür, harikulade bir derece
dedir. 

Hava kuvvet!eri 

Tayyare taşıyan gemilerin 
Başkumandanı Vis - Amiral H . 

V. Butlar'dir. Sancağı üç yıldız: 
lıdır. Amiralin emrinde şu dört 
gemi vardır: Saratoga Lexing· 
ton, Langley, Ranger ... Bu dört 
gemi 271 tayyare taşıyor. Uçak
ların hemen hepsi yepyenidir. 
Bu gemiler arasında Ranger ye• 
nidir ve 125 uçak taşıyacak bü· 
yüklüktedi:r. Bu gemide şimdi 
75 tayyare vardır. Bu gemi 5 
pusluk toplarla ve tayyarelere 
karşı 50 milimetrelik toplarla 
mücehhez korkunç bi~ harp si
lahıdır. Bundan başka bütün 
kruvazörlerde keşif tayyareleri 
vardır ki, bunlar, mancınık ilo 
uçurulur. Gemiye .vinçlerle ah· 
nır. 10.000 tonluk kruvazörlerin 
herbirinde dördc·r ve harp safı 
zırhlılar ile hafif kruvazörlerde 
ikişer veya üçer tane tayyare 
vardır. 8 pusluk toplarla mü
cehhez 10.000 tonluk yeni kru
vazörler şunlardır.: 

Astoria, Minneaıpolis, N ew • 
Orleans, Tuscalooja, San Fran
cısco. 

Manevralara iştirak eden de
niz kuvvetleri şunı.lardır: 12 
harp safı zırhlısı (yekfuıu ı.ı; 
dir), 13 kruvazör (yekunu 15 
dir), 4 uçak taşıyan g1emi, 8 ha· 
fit kruvazör (yeklınu 10 dur), 
25 denizaltı gemisı, 39 yardım
cı gemi, 11 mayın gemisi. Buna 
hava kuvvetlerini de katarsa
nız, dehşetli kuvvetin derecesi
ni anlarsınız. 

Gözler Garbadikill 

Amerika deniz kuvvetlerin
den en büyük kısmının Ôkya• 
nusta toplanmış olması, Birle
şik Amerikanın gözleri g)lrba 
dikili olduğunu gösteriyor. Bil· 
yük Ôkyanusa verilen ehenxni· 
yet, alınan başka tedbirlerden 
de anla§ılıyor. Bir mütehassıs 
heyeti, Aleusiyen adalanru.rt 
haritasını yapacaktır. Pea:rl 
Harbour'da deniz ve hava üsü 
yapmak için 14.700.000 İngiliz 
lirası tahsis edilmıştir. Puget 
Sound'da doklar inşası için 

4.500.00~ İngiliz lirası, San o;.. 
ego'daki sevkulceyş üsünü bü-
yütmek için 2.600.000 İngiliz 
lirası sarfedilecektir. 

General A li 
Hikmet 
Anka~ 13 (Hususi muha9İ" 

rimiz bildiriyor) - Generaı Alİ 
Hikmet tekaüt olmak için müra 
caatta bulunmuştur. Kısmi se
çimde partinin kendisini sayla" 
namzedi göstereceği haber ve • 
rilmektedir. 

lzmirde sigara 
Kiğıdı kac;akcı r ığ ı 

lzmir, 13 (Hususi muhabiri" 
miz bildiriyor) - Burada siga' 
ra kağıdı kaçakçılığı yapan bıl' 
şebeke yakalanmıştır. Bunla' 
arasında sabıkalılar vardır. 

·10 2700 kilo yaprlmrş, 672 k~ 
işlenmemiş sigara kağıdı tle 
151 kilo defter kapağı buluJ1d'" 
muştur. T ahkikat devam e 1

" 

yor. 
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Büyük Okyanusta isyan 
Ateşi: Filipin 

~ı~ zetk Doğuda, Hindi Çini 
~~ karşl6ında, Filipin adını 
"fakJı an Yedi bin kadar irili 
ta1t.n Parçadan müreldtep bir· 
Qt • • ada vardır ki, volkanik 
p~ı, ~~. sık kızgın lavlar 
ateıi ~.ugu gibi, halkı da isyan 
cı ıçınde arasıra, çalkanıp et:: .. Başl~ca üç büyük adada 
12 nti}" Mındanao, Palaoun) 
t~ Yon nüfusu barındıran bu 
dir.~kl~ üstü ve altı zengin
lik 00 hın murabba kilometre· 
IUp ~asında türlü ırklara men
kr' annakanşık bir halk ya· 
lneİ />s.sd yerlisi Negr:t:ıs'ler, 
tib·~ eşerek bugün kaybolmuş 
ffi~ .r • Halkın çoğu Ma • e, 
.\ıxı ti~, Çinli, Arap, J aPOJlyalı, 

'tikah ve İspanyoldur. 
e:raz tarih 

~~ patlıyan is;;;ın iç yü
İçin u gereği gibi anlatabilmek 
~lA~aca coğrafik ve tarihsel 
Cltf. l.&lllat veriyoruz. Bu adalar, 
~· 1521) de Magellan ta
~iia an keşfedildi. Ispanya 

t~lekesi oldu. İspanya Kı
Fılip'in adile anıldı ve anı· 

~· İspanyollar, 230 yıl hü
•ggs sürdüler. 10 BirinciJ,cinun 
btı tarihli Paris Muahedesile 
~alan Birleşik Amerikaya 
Iet· tılar. ö zamandanberi Bir· 

ik Amerikanın idaresindedir. 
Filipin halkı, yabancı boyun-

a ğuna karşı, eskidenberi 
Ptığı isyanlarla meşhurdur: 
l - 1896 - 97 de Tagal'ler ile 

,~ezler, lspanyonllara karşı 
._ .. klandılar. İspanyollar genel 
gışlama ve ıslahat vadile is

durduraıbildiler. 
2 - 1901 de halk, Amerikaya 
. ı ayaklandı. Ahali tam bir 
klal istiyordu. Birleşik Ame-
, bu isyanı, ıiddet ve kan 
de boğdu. Sonra hayli ıala
ve yenilik yaptı. Ancak, 

liler memnun kalmadılar. 
merikahlann idare şekli şu 

• Amerikalı bir genel ilbay 
kuvvetini elinde tutuyordu ' . 

Afıalinin seçtiği saylav ayan 
meclisi teşri kuvvetini temsil 
ediyordu. Son zamanlarda Ame 
rikablar, biraz daha ileri gide
rek bu adalara bir temel yasa 
verdiler. Memleket ve halk ol
gunlaşınca on yıl sonra istiklal 
vereceklerini de vadettiler. 

Sakdal isyanı 

Son isyanın başlıca sebebi: 
tam istiklal bekliyen halkın 
inkisara uğramasıdır. Tam is • 
tiklil istiyen halk, şian, müf
rit bir ulus s e v e r 1i li k olan 
yerli Sakdal partisinin işa
retile ayaklandı ( 2 Mayıs 
1935). Sakdalist'ler, arazinin 
çiftçiye dağıtılması prensipine 
dayanan hür ve müstakil bir 
rejim istiyorlar. Fırsat bekliyen 
Sakdalist'ler, Amerikalı vali ve 
kumandanın adadan ayrılmış 
olmalarından istifade ettiler. 
Ahaliyi çarçabuk ayaklandırdı· 
tar. İdare merkezi olan Manille 
şehri üzerine şiddetle yürüyüşe 
başladılar. Ancak, jandarmanın 
demir pençesi, bu hürriyet ve 
istiklal aşığı, ateşli isyancıları 
merhametsizce ezdi; halka kar
şı ateş etmekten çekinmedi. 
Bir gece içinde yerliler yüzden 
artmk kurban verdiler. Birçok 
yerli şefler tevkif edildi. Bu 
hürriyet ve istiklal deprenmesi 
de bir defa daha ve az zamanda 
kan ve ate§ içinde boğuldu. 

Arsıulusal önemi 

Bu ayaklanmanm arErulusal 
bakımdan çok önemi vardır. 
Amerikan - Japon rekabetinin 
Büyük Ökyanustaki mihverle
rinden biri bu adalardır. Bura
larda Amerikan bayrağı dalga
landıkça, Büyük Ökyanusun ba 
tı kıyılannda Japon hakimiyeti 
mutlak olamaz. Bu bir dikendir 
ki, çok gözlere batar. Ayaklan
maların iç yüzünde, dıştan ge
len propaganda ve teşviklerin 
de yeri olsa gerektir. 

Yusuf Osman BUkUlmez 

ceh Peker'in Beyanatı 
[Başı 11 inci sayfadadır] 

t tesebbüsün s e r b e s t 1 mayenin dar bir mmtakacla a • 
1-; uğu,, fakat umumi menfaat- kar ve irat getirici binalara tah
~ nok~asmclan g~rek olan h~r sisi yerine geniş mmtakada yurt 

nomık teşebbuste devletin . . .. . 
ı>ıc-,ık ah lih' . . taşa yuva tcmırun gozetliyonız. 

.u s a ve sa ıyetını a- Bil "k k d 1 bulunduruyor Devlet kendi yu 8 ar, epo ar, apartman-
Pacak ve kurulma. t 'k lar sahiplerine kredi venniyerek 

sını eşvı yurdd 1 k üs .. • 
hiına t · ~ · d'. tr' · k aşı yuva ama tun ış 

ı.._ ye e tıgı en us ıyı on yıl aktır (Al"-l ) 
~l>l edecektir. sa ac • ~ ar. 

.. .\rkaciaııar, Türkiyede husu· Arkadaılar, proğrammuzm 
~ .. ~bbüslere bırakılmış her zaten özünü söyledim. Parti hü· 
~ bir iı yalnız teşebbüsü a- Idimetinin kendisine önemli bir 
ı~ kabiliyetinde kuvvet a- iş edindiği, Türk köylüsünü top 

büyümüyor. Türkiye güm raklandmnak işine de yeni prog 
aı.._ - .~Pılanıu büyük duvarlarla ramda yer veriyor. Bunun için 
~U§tür. • hususi istimlik kanunlan yapıl-

>4iUi . . . · · masıru göz önünde tutuyoruz. 
' aanayu ilerletmek ıçın · ka 
'kola~lığı ve her imkinı te _ Tabiidir ki teşkilitı esasıye -
>a.:.etıJuştir. Devlet bütün bu nunu icap ederse diğer kanunlar 
~~arla beslediği ulusal en· buna göre düzeltilecektir. 
~~ kontrolsuz çalışma ile Şimdiye kadar söyledı1derimi 
lb.~ iatianıar etmesine kaytısız biribirine ekleyip parti siması
~- Türkiyede ticaret ser mn bir cephesini gösteren 
'ı ~rııun Yanlış anlaşılmama- işlere toptan bakınca ulumcu 
~ de bir noktayı izah edece va-fmumı mükemmeliyeti yuva 

l\oo-~da . 1. - . bağı ile, toprak bağı ile aileci 
oı.•tUU ticaret serbest ıgı 

>e Cibi kalıyor, Fakat serma hüviyetimiz birden görünür. 
~ Türkiyede yurtdaş yuva sahibi 

~ latiJı ~~caktır. Rasy~ - olacak, ev sahibi olacak, Türk 
ı'tiııat aaı ıçın sermaye teknige vatandaşı toprağında sahih ola-
lf~CCektir. cak ve çifçi topraklanacaktır. 
~ b· çabşmıyan sermaye -
'Ulıaye ve teşviki mevzuu (Alkışlarl· 
~~ Nihayet bütün bunların ye-

~~~ıaı:, bu bahsı daha kftnu olarak Türk ulusu toprağı 
teçı~tnıadan kredi bahsine na, işine, yuvasına bağlı olarak 
l>t~"lll. krediler için yeni her türlü ze"ıirli rüzg1rlard-n 
~. 'l'atbi~ ın~im noktalar var ve zararlı da"ı"lcı fikirlerden 
~ ~at ılerledikçe toprak telkinl .. rd~n korunmut olacak· 
t~t 'ahi~ beraber her küçük ur. (Allaşlar). 
~ her 1

' CSnaf balıkçı, sün· [Gazetemizi mek'neye ver· 
~ ~ kolu kendisi- dil)imlz zamana kadar nut· 
' ~tartlar içinde kredi kun 8 0 n u allnamam19b. 

~~kk~1;e == Bunun için dercedllemedl. 
iL:.~. Mevcut dar ıer- QzUr dllerlz.] 

Dilek Komisiyununda 
Bundan sonra maddelerin o • 

kunmasma başlanmıştır. Evve. 
li söz alan Refik Şevket sözle· 
rine şöyle başladı: 
"Arkadaşı~, Perşembe günü 

için en büyüğümüz Atatürk ge
çen dört senenin millet hesabı
na yapılan işleri Partimize vu
kufun, ihatanın, bilginin ve mil
let sevgisinin en hararetli heye
carua bidirdikten sonra yürek-
1 erimizde eksik;.alan uuygular. 
kafalarnruzda tamamlanmıyan 
fikirler, istikbale ait olan ümit
ler perçimlendi, kuvvetlendi. 
Her birimizin mevcudiyetinde 
ona zaten mevcud olan ebedı 
minnet duygularımızı arttır · 
Sözüme başlarken o minnet duy 
guları her birimizin . . 1,;ıdenıı. 
de şu anda bir elektrik cereya
nile tek ,.. • ·ak carptığını bildi
ğim ve sizin de hissiyatınıza ter 
cüman olduğuma emin olduğum 
için büyük Atatüı~ün huzuruı. 
da ifade etmeği vazife bilirim. 

Al'ka;.şlar, hepimiz onun bi· 
ze çizd-ri yolun ~ · sadık, çok 
vefalı ve candan kovalayıcısıyız 
Atatürkün verdi~i izahat içim:_ 
çok mütevaziane ifadelerle heı 
birimizin ~önl Ld iz Lrak'-. •• 
sözlerinden bir tanesini hatırlat 
mağı isterim: 

"Size yapılacak işler hakkın. 
da progr:ımımızı sundum. Tak
.;ir ve tasvibinize arzetiiyorum. 
Vereceğiniz direktif dairesinde 
hneket edeceğiz.,. kaydı vardıı 

Arkadaşlar, kendisinden di • 
ıektil alan bir millet huzurunda 
direktif veren zatın tevazuu he
pimizin, eğer varsa, v:zrlık iddi-
asının ne 1: boş oiduğuna e. 
ahliki, en ulusal ve en fazileti: 
bir misal teşkil eder.,, dedi ve 
bravo sesleri arasında çok alkış· 
landı. 

Refik Şevket bundan sonra 
programı tahlil etmeğe başlıya
rak saylav intihL JJ maddesilı: 
hakimlerin istiklali maddesinin 
daha an !aşılır tarzda yazılması
nı istedi. 

ilk tahsil 
Kazım Nami ilk ta~ s:ıin l:eş se 

neaen yedi •eneye~ 
istedi. İzmir murabbası Dr. Ki• 
mıran esnaf birliklerinin bugiL-ı· 
kil vaziyetinin bir çıkmaza gireli 
ğini, bunların bir an evvel ısla· 
hı için maddenin ona göre değiş 
tirilmesini istedi. 

Emin (Eskiıchir) devletçilik 
maddesi hududunun daha vazıh 
bir surette çizilerek f erdlerin 
hangi işleri yapabileceklerinin 
ve devletin ne dereceye kadar 
devletçilik yapacağının daha iyi 
anla§llır ıekilde yazılmasını is
tedi. 

Ferid Celil encümen namına 
sorulan suallere cevab verdi. 
Aka Gündüz program encut"ıe • 
ninin maddeleri çok iyi tesbit 
ettiğine kani olduğunu, aynen 
kabul edilmesini teklif etti. 

Bundan sonra türkc;ehştiril -
miş maddeler okunarak aynen 
kabul edildi. 

Kurultay yann sabah saat on
da tekrar toplanacaktır. Yarın
ki toplantıda nizamname encü
meninin tetkik ettiği nizamna -
me taslağı konuşulacaktır, 

KUHUr l9'erl 
Ankara, 13 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - Partinin Bü 
yük kurultayının Dilekler ko -
misyonu dün gece sabahın dör
düne kadar ara vermeden top • 
lantısma devam etmiştir. Bu 
toplantıda Kültür Bakanlığı ile 
ilgili . ~ekler görüşülmüş ve 
her bın hakkında Kültür Baka· 
nının verdiği izahat dinlenmiş
tir. Görüşmeler çok hararetli ol· 
muştur. 

Bilhassa ilk tedrisat meselesi 
üzerinde durulmuş, ilk tedrisa -
tnnızm ihtiyaçlara tekabül ede
me<liği ve bu meseleye kökün • 

[Başı 1 incide] 
den bir hal şekli bulmak lazım· 
geldiği noktasında ısrar edi)miş 
tir. Ancak bütçe darlığı kadar 
muallim azlığının da bu büyük 
davanın halline engel oluuğu 
anlaşılmıştır. Kültür Bakanı mı 
ifadesine göre 18 milyona ya -
kın nüfusumuzun okutulacak ço 
cuklannın 1,800,000 olması la -
zım gelirken ancak üçte biri olan 
600,000 i okutulabilmektedir. Bu 
münasebetle dilekler arasında 
bulunan ilk tedrisatın müvaze -
nei umumiyeye alınması mese -
lesine de temas edilmiş, fakat 
bunu temin için devlet bütçesin
rlen bu işe senede hiç olmazsa 
30 milyon lira tahsisi gibi bü • 
yük bir fedakarlık yapmak la • 
zım geleceği görülmüştür. 

Dilekler arasında orta okula 
isteyen elliden fazla şeh1r ve ka 
sabaya gelince, bu arzuların ye· 
rine getirilmesine imkan olma
dığı neticesine varılmıştır. Mev· 
cud okulaların idamesini temin 
için Devlet bütçesinden ayrılan 
paranın ve elde bulunan mual
limlerin ancak bunlara kifayet 
ettiği ve hatta bazı okulaıar kau 
rosundaki muallim boşluğunu 
tamamlamak için muallim bulu· 
namadığı anlaşılmıştır. Mual • 
lim bulamamak meselesi ise iki 
noktada iz::ıh edilmiştir: Biri, 
bu mesıcğe ra~oet euumeuı~ı. 
diğeri muallim olmak evsafını 
haiz kimselerin azlığı. Bu mev
zu görüşülürken bu derdi önle
mek maksadile orta tedrisat mu 
allim ·erinin barem k:ınununa ta 
bı oıara.I.{ maa~ aıabu.melerını te 
min için hü!-.umetin kamutaya 
kanun teklif edeceğini Kültür 
Bakam söylemiştir. 

Komisyon müzakerelerine iş
tirak eden kurultay üyeleri Kül 
tür bahsinde en kısa zamanda 
geniş bir hareket yapmak lüzu
muna işaret etmişler ve: 

"Kolay bir usul bula ım. Co · 
cuklarnr.ızı ,fa':at he s ni ckllta 
um.,, kanaat ve ar.zLiswıu iz.ıar 
etmişlerdir. Hatta bir aralık İz
mir mümessili avukat Münir de
miştir ki: 

"Harb zCJTtanında vatan mü
dafaası ne derece ehemmiyetli 
bir İ§ ise Kultür iti de bıaun 
için en başta sayılacak ehemmi 
yetli bir işt'r. Bana sorarlarsa, 
mahkemeleri mi kapatalun, mek 
tep mi açalun? Mekteb açılsın, 
derim.,, 

Komisyonda Kültür işleri et· 
rafındaki görüşmeler bu işin ku· 
rultay genel heyetinde heyecan 
b ve hararetli münakaşalara 
mevzu teşkil edeceği kanaatini 
vermiştir. • 

Komisyon buaiin XiTleden l"V· 

velki toplantıc-ında z·raat B n
kas:Je ilgili di' ekleri görüş
müştür. Toplantıda bulunan 
bankımn genel dirt"ktörü Ke -
mal Zaim mütalealanm söyle
miş, neticede şu dileklerin yeri
ne getirilmesi lüzumu anlaşıl -
mıştır: 

ı - Çiftçilerin tediye vaziyet 
terinin gözönünde bulunarak 
çiftçinin bankaya olan borcunun 
uzun vadelere bağlanması ve fa
izinin indirilmesi. 

Banka genel direktörü bu di
leği kabule değerli görmüş ve 
karara varmak için bunu hüldi
mete teklif edeceğiı.i söylemiş
tir. 

2 - Şuh, veya sandrk acılma 
sıru isteyen mahallerde ba rıl:a, 
seyyar ajan tertıbatı ycıpacak · 
tır. Bu ajanlar para isteyen çift· 
c;ilere banka usulüne göre para 
vercekler ve bankaya borcunu 
ödemek isteyen çiftçilerden tah 
silit yapabileceklerdir. Dilek 
komisyonu çabşmalanru bitir -
miştir. Komisyon raportörü ra
poru hazırlamağa b~şlamıştır. 
Rapor ve dileklerin genel heyet 
te görüşülmesine çarşamba gü
nü baslanacaktır. 

Kredi Ve Satış Kooperatifleri 
A~ra~.13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - İktisat encü _ 

~~· l bu~ Ekonomi Bakanı ~al l3ayar ve ticaret umum mil
d~ ~~ H~ın humrunda toplanarak kredi ve satış koope 
ratifı teıkili liYihalanm müzakere etmiştir. Bu iki layiha meclis
ten çabuk çıkacaktır. 

Uzüm ve in~ir i~erimizi teşkilAtlandırmak için tetkikat yap -
~ ~e bmire gıden umum müdür muavini Sallhaddinin reis 
liğ~deki heyet tetkikatını bitirmiştir. Yakmda bura~a döne -
cektır. 

-
Yunan Kabinesi Dün Toplandı. 
İntihabat işlerini Görüştü 

Atina, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Başbakan Çal· 
daris intihabat hakkında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Muhalif partilerin intihabata girmelerini kolaylaştırmak 
için hükumet intihap gününün l hafta tehirine, divanıharplerin 
yarından itibaren kaldınlmasma karar vermiştir. Muhaliflerin 
memlekette normal hayatın yerleşmesine yardun etmek için hü
kumetle beraber çalışacaklanru temin ederim.,, 

Kabine bu akşam saat yedide toplandı. İntihabat ve divanı 
harplerjn kaldırılması işlerini görüştü. 

••• Dış Bakanı Viyanaya Gitti 
Bükreş, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Türkiye Dq 

Bakanı Tevfik Rüştü Aras bu gece Viyanaya gitmiştir. 

• •• Rumen Meclisinde Türkçe 
Bükreş, 13 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Dün mebu~::ın 

meclisindeki kabul resminde Balkan konseyi mnrahhaslan k~n·H 
lisanlarile alkışlanmışlardır. Nutuklar sonunda saylavlar heyeti· 
mizi türkçe: "Y aşasm Türkiye,, seslerile alkışlamışlardır 

Bükreş Konferansı 
Bulgarların sllAhlanmasına müsa
ade edilirse Türkler de Boğazları 

tahkim edebilmelidirler 
A tinada çıkan Kathimerini 

gazetesi Balkan antantı Bükreş 
konferansına hasrettiği bir ma
kalede diyor ki : 
"MağlUp milletlerin tekrar si

lahlanqtası, ilk bakışta görün • 
düğü gibi Avrupanm emniyeti 
için esasen o kadar tehlikeli de
ğildir. Balkan antantına dahil 
dört devletin sulh kuvveti, 700 
bin kişidir. Halbuki Bulgarların 
sulh kuvveti 50, nihayet 100 bin 
kişiyi geçemez. Harp zamanı, 
nisbet, bir kat daha Balkan an
tantı lehinde olur. Silihlanma 
işinin öteki yönü bambaşkadır. 
Bu iş gizli bir t-k'lll arazi talep 
!erini ifade ettiği içindir ki ö
nemi' bir mfnası vardır. Evvel· 
ce, Balkan devletlerinin, antan
ta girmiyen devletlere yaptık • 
lan teklif malumdur: 

"Bizi birleştiren paktlara gi -
riniz, &una. aynı ve müaavi hak
larla sirebilininis. Jateneais 
sonra aillhlarmızı arttırabilir -
siniz. Antant, emniyetinizi ve 
haklanmzı kifil olduğu için 8İ· 
lihlanmağa bile ihtiyacınız kal
maz. Bunun için biricik şart: 
bugünkü arazi istatükosunu ta -
rumanızdır.,, 

Bu makul ve Samimi teklife 
bulgarlar red cevabı verdiler. 
Her türlü şüpheleri haklı gös
teren bu vaziyet karfnmıda ıulh 
ve emniyetlerini muhafazaya ça 
hşan Balkan devletlerinin tuta
cakları yol aşikirdır. Küçük an. 
laşma ile Balkan antantmm gi. 
disi aynı olacaktır. 

Bulgarların silahlanmada 11-
rar edişi lngilterenin işine gel
miyecektir. Bulgarların silih -

Laval 
Rusya ya 

Moskova, 1J (A:A. )-Laval, 
smır istasyonu olan Nekoreloe
ye gelmiş, orada Fransız elçisi 
Alfan ile Litvinorun bir mümes 
~ili tarafından karşılanmrtşır. Is 
tasyon Fransı= ve Sovyet bay . 
raklariJe donatılmışt .. 

Paris! 13 • >\.) - "Temps' 
a "~tesı yazıy.: . 
Laval ve " :k ara: .n~aki ko

r. uşmalar, ftvnıp' :.ikası ala. 
nmda her iki hükumetı .. elbirli 
~i yapmasına bir dereceye ka . 
dar engel olan Fransız - Leh 
münasel:rwtlerindeki anlqama • 
mazlrklan gidenneğe muvaffak 
olmustur. Lehliler bütün, Fran· 
sız - Sovyet anlaşmasmm Fran· 
sız - Leh itilafuu, ve Leh - Rus. 
Leh - Alman ademi tecavüz and 
'-:ıc;m~larını değigtirmlyeceğin< 
1<anidirler. 

Varşova konuşmalannm. Do
~u A vrupasmm emniyetini sağ· 
1~mlutı~ağa matuf kollekti' 
bir ademi tecavüz ve istişan 
-dta~~asmm imzalanması ilr 

neti"f'1,.neceğini oranlamak mi' 
mkiindür. 

Moskova, 13 (A.A.) - LavaJ 
ile refakatindeki zevat buraya 
gelmi§tir. 

lanmasma müsaade edilirSfl 
Türklerin boğazlan tahkim için 
ileri sürdükleri haklı talebi de 
kabul etmek lizmı gelir. Bunun 
içindir ki, Bulgar talebine karşı 
lngilterede bir akaülimel ola • 
caktır. 

MaIQmdur ki, Türkiye, Lau • 
sanne muahedesinin askeri hü
kümleri liğvedilmedikçe, hudut 
lan haricindeki kuvvetlenn 
(Bulgar ordusu) fazlalaştml -
masma asla müsaade etmez. 
Türkler, haklı olarak düşUnü -
yorlar ki, Bulgarlar silihlanmalc 
ta serbest kalırlarsa sulh zama
m 70.000 ili 100.000 ve harp 
zamanı 600.000 kişilik bir kuv
vet çıkarabilirler. Trakyanın 
askerlikten tecrit edilmiş mmta
kası ile Boğazlar, bu şartlar al
tında nasıl müdafaa edilebilir? 
Bütün Balkan devletlerini ali -
kadar eden bu mı.ele baklanda 
.Upbaisdir ki, bul kararlar ah· 
nacak, ve bir mtifterek hareket 
programı çizilecektir. Silihlan
ma meaelesile alikuı Afikir o
lan bu meselenin Balkan kome
yinde Türkiye tarafmdan orta • 
ya atılacağı muhakkaktır. 

Konseyde paktlar da göriişil· 
lccektir. Bu arada, Akdenis 
paktının eskisinden daha genif 
bir şekil alacağı tahnµn olunu• 
yor. Eğer bu pakt akdedilecek 
olursa buna Romanya da gire • 
cektir. 

Roma konferansında Balkan 
antantmm vaziyeti küçük an • 
taşmanın aynı olacaktır. Bu va
ziyet, Bükreş konferansında bü
tün tcferrüatile tesbit edilmiı o
lacaktır. 

Midilli Asileri 
Muhtelif hapis 
Cezalarına 
MahkQm oldular 

Atina, 13 (Hususi muhabıri· 
mizden) - Midilli asilerinin 
muhakemesi bitmiştir. Akdenia 
süvari alayları kumandanı gene
ral Gulipanos beş sene ağır hiz
mete, Midilli mebuslan beşer 
sene hapse, diğer suçlula• da 
daha hafif cezalara mahk1lm e
dilmişlerdir. 

Katimerinf gazetesi Midilli 
metropolidinln isyan hareketini 
tasvip ettiği ve isi A verof Jemİ· 
sinin kumandanma ziyafet verdi 
ii ortada durup dururken Sen 
Senyodun bu metropolidi mah • 
kilin etmediğinden ıikiyet et
mektedir. 

Veninfo• 6ld0rtUm~H 

Atina, 13 (Hususi muhabiri
mizden? -:- Burada çıkan Tipos 
gazetcsı bır baş mak.1 e~inde 
~cmleketin kurtulması için Ve
nızelosun öldürülmesinden bat
ka çare kalmadığını, milletin bü 
tün Yunanistanı kurtaracak fe
daileri beklemekte olctutwıu 
yazıyor. 
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Baymdır - MamUr 
Baymdırlık - 1 - Mamüriyet 
2 • Nafıa 
Bayındmnak - imar etmek 
Anadolu eski tarihlerde bayındır 

bir illke idi. 
Anadolunun, eski ve yeni bütün 

bayındırlığı Türklerin eseridir. 
Anadoluda Selçuklardan sonra 

esaslı bayındırlık işleri görmüyoruz: 
Selçuk taş, kubbe ve tonozlann pe
şinden Cumuriyet betonu geliyor. 

Biz kendi yurdumuzu baymdırrna
ğa uğraşıyoruz. 

Yeni bir kanunla, bütün devlet ya
pı işleri, Bayındırlık Bakanlığına bağ
lanmaktadır. 

• Tapınç - ibadet 
Ozvemıek - V cldmefı etmek 
Umsa - Hurafe 
En büyük Tapınç bir ülküye özver

mektir. Urasalarla avunmak devri 
~eçtL 

Anıt-Abide 
Kazı - Hafriyat 
Yda- Harabe 
Bütün Anadolunun °~!'.. ve üstü, 

yalnız Türk anrtıarı ile doludur. Bü
tün kazılarda kendimizi arayıp bulu
yoruz ;bütün yıkılar bizimdir. 

Fakat, şimdi, hepsinin üzerinde, 
Cumuriyet yapılan, ilk güneş gibi, 
ı;öküyor. 

• '.Aynksm - Acayip (eı::centrique) 
Ozgün -·Şahsi, mümtaz (Origi

nal) 
Osmanlıcada excentrique kelimesi

nin karşılığı yoktu. Şimdi biz onu ay
nksın kelimesi ile pek iyi anlatabili
yoruz. 

UslUbta özgünlük ne kadar yüksek 
bir vasıfsa, ay.nksmlık o kadar gülünç 
bir hafifliktir. Yalnız yazıda ve söz
de değil, bütün yaşayışta özgün ol
mak güç olduğu için, başkalarına 
benzemekten kurtulmak istiyen genç
lerimizin, sık Slk, ayrıksınlığa saptı
cmı görüyoruz. 

• ,Tansık - Acayip, harika (mer
veille) 

Dünyanın yedi tansığı neler oldu
ğunu biliyorsunuz. Eğer size. bu as
rın en büyük tansığı ne olduğunu so
rarlarsa, hiç düşünmeksizin, 

- Türk kurtuluşu l diyebilirsiniz. 

• Evgin - Müstace1 
.E. veeon - Adil 
Ira- Seciye 
Ongörü - Basiret 
Şu çatlak ayınlı iki arab kelimesi 

karşısında, düz ve keskin, Türk keli
melerine bakınız. Arabçaları sanki 
hamurdan yuğurulmuştur: evgin ve 
evecen, Türk ırası gibi, çelikten dö
külmüştür. 

Türk devriminde her şey biribirin
den evgindir: fakat hiç biri eveccnli
ğe gelmez. 

Biz. beliti tezcanlıyu;; hiç bir za
man evecen değiliz. Evecenlikte ön
eörüyü kaybetmek tehliksi vardır, 
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~ciz - Eksin 
Aciz - Eıkr.in!ik 
Aciz duymak, aciz kalmak -

Eksinmek 
lrde - irade 
Dvrim, eskinlerin işi değildir. En 

büyük eksinlik, irde eksikliğinden 
gelir. 

Devrimciler, büyük zorluklar kar
fısrnda, eksinmek değil, şevklerini 

.. TAN " m tefrikası ı 22. 

Edgar Wallace 

köpekleri odanın içine yay11rna
ğa başladı. Hatta, boruya isti -
kamet verdiklerini de tahmin 
ederim. 

Yale masanın üstüne çıktı ve 
delikten içeriye baktı: 

- Evet, dedi, buradan yata
ğın başucu görünüyor. !yi isti -
kamet verilmemiş bir iki sabun 
köpüğü yorgana, yatağın kena
rına isabet etmiş. Fakat bir ta
nesi de uyuyan adamın yüzüne 
rastgelince, derhal öteki dün • 
yaya gitmesine kifayet etmiş. 
Olümün de pek ani olduğuna 
eminim. 

Parr hayretle dinliyordu. De
ji ki: 

- Fakat biz odaya girdiği -

iÇiN DERSL 
arttırmalıdırlar. 

• Adap - Edevlcr 
Adabı muaşeret - Yaşama töreni 
Tören - Merasim 
Adabı umumiye - Utsal törü 
Törü - Orf ve taamül 
Yetki - Salahiyet 
Törütüm - Teşri 
Törütgen yetgi - Salahiyeti te§-

ruye 
Törümlü - Meşru 
Törümsüz - Gayri meşnı 
Adabı erkan - Yol yöntem, sıra 

saygı 

Deyim - Tabir 
Terim - Istılah 
Uyum -Ahenk 
Edep kelimesi türkçedir: fakat 

adap karşısına onun aslını aldık: 
c:devler. Çünkü herhangi bir işte 
adap. edilmek lazım gelen şeylerdir. 
Ödenmek lazım gelen şey, ödev (va
zife) olduğu gibi, edilmek lazım ge
len şey de, edevdir. 

O halde diyeceksiniz, adabı mua
şeret karşılığı olarak yaşama cdevle
ri de diyebiliriz. Yalnız bu kadar de
ğil, geçim edevleri deyimini de kul
lanabilirsiniz. Fakat asıl terim yaşa
maj törenidir. 

Adabı muaşeretteki yumuşak ve 
gevşeklikle, yaşama töreni'ndeki kes
kin ses oyununu lcyaslayınız. 

Tören 1 merasim'den yalnız daha 
güzel değil, daha asil, anlamı daha 
yerinde bir kelimedir. Merasim'in ne
reden geldiğini ve ne demek olduğu
nu bilmezsiniz. Fakat Tören size he
men Türe'yi hatırlatacaktır. 

O zaman Törümlü'nün nasıl meş
ru anlamını karşıladığını da sezecek
ı;iniz. Meşru karşılığının şeriat yeri
ne Türk Türe'sine benzemesinden 
daha tabiiğ ne olabilir? 

Törütgen yetgi, işte size, çocukla
rınıza bir türlü anlatamadığınız, ve 
söyletemediğiniz salfıhiyeti teşrüye

nin karşılığı l 

Parti programının bir maddesinde 
şunu göreceksiniz : "Kamutay törü
tÜin yetgisini, doğrudan doğruya, 
kendi kullanır!" Kamutayın törütüm 
yetgisinin ona ne gibi haklar vermek
te olduğunu yurd bilgisi kitablarında 
görürsünüz. 

Aramızda, ut:ı.nmnk kelimesini 

bilmiyen yoktur. lşte ut bu kelime
nin köküdür. Adabı umumiye bir sos
yetenin ut örf ve taamüllerinden baş· 
ka nedir? Utsal törü her memlekette 
ve halka göre değişir. Utsa! törü'niln 
hiç bir memleket ve halk için değiş
miyen bağzı esasları da vardır. 

Törümlü ve törümsüz sözleri meş
ru ve gayri meşru kelimelerinin terim 
olarak tam karşılığ;dır. Fakat kullan
ma dilinde biz yolfu ve yolsuz keli
melerini de, gene bu arab kelimeleri
ne karşı kullanmaktayız. 

Adele - Kası 
Eğitim - Terbiye 
Beden eğitimi ile kasılarnuzı kuv

vetlendiriniz. 
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Tüz~ - Adalet 
Tüzel-Adli 
Sosyal - içtimai 
Orıhon anıtlarında tüz adil anlamı

na gelir. Kılavuzda adalet karşılığı 
bu kökten alınmıştır: Tüze 1 

Kamalizmin de düşündüğü bir sos· 
yal tüze vardır: Bunun ne olduğunu 
anlamak için parti programına bakı
nız. 

Cumuriyetin ilk işlerinden biri, 
Tüzel usulleri kolaylaştırmak ve kı-

miz zaman hiç bir koku duyma
dık. 

- Çünkü gaz havadan ağır 
olduğu için odanın zeminine sin 
rniş bulunuyordu. aBkmız. 

Bir kibrit yaktı. Kibrit iyice 
tutuşunca, yavaş yavaş zemine 
doğru indirdi ve yere bir santi -
metre kalınca kibrit birdenbire 
söndü. 

- Şimdi isterseniz, evi bir 
defa dikkatle gözden geçirelim. 

Hususi dedektifin bu buluşu 
resmi polisler üzerinde o kadar 
iyi bir intiba hasıl etmemişti. 
Cünkü onlar başkalarının mu • 
;affakiyetlerini pek çekemez -
ler. Bunu Yale de anladı. Ve az 
sonra yorulduğunu bahane ede
rek evine döndü. 
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Flush neler anlatıyor? 

Parr evin her tarafını iyice a
radıktan sonra, Flush Barnet'yi 
sorguya çekmek için karakola 
gitti. 

Çaldığı şeyler komiserin ma
sası üzerinde duruyordu: Yü -

salaştırmak olmuştur. 

Eşit - Mü~avi 
E itik - Müsavat 
Ö~gen - Hür 
Özge.:tlik - HÜTriyet 
Özgür - 5 rbcst 
Bö~ge - Mıntaka 
Tüze kelimesini duyduğunuzda, 

fransız büyük devriminin dört sözü 
hatırınıza gelm · ştir: Hürriyet, müsa-

let l \fVet J 
Ne soğuk ~ 'şeler diyeceksiniz. Öz 

türkçe bunlara yeniden can verdi: 
Özrrenlik, E c;itlik, tüze ve k~rde r'· 1 

Bu arahçalar arasında hür ve hfü
riy"t de tü kçedi ler: Fal a her ş y 
gib ·, kelimenin tazes:n kullanın, k 
i s nın h')ŞU a g' er. 

Serbest kel;mesinin kar .ılığı özgür
dür 

Es'd &"rb st mmtakaya şimdi öz
gür-b'. lge diyeb lir"z. Burada özgen 
kelime-sini kull namayız. Bu, y ni 
türkcemizin bir zenginl"ğ ' olac:ıktır. 

"Bütün yu,.ddaşlar, kanun karşı
sında, özgen ve eşhtirler.,. Bu cüm
leyi, eskisinden daha güzel bulmuyor 
musunuz? 

• 
Ademi - stz'ık, mazlık, siz, maz. 
Gayri- Yad .. 
Bu ekler karşılanırken, türk ekleri

nin ve fiillerinin zenginl'ği göz al r. 
Şu gayrikabili tahammül sözünün 
türkçesine baknuz: Çekilmez! 

"Bugün demokrasileri sarsan se
beplerden biri, dursuzluktur,, Cüm
lesinde dursuzluk eski ademi istikra· 
rın karşılığıdır. 

Mes'ulivetsizlik ile ademi mes'uli
vet biribirinden ıı vrrdır1ar. Bir'ni 
tnrkcede soravszlık. ötekini sorul
mazlık diye karşılıyoruz. 

Ademi imkan için imkansızlık di
yeceğiniz gibi, olam'tZlık kelimesini 
de kullanabilirsiniz: "Ben bu iste ola
mazlık görmüyorum!., Belki bazı 

yerlerde olamazlık fikri daha iyi be
lirtir. 

Gayri kat'i kılavuzda kesinsiz diye 
karşılanmıştır. Kesin "kat'i., demek
tir. 

Fakat en büyük kazancımız "yad., 
önekini bulu~umuzdur. Ulusalın milli 
demek olduğunu bilirsiniz: Şimdi gay 
ri milli derneğe kalkışınız, duracak
sınız. Yadulusal şekli bizi bu zorluk
tan kurtarmıştır. Gerçi siz, konuşur
ken, "ulusal olmıyan,, der, işin i~in
den cıkabilirsiniz: Fakat bu sekle ih
tiyaç gösteren binlerce terim yolu
muzu beklemektedir. 

Böyle öneklerle hiçbir dilde, boyu
rta konuşma kelimesi yapılmaz: An
cak yapılmış olan terimlerden Hizım 
olanı konuşma diline klişe olarak ge
çer. 

Fransızca inter'in yerini tutan ar
sı öneki ile arsıulusal kelimesi vap·l
masaydı, intemasyonal olduğu gibi 
dilimize girecekti. Şimdi yeni terimin 
nekadar kolaylıkla kullanılmukta ol
duğuna dikkat ediniz. 

Gene bu arsı olmasaydı, arsıbalka
nik yerine beynelbalkaniye mi diye
cektik? 

Bu misallerde bir takım yeni keli-
meler geçti. Onları sıralıyalım: 

Knt'i - Kesin 
Gayri kat'i - Kesinsiz 
Beyne - Arsı (in ter) 
Beynelmilel - arsıuluı;al 
Dursuzluk - ademi istikrar 

zükler, bir saat, bir çek karnesi, 
gümüş bir kadeh ... Fakat en ga
ribi yüzer liralık yepyeni iki 
banknottu ki, Flush bu paranın 
kendisine ait olduğuna yemin 
ediyordu. 

Flush tertibinde hırsızlar u -
mumiyetle tedbirsiz ve tenbel 
oluyorlar ... Bunlar, ceplerinde 
para varken hırsızlık etmezler. 
Flush'ün de cebinde iki yüz lira 
gibi bir para varken, hırsızlık 
etmiyeceği muhakkaktı. 

Flush mütemadiyen ısrar e -
diyordu : 

- Yemin ederim ki, bu para
lar benimdir. 

Parr sordu: 
- Pekala, bu paralar senin o

labilir. Fakat bize nereden aldı
ğını söyler misin? 

- Bir arkadaşım verdi. 
- Yazıhanenin ocağında ni-

çin ateş yaktığını da söyler mi • 
sin? 

Flush bu hiç beklemediği su
al karşısında şaşırdı. 

Bir saniye tereddütten son -
ra: 

- Çünkü üşüyordum, dedi. 

Fransızlarla 
Ticaretimiz 

Müddeti bitmek üzere bulu
nan Türk - Fransız ticaret an
laşması yeniden uzatılmıyacağı 
30 nisanda hükumetimizce ih
bar edilmiştir. Bu vaziyete gö
re, anlaşma mayısın sonunda 
tatbik sahasından tamamile kal 
kacaktır. Hazirandan itibaren 
Fransadan gelecek bütün mal -
!ardan istisnasız azami gümrük 
alınacaktır. • 

Türk - Fransız klering anlaş
ması, Modos Vivendinin bitme
sine rağmen ağustosun 13 üne 
kadar devam edecektir. Ticaret 
odası dün yeni vaziyeti tacirle
re bildirmiştir. 

Afyon inh sarı mUdUrU 
Ankaraya gittı 

Uyuşturucu maddeler inhisa
rı müdürü Ali Sami, dün akşam 
Ankaraya gitmiştir. Ali Samı, 
Ankara da af yon alımı için inhı
sara verilecek tahsisat esele
sini görüşecektir. 

Uzak şarkta af yon inhisarla
ri J e temas eden ticaret müdürü 
Şefik Onen seyahatini bitirmek 
üzeredir. İlk görüşmelerde va -
rılacak neticelere göre Şark pi
yasalarından bugünlerde sipariş 
verilmesi bekleniyor. .; 

Çocukları mektepsiz 
bı r akmam ak i ç i n 

Şehrimizdeki ilk mekteplerin 
miktarı, mecburi tahsil çağmda 
bulunan bütün talebeyı alamı -
yor. ünümüzdeki ders yılınd,m 
itibaren, bir çok noktalarda yar
un tedrisat usulü tatbik e:.lile
cektir. Muallimler sabahtan öğ
leye kadar 4 ders okutacaklar
dır. Oğleden sonra, ayu bir tn
lebe grubuna yine dört ders o
kutacaklardır. Bu şekilde :ı1cı~ -
tep binası, levazım ve muallim 
kadrosundan bir misli fazla is
tifade edilecektir. 

Durluk - istikrar 
1 cba.·üz etLrme.k - Belirtmek 
I stilıı:h - Terim 

Dil işleri ve 
Gazeteler 

Ankara ,13 A.A. - Dil Cemiyeti 
genel sekreterliğinden : 

Şu sırada Ankarada bulunan gaze
te mecmua sahipleri kendi aralarında 
toplanarak günün başl•ca devrim işi 
olan dil meselesinde birlikte ve as:ı
ğıda gösterildiği üzere hareket e~i
ye karar vermişlerdir : 

1.- Dil cemiyeti klavuz komisyo
nu tarafından gazete ve mecmua ad
reslerine her giin beşer kelimelik bir 
liste gönderilecek ve bu listedeki 
kelimelerin kullanış tarzı misallerle 
izah edilecektir. 

2.- Gazete ve mecmualar, kendi 
tüı kcclcştirme çalı.ma.arına ayııca 
devam etmekle beraber, o günden 
sonra bu listelerdeki kelimelerin os
manlıcalannı bir daha kullanmıya
cak'ardır. Yazı işleri direktörleri ıle 
düzeltme şefleri gaze:e ve mecmua
lara gelen yazılardaki osmanlıca ke
limeleri listelere göre değiştirecek ve 
ya yazıcılarına değiştirteceklerdir. 

3 - Bu karar sureti Dil Cemiyeti 
tarafından toplantıda bulunmıyan ga
zete ve mecmua sahiplerine de gön· 
derilerek imzaları rica edilecektir. 

Parr da dedi ki: 
- Tuhaf şey! Cebinde iki yüz 

lirası olan bir delikanlı, bir ika
metgaha giriyor, kasayı açıyor, 
sonra orada ateş yakıyor. Bu a
teşi niçin yaktığım ben söyliye. 
yim. Kasada bulduğun bazı ka
ğıtları yakmak için değil mi? 

Flush pek itiraz eder görün -
mü yordu. Parr devam etti: 

- Demek ki birisi size iki 
yüz lira verdi. Marl'm kasasını 
aç, orada bir vesika var, onu al, 
yak, dedi. Sen de bu işi yaptın. 
Yalan mı? Bu parayı sana kim 
verdi? Evvela onu söyle ... Yok
sa seni cinayetle itham ederim. 

Flush birdenbire doğruldu: · 
- Cinayetle mi? Ne cinaye -

ti? Ben kimseyi öldürmedim. 
- Biz, Marl'ı yatağında ölü 

bulduk. 
Parr başka bir şey söyleme -

di. Hırsızı kendi düşüncelerine 
bırakarak, yemek yemeğe gitti . 
Yemekten döndükten sonra 
Flush iyice düşünmüştü. Vazi
yetin aldığı son şekil karşısın
da her şeyi söylemeğe karar 
vermişti. Dedi ki: 

14.5.93ı; 

Konakları Oda Merkez Mem 
Oda Kiralamak ları Arasın 

Eski, ahşap konakların oda 
oda kiralandıkları ve her odada 
bir ailenin oturduğu anlaşılmış· 
tır. Bu şekilde, bu gibi yerlerde 
yangın tehlikesine karşı tedbir 
almak zorlaşmaktadır. Beledi · 
ye, her odanın ayn bir aileye ki
ralanması, her odada ateş yakıl
ması demek olduğunu göz önün 
de tutarak, bu şekil pansiyon -
culuğa bir son vermeği karar -
laştırmıştır. Bu gibi eski büyük 
konakların ancak, birer katları 
bazı değiştirmelerle birer daire 
şekline konacak ve kiraya veri
lebilecektir. Çok eski ve harap 
konaklar da yıktırılacaktır. 

Buz pahah sat hyor 
Havaların ısmmağa başlama

sı, bir kısım ihraç maddelerimiz 
için ucuz buz temini meselesini 
yeniden ortaya koymuştur. Şeh 
rimizdeki buz fiyatı yüksek gö
rü1mektedir. Yunanistanda kı
losu 30 paradan satılan buzun İs 
tanbulda 3 kuruşa verilmesinin 
ihracat masraflarını lüzumsuz 
yere arttırdığı iddia edilmekte
dir. Ticaret odasına, bu yolda 
şikayetler yapılmıştır . 

İstanbul üçüncü icra memurluğun

dan : Tamamına 1250 lira kıymet tak 
dir edilen Tophanede Muhiddin Fe
narr namı diğer. Çukur cuma mahal

lesinin eski Hacı oğlu çıkmazı yeni 
Acı Çeşme sokağında eski 10 yeni 
116 numaralı 50 metre mürabbai ar-

sa üzerine mebni zemin katında çini 
döşeli mutbah, kuyu, bir oda ve bir 
hala ve bir kömürlük asma katta bir 

sofa iki oda bir hala bir merdiven al
tt, birinci katta bir sofa üc oda, ikin
ci katta bir çatı arasını muhtevi bir 
bap ahşap hane acık artırmaya çıka
rılmış olup 16· 6-93 5 tarihinde şart
namesi divanhaneye talik edilip 

19-6-935 tarihine müsadif çarşamba 

günü saat 14 den 16 ya kadar İstan
bul üçüncü icra dairesinde satılacak
tır. Arhrmava istirak icin yüzde 7.5 
teminat akçesi alınır. Miiterakim ver
gi, Bcledive, Vakıf icaresi müşteriye 

aittir. Artırma beqeli muhammen kıy 
metin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde 
ihale yapılır. Aksi halde en son artı-

ranın tcahhüdü bakı kalmak üzere 
artırma 1 S gün daha temdit edilerek 
4-7-935 tarihine müsadif perşembe 

günü aynı saatte yüzde 7 5 ni tutma ı
sa satış geri bırakılır. 2004 numaralı 
kanunun 126 ıncı maddesine tevfikan 

ipotek sahibi alacaklıları ile diğer a
lakadarların, irtifak hakkı sahinleri
nin dahi gayri menkul üzerindeki hak 

larını hususile faiz ve masarifa dair 
olan iddialarını evrakr müspitelerile 
20 gün içind~ icra dairesine bildiril

mesi lazımdır. Aksi halde haklan Ta-• 
pu sicillerile sabit olmadıkça satış 

bedelini paylaşmasından hariç bıra

kılacakları ve aiakadarların işbu mad
dei kanuniye ahkamına tevfikan ha
reket etmeleri ve alakadarların işbu 

maddei kanuniyye ahkamına tevfi
kan hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istiyenlerin 933-914 

dosya numarasile memuriyetimize 
müracaatları ilan olunur. (l 1479) 

Poliste bazı değişikl'kle 
muştur: Üsküdar merkez 
muru Eşref Fatih Merkez 
murluğuna, Emniyet müdür 
ğü merkez memurlarından 
med Er U sküdar Merkez 
murluğuna, Alemdar komi 
Felimi Beykoza, Beykoz ko 
seri Şerif Alemdara, Alem 
ikinci komiseri Lfitfi Sany 
Sarıyer ikinci komiseri Zil 
de Alemdara tayin edilmişi 
dir. 

Bir kaçakcıl 
Meydana Çıkarı 

Gi!mrük muhafaza teşki 
ve buğdayı koruma kantrol 
murları tarafından bir kaç 
çıhk meydana çıkarılmıştır. 

Tekirdağından Istanbula 
reket eden Hüdaverdi ismin 
ki bir motorda arama yapıl 
paspal çuvallarının içine yeri 
tirilmiş olarak 350 çuval ka 
birinci nevi un bulunmuştur. 

U nlann, buğdayı koruma 
gisinden kaçırıldığı anlaşıl 
sahibi llyasla şahadetname 
motor kullandığı görülen M 
met yakalanmışlardır. 

lstanbul Komutanlığı 
Satınalma Komisyon 

ilanlara 

lstanbulda ciheti asker 
yeye aid ve bedel keşfi 1 9 
lira 20 kuruştan ibaret ol 
bir binanın tamiratı 15 rrı 
yıs 935 çarşamba günü sa 
1 O da pazarlıkla yap tırıl 
caktır. İsteklilerin 286 lir 
lık son teminat makbuzla 
le birlikte vakti muayyeni 
de Fındıklıda İstanbul Ko 
mutanhğı Satınalma komi 
yonuna gelmeleri. (2622) 

~ * * 
lstan bulda ciheti askeri 

yeye aid ve bedeli keşfi 49 
lira 80 kuruşdan ibaret ol 
bir binanın tamiratı 15 m~ 
yıs 935 çarşamba günü sa 
ı 1 de pa7.arlıkla yaptn ıl 
caktır. İsteklilerin 7 49 lir 
lık son teminat makbuzla 
le birlikte vakti muayyeni 
de Fındıklıda !starı bu] Ko 
mutanhğı Satınalma konıi 
yon una gelmeleri. ( 2 6 2 3 ) 

* ~ * 
İstanbulda ciheti askeri 

yeye aid ve bedeli keŞ 
4904 lira 3 7 kuruşdan ib3 
ret olan bir binanın tamir9 
tı 1 5 mayıs 9 3 5 çarsarıı b 
günü saatl C,30 dadrr.P3z9 
hkla yaptırılacaktır. İste!; 
!ilerin 7 3 6 liralık son terııi ' 
nat makbuzlarile birJi}{tC 
vakti muayyeninde Fmdıl<~ 
lıda İstanbtfl Komutanlı 1 
Satmalma komisyonuna ge 
meleri. (2624) 

- !l' 
- Benim Kızıl çenberle hiç Brabazon benim profesyonel ç., 

bir alakam yoktur. Size doğru- lıştığımı bilir. Hakkımda tatıW 
yu söyliyeceğim: Ben Brabazon kat yapmış. İşine yarayabileC~ 
bankasında çalışan genç bir kı- ğimi anlamış. Bunun üzerin~ 
zın dostuyum. Bir akşam ken . vin etrafını gözden geçird1~ 
disine fazla iş vermişlerdi, ben Bu işin ne kadar müşkü1 olaC%e
de hankamn müstahdemin ka - ğmı da hemen anladım. Bir ,. 
pısmdan çıkmasını bekliyor - fa evde bir çok hizmetçiler vs e' 

dum. O sırada bir adam çıktı ve dı. Yalnız Marl evine kadın g , 
beni ismimle çağırdı. Kendisini tirdiği geceler hizmetçiJeri sfıı' 
tanıyınca ben de şaşırdım. vardı. Işten vazgeçecektim. rl' 

- Bu adam Brabazon muy • kat Brabazon bankasında l'd8ıı' 
du? m çok alaka gösterdiği bir ge ~ 

- Evet, beni hususi yazıha -
nesine aldı. Milly'den bir şika
yeti var zannediyordum. 

Hırsız duraklar gibi oldu. 
Parr zorladı: 

- Söyle, söyle ..• 
- Ne olursa olsun, söyliyece· 

ğim. Kendimi kurtarayım da, 
başkaları nara yanacakmış, ba· 
na ne? Brabazon bana dedi ki 
MarJ kasasında sakladığı bir 
kaç mektupla kendisine şantai 
yapıyormuş. Bu mektuplan alıp 
getirirsem, bana bin lira verece· 
ğini vadetti. Sonra Marl'm ka
sasında daha çok para buluna -
bileceğini de anlatmak istedi. 

kız vardı ... 
- Thalia Drummond rrıı.ı? !111 
- Evet, baktım, talih yard w 

edecek gibi görünüyor. Düll 8 
e' 

şam da Marl 'm genç kızı ye~ıı 
ğe çağırdığını öğrenince, fırs ca. 
kaçırmak istemedim. so~ şl' 
bankadaki paralarını da gerı ıııY 
mıştı. Kasayı o kadar ~0~00e 
çekmeden açtım. Fakat ıçı eif 
ne para vardı, ne mektUP··· , · 
kayanın üstüne çıkmış bit dtıll 
kekle, bir kadının fotoğrafıJlbS.f 
başka bir şey yoktu. Galib~ fO' 
ka bir memlekette çekilrrııS tll' 
toğraf olacaktı. Çünkü arkS rJ 

[Arkası va 
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e· 
e. 
ii . 
el1· Bugünkü 

program 

ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

Taksimde {Kanzuk), Pangaltıda {Ka 
rakin Kürekçiyan), Taksimde {Gü • 
neş), Eyüpte (Hikmet) eczaneleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
Umum idaresi ilanları 

işletme 

Devlet Demiryollarının bitişik hatları üzerinde 
(Haydarpaşa - Samsun, Eskişel1ir - Eiaziz, Alayunt . 
Balıkesir, Afyon - İzmir - Bandırma, Ulukışla - Kayseri, 
l'/Iersin, Çankırı, Adapazarı) kullamlmakda olan vakti 
hareket tarif el eri 14/ 15 Mayıs 9 3 5 gece yansından 
başlayarak değiştirilecekdir. 

Artık ihtiyarladım 
diye yese kap ılmayınız ... 

ISTANBUL 
tiıt18 8Dans rnusıkisi, plak. 18.30: Jimnas-
1.I ' PlU:~n Azade Tarcan, 18,50: Muhte· 
~Cfit . r, 19,30: Haberler, 19.40: Cemal 
!1al?t • PlYano solo, 20 Mnliye Bakanh;1ı 
Son h!bkonferans 20.30~ Demir~az, 21.15, 
lccıtra•· -erler, borsalar, 21,30: .t<adyo or· 

e Yolcu mUracaa 

Bu tarifeler muhterem yolculara aşağıda yenilik ve 
kolaylıkları temin etmekdedir. 
. 1 - Şimdiye kadar Eskişehir - Konya yolu üzerinden 
ışlemekde olan Toros sür'at katarları, bundan sonra 
Hay~arpaşa - Ankara - Boğazköprü - Ulukışla - Adana
Fevzıpaşa yolundan gidip geleceklerdir. 

Üçüncü icra memurluğundan : Mah
çuz ve satışı mukarrer iki adet 2388 
pilaka ve 68639 Motör No: lu ve di
ğeri 2389 pilake ve 68621 No: {Mi
nerva) markalı otomobiller 18·5-935 
tarihine tesadüf eden Cumartesi gü
nü Osman bey Passaj garajında saat 
4-5 e kadar açık birinci arttırma 
suretiyle satılacaktır. Satış kıymeti 
muhamminesinin vüzde i 5 ini bulma
dığı t akdirde 20-5-935 pazartesi gü· 
nü ayni saat ve mahalde ikinci arttır· 
ması yapı lacağından tıı.Jip olanlar 
mezkur gün ve saatte hazır bulunan 
memura müracaatları .. ve borı:;lu Aşıl 
oğ lu Edvart Molinari otomobillerin 
hangi icra dairesinin kaç No: lu dos
yasivl e mahçuz oldu{!u ücüncü icra
ya bu müddet zarfında bildirmeniz 
ilan olunur. r. 

..ırı ıle Munır Nurettin (Şan) 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m. 

0~·30: Kız ıl ordu i(in askeri konser ve 
rady et Parçaları. 19.30: Kolkhozlar ıçın 
illan ° Pıyesi. 21: Oda musıkisi. 22: Al· 
lcınecakyayun. 23.05: Fransızca. 24.05: Fe-

n ı;e. 

BÜKREŞ 

yerleri 
Deniz Yollan acentesi Te
lefon 
Akay (Kadıköy iıkeJesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye, Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan müraca· 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan müra
caat kalemi. Haydarpa§a. 
Telefon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

823 Khz. 36'& ıa. • 

Adi katarla 24 saatta katedilen Ankara - Adana me
safesi, Toros sür.at katarile 15 saatta katedilecekdir. 

ZA Yl - " Servoin., adındaki tıbbi 
müstahzarın ruhsatnamesi için Vila
yet MaJ Sandığına vatırmı~ olduğum 

25 lira ruhsat harcına aid 10-9-928 ta

r ih ve 635,943/1933 No. lu makpuz 
gaip olduğundan mezklır makpuzun 

2 - Toros sür'at katarile seyahat dolayısile Haydar
paşa - Adana arasında mesafesi uzayacak her hangi iki 
istasyon arasında yolcular, gidecekleri hakiki mesafe 
ne olursa olsun, bu iki istasyon arasındaki en kısa yol 
Ücretini ödeyeceklerdir. tasdiki ve örneğini almış olduğum ci-

SEKSÜLiN 
Bozulan sinirleri kuvetlen 
dirir, yorgun beyinlere 

ı lıtiyacı olan fosforu vererek 

kana gençliğin hararetini 
AŞILAR. 

i(UTUSU 200 Krş. 

BEŞiR KEMAL MAHMUT CEVAT 
ECZANESi SiRKECi 

e- rn:;·l.5: Gıındüz plak yryımı. 18: Hafif 
"aınıkı. 19: Duyumlar. 19,15 : Konserin de· 
no) L 

2 
20: Konferans. 20.20: Plak (Pıya

l:o~ 0.45: Konferans. 21.05: Senfonık 
23. ;,r. 22: Konferans, konserin devamı. 

• ııyurnlar. 23.25: Konser nakli. 

Liman 
hareketleri 

Dün limanımıza şu vapurlar gel • 
miştir: 

lzmirden: (Sakarya), Karadeniz • 
den : (Vatan), Mudanyadan: (Gül· 
nihai), 

3 - Ankara _ Samsun _ Ankara, Ankara _ İzmir _ betle zayi olan makpuzun hükmü ol

Ankara arasında haftada iki defa seri birer yolcu katarı madığını ilan ederim. Sirkeci Merkez 
Eczanesi sahibi Eczacı Ali Riza. 

yapılmışdır. Bu katarlarda birer yataklı vagon ve' yolcu-
lara bulundukları kompartımanlarda ucuz tarife üze- •----..-..-.. ...... ..-. ...... --..--.. ............ ----.---..,____. __ .;;;;;~;,;;;,,.;;;;-----....- ,11 
rinden sıcak yemek verecek yemekli-furgon bulunacak
dır. Kiralık Gazino 

i• 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. .,. 

.. 

19
18·35: Orkestra ko:\seri. 18.55 : Ders 

•ik~~: Radyo piyesi. 20.45: Çincene mu
konsı . . 21 .50: Duyumlar. 22.10: Piyano 
Ork serı. 22.50: Plllk 23.,35: Ders. 23.50: 

cstra konseri. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

l.t~9.55 : P!Ak. 20.05: Duyumlar. 20.10: 
So ~ı rnusik.sı , 2040 : Duyumlar 21.30: 
l'lı~er. 22.05 : Senfonik konser. 23.30: Du· 

ar. 23.45: Ingilizce duyumlar •• 

HAMBURG 
904 Kb&. 332 m. 

Dün limanımızdan giden vapurlar 
şunlardır: 

Mudanyaya: {Tayyar), Bandırma
ya: (Saadet), Akdenize: (Roma). 

Bugün limanımıza ıu vapurlar ge· 
lecektir: 

Ayval:ktan: (Bandırma), Karabi • 
gadan: (Mersin), Bartmdan: {Ke • 
mal), Mudanyadan: (Tayyar). 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Izmite: (Güzel Bandırma), Mu • 
dan yaya: (Kocaeli), Iskenderiyeye: 
{İzmir), Bandırmaya: (Gülnihal), 
Karadenize: {Karadeniz). l) 20: ll!ytcl.. 20.45: Köyliı yaynnı. 21: 

~:Yurnlar. 21.15: Ulusal yayını. 22: Şar
l:ı 1 konser. 23: Duyumlar. 23.25: Musi-

Parı;:ıları. 24: Gece musikisi. • 
VARŞOVA 

itfaiye 
Tele fon la rı 

224 Khz. 1339 nı. 

'c 20: Org musikisi. 20.50: Sözler. 21: konr/• duyumlar, kanıık yııyun. 23.45: Dans 
ikları. 24: Sözler. 24.05: Dans plaklan. 

PA RI S 
182 Khz. 1618 m. 

,.,20.30: Org mu&:kisi. 21.10 : Şiirer. 21 30· 
;"\Utc makaleleri ozlcri 22,15: Du~m: 
1>. 23.30: Hava raporu. 2335: Andofli 
'llbandL 

lstanbul itfaiyesi 24222 
Beyoflu itfaiyesi 44644 
Kadıköy itfaiyeıl 60020 
Oıküdar itfaiyeai 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Patabahçe, Kandilli, Erenköy, Kar
ta), Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı· 
nalı mıntakaları için telefon 1antra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
söylemek kafidir. 

ViYANA 
S92 Klu:. "37 m. • Hastane adresleri 

ve Telefonları 
19.55: Mozart'm "DİE HOCHZElT 

bES FİGARO., opcrasL 23: Duyumlar. 
~3.1 0: Sozler. 23.20: H afif musiki. 24.50: 

ski Avusturya danslarL 

' Sinemalar, 
Tiyatrolar 

"' Saray: (Karyoka). 

\ı • Türk: (Sürüsüne bereket) 
e (Bir gönül böyle avlandı). 

\1 • Sümer: (Kanun muhafızı) 
e (Yataklı vagon cilveleri) 

(l),. İpek: (Tunç vücutlar) ve 
r. M abüsün vasiyetnamesi) 

(Ç~ Melek (Maskeli Kadın) ve 
~n Esrarı) 

"' Tan: (Ekmekçi kadın) . 
,. Üsküdar Hale: (Zuzu). 

1" Elhamra: (lttiham cdiyo
~) ve (Bir çiçek iki böcek) 
*Süreyya: (Sokak çiçeği). 

1011 Şık (Casus kalbi) ve (Tele 
., cu Kız) 

'"illa liilaı: (Çelyuskinin macc· 
* rı) ve (Paganini ). 

le1) A.Ikazar (Şeytan Kardeş· 
* ve (Kaçak) . 
,. Ş°'iıldız (Gençlik Arzusu) 

l?Je.11 L ark: (A t/arıtit) ve (Cürmü 
~'lllt) 1 

"' . . 1"' 
f ~elldcrah: (Parisli kahveci) ve 

ııc ~~lrlar kervanı). 

Cerrahpaıa haataneıi. Cer
rahpaıa 
Zeynep Kamil haatanesi, 
Üsküdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Akıaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur ha&tanesi. 
Firuzağa 

Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
haıtanesi. Bakırköy Reıa· 
diye kııla11 
Etfal haataneıi. Şiıli 
Haydarpaıa N ümune has
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

60107 

• Çabuk sıhhi 
yardım teşkilfttı 

Bu numaradan 
mobili istenilir. 

imdat oto-
44998 

KÖPRÜ • HA YDARPASA • KADIKÖY 

(Her gün) 

Köprüden 
Kalkı~ 

H. Paşa· Kadıkö· 
dan K. yilne Varış 

6.30 x 6.48 
7.00 x 7.18 
7.30 D -.-
7.35 x 7.53 
7.35 x F. 7.53 
8 05 Adana 8.23 
8.25 x 8.45 
8.30 D -.-
8.40 E - .-
8.50 D 9.10 
9.05 9.23 
9.20 Toros 9.40 
9.50 x 10.08 

1030 -.-

6.53 
7.23 
7.50 -.-
7.58 
8.28 
-.-

8.50 
8.58 
-.-

Şimdiye kadar 32 saatta yapılan İzmir - Ankara yol
culuğu haftada iki defa işleyecek seri yolcu katarlarile 
25 saata indirilmişdir. 

Kır.kulesi park gazinosu, bütün sandalya ve mnsalnrile birlikte mü
sait şeraitle kirnyn verilecektir. Talip olanların mezkür park ittisa
linde 31 No. lu hanede sahibine serian müracaatları. Tel. No 60524 

yol- • ·""!":'~~~~~----~--....--~~~~~~~--~~~· ' Adi katarla 34 saatta yapılan Samsun - Ankara 
culuğu yolcu katarile 30 saata indirilmişdir. 

Şim~iye kadar Samun - İzmir münasebatında volcu
luk, Ankarada bir gece kalmak suretile inkitaa uğra
makda idi. Yeni ihdas olunan seri İzmir katarile Samsun 
tarafından gelen ve Samsun tarafına giden Eskişehir -
Afyon - İzmir istikameti yolcuları inkitasız yollarına 
devam edebileceklerdir. 

4 - Haftada iki gün Bandırma tarikile İstanbul -
İzmir seri ~efe:Ierinden başka haftada iki gün Haydar
paşa - Eskışehır - İzmir arasında kara tarikile de iki 
seri münasebat tesis edilmiştir. Adi trenlerle 34 saat 
tutan bu yolculuk haftada iki gün 25 saatta yapılabile
cekdir. 

~ -. - Haftada bir defa işlemekde olan Haydarpaşa -
Elazız yataklı vagon servisi iki defaya çıkarılmış ve bu 
hatta ucuz tarifeli bir yemekli vagon servisi de ilave 
edilmişdir. 

. 6 - T~ros katarlarının Ankaradan geçirilmesile 
na!t~da hır defa Adanada aktarma suretile Ankara_ 
Elazız - Ankara arasında yataklı vagon servisi temin 
<:11!n~uşdur, ve şimdiye kadar 5 7 saatta yapılan 
~la.z~z - .A~kara yolculuğu Toros katarlarile 44 s::.ata 
1ndır1Im1şdır. 

. ,.. Bütü.n şebeke üzerindeki yolcu servisini gösterir 
ılanlar ıstasyonlarımrza asılmışdır. Fazla izahat almak 
i:~eyen yolcuların istasyonlarımıza baş vurmalarını di
leriz. ( 2498) 3566 

Bodrum Belediye Riyasetinden: 
Bodtum Kasabasının tahminen 80 hektarlık ı / 2000 

ve 1/ 500 ı:nikyasmdaki iki kıt'a halihazır haritasiyJe 
1I 1000 mlkyasındaki münhanili tesviyeli haritası ve 
kasa~anı~. müstakbel şehir planı kapalı zarf usuliyle ve 
2.s gun "?uddetle münakas~adır. Talipler arttırma ek
sıltme nızamnamesi mucifünce müracaat etmelidir. 

1:_a1ipler şeraitleri Bodrum Ankara, İstanbul, İzmir. 
M ugla Belediyelerinden aramalıdırlar. ( 2 5 7 3) 3574 

·oarphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 
İdaremiz için kapalı zarf usulile ı 00 ton saf bakır 

a~:nacakdır. Şartname 13-5-935 tarihinden itibaren 1ıcr 
gun l ~-16 arasında Muhasebemizden alınabilir. 

Tnlıbler ihale tarihi olan 29-5-935 saat 16 ya kac1ar 
zarflarını Müdüriyete vermelidirler. ( 2 5 2 3) 3526 

Askeri Matbaa Müdürlüğünden: 
Askeri Matbaaya müsabaka ile bir çinkoğraf ustası 

a~~n~c~.ğ~!:dan isteklilerin bu husus şeraiti ve müsabaka 
gunu~u ogrenmek iizere ı 5 Mayıs 935 tarihine kadar 
Asken Matbaaya müracaatları. (2563) 3563 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Almancadan Türkçeye ve Türkçeden Almancaya 

oihakkın tercümeye muktedir bir Mütercime ihtiyaç 
vardır. ( 100) lira ücretle talip olanların 16-5-935 per~ 
şembe gününe kadar memurin Şubemize müracaatlan. 
Diğer bir ecnebi lisanı bilenler tercih olunacaktır. ( 2539) 

3567 

lstanb müdürlüğünden: 

Muhammen 
Kıymet 

Lira 
MERCAN : Ör ücüler sokak eski 2 4 - 2 6 yeni ' 

20 dükkanın 25/ 120 payı. 
ED1RNEKAPI : Hacı Muhiddin mahallesi 

Ayayorgi kilisesi sokak yeni 8 evin 

1/ 2 payı. 
ÇARŞI : Karamanlı oğlu sokak eski yeni 

18 dükkanın T. 

EMİNÖNÜ : Ahrçelebi mahallesi Limon is-
kelesi caddesi eski yeni 6 5 mağaza

nın 228900/ 3628800 payı. 

EMİNÖNÜ : Ahıçelebi mahallesi Limon is-
kelesi sokak eski yeni 2 3 mağazanın 
11340/ 124416 payı. 

EIV.IİNÖNÜ : Ahıçelebi Sarraf ve Kantar 
ocağı eski 7 yeni 9-8 sayılı dükkanın 
tamamı. 

EMİNÖNÜ : Hacı Mustafa mahallesi Taş-
çılar caddesi eski 203 yeni 9 dükka
nın 191540/ 1639680 payı. 

GALATASARAY : Hacı Mimi mahallesi 
Külhan sokak eski 2 2 yeni 18 sayılı 
evin tamamı. 

HAYDARPAŞA : Osmanağa mahallesi Ri
za paşa Ceşmesi çıkmazı eski 2 4 yeni 
13-15 ev ve dükkan arsasının tamamı. 

KOCAMUSTAFAPAŞA: Hacı Kadın ma
hallesi Hacı Kadın Çeşmesi sokağı 
eski yeni 1 dükkanın 7 / 120 payı. 

BÜYÜKPANGALTİ: Elma Dağ ve Nal
bant sokakları eski 42-13 ve yeni 
62,2,11 evlerin 2/ 6 payı. 

BÜYÜKDERE: Asmalı sokak eski yeni 10 
evin 6/ 16 payı. 

KUMKAPI: Nişanca Mehmetpaşa mahalle
si Havuzlu Bostan sokak eski 1 yeni 
23 evin 1 / 2 payı. 

184 

3 15 

441 

140 

243 

2592 

337 

2664 

60 

lô 

444 

122 

324 (Çin. E11Ii: (Maskeli kadın) ve 
srarı) 

' --------~ 
Nöbetçi 

ıı.oo x 11.18 
11.45 x 12.03 
12.30 -.-
13.15 x 13.33 

9.28 
9.45 

10.13 
10.48 
11.23 
12.08 
12.50 
13.38 
14.25 
14.53 
15.33 
16.13 
16.45 

X. !$~retli seferlerin Banliyö tr 1 .1 
1 

ıltııakı Yardır. en en e 12.35 
13.05 
13.45 
14.35 
15.00 
15.45 
16.20 
16.55 

12 45 Ankara muhtelit 13 00 
13.15 x 13.30 
13.55 x 14:10 

YEŞİLKÖY : Umraniye mahallesi Üçüncü 
sokak yeni 20 evin 9/ 20 payı. 

BEYKOZ : Yalıköy İshak ağa caddesi yeni 
98 

L lıu 
Eczaneler 

~d tece '"b •r-: no etçi eczahaneler şun• 
~rtı· dctt ınön·· 

Sl.iJcda (Ub~n~e (Be ir Kemal). Ale~ 
(/\ l>qatda Y(ı~), Lalelide (Sıtkı), Ku 
ttıq 'af), Ak eınil), Şehzadeba§ında 
de tııaYacıa sarayda (Ziya Nuri), Sa· 
tif) (1\, lia ('l'~ofilos), Şehreminin • 
bcu· lluYiiktndı), KaragUmrükte (A· 
farı cll C'.l'a11:dada (Şinasi Riza), Hey· 
li~lc er~İyazı~), Bakırköyünde (lste· 
•adet 0 Yde (\' • . Balatta (Emilyadi), 
~ite (\'eni 'l'enı Türkiye) Kasımpa· 
ti~ta~dcr), /\]turan), Mod~da (Faik 

ta (~ece 'Yolda (Mahmud), Be· 
b), Calatada (Hidayet) 

14 00 x 14.20 
14:30 Ankara muhtelit 14.48 
ıs.ıo x 15.28 
15.50 x 16.os 
16.30 -.-
16.45 X Adapazarı 17.0S 
17.00 -.-
17.30 -.-
17.45 x 18.05 
18.00 -.-
1s.3o x , 18.48 
19.oo Ankara ınr at 19.18 
19.30 x 19.50 
19.45 -.-
2~30 X 20A8 
2ı.ıo x 21.30 
22.30 x c. 22.50 
23.45 X A. 24.05 

-.-
17.15 
17.45 
-.-
ıs.ıs 
18.53 
19.23 
-.-
20.05 
20.53 
21.35 
22.55 
24.10 

A. tşarctl~ .seferin treni cuma, pazartesi 
f!ilnlcn ışler. . • 

B. haretli se~e~ın trenı perşembe ve pa-
zar ıiinlert ı~lcr. 

KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ 

(Her sün) 
KadıköyUn- H. Paşa. 

den K. dan K. 

6.25 6.35 x 
7.00 -.-
7.30 7.38 x 
8.00 D -.-
-.- 8.13 x 

8.05 E 8.13 x 
8.35 -.-- .- 8.50 x 
9.00 D -.--.- 9.15 Ankcıra sürat 
9.05 E 9.15 
9.40 948 x 

10.10 10.18 
10.30 10.38 x 
ıı.oo 11.10 Adapaz rı 
11.45 11.53 x 

Köprü
ye var!$ 

6.50 
7.20 
7.53 
8.20 
8.28 
s.ıs 
8.50 
9.05 
9.20 
9.35 
9.30 

10.03 
10.33 
10.53 
11.25 
12.08 

-.-
17.25 
17.55 -.-
18.25 
19 00 
19.35 
-.-
20.30 
21.10 
21.55 
23.05 

-.- H .5S 
15.08 x 15.23 
-.- 16.05 
16.28 x 16.43 
-.- 17.15 
17.10 x 17.30 
- .- 17.45 
-.- ıs. ıs 
18.10 x 18.30 
-.- 18.45 
19.10 X Adana 19.25 
19.43 Toroı 
20.05 x 
20-40 x 
21.20 x 
22.05 X C. 
23.15 X B. 

19.58 
20.25 
20.55 
21.35 
22 20 
23.30 

C. işaretli seferlerin treni 1 hazirandan 31 
birinci te$rine kadar İ$1er. 

D, İşaretli seferler cuma günleri yapılmaz. 
E. iıaretli seferler cuma ~eri yapılır. 

2-4 ev ve dükkanın tamamı. 
KANDİLLİ : Kilise sokak eski 1 7-1 9 yeni 

9-11 ev ve dükkanın 1/ 8 payı. . 
BOGAZİÇİ : Tarabya Hacı Vasil ve Fener 

sokakları eski 12, 12 M. 12 M. yeni 
6,1,3/ 1 sayılı iki evin 1/ 4 payı. 

GALATASARAY : Hacı Mimi mahallesi 
Külhan sokak eski 16-18 yeni 16 a-

64ö 

144 

14 'l 

partmanın 1/ 4 payı. ı 7 7 3 
Yukarıda yazılı mallar 28-5-93 5 salı günü saat ı 4 de 

peşin para ve açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin 
yüzde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden 
evvel yatırmaları. (F) (2625) 
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İstanb;ıl asliye S inci hukuk mah
kemesinden : Atanın Beyoğlunda 

Papas köprüsü caddesinde 8 No. lu 

hanede oturan Elsenefon aleyhine i
kame eylediği davadan dolayı mu

maileyh Eksenefonun ikametgahına 

gönderilen davetiye arkasına kendi· 

sinin orada bulunamayip mahalli a
hara gittiği yazılmış ve bennucibi ta-

lep ilanen tebliğat icrasına karar 
verilmiş ve emri muhakeme 29-6-935 

tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 14 de tayin kılınmış olduğun
dan yevm vc!J vakti mezkCırda mahke· 

mede hazır bulunması veyahut mu
saddak senetle bir vekil göndermesi 

liizumu beyan ve aksi halde hakkın
da gıyaben muamele icra olunacağı 
tebli~ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. ( 11462) • 

Beşeriyete bela olan fareleri imha ediniz. ~ KÖSTENCE, BÜKREŞ, BUDAPEŞTE, 
ViYANA SEYAHATi 

AR HASAN Fare Zehiri 
Fare zehir macunu 

Bir parCja ekmek veya pasbr· 
ma veya yağh gıdalara sUrU
lerek farelerin bulunduğu ye
re bırakınız. Bilhassa sıCjanlar 
derhal ölür. 

Fare Zehiri Buğday arı 
• Farelerin bulundukları yerlere 

serpiniz. Bilhassa küc;ük fa· 
relerle fındık fareleri derhal 
ölUrler. 

Yirmi Beş kuruştur. Yirmi Beş kuruştur. 

--• E: 85 Türk Liraaı: Vapur ikinci yemekli, tren ikinci gidiş dönüş. 
' 5 Otel ve bagaj nakliyesi. 
5 62 Türk Lirası: Vapur üçüncü tren üçüncü gidit dönüf. Otel 

1 = ve bagaj nakliyui. - Pasaport Kol,ktivdir. 
1 5 MUracaat: N A K Seyahat Acentası, Galata Rıhtım = • Caddesi 7 Telefon: 43126. 
5Hlll Seyahati idare eden Kadri Hilmi Gezgin 111 

~=Büyük Tenzilat----
Macun ve Buğday ikisi bir arada 1 1 

Şilte, yorgan, ya$llK hepsi kuştü· 
yü yüzlerile 25 lira, yastlk 75 
kuruş. Bir kilo kuştüyü 75 l<uruş. 
KuştUyü kumaşlarının her reng ı 

vardır. ucuz fiatla satıhr. Hediye· 

i 
Bazı fareler buğday zehlrlnden hoşlan1r ve bazlları macun 1 

yemek ister. Bazı fareler sabah yediklerini akşam yemezler. Bu
nun ic;ln farelere her iki Cjeşidi vermek IAzımd1r. Bunun i~indir ki 
her ikisini istimal eylemek c;ok muvafıktır ve bu suretle farele
rin ana, baba ve silsilesi muhakkak ve kat'I surette ölür ve kok
mazlar. ikisi bir arada 40 kuruştur. 

Hasan deposu: Ankara, lstanbul, Beyoğ u 

smanlı Bankası 
T .. r k An c n 11 Ş. r k t ;, . T B ıl s Tar. h : 18&3 

Sermayesi: 1.000.000 lngiliz Lirası 
TUrklyenln başhca 'ehlrlerlle 

Paria, Marallya, l'tls, Londra ve Man~eatercle 

Mısır, Kıbrıs, Irak, Iran, Filistin ve Yunanistan'da 
ıubeleri 

~ugoslavya, Romanya, Suriye ve Yuna-
n·s anda Filya.leri vardır. 3221 

H r türlü Banka muameleleri yapar. 

lstanbul 4 üncü icra memurlu§undan: 

Emniyet Sandığı namına 
Birinci derecede ipotekli olup yfminli üç ehli vukuf tara
fından tamamına 1288 lira kıymet takdir edilen Ayvan
sarayda Hocaali mahallesinde Hamam sokağında eski ve 
yeni 43, 45 No. lu kargir bir hanenin tamamı açık art
tırmaya vazedilmiş olduğundan 17-6-93 5 tarihine mü-
sadif pazartesi günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede 
birinci arttırması icra edilecektir. Arttırma bedeli kıy
meti muhammenenin yüzde 7 5 ni bulduğu takdirde müş
terisi üzerinde bırakılacaktır. Aksi takdirde en son 
arttıranrn taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün 
müddetle temdit edilerek 2-7-935 tarihine müsadif salı 
günü saat 14 ten 16 ya kadar keza dairemizde yapılacak 
ikinci açık arttırmasında arttırma bedeli kıymeti mu
hammenenin yüzde 7 5 ni bulmadığı takdirde satış 2280 
No. lu kanun ahkamına tevfikan geri bırakılır. Sa:ış pe
şindir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin kıymeti 
muhammenenin yüzde 7, 5 nispetinde pey akçesi veya 
n1illi bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmala
rı lazımdır. Hakları Tapu sicilli ile sabit olmıyan ip:)tek
li alacaklarda diğer alakadaranrn ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz v emasarife dair o 
lan iddialarını evrakı müspiteleri ile birlikte ilan tarihin
den itibaren nihayet 20 gün zarfında birlikte dairemize 
bildirmeleri lazımdır Aksi takdirde haklarıTapu sicilli ile 
sahit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından ha
riç kalırlar. Müterakim vergi, tenviriye. tanzifiyeden 
mütevellit Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli mü
zayededen tenzil olunur. Daha fazla malllmat almak is
teyenler 1-6-935 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için dairede acık bulundurulacak arttırma şartna
mesi ile 934-1363 No. lu dosyaya mürac?atla mezkur 
dosyada mevr11t vesaiki görebilecekleri ilan o!unur. 

(2615) 

Harbiye Mektebi Satınalma Ko
misyonunda: 
Mayısın 1 1 inci günü saat onda ilan edilen elbise ve 

kaput münakasası Mayısın 16 ıncı perşembe günü saat 
on beşe taalluk edilmiştir. Taliplerin Komisyona müra
caatları ilan olunur. (2605) 

Cildiniz besleyin·z 
Gen~ görününüz 

Genç hayvanlardan şayanı hayret 
bir mahsulü olan cilrl "Bioccl,. in ha· 
ricen tatbikında, cilde, gcnçlifi iade 
eder. 

Vivana Tıp Fakültesinden profe
sör doktor Stejskal, cilde gençliği 
iade eden savanı hayret keşfini ilan 
etmekle, bütün dünyayı hayretler İ· 
çinde bırakmıştır. "Biocel,. denilen 
bu mahsul ienç hayvanlardan alı • 
nıp, mükemmel surette tel:sif edilmiş 
harikulade bir nesicdir. Prof. Dr. 
Steiskal, Bioceli 55 - 72 yaşındaki 
kadınlarda, cilde besleyici tecrübe
lerinde ku11anmıştır. 6 hafta 7arfınrla 
burıı!'iukl .. k 1ar ta,,...a.,..en kavb"lmuş. 
-(Buna aid malCimatı Journal Mcdi
cal de Vienne'de okuyabilirsiniz) -
Tokalon mÜe!!sesesi bu mahsulün 
münhasıran kullanma:: hakkını satın 
almr!ll. Y'rof. Dr. Stejskal.n formülü"'le 
tevfikan "Cild gıdası pembe renkli 
Tokalon kremi,. nde. cildi besleyici 
diğer maddelerle birlrstiril""'i .. tir. 
" Toka1on kremi .. nin mütemarli su
rette istimali ihtivarlanmış ve solmu~ 
cildi süratle J?encleştirir. buruşukluk· 
larını ~iderir. yüzün vumu~arnıs. cök. 
müş etlerini kuvvetlcnrlirerek sıklas
ttrır. "Tnk111on krrmi .• srıvr~i"ö~. 
5Q hafta, 50 yasındaki kadınlar. bir
~nk l'enc kılların bile pıotasını uyan· 
dıracak bir ten edinebilirler. 

"Cild ~ıdası tlembe renkli Toka
lon (Biocel) veni kremi .. ni akşam 
vatarken kıııtanrnız Siz uvurken cil
dinizi ht'sler, t"enclestirir .Sabahleyin 
"cilci gıdası .. beyaz renkli - (yağsız) 
Tokalon kremi .. ni kullanınız, cil· 
dinir.in geniı:ılenmiş mecamatile sb··.:ı 
noktalarını giderir ve pudraya mü
kemmel bir esas teşkil eder. 

fst. hirinci ticaret mıııhk"ml'sindl'n: 
R. Ştokel ve şeriki avukatı CeliiFn 

Galatacla Havvar hanında 85 No da 
Ağop Çinarvan ve Hermi!n Ka .. anci
van alevhlerine hir '"nt'clle alııc"İ!ı 
olan 136R lira 20 kurııs için tf'hli~ 
ettirilen ödeme emrine karsı vaki iti· 
ra?:lannrn mahkem~cl" refine karar ve 
rilmis ve hordııır•m d'I örlemrımis nl
duklarınrlan inac:larına k;ırar verilme· 

lik salon yasllkları 4 liradır. 

1 
Bu takım 25 liradir. 

istanbul Çakmakçılar Bali :zade Kuştüyü fabrikası. Tel. 23027 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akay işletmesi müdürlüğünden: 
Kadıköy - Haydarpaşa hattında 15 Mayıs 935 tari

hinden itibaren tatbik olunacak yeni tarife iske elere 
asılmışdır. ( 25 89) 

lstanbul milli emlak müdürlüğünden: 
Bakır köyünde, Menekşe Çiftliğinde 15 l S 3 6 metre 

murabbaı çayırın bir senelik icarı 165 lira üzerinden açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 1 9 Mayıs 9 3 5 pazar 
günü saat 14 de İdaremiz satış komisyonuna yüzde yedi 
buçuk depozitolariyle müracaatları. ( M.) ( 2 3 4 7) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Satın· 
afma Komisyonundan: 

Tahmini Miktar 
2000 Kilo Beyaz Amerikan parçalar 
1000 ,, Battaniye ve yünlü kumaş parçaları 

11 Adet Hurda Otöbüs dış lastiği 
1000 K~lo Çinko ve tel parçaları hurda su 

depolan. 
Bakırköy akliye ve asabiye hastanesinde bulunan yu

karda müfredatı yazılı hurda eşyalar pazarlık suretiyle 
satılacaktır. 

1 -Arttırma 28-5-935 salt günü saat 15 de Cağa loğ· 
lunda Sıhhat Müdürlüğü binasındaki Komisyonda yapı· 
h. .. caktır. 

2 Tahmini bedel 21 O liradır. 
3 - Muvakkat teminat 15 lira 7 5 kuruştur. 
4 - Satılacak eşya ve şartnamesi her gün saat 9 

dan 12 ye kadar Bakırköy Akliye ve asabiye Hastanesi 
İdaresine müracaatla görülebilir. 

5 - İsteklilerin belli gün ve saatten evve1 teminat 
makbuz veya banka mektuplariyle komisyonumuza mü
racaatları. ( 2627) 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Muhammen kıymet 

Lira 
Taksim : Küçük Pangalti maha11esi 

Harbiye caddesi eski 41-2 
yeni 41 evin tamamı. 7 3 8 9 

Yukarıda yazılı mallar 28-5-935 salı gunu saat otl 

dörtte kapalı zarf usuliyle ve arttırma suretiyle ve b de
li peşinen ödenmek şartiyle satılacaktır. İsteklilerit1 
ylizde yedi buçuk pey akçelerini vakti muayyenindet1 
evvel yatırmaları ve hazırlayacakları mühürlü zarfları 
arttırmanın açılacağı saatten bir saat evvel satış komis
yonu başkanlığına vermeleri. (F) (2626) 

Akhisar Belediyesin.den 
Tahmin dilen bedeli Altı yüz yetmiş iki lira olan biı1 

beş yüz tane 25 vatlık yüz yirmi beş tane l 00 vat hl< 
ampul ile on tane elektrik sayıcısı elektrik fabrik:ı '" ı bİ( 
senelik ihtiyacı olarak 30-5-935 perşembe günii saat ot1 
dörtte kapalı zarf usulile ihale edilecekdir. 1steyenlerit1 
eğreti tutarı olan elli liralık banka mektubu ve 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belge
lerle Akhisar Belediyesine müracaatları. İsteyenlere 
şartname gönderilir. ( 2 6 ı O) 

Akhisar Belediyesinden· 
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si talebile ikame eylediği davadan 
dolayı ı?Önderilen öavetiveler müd 
dealevhlerin adrl"slerini terk ederel< 
nerl"de otıırduklarr hilinmeöiğinctl"n 

tl"hlii! l"dilememh~tir. Mahkeme H. U. 
M K. nun 141 ve 142 inci maddeleri 
mucihincl" hu tebliğin ;ıan suretile va
pılmasına karar vermiştir. Mtthıııke
me 19-6-935 çarsamba saat 14 de bı
rakılmış ve hugiin icin yazılan dave
tiyl"ler mahkeme divanhanesine asıl 
mrştlr. Miidcleaalevhl<'rin vukarda ya 
zıh muhakemt' eüniinde mahkemecle 
hazır bulunmalan lu :mmu tebliğ ye
rine ~eçml"k için ilan olunur. ( 11465) 

Tahmin edilen bedeli Altı Bin Beşyüz elli dört olaı1 
altmış üç bin litre motorin ve iki bin altmış litre maki119 

ya2"ları elektrik fabrikası bir senelik ihtiyacı oJar81' 
30-5-935 perşembe günü saat on dörtte kt=ıpah za .. f ıısı.J" 
lile ihale edileckdeir. İsteyenlerin iğreti tutarı 01 811 

492 liralık banka mektubu ve 2490 sayılı kanunııt1 
ikinci ve üçüncü maddelerindeki belgelerle AklıisCtr S~' 
tediyesine müracaatları. İsteyenlere şartname gön ıerl' 
lir. ( 2609) 
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TASH1H - Gazetemi7.in 5 Mayıs 
935 tarihli nüshasınna n<"şrenilen 
Beyoğlu Dörrlüncü Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden selt'vhalı iliincfa ölü Ta
rik Havati'nin tarihi vefatı l 2·9-933 
olduğu vazılacak iken sehven 
12-9-935 seklinde dizilmiştir. Tashihi 
keyfiyet olunur. 

~========r===-=-======;===========~ 
Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü 

. . Etem izzet BENiCE d' 
Gazetecılık ve matbaacılık T. A. Şirketi, f~tanbul, Ankara cS 

desi, 100.- Basıldığı yer: TAN matbaası 


