
15 
MAYIS 

ÇARŞAMBA 
1 9 3 5 

Sayısı 5 Kuruş 

BUGÜN 
2 incide ı 

3 uncüde ı 

4 Üncüde ı 

S incide ı 
6 ıncıda : 

'l incide ı 
8 incide : 
9 uncuda: 

10 uncuda ı 

21 incide ı 

12 incide ı 

14 üncüde ı 

Peyami Safan~ fıkrası -
Şehir haberlcrı. 
Ankara muhabirl~rimizin 
telefonları - Galı_R Ata
çm yazısı - Felegın fık-
rasL •. 
Aziz Hüdayi Alı:demınn 
"Bizde Casus 1 u k'" a.dlı 
eseri - Kendi kenduıııze 
çatıyoruz. 

Son haberler. 
Hitler'in "Kavgam" . ad
lı kitabının tercı.ıme;ı 

Sarı Dal. 
Berber sayfası. . 
Ekonomi - Askerhk. 
Kultür sayfası. 
Fatıh lstanbulu nasıl al
dı? _ Sevinşcnlcl", evle-
nenler - H kayc. 
Brıç dersleri - Ktıdm ve 
Moda. 
Faydalı bilgil:r --:-. ?.r, d~ 
sözlüğü - Saglık oğut.cn. 

Kızıl Çember. 

Papulas Ve 
Kimisis Nasıl 
idam Edildiler? 
[Atin a Hususi Mu· 
hab rimiz Bildiriyor] 

Atina, 8 Mayıs 

Bugün Papulas ile Kimisis 
için idam kararı verileli onbeş 
gün oluyor. Karar tatbik edileli 
de on üç gün. 

A tina halkı üzerinde mühim 
bir tesir bırakan bu karar, hü -
kumet azaları ile divanıharp 
azaları arasında da bir çok şid
detli münakaşalara sebebiyet 
vermişti. 
Başbakan Çaldaris o günler -

de hastaydı ve hükumeti filen 
idare eden Kondilis idi. Papu -
Ias ve Kimisis hakkında verilen 
hüküm. burada "Uçlcr hüku -
meti,, diye anılan Atina askeri 
valisi Panayotakos, donanma 
ikumandam ve fevkalade diva -
nı harplardan birisinin reisi Sa
kellari u ve diğer fevkalade di -

amharp reisi hava kumandam 
Repas arasında kararıaştml -
nuştı. Karar verilir verilmez 
Pesmasoğlu. Maksimos, İçişleri 
bakam Rallis, eski finans baka
nı Laverdos ile bugün bu ha -
kanlığı idare eden müsteşar 
lielmis Kondilise müracaat e· 
derek mahkumların aflarını is
temişlerdi. 

Kondilis, hakikatte, bu karar 
ile hiç alakadar olamazdı. Çün
kü kararı veren kendisi olmadı
~ı gibi, divanıharpların itidal 
ıl~ hareket edişlerine karşı yeni 
b!r isyan çıkarmak tehdidini ile
ı-1 süren de o değildi. Esasen ör
fi idare altında bulunan memle
ke~in doğrudan doğruya haJ:tim
~erı. Ytıkarıda söylediğim "Üç -
er,, idi, karan da bunlar ver -

tnişti. Fakat Kondilis, kendisi 
lle vaki olan bu müracaatı, ar -
t~k Yavaş yavaş "Üçler,, in elle
~ınae tuttukları hakimiyeti on: 
~rdan cekerek büsbütün kendı

~-1 almak ve otoritenin kendi e -
ınde olduğunu göstermek için 
0ahkeınelerin kararlarına hü -
h Urnetin hiç bir şekilde müda -

ale ed · ... · · tm'ye c .. . . emıyecegını ve e ı • 
e~nı söyliyerek reddetti. 

sa u~unıa beraber, isimleri~ 
h Y~ıgıın siyasi şahsiyetlerın 
•ıetıc · · · te . .esız kalan müdahalelennın 
desırı de olmamış değildi. Bu 
akr~ce şiddetin, bir gün gelip te 

sı tes· . d"" 
bl·ı ır yaparak üzerıne one-

ece... 'b' gö .. gınden enc~işe eder gı ı 
tei:~~en fevkalade divanıharp 
diğ ıava kumandanı Repas, 
tia ebr f~vkatade divanıharplarm 

elk b · h" ~Urnıer 1 u ~erece kuvvetlı .. ~-
llerek vennıyeceğini de duşu-
llliş 01~0~ dakikada. bizz~~ ve.~
lliin e ~gu halde, idam hukmu
ile ~~ ~1 .alınmasını ve Papulas 

.Q..trnıs ,. . . L" 
ısın aflarını ıstedı. a-
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og zların Tahkimini o ruz! 
BOGAZLARIN SiLAHLANDIRILMASI 

Üç Balkan Devleti 
VE 

Boğazlar Davam11 

~RDAI< 

ı . Rüşf ü Ar as 
Bükreşte bu 
Dilevi görüştü 
Bükreş, 14 (A.A.) - Söylen· 

diğine göre Romanya, Yuna • 
nistan ve Yugoslavya Balkan 
konferansında, Boğazların tek· 
rar askerleştirilmesi hakkında. 
ki Türk isteğini müdafaa etme. 
ğe karar vermişlerdir. Tevfik 
Rüştü Aras, bugün Bükreş aov
yet elçisi Ostrosky ile uzun bir 
konuşma yapacaktır. 

Tevfik RUştu Aras Tala· 
resko ile görüştü 

Bükreş, 14 (A.A.) -Türkiye 
dış bakanı Tevfik Rüştü Aras, 

[Arkası 13 Üncüde] 

• 

(Çanakkale Boğazmm görünüşü, BI). 
ğazlann haritası, Romanya Başvekili 

Tataresko) 

Parti Kurultayında 
Münakaşalar Oldu 
96 ncı Maddenin Değiştirilmesi 

Teklifi Reddedildi 
rAnkara Hususi Muhabirimiz Bildiriyor] 

Reccb Peker, Süleyman Sım, Hakkı 

Ankara, 14 

Kurultay bugün Saffet Arı
kanın başkanlığında toplandı. 
Nizamnamenin müzakeresini 
yaptı. Yarın toplanmak üzere 
dağıldı. 

Bugünkü toplantıda nizamna 
menin 96 mcı maddesi görüşü -
türken münakaşalar oldu. 

Kurultay içtimaında 96 ıncı 
madde şudur: 

"Merkezde partiyi alakadar 
eden işlerin takibi için yapıla • 
cak temaslar parti vekilleri ile 
umumi k2 tip veya bunların nam 
!arına harekete salahiyetli zat 
1ar arasında ağızdan veya parti 
ile olur. Vilayetlerde patiyi ala
kalandıran işler için yapılacak 
temasların parti reislerile vali
ler yapar.,, 

Önce Süreyya Özgecen söz 
aldı, bu hükmün kazalara da teş 

UYA. SABUNA G_u_· · N_u_· N_M_E_s_E_LE_s_i _: iM_T_i_HA_N_r 

~~~~m~~ıöJ~ K ü 1 t ü r B a k a n ı 
BiTPAZARll 
Romanyada iken içime acın çö

ken feylerden biri de, ta MefTUtİ
yelten beri evlerimizden alıp birer 
birer Sandal Bedestenine taııdıiı· 
mu: ve haraç mezad sattığımız 
Türk eıyasının Romen unginleri
nin evlerinde,en güzel süs eıyası o
larak baş aedirlere yerleştirdikleri
ni görmek oldu. Zamanımızda bir 
Türk'ün, eski sarayların ve konak
lann gördes halılarını, Bursa ku
m a f l a r ı n ı, pirinç mangr.llannı, 
gümüş ve a ' t ı n s a h a n takım
lannı tahta üzerine yaldız ka
bart:.alı geniş sedirlerini, mavi 
çinilerini, çefmİ b Ü l b Ü l l '! r i n i, 
büyük ustalann Ü < r l ~ r ı n e en 
umulmaz renk nuance'larını iıle
dikleri eski kadehleri, fekerlikleri, 
çiçeklikleri bulabilmek için kendi 
memleketinde yapcağı arCl§ltrmalar . 
tamamen beyhudedir. 

T ü r k aanat dehasının yarathğı 
eısiz örnekleri görebilmek için 
K a p a l ı Çarfıya girmek değil, 

ne yazık ki memleket dışına çık
mak lazımg' •:yor. 1914 denberi 
harblar, parasızlık, türlü sıkıntı 

ve derd yüzünden bedestene taııdı· 
ğımız bütün o ana,baba yadigarla
rını, açıkgöz bazirganlar kapatm(f
lar ve ecnebiler de bunları 1, •• 1-1.,k. 
ları -yerde · biraz farkla l.en a
parak sandık •andık kendi ı ıne 
taptru§lardır. 

Umumi harbi doğuran Enver a
f" • Taldt '/ley altmtdılılmın belli
btlfh neticelerinden biri ıudur iri, 
Türk, Rumeliden vatanın daha geri 
topraklanna hicret ederken, geri 
topraklardaki eıya da, ileri ve da
ha ileri topraklara hicret etmiıler· 
dir. 

Fakat, mal değeri milyarları bu
lan, aanat değerine baha olm"'1an. 
e • k i eşyalanmızdan elimiz.de bir 
fey kalmamaaımn sebebi yalnız fe
na idarelerin bizi diıimizden, tır
nağuruz.dan arttırdıklanmı:zı dahi 
ıatmağa mecbur etmeleri değildir. 
Bizim, elimiz.de avucumuz.da olana 
esasen kıymet verm ~kliğimiz ve 
sıkııırıca elimize g e ç e n i koltu. 
ğumuza vurup Bedestene tafımak 
adetimiz.dir ki,bugün lstanbul evle
rinin İçini tamtakır bırakmıı, öbür 
tarafta Çarıı ve Bedeaten dediği
miz ve eskiden 6eyrine doyum ol
mayan Şarkın bu en zengin pa:uın 
da bitpazarından farkaızlaımııtır. 
O kadar larksızlafmııtır ki, bütün 
o eski Türk sanat eserlerinin yerin
de ıimdi biribiri üzerine yığılı du
ran taklid p i f t o f) la rl a antika 
diye Amerikalılara yutturulan. bir 
alay pirinç ve bakırdan bQ§ka bir 
ıey kalmamı§ I 

Ve bunun içindir ki, koca çarıı 
böyle Bitpazanna dönünce, hatta 
biraz değerli bir Türk eıycuı bul
mak için, lstanbulda filan veya la
lanın evine değil de, Prenses Kan
takuz.en'in Bükreşteki villa$ına git. 
mek lôzım geliyor! 

Ali Naci KARACAN 

ATATÜRK 
l Ankara muhabirimiz bildiriyor ] 

Ankara, 14 

Atatürk'ün, iki üç gün zar
fında seyahate çıkmaları, bu 
meyanda İstanbul ve Yalova
yı şereflendirmeleri muhte
meldir. 

• 
Ankara, 14 (A.A.) - Ata • 

türk dün akşam Tüıık kuşunun 
uçuş alanını şereflendirerek 
üyelerin çalışmalarını gözden 
geçirmiş ve derslere çok ya • 
kından ilginlik göstermişler • 
dir. Büyük Önderin bu ilginli
ği gençler arasında çok çoşkun 
bir heyecan uyandırmıştır. 

Dedikodul·ara 
Cevab Veriyor 
Abidin Özmen Kitab Müna
k· aşa la r ı n ı da Karşılıyor 

[Hususi Muhabirimiz bildiriyor] 
Ankara, 14 

Kültür bakanı ile bugün muh 
telif meseleler hakkında görüş· 
tüm. Bakan imtihanlara dair 
sorguma cevap vererek dedi ki: 

- "Biz bundan altı ay evvel 
imtihan talimatnamelerini yap
tık. Her mektebe bildirdik. E
saslı bir talimat olarak görül
dü. 

Istanbulda toplanan komis -
yan talimatın muallimlerle mü
meyyizler tarafından iyi tatbik 
edilmesini temine de çalışacak
tır. 

Bir mahalde talimatta tayin 
edilen miktarda mümeyyiz bul
mak imkanı bulunamazsa üç ye
rine, iki mümeyyiz kullanmak 
kabil olacaktır. 

Yine bazı yerlerde talebe xe
ufeti yüzünden talimatta ta -
yin edilen müddet az görülürse 
uzatılacaktır. .. 

Bununla beraber 1stanbu1da 
toplanmakta olan komisyon 
büyük bir müşkülat karşısında 
olduğunu henüz bize bildirme -
miştir. . 

Vaziyet bu merkezde iken im
tihanlarda husule gelecek her 

-
l(UlfUr Bakanı Abidin Özmen 
hangi bir zorluktan uzun uzadı
ya bahsetmek memleket gençli
ği üzerinde fena tesir eder. J 

Bundan başka çalışmadığın.' 
dan dolayı imtihanlarda muvaf
fak olamıyan talebeye de fay • 
dasız itiraz vesileleri verilmiş 

1 [A~a~13üocü&] 

HOCANIN TEKERLEMELERi 

YATAGANIN KAZIYAMIYACAGI 
YANLIŞLAR ..• 

Vaktile biçak taşrmali yasa1i 
edilmiş. Ama şimdiki gibi, ge -
ne üstünde biçak taşıyanlar var· 
mış .. Bu yasağı kontrol etmek 
için yer yer asesler dolaşıyor -
ken bunlardan birisi N asreddin 
hocaya ı astgelmiş ... 

Hoca da aksi gibi o gün evde 
ki yatağan biçağını satmağa gö
türüyormuş. 

Ases, hocayı çevirip arayın -
ca; kol gibi bicak meydana çık
miş. Ases sormuş: 

- Bire hoca, nedir bu? .• 
Hoca, yatağanı satmağa gö -

türdüğünü söylese ne inandır • 
manın, ne de cezadan kurtulma 
nm imkanı var. 

- Bu ne biçim kalemtraş ?Bu 
nunla ne yaparsın? 

- Efendim, kalem açarım. 
Yazı yazarken yanlı~ olursa on• 
ları kazırım .. 

Ases gülmi:~ · 
- Hoca saçmalama! Hiç bu .. 

nunla yanlış kazınır mı?. 
- Yiğitim öyle yanlışlar var 

ki, Allah seni inandırsın bu bi· 
le yetişmez. ' 

• 

lArkası 13 üncüdt 

Fikret ADIL ı Xarık Uı>, Abdülmuttali,e [Arkası 13 üncüde] 
- Bu ef endirn, kalemtraş. Ce 

vabını vermiş. 

Hep insanız. Papa olmadığı
mız için "yanılmaz,, Iık iddia 
edemeyiz. Bütün gayretimiz, 
hocanın yataganile bile kazma
mıyacak yanlışlıklar yapmamak 
o 1rna1 ı dır. Bu amaca va
rabilenlerimize ne mutlu! 
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TEK FiKiR 
Ferdlerin olduğu gibi cemi -

~etlerin ıha yatında da öyle f ev
kalade ve stiprem anlar vardır 
ki bir tek fikir yollarını aydın
latır: batmak üzere olan bir ge· 
minin kaptanı artık yolcuların 
keyfini ve rahatlığım düşün
mez; onların ferdi hak ve hür· 
ıriyetlerine de müdahale edere~ 
en ağır disiplini koyar ve hepsı
nin ayn ayn iradelerini ~ir. tek 
fikir, gemiyi kurtarmak fıkn e~
rafmda toplar. Ağır has~a bı!': 
adam için de evvelkı tabıı 
zamanların türlü gidişlerdeki 
faaliyetlerine son verilir ve dok 
ıtıor tarafından onun bütün kuv
;vetleri bir tek fikir, sağl:ck fikr: 
etrafında seferber edilir. 

1 Har.b veya ihtilal halinde bu
lunan cemiyetler için de böyle
dir. Kurtuluş savaşında ulusun 
iradesi bir tek fikrin önüne ko
şuldu ve zafer öyle kazanıldı. 
Ö zaman bu tek fikirden sap -
mak şüphesiz vatana hiyanet o
!urdu. Belki aynı zaferi diplo -
masi yollarında arayan bir Al -
manya, veyahud, işçi kesafetine 
!karşı firen yapmaya mecbur bir 
l talya için de bir tek fikrin pe
şinde gitmek zarureti hala var
dll'. 

ı Kurtuluş savaşımız gibi laik-
1ik ihtilalimiz de zaferini başka
larından evvel kazandı ve bu -
gün Türık.iye batan bir gemi ol
madığı gibi Türk Ulusu da "has 
ta adam" değildir. Değildir 
ama savaş ve ıihtilal bitmiş olsa 
ibile inkılap yürüyor, diyoruz. 
Bir tek fikrin etrafında buluş -
maık zarureti az çok hala vardır. 

ı Ben ne dar manada, mutaas -
Eıb liıberal, ne de koyu hürriyet 
düşmanı olmadığnm kaç defa 
yazıp söyledim. En zıddıma gi
den şey dar akidelerin katalo -
tuna girmektir. Bunun için 
"tek fikir'' ve "çok fikir" taraf
tarlarmın.da ek .. .iıklerile fuilet
lerini anhimaktan uzak değilim. 
ı Bugünün Türıkiyesi ilili mu
ayyen prensipler etrafında bir 
tek fikir disiplini lturmaya müh 
.taçtır, zira batmak üzere asla 
değilse bile büyük dalgalar üs
tündedir, hasta değilse bile yor
ıgundur. Ancak, bugünün tek fi
kir disiplini dünkünden farıklı 
olmak lazımdır. Bu disiplinin 
korsesini, hasta adamın almaya 
başladığı geniş soluklar nisbe -
tinde gevıetmeliyiz. 

1 Hepimiz Cumhuriyetçi, laik, 
tıalkçı, milliyetçi, ink:lapçı, hat
ta yerine göre devletçiyiz; fa - . 
kat bu altı ok fikrini bir kdişe 
ıve bir resim halinden çıkarmak 
için diğer fikirlerle olan farkla
rını, ve nüaınslarım belirtmek, 
bunun için de çok daha açık ve 
geniş konuşmak lazn.ıgeldiğine 
inanmalıyız. Kendini sevdir -
rnek ve ıkabul ettirmek isteyen 
bir fikirde bu kadarctk bir cesa
ret aramak hakkımızdır, cesaret 
!Ve samimiyet. 

Peyami SAFA 

) .. TAN " m tefrikası ı 23. 

Erik Çiçekleri 
.MAHMUD YESARi 

r Bu oda da gösteriyordu ki 
!Kadriye, bu köşkü, tam bir say
fiye olarak döşetmişti. 

Bu yemek odasında, insanın 
gözü, gönlü açılıyordu; en iştah 
sız insanın, burada, iştahı gele -
bilirdi; burada, yemek yemek 
bir zevkti. 

Kadriye ile kar~ı karşıya o -
turmuştuk. Hizmetçi kadın, ses 
siz sessiz hizmet ediyordu. Kad
riye bu sessiz dolaşıştan sıkıl
mıştı; hizmetçiye: 

- Ben, zile basar, seni çağı
rırnn. dedi. 

Hizmetçi kadın, başını eğe -
rek çıkmıştı. 

Ben, sesimi çıkarmadan, ye -
meğimi yiyordum. Kadriye, ya
yaşça sordu: 

ı - Konu~amak niyetinde 
· misin? 
' - Ne söyleyhri? r EmrJı, •ı~ ltonU§Ur 

DUn Taksimde yı .. ' bir tramvay faciası b4du. bir çocuk çiynendl, resimlerimiz bu çocuftun çlynenfşini ve 
hastanede kendisino ~meliyat yapılmasını gösteriyor. Sondaki resim de de dUn akşam Sirkeci istasyonu 

karşısmda çıkan yang nda yanan motösiklet görlllUyor 

ilk Tedrisat 
Müfettişleri 

Hazirandan itibaren, ilk ted
ı·isat mülettişlerinin makam tah 
sisatlarınm verilmiyeceği anla -
şılmıştır. Halbuki, baş muallim 
/erin tahsisatı iade edilmiştir. 
Bunun üzerine, ilk tedrisat mü -
lettişleri, kültür ve iç işler ba -
kanlığmda yeniden teşebbüsler 
yapmağa karar vermişlerdir. 

Türkiyede ı96 müfettiş var -
dır. Bunların 27 si 1 stanbulda -
dır. Müfettişlere ayda en çok 
30, en az ıs lira makam tahsisa 
tı verilir. ( 30) lira makam ücre
ti alanların mecmuu ( 40) ka -
dardır. Bir bu kadarın makam 
ücreti de (25) liradır. 20 ve ıs 
lira tahsisat alanlar ekseriyette 
dir. 

Bütün Türkiye hususi idaresi 
bütçesinin maarif fasılları yeku
nu (11) milyondan artıktır. Mü 
f ettişlere verilen yıllık makam 
tahsisatınrn tutarı (20) bin lira 
dan çok değildir. !Ik tedrisat 
mille.#~lerinin:jl.slj maa~Iarı en 
çok 17,5 veya "20 liradır. . ..... ,_ 

Kültür Bakanlığının, ilk teil
risat mülettişlerinin makam 
tahsisatlarının kaldırılmasile ha 
sıl olacak vaziyeti tamir için, 
asli maaşlara birer derece zam 
yapmağı düşünmekte olduğu da 
söylenmektedir. 

Buz fazla Ucretle 
satılmıyacak 

Yeni mevsimin !başlaması do
layısile, belediye kaymakamlık
lara bir tamim göndererek, buz 
satışının iyi bir şekilde kontrol 
edilmesini bildirmiştir. Buzun 
kilosuna, 100 para azami fiat 
ıkonmuştur. Esnaf buzu, bundan 
yukarı satamıyacaktır. Uzak 
semtlerdeki bayiler, belediyeye 
müracaat ederek, kendilerine, 
bir kuruş fazlasına satmak için, 
müsaade edilmesini istemişler -
dir. Bu esnaf, buzların fire ver -
diğini, ziyan ettiklerini ıileri sü 
rüyorlar. Belediye, bu işi tetkik 
ediyor. 

muydun? 
- O, hiç geveze değil... 
- Onu da söyletmenin kul -

punu, kolayını buldun ..• 
Cevap vermedim. 
Kadriye, tekrar sordu: 
- Bugünkü yemekleri nasıl 

buldun? 
- Enfes! 
- Neler hoşuna gittiğini söy 

lemediğin için, gene talihine ol
du ..• 

- Hakikaten çok nefis ... 
Tekrar susmuştuk. Kadriye, 

havlusunu buruşturarak attı: 
- Oooh 1 doydum. 
Ben de, havlu ile ağzımı sili

yordum: 
- Ben de fazla yedim. Daha 

şimdiden ağırlık bastı. 
Kadriye, hayretle gözlerini 

açmıştı: 

- Ne dedin? ne dedin? Yok
sa yemekten sonra tekrar uyu
mak niyetinde misin? .. Dünya
da bırakmam. Salonda otura -
caksm ... 

Birdenbire sustu, sıkıh yum
nıklarmı masaya dayadı, Y.ÜZÜ
mc tath tatlı bakttı /'"' 

Bir Yolsuzluk 
Tutuldu! 

Eminönü mal müdürlüğü zat 
maaşları kaleminde bir suiisti
mal meydana çıkarılmış, tahki
kata maliye müfettişleri el koy
muşlardır. Zat işleri memurla
rından İzzete görülen lüzum Ü· 
zerine işten el çektirilmiştir. Mü 
fettişJer, maaş ilmü haberleri 
üzerinde tetkikat yapıyorlar. 
Yolsuzluğun, mükerrer tediyat 
yolu ile yapıldığı anlaşılmakta -
dır. 

Otomobil parası 
Verilmiyecek 

Son harcırah kanununa göre 
memurlar seyahatleri esnasın -
da kilometre başına ancak otuz 
kuruş ücret alabilirler. Bu vazi
yet karşısında otomobille c.;eya
hat etmek menedilmiştir. Me -
murlar her zaman umumi nakil 
vasıtalarından ve otobüslerden 
isÜfade edeceklerdir. Otomobi· 
le· binmiş~ oldukları takdirı& 

masrafları kendilerine verilmi -
yecektir. 

EminönUne çıkan yollar 
Belediye, Eminönü meydanr

na çıkan ikinci derecedeki bü _. 
tün sokakları tamir ettirmeğe 

karar vermi§tir. Bu iş için bütçe 
de tahsisat ayrılmıştır. Bu so -
kaklardan, Eminönü meydanına 
nakil vasıtalarile toz toprak gel
mektedir. Tamirat bu yaz yapı
lacaktır. 

Yanan Adliye sarayı yerine 
Yanan adliye binası yerine, 

büyük bir meydan yapılması i
çin, belediye imar şubesi bir pro 
je hazırlamağa başlamıştır. Ya
nan binanın enkazının bir an ev
vel buradan kaldırılması için a
Iakadarlara tebligat yapılmış -
tır. lstanbulun gelecek plarun -
da da, burası Mannaraya bakan 
bir teras halindedir. 

- Pardon ... Sana, otur, kalk, 
yat, diyorum ama; işin var mı, 
yok mu? diye sormuyorum. Sa
hi, sen, dündenberi başıboş, ava
resin. Senin işin yok mu? Hiç 
bir yerde aramaz, sormazlar 
rnı? 

- Hayır ... Kim soracak .•• Bir 
yere bağlı değilim ki... 

Bir kahkaha attı: 
- Sen de benim gibi sıkıntı

lısın ... Peki, yapacak bir işin yok 
mu? 

Cebimden hatıra defterini çı
kararak gösterdim: 

- Boş durmuyorum ki. .. E -
limde iş var. 

Kadriye, gözlerini kırpıyor -
du: 

- Demek, bunu kendine iş 
edindin? 

Defteri cebime koydum; ba -
şımı çarpıttım: 

- İşsizlik ... Ne yaparsın? 
Kadriye, dişlerini sıktı, dik 

dik baktı: 
- Bu kabalığını, sana, fena 

ödetirim. 
Zile bastı, hizmetçiye: 
- Bize1 iki sade kahve! dedi. 

Devlet demir 
Yollarında 
Yeni Tarife 

Devlet demir yollarında dün
den itibaren yeni bir tarife tat
bikine başlanmıştır. Şimdiye 
kadar Eskişehir - Konya hattın
dan geçen Toros ekspresi bun
dan böyle Ankaradan geçmeğe 
başlamıştır. Ankara - Samsun 
ve Ankara - lzmir arasında da 
haftada iki karşılıklı sürat kata
rı kalkacaktır. Haftada iki gün 
için lstanbul - Izmir arasında 
Esk.i§ehir yolile sürat seferleri 
ihdas edilmiştir. Adi trenle 32 
saat olan yolculuk bu trenle 25 
saate indirilmiştir. 

Muammer Eriş gitti 
Türkiye lş Bankası Genel Di

rektörü Muammer Eriş burada 
bazı işleri ile meşgul olduktan 
sonra dün akşam Ankaraya git
miştir. 

lngiliz bahriyelisinin 
cesedi dün gömüldQ 

G~en sene Ku;ıddasr ~hitıe;. 

rinde memnu mmtakaya yaklaş 
tığı sırada muhafızlar tarafın

dan açılan ateşte ölen lngilte
renin Devintayr knıvazörü za
bitlerinden doktor Robensonun 
cesedi bir senedenberi aranmak
ta idi. 

Ceset nihayet bulunmuş ve 
İstanbula getirilmiştir. 

Dün öğleden sonra İngiliz se
farethanesinin kilisesinde zabi
tin istirahati ruhu için ayin ya
pılmış ve ayinde İngiliz sefiri i
le sefaret erkanı ve İngiliz kolo
nisi bulunmuştur. 

Bundan sonra zabitin cesedi 
Haydarpaşaya geçirilmiş ve Kı
rım İngiliz mezarlığına mera
simle gömülmüştür. 

Bu mera3lı.ıde bir kıta polis 
müfrezesi ile kara ve deniz kıta
larmdan birer müfreze bulun
muş, son selamı yapmışlardır. 

Hizmetçi kad~n sordu: 
- Nerede oturacaksınız? 
Kadriye, yüzüme bakıyordu: 
- Nerede oturalım? 
- Sen bilirsin! 
Kadriye, hizmetçiye dönmüş

tü: 
- Salonda oturacağız. 
Hizmetçi çıktıktan sonra, sa

lona geçtik. Kadriye, kahvesini 
içti, ayağa kalktı: 

- Ben, bir saat kadttr uyuya
cağım. 

Hemen hatırladım: 
- Bir dakika .•• Bir ş:y sora

cağım. 
- Seni dinliyorum. 
- Kırmızı odada, def terleri 

yazdırırken, nasıl giyiniyorsun? 
Kadriye, güJerek düşilnliyor

du : 
·- Bll, pek telli olmaz. Günü

ne ve ~lavay:ı göre rit~iş:r .. 
- Mesela nasıl? 
- Yağış havalarda, benim de 

içim kararır. Koyu renk, kapalı 
esvap giyerim. Güneşle beraber, 
ben de açılırım; kah kimono, 
kah pijama giyerim. Ayaklanın 
da, giJ.iniıime bağlıdır, kah ço • 

)_KOçü~ HABERLER] 

• Esnaf ve müstahdemlerin sıhhi 
muayeneleri yapılması için bu ay so
nuna kadar bir mühlet tayin edilmiş
ti. Muayene olunacak esnaf ve müs· 
tahdem miktan yüz bin kadardır. 
Halbuki, şimdiye kadar bunun onda 
biri bile muayeneye gelmemiştir. Es· 
naf cemiyetlerine birer tezkere yazı
larak alakadarların muayeneye gön
derilmesi, aksi halde cezalandınla
C'aklan bildirilmiştir. 

• Yüksek Ticaret ve İktısat mek
tebinde stenografi imtihanları önü
müzdeki perşembe günü yapılacaktır. 
İmtihana, talebeden başka har"çten 
istiyenler de girebileceklerdir. Ka
zanmak için on yanlıştan fazla yap
mamak lazımdır. 

• Şubatın 25 inde çekilen Çocuk 
Esirgeme kurumu eşy;ı piyangosun· 
da kazanan bilet sahiplerinin bu ayın 
•onuna kadar kurum merkezine mü
racaat etmeleri lizımdır. 

• Nüfus tubeleri 915 mali ydı 
içinde genişletilecektir. İşlerin çabuk 
~ıkarılması için iyi okumu~ memur
la ı alınacaktır. 

* İstanbul iskan • idaresinde, e5ki 
tef\ iz işlerine ait birtakım püruTlü 
ka~ıtlar kalmıştır. Bunlarm temiz· 
lenmesine "Çjlll~ma4 : a.iı . Pürüzlü 
işl<'r ~emizlendMeıı lo f•iz fin
misyonu kaldırılacaktır. Bundan böy 
le iskan idaresi -bütün -sahşmasmı 
yeni gelecek göçmenler~ bağlıyacak
tır. 

*· Fatihte yıkılan kuyuda 36 aaat 
kaldıktan ıonra çıkanlan İnı:bolulu 
Mehmedin yaralan iyi olmuş ve dün 
Cerrahpaşa nctD'"""'"~-.ı ... crkmı t r. 

* Tayin haklan vilayete ait me
murların ıı icilleri için yeni bir usul 
kararlaştırılmıştır. Tayinlerde yan
lışlık olmaması için yeni tayin olu
nacak memurlann sicilleri vilayetçe 
de tutulacaktır. Bundan başka kanu
nun gösterdiği tartları taşıyan kad· 
ro dısı memur varsa bunlar önce ah
nacak, yoksa dışardan tayin yapıla
caktır. 

* üniversite talebe yazılması ta • 
limatnamesinin muvakkat maddesinin 
D fıkrasında "Türkiyede lise derece
sindeki ecnebi mekteplerin 33 - 34 
derı yılından önceki" cümlesi, tali -
matname basılırken, tarih yanlıslıkla, 
32 - 33 olarak yazılmıştır. Bu şekilde 
aylardanberi sürüp giden yanlıtl:ğın 
meydana çıkması birçoklarını mütıees
sir etmiştir. Bu yanlışlık alakadarla· 
ra bildirilmiştir. 

* Yol parası mükelleflerini tesbit 
için alman 35 memurun faydaları gö
rülmeğe başlamıştır. Şimdiye kadar 
yol parası vermiyen birçok kimseler-

rapla otururum, kah çıplak a • 
yak ... Artık, sen, buralarını iste
diğin gibi yakıştırırsın. 

Elini selam verir gibi sallaya
rak kapıya doğru yürüyordu: 

- Sakın, uyuyayım, deme .•• 
Eğer odana girer de, uyuyacak 
olursan, pencerenin camlarım 
kırarım, taşlarım. 

- Uyumam, merak etme. 
Kadriye, odadan çıktı ..• 
Göz kapaklarım, kendiliğin -

den kapanıyor, eğer bu hazım 
gevşekliğini yenemezsem, otur
duğum yerde uyuyacağım. 

Yerimden kalktım, kapının 
sağındaki zilin düğmesine bas
tıın. Gelen hizmetçi kadına: 

- Bana, bir sade kahve daha 
yap, dedim. Fakat bahçede, çar
dağa getireceksin ... 

Salondaki geniş koltukların 
yumuşaklığı, enerjimi kıracak -
tı. 

Bahçede , tarhlar arasmda a • 
ğır ağır dolaştım. Çardak, se -
rin gölgelikti. 

• "Bu tuhaf maceramı anlata -
Y.Iml/ 

Tar iht binalara 
numara konuyor 

Istabul müzeleri umum mü
dürlüğü, şehrimizdeki tarihi kıy 
meti haiz binalarla bütün cami 
ve mescitlere numara koydur -
mağa başlamıştır. Bunun için 
ayrılan memurlar, her semtteki 
bina ve camileri tesbit işine gi -
rişmişlerdir. 

Bu çalışma bitince, tamir ve 
muhafazası icap edenler, kıy
metli abideler ayrılacak ve şehir 
planı üzerinde işaret verilerek 
ona göre yer açılacaktır. 

den borçlan tahsil edilmiştir. Yeni 
bütçede yol parası için tahmin edilen 
varidatın temin edileceği ümid olu • 
nuyor. 
* Beyazıd umumi kütüphanesiniıı 

genişletilmesi kararlaştmlmışttr. Kü
tüphanenin yanındaki medrese de alın 
mıştır. Kütüphanede geniş bir okuma 
aalonu yapılacaktır. Birçok kitaplar 
yt!niden sıraya konmuştur. 

* Bugünden itibaren, köy mektep 
leri son sınıflarında imtihanlar başla· 
mıştır. Dün bet müfettiş köylere git· 
miştir. İmtihanlar bir hafta sürecek
tir. Tek muallimli köylerde, imtihan• 
lar müfettişlerin huzurile yapılacak • 
tır. Bu yıl, üç sınıflı köy mekteplerin
den sekiz bin kadar talebe çıkacaktır. 

* Bu sabah vilayet ziraat m\idür
lüğünde bir toplantı yapılacaktır. Bu 
totpltantıda, yazın Büyükadada açı
lacak çiçek sergisi programı görüşü· 
lecektir. Bundan başka, Adada yapı• 
lacak çiçek bayramında lazım olan çi• 
çekler hazırlanacaktır. 

* Belediyenin Galatadaki çocukla· 
rı kurtarma yurdunun kadrosu 80 o 
çıkar:lmıştır. Yurdda ıslah edilen 15 
kadar çocuğa muhtelif sanatlar öğre• 
tilmiştir. Bunlar yakında yurddan çı• 
karılacak, dışarıda kendilerine i! ve
rilecektir. Bu çocuklar altı ay yurdun 
kontrolü altında bulunacaklardır. 

* Dağcılık ve yürüyücüllik kulil • 
bilnün yeni yaptırdığı üç tenis kor .. 
tunun a~ılması cuma günü yapılacak .. 
tır. Açılma resminden sonra, davetli
lere bir danslı çay hazırlanmıştır. 

* Cuma günü, General Don Sten• 
ben vapurile limanımıza 450 Alman 
seyyah gelecektir. Seyyahlar şehrimiz 
de iki: gün kalıctık\ı2Pr 

* Oç yıl evvel getirtilen sonda) 
makinesinin, bu yaz bendlerde işletil• 
mesi için, tahsisat ayrılmıgtır. Bend• 
lerin duvarlarının dayanıklık kabili • 
yeti ölÇülecek, buna göre bazı t ed • 
birler almacaktır. Bendlerden eski 
olanlar, asırlardan beri tamir görme• 
miştir. En fazla tamire mühtaç kısım· 
ların bu yıl yap~lmasına çalışılacaktır. 

* Un1vc.rsite yabancı diller mekte• 
binde dün almanca, ingilizce, rusça 
imtihanlarının .on yazılısı y2pılaug • 
tır. Yarın sözlü imtiliarilar başbyacak 
ve iki gün sürecektir. 

* Oç gündür §ehrimizde bulunan 
Japon topçu kumandanı Katsou Na
kamora ile Majör tayyareci Fuaşiro 
diln sabah Atinaya gitmişlerdir. 

* Lağvedilen Lüleburgaz ihtisaa 
mahkemesi müddeiumumisi Semih A· 
dana hukuk hakimliğine terffan tayin 
edilmiş, dün memuriyetine gitmiıtir. 
* Evkafta yapılan imam ve müez

zinlik imtihanlarında 31 kişi kazan • 
mıştır. 

* Sultanahmed Medreselerinin 
kubbe kurşunlarında yapılan t amirat 
Haziranda bitmiş olacaktır. Kıymetli 
tarihi evrak burada tasnif edilecektir. 
* Beyoğlu mıntak:asındaki kazanç 

mükelleflerinin verdikleri beyanna • 
melerin tetkiki peyderpey tamamlanı• 
~~ I 

İşportacılıktan, küçük bir te.z 
gah kurmuş, sonra bu tezgahı 
büyülte büyülte büyük bir ma· 
ğaza sahibi olmuş bir tüccar •.. 

Çok cahil... Fakat cahilliğini 
kapatacak, örtecek derecede de
ğil, hatta mazur gösterecek, af· 
fettirecek derecede zeki, kur· 
naz... Biraz okuması, yazması 
var, lakin bunu, bir mektepte o-
kuyup öğrenmediğine eminim. 

Nasıl tanıdığım da, pek hoş • 
tur. Canımın sıkıntısından bir 
yerde durup oturamıyorduil'I• 
Sabah akşam, evden çıkıyor, a
vare dola~ıyordum. Ne yaptığı
mı, ne yapacağımı, ne yapma1' 
istediğimi bilmiyordum. 
Mağaza, dükkan camekanla

rını seyrediyor, saatlarca kaldı
rımlarda sürünüyordum. Sine • 
malar, konserler, danslı çayl~r, 
biri, bir şey, beni eğlendiretnl • 
yordu. 

Büyükçe bir mağazanın ca .
mekanı önünde durmuş, ipekli'" 
lere, mevsimlik kumaşlara ba • 
kıY.ordum. _ 

[Arkai)ı var] 
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Ucuz Elektrik Alma 
Ve Dağıtma Yolu 
Ekonomi Bakanlığı Mühim Bir 

an un Projesi Hazırladı 
;An~ara, 14 (Hususi muıhabiri- yet bakn:mdan laıımgel~n k~ : 

~ıı bıldiriyor) _ Memleketin nun ve nıza:nname pro1elerın1 
llcuı elektrik istihsal ve dağıtma ve fenni şartnameler hazır1ana
Yolunu bulmak maksadile ~ko- caktır. !dare, elektri~<: mühendi
. oı:ıi Baıkanlığı bir ~anun pro- s~, fen ~:muru ~e ustaları yetiş 
esı hazırlamıştır. Bu. proje Ba- tırmek ıçın :~drısat programları 
anlar Heyetinde görüşüldük - haıkkmda mutalea beyan edecek 
en sonra önümüzdeki ay Kamu elektrik santrallarmın maliyet 

taya verilecektir. Bu projeden ve satı~ hesaplarını :etkik e?.e:
nlaşddığına göre, Bakanlık ~ekt~r. Idare 'elekt~ık enerJısı 
.. nk~rada bir elektrik işleri e- uzerıne mev.zu .. vergıleı . h~~.m-
~~ ıdaresi kuracaktır. İdare, da ve elektnk ucret tarıf esı uze 
tıknıi şahsiyeti haiz olacak ve rinde etüdler yapa~ .... k v~ ~emir: 
':111leketin mevcud su kuvvet- yollarımızın elektrıkleştırılmesı 

erı :'e sair enerji membalarını çarelerini arayac~ktır. Kısmen 
etktk ederek elektrik istihsali- veya tamamen hukfunet serma
ie en elverişli olanları seçecek- yesile kurul~cc:k _sınai müess~-
r. ~dare ikinci beş senelik sa- se~er, elekt:,ıık ıh:ıyaçları t~mın 
~Yı pvogr~mmdaki elektriklen edılmeden once ıdar ..:ye mura -
lrzne kısunlarım hazırlayacak, caatla mütaleasını almağa mec
lektrik Iaboratuvaıları kurup bur tutulacaklardır. Idare bir u
eıtnleketin yabancı ellerden ~um mü~ür. ve bi~ mu~vini ile 
elen veya memleket için yapı- luzum ve ıhtıyaç nısıbetınde şu
an elektrik malzeme, makine belerden teşekkül edecektir. Bu 
e aletlerini fenni surette mua- şubelere lazım olan mühendis, 
e:ıe edip Ulusal servetin israf mütehassıs, ustabaşı ve işçil7r 
d lrnesinin önüne geçecektir. seçilerek alınacaktır. Bu proJe 
Unlardan maada memlekette kanuniyet kesbettiği zaman E -
lektrik istihsal, nakil, tevzi ve konomi Bakanlr~ına haklı elek
tulnıa tesisatının kurulma ve trifikasyon bürosu kaldırılacak
letınelerinde intizam ve emni- tır. 

••a DiLEK KOMiSYONUNDA 

lürk Tütünlerinin Ostün-
1 ü ğ ü Tem i n E d i 1 ece k 
. .\nkara, 14 (Hususi muhabi
~iz bildiriyor) - Partimizin 
yük kurultayının dilek komis 
nu raporunu hazırlamış ve 
stırmıştrr. Yarın sabah ku
ltay üyelerine dağıtılacak ve 
neı heyette görüşülecek olan 
rapor dikkate değer bahis -

11t dolıulur. 

l{aporda gümrük ve inhisar
r bakanlığı ile ilgili işlere da
?lan dilekler bahsinde tütün 

• 
1nı. mıntakalarının tahdidi ve 
ti.in zeriyatma müsaade edi
n nııntakalar mevzii tahditler 
Pılrnasr hakkında şu mütale
.: dermiyan edilmektedir: 
l'ürk tütünlerinin iç ve dış 

Yasadaki eski ve yüksek mev
'tı.i korumak veya aynı tütün
fe ü.~tünlüğünü temin etmek 
::a~Utün ekim mmtakalarmı 
1 ıt etnıeğe ve her istenen 
ı~ta~aya zeriyat için izin ve
n esıı~e zaruret vardır. İyi tü
·r- :Yetıştirilmiyen mıntakalara 

Un ekilmesi rekoltenin art-
.ahsına ve iyi tütünlerimizin 

tcti · k • l aı.1 nı ayetme'"ıı:e sebep o -
rl' a !~almayıp iç ve dış piya -
·ş~e;.G~ünlerimiz fiyatlarmın 
ti} ..,.~~-de mucip olmak su -
ta e tutun müstahsillcrini z.:ı-
rll1~01:~~= Piyasada açıktan ~a 
caı· tutun satmak istiyenlerın 
~r. ·~tlık Yapmasına da s_ebep 
111 u S:!bepledir 1-i kom·s"0 -

h<}~ı bakanlıO-ın tütün ekimini 
ıt ed ::. 

tin .
1
• _en bu usu_un mem e-

U::ta:1:~1~adi menfaati kadar, 
n b ..,ılın de menfaatine uy -
in .. u1 1:1uştur. Tütütn ekimine . verıı 
ı ve nı. en nımtakalarda mev-
<ı.tı d'I a~~lli tahditler yapıl
n bak egıne gelince, bu iş esa

anlıkça da düşünülmüş 

KURULTAY 
BiLDiRiGi 

Ankara, 14 ( A.A.) - C. H. P. 
büyük !:uru/tayı bildiriği. 

C. H. P. büyük kurultayı 14-
5.1935 Sair günü saat 10 da top
lanarak. y_eni tüzük taslağını ko
nu:ınıuş ve onamıştır. Uzun ra -
poru ancak yarma kadar yetiş
tirilebilecek olan dilek işlerini 
konuşmak üzere 15 Mayıs saba
Jıırdan tekrar toplanacaktır. 
illerden gelmiş olan .telegeler 
bugün öğleden sonra tarım ens
titüsünü gezmişlerdir. Delege • 
ler Çarşamba günü Parti Genel 
Katibinin öğle yemeğinde bulu
nacaklardır. 

ve yeni Iayıhaya bu hususta hü
kümler konmuştur. Tütünleri -
mizin temizlik ve inceliğinde 
çok müessir olan bu usulün bir 
gün evvel tatbiki gerekFdir.,, 

Komisyon raporunda bundan 
sonra inhisar idaresinin bu sene 
piyasadan satın alacağı tütün i
şine işaret edilmekte ve bu ida
renin ihtiyacından fazla tütün 
almnsı doğru görülmemektedir. 
Köylü sigaralarının ucuzlattırıl
ın:ısı hakkındaki dilek te yerin
de görülmemekte ve evvelce 
köylü sigaralarının fiyatların -
dan indirilen iki kuruşun inhisar 
idcrcsini mut::-zarrır ettiği ve 
nct;cede idarenin 2 kuruş yerine 
bir kurus tcnzi15t usulünü ka
bul ettiğini ve bu yüzden idare 
aelirinin derhal eski vaziyete 
~ıktığı ifade cdik .. ek. köyl_ü s!ga 
ralarmdan yeniden fıya t ındır -
me talebinin muvafık görülme
dicl-i zikrolunmaktadır. ::.. . &•~ 

~ Ayh Kontenjan Listesi 
llnırüldere Bildirildi 

• ~ ... ?ll-,, 
ıı..· ··"'ra 1 .. ,,?. b·ı1ct! . 4 (Hususi muhabi-
aı· ır . ıra,n a ıyor) - Mayıs ve 
itlerin~ ~~ahrr~da İstanbul güm 

~et sıs edil -

jan miktarı gümrüklere bildiril
miştir . 

Tarife numarası A 54 2 den 
lata a 32 kilo. A 202 B 2 

ıran-Efgan 

Sınır meselesi 
Ankara, 14 (A.A.) - İran 

ve Efgan hükumetleri arasında
ki sınır meselesinde hakem öde
vini yapmış olan or general Fah 
rettin, hakem kararnamesini 
yarın dış işleri bakanlığında, ba 
kanlık vekili Şükrü Kayaya tev
di edecek ve mumaileyh de me
rasimle orada hazır bulunacak 
olan Iran ve Efgan büyük elçi
lerine teslim eyliyecektir. 

ihtiyar heyetlerinin 
kaldn ılması üzerine 

Ankara, 14 (Hususi muha
birimiz bildiriyor) - Meclise 
gelen bir layıha ile belediye teş
kiiatı olan yerlerde ihtiyar he
yetlerinin lağvı hakkındaki ka
nuna şu ek yapılmıştır. 

"Belediyelere verilen vazife -
lerden dolayı, belediye 1580 nu
maralı kanununun 70 inci mad
desinin tarif edildikleri tarifeye 
göre bir ücret alırlar. Belediye
lerce yapılacak olan bu tarife
ler vilayet merkezi olmayan yer 
lerde dahiliyenin tasdiki ile ka
tileşir .,, 

Orman çiftliğinin 
10 ncu yıldönümü 

Ankara, 14 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Orman çift
liğinin 10 uncu yıldönümü mü -
nasebetile yarın bütün hükumet 
erkanı ve kurultay azası çi;tliğe 
davetlidirler. 

Hukuk iş'eri Direktör'.Ukleri 
Ankara, 14 (Hususi muhabi

rimiz bildiriyor) - İç bakanlık 
vilayetlerde çok lüzumlu ve za
ruri olan Hukuk işleri direktör 
tükleri teşkilatının çoğaltılma
sına karar vermiştir. 

rK 'ü "Ç· ü~K .A .. N·K ·;, R A. ... 
HABERLERi .1 

Ankara, 14 (Tan) - Kars 
depremi 1den ötürü Irak Başba
kanı, Dış Bakanlığı vekili Şük
rü Kayaya gönderdiği tel yazı
sile acılarını bildirmiştir. 

i L i M 
Yeni dilimizin temeli olan öz 

türkce sözlük herkesi hayran 
edec~k kadar kısa bir zamanda 
bitti. Bundan sonra Türk dili bu 
sözl\.ı<>-e dayanarak yaşayacak, 
büyü;ecek ve genışliyecektır. 

Bu yeni dil temelinın yamn
da, Arap ve biraz da Acem kök
lerinden çıkarılmış olan eskı 
ilim dilimizi kullanmak şüphe -
siz kabil değildir. Zaten sfü:lük 
kurulmadan, Tarama Dergisi 
bile derlenmeden çok önce o es
ki tlim terimleri~ izin şim
diki ulusal duygularımıza hıç 
uymadığı belli olmuş, o terim -
ler hemen büsbütün bir tarafa 
bırakılmıştı. Fakat onların yeri
ne yenileri konulamadrğından 
ilim ad<!.mlarımız dılsiz gibi kal
mrşlaı-dı. Susmayı istemiyen, 
ilim kitapları yazmağa çalışan
lar da fikirlerini anlatacak yeni 
terimler bulmak, daha doğrusu, 
uydurmak için çok güçlük çeki
yorlardı. 

Söz: ük kurulduktan sonra el
bette Terim kollan da yakın za
manda işe başhyacaklar ve, pek 
umarız ki, sözlüğün pek kısa bir 
zamanda meydana çıkarıldığı 
gibi onlar da ilim dilimizi kısa 
bir zaman içinde yerleştirecek -
lerdir. 

Terim kollarının Üzerlerine 
aldıkları işi görürken, sözlüğün 
kuruluşunda kılavuz tutulan 
prensipleri gözönünde bulundu
racakları şüphesiz ise de, onla -
rın yeni ilim terimlerimizi öz 
türkçe köklerle mi kuracaklan
m, yoksa A vrupanın t.a~t..:a ül
kelerinde ilim terimleri kurulur
ken yapıldığı gibi latince ve eski 
yunanca köklere mi başvuracak 
!arım şimdiden söylemek pek er 
ken ve ancak onların olan bir 
hakkı tanımamak olur. 

Hayatta her hangi bir işi gör 
mek için mümkün olduğu kadar 
az yorulmak, insanların ve bü -
tün yaşayan cisimlerin tabi ol -
duklan bir tabiat kaidesidir. Bu 
kurala göre her hangi bir ulusun 
da ilim terimlerini gene kendi 
öz dilinin köklerinden çıkarma
sı pek tabii olmak lazımgelir. 
Netekim eski çağlarda pek yük
sek felsefeleri ve ilim prensiple -
ri olan eski Yunanlılar, daha 
.... onra islam devri iEm adam
ları terimlerini o zamanlardaki 
genel diller olan yunancadan ve 
arapcadan çıkarmışlardı. İslam 
devrinde yunanca köklerden ku
ruimuş terimler varsa da bunlar 
ancak alışıldıktan ileri ~elıniş
tir. 

Halbuki Avrupalı ulusların 
hemen hepsi yeni ilim terimleri
ni kurarken daima Iatince ve es
ki yunanca köklere bakmışlar -
dır. Bu da Avrupalı ilim adam -
!arına şüphesiz fazla bir iş ol -
muştur. Herkesin kendi öz dili
nin köklerine göre terim çıkar
ması daha kolay iken, genel ta
biat kaidesine aykırı olan bu ha
reketin sebebi nedir? 

Avrupalıların ilmi yeni öğ -
rendikleri zaman bu aykırı ha -
reketin sebebi şüphesiz kendi 

maddesinden Galataya 8948 ki- dillerinde ilim fikirlerinin ileri -
lo, Istanbul gümrüğüne 936 ki- Iememiş olması, onların mede -
lo, 178 inci maddeden Galata niyeti eski Romahlardan öğren
gümrüğüne 39.539 kilo, B 213 miş olmalarıydı. Onun için Av
maddesinden Gala taya 88.5 7 5, rupalılar eski Yunan ilmini is -
İstanbul gümrüğüne 6 ı 38, A lam devri ilim adamlarından öğ-

rendikleri vakit bütün terimleri 
272 maddesinden Galataya 114, Iatinceye göre uydurmuşlardı. 

Ankara, 14 (Tan) - İnhisar
lar Genel direktörlüğünün Ta -
bako Eksfot, kumpanyasından 

satın alacağı 100 biı. kilo t0.1 
bakinin, bf"deli Merkez Banka
sına yatırılarak ser oJ1...5t döviz ve 
rilmemek ve karşılığında kum -
panya tarafından ayni mikdar • 
da Artvin mmtakası tütününün 
Mısıra çıkarılması şartile, mem 
leketc sokulmasına Bakanlar 
Heyetince müsaade edilmiştir. 

KRONiK 

Dili 
türkçe sözler bulursunuz. H~r 
dilde böyledir. Dil yaşadıkça bır 
çok sözler ilk anlamda göster -
dikleri şeylerden başka şeyler 
de gösterirler. 

Sonra bir sözün gösterdiği fı
kir genişler. Mesela yurt sevgisi 
ilkin herkesin kendi ocağmın 
sınırları icinde kalırken, gittik
çe site, daha sonra büyük bir ül· 
ke sınırlarına kadar genışlemiş· 
tir. 

Bir gün Avrupa birleşmiş dev 
letleri kurulursa o vakit yurt 
sevgisi bütün bir kıt'a sınırları
na kadar genişliyecektir. 

Hülasa halk dili, edebiyat ve 
şiir dili yaşadıkça değişir. Bun
dan dolayıdır ki eski çağlarda 
kendi öz dillerile ilim terimleri 
kuran eski Yunan ve istam ilim 
adamlarının kullandıkları te -
rimler de zaman geçtikçe anla -
şılmaz olurdu. N etekim ruh an
lamını söylemek için ilk Yunan 
filozofları psikos kelimesini kul~ 
!andıkları halde sonra bu keli -
me yunanlılarca ayni anlamda 
anlaşılamadığından Platon o
nun yerine nus kelimesini kul -
lanmıştı. 

Halbuki ilim dilinin hiç de -
ğişmemesi lazımdır. Bir terim 
hangi anlam için konulmuşsa, 
bugün olduğu gibi, dünya dur -
dukça gene yalnız o anlamda ol
ması ve o kelimeyle başka hiç 
bir şey anlaşılmaması istenilir. 
Yeni ilmi kuran Avrupalı ilim 
adamlarının istedikleri budur. 

Yaşayan dillerin köklerile te
rim kurulduğu halde o arzuyu 
yerine getirmek imkanı olam3-
yacağmdan Avrupa'nın ilim a -
damlan terim kurdukları vakit, 
ölmüş ve artık değişmiyecek o
lan diJlerin köklerine baş vur -
muşlardır. 

Ancak, bugün eski yunanca 
veya Iatince köklere göre yapı -
lan terimleri anlamlarının o es
ki dillerdeki anlamlara mutlaka 
uygun olması lazım gelmez. Ne
tek im mikrop kelimesi eski yu -
nancada kısa yaşayan demek ol
duğu halde şimdiki ilimde öyle 
demek değilir. Mikrop kelimesi 
bugün artık eski yunanca de -
ğildir. Hangi dilde kullanılıyor
sa o dilin malıdır. Yaşayan ve 
bir çok anlamlara gelebilecek o
lan bir kelime olmaması ve an -
lamının bir daha değişmemesi 
yetişir. 

Bizim yaşayan türkçemizin 
mikrop kelimesini aldığı vakit 
onu zararlı insanlara kadar ge
nişletmesi yaşayan dilin nasıl 
değiştiğini gösterecek iyi bir mi
saldir. İşte Avrupalı ilim adam
larının istemedikleri de budur. 
Vakıa. bir terim konduktan son
ra yaşayan bir dile girerek an -
lamını değiştirmesine engel ol
mak ellerinden gelmezse de, hiç 
olmazsa başlangıçta bu karışık
lığa meydan vermemeğe çalı -
şırlar. 

Demek oluyor ki Avrupa ilim 
adamlarının terım kurarken öl
müş dillerin köklerini almaları 
eski ananeden kalmış yahut u • 
katalxktan ileri gelen bir hare -
ket değil, bile bile yapılan ve 
ilim zihniyetine uygun bir hare
kettir. 

G. A. 

ISTANBUL KILAVUZU 
Londrayı kendi kendıme gez

meğe mecbur kalmıştım . Elıme 
bir Londra haritası verdiler. 
Şöyle katlanan bir harita. Ya
nında da Londra sokaklarının 
alfabe sırasile listesi vardı. 

Bu haritanın bana ettiği fe
nalığı kimse etmemiştir. Çünkü 
kücük ve kestirme sokakları 
gö~termediği için 5 dakikada gi 
debıleceğim yere yarım saatlik 
bir dolambaç çizdikten sonra 
varıyordum. Haritanın bu hi
yanetini neden sonra, okkam
c1an bir hayli kaybedip. şehrı de 
biraz anlamıya başladıktan son
ra anladım, anladım ama o ba
na edeceğini etmişti. 

• 
Yine o zaman anladım ki, bir 

şehrı tanıtabilecek ilk unsur ıyi 
bir kılavuzdur. Istanbulumuzu 
hep biliriz. Dışı güzel, havası 
güzel, manzarası güzeldir; ta kin 
dünyanın en çapraşık şehridir • 
lstanbullularm bile içinden çı
kaımyacakları kadar karışık 
yolları, ayrı ayrı semtlerde aynı 
adı taşıyan birden fazla sokak
ları vardır. Yerlisinin bile arada 
bir apıştığı bu karışık şehrın 
bir kılavuzu yoktu. ÇUnkü bu
nu yapmak güç, ağ·ır ve yorucu 
bir işti. 

Istanbul sokaklarına taktığı 
çetrefil adlardan dolayı kendisi
ne haklı haksız takıldığımız 
şimdiki vilayet mektupçusu 
Bay Osman, Istanbulun bu ek· 
siğini-övünülecek kadar düzgün 
ve değerli bir kılavuz yaparak -
doldurdu. istanbul kılavuzunda 
bu gözü işten yılmaz zatın bize 
verdiği en doğru mahalle harı. 
talarmdan ve ucu bunlara daya
nan sokak isimlerinden başka 
1stanbula dair topladığı merak
lı tarih ve istatistik bilgileri 
vardır. Ben bu kılavuzu elime 
aldıktan sonra ·ancak, lstanbulu 
tanıyorum, diyebildim. 

Bu kılavuza göre: 930 - 931 
hesap ytlında gümrükler, bele
diye, idarei hususiye ve evkafla 
beraber lstanbuldan alman ver
gilerin tutarı 84 milyon 342 bin 
lira imiş ... 

Bu ufak bilgiyi eserin kıyme
tine bir misal olarak gösterebi
lirim. 

Bu kılavuzdan bütün yeni çık 
mış eserler gibi (Tan)ın Bibli
yografi sütununda bahseder ge
çerdik. Lakin ara sıra hatta ö
nünü ardını düşünmeden mut
tasıJ çattığımız İstanbul bele· 
diyesinin ortaya böyle güzel ve 
değerli bir eser koymuş olması
nı aynı alaka ile yazmamak hak 
sızlık, garezkarlık olurdu. 

Bu eser İstanbul belediyesi
nin ve Bay Osmanın övünebile
ceği bir iştir, tebrik etmeliyiz. 

B. FELEK 

Madenciiere kolayhk 
Krize rağmen ·maden ihraca

tımızı teşvik için maden resim
lerini indiren bir kararname ha
zırlanmıştı. 1932 yılından beri 
tatbik edilen bu kararname, iki 
sene için muteber olmak üzere 
yeniden tatbik sahasına konula
caktır. 

Istanbula 35, C 276 maddesin- 0 zamanlarda zaten ilim kitap. 
den Istanbul gümrüğüne 10.200 ları baştan aşağı Iatince idi. • d B D 
3 7 7 C D E P maddesinden Ga- Ancak sonradan, eski Yunan 1 Z m İ r e . eya n na m e a g"' 1 tan 
lataya 8792 kilo, İstanbul güm- ilmini doğrudan doğruya yu -

rüğüne 16 kilo, 378 c DE mad- nancadan öğrendikleri vakit, 12 K ,· ş ı· A d 1 ·, ye ye Ver,· ı d ,· 
<lesinden Galataya 3227, İstan- daha sonra ilim kitaplarını ken-
bula 252, 379 C D E F madde- dı· dı'lleriyle yazdıkları vakı"t, u··ı- l l 
· d G 1 553 I zmir, 14 (Hususi muhabirimiz ı..ildiriyor) - Bir mayısta ~e ı-sın en a ataya 61 stanbu- !'eler ayrılarak ulusların her bı'- ,_, A 1 

1 2880 380 · · dd d " rin muhtelif yerlerine köylü ve küçük memurları hükumet a ey-a • ıncı ma e en Ga- ri nasyonalist bile oldukları va- l 1 k 1 t 57 İ t b 1 5 383 hine tahrik eder mahiyette beyannameler atmakla_ suçu .o a.ra a aya • s an u a • ün- kit, ilim terimleri hep laAtı"nce 1 kal 
.. dd d G l 53 t yakalanan 12 kişi hakkındaki tahkikat bitti. ş adlıyeye 1:ıt1 cu ma e en a ataya 4, s- ve eski yunanca köklerinden çı-

tanbula 74, 413 üncü maddeden karılmıştır. Niçin? etti. d Ah d 
81 G l t 22 I b 1 İstanbulda basılmış, buraya getirilerek kun uracı me e ve-a a a, stan u • 414 ün- Bunun sebebi gene bu"'tu"'n · 1 1 "K l 1 · 

·· dd d 43 G rilmiş, kısmen dag~ıtrlmış beyannameler, rısa e er, ızı zmtr,, cu mo e en alata, 378 Ga canlı cisimlerin tabi oldukları · d k ·1 ·ı 
lata, 415 inci maddeden lstan- . b" k 'd yazılı bir tahta klişe, kırmızı orak çekiçh a tı o ı e yazılmış 
bula 270, 451 inci maddeden bır ta ıat aı esidir. Bu kaideye "emekçi,, adında bir kaç tane gazete ele geçirilmiştir. 
1271, 523 B 2 maddesinden Ga- göre de yaşayan her şey ayni Yakalananlar şunlardır: Kunduracı Ahmet, Dedeağaçlı Ah-
lataya 39$, lstanbula 25976, halde kalmayarak değişir. Dil met, çorapçı Süreyya, tütün amelesinden Yusuf Hasan, kundura 
532 A Galataya 1662, İstanbu- de canlı bir hadise olduğundan makinecisi Mazhar Ahme~, H~y.ri .Teki!1, şöför Zekeriya, komis-

ı o da durmadan değişir. yoncu katibi Mehmet Emın, Gırıtlı Cazım ve küçük Hilmidir. 
la 

3961
, 

532 
B stanbula 106 Ilkin, dı"l yaşadıkr.a her so··zu··n t k 1 k d S IAh k"l stanbuJda ya a anan un uracı a a addin de buraya getiri-

l 
0

· anlamı genişle"r. Bir tek misal lecektir. Bunlar İzmirde üç höcre tesis etm;şler. Birini kunduracı 
1066 Gala taya, 700 A 1124 söylemek için, bizim aslan sö - Ahme:, ikinci~ihi kunduracı İsmail, üç.üncüsünü de çorapçı Sü-

kilo Galata, 292 kilo İstanbula, zünü hatırlatacağım. Düşünür • reyya ıdare edıyormuş. Bunlardan Cazım evvelce yine bu işten 
702 inci madde 45 kilo İstan- seniz bunun gibi iki, üç, daha dört yıla mahkum edilmi ti. İst~ nb Id 
bula~· ~~~~~~~~Lcri~~::ı~-..-=:~~:.:'ı..;~:::J....:.:=::..:.;~..:::.::::::.::.:.:.::::::.:~~~~l!Mil.....ı.ı.anıwnazı~tılln . ..L\UJ""4•'--~ 
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Toplantısında Bile Bulunuyor! 
Bir sadrazam Babıiliye ancaK 
kendisine göstenlen yoldan ci
debilirdi. Bqka bir yoldan geç
mesi padişahın gözünden düş
mesine veya sürgüne gitmesine 
sebep olurdu. Çok çalışan, man
lekete hizmet eden, balkın •nr 
ve M:YgiaİDİ kazanan her Türk 
o nispette 'üphe ve tehlikeye 
ginnif olurdu. Bu adamlar ni
hayet ortadan kaybolurlardı ki, 
bunlarm ne o1duklanm ancak 
Marmaranm derinlikleri, Ydchz 
saraymm karanlık dehlideri ve 
:Abdülbamidin kendisi bilirdi. 

"Aannuzm 1011SUS bir mu. 
tebidi olan Abdülhamit btik6-
metin tekmil iplerini elinde tut
mak isterdi. Her i4 mutlaka bir 
(İrade) ile görül~rdü. Bundan 
işlerin ne kadar güç ve ağır gö
rüldüiü anlaşılabilir. En adi bir 
(Suikast cumalı) devletin bü
tün iflerini durdurur, padifah 
günlerce bu işi meydana çıkar
makla mqgul olurdu. Padifahın 
bu korkmundan istifade etmek 
iatiycn;uı kirmeler hafiyelikle 
kendilerine müreffeh ve mükem
mel bir bayat temin edebiliyor
lardı. (Hafiye cunıah) ne kadar 
saçma olursa ekseriya o nispette 
çok müklfat alıyordu. İşte böy· 
lece memleketin kanı ve bayatı 
pahasma birçok dalkavuk sürü
sü zengin oluyordu. 

eden onlar olmuştur. 

Üsküdar .. 
Şehir içinde leyleğin yuva • 

dan attığı yavrulara benzeyen 
şehir parçacıkları vardır. Sanki 
Ist~nbulun biraz u.ıağmda ve 
denizaşırı yerinde olmak bir suç 
imiş gibi, baymdırhk işleri gö
rüşülürken adlan en sonra ha -
ura gelir. Yahut ta hiç gelmez. 

Bunlardan biri de Usküdar al 
mak gerektir. Ben, kendimi bil· 
dirn bileli. U sküdar; neyse, ge • 
ne odur. 

lstanbul ve hele Beyoğlu, çe
ı lit çeşit kalıplara girer, planlar 
' değiştirir. Yangın arsalarında, 

apartunanlar evler belirir. Yer 
yer, yollar açılır. Edimekapı, 
Sirkeciye, Aksaray, Fatihe bağ
lanır. Taksim meydanında o. 
muı: omuza vermiş sekiz dokua 
kadı apartımanlar sivrilir. 

Fatihin yangm yerinde, her 
yd bir yeni mahalle peyda olur. 

Yedikule, Samatya gibi en u
zak semtlerde bile ara sıra bir 
canlılık, u çok bir kımıldanma, 
bir kalkınma görülür. 

Y alııız, şu garip, hain yaruk 
U sküdar. hiç değişmez. 

Ea aşaiı 40 bin ~nin barın
dığı U sküdann bu talihsizliii 
nedendir, diye çok düşünd~ 
bulamadun. Yanı başındaki Ka· 
cbköy, Beyoğlu caddesinden 
kopmuş bil' parça gibi, ışıl ışıl 
yanarken, boynu bükük U skü -
dar, karanlıklar içine gömüle • 
rek sabahı bekler~ 

U ıkiidarda paça.lan sıvama -
dan geçilecek yol yoktur. Önü • 
nü görecek kadar ışık yoktur. 
içinde oturulabilecek ev, yok • 
tur. Tek tük bulun•a da, bu kai
pmıf binalarda otunnağa cesa
ret edecek kimse yoktur. 

Basık bir türbenin bütün lot
luğunu, selvi dolu bir me~arlı • 
ğm bütün esrarını, tr ~~u kafes
lerinin parmaklıkları ı., i e asır 
lardan beri saklayan bu vakitsiz 
toprağa gömülmüş şehir par~a
sına. el atmak için belediyemiz 
daha ne l>fkllyorf 

tfsküdarlılann içten ice ve 
kendi aralarmda sorduklan bu 
sorguyu, ben burada açıkça tek
rarbyorum: u Şurası gariptir ki. bir bira 

fabrikası kendisine lazun otaft'T~d;~~~~~~~~~~ 
arpayı harp devam ettiği müd-

Şu yol Kireçburnu iskele caaaeşlndftld yı>kl.ıu. Daima 
y~dan gelip geçmek mecbv.riyetiııde ola" v• o civard« otW'I 
lrim.s.eJer soruyorlar: Bu yol m uman biteeelt? 

Ne Dersiniz? 
RESMT 

Resmi dil, ne ~adar uğrqır
sak uğraşalım, hAIA eski aj
dah kıvamını kaybetmedi. Bu
nun kalemden kaleme, meınur
dan memura olan yaal§lllalar· 
da belki büyük bir :ıaran yok· 
tur. Çünkü onlar :>yle göriiş
meğe alıpnı§lardır. Başka üs. 
lfıpla yazdll'Sa yad ... garlar, bel
ki de saygısızlık eayarlar. A
yıplanmaz. YıUann mıhladılı 
bir alışkmhk pek IH>lay sökül· 
mez. Lakin bu arada halka kar· 
şı yazılmı' ve söylenmiş aöz
lerin, onların anlayacağı gibi 
olması lizımgelmez Mİ 1. 

Dul aylıktan için altı ayda 
bir yapılan yoklamalarda kul
lanılan basmcı bir fonnülerin 
arkasındaki "İhtar" ı aşağı,a 
çıkarıyoruz, Bu ibta(, tekaüt• 
lere, dullara ve yetimleredir ve 
ıçinde cczo.ya daya.-ıan nolcta " 
lar da vardır. 

iHTAR 
(lşbu ilmüha.berdtJ yazılacak 

4'?v•cıe 4ıü v• ailinfi olursa 
Trabul ed!Jmir,ecekt.ir-. Heyeti 
ihtiyariye henilz teş~kHI ef'. 
memiş ise ahalii muubereden 
iJç zat tara/ladan sdat ve oıe
muriyetlerJ yazıla1al tahtim 
qluııaealtır. 

D 1 L 1. 
Yazılan eovi&ede muehJıa • 

l'eO 1111811 vaki bİI'§ey tebeyyin 
edefflt olursa mühDrlemi~ o
lanlar ile sahibi maaş lranun~ 
n.e!tul tunılacaktır. 

Düstur"n dördilacü cildimıı 
•ltıyüz JH§inc.i $t4hilmntl 
mü.wl&ri~ aiı~ı wtÇhlle i 
ilmiibıüHr içio yirmi beı «aı 
ücret tıtlop f)lun~at. vı hıt 
dan ~' a111ıüar kanuM 

es'ul tutulac.a.•t.tr. ECYİM .W
aldttn aolışan yaıılıp ta iad 
•dildiii taktlird' mulrtaru t• 
ıalıadaa ayrlCll ücret tal•p .. 
dilJBiyec.elıtir.) 

Bu satırları okudunuz, Teka 
tidler, diyelim; bu eski dile a· 
-.Xı.lar, iikin dullar ve ye· 
tftler hu ••tırlan autl ~? 
Anlamazsa i§i yarım kalır hır· 
palaıur. Git gel, git gel Y~lll · 
lur~ Zeten bu ~Jclami' işi h\1 · 
günkü tarzile çok yoruetı bit 
~ydir, Bvna bir de böyle IPlla 
Şılnfat anıe yazılmış ıntatıaıt 
katırsak jş kördüiüm olur. 

At.be hCl'keatec\ evvel rcıs 
mi dil, halka aöylcyen dil ayUt• 
lanmaıt &cr~kriiez miydi? •• 

Siz ne dersiniz 

"Önce Aixfülhamidin ve IOft

ra da "İttihat ve Terakki., Din 
teşkil ve idare ettiji !'l. "hafiye
lik,. bimıetl yaıms ........ 
aleyhine işliyor1 ilerde Türkiye 
ile harbedebfiecek devletleri· 
hudutlan içinde çalışmak ihtiya· 
cmı hatıra bile getirmiyordu. 
.öte taraftaa ise yabancılar çok 
ateşli, scrbeat ve hiç durmadan 
çalışıyorlardı. Türk ailihlarmm 
korkusu büyük Sultanlarla be· 
raber kaybolduktan sonra Av
nıpa "Hasta adanı., m miraamı 
bölüşmek için mücadele ediyor
du. Kavga en ziyade tstanbulun 
başına kopuyordu. Başta Rusya, 
İngiltere, Fransa olmak üzere 
her devlet gizli istihbarat biz. 
metleri vasrtasiyle latanbulda 
gerek Türkiyenin içerdeki vazi
yeti ve gerekse Avrupalı rakip

mana Türk ordusu hakkında 
malOmat verebilecek vaziyette 
idiler. Bunlar ya~ haber ver· 
melde kalmıyor, nakliye kolları
na hücum ediyor, zayıf kıt'alara 
baskmlar yapıyorlardı. Ordu 
gerisinde emniyet büsbütün teh
likeye girmişti. Bunun içindir 
ki Türkler Ermenilere karşı şid
det.li bir mukabelede bulunmak 
mecburiyetinde kaldılar. Bunun 
mes'uliyeti her halde itilaf dev
letleri istihbarat servislerinin
dir. Ermenileri hiyanete teşvik 

detçe düşman bir memleketten 
celbetmekte idi ki, bu vaziyet 
şüphesiz casusluk için bazı yol Sallhaddin Oüngör • VT!?S Bu9U11 111atlnelerden itibaren i!iiiiiiiiiii-fllli 

--=-=-=====-ı:ı.~---=;:;:;;;ı;:::;-=- - • M E L E K S 1 ft E M A 51 lar açmıştır. 
"Gelibolu yarımadasındaki 

muharebelerde gizli istihbarat 
çok ateşli çalışmıştır. 1ti1Af 
devletleri Türkiye akalliyetleri 
arasındaki adamlan vasıtasiyle 

f Arkası var J 

lerinin çalışmam hakkında. ma- -•1111•1111•1111•1111•1111•11ı1•1111•nıı•1111•11 nı• ı ııı•mı• ınıl 
lUnıat ahnağa çalışıyordu. Bu H a r i k H a y a t K a z a ve O t o m o b i l _ 
didişmeden hazan Sultanın isti- = = 
fade ettifi de oluyordu. Türki- - Sigortalarmm Galatada Unyon Hanmda Kiin 1 
yede akalliyet1er hemen umumi- ! U N Y ON S 1 G O R T A S 1 N A yaptımm. ; 
yetle Türklere diifman idiler. İ Türk.iyede bilifasıla icrayı muamele etmekte olan -
Bunun içindir ki btıyük harpte = İ 

~~-::sı u·· N V O N 1 
y~tl~den iatenildiii kadaJ' ıö- 1 i 
nüllu casus bulmak kolay ol· i : 
muttur. : Xumpanyasma bir kere uğramadan sigorta yap~. -ı 

"Türkiye hizmetinde bulunan -, Telefon : 4.4888. 3222 
iki yabancı komisyon caaus1ann 1111•1111•ıııı•ıııı•1111•1111•ıııı•ıııı•1111•1111....,..1111•mı•mı• 
bir ocağı, bir yuyası idi. Bu ko-
misyonlardan biri Türk donan- Mukaddema Usküdar, lhuniye mah. Yıahboyu sokak (45) numaralı hane· 
maamm düzeltilmesine çalışan de mukim iken balen ikametıihı meçhul bulunan Aaaf kızı, Mahmud karıu 
tngilis amiral Limpus, diğeri (Melek) • 
Türk jandannasmı düzeltmeğe latubul ikinci lcra Memurluğundan: 
memur Fransız jenerali Bauman ll'ıui,et Saacbima rebnctmek ıuretile mezkClr Sandık idareeinden ıs.s-
idareainde idi. Bunlann Türk 1933 tarih ve 62185 numaralı senet mucibince iıtikru eyledifinb Sekb li· 
hizmetinde bulunmalan Türki· r~ tıewtye edilmemesi basebilc meblağı mczbıır borcunmun yüzde dokus 
ye aleyhindeki istihbarat iflerini f~~ ve. ~U.de i1ç komiıyon ve f aia ve komisyon ve masarif yekClnundan 
son derece kolaylqtıı ıyordu. yw:de iki ~ak muamele "Rrp.i ve masarifi icreiyc ile maan tahsili huau• 
Hattl Amiral Limpua Türkiye- sunun temnU mnmncla merbun bulunan bir ron ytbük (altı tat noban) 
nin harbe i'tirak meselesini ko· lcra ve lflb Kanununun l45 inci maddeeine tevfikan paraya ~evrilmeai ~in 
nuşmak üzere toplanan nanrlar daireye mtlracatta bulunan alacıeklı mezkQr Sandık idaresi tarafmdan talep 
heyetine bile iştirak etmişti. edilmesi ilserinc olbaptki mddei kanuniye dalreelnde tansim ve berayi tebllt 

"Türkler KOtillemmare'de mübafiıine tevdian taraf mıza gönderilen Neme emri sahnna mUbafirinln 
esir e~kl~ri Cenera1 :rcmıa1ıen- •ermit oldu~ meg~atta mez~ ~a~de ikamet etmedlfinls bUdlrilmlf ol 
de g~ bir merbestlik vermi• Dllmna mebm tebligatı muktuıyenın bır ay n f ddetle lllnen teblili takar· 
olduklarmdan ba cenera1 ve ma- rür etmJt olmakla tarihi il&ndan itibaren 934 • 1014 dosya numu..Ue mUd· 
iyeti Türıa,edeld cuusluğan cletl ınuanenei meıldire sarfında icranm durmallftl mutuaımmn pfaht ve 
bir merkezini ~ etmişti. ,. tabrirl olarak bir itiruı kanuni ıerd veya borcunun eda eylemedlttniz 

"Kafkas budutlarmda yapılan takdirde müddeti meskOrenin hitamını milteakıp berveçlü talep merhun 
m~belerde oradaki Ermeni- milcevheratmum paraya çevrilmesi hususundaki muamelatı icraiyenin 11• 
lenn ahval ve hareketlerinden ,.tılnada infuma lptidar kılınacağı malUmunuz olmak ve bu husustaki 6· 
~ürkler çok .zarar~. eleme emrinin tebliii makamına kaim bulunmak üzere keyfiyet iltnen teblll 
Bu Ermeniler her _.,. clUt- kdmır, .czcsscs) 

YENi KiTAPLAR iki ••tanı hqret fil• ltlrcl•n takdim edı,or. 
VARLIK KADINl..AR NE lsTERLER? llAR SARSKICISI 

G0STAV FRO~ICH'l1' NORA CLAUDETTE COLBERT 
On beş günde bir çıkan edebi- GREGOR ile beraber teasil e~ ltlCARDO CORTEZ ye 

yat ve fikir mecmuası VAR· tıti en f(lz~l ve ~D auhteteaı BAPY le ROY 
LIK 'm 15 Mayıs tarihli 45 inci filmi Rejiıör: Gep de 8olvatr tarafıııdaıı 
sayısı çıkmıştır. İçinde bir Çok •~!!i!iiii!!i!!i!!jj!iiiii!!i!ii!!!!~=~~!iiilll!lii!i•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li!!!!!!l!~!l!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!l!!!!lıll 
makale, şiir ve hikayeler vardır. 

Hukuk mecmuası 
Cevat Hakla Özbey tarafından 

türk~e Ye fransızca neşredilmekte 
olan Hukuk Gaıeteeinin dokuzuncu 
nüııiıaeı Ekonomi ve Noterli1' Juaun. 
lan da illve edilmiş olduğu halde 
sılmtııtrr. 

Bu nüahada Profeaör Saim Ali Di· 
lem~!"· Prof nör Hasan Tahıln 
Aynının. Mustafa Reşld'iıı, Cevat 
Halda Özbeyin, İstanbul melttupcu
eu Osman Erginin 3 cU Noter HU. 
sameddin Haydarın, Profeaör Ali Ke .. 
mal Elbir ve Rlşard Honiıin ın.ab· 
leleri etütleri vardır. 

iktisat ve Tic•ret 
İlmaat vo Ticaret m~mu.aının 

13 üncil Nyıa. Profesör Suphi Nu
ri ileri, Profesör Ömer Celil Prqfe· 
MSr Muhlis Ete, Mualllm ıiaelın. Pro
f~slSr Bremo Moll, SadJ Abaç, A. Qa. 
lıp Anogul'un yazılariyle çılnmftır. 

FEL S~FE 
Büyük eıütefeklcir t>ldero'nun f el-

8':~ fikirleri toplıı bir halde baBllınıf, 
diliıniı:e, HaycJ.r Rifat ı.rafıııd•I\ 
ıııunffakıyetle çevrlluıittir, Tavsiye 
ederls. S5 kuruş. 

• • • Mualllm Müııiriıı hazırladığı (Fran 
11zcayı fabuk w kolay öğretirim) 
adlı nerin üçüncü kitabı çılmuftır. 

VEFAT 
Yospd mUtevellilerinclen Bay Mü 

llUid kızı ve dairei c< 'Tiye ı.ıüdürU B. 
Ri.za zevcesi, kaymakam Ferid ve Ha .. 
riciyede konsoloslardan Nusret Şahin 
Ba1'm kayın valdeleri Bayen Filisar 
Büyülcadada vefat etıniıtfr. Haydar • 
pa~ a.i1e kabriltalWll defntdil • 
Dllftir. • 

!JRtlllllllUURlfltll T. 1. c. i. IHllUH 

1 EŞYA PiY ANGOSU 
! 21 Haziran Cuma 
E lstanl>ul'• getirilmekte olan 

1 M A C A R -. T Ü R K 
E! Güreş Muhtelit Maçında Çekilecektir. 1 (Bundan aonra yapllacak TUrk ~ M•car MHR 
5E TUrk • Maqr Muhtelit aerb•t gur., maçları i dUhullye blletl •ablmıyacall ve yaln12 Plya11~...,. = ikramiye kazanmıyanl•r bu mUhlm mllaabakr 
!_ ~ !~ra glreceklerdlr.) 
~UUIHlllUDllUUUlllHlllUIUllUIUUllllllllllllllllll 

Darüşşef~ka Direktörlüğünde 
Bir yd için lüzumu olan 65 bin kilo ekmek ile 20 biı> 
et kapalı zarf eks.iltm_, YQlile alınaçağından bunu v 
1steyonlerin 2 liuiron ı 935 puar aünil ekmek 
saat 14 de ve et için saat 15 de Nunıosmaniye 
Jinde Türk Okutma Kurumuna milracaatJan. ( 2e6 

Akay işletmesi Müdürlüğünd 
BJyükatla İskelesindeki 1-2-4-5-6-8-9-11 

r~lı dUkk~nlar . hepsi birden ve arn ayrı arü•l'IA'
kıraya verılecektir. Taliplerin şartnameyi glSrmek 
her gün saa~ 9 dan 1 1 on bire kadar Akay Lev 
arttırm~y.a gıreceklerin ıüvonnıe akçeleriyle 20 
9 3 ~ t•rıhınde saat on dörtte 1tfler encümenin• 
len, (2S6ti) ~ 
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S O N H A B E R 
= 15-5-935 

PJLSUOSKi'N.JN ÖLÜMÜ 

Mareşahn Cenazesi Eller Üstünde Ve 
Üç Günde Krakovi'ye Götürülecek 

Cenaze Gümüş Bir Tabuta Kondu. Bu Ölüm 
Lehistan Siyasasında Bir Değişiklik Yapmıgacak 

Atina, 14 (Hususi ,mupabiri -
miz bildiriyor) - Harbiye Ba
kam ve Başbakanlı~ muavini 
General KonÇilis hükumetin Yu 
nanistf!nın rejim meselesi hak -
kında ne düşünmekte olduğunu 
soran gazetecilere y,azılJ olar;ık 
aşağıdaki cevabı vermiştir: 

"Hfüdimetin rejim meselesin 
deki mevkiini bir kaç defalar 
Bflşbakanın tasvibile Iç ve Dış 
matpuata söylemiştim. Biz, bu 
meselenin intihabatta parti reka 
betlerine .zemin ittihaz edilmesi 
nin n~ IT}illete ne de kraliyet fik 
ripi takip edenlere faydaJı ol~ı 
yaca~ı kanaatindeyiz. Ç.ün}çü re 
jim meselesi bütün milJetR ait 
bir mesele olarak k~!mak icap 
eder. Ben şahsen dsha ilert ~i'1c 
rok diyeceğim içi, Rarti bağlan 
hiç kimşeyi dü~üppilğ4nü ser -
bqstçe söylemelq~ menetroe -
melidir. Herkes mcml~ketinip 
idar.esi i~in dah~ ınµ~,pbk qµl -
duğu rejimi söyl~mr'r;te serbest 
tir. Fakat diğerlerroin de kana
atlerine fikirlc;rinç hü,.-rpet et -
mek şartile. Al}cak ·)~ S_ijretle 
YunC\nhlarıq istiraha~ v11 iptjza
mı temin edilebilir. MiJJetjn en 
esa:ıh bir meselesi olft.n rejim 
meselesbi alet ederek demago
ji yapmak isteyenlere ell>J:tte 
müsaade etıniyeceğiı;.,, 

Varşova 14 (A.A.) - Dün 
Yaa alame:i olarak Oniversite 
dersleri tatil edilmiş ve borca 
Gcapaır kalmışt:r.r. Kültür Baka -
nı gençliğe ıhitaben bir b':YanAa 
nıe neşretmiş ve meıktcp1i genç
lerin kollarına y ıs alfu,neti ola
r~ siyah kordela t~laı:ını 
bıldinniştir. Her taraftan tazı~e 
telgrafları gelme~tedir. Pa.ru. 
ve Berlinde resmi daireler bay
raklarını matem olarak yar.ıya 
kadar çelen.işlerdir. Berlinde B. 
liitıer aqma devlet bakanı Bay 
Meissner Lehistan büyük elçı- ' 
sini ziyaretle tazıiye etmiştir. 
Stokholmda ve BudapC§tede Dı 
§an işleri bakatılctnnın bizzat 
kendileri Leh:stan elçilerini zt· 
Yaret etmiş'eridr. Bakanlar h~ -
Yeti, Mareşalin cenaze merası -
ininin dovlet !hesabına yapılma· 
ısına ve cenaze gününe kadar ti· 
Yatro ve saire gibi her türlü mü 
&amerelerin geri bırakılmasına 

karar vermiştir. Askerler ve dev 
let memurları için al\! hafta yas 
kabul olunmµşt'\.lf. B.u müddet 
2arfmda askerler ve memurlar 
Dtollarma matem koııdelası taka 
CaklaI'dır. Mareşalin tabutu üs
tüne hiç bir çelenk kommyacak· 
tır. 

ı - ·;',. • ...-. 
1.,~-- '< . 

,,• 

' 

Varşova, 14 (.A.A.) - ~ann~ 
lunduğuna girıe-, Mareşal Pil -
~udski'nin öl&it\ Kiel~~"'cten. 
150 kil.omenoe uaak-ta bulunan 
Kntolt'9vi-Ye eski yaranı tarafm
dan omuooa ve üç günde götürü 
lecektir.. Bu yol, Ağustos 1914 
tc, .Pibudski kuvvetlerinin Ki -
leç~yi Ruslardan zaı_ptetmek ü
zere yaptıkiarı meşhur y4rüyüş 
yolunun makusudur-., lı zeri ISil
lth-la. llııap•••'-aıı g;e ıftrt)lr UI\· 
duka içerisinde yatan Mareşa -

CenN•nln. 9atllrUl11cql K rıkovl şehrinde Notre-Dame 

lin cenazesi bugün Sen J au. kili
sesinde hal! a teşhir 'iJecektir. 

Macaristanın ta~iyeti 
'Lr Budapeşu~, 14 (A.A.} .._ Bay 
.ı:ı.ortı, 'Maı ~al D;J~ıdı:lr.i!~ ~ 
lümü dolayısile Le~· :;t ... :ı Reisi -
cumhuruna bir ba§s9ğı telgrafı 
Çekerek bu büyük vatanseverin 
~alnız Lehistana değil, bütün in 
ganlığa yaptığı i,şler~ kaydetmiş 
ve: "Macar ulusu, Macaristanm 
en ı~ı dQStlarıncijtp biri olmı.ı~ 
olan bu hü~ adamın ölüm ya
tağı önündç oıv.nçl• (heyecqn. 
la) eğilir,, derr': :tir. 

o,, eiyaşada d•Oifiklik 
olrmyac:,ak 

Londra, 1~ (A./+..) - Tim~ 
t'Cl:3cıtesinin Varşov.a muhabiri 
~~~ıyor: "Mareşal Pilsudski'nin 
<>lunıünün Polonya dıf sıyasası-
111 herhangi bir şekilde deği~t~
rcc.eğiai Ol'anlamak için hi~ hır 
gebd) Yoktur.,, 
.. ıQn<lra gazettlerinin çoldu -
~uda. bu düşüncededirler. Nevs· 
\lzronakl ga~et~şi1 Almötn - L~ 
nı·~if.ınıısımn bugün gcvşeınesı 
!'as Utnkün, fakat iki memleket a
'll ~a şiy~l bir ayrılmanın 
t~htf:m~ı o.lm~ıfm1 yazmak ,. 

u·. 

T Jmpı'in mütalaası 
l>irarıs, 14 (A.A.) - Mareşal 
il 9'ı<i&ki'nin hatırasını saygı 
~~ Selaınıavan Temps gazetesi 
" 1Yor k". o( 

" 1. 

~ Mareşalin ölümü ile yerıi -
"eıt d' . ' 
~ b .. ır~bniş Polonyanın f~lnız 

idHetMi iıil\de Wawel şatosu 
sucWti'nin siması daha ıim- ihtimallerden hangisi ii:;tün ~ı -
dklen büy,ük bir kuvvcttle kClrsa, Franşız - Rus elbirliği de 
beliımektedir. Mareşal Pil- ona göre sökijn alacaktır. 
sudski, tam manası ile bir Başsağı yaztları 
şef idi. Fral\SI? • Leh itilafı-
nın bcışlıq yapanlarındau, ol
muı Qldui;unu ve bq itUafi <Jai
ma s_adı:k lsa,_IU)misını Yl,vsiye çt 
tiğipi Utl\ltmcWt PlÜPlkiiP deiil -
dir. 

Amerikan gazet~~ri 
ne diyor? 

Nev:york, 14 (A.A.} - Nc;v .. 
york Times gazc;tçlii ya~ıyor : 
"M~n·eşal Pilsqdski'nin gerek 
içerde ve gerek dışMd~i siy~ -
sası Polonyayı ayrıltklar<lcm 
kurtarmak arzusuqdaA mülhem
di. Eğer Pilsuds.ki Polonya.yı 
Fransadan uzakl~tıpp Alman -
yaya yaklaştınnaJs,ta old,uğu his 
sini vermişse bu, memleketini 
.sağlam esaslar üzerine kurmak 
ve ulusttn kaynaklarını daha iyi 
tctruim etmek arzusundan ileri 
geliyordu.,, 

Herald Tribun gazetesi yazı
yor: 

Pilsudski'nin güddüğü usul -
ter Hitlep•ıe, Mussolini'nin gi -
dişlennden esaslı bir noktada 
ayrılmakta idi. Pilsudski, hal -
km pisikolojittini düşünmüyor -
du. ö ittidar ır.ovtkiini kendiıi
ne tiıdiği hedefe c:_riş~ek. ~in 
yc:tlnuı bir vasıta t~lakıkı edıyor .. 
du. ~hsi memnuniyeti, kendisi
ne hiç bir zaman klavwluk et -
ınemiştir. 

Ukranya lpmarator!uOU 
hutyası 

Paris, 14 (A.A.) - Gaıeteler, 
Mareşal Pilşudskip,in ölü.mü -
nün, Polonyanıq dış sıyaşası vo 
bilhassa Sovyetlere karşı a19,ca
ğı durym ü.ıerinde yap~c~ğl te
airlçri tetkık etw~tedU" . . 

arşQ..v"9 4 ( . ~ jitün 
illerwm ~ .YAiMlfN'I ao.lmek 
tefii.J:. CwnlITT'.c.İAİ, PflP'4wı, Jilıu\ 
gıtr kralından, ~<1car nail> hij -
kilmetinden, Alman başbakanı 
Hitlerden ve Fransız Cumurre
isi Lebr-undan başsağı telgraf -
laıı almıştır. 

Ölü Töreninde İtalya için se
fir, Basianini ve İtalya ordusu 
için general Brazielinin başkan
lığındaki SallruF, Fransa için 
Fransız dış işleri bakam Lava! 
ile Mareşal Petain bulunacak -
larclıF. Lav~! Moskovadan dö -
nerken Varcr· -· "' gelecektir. 

* • =k 
Varşova, ı., l~.J\.) - Mare

şal '.Pilsufü.kjnin cesedi perşem
b<t akşamı Katedrale ~aldırıla -
cak ve orada 3 6 saat halka gös
te,rilecektir. Bijtün Varşova hal 
kı cesedin önünden geçerek son 
saygdanru göstereceklerdir. 

Olüyü Cracovie'e götürecek 
olan tren, bir çok iştasyonlarda 
dtıracaktır. 

Lavrens yaratandı 
Londr~. 14 (A.A.) - Daity 

Telegraph ~azetesi, ıııirq.lay 
Lavrensin bir motosiklet k~oı
sında ağır yaralandığım yaz
~ktadır. 

&41 2\f 

M•sJek m~ltf
leri muall m •ri 

Bu yeni mahalde kcınunu es~
si tadilatı da mevzuu bahsolac<\ 
ğından ağlebi ihtimal rejim ıpe
selesi için plebisite müracaaı c
di,lmesi teklif edilecektir. 0 va
kit h~ millet ~ekili kanaatini 
açıkça V6 şar~~ olarak söyliye 
bilmtlidir. 

Şimdilik Cümhuriyet ve kral
lrk taraitaıılarma ihtar etpıek İ!i
tediğim şey halkın kanafl,ıleri 
d<Jiresinde ve nihayet o kanaat
lere en aa. 2ıt olan şekilde qare
ket etmeleri milli borçları oldu
ğudur.. 

Muhalifler ve inli ha bat 
Atina, 14 {Hususi muhabll:i

miz bildJ.rill~I) ._ v.ıg lıliflti.ti 
b41k-aaı hürrfy~rver ,e~den 
bir grup teşlcit etmekte bult.ınap 
Papaandııeu diğer muhalif parti 
Ieria alaoaklan vaziyet ne olur
s.ı elsun kendilerinin inıihC\bata 
ginneğe karar verd~ği11i ~öyle
Jlliitir. 

Pepanastasiyu dün akş~m Wi
halakopulos v.e Kaf and<Jris ile 
h11luşarak intihabata girmeleri 
için hüıkômetton isteyecekleri 
şeylerin kararlaştırılmasını tek
lif etmiştir. 

Y şnl ~tıtbtJJlr ç~'HI' 
At~, 14 (~MSi ~Mm -
~ biJ.c&~eı:) ,.... ÖPh idarettin 
1$ctl~rıJması üzer,ine yaı:ından 
itibilıfttnJ>lıı •un yeni gazete -
lq- iP.ti§aı ,.ckceıkleııdir-. Bunlar 
rırasın<if, Efiışo~ia Tenellinon 
ism#)deıki gaz,te General Me -
takuoın wgaaı olacaktı•. 

e:u• kr1fvaz6r0 l1t11ir !ltdil~i 
Atina, 14: (Hpş113i) °TT" EJli 

kruvazörünün tamiri hitaın bul: 
muştur. Yapılacak manevralara 
iştiFak edecektir. 

AlmonyQ 
Sav&$ istem;Yf.>f 

Bale, 14 (A.A.) 7"' "1Jl$W • 
Nah,-~t,;n,, g,~eteAi, g~ın,g'ia 
g«Jçen cuma gijQi.i Rıib~~ - eu -
iJr~au'dıa v,eı~i ~wvin ~ZI 
parça.lc,.rJIM y~ınaktadır. G~ 
ring bu söylevde bilhassa diyor 
ki: 

. ·:sulh için azami işj Y~J*Jk 
SiJahlandık. F~a.t, ~VJW ist~ 
m#YOF!M. y .alııız,, ~er ~u Jc~ 
şım\~~ €\UQlirse, ~ ~~ ol • 
?Aak elimizde değildir.,, 

4.Vt.14~ry. llMilcıkant 
Vıi~~oaya döRtlU 

(!.aval,litvinof Şarki Avrupa 
Meselesini Görüştüler 

Litvinof 
Moskova, 14 (A.A.) - Dün 

i .eden sonra saat l 5,30 da La
val ile Litvinof arasında bir sa
at süren bir mülakat olmuştur. 
Buna dair hiç bir tebliğ neşredil 
memiştir. 

Havasın hususi muhabirine 
göre, Laval, Lit:vinofa Var.şova 
gör.üşmelerinin neticelerini bil -
<lirmiş, iki bakan, Fransa - Sov
yetler andlaşmasının tasdikini 
ve ademi tecavüz, danışma ve 
muhtqnel mütecavize yardım et 
memeyi tazammun edecek, ve 
şcırki Avnıpaya mahsur kala
cak bir uzlaşmanın akdi ihtima
lini tetkik etmişler, bundan son
rcı evrensel durumu gözden ge
sirmişler.dir. 

Laval, Leninin mezarı ile yer 
a~tı demir yolunu ziyaret etmiş
tir. 
Şµgün Fransız bakam $talin, 

merkez icı:a komitesi reisi Kalir 
nin ve komiserler heyet başka
m Molotof ile göriişecektir:. 

Litvinof'un nutku 
Moskova, 14 (l\.A.) - Lit

vinof. dün akş_am Lav al şerefine 
bir akşam yemeği vermiştir. 

Litvinof söylevinde, Lavali 
selamladıktan sonra demi~tir 
ki: 

"En kati kanaatle söyliyebi -
liri• ki. IÖ~ajı ettiğimiz and • 
lii\Şll)A bir barış belgesidir. Bu 
andl'ı§maıtın içyüzü, bunu imza 
edenlerin andla.şına hükümleri -
nin tDtbikine hiç bir zaman lü-

ve Laval 
zum hasıl olmamasını işçimen 
ve ıssı bir surette arıu etmele
rile sabit olmasındadır. Bu ama 
cm gerekleşmesi ınümk~~ ola -
caktır. Zira andlaşma, ıkı kuv
vetli ~vrupa devletin\µ işçimen 
ve maddiğ bir s.ttr~tt.e b~~~şı k_o
ruma yolqnçlakı ~esın, do.lenle
rini göstc;,recektir. Ve bu uzlaş
manın diğer bir özlüJUğü de, yal 
mz hiç bir kimseye karşı olm~
masınqa ve aynı amacın g~ç~r_
leşmesine ilgi göst~recekJere a: 
çık bulunmaşıdır. 

Laval'm cevabı 
Moskova, lA (A.A.) - Laval 

dün akşam verilen yemekte Lit
vinpfµn söylevine verdiği kar • 
şılıl<ta demiştir ki : 

Fransız hükumeti, Moskova 
gezisi ile, karşılıklı yardnn pak
tına verdiği önemi göstermek 
istemiştir. 

MemleketiJllizin ülküJeri baş
ka başkadır. Fakat biz bunları 
aynı barış aşkile birleştiriyor.uz. 
E~it bir surette görüşerek ve bu 
suretle anlaşmayı imza ederek 
karşılıklı ödevlerimizi tesbit et
tik. Başka memleketlerin bu ba
rışsever eserimize katılmasını 
di)erisen, bu diJeğimde sizin adı
m,zı da spylqneyi bor& biJirimCe 
n~W"C, RotniJ, Strcsa, Moskova~. 
lşte Fransız hükOmetinin bütijn 
barış dostlarile birlikte amacı a 
eıjişmek için kovalapığı yol, bu 
dur. 

Fransa .. ital~ Hava And-
1 aşması imza Edildi 
Rgma, 14 (A.A.) - Mussolini v.e Gener~ DönCJl, bir hava 

andlışması imza etmişlerdir. 
:Şu andlaşma, düşünülen, yahut yapılması kararlaştırılan hava 

hatlwınm türlü noktalarına, ve hava istasyonlarında yapılacak 
baZI kolaylıklara aittir. 

Yeni andlaşma, Torino Fransız - İtalyan hava mukavelesi 
nin ~edne geçecektir. 
ValJ.s: ve General Dönen, Londra ve:; Stresa konferanslarında ko
nuşuJan hava projelerinin tatbik şekilleri hakkında görüşmüş
lerdir. .,. 
lialya Müstemtekat Müsteşarı 
Habeşistana Hücum Ediyor 

Roma, 14 (A.A.) - Müstemlekat bakanl1ğı müsteşarı Lesso
na, bugün öğleden sonra ayan meclisinde Habeşist~ meseles.i 
hakkınd;t bir söylev söylemiş, temelini akıncılık, yıkıcılık ve köle
lik teşkil eden Habeş hakimJyetinip korkunç sonuçlarına dair bir 
t"kı~ belgele~ ?.kumuş, tarii\:lat göstermiş~,ir. 

Musteşar sozupe devamla demistir ki: 
Son senelerde Avrupa devletle;iqin Habeşistanın cenubunda 

~e garbında bulunan ve Hab~ş olmıyq.n ah~liyi i~t altına almal,< 
ışjni Habeşistana bırakmak ve bQyle bı.r. halin koıµşu müst~e
k.eler .. iç~~ te.hlikeden başka bir şey olmıy~ç4tIIH ıµnıtma.k sure
tıle biiyuk bır sorav altına girmi,şJ,er4ir. 

Bu iş, 1 talyanm işidir. Çünl,tjj arsıuJ~,şal ~larııı tanı· 
mış olduğu hak rvucibince Habeşist'n ile ep. ~iyıµi~ ş~I:adar olan 
devlet, İtalyadır. Aynı zamandi;ı tt,ıyı Avrııoo.n.ın asıy.,ı namına 
medeniyeti m.ijc:'lafaa edecektir. w • • 

Müsteşar, bundan sonra ltalyao.ın a.çı~~ ~a teşı-ikı mesa
iqe bulunmak i~temek suretin~e ittfın.iı etn;ıj,ş olduğu hattı hare
ket~ rağmen Eritre ve Som~li tı,ıµ:\utl~da w~vcut olan tehlike· 
den ve vuku~ gelen hadiselerçlen l;>;ıhsetmiştir. ••• 

ğiı UYU)( adamlanndsın tHrı de
lıkİ fakat büyük tariqt t<arışık • 
lıkı'r" sosyal ve ahlaki l<argaşa· 
,.\,_,arla dolu olan SOJl 20 senelik 
lcr~an::n en kııvvetli şatısiyet 
l10r,rıg~n .biri de kay bolmuş olu
l'agu i ~l'Ültrıemi§ bir devrin ka~p 
bir ad Çıl\Qe Pilsudski, ömeksız 
ıha İ}''atn olarak yaşadı. Onu da· 
llleğ: f ~lanıak için biraz gerile
~kttl uzunı vardır. Fakat ha .. 
lii la~-~olu olan }\ayatının tür-

Pertinaks, Eko de Pans ga .. 
ıetesincje şunları yazıyor: "Kur 
maylir ·crkimharbiye- ,.rasın -
çla er ieç konu~şlar olacaktır. 
Durum. ay<jmlandıkçı, bu ko -
nuşmalar da Qir .nc:ticeye bağla· 
r.acaktır. Pils.ud.~i'nin ölqmü 
iİe, Varıtovayı Berlinin ~ucağı -
na atm~ş olan Ukr.Mya ımpara
torh,ı.ğu hülyası da kayboluyOI". 
Polonyı, Almanya veya Fran -
sadan hangisinin mijtteiiki ola· 
caktır? Bizim için düşm~ııl!k • 
tan d.Aha tehlikeli olacak olan 
bitaraflık yol~ ~~t.1r. lh1 

Ankara, lf (Hllsusi munabi
rimiz bildiriyor) - Meslek mek 
teplui muallimlerinin maaşa 
alınmalan hakkında Kültür Ba
kanlığı bir kanun projesi hazır
lamıştır. 

Ankua, 1f (Tan) - Finans 
ijakanlığı valilildere bir tamim 
yaparak tütün ruhsatname ve 
tezkerelerillden bundan sonra 
boş kuI'U§ damga resmi almına
eı lif~elcijğini bildinniftir. 

:ijQ.ma, 14 (A.A.) - Avus
turxa başbakaru Ş~ig, dün 
-".~udaa Viy.anaJla gi.tmiş • 
tıf. Stalin Ve Molotof, Laval 

•&~arı düşijnülürsc. Pil .. 

ile iki Saat Konuştular 
1'4oskova, 14 (A.A.) - Stalin ve Molotof bugün Lavali kabul 

e'1Jl!şle~di.~. Lit~in~f. ile Fransanın Moskova ve Sovyet Rusyanın 
Par.ıs ~uyük elçılerı ile Fransız dış pakanlığpun genel sekreteri 
Begerın hazır bulundukları bu konı1~m~ ;~; cı .. ..,t ~::af'1.., .. .. :ı ....... :: - . :;_ 
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"M El N KAMPF,, 

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

[BU ESERDE iLERi 
SURÜLEN DÜŞÜNCE 
VE DUYGULARLA HIÇ 
BiR BAG/MJZ YOK· 
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DUNYADA DE· 
DIKODU UY ANDIR • 
MIŞ SiY ASI BiR V ESI
KA OLARAK NEŞRE
DiYORUZ.] 

Partinin ilk zamanlarda gö -
ğüs gerdiği maddi müşkülat, 
parti merkezinin yerleşmesi için 
mütevazı bir bina, noksan mo -
bilyalar, gayet mahdut büro le
vazımı, ele biraz para geçince, 
evvelce haftada iki defa cıkan 
ve sonra her gün neşredilmeğe 
başlanan Völkischer Beobach -
ter gazetesinin satın alınması 
gibi partinin buna benzer dahili 
işleri, baş yaratıcının sebatını, 
azmini ve etraf mda bulduğu 
tam bir itaati gösteren misaller
dir. Hitler parti mensupları ile 
parti azasr arasında büyük bir 
fark gözetirdi. Mensuplar, erişi
lecek hedefi kabul etmiş ve ha
reketi idare eden şeflerin icraa -
tını beğenmiş insanlardır. Fakat 
parti azasının bu mücadelede 
faal bir hissesi vardır. Parti 
mensubunun esaslı vasfı, ortaya 
konulan büyük fikri kabul edişi
dir, parti azası bu fikri yaymağa 
ve galebesini temin etmeğe mec 
burdurlar. 

Partinin propaganda ve teşki
latında bu fark göze çarpar. 
Propagandanın gayesi müm -
kün olduğu kadar mensupların 
adedini çoğaltmaktır. Bütün 
millete hitap eder, fikrin gale -
besini temin için sahayı hazır -
lar. Teşkilat ise çarpışacak kr
talan, elde edilecek mevzilere 
hücumla girecek orduyu vücu
da getirir . Eskiden beri bilin -
miş bir hakikattir ki, ordular a
sıl kuvveti disiplinden alırlar. 

Bir fikrin galebesini temin i
çin, o fikri halkın mümkün ol • 
duğu kaôar içine yayacak su -

' rette genişletmek ne kadar la -
zım ise, teşkilatın da o kadar 
sağlam ve daha askeri olması, 
şefin savaşa götürdüğü kıtala -
rın itaatma güvenebilmesi la • 
zımdır. 

Hitler'in bu hücum kıtalanna 
ne kadar ehemmiyet verdiği 
malumdur. Bu kıtalar umumi 
toplantılarda bir çok vazifeler 
aldıkları gibi, ilerisi için de da
ha bir çok yeni vazifelere hazır
lanıyorlardı. Hitler bu teşkila -
tın gizli bir cemiyet m~hiyetin
de olmasına kat'iyyen muarızdı. 
Bitler, gevezelikten hoşlandığı
nı söylediği Alınan miIIeti için
de, ne kadar ehemmiyetsiz de 
olsa gizli bir cemiyet yapılamı
yacağı kanaatındadır. Yapıla • 
cak büyük işleri öyle bir kaç yüz 
suikastçı ile başarmak ta müm
kün değildir. Hitler, kullanmak 
istediği silahlar içinde, ne han
çer, ne zehir, ne tabanca istemi
yordu. Ona, icap ettiği zaman 
derhal sokağa çıkmağa hazır a-

zim bir insan kitlesi lazımdı. 
Hücum kıtalan da bu zihni -

yet dahilinde yetiştiriliyordu. 
Neferlere verilen talimata göre, 
bu kıtalar ordudaki usfü ve ni -
zamlardan ziyade, partinin kar
şı koyacağı zaruretlerden ilham 
alacaktı. 

Talim ve terbiyeye gelince; 
askeri talimlerden ziyade atle • 
tik antrenömanlara ehemmiyet 
verilecekti. Eksik endaht talim
leri yapmaktansa, boks, jiu -
jitsu Hitler'e daha yerinde gö -
rünüyordu. Der ki: 

"Alman ordusuna bedenen 
iyi yetiştirilmiş, hücuma hazır, 
taassuba kadar varan bir vatan
severlikle mütehassis altı mil -
}'On kişi verilsin. O zaman milli 
bir hükumetin sağlam bir ordu 
vücuda getirmek için iki sene -
den fazlaya ihtiyacı kalmaz.,, 

Hücum kıtalarmın gizli bir 
cemiyet şeklinde görünmesinin 
önüne geçmek için, bunları ko -
layca tanıtacak bir elbise bul • 
mak lazımdı. 

Bu suretle hazırlanmış kıta -
lar için 1922 temmuzunda ilk 
defa olarak bir fırsat çıktı. Sos
yalist Ebertin reis!' ği zamanın
da Wirtlı'in başında bulunduğu 
Reich hükumeti, cumhuriyeti 
müdafaa kanununu çıkarttı. 
Lerchenfeld'in riyaset e t t i ğ i 
Bavyera hükumeti kanunun tat
bikini reddetti. Memleketteki 
bütün vatani teşekküller de ka
nunu protesto için umumi bir 
nümayiş yapmağa karar verdi -
ler. Milliyetçi Sosyalist partisi 
de bu büyük nümayişe iştirak e· 
decekti. Önde altı kıta yürüyor, 
arkadan iki bando mızıka geli -
yordu. Milli Sosyalistler, parti
nin on beş kadar bayrağını da 
dalgalandırarak yürüyorlardı. 
Bunlar Royale meydanına gel -
dikleri zaman, burası yansına 
kadar dolmuş bulunuyordu. 
Meydanda başka bayrak olma
dığı tc;in Hitlercilerin bayr&ktar
la gelişi büyük bir heyecan u
yandırmıştı. 

Hitler, 60000 kişi gibi azim 
bir kalabalığın önünde nutuk 
söylemek fırsatını ilk defa bura
da ele geçirmiştir. Milliyetçi 
Sosyalistlerin bu tezahürü bü -
yük bir muvaf fakiyet kazanmış
tır. Çünkü milli bir fırkanın da 
kızılların tehditlerine göğüs ge
rerek M ünih sokaklarında do -
!aştıkları görülmüş şey değildi. 
Cumhuriyetçi müesseselerin 
müdafaası için ayaklanmış olan 
sosyalist partilere mensup mu -
hasımlar Hitler kıtaatı arasına 
korku salmak istemişlerdi. Fa • 
kat "bir kaç dakika sonra baş
lan kan içinde geri çekildiler.,, 

Hücum kıtalan ne kadar a -
zimli ve kararlı insanlar olduk
larını Münih'te ispat ettikten 
sonra, Cobourg'da da apaçık 
düşmana ve, şüpheli ve vesve -
seli dosta karşı kuvvete boyun 
eğmek hakkında bir ders vermiş 
oluyorlardı. Völkisch denilen 

.. TAN" m tefrikası : 23. \sime göre giyinmesini ve korun-
masını bilen Erguvan çiftlik ka-

B 
' 
J 

dınlarmı yanık bakıra döndüren 
C. 1" 1 ~ güneşten zarar görmekten ka -

----- --- ·-- .- çındığı gibi istifade etmesini bi-
Bilrhan CAHID liyordp. 

bir adamdı. Çiftlikte üç yıl kal
dı. Ve Erguvan ondan. çok isti
fade etti. 

Jak Levi, ona okunacak bir 
çok kitaplar bıraktrktan sonra 
Filistine gitti. Şimdi Erguvan =i

ra sıra Mardin kütüphanelerin
den yeni eserler getirtiyor, vak
tınm bir kısmını da okuma oda
sında geçirmekten zevk alıyor -
du. 

Gündelik programını iyi çiz -
mişti. Her günün on buçuktan 
on iki arasını hayvanla gezmeğe 
ayırmıştı. Çiftliğe yakın bütün 
köylüler onu tanırlardı. 

Yanık yüzlü, kavruk köy ka-
dınları ona : 

- Akkız! 
Adını taknuşlardı. 
Erguvan da bu güneşin, bu 

çöl kapısının kızıydı. Fakat ka
wrucu cenup rüzgarlan onun 
ak yüzünü karartamamıştı. Mev 

Bc:ı ha kız yemekten sonra ce
nup ufuklarına doğru uzanan 
geniş bağları seyreden taraçada 
piliyanlara gömüldüler. 

Demir bey uzun yasmen çu
buğunu çeke çeke kızma öğüt 
veriyordu: 

- Her gün alıp başını uzak 
yerlere gidiyorsun ... Geçen gün 
Mardinden Hacı Halim bey gel
mişti . Laf arasında senin ta Mid 
yat taraflarında göründüğünü, 
Mardin'de senden bahsedildiği -
ni söyledi. Artık küçük değilsin. 
Koskoca kız oldun. Buraları ne 
kadar olsa köylük yerlerdir. Es
ki saygı, eski görgü kalınadı. 
Kimseye inan olmuyor. Neme 
lazım. Kendine lakırdı getirtme. 
Çok uzak gezmelere gideceğin 
zaman yanma çiftlikten bir ya
naşma al. 

Geniş ufuklar ve açık hava 

D t s , tk" MAHKEMEL~~ 

la~~ K~~saerl:~i CK~za mt ı, -~ 
Rus sanatkarları, lstanbu1 ınaye mi • 1 

l\alkına sunmakta olduktan yük Sütlücede oturan askeri mü-
sek musiki ziyafetlerine devam tekai tlerden 60 yaşlarında İs - } 
ediyorlar. Türkler musikinin, mail Hakkı; bir kaç gün önce 
güzel sesin, ahengin ebedi aşı- ortadan kaybolmuştu. lsmail 
kıdırlar. Moskovamn muazzam Hakkı'nın cesedi, dün Sütlüce 
muhitinden, sanatin en güzel buz fabrikası rıhtımı önünde ~ 
örneklerini, Rus ve garp musi- bulunmuştur. 
kisinin en ölmez şaheserlerini Boğulma hadisesinin bir kaza 
getiren, ruhlara huşu ile dolu mı, yoksa bir cinayet neticesi mi 
bir neşe veren Rus sanatkarla- vukua geldiği mür:fdeiumumi -
nna biz Türkler unutulmaz bir likçc tahkik edilmektedir. ,1 

minnettarlık besliyoruz. 
K · 'lh Adliye doktoru Salih Haşim '( eman, pıyano, ve ı ... 

gibi sazlardan çıkan ahenk- dün Sütlüceye giderek cesedi 
li nağmelerin, yüksek bir musi- muayene etmiş ve defnine ruh • 
ki terbiyesile sanaatin en parlak sat vermiştir. 
zirvesine yükselmiş tatlı sesle· * Daktilo Suzanı öldüren A • 
rin, ruhlara serptiği zevk cid • nadolu Ajansı memurlarından 
den tarif edilemiyecek kadar Ali Fedai'nin -10 ağustosta tem 
derindir; bunun uyandırdığı be- yiz mahkemesi huzurunda açık 
dii heyecan hudutsuzdur. Garp duruşması yapılacaktır. • 
muskisile yeniden yeniye ülfet * Banyodan çıkmış vaziyette 
eden halkımızın bu konserlere bulunan Hayriye isminde bir 
gösterdiği heyecanlı rağbet kadının boğazını sıkmak sure 
Türkün güzel sanatlara asırlar- tile namusuna tecavüz etmel· 
danberi beslemekte olduğu mef ten suçlu Mehmedin dün ağıı -
tuniyetin en bariz bir delilidir. cezada muhakemesi neticelen • 
Bu bedii tezahürlere vesile olan dirilmiş ve suçlu bir sene ağır 
Rus sanatkarlanna ne kadar mü hapse mahkum edilmiştir. 
teşekkir olsak yeridir. 

• Ta !ebeye verilen konser 
Sovyet sanatkarları, dün ak

şam saat 19 da Milli Türk tale
be birliği azalarına, Şehir tiyat
rosunda hususi bir konser verdi 
ler. Konserde yüzlerce yüksek 
tahsil talebesi hazır bulundu. 
Sanatkarlar çok alkışlandı. 

Konsoloshanede suvare 
Sovyet sanatkarları şerefine 

dün akşam Rus konsoloshane -
sinde bir süvare verilmiJtir. 

lstanbulun ileri gelen memur 
lan ile tanınmış bü~kleri ıuva
rede davetli olarak bulunmuı -
lardır. 

Süvarede Rus saııatkirlan 
direktör Arkanof, piyanist Ma
kuri, Maksakova, Şeıtokoviç, 
kompozitör, piyanist Oberin, ke 
mancı Oystrah, bas Piragoj, ha· 
riton Narzof, tenor Gadan, sup
rano Barsova, bale Meıerer, ba
leDudlnakaya çok aıan.aa"""ıt -
tardır. 

TUrk . Musiki Heyeti Sovyet 
Rusyaya gidiyor 

Konservatuvar muallimle -
rinden bir grup haziran ortala
rında Sovyet Rusyaya davet e
dilmiştir. 

Muallimler, Rusyarun bir kaç 
şehrinde konserler verecekler -
dir. Şehrimize gelmiı bulunan 
Rus sanatkarlarına bu suretle 
iatiei ziyaret etmiş olacaklar
dır. 

• Haber aldığnnıza göre, Sov-
yet sanatkarları perşembe günü 
memleketlerine döneceklerdir. 

cemiyetler bu küçük şehirde bir 
nevi milli kongre toplamak.iste
mişlerdi~ Hitler'i de toplantıya 
çağırdılar. Toplantıyı tertip e • 
denler, eğer gelirse, Hitler'den 
bir kaç arkadaşını da beraber 
getirmesini rica ediyorlardı. Hit 
ler bu daveti memnuniyetle ka
bul etti. Diyor ki: (Arkası var) 

içinde yetişen genç kız doğru 
bir terbiyenin verdiği serbest • 
likle konuşmağa alışmıştı. 

Babası bu bahsa dönünce bir 
az doğruldu. Anlatacağı bir çok 
şeyler olduğu hissini veren bir 
hazırlıkla babasına baktı: 

- Mardinden gelen havadis
ler bu kadar mı bal1a? 

Demir bey çubuktan uzun bir 
nefes aldıktan sonra cevap ver
di: 

- Bu kadar ya .•. Daha nu ol
sun istiyorsun. 

Erguvan gülümsedi: 
- Olabilir ya. Mardin kala

balık yerdir. Orada dedikodu 
çok olur. 

- Öyledir. Ben neden çiftli
ğe çekildim. Kasaba gürültüsü 
beni hasta eder. Kendini beğen 
miş türedilerin afur taf uruna 
dayanamam . .j'akat beni düşün
düren sensin. 

- Neden baba? 
Demir bey ağır ağır başını iki 

tarafa salladı. 
- Orasını ben bilirim işte. 
Ve sonra bu endişesini kızın

dan saklamağa lüzuin görme • 

• Talebe Birliği tarafından 
"Gençlik var!,, ismi altında ne~
redilen bir broşürden dolayı bi
rinci ceza mahkemesinde, Tale
be Birliği mecmuası aleyhine 
bir dava açılmıştır. 

Davaya dün bakılmış ve bazı 
tetkikat yapılmak üzere duruş
ma başka güne bırakılmıştır. 

• lsak isminde birinin dün 
üçüncü hukuk mahkemesi huzu
runa birlikte çıktıkları kansı, 
Rozayı, duruşma yapıldıktan 
sonra, koridorda ölümle tehdit 
ettiği hakkında müddeiumum1-
liğe bir ihbar yapılmıştır. 

isak, istintak hakimliğine 
gönderilerek orada ifadesi alın
mşıtır. 

* Dün sekizinci ihtisas mah
kemesinde Mardiros isminde bir 
esrar kaçakçısının muhakemesi 
bitirildi. Esrar satarken cürmü 
meilıut haJinde yakalanan Mar
diros bir sene hapse mahkum ol 
du. Mahkeme aynca iptilası an
laşıldığı için suçlunun altı ay 
bir hastahanede tedavi altına a-
lımnaaına karar verdi. 

* Tütüncü Jak Vartanyan is
minde bir suçlu evvelce 9 uncu 
ihtisas mahkemesinde 6 ay hap
se, 1 O lira para cezasına mah • 
kum olmuştu. N akzedilen bu 
karar üzerine yeniden davaya 
bakılmış, mahkeme eski kararın 
da ısrar etmiştir. 

* Ford kumpanyasının güm
rüklerde rastlanan yolsuzluğu -
na ihmal suretile iştirak ettik
leri iddia edilen muayene me
muru Muhlis, Arif, Hilmi, Mütn 
taz, Ziyaeddin, Mazhar ve Mu
zafferin duruşmalarına dün se -
kizinci ihtisas mahkemesinde 
başlandı. Suçlular sorguya çe -
kildi. İddianame okunduktan 
sonra şahidlerin çağırılması 
için mahkeme başka güne bıra
kıldı. 

miş gibi mırıldandı: 
- Artık yetiştin, geliştin ... 

Bir kız on sekizini bulunca ar -
tık baba evinin kızı olmaktan çı· 
kar. 

Erguvan gülümsedi: 
- Beni artık fazla mı bulu -

yorsun baba? 
Demir bey ağır, kalın bir ses

le cevap verdi: 
- Onu demek istemiyorum. 

Evlenecek çağın geldi. Bu çöl 
içinde sana uygun bir eşi nasıl 
buluruz? 

Erguvan daha rahat kom1ş 
mak ister gibi kalktı. Yüzü ba -
bası ile karşılaşacak vaziyette 
piliyam düzeltti. Yaslandı ve 
babası gibi ağır ağır söze başla
dı: 

- Müsaade edersen baba. ba
his açılmışken bu mesele üzerı
ne bir vaka anlatacağım. 

Demir beyin kalın kac;lan al -
tında ı~ılrh van g-ö:r.1 eri büyüdü: 

- Söyle bakavnn. 
- Havadis pek taze ... Bu sa· 

hah ben Basıbrin'e kadar git -
tim. Orada bilivorsun ki gaz ku
yuları var. Madenleri işleten 

Fenerbahçeye Antrenör 
Antrenör Geldi, Apollon 

· . Takımı da Bugün . Geliyor 

Fenerbahçe için getirtilen Antrenör istab~vonda 
Fenerbahçe kulübünün altı tır. Takımda Yunan Mik,li oyun

ay evvel İngiltereden getirtme- cularmdan beş altı kişi b\.tlun -
ğe karar verdiği İngiliz futbol makta beraber son yapılan stÇ
antrenörü Mister Elyot dün sa
bahki semplon ekspresile şeh -
rimize gelmiştir. Antrenörün 
gelmesinin altı ay gecikmesi o 
sırada Amerikada Guatamala • 
da bir angajmanını yerine getir· 
mek mecburiyetinde kalmasın -
dan ileri gelmiştir. Orada altı 
ay antrenörlük eden Mister El
yot memleketine dönmüi ve o
radan da 1stanbula hareket et
miştir. Mister Elyot iri yarı, u-

1 zun boylu sevimli bir zattır. Ken 
disini Sirkeci garında Fener -
bahçe idarecileri ile sporcuları 
ve Mim takım antrenörü Mister 
Sleyd karşılamıştır. 

Fenerbahçenin yeni antrenö
rü Totenham Hatsbur takımın
da on sene muhacim oynamak
la beraber takımın kalecilikten 
başka bütün mevkilerinde de 
yer almıştır. Bundan sonra iyi 
bir antrenörle çalışacak olan Fe 
nerbahçelilere muvaffakiyetler 
dileriz. 

Apollon maçları 
Yunanistanın Apollon takı -

mı bu cuma günü şeıhrimizde 
bir maç yapacaktır. B.ı hususta 
Galatasaray idare heyetinden 
bir zatın kendi yazarak arkada
şımıza venli6i ........ ı:>..,....~tı aynen 
dercediyoruz : 

"Apollon 15 Mayıs 1935 Çar
şamba günü Romanya bandıralı 
Recele Karole vapuril.e saat 15 
de İstanbula gelecektir. Takım 
2 idareci ve 15 oyuncudan mü
teşekkildir. llk oyunu Cuma gü 
nü saat 14,30 da Beşikta~ ve Pa 
zar günü saat 17 de Galatasaray 
ile yapacaktır. Beşiktaş kulübü 
bu karşılaşma içın Ankaradan 
Nuri ve Hakkıyı getirtmekte • 
dir. Eşref'in oynayacağı şüphe
lidir. Apollon Pazar günü Etni
kos ile Pire, Atina bir~ncilik fi
nalini yapmıştır. Etnikosun son 
dakikalarda yaptığı 1 gol ile o
yun 1-1 berabere bitmiş ve Etni
kos birinciliği muhafaza etmiş, 
Apollon da ikinci ti~ te kalmış -

şirket orada adeta yepyeni bır 
kasaba kurmuş. Belki bir yıldan 
beri o tarafa hiç gitmemiştim. 
Bu sabah aklıma esti. Selçuk ta 
yürümeğe iştahlı idi .Aşağı yu
karı otuz beş kilometre çekiyor. 
Fakat yol güzel. Midyat · Mar· 
din şosesi de düzgün. Şirket 
kendisi için Midyat'tan kestir -
me bir yol açtırmış. Buradan 
doğru madenlere iniliyor. 

Demir bey kızını dikkatle din 
liyordu. 

Erguvan tereddütsüz, heye . 
cansız, bir arkadaşla konuşur 
gibi anlatıyor. 

- Ben madenlerin bir yıl 
içinde bu kadar değişeceklerini 
aklımdan geçirmiyordum. Ora· 
da adeta yeni bir kasaba kurul. 
muş. O kadar güzel evler var 
ki .. . Şu geçenlerde sana bir re · 
simli gazetede gösterdiğim şe 
kilde hani İngilizlerin Bunga . 
lov dedikleri kır evlerinin o ka· 
dar şirinleri yapılmış ki görsen 
bayılırsın baba. 

Demir bey gülümsedi: 
- Onları görünce korkarım 

çiftlik gözünden düştü. · 

\pollonun kaleci, sağ açık, sol ve 
sağ müdafileri) 

ınelerde de Sofya, Balkan birin 
ciliklerine üç oyuncu vermekte
dir. Bunlar :neyanmJa sağ açık 
Hacısavas, sağ muavini Vuvu • 
dakis, merJrez mu::tv:n Kasima· 
tis ve kaleci Franimidis bulun
maktadır. Bundan iki sene ev • 
vel Apollon İstanbula geldi~i 
zaman G. sarayla berabere, Be-· 
şiktaşa mağlup ve Perayı yen -
mişti. Takım bugün iki seneye 
nisheten daha iyi va2iy~ttPdir.,. 

Apollonun hakiki kuvvetini 
ilk maçta anlayacağız. 

* T. 1. C. 1. İstanbul Mınta
kası Futbol Heyetinden : 17-5· 
1935 Cuma günü yapılacak res
mi lik maçı: Beşiktaş Şeref ala• 
nında • Alan gözcüsii Necmi A
ta..rnan_ Fener Yılmaz - Kara
gümrük A taknnları saat 12 de 
Hakem Suphi, Yan hak~nıleri 
Feridun Kılıç ve Ekrem Ersoy. 

25 bin çocuk 
mektebe gitmiyor 

Tahsil çağında olup ta mekte·· 
be gitmiyen çocukların sayısı, 
bugünlerde kati olarak anlaşıla
caktır. Elde edilen ilk ra!c~m
lara göre, Istanbulda resmi ilk 
mekteplerde 60 bin kadar ço • 
cuk okumaktadır. 25 bin çocuk 
ta hususi mekteplerde tahsil gö 
rüyor. Tahsil çağı 7-16 yaş ara
sıdır. Bu yaşlarda olup ta mek
tebe gitmiyen çocuk miktarı ts
tanbulda 25 bin olarak tahmin 
ediliyor. 

- H~ır baba, ben evimi hiç 
bir yere değişmem. Babam ba· 
na çok görse bile! 

Demir bey tatlı tatlı güldü: 
- Haydi, haydi gevezelik et

me de anlat bakalım. 
- Seni oraya götüreceğim 

baba. Göreceksin, ne güzel yer 
olmuş. Bir kere o kurak bildiği
miz yer yemyeşil olmuş. Park -
lar yapmışlar. Bu kır evleri ara
sında ince yollar, çiçekler, ağaç
lar, daha güzeli tam ortada bir 
güzel gazino var. Ama Mardin'
de, Dıyarbekir'de eşim bula .. 
mazsm. Susamıştım. Burada 
bir çay içeyim, dedim. Hayvanı 
bağlayacak bir yer arıyordurtı· 
lyi kıyafetli biı genç gazinoY~ 
giriyordu. Ne yapmak i sterl iğı
mi hissetmiş gibi orada bir ada'" 
mı çağırdı. Bana da: 

- Siz rahatmrza babr.ız de
di. Çıkıncaya kadar güzel aurııı 
eTl"ni yettedir. 
Teşekkür ettim. Sel cu kurı vıı

larmı adam a verdim. 
Demir bey tatlı bir m<.r.;al ditı'" 

ler g ibi yerine biraz daha yas .. 
landı: · [Arkası var J 
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Berberler, B Sayfa Sizin için •• 

Kadın 
erberinde 
ir Saat .. 

~~nlerden perşembe ... Vakit 
eye yaklaşıyor. Tokatlıyan 
Şısındaki büyük berber dük

l 1llin önünde iki kalfa, karşı
~ esniyorlar. 

Unlardan birine sordum 
':.Bugün, dükkanın .zın ten
gunü galiba? ... 

........ Bayır, dedi, bu saatte 
le olur... Dükkanımı'?, sa -
lan 8 ile 9 arası, öı;leden 

~ a 18 - 19 - 20 arası kala.ba
tt aşır •.• Bütün erk ~ g.ü~teri
~ız traş Qlmağa Dır sabah 
de akşam gelirler... , ' 

Q~ Ya kadm müşterilerini.,., 
lildü: 

;:- Kadınlar Iç1n saat yokı:ur! 
~alfa bunu söyliyerek merdi
lere doğru yürüdü. 
Yukarı kattan makas şı'kırtı

geliyordu: 
kı n~vanlarm nasıl traş ol -
? arını gonneK ll:IL\w._oo m~ci 

~ Geliyorum, dedim. 
dukan kata çıkınca önlerine 
~··e Çekilmiş · süslü odacıklar 
tıttnıe ilişti. İçeriden kuş cı -
. sına benzer sesler geliyor -

<l ll arada, makas şakırtıları, 
lt:~n. kesildi. Perde arkasında 
~ şı konuşuyorlar: 
ttı ~h matmazel... İyi bir 

~l~madmı bir türlü .. Yağ 
1 Sttruyorum, yüzüm parti 
Yanıyo y ~ .... k r... agsız suruyo-

• s abuk kabuk dökülüyor. 
itl. Irada, kuvaför müessese
~~rs~i~i .olduğunu söyliyen 

a ılacıyan adlı bir genç,. 
)) geldi. 

t 0~~n... dedi, size penna
tere . ule nasıl yapıldığını 
. Yıtn ltl' ••• 

tkte k" .. k b' . ·l:>ö uçu ır salona gır-
i ırı·n~r koltuğun üstünde 
s bi~ bir bayan oturmuştu. 

.Ilı, Par erber, bu bayanın saç· 
trıa çalara ayırarak her bi· 
Ştır;tarlr bir tübün içerisine 
~tty0

1'd Cilaciyan bir yandan 
r U• 

~ . 
eıce ~la müşterinin başı 
~l'Utuıkanır, hususi makine 
<illğiin .. ur. Sonra da şimdi 
lt iıaıuz .. gibi parçalara ayn
tar4 atar vazifesini gören 
tnıı ....... Çengellere gecirilir. 

' &~,ant -
l'erıe · arın sara doku -: rın :ı 
Yak:...... e Paınuk konulmuş

tı · .. ,asın a· 
e~ ış te b' . ıye .•• 

eler ~tı.nce alüminyüm 
arı d .... geçınlir V f' . 
ı ttgrne . ... e ışı, ce • 
1 j" lşte s sınl e koyar koy • 
···· aç ar pişmeğe baş-
~~ç bay 
u~t an kafa .. ·· 

:t en b.. •.. sınm ustune 
l gihiyd~Yuk bir taç geçir • 
}tlığı~ ... ~açlan pişmeğe 

~~<!!bile değ_il-

Berber 
kalfalarının 
Dileği 

Berber kalfalarından bir- kadı~ müşterinin yaşını ·bana 
çok kimselerle görüştük. Bun- sôyliyebilir misin?. 

· Güldu·· .~ 

_-"" _ _._,_,,,.,.. __ ,.,_______ .... aı .. -

./ 

'.Alominyilm çengellerin için- lar dıyorlar ki: 
den elektrik fırını vasıtası ile - Bütün işçiler gibi, biz de - Siz de biliyorsunuz ki, ka· · 
geçen sıcak hava; bayana belli hafta t~tilinden istifade et- dmlar, kırk yaşından yukarı çık· 

Jilet Usturası 
Cemiyet Reisi Ne Diyor? ki tatlı bir kesiklik vermişti. mek istiyoruz. Haftanın yedi mazlar ... 

Kendisine sordum ·: günü sabahın en erken saatin- ı --=-- ·Canım, söz aramızda .. : A. 
_ Bir şey duyuyor musu _ l den en geç saatine kadar ardı dmı gazeteye yazacak değilim. 

nuz? arası kesilmeden ayak üstü Burada dükkan sahibi söze 
- Hayır! dedi ama, başı bu çahşt?ak vücutlarmıızı yoru • karıştı: · 

koca cendere içine sıkışan bir y~r. Öyle günler oluyor ki, bit - 60 • _9_5_ yaşında bir kaç 
insanın kendini serbest ve rahat sıgara yakacak, iskemleye müşterimiz olduğunu $Öyliyca~
hissetmesine imkan yoktu. oturup azacık yorgunluk ala- lirim. Ama bu bayanlar, o ka -

Saçların pişirilmesi için on 

1 
cak vakit bulamıyoruz. Biz de daı: ~üslü gezerler ki, ~ırk .yaşın. 

beş dakika yetmic:.ti. Bundan insanız. Ve her insan gibi, bi- da hile göstermezler. 
'JI • Sonra, hafifçe gözün Ü kırptı: sonra, saç tekrar ıslatıldı. Ve zım de haftada bir gün istira-

b l h 'h · -: Dünya meremetle du:ur, ayanın yüzündeki çizgilere en ate ı tlyacımız vardır. Hü .- b . . :S 
yaraşan forma verildi. kumetimizin, hafta tatili ka- ~y~... tpıa:y,sı ~ fl.~leleri gelir 

C 1 
. 16, tuavlet yaptıroıktan sor.ra, ilaciyan anlatıyordu: nunu, ış sahiplerine haftada 

- Buna mizanpli derJer... . bir gün olsun dinlenmek im- ı kertdilerini aynada tanıyamaz: 
Yaptığmıız ondüle en az altı ay kanmı vermiştir. - Bu, ben 11?-iyim? diye bıri-

birlerine sorarlar. 
sürer. Dokuz ay sürdüğü de o • . Bizim bu kanunun çerçeve~ 1 Ame\iv~ .. 00,.n~~!:Lr.!a.nn'7~ . ft'c•....ıt· •• 
lur. ~rtık saçın şekline göre... sınden dışaroa bırakılmak.lığı~ ı - >m .,..,~,,~....,. • .,.._ ~'• 

- Bir permaIİ'artt"y~i ~ütelt- "' mız doğru mudur? ·,,• ~~~tü\l:~l sbi~yaşta .. 
li ondüleyi kaç kul1uşa~ yapıyor>· .. Himayesiz kalaıi. biz"' berber. rltr. ~ger ki ıs terlerse! ... 
sunuz? kalf alarınrn da düşünülmesini - ~.v~,& ama, dedi~ yaşın da 

Berber, bu· sualime, doğrudan şefkatli hükumetimizden bek- gerçegı var, yalancrsı var. 
doğruya cevap vermedi. Sade .. Iiyoruz. Makiyaj görmüş, masaj yapıl . 
ce: mış kadlll yüzü, bir nevi m"s -

- İşçiliği bilir ... dPdi, ltcsti. 
Sonra ilave etti: 
- Bazı kenar berberleri iki 

liraya kadar permanant ondüle 
yapıy1.1rlar. Ama, bu ondüleler; 
hem çok dayanmıyor, hem de 
saçlardan hayır bırakmıyor. 

Koltuğa oturan müşteri, iki
de bir, yerinden sıçrayıp: 

- Ay yandım l diye bağırır • 
sa; o ondüleye ondüle mi denir? 

Biz konuşurken, dili hafifçe 
Yahudi şivesine kaçan bir ka -
dm yanımıza geldi 

- Beni de yazmayacaksınız? 
- Kimsiniz, siz.:. dedim. 
Gülümsiyerek kendini tamt -

tı: 

- Beni adım Ameliya ... Ma. 
sajciyim ... 

- Peki •. dedim, bir masaj ya
pıruz da görelim ..• 

Bayan Ameliya, hemen orada 
çalışan kızlardan birini çağırıp 
koltuğun üstüne oturttu. 

Ve başladı kızm yüzünü, 
kremle uğmağa ..• Bir kremi bı
rakıyor, ötekini açıyordu. 

Derken bana da gösterdi ı 
- Şu yüzü gördünüz? •• 
- Gördüm. 
- Biraz sonra tanamayacak .. 

smız ! O kadar değişecek ... 
Bir taraftan masajına devam 

ediyor, bir taraftan yarını türk
çesile benimle konuşuyordu: 

- Bizim zanaat çok incedir, 
biliyorsunuz... Ne ~aman ki bir 
yüzde var, çatlaklar, çukurlar, 
ben onu düzeltiyorum. Çok kıl
lı kaşları alıyorum. Şiş göz ka
paklarını inceltiyorum. Buru -
şuklan açıyorum. Bir saat: son
ra, sanıyorsunuz, başka kadın • 
dır. 

Masaj var, kol için, ayak için. 
Masaj var, yüz için... Buraya 
çenesi sarkık, bumu kırmızı, du
dakları büyük ve etli müşteriler 
gelirler. 

Ben herkese nasıl forma yakı
şıyorsa yüzüne o biçimi veririm. 

.Cenesi mi çarP,ık ... Bumu mu 

yassı, ağzı mı eğri? ... Korkma : 
sın, gelsin bana ... ,. 

Ameliya'nın sözüne inamla • 
cak olsa, insan yüzünün bir ne
vi yumuşak hamur olduğunu 
kabul etmek laznn gelecek .•• 

Diyor ki: 
- Derinin içinde bir tak.mı 

del>tder wrdır. Bu delikler te
mizlenmezse, siyahlaşır. So~a, 
çiçekten, yahut başka hastalık
lar yüzde çukurlar bırakır. Bu 
çukurları, ben göze görünmiye-
cek şekle sokarmı. . 

Bir aralık sözünü kestim: 
- Peki1 AmeliY.a .• , En Y.aşlı 

kedir. Bu ,maske, en çok y1rmi 
dört s_aat, yüzde durur. Gerçek 
güzellik ise... . 

San'atı, çirkini güze11eştir • 
mek olan. bir masajcl :ve bir ku
vaföde bu nazik bahis üzerinde 
fazla durm~k ,istemedim. 

O Sırada, nasıl oldu bil t\em, 
takma kirpiklere dair söz acddı. 

Bay Cilaciyana ısordum: 
- · Takma kirpikler nasıl Y<:t· 

ptlrr( 
- Gayet basit, dedi, saç kıl -

lanndan yapılır. Sonra eter ve 
sakızla muamele edilerek göz 
kapaklarına yapıştınlır ..• 

- Düşmek tehlikesi Y.Ok mu. 

Berberler, jilet usturasını sev
mezler. Jilet usturası kullanan
lardan hoşlanmazlar ve hatt~ 
jilet usturasını gönneğe taham
mül edemezler. 

Haklan da yok değlJdir. Bir 
jilet usturası ile en aşağı üç de· 
fa traş olunur. 

Bazı işini bilen kimseler, jile
ti bardağın kenarına sürtmek 
stiretile biley.erek traş etme ka
biliy~tini bir kaç misli artırma
nın yolunu da bulmu§lardır. 

Demek .oluyor ki, elli kuruş • 
luk bir traş makinesi alıp içine 
beş kuruşluk jileti yerleştirince 
traş:;'l\esele~ ~endiliğinden hal-
\eailiypr. u 
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Betber, artık müşteri yerine,. 
isterse sinek avlasın. 

Bir aralık, berberler, kendile
ri için hakiki bir tehlike teşkil e
den jiletlerin ortadan kaldırıl • 
mfısına çok çalışmışlardı. Uzun 
mücaqeleleı:den sonra buna mu
vaUak olamayınca, Keyifleri kaç 
tı. Çünkü müşteriler, git gi,de a
zalıyordu. 

Ayda bir, iki ayda bir saç kes
tirmeğe gelen beş on müşteri i
le koca dükkanlar nasıl döne • 
cekti? 

Berberler, bu düşüncede iken 
haşmetlu moda hazretleri, u -
mulmadık bir zamanda kadın 
saçma el attı. Günün birinde 
baktık ki, tanıdığnnız kadınlar 
Direr ikişer, kimi daha rahat oı: 
doğunu, kimi saçı uzun, aklı kı
sa olmaktan kurtulacaklarını ö
ne sürerek, fakat hepsi de seve 
seve o canım saçları feda edi • 
yorlar. 

1 
Moda salgını, ilkin şehrin 

yüksek tabaka kadınla~ını avu
cu içine aldı. Sonra yavaş ya • 
vaş, şehrin kenar mahallelerine 
yayılmağa başladı. 

Bugün artık, uzun saçlı kadm 
çarşaflı ve peçeli kadından da • 

dur? 
Biraz düşündükten sonra ce-

vap verdi: 
- Kullaruşa bakarl 
- Yani? 
- Yani, olur ki düşer .. :·-
Hemen sahne gözümün önü

ne geldi: 
Muhteşem bir baloda, en gö

ze çarpan tuvalet sahibi bir ba· 
Yanın sözgclişi takma kirpikleri 
düşmüş!... Za\"alhcık, yere ka -
panmış, fml fırıl kirpiklerini a
rıyor. 

Salondan bunları düşünerek 
dışan çıkarken masajcı, yeni 
müşterisi ile konuşmağa başla · 
nuştı: 

- Bu ktrem esmer yapıyor ... 
Gece için size vereceğim bir 
krem ... Bir -de sabah için verece. 
ğim ... Ne vakit uykudan kalla . 
yorsun uz ..• 

Sözün bundan sonrasını işite
medim. 

Salahaddin OUngör 

ha azdır. ~ 
Berberlerin önünde açılan bu 

yeni iş ve Çalışma alam, onlara 
jilet davasını ç.nutturdu. 

Geçen gün, Berberler Cemi • 
yeti reisi İsmail Hakkı ile ko • 
nuşuyorduk. Berberlerin jiletle 
m,ücadeleden vazgeçip geçme • 
diklerini kendisinden sorduk. ~ 

Ismail Hakkı dedi ki : f 
- Bugün için ortada bir jilet 

meselesi kalmadı. Çünkü, ber -
berlik, çok ince bir sanat olmuş 
tur. Ustura • jilet rekabeti, bizi 
hiç meşgul etmiyor. 

"Bir zaman, bunların meml~ 
kete.~sokulınasınm yasak edil .
mesini isteyen berberler vardı. 
Şimdi, bun~ hacet kalmamıştır. 
Isteyen makine ile traş olur, is
teyen olmaz. 

Bi2., usturamızı satmıyoruz, 
sanatımızı satıyoruz.,, ./ 

Saçları yakan 
Ondüleler 
Kadınlarımızın çoğu, saçla-' 

rmı ondüle yaptırırlar. Türkçe. 
si kıvırcıklaştırırlar. ' 

Bu ondüleler iki çeşittir. Bi • 
ri ancak 48 saat devam e~en 
ı uk ondüle, öteki de altr ay 

- daha fazla süren perm1!l~nt 
ıdüle ... 
Permanant kelimesi fransız • 

cadır ve daimi demektir Hal -
buki bu ondülelerin en itinalı ya 
pılıruş olanları bile 8 - 9 aydan 
fazla dayanmıyor. 

Kadın tuvaletleri üzerinde 
münakaşalar yürütmeyi faydalı 
btilmayız. Süs, kadının hakkı • 
dır. Güzel görünmek ezeli ıhti• 
yacıdır. Fakat süslenmek :ve gü
zel görünmek uğrunda, cil .. !inin 
derilerini vakıtsız porsutmağı, 
saçlarını elektrik fırını ıçıııde, 
kebap gibi pişirtmeği de ctnla • 
mayız. 

Al.emi kalfaların elinde geli
şi güzel yapılan ondülelerden 
sakınmak lazımdır. 

En çabuk traş 
Kaç dakika 
Sürer? 
Bazı kimselerin acele işleri o

lur. Çarçabuk traş olup gitmek 
isterler. ltinalı, fakat ağır traş, 
işlerine gelmez. Koltuğa otur -
tur oturtmaz, havluyu boynuna 
atmalı ve usturayı ele alıp he .. 
men traşa başlamalı. 

IstanbuJ berberleri çabuk traş 
etme rekorunu, bir aralt~ (3) da 
kikaya kadar indirmişlerdi. Fa
kat kusursuz. temiz traş (7) da
kikadan. evvel yapılamıyor. 

En ehçabuk berber müşteri • 
nin yüzünü kesmemek şartiltt, 
tar~ak, yıkanmak ta dahil oı. 
~ugu .h.alde (7 - 8) dakikadan 
once ışıni bitiremiyor. Berberler 
arasında yeni bir müsabaka ya. 
ptlsa, ihtimalki bu rekoru da kı· 
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Bu Sene Tütünlerimizin 

Değeri Arttı 
Bu sene tütünlerimizin değe

ri artmıştır. Bu yüzden köylü 
bu sene daha çok tütün ekme • 
ğe savaşmıştır. 
Tütüncülüğümüze şöyle 10 

sene evvelden beri bakmağa baş 
lar.:ak daimi bir eksilme gözü-

tüncülüğünün geçirdiği en buh
ranlı bir sene idi. 933 de elde e-
dilen mahsul mühim bir şekilde 
yükselmiş, fakat 934 te tekrar 
düşmüştür. Bu seneki istihsala
tın 934 ü de geçeceği umuluyor. 

müze ı:arpar. On senelik istihsal, ihracat 
Aşağıd::ık i istatistiklerde de ve içerde istihlak miktarları şun 

gönildü~ü g.bi 1932 senesi tü- lardır: 

1:13 4 31.873. l 79 20.723 150 11.000.000 (tahmini) 
Dahili Lt h ak İsfhsal İhrilcat 

1925 
19.'. 6 
192 7 
1 

56.293.901 
54.319.118 
69.063.894 
43.034.745 
36.503.307 
4 7.210.890 
~ı.ı l 1.051 
18.040.212 
40.148.007 

50.507 083 {15 aylık) 7.207.242 
34 924. 7 57 9.365.304 
35.935.843 9 801.170 
43 819.527 ı 0.098.305 

1 ') 
ı .;o 
1 1 
1 32 
193 3 

33.375.078 10.438.014 
26.374.278 9.946.468 
23.887.957 8.7 51.524 
3 0.777.6 ~3 10.577.553 
20.664 .521 11.243.185 

Y BKÜN 447.598.304 320.989 887 98.478 765 

Bu on senelik miktarın vasati 3 - Harmanların esasını teş-
h:t ihsali 44. 760.000 kilo, ihra - kil eden Nötr tütünü almak. 
racatı 31.120.000, dahili sarfi - Birinci vasfı için tütün isti yen 
yat tutan da 9.850.000 kilodur. piyasalar Samsun ve havalisi tü 
Sarfedilen yekun ile istihsal tünlerini alırlar. Tütünlerimizi 
m iktan arasında 26.000.000 lira kokusu için alan memleketler 
kadar bir fark kalır ki bu ihra- Izmir ve Samsun tütünlerini top 
catcıların ellerinde dışan piya- larlart bilhassa İzmirin Akhi
salara satmak için beklendikleri ~art Kuşada, Gavurköy, Çamal
m.ktardır. tı tütünleri koku noktasından 

İstihsalatın geçen sene yüzde en önde gelen tütünlerimizdir. 
72 si dışarı satılmıştır. Yüzde dir. 
22si de içerde kullanılmıştır. 
Yüzde 6 sı da stok halinde kal
mıştır. Elde kalan stokun bu 
kadar az olması tütünlerin de • 
ğerini yüzde 100 arttırmıştır. 

Yukarki istatistikte içerde 
kullanılan tütün tutarının boyu
na artmakta olduğu görülmek -
tedir. Sebebi de cigaralarımızm 
çok ucuz ve çeşitli olmasıdır. Bi 
zim en ucuz cigararluz köylü ci
garasrdır. senelik sarfiyatı 5 
milyon kilodur. 1933 senesinde 
büün Avrupa cigaralarmın en 
uc'\zları arasında yapılan araş -
tırmada köylü cigaralan ucuz • 
JuI<Jrekorunu ·kirmıştır. Y~na
nistanda en ucuz cigaranın pa
keti 13,5, Bulgaristanda 6,25, 
Romanyada da 9,5 kuruştur. 

TUtUnlerimizln dış piya· 
s a 1 a r d ak i ehemmiyeti 

r Türk tütünlerinin ecnebi pi
yasaıarda büyük bir değeri var-
dır. . 

Wittaker, standard commer -
cial tabacco şirketi müdürü N ev 
yorkta "Tabacco,, mecmuasın
da çıkan bir yazısında: 

"Amerika cigara sanayiinin 
yükselmesinde ve istihlakin a-

1 

kıllan durduran rakamlara eriş- ' 
mesinde en büyük amil Türk tü 
tünüdür.,, demiştir. 

Yabancı memleketler tütün -
lerimizi üç maksatla alırlar. 

1 - iyi yanmayan ve ağıza 
acılık veren tütünlere tatlı bir i
çim ve yanma hassası vermek. 

2 - Cigaralara tütün!erimize 
mahsus olan tabii kokuyu ver • 
mek. 

No. 23 

saat onu çalmağa başladı. Bu 
kader çizici saatin her vuruşu 
Julien'in göğsünde gümbürdü
yor ve sanki vücudu bir hareket 
için itiştiriyordu. 

Nihayet saat onun son vur
masının sesi daha havada dağı
lıp bitmeden Julien elini uzattı 
ve madame de Renal'in elini 
tuttu. Kadın hemen çekti ise de 
Julien, ne yaptığının pek de 
farkına varmaksızın yeniden 
yakaladr. Kendisi de pek heye
can içinde idi ama tuttuğu elin 
buz g ibi soğuk olması dikkati-
ne çarptı; onu kuvvetle, fakat 
h ifam üne bağlı olmıyan bir ha
reketin verdiği kuvvetle sıkı
yordu; kadın, çekmek için son 
bir gayret gösterdi ise de en 
sonunda bu el, Julien'in avucu 
içine bırakıldı. 

Madame de Rcnal'i sevdiği 

Standardizasyon 
ve Şark tUtunteri 

Sof yada çıkan La Bulgarie 
gazetesinden: 

Bulgar gazeteleri, Yugoslav -
yadan gelen bir habere dayana
rak şark tütünleri için bir borsa 
kurulacağım yazdılar. Bu bildi
rime göre, bu borsa, tütün istih
sal eden bütün Balkan memle -
ketlerine şamil olacaktır. 

Bu haber, henüz teeyyüd et -
memekle beraber, bunun mev • 
simsiz olduğunu söyliyebiliriz. 
Ticaret borsalarının, Ticaret mu 
ameleleri için ne.,lfafüfr taydalı 
olduğu malUmdur. Bunu inkar 
etmiyoruz. Ancak bu bor-salara 
ait eşyanın standardize olması 
gerektir. Bunun içindir ki, böy
le bir borsaya gelecek malların, 
muayyen ve tipik örneklere uy
ması laznndır. Bunların, biribi
rinin aynı ve mütecanis olması 
§arttır. 

Umumiyet itibarile emtea 
borsaları iptidai maddelere tah
sis edilmiştir. Bunlar arasında 
manipüle edilmiş emtea da bor
saya girebilirse de bunların müş 
terek tiplere ircaı şarttır. Acaba 
şark tütünleri bu halde midir?. 
İşte mesele buradadır.,, 

Bulgar gazetesi Şark tütün -
!erinin nefis kokusundan ve baş 
ka tütünleri mülayimleştirici 
vasfından bahsettikten sonra tü 
tün yapraklarının tehalüfünü i
leri sürerek bu tehalüfün borsa
da aranılan standardize tipe el
verişli olmadığım ilave ediyor 
ve diyor ki: "B:.ından başka 

için değil, korkunç bir işkence
den artık kurtulduğu için Juli
en kalbinde, sonsuz bir bahti
yarlık duydu. Madame Der
v_i_lle'e .~ir şey sezdirmemek için 
soz soylemek laznngeldiğini 
düşündü; şimdi titremiyor, gür
lüyordu. Madame de Renal'in 
sesinde ise öyle bir heyecan 
hissoltmuyordu ki m a d a m e 
Derville onu hasta sandı ve eve 
girmek lüzumunu öne sürdü. 
Julien vaziyetinin tehlikeli ol
dui!unu anladı: Madame de Re-

"' 
nal içeri girerse ben yine bu sa-
bahki ıstırablı halime düşerim. 
Eli, elimde o kadar az zaman 
kaldı ki bununla ben bir şey el
de etmiş sayılamam. 

Madame Derville teklifini 
tekrarlayınca Julien, avucu 
içine bırakılmış olan eli kuv
vetle srktı. 

BORSA 

14 M A Y 1 S S A L 1 

PARALAR 

Ahı 

610.-
124.-
168.-
204.-

Sauı 

Artık Yalnız Erkekler Ve Askerler Değil, Kadır 
VeÇocuğile Birlikte Ulusun Bütün Ferdler 
Ask.erliği Bilmek Me~buriyetindedit 

Sterlin 
Doalr 
20 Fransız Frangı 
20 Liret 
20 Belçıka Frar.gı 
20 Drahmi 
20 l viçre Er. 
20 Leva 
Florin 
20 Çek Kuron 
Avusturya ııilin 
Mark 
Zloti 
Kroış 

ZO Ley 
20 Dınar 
Ven 

Isveç Kuron 
Altın 
Mecidiye 
Bani not 

83.-
22.-

807 • 
22.-
82.50 
98.-
22.-
43.-

22.-
23.-
15.-
52.-
33.-
30.-

929.-
47.-

228.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
t ngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
U .ımi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avus turya 
J> Zl'l3 
Mark 
Zlotı 
P engo 
Ley 
Dinar 
Yen 
c .. ~novcts 
İsveç kuronu 

ESHAM 

Iı Bankası Mü-
" .. N. 
,, " H 

Anadotu % 60 

Şirk~tihay~iye 
Tramvay 

100 % 

Bomonti - Nektar 
Terkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Ban'-ası 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat detlrmeacilik T.A.Ş. 
Sark Değirmenleri 
Sark merkez ec.zanesi 

610,-
126.-
126.-
206.-
86.-
24.-

811.-
24.-
84.-

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

931.-
48.-

230.-

Kapanı~ 

12.06 
614.50 

79.37.50 
9.67.34 
4 ,69,82 
8~ • .'il 
2,45,75 

6 .7 1,50 
ı .ı 7,28 

19,0S.25 
4,24.10 
5,81,43 
1,97,25 
4,21,-
4.51,40 

78,54,43 
34,96,33 

2.78,30 
10,98 

3,16,13 

90.-
9.50 
9 50 

24,80 
42-
16.-
3~ Su 

9,75 
16,?. 'l 
2,35 

10 30 
58,SO 
2!>.5U 
13.-

9,50 
0,90 
4.80 ' 
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Şark tü!Unlerinin değeri hrliffia
na elverişli olmasında, yani 
muhtelif tütünlerinin karıştırıl-

bir zamanlar yalnız bol felse
fe münakaşalarına sahne olan 
lngilizlerin Kembriç ve ôks -
ford üniversiteleri bugün yedek 
sübay (ihtiyat zabit) yetiştiren 
ve muhtelif sınıftan, piyade, 
topçu, süvari, istihkam, muhabe 
re birliklerini havi birer de ala
ya sahiptirler. Hiç bir İngiliz 
üniversitesi veya yüksek mekte· 
bi bu teşkilatın dışında kalma
mıştır, o derecede ki, bu.gün bun 
lann meydana geti~dil.leri kıta 
ların birleşmesinden üç tuğlu 
(livalı) bir tümen (fırka) mey
dana geliyor. 

ltalyada gc:nçtik baliğ olma
dan aşçı çırağı bile olamaz. Ora 
da kadın erkek her fert için as
kerlik kanunu bir mahiyet al -

masındadır. Bu harmanlar ve ka mıştır. 

rlışık iş~enr1:1ilş t~tünl~.r fahri~~ '~ A lmanvada Strezman zama • 
arın sıparış erın~ gore tan7:11:1 nmda bile gençler ve nana lJu

olunur. Bazı f?.b~ı~~lar se~t ıçı- tün halk askerliğe ve milli mü
me, ba~ısı da t~.ıtunun rengıne e- dafaa işine ihzara çalışılmıştır. 
hemmıyet veı:ır_ler.. . . Bugün ise yediden yetmişe ka-
.. ~~te b?ı:ı~n ıçı~dır kı bı~, Şarık dar nasıl seferber hale konuldu 
tutunler~. ıçı~ muş~e:ek hır Bor- ğunu her gün işidiyoruz veya 
sanın muessır ve aydalı olaca- görüyoruz. Fransa, Rusya, Betçi 
~mı zannetmiyoruz. ka hatta Jünyanm en bitaraf 

Olsa ols~, tütünün bir kat da- memleketi olan İsviçre bile mil
ha ıslahı için şark tEtünü istih 
sal eden memleketle. arasında li müdafaa işini takviye ile meş-
bir uzlaşma yapılabilir. Böylece gul. Niçin? Bunun sıyasal ve 
müstehlikler bir kat daha mem- soysal sebeplerini araştırmak bi 
nun edilebilir. Şark tütün istih- ze düşme:. Fakat bunun asker -
sal eden memleketlerin mesele- lik bakımından bir izahı vardır 
yi bu noktadan tet!:ik etmeleri ki, realiteye tamamen uygun -
kendileri için çok esaslı bir e • dur: Çünkü savaş ve askerlik 
hemmiyeti lıaizdir. artrk harcı alem olmuştur. 

Türk - Hel ... n tütün ofisi adi- Bir zaman Romada harbi yal-
le vücude getirilen müesseset mz Lejiyonerler bilirdi, Kanuni
bu ehemmiyetli meselenin hal- nin Macar seferinde esnafın or
linde atılmı~ bir adllll sayılabi- du içerisine karışması epey dedi 
lir. koduyu mucip olmuştu. Büyük 

Kalkmağa hazırlanmış olan 
madame de Renal yine oturdu 
\'e mecalsiz bir sesle: 

- Doğrusu biraz hasta gibi
yim ama böyle açık havada 
oturmak iyi geliyor, dedi. 

Bu sözler, J ulien'in o esnada 
son derecesine varmış olan 
bahtiyarlığını perçinledi: ko
nuştu, sahte haller takınrnağı 
unuttu ve sözlerini dinliyen o 
iki kadına, erkekleri.ı en sevim
lisi gibi gözüktü. Bununla be
raber, birdenbire peyda olu
veren bu belagatinde yine bir 
cesaret eksikliği vardı. Ma
dame Derville'in fırtına habe
rini getirerek esmeğe başhyan 
~üz~ardan yorulup tek başına 
ıçenye gitmesinden ucunda 
ö.lüm vannış gibi, k;rkuyordu. 
Öyle bir şey olursa madame de 
Renal ile baş başa kalacaktı. 
Harekete geçmek için lazım ae
len cüreti adeta tesadüfen gÖs
tennişti;; fakat madame de 
Renal'e en basit bir tek kelime 
bile söylemeğe gücü yetmiye
ceğini hissediyordu. Gerçi ma
dame de Renal'in edeceği si-

temlerin pek sudan olacağını 
biliyordu; ancak bunlar da ken
disini mağlup etmeğe, elde et
tiği üstünlüğü bir hiçe indirme
ğe yetecekti. 

Fakat o akşam talihi yaver 
oldu: onu çoğu vakit bir çocuk 
gibi beceriksiz ve sohbetini az 
eğlenceli bulan madame Der
ville, o akşamki dokı..nakh ve 
tumturaklı sözlerinden nasılsa 
hoşlandı. Eli Julien'in elinde 
olan madame de Renal'e gelin
ce o hiç bir şey düşünmüyor
du; kendini hayatın akışma bı
rakmıştı. Öteden beri ağızdan 
ağza dolaşan rivayetlere bakı
lırsa Pervasız Charles'ın ( 1) 
kendi elile diktiği o büyük ıh· 
lamurun .ıltında geçirilen saat
ler, madame de Renal için bir 
bahtiyarlık çağı oldu. Rüzga· 
rm sık dallar arasında inilde
mesini, en aşağıdaki yaprakla· 
ra tek tük düşmeğe başlıyan 
yağmur damlalarının gürültü· 
sünü lezzetle dinliyordu. O an
da Julien'in içine rahatlık ve
recek bir şey oldu ama Julien 
bunun pek farkına varmadı: 

Fredrikin babası yalnız 1,80 den 
yukarı boydakileri savaş adamı 
olarak görürdü. Büyük harp 
bunda epey değişiklikler yaptı. 
Hatta 1870 harbinden sonra mil
li ordu sözünün ağızlarda çok do 
taştığını görüyoruz. Fakat bü -
yük harpte dahi Berlinde veya 
Moskovada oturanlar harbin 
bizzat kendisile yüzyüze gelmek 
felaketinden masun kaldılar. 

-Ya bugün? 

Bugün mesele tamamen de -
ğişmiştir. Ne denizle çevrilmiş 
İngiliz toprakları, ne dağların 
tepe§\nde kurıJlmu§ lsviçr~ şe
hirleri, ne Afrikanm göbeğine 
çekilmiş zenci kabilesi harp f e-
Iaketinden artık masun değil -
dir. Çünkü harbin kendisine seç
tiği en yakın ve yaman yol ar
trk ne karadan ne de denizden 
l;c~ ....... , k" ~ ..... 1 cz:ittikce yükselmek 
şartile havanın mavlll.Klcrino 
yüksekliklerine yönelmiştir. 

Hız mefhumu hakkında dün 
edindiğimiz kanaatler gün geç -
tikçe acınacak derecede küçülü
yorlar. Daha yüz sene evvel 
Nornberg alimleri saatte 20 ki
lometre süratle gidecek bir tren 
içinde bulunan insanların akıl 
ve idraklerini kaybedecekleri 
hakkında fetva vermişlerdi. 

Biz şimdilik saatte 450 kilo -
metre üzerinde duruyoruz. Hü
Iasa savaşın mekanı değişmiş, 
savaş vasıtasının hızı yani zama 
nı değişmiş ve bu işte öyle bir 
devrim olmuş ki, bütün ulusları 
ve bütün insanları, çoluğu, ço -
cuğut genci, ihtiyari, erkeği ve 
kadmile birlikte savaşın pençe
sine atmış, onunla yüzyüze ge -

madame de Rena~, rüzgarın 
ayakları ucuna devirdiği bir çi
çek saksısını düzeltmek istiyen 
kuzinine yardım için ayağa 
kalkarken elini çekmeğe mec . 
bur olmuştu; fakat yerine otu
rur oturmaz, hemen hemen hiç 
karşı koymadan ve bu araların
da anlaşılıp sözleşilmiş bir şey 
miş gibi, elini yine Julien'in avu 
cuna bırakmıştı. 

Saat on ikiyi çalalı haylı va
kit geçmişti; artrk Lahçeden 
eve girmek, ayrılmak lazım
geldi. Sevmek bahtiyarlığı ile 
kalbi coşan madame de RenaJ 
<• kadar cahillik gösteriyordu ki 
kendi kendine hemen hemen 
hiç bir sitemde bulunmadı. Bah
tiyarlrktan gözüne uyku ginni
yordu. Sabahtan beri icinde. 
gurur ile çekingenliğin ç~rpış· 
maları ile takatsı7. düşmüş olan 
Julien ise kalıp gibi bir uykuya 
daldı. 

{Arkası var) 

N.ATAÇ 

(1) Charles le Temerairo 

tirmiş. Böyle bir vakitte ask~ 
leşmekten daha tabii ne olab1 

lir:> 
Her şeyde olduğu gibi büt' 

düşünüşleri itibarile de bizim 
lusal mümessilimiz olan bil~ 
şef "biz erkeklerimizi dahi ha. 
felaketinden masun bulundtı! 
mak isteriz,, buyuruyor. Fill'ı3 
kika bu tamamen böyledir. 13 
tün dünyada bilir ki, can ve ( 
nülden, samimi olarak barış ı: 
teyen uluslam başında geleli 
lerden birisi de biz Türkleriz. 

Fakat yine büyük şefin ded 
leri gibi bir gün beklemedi~ 
miz, ummadığımız, 1stemed1J 
miz bir zamanda savaşla yüz} 
ze gelirsek ne olacaktır? BÖJ~ 
bir vaziyette tek kurtuluş __ça.;r 
si ona göre hazırlanmış, çoct1~ 
lar ve kadınlar da dahil ol~ 
üzere ona göre yetişmiş bul 
maktadır. , 

Felaketin en hafif şelq 
de atlatılması bununla k.:ıIJılÔ~ 

·ıı Tayyare nedir? Ne yapabı 

bundan nasıl sakınılır, zetıi~ 
gazın korkulması veya kork'l 
maması gereken tarafları nere 
!erdir. Bu tehlikelere biz ne 
receye kadar maruz bulunu}'° 
ruz? Daha buna benzer bir~ 
sorumlar vardır ki, yalnız sa.\ 
şa hazırlanan baba ve genç ço 
cuklar değil fakat yavrusunıı e~ 
nin köşelerinde korumak rrıe' ( 
riyetinde kalacak ana, savaŞ 
nında evde kalacak büyük b8 (. 
drr hazin de olsa bunları bi1J11.r 
mecburiyetindedir. Kolera 111

1
4 • 9\ 

robunu, grip hastalığının sır 'r 
tini nasıl öğreniyorsak boıtlb' 
d • · · · ıefl ıman tayyaresının tesır , 
de öylece öğrenmeğe mec~.ı.ır~I' 
Çünkü dünyanın en büyul\~e 
Jahlarına, en kudretli sanaY

11
' 

A h" o l "k ıılıl f en amansız ze ırıne ma ı JI 
lar dahi her gün bunları I>~ • 
insanlarına öğretip durrna~tbi' 
dır. Ve bu düşünce iledir klı 9t 
de de memleketi idare edeıt ,~r 
tinin esas programı arasırıa \t.' 
müdafaasına kadınların da .

1 

. tı!· 
raki esası da kabul ediJrnıŞ ııı'' 

Bizim 5imdiye kal1ar yaP:0,~ 
sına çahştığn uz ve bu yat. ıı~' 
itibaren "Tan,,da da yapf1'1 
çalışacağımız bilgi budur. l 

Biz doğuşunda cesur v~p' ' 
maz olan Türkün sun'i pr rU ,ı 
gandalar veya sebepsiz neŞifet! 
larla mütearriz, harpçu vtı:Croe~ 
sokulması amacını güdert ~tıı'' 
değilizt buı.a ihtiyac ta Y~ ist~ 
Bizim anlatmak öğretrrıe~ 01~ 
diğimiz zaruri ve mecbuf'111sıı ~ bir müdafaadır. Bu da za 5eıe 
ela bir ölüm ve dirim rrıe .,ı 
halini alacaktır. şı~PI 

M· 
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.§ S T E T 1 K PSiKOLOJi VE TERBiYE BATI EDEBIY ATLARI 

MODERN SAN'AT TEST HASTALIKLARI Tabiat mefhumu üzerinde 
. Bütün soysal hayat sonsu.z 

b.ır. aksiyon ve reaksiyon .zincı
llldır. San'at ta bu zincirden 
ikUrtulamıyor. 19 uncu asrın 
sonlarından zamanımıza kadar 
Uzanan devrede yer alan re
sim san'atini gözden geçirirsek 
akademizme karşı olan reaksi
Y.ondan başlıyarak bir sürü ak
sıyon ve reaksiyonun biribirini 
kovaladığını görürüz. 

Bugün bu zincirin yalnız iki bil 
Yük halkası üzerinde duracağız. 
Çünkü son devrin bütün san'a
tini ve estetik telakkilerini bu 
iki halkadan, (i m p r e s s i on
nisme) ve (expressionnisme)· 
den seyretmek mümkündür. 

Impressionnisme. - Bu ta
bir; Monet'nin 1867 yıllarında 
(Salon) da teşhir etmiş oldu-

·~ gu batan bir güneşi gösteren ve 
iınpression yani intiba ismini 
taşıyan tablosundan gelmekte
dir. Monet'nin bu tablosu irtı
pressionnisme adı ile yeni bir 
ekolün başlangıcı oldu. Bu eko
liin estetik görüşünü anlamak 
için her şeyden önce san'atka
:rın tabiat karşısında takındığı 

durumu anlamak gerektir. 
(Impressionnisme) e g ö r e· 

artist, tabiat karşısında, intiba
ları (passif) bir surette kayde· 
den psiko - fiziyolojik bir ci
hazdır. Impressionnisme bize 
realiteyi tabakai şebekiye tara· 
fından alındığı gibi gösterir. 
Göz, hacımlan, objeleri gör
mez; satıhları, ışığı ve rengi 
görür. Eşyaya bağlı bir cins ve 
değişmez renkler yoktur; dur
madan değişen sonsuz renkli 
noktalar vardır. (Claus) gibi 
ilk impressionniste'ler eşyayı 
kendi renklerile gösteriyorlar. 
konturlarını da telkinle ifade edi 
yorlardı. Yeni impressionniste
ler ise tersine olarak, renkleri 
tabakai şebekiyeye vurduğu gi
bi gösteriyorlar ve eşyanın açık 
ıkonturlarile u ğ r a ş m ı y o r
lar. Konturlar, ışrk ve renk 
içinde eriyor. Bunların tablola
rı yan yana konulmuş renk tuş
larından ibarettir. Tablo üzerin
de biribirine karışmıyan bu 
renkler uzaktan gözün fiziyolo
jik bir reaksiyonunu vücuda ge
t.!rirler. (Signac) ın (pointil -
l~sme) i buna güzel bir ömek
tır. 

o 
. Expressionnisme. - Expres
sıonnisme, buğulu renklerin, 
il_acımları eriten, kemiren tesi
:rıne karşı bir reaksiyondur. Bu 
l'eni san'at realiteyi artist ta
ı-afından faal bir surette hisso
l~duğu gibi, düşünüldüğü gi~i 
gostermeğe çalışır. Expressı-
~~isme ismi altında birçok de
gışik teiakkiler toplanmakta • 
rır. Bunlar biribirlerinden fark-
ı olmakla beraber dayandıkla-

rı . 
Prensipten dolayı h e p s ı 

~ expressionniste) tirler. Birçı:: 
~u ~aha yaşıyan ilk expres.sı
(f nnıste'ler dış dünyayı içlerın-
rı~n duymuşlar, fakat ondan ~Y: 
\1 arnamışlardır. Düşüncelerını 
(le duygularım anlatmak için 
..1 ış dünyayı değiştirmek ve sa-
~elest ' · ın w 

1nnekle beraber yıne o-
'13 un. genel şekline uymuşlardır. 
81

11 ~Ik expressionniste'lerin ara 
(: a \T~n Gogh gibi dünyanın 
d 

ıonysıaque) görüşünü ve 
Uygu . 

ea ·ı sunu taşıyanlar ve peyı-
,, J arına ihtiraslı ruhlarının he-
J ecanı d '13·· arını katanlar var ır. 

0 Ylec b' ... · · lerini e ır ağaç, hakikı çızgı-
kr.. kaybetmeksizn azaplarla 

vrana . ' ı·· 
oı b' n hır ruhun sembo u 

a ılın· . "' 
ltıanıar ış~ı~. Bir çok modem fla · 
tı.iste•ı ~bı bazı expression: 
diiny er ıse hayat tetakkilerinı, 
ların:Y~. görüş ve anlayış tarz-
,(Ce.z Uslfiba sokmaktadırlar. 

anne), (Braque), (Picas-

so), (Juan Gris) ilah ... gibi bir
çokları da eşyayı, esaslı hende
si çizgilerine irca etmektedir
ler. U yandırdrkları hareket kla· 
sik kübizm ismini taşımakta o
lup, biraz cehitle anlaşılması 
mümkündür. 

Halbuki daha ileri giden ex
pressionnisme dış dünya ile o

lan bütün bağlılıktan, uygun -
luktan büsbütün ayrılıyor; ar
tist tarafından tuvalde gösteri
len şey, dış dünyaya ait herhan
gi bir şey olmayıp, renge ve çiz. 
giye bağlı olan ruh baletleridir. 
Tablo telkin edici senfoni gibi 
bir şey oluyor. Bazan taölo, şe
matik bir surette esaslı bir temi 
bütün varyasyonlarile gelişti

riyor. Artık eşyanın konturları 
mevzuubahs değildir; şekillerin 
ancak ruhi bir mekanı vardır. 
Artık (perspective) yoktur, ar
tık üç buutta mantıki nizam 
yotkur. Ekseriya çizgiler, te
dailer uyandırmaktadır. 

1911 de Milan'da çıkan futu
riste beyannamesinde şu satır
lar görülüyor: 

"Bir adamın resmini mi yap
mak istiyorsunuz? Ö halde o
nun değil, fakat içinde yaşadı
ğı havanın resmini yapınız." 

Artık artist eşyanın hakiki 
şekillerini değil, onların şema

tik imajlarını gösteriyor; mese
la eski Yunan muhariplerinden 
birini düşündüğü zaman, bir 
çizgi ve bir daireyi tasavvur 
edebilir. Daire şematik bir tarz
da kalkanı, çizgi de oku temsil 
etmektedir. Expressionniste ar
tistin fırçasile hayatın en kü
çük, en değersiz şeyl-;~i ~srar
h bir mana alıyor. San'atın ba
yağı sayarak yüz çevirdiği mev
zular, ruhun ve hayatın bir sem
bolü oluyor. Artistin tabloları 
artık bize kendi hayatından bir 
şeyler bildirmiyor, yalnız eşya. 
run gizli özüne kadar süzülen 
artistik görüşü anlatıyor. Mis
tik ile expressionniste arasın. 
daki benzerlik açığa çıkarılabi
lir. Her ikisi de açık görme ha
yallerine malik olmadan, her 
şeyin özüne bir nevi sempati 
ile nüfuz ediyorlar. Her ikisinin 
de çocukça tarafları, karanlık 

ve taşgın lirizmleri vardır. 

o 
Her iki ekolü mukayese eder-

sek, impressionnisme'in şuuru 
tabiat üzerinde hakim kıldığını 
görürüz. (H. Bahr) ın dediği 
gibi: "Impressionniste işiten 

bir kulaktır; konuşmaz. Ex
pressionniste konuşan bir dil
dir; iştmez." 

İyice tetkik edilirse görülür 
ki, bu iki telakki, iki eski telak
kinin, realizm ve idealizmin 
modern şekillerinden başka bir 
şey değildir. 

Binaenaleyh realizm ve ide
alizm hakkında yapılan tenkit
ler burada da değerini muhafa
za eder (1). 

Impressionniste'ler ne derse 
elesinler, impressionnisme'de 
şuurun müd halesi olduğu gibi, 
expressionnisme'de de tabiatın 
müdahalesi vardır. 
Aşın impressionnisme ifade

yi öldürdüğü gibi, aşırı expres
sionnisme de idealisme gibi so-
ğuk ve anlaşılmaz eserler vü
cuda getirir. 

San'at eserinde güzelliği vÜ· 
cuda getiren şekille ifadenin, 
objet ile sujet'nin birbirine olan 
sıkı ilişiğidir. 

Suud Kemal Yetkin 
Estetik Doçenti 

(1) s. Kemal • San'at Felsefesi. 

TESTOMANiE, TESTOPHOBiE Medeniyeti adım adım takip 
ederek her asrın fikri özeni için, 

~ul~şıcı. ve ~algmdırlar. Keş- ! bilgiyi kulaktan doldurmıya sa- muhayyilenin her hamlesile ge
fedıldıklerı tarıh oldukça yeni- vaşan bizler okutmakta, öğret- nişli yen mefhumlar vardır; ıne
dir. ilk arazına, kadınlarda kor- mekte devam ediyoruz. Halbuki sela tabiat mefhumu .. On yedin
seli belin, bir kucak dolusu şap- öğretmek istediğimiz çocuğu ci asırdanberi bilhassa Fransız 
kalarm, erkeklerde bonjurun, öö-renmek ihtiyacındayız.,, edebiyat ve san'at tarihinde bil· 
silindir şapkanın ve tek gözlü- b Çocuğu tanıyalım! Çocuk psi- tün mektep kavgalarına karışan 
ğün, sokaklarda tek atlı arabala- kolojisini öğrenelim! diye bar bu mefhum, adeta bir macera 
rın ve ilk acaip otomobillerin, bar bağırıyor testçiler.. romanının kahramanıdır. Her 
korularda amazonların ve sürek Arttk salgın bütün mekteple- devir tabiate yeni bir pencere 
avlarının, edebiyat kahvelerinin, ri kaplamıştır. açmış, her san'at hareketi tabi
coşkun sosyalist mitinglerinin Ders saatinde test, nefes alma ata yeni bir mana katmıştır. Fa
moda olduğu "1900,, devrinde, da test, evde test, gezintide test. kat bu, her devirde yalnız bir ta
biraz da, bütün bu devrin mah- Bütün bir çocuk nesli testlere biat telakkisi var demek değil
sulünü damgalıyan rüküş bir alıştırılmıştır. Hatta bazı yerler dir. Mefhumların renkten renge 
kisve altında rasgeliyoruz. Si- de gayretkeş hocalar, testlerin girmesini biz ancak ileri hare
yah elbiseli, burundan takma karşılığını talebesine ezberleti- ketleri temsil eden eserlerde gö
gözlüklü - o devirde henüz bü- yor bile. rebiliriz. Halk arasında bütün 
yük camlı, bağa gözlükler mey- Adeta mektepte kerrat cetve- telakkiler karışık bir halde ya
danda yoktu - gür ve karışık li ile gramer kaidelerinin yerini şarlar. Hatta yirminci asırda ta
saçh adamlar, koltuklarının al- test almıştır. biati on ikinci asnn gözü ile gö
tında içinden şapirografla ço- Fakat muziplikten mi bil- ren münevverler yok değildir. 
ğa~t~lm!~ sualler, mukavvadan, mem, hazan çok tuhaf testler de Her mefhum kültürümüzün nevi 
el ışı kagıdmdan yapı.lmış şekil- gönderiliyor. Mesela "Kız ço- ve derecesine göre değişir: Ba
ler, oyuncaklar, grafıkler, pro- cukları hangi cins bebeklerle na tabiati nasıl düşündüğünü 
filler ve rakamlar, rakam- oynamaktan zevkalırlar: Taş söyle, sana kim olduğunu söyli
lar, gene rakam 1 ar fış. bebekle mi yoksa bez bebekle yeyim! 
kıran çantalariyle mektep, mi?,, Daha buna benzer birçok Orta zamanlarda, yani melek
~ektep ~~~aşıyorlar: ~u g~~in- garibeler ... işte testlerin ?u h~- lerin alçacık göklerden inerek 
tı ç~v:esı o~le genışlıyor, oyle le gelmesine "Testomanıe,, dı- insanlar arasında dolaştığı de
genışlıyor kı, Fransanm Brö- yebiliriz. Her "manie,, nin aşağı virde, Tabiat, Allah ve güzellik 
tanya'sında kelebek fiyongalı, yukarı bir "phobie,, si vardır. fikirlerine bağlı idi. Panteizmde 
tahta pabuçlu minimini kızlarla Testlerden bıkkınlık da derhal olduğu gibi tabiat doğrudan 
şeyta? bezinden bol pantalon- bir "phobie,, halini alıyor. Onla- doğruya ilahi bir tecelli değil, 
lu, mıntanlı, boynu mendilli kü- rın da tözü şu: Allahın yapıcı, şekil ve nizam 
çüklere kerrat cetveli ile gramer "Öğretmek, bir seziş işidir. verici (IColu) idi. Fakat bu Ta
kaideleri ezberleten köy hoca- Hocada ilk aranılan şey, budur. biat yalnız güzellik hatta yalnt.l 
sından tutunuz da ta Far - West Hocalık, uzun bir çıraklıktır. "Güzel sevgi1iler" yaratmakla 
tt" geniş şapkalı Kovboy çocukla Ona, çocuğun dikkatini, zihnef meşguldür. Orta Zamanlar biz
rına Washington'u anlatan sey- yorgunluğunu, hafızasını .. v. s. zat tabiatı da güzel bir kadın 
yar muallime, Saksonya' da Goe- ölçmek, rakamlandırmaktan zi- olarak görüyordu. Tabiat keli
the'yi izah eden dimdik, göğsü yade çocuğun dikkatini nasıl mesine yalnız kadın güzelliğini 
nişanlı Herr Lehrer'e kadar uyanık tutmak, zihne! yorg..ın- metheden mısralarda raslıyoruz 
dünya haritasının başlıca yerle- luğunu nasıl gidermek, hafızası- ve hazan "Güzel sevgiler,, ibda
rini devrilmiş bir mürekkep hok- nı nasıl kuvvetlendirmek lazım- ında Allah, tabiatlc rekabete gi-
kası gibi bir anda kaplıyor. geldiğini bilmek yetişir Bu bil- rışıyor: 

Sual broşürlerini Mesihin ki- · · h h 1 k d ·d .. ~ ı Ja la fist Dieus de sa main nue " • b 'b' b kl' 1 ,...ı - gıyı oca, oca ı c e e e ogrc- n ta ı gı 1 e .ıyen er O· ııUgU • • rpt }iatur~ iairc..ınAA~r. (l) 
kadar. İ3un1arı getiren postacıya nır. Testlerle ancak yanlış hır Rönesansta, yani sihir bozu-
hiddetlenip çıkışanlar da var. şekilde standardize edilmiş yap- mu devrinde Tabiat da her şey 
Bütün "meslek erbabı., iki mu- ma ve kuru bir çocuk psikoloji- gibi dünyevileşmeğe, yalnız tak
azzam ordugah kuruyor: Test- si kurulabilir. Hakiki ve canlı dir edilirken artık taklit edilme
çi1er ve test düşmanl~rt. çocuk psikolojisini siz test psi- ğe başlanıyor. Tabiat artık bir 

Testçiler, iyi niyetli adam- kologları değil, biz müşahede ilah değil ancak bir idealdir. Fa
lar ... Her şeyin muayye;ı bir dü- psikologları meydana getirebili- kat insan vücuduna inhisar, da-

·1 · · ha olgun bir şekilde, gene de-
zene bağlandığı, her bı gının riz.,, vam etmektedir. Münekkitlerin 
kanunlaştığı bir kelime ile her Test düşmanlarmm başında hala dillerinden düşüremedikle
şeyin ilimleştiği bir çağda, "Ter- "Size psikologların verebileceği ri " Tabiate göre,, " Tabiatte 
biye,, denilen tekniğin değeri su bütün bilgiler bir avuç içine sı- olduğu gibi,, "Tabiate uygun,, 
g;jtUnnez bir takım bilgi!erin üs ğacak kadar azdır.,, diyen W. tabirlr.ri rönesansta söylenilme-
tünde kurulması Iazımgeldiğini James bile var. ğe başlanmıştı. ı 
düşünüyorlar. Diyorlar ki: Zaman geçiyor. Bir aralık Tabiat taklidini, Eskileri tak-

litle beraber düstur haline koJ. J. Rousseau'nun, t,pJn Co- testçilere kapalı olan üniversite yan Fransız klasikleri için yal-
pernic'in astronomide yaptığına kapıları, bu sefer test düşman- nız İnsani Tabiat mevzuubahis-
benziyen terbiye devrimi olalı !arına kapalıdır. Fakat bütün ti. Zaten zaman ve mekan bir
asırlar geçti. Mektebi, hoca- dünyada usulüne güvenemiyen, tikleri başka türlü bir tabiat te
yı, kitap ve programı çocuğun muvaffakıyetine güvenemiyen lakkisinin teşekkülüne manidi. 
etrafında döndüreceğimiz za - muztarip bir hoca kütlesi şekil Boileau, Tabiat zengindir der
man çoktan geldi. Hatta geçiyor alıyor. ken insan ve ihtiras çeşitlerinin 
bile .. Fakat biz hata yerimizde Test usulünü ilk ortaya atan- çokluğunu kastediyordu. Ede
sayıyoruz. Elimize "Yetiştir!,, lardan biri olan A. Binet, bu Ka biyat henüz Dış Tabiate, güne
diye verdikleri çocuğu, bu canlı osu durultmak ister gibi, başlan şe, toprağa ve yeşilliğe kapılan-

ı _ nı açmamıştı. Lafontaine bile 
·ıar ıgı tanımıyoruz. Onun zihın gırtaki ifratların gemini bir par 

:s dış tabiatı keşfetmiş sayılamaz; 
ve beden gelişmesinin ve bu çif- ça kısmak mecburiyetinde kah- ·· k"' d f çun u o a, asrının elsefesi gi-
te gelişmenin bağlı olduğu tabii yor ve şöyle irten bir itirafta bu. b. h -

:s ı, er tuttugunu insanlaştırı-
kanunları bilmiyoruz. Biz öyle lunuyor: yordu. Kargaları bile!. Kırlara 
heykeltraşlara benziyoruz ki, " Eski pedagoji, diyor, giden salon kadınları tabiattan 
içinden şaheserimizi oyup çıka- teke.rlekleri çarpık, demirlen' 1 b' "G ya mz ır übre kokusu,, ah-
racağımız maddenin özel halin- paslı, tahtaları çürük, battal bir yorlardı. Versay da, bütün gü-
den haberimiz yok. Biz öyle res- göçmen arabasıydı. Her adnnda zelliğine rağmen, tabiat mefhu
samlarız ki yağh boya ile sulu bu arabadan türlü, türlü gacırtı- muna açık havayı teneffüs etti
boyayı, füzenle kuru boyayı bi- lar çıkıyor, türlü türlü parçalar remedi. Parklar ve hıyabanlar 
ribirinden ayırt edemiyoruz da fırlayıp düşüyordu. Bir sıska birer ölçülü mısra kadar "akli,, 
gene resim yapmıya özeniyoruz. "Seziş,, beygirinin sürüklediai ve muntazamdı. Fakat asıl bü
Hatta biz bu heykeltraşlardan, bu arabada o kadar sürat yokt~. yük adım atılmıştı: tabiat in
bu ressamlardan daha kötüyüz. Yoktu ama gene bir çuvaldız sani olmakla beraber bir şeniyet 
Çünkü elimizdeki maddeyi, ço- boyu yol alabiliyordu. yeni pe- olarak görülmeğe başlanmıştı. 
cuğu babadan kalma usullerle Artık daha geniş ufukların keş-

dagoji, fabrikadan yeni rıkmış, f k. . . 
yetiştirdiğimiz zaman ortaya ~ ine çıkılabilirdi. On se ızıncı 
koyduğumuz insan taslağı, kötü boyaları ve cilası pırıl, pırıl ya- asrın işi de bu oldu. 
bir tablo, kötü bir heykel gibi nan çelikten bir lokomotife ben- On yedinci asrın bayrağı Akıl
bir köşede unutulmakla kalını- zyor. Bu lokomotifin _ onu dı; on sekizinci asrın bayrağı 

d ' ·· 1. Tabiat olacak .. Filhakika Ansik-yor; yaşıyor, yaşamag-a rabah- a ~oş gorme ısiııiz - yalnız 
:s b' k lopedi asrının bütün fikri faali-

yor. Halbuki, biz ona belki yaşa- ır te kusuru var: İşlemiuor!,, fh f d 
J yeti tabiat me umu etra ın a 

ma kabiliyetini veremedik. O Üstat Binet'nin bu mea-cul- . toplanır. ingilterede filosof Loc 
zaman, bütün bir hayat, hatta pa'sı testomanie'ye tutulanların ke'un sansüalizmile başlıyan"Ta 
bütün bir nesil sönüyor, yok 0 • kalbine biraz şüphe, testophobe- biata doğru yürüyüş,, ü Fransa
luyor. lara da biraz ferahlık verdi mi? da bir akın halini aldı. Tabii 

Bunu gelecek yazılarımızda ilimlerin harikulade gelişmesile 
Kerrat cetvelile gramer kaide- anlatmag-a rahşacag-ız. b. k · 

• :oı ta ıat artı alabıldiğine genişli-
lermi ezberleten, olur olmaz şey Psikoloji ve Terbiye Doçenti yor ve Ansiklopedinin kocaman 
lere kızan, cezalandıran, ahlakı, Sabri Ander sayıfalarını dolduruyordu. Tabi-

atçılık adeta yeni bir din olu
yordu: fakat ibadeti ilim!. Rous
seau bu dinin peygamberi oldu. 
Bu peygamber insanları tabia
tın şefkatli sinesine çağırıyor ve 
tabiiliğe dönenlere dünyevi cen
neti vadediyordu. Şüphesiz bu 
da gene ideal bir tabiattı ve 
Rousseau'yu dinliyenler bu cen
nete benziyen "her dem bahar,, 
tabiatın nerede olduğunu pek 
bilmiyorlardı. Tabiat henüz ede
biyata bütün mevsimleri, bütün 
renkleri, vahşi ve munis bütün 
güzelliklerile girmemişti. İşte 
bu işi yapmak da on dokuzunc:.ı 
asra kalıyordu. 

Chateaubriand bu keşfedilen 
tabiatın ilk büyük ressamı oldu 
ve yeşilliği asırlardanberi özle
miş olan muhayyileleri ta Ame
rikanın bakir ormanlarına ka
dar götürdü. Romantikler tabi
ati ekseriya bir mabet, bir inzi
va yeri yahut basit ve mes'ut 
bir melce olarak gördüler. Ce
miyetin tatmin edemediği ruh
lar tabiatın çağırışına koşuyor
lardı. Böylece insanla tabiat ara
sında, gittikçe mudilleşen bi~ 

kaynaşma başladı: Artist, tabi
attan aldığı renk ve seslere mu
kabil ona kendi ruhunu aşıladı. 
"Manzara bir ruh haletidir,, for
mülü ile tabiat mefhumu yeni 
bir devreye girmiş, harici alem, 
on sekizinci asırda kazandığı is
tiklali yeniden kaybetmiş olu
yordu. Bir ayna haline gelen ta
biat, ruh haletlerine göre tasar
lanıyordu. Sembolizm bu ruh ve 
tabiat vahdetini bir ;nektep aki
desi yapacaktır. Fakat ondan 
önce tabiatin başına daha gele
cekler vardı: Realizm ve Natu
ralizm tabiat mefhumunun etra
fıncla,!)i .. ser~~ leri kıftiııar. o 
zamana kadar bütün te~?.@tiler 
bir seçimin süzgecinden geçi
yordu. Şeniyette her şey tabiat 
fikrine girmiyor, yahut, gerek 
klasik ve gerek romantiklerde, 
ideali eşerek giriyordu: Natura
lizm çirkin, daha doğrusu çirkin 
addolunan tabiatı da edebiyata 
soktu ve klasiklerin bir manada 
yarım bırakmış oldukları insani 
tabiati tamamladı. Bu suretle iç 
ve dış, güzel ve çirkin bütün ta
biatler, bütün Kosmos, bu tabi
at mefhumuna girmiş oluyordu. 

Sembolizm tabiatin bütün ka
pılarını açık buldu. Fakat o, dış 
tabiati yalnız renk ve seslerde 
değil, daha geniş bir birlik için
de ve beş duygusu ile birden 
duydu. Baudelaire tabiat mef
humuna göğüs dolusu kokular
la, şiirin o zamana kadar tat
madığı tatma ve dokunma ihsas 
larmı getiriyor ve unsurların 
bütün mutalarını "karanlık ve 
derin bir vahdet,, içinde birleş
tiriyordu: 
Uzakta biribiriyle anlaşan aksi sedalar 

gibi, 
Gece kadar sonsuz, ışık kadar ceniş, 
Karanlık ve derin b r val:dct içinde 
Sesler, renkler ve kokular birıbirine kan-

liırlar. 

(Cor respondanccs, Baudelaire) 

Sembolizm hareketi, ile ede· 
biyatta tabiat mefhumunu an· 
sızın bir ihsas tazeliği dol· 
durdu. Renkler, sesler ve koku
lar doğrudan doğruya birer haz 
menbaı oluyorlardı. İnsanlar ar
tık tabiatin karşısına çıplak bi!' 
ruh, hatta çıplak bir vücutla çık 
mak ihtiyacını duydular. Bu ih
tiyaç yirminci asırda yeni bir 
tabiatçılık doğuracak ve Andre 
Gide ''Dünyevi Gıdalar,, ı ile ta
biatte yeni bir cennet daha bu
lacaktır. Yeni edebiyat yaşama" 
ğı başlı başına bir haz olaral: 
görmeğe daha yeni başlamıstır. 
Ta?iat mefhumu, hayat h~m
lesı, u~are ~e tabiatin iç yüzü 
olan dınamızmle doluyor. Belki 
de mistiklerdeki yapıcı tabiat 
telakkisi yeni bir mana ile tek
rar yaşıyacaktır. 

Sabahattin Rahmi 
Batı edebiyatları doçenti 

(1) Allah, Tabiatin göılerini kamastır ~ 
mak için onu (Sevgilisini) kendi eliyle 
yapmı:ıtL (Chcvalier au lion). 
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.tı Bizans Dilgeleri Şimarmışlardı. Acaba" Orhan 
!çelebi,, nin Adını Anm_aktan Maksatları Ne idi?,; 

• TDrkmen Beyi Torgadır'1n kızı henUz on yedisini yeni bitirm·şti .. ,. 
~ 

'Midilli ve Sakız adalarındaki 
neviz scnyorlan ile Rodos' -

taki Sen J an şövalyeleri de se .. 
irler ve hediyeler göndermiş -
erdi; Eflak ve Bulgarya prens
eri de ..• Bu arada Trabzon ve 
izam lmparatorlarırun gön-

derdikleri murahhaslar ise epe
. büyük bir kalabalık yapıyor

du. 
ikinci Mehmet bunların hep

einc, Üzerlerinde çok iyi duygu
r bırakan iltifatlarda bulundu. 
akat Kostantiniyeden gelen -
re bilhassa büyük dostluklar 

gösterdi. "Baöasİ ikinci M ura -
:ılın sekizinci lyovannis ile yap

ğı bütün anlaşmalan olduğu 
~ibi kabul ettiğini, onları boz -
mak için ortada :hiç bir sebep 
we lüzum görmediğiniu söyledi. 

Dıragazes·in murahhasları 
i>undan şimardılar. Bizans'a 

n tekmeyi indirecek planlan 
urmak için yıllardanberi gece

i gündüzlü çalışan genç Türk 
paratorunun toyluğuna hük

ettiler. Epeyi müddet evvel 
izans'a iltica etmiş olan Or -

Çelebi için bir tahsisat ara
cak kadar ileriye vardılar. 
Orhan Çelebi Yıldıran Beya

eıdın torunlarındandı, yani ikin
ci Mehmedin bir amcazadesiydi. 

J.Xahta çıkışım tebrike gelen bir 
l13izans dilgesinin ağzından o -
nun adını işitmek ikinci Meh -
mede uzun tarihi olan bir siya. 
si oyunun başlangıcı gibi görü
nebilirdi. 

"Kostantin Dıragazes" in a .. 
öamlan acaba bununla Emanu
el Paleolog'un ve sekizinci İyo
yannis'in babasına oynadıktan 
oyunlan mı kastetmek istemiş 
oluyorlardı? 

Ikinci Muradın tahta çıktığı 
günlerde şehzade M us t af a
yı ve otuz arkadaşım göz altın
.da tutuldukları o Ege adasın .. 
<tan Iürk towaklarma uçurtan 

Bizans şimdi de ikinci Mehme -
din başına bir Orhan Çelebi ga
ilesi çıkartabileceğini mi söyle
mek istiyordu? 

Genç imparatorun kafasın -
dan bu ikirler birer şimşek sür'
atile geçivennişlerdi. Fakat ne 
gülümsemesini değiştirmiş, ne 
de yüzünde en ufak bir endişe 
izi belirmişti. Adeta hiç görme
diği, tanımadığı bu amcazade -
nin hayatta olduğunu kendisine 
hatırlatmalarından memnun ol
muş gibi hemen o anqa Bizans 
dilgelerini sevindirecek cevabı 
vermişti: 

TekliPJ:rini kabul ediyordu. 
.. Edirne hazinesi her sene 

Kostantin Dıragazes'e üç yüz 
bin akçe gönderecekti ve bu pa
ra Trakya'da, Ustnıma vadisin
deki çiftliklerin hasılatından ay-
rılacaktı.,, _ , 

• 
Edirne'ye giden murahhasla-

rının dönüşü Bizans İmparato
runu sevindirir gibi oldu. Zira o, 
Orhan'dan bahsedilince Bizan -
sa saldırmağa hazırlanan ikinci 
Mehmedin gürleyeceğini, üst 
perdeden konuşacağını ve hat • 
ta ağız dolusu savuracağı teh -
dider arasında Bizans hakkın .. 
daki düşüncelerinden bazı ip uç
ları da kaçıracağını sanmıştı. 
Ve ikinci Mehmedin nazik ce -
vahım bir diplomatlık hünerin
den ziyade toyluğuna ve korkak 
lığına hamletti. Orhan Çelebiyi 
kullanarak üç yüz bin akçeyi al
tı yüz bin akçe haline yükselte
cek fırsatları kollamağa karar 
verdi. 

Lakin buna mukabil Sırp sa • 
rayına giden murahhaslardan 
hiç te iyi haberler alamadı. Re -
isleri olan .Manuel Paleologos, 
tekliflerine Sırp kralının da, dul 
sultanın aa menfi cevaplar ver
diklerini bildiriyordu. Hatta 
Jorj Bırankoviç, kızı böyle bir 

teklifi kabule temayül ederse 
buna şiddetle mani olacağını da 
söylemişti. Maamafih gelen ha
berler gösteriyordu ki Mariya 
sultan da Sırp kralını hiddete 
sokacaıi bir harekette bulunmak 
niyetinde değildi. Bilakis el -
maslarım, kıymetli eşyalarını, 
ipekli c 'erini nedimelerine 
dağıtmış gece hiç kimse -
nin fikri ıadan, kimseye 
haber ve n bir Manastıra 
gitmiş, sa .nı kestirip rahibe 
olmuştu. 

Demek oluyordu ki ikinci Mu 
rat on beş uzun sene süren ko • 
cahk müddeti içinde hıristiyan 
dininden ayrılmamış olan bu 
karısı üstünde hiç te fena bir te
sir, kötü bir hatıra bırakmış de
ğildi. 

• 
Elli yaşında bir Jtadından ret 

cevabı almak Kostantine epeyi 
ağır geldi. tşin kötü tarafı bunu 
halkın öğrenmesinde idi. Bere-
ket versin Kostantiniyenin ileri 
gelenlerinden bir çoğunun böy
le bir izdivaca aleyhtar olduk • 
larmı, ötede beride atıp tuttuk
larını biliyordu da gfiya "onla -
rm arzularım yerine getirmek 
için bu tasavvurundan vazgeç -
mişmiş,, gibi bir hava yaratmak 
aklına geldi. Tabii dedikoducu
lar bundan memnun oldular. Ve 
aradan üç dört hafta geçince Fı
rançesten gelen bir ikinci ha -
ber, Vilahernenin imparatoriçe
siz kalmasına tahammü1 ede -
meyen Bizanslıları büsbütün se
vindirdi: Kaloyanis'ten kızı 
0 güzel Katerin" i koparamayan 
nedim, hükümdarına lbirya kra
lı Geork'un kızını almağa mu -
vaf fak olabilmişti. 

Bu lbriya Krah gayet garip 
bir adamdı. -

HiKAYE 

FALSO 
Avukat Fedai babası ölünce 

yaZJhane işlerini üzerine aldı . 
Edirnenin dışında nehir kena
rındaki evlerinde ablası Nedi
me ile beraber oturuyordu. Fe
dai ablasını çok seviyor, hep 
onun için çalışıyordu. iyi para 
kazanıyordu. Babasının zama
nında baknnlı olan büyük bah-

• çeleri ·ve tarlaları artık baknn
s~z kalmıştı. Vakti yoktu. U ğ· 

' iaşamıyordu . . 
Civar kasabalardan, hatta 

Kırklarelinden b:le müşterileri 
vardı. Bunların içinde kırk beş 
elli yaşlarında zengin bir Zey
nep kadın vardı. Babasının za
manında müşteri idi. O zaman
dan emanet ettiği 12.000 lira 
kıymetinde birçok tahviller Fe
dainin kasasında durur ve her 
altı ayda bir aldığı geliri Fedai 
bu kadına gönderirdi. 

Babası ölünce Fedaiye güve
nemiyen kadın İstanbullu bir 
avukat göndererek tahvilleri 
aldırttı. Fedai fena halde kızdı. 
Meslek haysiyetiyle oy· ~nmıştı. 
Aradan çok geçmeden dnbul
lu avukat~n daha tehlikeli oldu
ğunu anhyan Zeynep af diliye
rek tahvilleri geri getirdi. Fedai 
kadından intikam almağı kurdu 
Tahvilleri sattı. O para ile bü
yük işlere girişti. Her altı ayda 
bir gönderdiği parayı gönder
mekte devam etti. 

Evvela iyi kazandı. Fakat bir 
gün tehlikeli bir işe girişti. So
nunda elindekini avucundakini 
kaptırdı. 

Fedai üzülmedi bile. Avukat
lık kazancı iyi idi. Zeynep hanı
ma para göndermekte devam et
ti. Tam bir sene her şey iyi git. 
ti. 

Fakat bir gün Zeynep kadın
dan bir mektup aldı. İstanbulda 
fabrikası bulunan erkek kardeşi 
işini büyültmek istediğinden 
Zeynepten para istemiş. O da 
tahvilleri satmağa karar vermiş . 
Bir hafta sonra gelip tahvilleri 
alacakmış. t 
. t.:daj çJ~ tedbirli ~ir insan· 

dı. Uzun uzun düşündü. Eğer 
tahvilleri sattığı meydana çı
karsa hem mesleğe veda etmek 
ve hem de en aşağı beş sene giy
mek vardı. Kararını verdi. En 
ufak noktasını bile ihmal ctrni
yerek planını hazırladı. 

Zeynep gelince otele gitme
nin doğru olmadığım söyliyerck 
ablasına gönderdi. · 
Akşam işinden dönerken ara

ba tenbih etti. Misafir ilk trene 
yetişmek istediğinden sabahle
yin beşte gelmesini söyledi. 

Yemekte işten, kazançtan ve 
dolayısiyle Zeynep kadının tah
villeri satmak kararının uygun 
olduğundan bahsetti. Tahvilleri 
ertesi sabah alacaklardı. 

Yemekten sonra herkes oda -
sına çekildi. Fedai ona kadar 
çalıştı. Onda bahçeye çıkarak 
evvelce tasarladığı yere gitti. 
Burada yağmurlardan çökür 
toprağa batan bir beton köprü 
vardı. Gece yarısına kadar kaz
dı hazırladı. 

Eve döndü. Sessiz sessiz üst 
kata çıktı. Misafir odasının ka
pısını yavaşça araladı. Zeynep 
hamın uyuyordu. Yanma gitti 
ve elindeki örtü ile kadının üze
rine atıldı. 

Ufak bir gürültü bile olmadı. 
O kadar şiddet göstermişti ki 
yalnız boğmak istediği halde 
kadının boynu kırılmıştı. Kadm 
zaten soyunmuştu. Örtüye sar
dı. Sofaya çıktı, etrafı dinledi. 
Çıt yoktu. Döndü. Ölüyü sırtla
dı ve gölge gibi aşağı indi. Bah
çede kazdığı yere götürdü. Göm 
dü. Çukuru beton külçenin altı
na doğru kazmıştı. Seksen sene 
dursa kimsenin aklına gelip <le 
o taraflara gitmezdi. Çukurdan 
artan toprakları elli adım öte
den akan nehre boşalttı. Hicbir 
şeyi ihmal etmedi. B:er şeyi düz
gün yaptı. 

Eve döndüğü zaman üç bu
çuk vardı. Neredeyse ortalık tŞI· 
yacaktı. Temizlendi. Elhis~teri
ni paket yaptı. Zeynebin entari· 
sini mantosunu giydi. Şapkası
nı başına geçirdi. Ayakkabıları 
sıktıysa da aldırmadı. Ablasına 
bir not yazdı. Zeynebin beşte 
gıttiğini, kendisinin de işe gitti· 

Acı Bir Hatıradan Alınan Ders 
Geçenlerde kadınların hassas 

olmalarından bahsetmiş ve oku 
yucumuza bu yoldaki fikirleri -
mizi yazmıştık. Dün Kısıklı A
lemdağı caddesi (M. N.) imza· 
sile bir mektup aldık. Bu mek -
tupta okuyucumuz diyor ki: 

"Kadınlara hassas cıns diyen 
ler çoktur, hatta belki herkes 
böyle zanneder. Fakat ben id • 
dia ederim ki, kadın erkekten 
daha az hassastır. Size mektup 
yazan okuyucı.ıların hakkı var· 
dır. Kadının bazı anlarda ağla • 
ması bile bir nümayiş, bir gös • 
teriştir. Buna mukafül pek az 
ağlayan erkekler, asıl kalbinden 
duyanlar, asıl hissedenlerdir 
Ben başımdan geçen küçük ; 
vakayı anlatayım: 

üç sene seviştik. O da evli· 
dir, ben de evliyim. Onun bir, be 
nim üç çocuğumuz var. Gün ol • 
duki, yalnız eşlerimizi değil, ço
cuklarımızı bile feda edip git· 
mek istiyorduk. Başka bir diya
ıa kaçıp her şeyi unutacak, yal· 
nız biribirimiz için yaşayacak • 
tık. Kısmet değilmiş, olmadı. 
Fakat hiç bir hadise yokken, a
ramızda en ufak kızgınlık bile 
mevcut değilken bir kaç gün o· 
nu görmedim,· gelmedi. Derken 
öğrendim ki, orta ha!liden aşağı 
bir memur olan kocası dolgun 
bir maaşla uzaklarda bir yere ta 
yin olunmuş. Ve bir gün bana 
veda etmek için geldiği zaman 
yüzünde 17 1p şöyle dursun, 
sevinç V P {ocasının istikba-
li artık mştı. Ayrılırken 
tıpkı om ; gülmek ister .. 
ken içim ka lryordu. O, git· 
ti; aradan a. oj.:çti; ben hala 
için için ağlıyorum. Fakat o be
ni düşünmiyor bile .•. Ben yal • 
nız bu misale 'degif. i:laha bir çok. 
misallere istinat ederek iddia e
debilirim ki, kadınlar hassas de
ğildirler.,, 

Siz henüz taze bir yara ile yan 
hş hüküm veriyorsunuz. Kadın
ların hassasiyeti ilim ile de öl
çülmüş, riyazi bir katiyetle tes
bit olunmuştur. Hassasiyetten 
ne anlayorsunuz? Başkalannm 
az alaka duyacakları, yahut duy 
mayacakları hadiseler önünde 
lüzumundan fazla alakalaıunak, 
heyecana kapılmak değil mi? 
Bu da harici bazı alametlerle 
ölçülebilir: Yüz saranr, kızarır, 
nefes sıklaşır, yahut trkanır gibi 

gini bildirdi. 
Sabah beşte arab geldi. Zey

nep hanım olarak arabaya bindi. 
İstasyonda İstanbula birinci 
mevki bilet aldı. Sabahın alaca 
karanlığında kimse şüphe etme-. 
di. Zaten kalabalık da vardı. 

Tren kalktıktan sonra halaya 
girdi. Kendi elbiselerini giydi. 
Zeynebin elbiselerini paket yap
tı. Hesabını iyi yapmıştı. Geçen 
yağmurlarda bozulan yolu ta· 
mir ettikleri yerde tren yavaşh
yordu. Kimseye görünmeden 
ters taraftan atladı. Yürüyerek 
Edirneye döndü. Tam saat se
kizde işinin başında idi. 

Zeynebin yokluğu on gün son
ra meydana çıktı. Aradılar, ta
radılar, bir şey bulamadılar. A
rabacının ve bilet memurunun 
şahitliği şüpheleri Fedainin ya
nma bile yaklaştırmadı. istan
buldan gelen sivil polis bile için
den şüphe ettiği halde Fedaiyi 
zan altına alacak hiçbir şey bu
lamadı. İş kapandı, gitti. 

:(. * * 
Aradan sekiz ay geçmiş ve 

Fedai belediye reisi intihap edil 
m;şti. Ertesi günü nehir kena
rında yapılan yeni hastanenin 
açılışı v2rdı. Fedai nutuk söyli
yecekti. Tam bir h-:>fted r a dı 
arası kesilmeden yağan yağmur
lar her tarafı sele çamura boğ
muştu. Nehir kabarmış ve bir
çok tarlalar su altında kalmıştı. 

Ertesi gün yağmur dindi. 
Hastanenin nehir tarafıno~ki 

• 
olur; haykırışlar, göz yaşları, 
hatta kahkahalar, sesteki titre
meler .•• 

Bütün bu alametleri bir çok 
hadiselerde, bir çok kadınlarda 
görebilirsiniz. Fakat bazı kadı? 
larda hiç görünmez. (M. N.) gı: 
bi hassas erkekler bulunduğu gı 
bi, onun kaybetiği sevgilisi gibi 
bütün hislerini bir anda unutan 
kadınlar da çoktur. Erkek ya· 
vaş yavaş heyecanlanır, basa -
makları kadınlar gibi ikişer, ü
çer atlamaz, teker teker çıkar. 

• Bir çok saadetleri ancak eli· 
mizden gi;tikten sonra farkeder. 
Bir çok sevgilerde amilleri kay· 
bolunca kendilerini belli eder • 
ler. 

"Ü sküdardan M ... ,, imza sile 
mektup yazan yenç kız seneler• 
denberi kalbinin ı, ir köşesinde 
saklı duran sevg ... i ancak sev • 
gilisini kaybettikten sonra far· 
ketmiş. İşte mektubu: 

20 yaşında bir kızım. Dört se· 
nedenberi 26 yaşında bir genç 
beni çıldırasiye seviyor. Bir çok 
kereler bana anlattığı halde, baş 
ka mevzular açarak meseleyi ka 
pattım. Esasen yalnrz bir arada 
bulunup uzun uzadıya konuşmı· 
yoruz. Çünkü ailelerimiz müta -
assıp. 

Benimde bu gence karşı zalım 
var. Haddinden fazla mağrur ol· 
duğumdan ona ufak bir ümit ve--
1 ecek harekette bulunmadım. O 
nu sevdiğimi asla bilmiyor. Hiç 
hissettirmedim. 
Şimdi Anadolunun yakın bit 

vilayetine bir vazife ile gitti. 
Gittiği gündenbe"i hastayım. 
Meğer ne kadar seviyormuşum! 

Halim çoJi fpefişah. Unutmak. 
Hayır bu asla kabil olamayacak 
tır. 

Ne yapmam lazımı 

Yapılacak iş, evvela havadan, 
sudan bahseden mektuplarla bir 
memuriyete uzaklaşan sevgili -
den hatır sormak, o:ıun halile 
alakadar görünmek, sonra gele 
cek mektuplann edasına göre, 
cevaplara eski hatıraları can • 
landıncı satırl~r ilave etmek, 
de- ha olmazsa onun hissiyatına 
neden mukabele etm\.'miŞ oldu• 
ğunu sormakla kalbini dokmelc 
tir. Bazen 4Çık ka li olmak ve 
her şeyi söyleyivermek, en ku11 
vetli ve en emin harekettir. 

bahçesi kalabalıktı. Fedai kür· 
süye geçti ve başladı söylemeğe. 
En heyecanlı sözlerini söylerken 
ahali bağrışmağa başladı. "Ne
hirde bir erkek cesedi var.,, "Er· 
kek değil yahu kadın.,, 

Hakikaten akıntı ile sürükle
nerek tam hastanenin önünde 
ağac köklerine takılıp kalıntŞ 
bir kaC:ın cesedi vardı. 

Fedai baygınlıklar geçirdi. 
Sözünü bitiremedi. Ce edi çı
karmış1ar ve karakola götür· 
müşlerdi. Merasim zorlukla bit• 
ti. 

Cesedi muayene eden doktor, 
kadının en aşağı yedi ay evvel 
ölmüş olduğunu söyledi. Akıllı 
bir polis olan komiser, kadınıtı 
Zeynep olmasından şüphelendi; 
Fedaiye müracaat etti ve cesed• 
görerek Zeynep olup olmadığıf'l1 

söylemesini rica etti. Fedai her 
ne kadar "Ben sinirli bir ada: 
mım, tahammül edemem,, gibl 
sözlerle sıyrılmak istediyse de 
muvaffak olamadı. Çaresiz kara
kola gitti. Ölünün yanma götiif" 
dükleri zaman ilk falsoyu yaptı· 
Polis şüphelendi. Fedaiyi sıkış
tırdilar. O da nihayet itiraf et
ti. 

- Peki, cesedi ·nereve go~ 
müştünüz ki, öyle meydana çı 

tı. Fedai gömdüğü yeri tarif et' 
ti. Gösterdiği yer kazılınca, zer 
nebin cesedini orada buldula~ 

s. '. 
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iki /öve 

de~ı~Şlanğıçta iki löve birden 
la are etmek, elindeki kağıt
nı rın asgariden çok yüksek kıy
le e~te o.l~uğunu ve hafif bir el
ğ" . endısıne yardım edebilece
...:ı~nı arkadaşına anlatmak için
"ır. 

İki ı·· iç· ove birden deklare etmek 
ın Şunlar lazımdır: 
1 - H' 1 b. b -Qekı,.. ıç o mazsa ır uçugu 

re .are edilenden başka renkle
<>n ·~ıt .?lmak üzere üç buçuk 

or lovesi. 
lö 

2 
- Yalnız kendi elile yedi 'i; Yapmak ihtimali. 

fa 
1 
u Çeşit deklarasyon daha 

Pı: a kıymetli renkler için ya
tir~~ ve arkadaşın hafif bir yar
~ ıle mans yapmak kabil olur. 

esela · (K·· A 7 6 s ~· k · or: s, rua, , , , 
~: ~ro: As, vale, 4, 2; trefl: As, 
~,'tık: . 8) şeklindeki bir elle 
<>~ nız bır kör deklare edilecek 
\r 11[5a, eğer aı:ıkadaşta: (Kör: 
loa ;· 3, ~; karo: 6; trefl: Rua, 
li ' • 7; pık: vale, 9, 6, 5, 2) şek
tı~d~. bir el bulunduğu takdirde 
\• soylenilen rengi tutmasına 
i~k1!e de renk değiştirmesine 
~ an yoktur. Fakat ilk söyli
en iki kör birden dekiare eder-
~ arkadaşı o elle mutlaka üç 

l 1.Yecek ve dört körde karar kı
ta~ak manş yapılması kabil ola-
a.{tır. 

Ayak Ve iskarpinlerde Zarafet 
Aşağı kıymetteki renklerde 

e(}~ lövelik bir elin manşa gi
l':bı_Iınesi için arkadaşın kuv
e~lı bir yardımı lazımdır. Eğer 
t adaşta böyle kuvvetli bir 
~tdrm~ varsa, ( 1asen, iki löve 
'.tden deklare c.dilmeden o ren
ı tutacağı tabiidir. Bunun için 
a~ı kıymetteki renklerde 8 

~- htemel löve · arsa, ancak o 
ı ':1tıan, arkadaşı konuşturmak 
~t:ı., i:d löve bir :len deklare et· 

( dQğrudur. 
1·. ı·· b' d ttı ove ır n söylemek için 

0lltrakt briçte çok kullanılan 
. ~ka bir usul ·ardır ve bunu 
lınek lazımdır. Bu usul, ancak 
~ağı yukarı manş yapabilece' 
lı\1vette bir elle iki löve birden 
Cklare etmekten ibarettir. Bu
a (forsing) icbar cleklarasyo
; denilir. Bu usul, iki ortak 
aıUncunun şlemi bulamadıkları 
a itdirde, mutlaka manşta ka
at kılıncıya kadar arttırmadan 
~~:Çmemelerini icap ettirir. 

lct 0 Yle bir deklarasyon için 
e: 

a .. 
0,_. u~ renkte beş buçuk onör 

esı· 

'-'e Ya Uç renkte beş onör lövesi 
~.altı kağıtlı kuvvetli bir ko-, 

Ya .. 
t tn"uç ~enkte beş onör lövesi 
y Usavı kuvvette iki rengi; 

ahut ta üç renkte dört bu-
erıg?nör lövesi ve çok uzun ik · 
İl 1 bulunmalıdır. 
~t\ler için 

" u 8 4 
• 10 9 7 5 
~AD 2 

~ ~ R 9 2 

~Oya LJ\ y V 10 5 3 
i-v 62 +P 

IQ 8 6 7 O E 
~ov +9654 

IO 8 ı:; ~ A 5 4 3 

•AR9762 
• A 4 3 
-t. R 31 

J>.. ~ 7 6 
\..aad 

" b~ıw.1 (S) vermiştir: 
~·ıı,... arasyon ·ı .. 1 a 
(li·•ııştı . , sırası e §OY e y 
~ . .) iki rk··(S) bir kör; (O) pas; 

0r; (Ö) 0 r; (E) pas; (S) dört 
(O ' (N) ve (E) pas. 

llıış ) oyuna . 
~tı \re s . pık damı ile başla 

11.tsun~rasıle pik v~lesini ve 
b· (S) u .. 0Ynamıştır 
ır t çuncu 'k· . 

tiı ek lö !>t ı keser. kozdan 
le e taahh~: ~aybetmemek şar • 
~!\::ektir. Eu~unu yerine getirebi 
l>aarı dört k ger, ~endi sinde eksik 
ltar~rnasın~z \~).da ise valenin 
- 8• Unlar (I~~ manı. olamaz. Fa • 
~a rua "e doı: de ıse, elinde koz 

Ct?tıeıt "e . Uılusunu muhafa
ılk elde damı oyna 

Şişlide oturan bir bayan oku
yucumuz bizden ayakkabı, ayak 
bakımı ve ayak zer af eti hakkın
c1a bir yazı istiyor ve şimdiye 
kadar bu hususta bir yerde bir 
satır bir yazı bile okumadığını 
ilave ediyor. Tuhaf bir tesadüf 
eseri olarak "Tan" bu mektubu 
aldığı gün böyle bir yazı tasarla 
makta ve hatta resimlerini de 
hazırlamakta idi. 

Sevgili okuyucunun hakkı 
var. Ayaık zeraf eti bizde ihmal 
olunmayor değil! Güzel ayak, 
güzel çorap ve güzel bir ayakka 
'n hakikaten hepimizin yüreği -

.. ,ak şartile bütün kozları alır. 
Ancak kozun üçüncü elini, ken· 
disindeki as ve dokuzlu çatalına 
doğru oynayabilmek için mor da 
el tutacak bir kaat olmamalıdır . 
Binaenaleyh (S), karo kaçmak 
telaşile derhal trefJ oynamak 
hevesine düşmemelidir. Çünkü 
trefl, eli mora geçirebilmeğe ya 
rayacaktır. Şu halde mordan 
evvela koz damını ve sonra ufak 
bir koz oynamalı, (E) nin onlu
sunu rua ile almalıdır. Elinden 
trefl ruasını oynadıktan sonra 
trefl damı ile mora geçerek trefl 
asının üstüne elinden bir karo 
kacmah ve nihayet koza empaı 
yapmalıdır. 

Prensip: Taahhüdü yapanın 
as rua, dokuzlusu kendi elinde, 
d;mı ile hiç olmazsa iki ufağı 
morda olmak üzere dokuz kozu 
varsa; kaide hilaf ma olarak ilk 
elde damı oynamalıdır. Bu su -
retle dört koz sağındaki oyuncu 
da bulunuyorsa, elindeki as, rua, 
dokuzlu çatalı sayesinde bütün 
kozları düşürebilir. Ancak ko -
zun ücüncü elini, kendisindeki 
as, ru~. dokuzlu çatalına doğru 
oynayabilmek için morda el t~
tacak bir kaat muhafaza etmelı· 
dir. 

lskarpinde,zarafet kadar, ayağın 
rahatlığı da düşünülmelidir 

ni hoplatacak kadar güzel şey
ler değil midir? Hele güzel, za
rif ve ince bir terlik 1 Bunu hiç 
sormayın! Hassas bir erkeği en 
can evinden avlayan kadın eşya 
sı arasındadır. Fakat ayak!rnbr 
ve yahut terlik ne kadar g i.ızel 
olursa bundan evvel ayağın gü
zel olması şart değil midir? 

Ayağnnızı güzel saklamak, 
her şeyden evvel bir arzu ve gay 
ret meselesiöir. Nasırsız, taze 
ve ywnuşak bir ayak sadece Al
lah vergisi değildir. En güzel 
ayağı bile rahatsız ayakkabılar 
giyerek, lüzumu olan ihtimamı 

ihmal etmekle o kadar kolaylık
la bozar ki, bir iki sene zarfında 
biz de bu tahribin neticesine ba· 
kar, ağlarız. 
Ayağı yumuşak ve ı ı sırsız 

saklamak için en iıi us • .ı. gün -
de bir dc.f a bol, aIT a çok bol sa
bunlu sıcakca suya sokmak la • 
zımdır. Mümkün olursa bunu sa
bah akşam tekrarlamak daha bü 
yük faydalar temin eder. Sıcak 
?anyodan sonra ayağı soğuk su 
ıle çalkalamal da çok lüzumlu • 
dur. Çünkü açılan mesamatın 
mümkün olduğu kadar az za -
manda kapanması lazımdır. 

Banyodan sonra ayağı iki hav 
lu ile kurulamak lazımdır. Ayak 
ta ve bilha~sa parmak araların
da en hafif bir şekilde bile rütu 
bet kalmayıncaya k<idar sıkıca 
kurulamak, kurutmak ayak sih. 
hı:.tinin ve güzelliğinin birinci 
şartıdır. 

Tırnaklar ne çok kısa kesil _ 
meli, ne de fazla uzatılmalıdır. 
Ayağına ihtimam eden her ha· 
yan bunları haf tada bir defa ke
ser, ve her gün aralarında bir 
şey kalmasın diye, iyice makas
la ve bir ah::th temizlerse bun -
cian da hiç korkusu olmaz. Yal
mz yine tekrarlayalım: Ayak • 
lara her gün ayni ihtimamla 

bakmak şartile istenilen yumu -
şaklrk elde edebildiğini ve bir 
gün bakarak, bir kaç gün ihmaJ 
etmekle hiç iyi bir netice alına
mıyacağını unutmamak lazım -
dır. 

Ayaklan güzel ve yumuşak 
saklamakt(l iskarpinle, in ve ço
rapların da oynadığı rol mühim 
~li.r. Moda sadeliğe ve rahatlrk 
ıçınde zeraf ete doğru gitmekte· 
dir. Bu itibarla artık hepimiz 
sıkı; nasır yapan iskarpinlerden 
kurtulmak imkanına maJik olu
yoruz demektir. 

Dikıkat edecek olursanız bu 
çözlerimizin manasmı daha iyi 

yor demektir. Çünkü bu aya 1da
nn en zarif olduğuna Paris ve 
Nevyork çoktan kararını ver • 
miştir. 

Çoraplara gelince; evveli, ço
rapsız gezmenin ayakları son 
derece bozacağını söyliyelim. 
Bilhassa dar iskarpinlerle sıcak 

• ·k' ·· günlerde sokaklarda dolaşmak 
Hayacaksmız. Yuıkarıd~ 1 _u~ ayaklara kar~ı en büy::ı. ihanet-

kk b b' . . ld. . -\bı "S ~ aya a mm . ırısı e .. ıven . la.._ · ten başka bir şey değildir. Plaj-
yumuş~k denden ve okçesızdır.

1
._da, sayfiyelerde sanda) biçimi 

Bu terlık k~~a~ rahatını tasav- ve·~ok rahat ayakkabılara birdi 
vur etmek guçtur. Ayak. parmak ... ~~:miz yok 
larını istediği gibi büküp rahat yet;, ~~ · . · . .. 
ettirmek için ikinci ve üçüncti Çora~~ ~o.p~kları çıf t or
ayakkabı fevkaladedir. Bunlar gülüleri en .ıyısıdır. Çorapların 
Paris modelleridir. yırtık ve yama:b olması da a • 

Diğer iskarpinlere bakacak 
olursak bunların hem zarif hem 
de çok rahat oldukları derhal 
gözümüze çarpan iki hususiyet
tir. Açık sandallar ve alelumum 
ayağın mühim bir kısmını a
çık bırakan iskarpinler bu sene 
geçen seneden daha fazla moda 
olacaktır. N evyorkun en şık ka • 
dmlarının giydiği bu modelleri 
usta bir kunduracı burada kolay 
lıkla yapabilir. 

Size itina ile seçerek gösterdi
ğimiz bu iskarpin modelleri ay
nı zamanda en zarif ayaklı ad -
dolunan en şık kadınların giy -
diği ayakkabılardır. Bu itibarla 
ayak zerafeti hakkında yazı yaz 
mak lüzumu da ortadan kalla 

yaklan fena halde bozar. Esas 
ayakta en ufak bir be~~ ve nası
rın türememesi olduğu i~n bu
na son derece dikkat etment!ir. 
Çok ince çoraplar bizde henü.t 
yapılamıyor. Bunların çok şık 
olduğuna hiç şüphe olmamakla 
beraber, biraz daha beklemek 
laznngelecektir. 

Renklere gelince ~iyen k~dı
nın tenine en uygun olanını gıy· 
meyi umumi ~ bıMie olanık. 
kabul edebiliriz. Fakat çorap, a• 
yakkabı ve ayak bahsı o kadar 
uzundur ki okuyucumuza bu en
teresan mevzua pek yakında 
tekrar avdet edeceğimizi vade -
derek bugünlük bu kadarla ik • 
tifa ediyoruz. . 
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ECZANELER 
HASTANELER 
1 T F A 1 Y E V. S. 

BugUnk U 8 Yolcu müracaat 
yerleri 

17 .30 ~fti yay.ınıı, 18,30 Askeri prog
ram. 19.30: Kolkhozlar için şiir ve mu
siki.. 22: Çekçe ya}'nn, 23.0S: İngilizce. 
yayını. %4.0S: Almanca. 

BÜKREŞ 
8Z3 Khz. 3G4 m. 

• 13-15: Plik ve duyumlar. 18: Hafıf mu· 
siki. 19: Duyumlar. 19.15: Ra<lyo orkes
trası. 20: Konfcrms. ~0.2G: 'P-1.iik. oı0.45: 
Konferan:ı. 21.0S: Oda musikisı. '21.35: Ro. 
men şarkıları. 22: Konferans. 22.15: 1Hııfıf 
musiki. 

BUDAPEŞirE 
I 

545 .OCh:ı:. SSO en. 

20: Macar mu ~ı;i. 21 .ıs~ IRa'dyo !Piye· 
ai, 23 Duyumlar. 23,20 Çmgcne mus.k • 
sı. 24.20: Heincmann cazı. 

PRAG 
638 Khz. 470 m. 

19.10: Alınanca yayun. ıtı.'fS-: Duvum
lar. 19.SS: lak. 20: 'Duyumlar~ 20 .. ıo: 
Plik. 20.lS: Aktüalite. 20.25: Orkestra. 
20,50: Londr:aClan bildirlleoc't. 21, b: Po
püler şarkılar. 21.30: Sözler. 22: Duyum. 
lar. 23.15: Plak. 23.30: Fransızca ders. 

HAMBURG 

20: Mozart~ 't.Seı'll!riniıt'fı 1konser. 20.35 
Skeç. 21: Duyumlar, 121. 5: Musul YKymı. 
21.4S: Ziraat. 22.05: ''Die elite Teufcl,, 
adlı Skeç. 2S.15: Duyu!Tıl:ı:r. Gece konseri. 

VAR~OVJ\ 
'224 ~bz, 1319 'm. 

20.35: Plik, s8zler. 2 l: Opera parça1a
rı. 21.lS: Edebıyııt, daYtimlar. 22: Chop.-n 
konserleri. 22.30~ Sözler. 22.40: 'Kctnan 
konseri, rck18.mlar, 23.15: $arkılar. 23.!!i: 
Salon mu ıkisi. 

PARI S 
ll)Z KLı. 1641'!. nı, 

21~ Pıyano. ~l 30: Ouetc ınakalelcri. 
22.'l.5: Son duyum,lar. 23.30: Hava rapo
.ru. 23.35: obd-t cau 

ViYANA 
59:? Kh~ Sıl7 m. 

r %0: Du1um.Jar, 20.20: Aktüalite. 2 l: Or
Asker mızıkası 22.15: Şen. karıııık yaynn. 
23: Duyumlu. 23.10: Bruckner'ın eserle
r=ndcn konser. 24: Kitab bahsi. 24.15: Es
l rantoc:a mizah. 24.JO: Dana pf1kları. 1.10 
Silving kuart.cti. 

• Sinemalar, 
'T ı-y a"t r o ı-a r 

• Saray: (Karyoka). 
• Türk: (Sürüsüne bereket) 

''e (Bir gönül böyle avlandı). 
* Sümer~ ~Harp) ve (En çıl

gın gecesi) 
• İpek: (Tunç vücutlar) ve 

(Dr. Mabüsün vasiyetnamesi) 
* Melek: (Bar §Btkıcısı) ve 

(Kadınlar ne isterler) 
*Tan: (Nana) 
"' Üsküdar Hale: (Zuzu). 
* Elhamra: (Macar marşı) ve 

(Vals muharebesi) . 

* Süreyya: (Kazak kalbi) ve 
(Avlanan gönül) 

* Şık (Casus kalbi) ve (Tele 
Joncu Kız) 

* Hilal: (Çelyuskinin mace
raları) ve (Paganini). 

* Alkazar (Şeytan Kardeş
ler) ve (Kaçak) . 
, * Yıldız (Gençlik Arzusu) 
ı, • 
• Şark: (Atlantit) ve (Cürmü 
meşhut). 

* Ferah: (Paris/i kahveci) ve 
(Sevdalılar kervanı). 

* Milli: (Maskeli kadın) ve 
(Çin Esrarı) 

Y. S. T. Halide ve arkadaşlan ti
yatrosu 15 Mayıı Çarşamba gilnü ak
şamı saat tam ~ı de Beşiktaş Suad 
Park sinemasında (Bir Avuç Atq) 
komedi 3 perde Çeviren H. Kemal. 

• Nöbetçi 
Ecza neler 

Bu gece nöbetçi eczahaneler ıun
lardır: 

Eminönünde (Ali Rıza), Çemberli· 
taşta (Sll'n), Gooikpaıada (Aaa.dor
yan), Cibalide (Necati), Şebzadeba· 
§mda (Üniversite)~ Aksarayda (Şew 
rcf Ccliıl), Samatlada (Rtdvan), ~ 
remininde (Nazım), Kııra ümrü!de 
(Kemal), Büyi.".kad;ı.da (M hmet), 
Heybel:de (TClna§), Balarköyilnde 
(Hi-JaJ), Balatta (Arif), Hasköyde 
(Halle), Kasımpaıada (Merkez), Mu. 
vakkithanc caddesinde (Saadet) Sö
ğütlüçeşmede (Osman Hulusi)

1 
Be

tiktaşta (Nail), Taluitnde (Deı'lasu
da), Yenişehirde (S. Baronakyan), 
Şiılide (Nargileciyan), Galatada (Ka 

ıMÖy), Taksimde (Ertuğrul) Eyüp-
te (Hikmet) eczaneleri 1 ' 

Deniz Y ollat"ı ac~n tesi T e· 
lefon 
:Akay (Kadlköy iskelesi baı 
memurlugu) Telefon 
Şirketi Hayriye.. Telefon 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acentesi, Telefon 
Şark Demiryollan mürara
at '!kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demtryollan müra• 
caat kalemi. Haydarpaşa. 
il'e1efon 

42362 

43732 
44703 

22925 

23079 

42145 

• Liman 
hareketleri 

:Oün limanımıza şu vapurlar gel • 
mlştir: 

:Ayvalıktan: (Bandırma). Karabi
gaaan: (Mersin), Bart·ndan~ (Ke
mal), Mudanyadan~ (Tayyar). 

Dün ~imartımızdan ıgiden vapurlar 
sunlardrr: 
- İzmitc : (Güzel Bandınn:o), !\tu
danyaya: (Kıocaeli), lskend• ri l"('ye': 
(İzmir), Bandırmaya: (Gi.:lnmal), 
Karadenize: (Karadeniz) 

Bugün Hmanrmıza şu vapurlar ge
ecektin 

Mudanyadan: (Kocaeli), (Cilich) 
Akdenizaefl. A kdeni.zclcn: (Ege), 
Köst<mteden (Regel Karol). 

Bugün limanımızdan gidecek va • 
purlar şunlardır: 

Köstenceye: (Rel"el Karol), Akde
nize : (Frideno ), Karadenize: ( Cili
cla) ve (Egeo), l.zmite: (Ayteıı), 
Ayvalığa: (Bandırma), Karabigaya: 
(Kemal). 

• itfaiye 
Tele fon la rı 

htanhu1 itfaiyesi 24222 
Beyoğlu itfaiyeşi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Oskiidar itfaiyesi 60625 

Yeşilköy, Bakırköy, Büyükdere, 
Paşabahçe. Kandilfi, Erenköy, Kar· 
tol, Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kı
nalı nuntakaları için telefon santra
lındaki memura (yangın) kelimesini 
~)'temek 'ki..fldir. 

Hastane adresleri 
ve Telefonları 

Cen-ahpap hastanesi. Cer· 
rahpaşa 
Zeynep Kamil hastanesi. 
Oılıüdar, Nuh kuyusu, Gün 
doğumu caddesi 
Haseki kadınlar hastanesi. 
Aksaray Haseki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastanesi. 
Firuzağa 
Gülhane hastanesi. Gülbane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanea.i. Bakırköy Re§a· 
diye kıılası 
Etfal hastanesi. Şiıli 
Haydarpaıa Nümune has
tanesi 

21693 

60179 

24553 

43341 
20510 
22142 

16 .. 60 
42426 

• Çabuk sıhhi 
yardım teşkilatı 

Bu numaradan imdat oto
mobili istenilir. 44998 

KÖPRÜ ·· HA YDARPA$A • KADIKÖY 

(Her gün) 

Köprüden H. Paşa- Kadıkö· 
Kalkış dan K. yune Varış 

6.30 x 6.48 6.53 
7.00 x 7.18 7.23 
7.30 D -.- 7.50 
7.3S X 7.53 -.-
7.35 X E 7.53 7 58 
805 Adana 8.23 8.28 
8.25 x 8.45 -.-8.30 D -.- 8.50 
8.40 E -.- 8.58 
8.50 D 9.10 
9.05 9.23 9.28 
9.20 Toros 9 40 9.45 9.50 x 10.08 10.13 10 30 -.- 10.48 11.00 x 1 l.18 11.23 

11.45 x 12.03 12 08 
12.30 -.- 12.SO 
13.15 x 13.33 13.38 
14.00 x 14.ZO 14.25 
14.30 Ankara muhtelit 14.48 14.53 
15 10 x 15.28 15.33 
1s.5o x 16.08 16.ll 
16.30 -.- 16.45 
16.4S X Adapazarı 17.05 -.-
17.00 -.- 17.15 
17.30 -.- 17.45 
J'? .. o; x 18.05 
18.00 -.- ıs.ıs 

Ul.30 X 18.48 18.53 
19.00 Ankara sür'at 19.18 19.23 
19.30 x 19.50 -.-
19.45 -.- 20.05 
20.30 x 20.48 20.53 
21.10 x 21 30 21.35 
22 30 x c. 22.50 22.55 
23.45 X A. 24.05 24.10 

A. İşaretli seferin treni cuma, pazartesi 
rünleri işler. 

B. şaretli seferin treni 
zar günleri i~lcr. 

perşembe ve pa-

KLAVUZ iÇiN DERSLER 
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Adet - görenek "uıage,, ah~lca~ 
Irk "habitude,, (ö.-f ve taamül anla· 
mına) "us et coutumes,, 

Adeta - bayağı, enikonu, orta, 
noanal, 

Adi - bayağı. 
Köyluterimizin görenek sözünü sık 

sık hat rlatız. Fakat bunu, çok vakit, . 
tradition anlamına gelen an'ane ile 
kaf"iılaştırırız. Görenek osmanhca 
adetin karşılıklarından biridir . 

ÇünkU bir de bu kelimeyi itiya~ 
ile bir anlamda kullanırız. O vakit 
adet karşılığ ıalışkanlık olur. Sigara 
içmek kötU bir alı§kanlık (adet, iti· 
yad) tır. 

Ancak bir de osmanlı'arrn adatı 
beldelerindeki adet vardır ki, örf ve 
teamül demektir, onu da türkçemizin 
l'örü kelimesi ile karşılıyoruz: "Si
zin bu rolda hareketiniz bizim §eh
rin veya memleketin adetlerine uy
mazı .. cümlesirtdeki adet sözü ancak 
Törü ile anlatılabilir. Türkçaniz, bir 
çoklarmda olduğu gibi, bu kelimenin 
kavramlarında da, bizi, düşünceleri
mizi tam kelimeleri ile anlatamamak 
tasasından kurtarmıştır. 
Bayağı kelimesinin henı adeta, 

hem adi kelimesinin karşılığı olduğu 
gözünüze çarpmıştır. 

- Adi bir adam .• 
Veya: 
- Bu hareketinizle beni adeta tah

kir ediyorsunuz. 
Sözlerindeki iki "adeta,. nrn yerine 

hemen bayağı kelimesini koyabilin;i. 
niz. 

Adeta bir de enikonu anlamına ge· 
lir. "Adeta güzel yazm .. ğa b .. şl"dı
nız ! .. ''adeta k ş havası 1.. sözlerini 
'"enikonu güzel yazmağa başladınız!,. 
"enikonu kış havası!,, diye karşılıya
bilirsiniz. 

Bir de rne.ı;ela ne çok şekerli, ne az 
şekerli yerine kahve için adeta keli
mesini kullanırız: Burada kelimenin 
karşılığı ortadır. Nomal da at yürü· 
yüşü için kullandığımız adetanrn ye
rini tutar. 

• Afiv - Bağış 
Bu karşılığı bilirsiniz: "Kusurumu

zu bağ" şlayınız ı .. demek, "affediniz 1., 
demektir. Ancak, şimdi, "sizden ba
ğış dilerim r .. "büyüklerin bağışı ol
masa küçükler ne yapardı?,. cümlele
,..indc oldu u gibi. ba 11 kelim<-sini 
t<!k olar.ık kullanacağtt. 

NomaJ - Tnbii 
Dışnomal - Gayritabii 
Osnoma) - fevkalüde 
Mahmut Kaşgari'nin Divanı Lfıga

tittürkünde nom kelimesinin anlamı 
ne ise, yunanca nomos ve latince nor· 
ma kelimelerinin kaf§ılığı da odur. 
Bundan 1000 yıl önce arapçadan türk 
çeye bir türk lt'.igatinin almış olduğu 

•- KIRALIK ~. 

bu kelime, en eski, en asil !Cökleri
mizdendir. O halde norma da bizim
dir: Onun had, haddi meşru karşılı
ğı kullanacağız. 

Nomal zamanlarda değiliz. Dev
rimler üsnomal çalışan insanlar elin
de yürür. 

Her şeyde, giyinişte. oturuşta. ya
zı ve yaşayışta drşnomal'a düşmekten 
kaçınmalıyız. Türkçe olan tabi ğ sö
zü ba~kadır: "Sizin böyle hareket ede 
ceğiniz tabiiğ idi.,, 

• Esenleşmek - biribirine afiyet ve 
aelfunet dilemek 

Esenlik - afiyet, selfunct 
Esen - afiyet, selamet ve "salim,. 
Bu esenleşme sözünü yakın divan 

şiirlerinde bile görüyoruz. Selam ke
limesi türkçe olduğu için, s:lam ve 
esen, selamlaşma. ve esenleşme sözü· 
nü biribirinden ayırd etmeliyiz: 
"Dostlarımı otelde buldum. Selamlaş
tık ve esenleı:tik !,, 

Bir mektup veya telgrafın altında 
şu iki kelime, yan yana, ne güzel 
gider: "Selam ve esen!., 

Bir hastaya esenlik dilemek, "te
mcnnii afiyet etmek., bir yolcuya 
esenlik dilemek "tcmennü selamet 
etmek,, tir. 

Belki dil işleye işleye. esen kelime
sini salim yerine de alacaktır. Sali
min karşılığı sağdır. Fakat "Salim 
bir dimağ ile,, sözü yerine, beliti, 
"esen bir dimağ ile,, scizü "sağ bir 
dimağ ile,, sözü kadar yerinde olur. 

Artık esenlemek sözünü de sela
metlemek yerine kullanırsınız: "An· 
karaya giden ilbayımız birçok tan:
dıkları tarafından Haydarpaşa istas
yonunda cscnJenmiştir.,, 

"Teşyi etmek., sözünün türkçf'si 
"uğurlamak,. tır. Fakat .. esenlemek,, 
de daha içteı:nlik var. 

Bu son satırlarda geçen kelimeler: 
Esenlemek - Selllmctlemck 
Uğurlamak - Teşyi etmek 
Içtem - Samimi 
lçtemlik - Samimiyet 

Gazetelere 
Yazılan mektub 

Ankara, 14 ( A.A.) - Dil Cemiye
ti genel sekreterliğinden: Kılavuzda 
çıkan karşılıkları kullanmaya gazete 
ve mecmua yazılan i:c okurlarını alış 
lia~clcr göndcnneıt ear.sı .ı ..... nnde An
tı rmak üzer .. ..:ıer gün beşer kelimelik 
karadD bulunan gazete ve mecmua sa 
hipleri arasında verilen karar, matbu
at genel direktörlüğü yoliyle bütün 
gazetelere yazılmıştır. Gazete ve mec 
mualara yazılan r •. k~ubun kopyesi 
şudur: 

«Günün en büyük devrim işi olan 
dil meselesinde bütün gazete ve mec
muaların elb:rliğiyle hareket etmele
ri ve yeni çıkardan kılavuz kelimele-

ni kullanmaya hem yazarlarım, hem 
de okurlarım lıştırmaları için şu sı· 
rada Ankarada bulunan gazete ve 
mecmua sahipleri arasnıda verilen ka 
rarın bir kopycsini ilişik olarak su
nuyorum. Beşer kelimelik li ( ler ha· 
sın genel direktörlüğü eliyle gazete 
ve mecmuaların adreslerine gönderile 
cek ve her gün bir liste olarak gazete 
ve m«mualara konulacaktır. Ulusal 
dil işinde · ütün Türkiye basınının 
tam bir anlaşma ve lirlikte çalışa -
caklarını göstermek üzere bağlı karar 
suretinin umu· neşriyatı idare eden 
2:3.t tarafından imza edilerek ve gaze
te veya mecmua mührü de konularak 
kcrumumuza gönderilmesini ve liste
ler geldikçe karar dairesinde hareket 
edilmesini diler~ dilimizin özleşmesi 
uğurundaki sıkı ve candan çalışmala
m her zaman olduğu gibi b..ı defa da 
seve seve ortaklık edeceğinizden e 
min olarak ön-::eden teşekkürlerimi \"e 
içten saygılarımı sunarnn.,, 

Bu mektuba bağlı olan karar kop
yesi şudur: 

cTürk"J ede çıkan gazete ve mec • 
mualann, günün başlıca devrim işi o
lan dil meselesinde clbirliğiyle hare
ket etmeleri için aşağıdaki notıılar 
kararlaştırılmıştır: 

1 - Dil cemiyeti kılavuz komisyo
nu tarafından gazete ve mecmuaların 
adreslerine hergün beşer kelimelik bir 
liste gönc.lerilcck v bu listedeki keli
melerin kullanış tarzı misallerle göste 
rilecektir. 

2 - Gazete ve mecmualar bu liste
leri olduğu gibi basacaklar ve ondan 
sonra bu listelerdeki kelimelerin Os
manlıcakı.rrru bir daha kullanmaya • 
caklardır. Gazete ve meccrnaların ya
yın işlerini çevirenler ve yzı işleri di
rektörleri ile düzeltme fleri, gazete 
ve mecmualara gelen yazılardaki os
manlıoo kelimelerden listelerde bulu
nanları değiştirerek, veya yazıcılarına 
değiştirterek yerlerine türkçe karşı -
lıklarını koyacaklardır. Gazete ve mec 
mualarm kendi türkçeleştinne çalış • 
malan ayrıca devam edecektir. 

Şu sırada sahipleri Ankansda bulu
nan gaz.ete ve mecmua <.ıahiplerinin 
kendi aralarında .. oplan:ı..rak vermiş 
ve Anadolu Ajansı ile neşretmiş ol -
dukları yukarıdaki karan gazetemiz 
(mecmuamız) adına da kabul ve ta
ahhüd ettiğimizi bildirmek üzere bu 
karar suretini imza ediyoruz.,, 

Türk dili araştırmaları yolunda bu 
güne kadar süı:üp g~en çalışmalara 
candan, yürekten ortaklık etmiş olan 
bütün Türkiye gazete ve mecmuala -
rının bu büyük i~te de elbirliğiyle ça
lışacaklarından emin olan kurumu -
muz. bu beşer kelimelik listelerin g.ü
nil gününe basılması ve ondan sonra 
bunların osmanl:calarırun yazılardan 
atıJm:ısı işinin de bütün Türk basın 
ailesince seve seve karşılanıp ileri gö
türüleceğine inanmakta ve güvenmek 
teyiz. 

PO LIS 
Beyoğlun'dıı istiklal caddesi 

Galntasarny postanesi sırasında Bir ç o c u 
180 No. lu zemini mağaza üs-

tündeki üç kattaki odalar hep Tıra m a Alt 
Taksimde 
da Kaldı b~l'den kiraya verilecektir. Talip- • V Y 1 

lerin lstnnbul Balıkpazar pey- ! Dün saat 12,30 da lstiklfil cadde-
nirci sokak 13 No. Ju mağazaya sinde feci bir tramvay kazası olmuş-

müracaatları. - • tu. Vak'a_şöyle olmuştur: 

Çocuk arabanın altından kolaylıkla çe 
kilip alınamadığı için hemen kırk da
kika kadar o vaziyette kalın:ştır. 
Vak'a mahalline getin1cn vinç ile ara 

X. İşaretli seferlerin Banliyö trenlerile 
iltisakı •ardır. 

KADIKÖY· HAYDARPAŞA· KÖPRÜ 
(Her sün) 

Kadıköyün- H. Paşa-
dcn 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.t'O D ----.- 9.15 Ankara sürat 
9.05 E 9.15 
9.40 948 x 

10.10 J0.18 
10.30 10.38 x 
11.00 l 1.10 Adapazarı 
11.45 11.53 x 

Köprü
ye varış 

6.50 
7.20 
7.53 
S.20 
8.28 
8.lS 
8.50 
9.05 
9.20 
9.35 
9.30 

10.03 
10.33 
10.53 
11.25 
12.08 

12.3S 12 45 Ankara muhtelit 13.00 
1305 13.15 13.30 
13.45 13.55 x 14.10 
14.35 -.- 14.55 
15.00 15.08 x 15.23 
15.45 -.- 16.05 
16.20 16.28 x 16.43 
16.SS -- 17.15 -- 17.10 x 17.30 
17.25 -- 17.45 
17.SS -- ıs.ıs 
-.- 18.10 x 18.30 
18.25 -- 18 45 
1900 19.10 X Adana 19.25 
19.35 19.43 Toros 19.58 
-.- 20.05 x 20.25 
20.30 ıo.40 x 20.55 
21.10 21.20 x 21.35 
21.55 22.05 x c. 22 20 
23.05 23.15 x B. 23.30 

C. İşaretli seferlerin treni 1 hazirandan 31 
birinci teşrine kadar işler. 

D. İşaretli seferler cuma günleri yapılmaz. 
E. J~arctli seferler cuma günleri yapılır. 

ba kaldmlau~ ve ön korkuluklar kırı
larak lsmail çıkarılmıştır. Çocuk has
tahanesine kaldırılan İsmail başından 
ve karnından yaralanmıştır. Kalçalan 
ve kaba etleri parçalanmış bir halde 
olduğundan Operatör Suad tnrafın • 
dan yaralar temizlenmiş ve ~ikilıni§
tir. 

Vatman Şerifin idare ettiği 149 
Numaralı Şişli • Tünel arabası Tak
simden Par:n-kkapıya doğru gelmek
tıedir. İşte tam bu esnada Yrldrz sine
ması önünden Zambak ~okağına geç
mekte olan kü!iük İsmail ile annesi 
tramvayla karşılaşmışlardır. Kadın 
birden bire ka!dmma f ı:-lamış ise de 
geri kalan çocuk hat kenarına çıkma
dan tramvayın çarpmasite yere düş.
müş ve ön korkuluğa yaslanarak beş Galatasaray merkezinde ifadeleri 
metre kadar sürüklenmiştir. Sürük • alınan vatmanla lsmailin .. nnesi ga • 
lenme esnasında tramvayın ön korku- yet şa~km bir bal içinde idiler. Karun 
luğundan sıyrılan lsmail tekerleklere cağız tecennün edecek e:l:ıiydi. Diğer 
doğru kaymağa başlamış, fakat vat • şahidlerin ifadelerine eöre kazada 
manın derhal fren yapması ve en kısa vatmanın b~ suçu ohnadığr anlaşıl -
bir zamanda araiıayı durdumuısı ile maktadır. Çocuğun sıhhati iyidir. Tah 
mutlc.k bir ölwnden kurtulmuştur. kikata devam olunmaktadır. 

Mukaddema Erenköy istasyon civan merhum Mehmctpaşa köşkü 3 nu
marada mukim iken halen ikametgahı meçhul bulunan merhum Rıfat 
zevcesi İffete. 

ISTANBUL !KlNC! lCRA MEMURLUGUNDAN : 
Emniyet Sandığına rehnetmek suretile mezkur Sandık idares:nden 

27-4-931 tarih ve 43942 numaralı senet mucibince istikraz eylediğiniz 
otuz liranın tesviye edilmemesi hasebile meblfiğr mezbur borcunuzun 
yüzde dokuz faiz ve yüzde üç komisyon v faiz ve komisyon ve masarif 
yekunundan yüzde iki 4uçuk muamele vergisi ve masarifi icraiye ile maan 
tahsili hususunun temini zımmında merhun bulunan Bir çift pırlan 11 kü
pe, bir altın saat maa köstek ic.ra ve iflas kanununun 145 inci maddesine 
tevfikan paraya çevrilmesi için daireye müracatta bulunan alacaklı mez
kur Sandık idaresi tarafından talep edilmesi üz.erine o!baptaki maddei ka
nuniye dairesinde tanzim ve berayi tebliğ miibaşirine tevdian tarafınu:a 
gönderilen ödeme emri zahrına mübadrinin vermiş oldugu meşrubatta 
mez.kCtr mahalde ikamet etmedğiniz bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muk 
taziyenin bir ay müddetle ilanen tebliği takarrür etmi§ olmakla tarihi 
ilandan itibaren 934-3941 dosya numarasile müddeti muayyenei mezkiire 
zarfında icranın durmasını mutazammin şifahi veya tahriri olarak bir itira
zı kanuni sert veya borcunu.zu eda eylemediğiniz takdirde müddeti mez
kurenin hitamını müteakip bervexbi talep merhun mücevheratınızm pa
raya çevrilmesi hususundaki muamelatı icra.iycnin gıyabınızda infazına 

iptidar kılrnacağt malumunuz olmak ve bu husustaki ödeme emrinin teb· 
liği makamına kahn bulunmak üzre keyfiyet ilanen tebliğ kılınır. (2650). 
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SAGLIK 1 
ÖGÜTLERil 

\. _) -
Bulaşık Menenjit 

Geçen gün Tan yazmıştı: !s ' 
tanbulda bir kaç yerde salgın 
menenjit hastalığı görülınÜŞ· 
sağlık müdürlüğü hastalığın ya· 
yılmasma meydan vermemek ı· 
çin tedbirler almış ... 

Bu zamanda bulaşık hastalık· 
lara karşı yapılan tedbirler daı· 
ma iyi neitce verdiklerinden, ls· 
tanbul sağlık müdürlüğünün al· 
dığı tedbirlerin de faydalı ola ' 
cağında şüphe yoktur. Anca1' 
herkesin de yalnız o umumi ted: 
birlere bel bağlamayarak kend1 

sağlığını koruması ve böylece 
o tedbirlerin daha tesirli olma ' 
sına yardım etmesi lazımdır. 

Zaten, bu hastalık yerleştiği 
vakit korkunç olmakla beı:aber, 
onun gelmemesi için lazım oıaıı 
şeyleri yapmak; hastalıktan kO" 
runmak pek te güç değildir. 

Bir kere, bulaşık menenjit da· 
ha ziyade ilkbahar hastahğıdıt" 
Bizim güzel Istanbulumuz d8 
hic bir vak.it ilkbaharı uzun sil· 
re; diye ün alınış şehirlerdell 
değildir. Sıcaklar nerede is& 
başlayacaktır. Onun için bu haS 
tahğa karşı yapılacak tedbirle· 
rin faydalı olmasına bu mevsi.tıl 
de yardım edecektir. 

Bu hastalığın menengokai' 
denilen bir mikroptan ileri gel • 
diğini belki duymuşsunuzdut· 
Bu mikroplar burunda ve bo • 
ğazda yaşarlar ve orada ilki~ 
üç, dört gün, nezle ve boğaz ag• 
rısı yaptıktan sonra, sinir yolll 
ile beynin ve murdar iliğin e~. • 
raf ma giderek orada menenJıı 
husule getirirler. 

Hastalık yaşlı adamlarda ı$ 
görülür. Daha ziyade on bd 
yaşına kadar çocuklarda ve ~ 
labalrk halde yaşayan gençle! ' 
de olur. Bulaşık menenjit has' 
talardan sağlam insanlara ge' 
çebilir. Fakat onun mikroplafl' 
n... burunlarında ve boğazlarııt' 
da taşıyan herkes mutlaka has' 
ta olmaz. Hafif bir nezle ile ge< 
çiştirebilir. Şu kadar ki bir İ.Jl' 
san kendisi hasta olmadığı ha,!' 
de, mikroplarını aksırıkla, öksil' 
rükle başkalarına geçirerek o(f 
larr hasta edebilir. Hastaıığı1' 
yayılmasına en büyük sebep ti 
böyle kendileri hasta olmadll<; 
lan halde başkalarına hastalı· 
veren mikroplu adamlardır . 

Bunlar birer birer muaye~ 
edilirse mikropları buırrıs· 
mümkündür. Fakat bir şehirÔ~ 
herkesi muayene etmek mürt1. 
kün olamayacağmcan en iyisı; 
bu hastalık zamanında, herke , 
sin kendisine ve en .ziyade ço, 
cukların burunlarına, boğazla 
rına dikkat etmesidir. 

Bumu ve boğazı temiz tu\' 
mak, mikroplardan korun.Jlla f 
için bir çok antiseptik ilaç19, 

vardır. Bu hastalıktan koru~ıe 
mak için mahsus hazır ilaç b•ıı. 
yapılmıştır. En kolayı iyo~ 
yahut asit fenikli gliserinle "!
ğazı ve bumu temizlemektl 
Oksijenli su (onda bir), kU~~ 
vetli bir kolonya suyu bile btı ı, 
görebilir. 

• r 
Bunlar çok defa insanı o 11~ , 

talıktao korurlar. Bunlara rtıg, 
men hastalık gelse de telaş et;
meğe lüzum yoktur. Çünkü "Je
talık mahsus serumla iyi ed ,< 
bilir. Serumla tedavi ne kad ıı 
erken başlarsa o kadar raydıl 
olur. 

Lokman H~ 
Istanbul 7 inci :cra memurluğ"~ 

dan : Bir borçtan dolayi mahcu• ~C' 
lunup paraya çevrilmesine karat .J: 
rilen gardrop. lavabo, kanape. b~,<' 
yatak çarşafları ve saire ev eş>' efl 
18-5-935 tarihine müsadir cuıtl8;i 
günü saat 12-13 c kadar 6 er 

8
fr) 

Meşrutiyet caddesi Bedrettİtl .~ıı" 
sokak Zariko apartmanı han 1 ~· 
daire derununda açık artırmaY3 çı~,. 
rılacağından talihlerin gün ve cP 
tında ma·hallinde ha%1r buıı.ııı' 
memura müracaatları ilan olunu'o) 

<!7 
-D-r.-A-. -K-UT--if:~. 

. ~·i Karaköy Topçular caddesı ssS 
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ita lya Habeşistan Ma.rı- PaJ;>ulaıs Ve Parti K rultaym Kaşif Byrd Cenub Kulbun· 
d a s -1 n t m ı i s l i y o r? Ki mi sis Nas t 1 da H arar et 1 i d a n A m e r i kaya D ö n d ü 

tngntere vaziyeti ciddi görüyor, Habe
Şistanın Uh.:İslarKurumunamüracaatı 
l Cenevre, 14 (A.A.) - Ulus -
ar kurumuna yolladığı yeni n~ 

tada Habeşistan, konseyin, Ital
S'aıun sile! hazrrbkları ve Erit
rc ile Somali'ye yaptığı yalla
lnalann doö-urfiuö-u durumu tet-
lc'k b b 

~ etmesini istemiştir. Nota ay 
nı .zamanda 1928 İtalyan - Ha
beş andl~asmda tasrih edilen 
ihakemlik komisyonunun kurul -
tllasını istemektedir. Habes h:i
Rtfınıcti, böyle bir komisyonun 
k~nılması kararlaştırıldığı taK
<lır.de, üye tayin edilmesi için İ
talyanın ecnebi hükumetlere 
Yaptığı 'teşebbüslerden şikayet 
etnıektedir. 

Roma, 1;ı (A.A.) - ltalya, 
1928 tarihli andlaşmanın icapla
rından olan \hakem komisyonu· 
n~ iki üye tayin ettiğini Habeş 
ihukumetine -bildirmiştir. Bun -
la~ın .adı, Habeş üyeler de tayin 
~ildıkten sonra ilan edilecek -
tır. , 

lngi!tere meseleyi 
tetkik Ediyor 

Londra, 14 (A.A.) - Kabine 
Lord Eden' in gelecek haf ta, 1 -
talya - Habeş ihtilafına dair Ce
nevreye götüreceği talimatı mü 
Zakere etmektedir. Vaziyet, son 
derece ciddi telakki ediliyor. 
l{at1i bir hattı hareket tayin et· 
l'llezdcn önce, ulusal hadiseleri 
dıakkında tahkikat yapacak he
Yetin bir an evvel teşkili için İn· 
.gilterenin .izhar eylediği temen
nilere Fransamr da iştirakini is 
temek üzere Sir Gcorge Klerk 
tarafından vukubulacak teşeb -
büstere Fransaıun ne cevab ve -
ı·eceği beklenilmektedi'I'. 

ltalya manda isliyor 
Paris - Soir gazetesinde oku-

dı.ik: Noto Zuotidiana gazetcsı
ne göre İt.:ılya, bütün Habeşis
tan üzerinde, kendisine, bir rnan 
da verilmesini Uluslar kurumun 
dan isteyecektir. Bu gazete di
yor ki: "Habeşistam, Uluslar 
kurumuna kabul etmek büyük 
bir hata olmuştur. Bu barbar 
devleti, uluslar arasın::. kabul et 
mek kadar büyük hata olur mu? 
Jtalya, manda talebi"i haklı gös 
terecek vesikaları derhal ibraz 
edebilir. Ho.beşistanm üçte iki
si zorla zaptedilmiştir. Halkın 
bir buçuk milyonu menfur bir e
saret altında yaşıyor· 

ltalya hakemliği 
k a b u 1 etmiyor 

Londradan Paris - Soir gp.ze
tesine bildiriliyor: 

Hadisenin halli işini Uluslar 
kurumuna bırakması iç.in !tal -
yaya ya,ptlc.n teklifi Roma red
detti. İngiliz hükumeti bunu te
essüfe şayan görüyor. Zira, 
bu red, Uluslar kurumu prestiji
ni hayli sarsacaktır. Halbuki, 
İngiltere ile Fransa, arsıulusal 
ihtilaflarda Uluslar kurumunu 
hakim bir hakem mahiyetine çı 
karmağa çalışryorlanlı. 

İtalyan matDuatı hep Habeş 
işile meşguldür. Habeş lmpera
toru, Adis -Abeba'da:ki sarayını 
terkedcrek müşterek manevra 
yapan askere nezaret edebilmek 
üzere Harrar'daki malikanesine 
çekildi. Oyle aıilaşılıyor ki Ha
beş hiikümdan bir iki güne ka
dar, eııkek ve kadın bütün hal -
kın seferberliğini ilan edecek -
tir. Depolara külliyetli mühim
mat yığılmıştır. Fenni kıt'alar; 
miıharebe ... rabaları, mitralyö2, 
ve flıomba makine.Jcri ile talim -
leı: yapıyorlar. 

Günün Meselesi 
olur. 

. Çünkli imtihanda bir mümey
yız bulunacakmı~ iki mümeyyiz 
bulunacakmış, talebenin fazla -
lığı hasebile müddet biraz 
uzayacakmış, yahut muay
yen müddet zarfında yapılması 
kabil görülmüş gibi düşünce • 
ler, her dersini muntazaman ta· 
kip eden ve bugün aldığı dersi 
ertesi ders için hazırlayan bir 
talebenin imtihan suallerine dü
rüst cevap verip veonemesine 
tesir edecek illetlerden değildir. 

- Hariçten bakaloı:yaya gi -
teceklerin müteakıp talimatna -
2tıelerle mağdur edildlkleıinden 
bahsedilmektedir. 

- Evet, gördüm. Şekil şu
dur: Lise imtihan talimatname
sini yaptığımız zaman hariçten 
ha~aloryaya girecekler için "?Y 
dugunıuz kayıt şöyle idi: hariç
ten bakaloryaya talip olanla.r 
e:-Veli lisenin son sınıfında bı
tınne imtihanım verecek. sonra 
~a olgunluk imtihanına girecek 
tı "L' · · · · ibanma : ısenın bıtırme ımtı 
tırcrek,, sözünü tahlil ettik. Li-
k~ u.~ s~~ıf~ı~. ~azı dersl~r.va~dır 

tuınu bırıncı veya ıkıncı sı-
ltı~a biter. Eğer bu talip yalnız 
~n suııf ın bitirme imtihanına 
~ırer, zaten mahdut derslerden 
ı:P1lacak olan bakaloryad~ da, 
J)o.uvaffak olur da üniversıteye 
~ıder ·ı· · · t se, üniversite tahsı ı ıçın 
r~nı~ı teşkil edecek, lisenin bi • 
~~1 ve ikinci sınıflarındaki ~u 
ille a~dan görgüsü tesbit edıl • 
li c~~ ve onlardan dolayı teme 

.. 1.lruk kalmış olacaktır. 

de '8~. ~iyeti talimatın ~~n
ltı to~duk. Ve bitirme ımtiha
te~1 l~scnin her sınıfı için vere· 
~eni tasrih ettik. 

ti}'a Unda hem adalet, hem de ih 
f\lk ç ve okuma arzusuna teva • 
te rn"'ardır. Bir adam ki seneler· 
llıtıt ektebin her sınıfın imtiha • 
\t'rn Vererek ve o mektebe de-
1ihan tderek çıkmış, olgunluk i!'! 
taıup ıru "«:nniş, yüksek tahsılı 
"ıltıi ~cbilmck hakkını kazana 

!>i §tir. 

lcr bir zat her sınıfın imti· 

[Baş tarafı birinci sayfada] 

hanmı vermesin, yalnız son sı -
nıf ın imtihantnı ve11sin. Ve yal
nız bir kaç dersten olgunlUk im
tihanına girsin, ve ayni hakkı 
iktisap etsin. Böyle ise seneler
ce mektebe devam etmek ve 
dirsek çürütmek, bu kadar mas
raf ihtiyar etmek gibi külfetle
rin kıJımeti ihmal edilmek laznn 
dır. 

Kastımız sağlam cakatmağı 
temindir. Bil'ÇClk tedbirlerle yük 
sek müesaselerimize tahaiL tıe
meli ç_ürük talebe bulup yetiştir 
mek değildir. 

- Hukuk fakjjltesi imtihan • 
lan için bir ç_ok dedikodular 
vardır. He deniıliz? 

- Huluık fak.iiltcsinin imti -
han talimatnameleri yapıhmş • 
tır. Bununla beraber talimatna
me henüz gazetelere aksetme
den talebe bu hususta müracaat 
larda bul.unm.ııştw:. 

Gerek gazetelerin mevzuu 
bahsettikleri anda ve gerek ta
lebenin meseleye giriftikleri sı
ralarda biz 1Du meseleyi hallet
miştik. Rektörlüğe tebligat ta 
yapmlfhk. 

- Kitap olmadığından bah
sediliyor .•. 

- tık, orta mekteplerde, lise
lerde kitap vardır. Yüksek mek
teplerimizin ya kitabı vardır 
veya buı:ılar müderrisler w ta -
lehe tarafından forma halinde 
çıkarılıyor. 

Bunlarm fevkinde lisanmmla 
ve ecnebi lisan}arla yanlmış bin 
Jerce cilt eseu üniversite kütüp-. 
hanesine koyduk. Bu YaZİ'}'et 
karşısında talebeni:ıı etinde ki • 
tap yoktur, demek vaziyeti ya .. 
kından bilmemek demektir. 

Bakan bmtdan sonra: Ön il· 
müzdeki sene ba§ID.dan itibaren 
yeni lisan ü~erine basılacak al -
fabe kitapları için müsabaka a -
çdacağmı, krraatlann bir öze] 
komisyona yazdırılarak haziran 
sonana kadar Türk ehline çevri
leceğini, sene başına kadar beş 
sınıfın krraadarmm da basılaca
ğım söY.ledi. 

idam Edildiler? Münakaşalar Dört ayı buzlar arasında geçil!dikten 
[Baş tarafı birinci sayfada] 

kin iş iştt'n geçmiş, ok yaydan 
fırlamıştı. Bütün bu münakaşa
lar olurken. durmadan ileyleyen 
zaman geçiyordu. Verilen hük
mün 48 saat içinde infazı lazım
dı. Zaten biltiin bu münaka§a -
lar, Reisicumhura kararın veril
diği akşamın ertesi günü veri -
len af istidası üzerine açılmıştı. 
İki adamın hay atı mevzuubahis 
diye geceler ve sabahlar gelme
mezlik etmiyol'.dU ve işte, esa -
sen fevkalade all'Yal ve uzun sa
atlar meslektaşlı-.~nm ml.lhake 
me etmek gibi büyö.k ve mes'ı.a -
liyetli yorgunluklarla gerilmiş 
olan sinirlerin sahrplerj taraf uı
dan binbir kanuni sebepler, 'Siya 
si ve vatani endişeler tesirinde 
olarak verilmiş olan hükmlin in
faz edileceği sabah ta gelip çat
mıştı. 

Saat beş. Sinem,1larda bir 
çok harp ve casusluk filmlerin -
de gördüğümüz idam hazırlık -
lan. Ayni dekor. Yuna nistarun 
hakikaten dekor gibi alan tabi
atı, bu dekora ayn biı: sun'ilik 
te ilave ediyor. Alaca karanlık
ta bir müfreze. asker, gelenler, 
gidenler ve iki mahkwn. İkisi 
de ihtiyar mahkfunlar. Daha 
meydana - kim bilir hangi se • 
heple ve ne kadar da U)7gun bir 
sebeple "siyaset meydaı'lı,, de
nilen meydana - henüz çıkma
d~ Papulas, kendisini ölüme 
mahkum eden ayni mahkeme -
nin mahkum ettiği - falı.at ölü
me değil - oğlunu çctğırtı
yor. Onun, gözyaşlarını tutam1-
yaraR liıçlüra liıçl<ıra geldiğini 

görünce: 
- Ayıptır! diyor, ağlama! 

Ölecek sen değiliin. beni~ sen 
den ve kardeşinden yegane iste
diğim şey ailemizin her zaman 
temiz kalan ismini yükseltmek· 
tir. Şunları da al. 

Papulas oğluna yüzüğünü ve 
bütün ser.veri olan beş yüz drah 
miyi (650 kuruş) uzatıyor ve ne 
de olsa ihtiyar adam; hem de 
bir baba : 

- Haydi, diyor oğluna,. ar -
tık git. Beni de ağlatacaksın! 

• 
Şimdi Papulas ile Kimis.is i-

dam hükmünü yerine getirec.ek 
alanların, Yunan askerlerinin 
karşısındadırlar. Gözlerini bag
latmıyorlar. Fakat Papulas, as
kerlere, ''vazifelerinizi yapıyor,. 
sunuz,, tarzında klamk sözleri 
söy;lcdikten sonra diyor ki; 

- Mahkemenin kararı acı ve 
haksızdır. Bw bu vaziyete so -
kan his, intikam hissidir. Yega
ne teselTim, düşman kurşunu ile 
değil, Yunan kurşunu ile ölmek
til. 

Kimisis, Papulasın sözlerini 
teyit ve tekrar ediyor, sonr.a a -
teş ... 

Y ıkdan iki vücut 
Bitti. 
Hayır. Daha bitmedi. lki za

bit. yere yıkılanların yanlarma 
y~yorlar~ tabancalanru çı. 
kararak, idam hükmünü tamam 
lamak için beyinlere son kur -
şunlan sıkıyorlar. Papulasın 
beynine kurşununu sıkacak za
bitin tabancası birinci seferde 
ateş almıyor. Ancak ikinci se
ferde kurşun sıK:dıyor. 

• Cenazeler kırmızı. hac otamO!' 
Dilleri ile mezarlığa gÖtiirülü -
yor.. Kimisis'in cenazesi vasiye
ti macibince Mar:usya'daki aile 
kabristanına gönderiliyor .. 

Papulasmki için. verilen emir 
§Udur: 

- Saat yediye kadar. ailesin -
den gelen olııı:sa cenazeyi veri. 
niz. Yoksa gömünüz. 

6.SO de siyahlar giyinıniJ iki 
kadın hayaleti görünüyor. Pa -
pulas'm kartSı v.c kızı. Ccmaa:e· 
ye kapanıp bayılıyorlar. KJUjk 
ıınaa:zsra. Fakat siyah hayalet -
lerdm biris~ bugün elin ayda -
manuştır. Çünkü deli oJ.mııştur. 
Bu, Papulasm kızıdD". 

• Kahvelerde kulaktan kulağa 
fısıldaşılan bütün bu hadiseler, 
bugün birer masal. Bunlara iki 

[Baş tarafı ~irinci sayfada] 
milini, yani kazalarda da fırka 
reişlerile kaymakamlar arasında 

sonra 200.000 r\r 'I arazi keşfett 

temas esasının nizamnameye 
konmas.uu istedi. 

Tatbikatta bu hükmün çok 
faydalı olacağını heyecanla mü
dafaa etti. 

Abdülmuttalip (Malatya) ve 
Cevdet bu hükmün konmasma 
lümm olmadığım söylediler. 
Geecl katip Recep Peker: de: 

"Hükumetle partinin tema -
sını bir ruh olarak koyduk. Ko
nan bu hükümler iyi neticeler 
verirse kazalara da teşmil ede
ceğiz.,, dedi. 

Süleyman Sırrı (Yozgat)· Ge
nel kitihin fikniı)e bücnıet ede
rim. Fakat \)ıı. }j2nndır. 

Gaziantep murahhasların· 
dan biri de, Süreyyanm fikrine 
tamamen zıd miitalealarda bu -
lundu. 

Hacim Muhiddin :"Bll b.ük..llftün 
kazalara ~li d~nı <ieğ~ 
dir.,, dedi. 

Neticede Süreyyamn verdiği 
takrir. r.eddodil.or~k madde ay
nen kabul edileli. 

Murahhaslardan kaza- meclis 
terinde olanlar bu maddenin 
korunası. için ~){Ce heyecana 
kapıldılar. Reyler için el kaldı -
nlinca arka 9U'alardan bir mu
r ahhaıı bir. ymne ilti. elini kaldı
r.ıyordu. 

İçtima sonunda Koç_aeli uıu -
rahhaslanndan bir zat bir tak
rir: ile baba oğul, kan koca gibi 
yakınların bir fırka idare heye
tine. aza olmamalanru teklif et
ti. Takrir kabul edildi. 

Bundan sonra başkctn Saffet: 
- krltadaşlar Zonguldakta 

elektrikciler- kurumu başkanı 
.Bıfkmm 9 mayısta bir oğlu dün 
y.aya gelmiştir. Bu arkadaş bu 
çsxuğa kım.ıltaym iaim Jıonna
&1111 rioa ediy.or. (ıGill~lır). 

Neticede riyaset divanını\\ bu 
çocuğa isim koyması kabul e
dildi. 

'l;oplantıda Hakkı Tank lJs'
un daı bw tMriri akpndq;. Hakkı 
Tank. 144. indi. ~in. 
şekilde değ~in1m~sf.ııi i"t~ *" 

"SaHibi partin ohm gazete ve 
mecmuaların yazılan ile parti 
azalaımm nı:ari){Uı parti pren
si pl.-i bakJııundan göıQa.ündh 
tutulqr~ AıırZll e~ pantili ıaıe-, 
teciler., mecmuacılar ve muhar
rirleri Bu yolda g,öı:üı birliğine 
yaray,acalt tema15 ve toplantıla• 
yaparlar. PartılıJ~r sermayesi ite 
İli§iklf ve idaresinde müesair htt
lundı.ddaIJJ pıc:t:D v~ naecmua 
ve matbualaı:ıında pum pr.cw
ram ve. niıamn ... iwı a.)UQrı 
yazılar ııtşredern~er .. " 
Hakkı TanğıJl bu teklifi ka .. 

liuI edilrmştir. 
Kurultay üyeleri bttg,ün öflc· 

dclt' SQnra zir.sat enatitüterinii 
gezI1Uşleııdtt. 

Ör.oak: yoJ 
Marmarayı Halice- bağlayan 

sur dl§Jllda yapılmakta olan as
falt, yol i~l- iledcmck.t,cdir. 
Bu yol, bir nilmun.e. yolu olarak 
yapılmak'.adır. Burada otomobil 
ve arabaiamn giöi;, getiş yerle
ri ayrıdır. Yol üzor,i.ue sık sık 
fenerler. sey.r.üsefer İ§aı:etlci 
konmaktadu:. 

Atlalar.a. r:apa.t ÇQf< 
Nııay i§ietmesiniıı tenzilatlı 

göç sefctderiııdım.aiınan neticeo
lcre gönt bu sene adaları: rağbet 
çoktur; Bunu nazarı di.kkatıe a -
lan iiiaıııe, yatı tarif.esin& huıcla 
mağa başlaml.§tır. B 1 sene sefer 
lcr pgaıt. ~a. nisb~ çoğal~la 
~ak ~e bazı yolculaı m şiWyeti 
uı:emıe cumş ve pazar.: gümeri 
son v.apudar dabaı geç kaldtnla 
cakt~r". Yaz tarifesi ıs baziı:an _ 
dan ıtıbar.en tatbik ed\tecelttir. 

22 İkinciteşrin 1933 de Ame· 
rikadan, fennin verdiği en aon 
vasıtalarla cenub kutbu arazisi
nin keşfine giden meşhur Kaşif 
Byrd, birkaç gün önce) l 1 Mayıs 
1935) Amerikaya muzaffer bir 
hükümdar gibi döndü. Sözümüz 
Il\Übalağaya bamledilmesin ... 
Bu büyük ilim kahramanı, mem 
leketine kazandırdığı bilgi zaf e
rile, şanlı bir kumandan k&dar 
ün aldı. Kutup mıntakasında 
Bankiz üzerinde (Little Ameri
ka) da telsizle ve elektrikle mü
cehhez asri bir şehir lwrduıktan 
ve tek başına buzlar içinde dört 
ay münzevi bir hayat sürdükten 
sonra 200,000 murabba mil meç
hul arazi keşfeden kaşif ayni za 
manda ilmi tetkik ve müŞahede 
!erile de insanlığın bilgi hamu
lesini arttınruştır. 

Amiral Byrd 1925 de Şimal 
kutbüne tayyare ile uçmuştu. 
1927 de Atlas Ökyanusunu tay
yare ile ve muvaff a! ıyetle uç
tu. 1929 da Cenub kutbüne tay.
yare ile gitti. 

Bu defaki keşif çok esaslı ha
zırlanmıştı. Amiralin emrinde 
iki gemi vardı. Gemilerde 150 
köpek, 6 traktör - otomobil ve 4 
tane tayyare mevcuddu. En mo
dern bir ilim enstitüsü techizat 
ve aletleri bulunuyordu. Büyük 
kaşifin planı, Cenub kutbüne 
mücavir buz tabakalarında müm 
kün olduğu kadar ilerlemek ve 
sonra meçhul arazinin keşfine: 
tayyare, traktör ve köpeklerle 
çalışmak idi. Bu program pek 
geniş tetkikleri ihtiva ediyor· 
du. Bunun için iki yıl kafi get
miyeceği zannedilmişti. Heyet, 
botanik, bakteriyoloji, manye
tism botani kilimlerine ait tet
kikler bile yapılacaktı. Anlasıh
yar ki Amerikalı kaşif, bütün i
limleri zenginleştiren ansiklope 
dik malfımat toplamıştır. 

Cenub ku\bundan 
t e 1 s iz 1 e haber 1 

Byrd, maiy,etindeki 120 yi
fit. "4l fedakar tai.fc_ ile. avveı.c. 
Ceuu.b klltbünde .Little Amerika 
rnıntakasmda kurduğu üs'e var
dı. Ser: urafa elektrik ve tele -
fon koydu. Bir de telsiz istas -
yonu kurdu. Byrd orada geçir· 
diği hayatım, arasıı:a telsizle bil 
dirdi. Kendisi Nev-York'da ra. 
hat rahat işitildi. 

Little Amerika'dan 123 mil u
zakta yeni bir üs kuruldu. Mak -
sad, Lu~n Maud adım taşıyan 
ve kutüp yolunu kesen yüksek 
sıta dağlar civarında fenni mü~ 
şahedele.r yapmaktı. İştt bu u -
zak noktada, B yrd, adi biı: kufü. 
be içinde tam biı inziva halın
de: dört ay geçirdi. Bu nokta 
-dünyama en soğuk ınu.takası -
dır. 

.. Maı:ie. B.yr:d ar.azisinin keşfi 
ıçın, kızaklar, traktöı:ler, ve tay 
yareler kullanıldı. 

Yiğit tayyareciler bu üstetn 
800 kilometre uzaklaşarak ileri 

Boğaztarın 
Tahkimi 
.. fBaş. tarafı birinci sayfada] 

dun akşama doğru başbakan 
T-ataresko ile iki memleket ara
sındaki ekonomik ve finans meo
scleler.in~. g~rüş1!1üştür. Görüş
mede .!urkıyenın Bii~reş elçisi 
Tanrıov.er de hazır bulunmuş . 
tUI', 

Tevfik RUştU Arasın hareket1 
Bükreş, 14 (A-A.) - Tevfik 

Rüştü Aca,s, dün akşam hüku .. 
rnet tarafından kendisine özgü
lenen - tahsis edilen - özle) va
gonla Viyanaya gitmiştir. Ba
kan, istasyonda başbakan T<lP 

..,.~--=-------==--~! taresko .. 'l'itüleskcı. Maksimos, 
masal daha ilave edelim. Ettesi Savcı, Radulesko, iç bakam ln. 
VI! daha-er.tesi günler m~tiUl kaıletz, T'tirkiye_ elçisi Tanrı(>. 
eJl~r ~apulasın meza;.ına gece. - ver. Sovyct Rusya elç.jsi, Ro, 
len çıçekler getiriyonnuı. Bun- manya ekonomi heyet başllanı 
lar kim diye tedb;rler abnnuş. Tabakovici, Romanyamn An . 
1Papulasm oğ:Ju da., Repas'a mek k.ara elçisi Filott4 dış bakanlığı 
tııp YaJmıır.~111~ gördüğü y.c:rde ve Türkiye elçiliği yüksek me -
intikam a1acatmı biltftmüş. murlan ve bir çok kimseler ta • 

flkref ABft rafından uğurlanmı tır. 

KAtif BVRD 

)tmeğe muvaffak oldular. Ka • 
şifler, sis, kar tipisi, ve fırtına· 
lar içinde bin defa ölüm tehlike 
si geçirdiler. Bu yiğıtlik sayesir 
dedir ki şimdiye kadar meçhu' 
kalmış 200,000 murabba millik 
arazi keşfolunmuştur. 

Tayyarelerden çekilen binler 
ce fotolu Mari.e - Byrd ismi ve
rilen yeni kıt'anm hududlarını 
tesbite yarc • .yacaktır. Bu keşif: 
tayyarecilik ve radyonun, arzın 
her noktasında pratik oir suret
le tatbik edilebileceğini de isbat 
etti. 

Amerika devleti kutüp kahra 
manını fevkalade merasimle 
karşıladı. Bytd ile arkadaşları 
V'a6hington'da milli merasimle 
istikbal olur.dular. Bu merasim 
yalnız tayyareci Lindbergh'e 
yapılmıştı. 

Meclis, Byrd in itstikbali çin 
yapılacak masrafları kabul et -
miş, bunun için bütçeye tahsisat 
koymuştu. Kutüp seferine gi • 
den iki gemi: 

Jacobs Ruppert ve Bear of 
Oakland. 

11 Mayıs günü öğleden sonra 
Vash\ngton arsenal' i.ne yanaş
mıştır. 

CümhUlTeisi R.ooae:velt ve ha 
kanlardan birçoğu, ve ayan ve 
mebusan mecJıslerinden seçil • 
miş heyetler, yiğit ka)fleri kar· 
şılamıştır. 

Roosevelt • cesur kaşiflere, 
Seguoia adlı yatında bir çay ver 
di. Bu kadar ş.erefli bir istikbale 
nail olan Byrd iki msı; kürenin 
.kutüp tepelerinin üstünde tay -
yare ile uçmuı biricik mahlUk· 
tw:. Byrd milli coğrafya cemi • 
yetinin üçüncü bir nişanı ile tal· 
tif edildi ve iki kutüpte Ameri
kan bayrağını ctalgalandınmş, 
milli bir kahraman oldu. 

v. o. e. 

Sebzeciler 
Telaş içindeler 

Son zamanlarda İstanbul seb 
zecilerini yeni bir tela şalmış, 
bir çok bahçıvanlar diğer vila
yetlerden şehrimize taze sebze 
getirilmemesini iatemiye kalkı§ 
mışlardır. M-escle şudur: 

Yakın vilayetlerden turfanda 
olarak her mevsimde !stanbula 
çeşitli sebze gönderilir. İstan -
bul Bahçelerinde sebze yetiftik· 
ten s<mra buralardan yine sev
kiyat yapılması bahçıvanlan 
düşündüren ve şikayete sevke
den başlıca noktadır. 

Bahçıvanlar ve sebzeciler ce
miyeti başkanı Hasan, diyor 
ki: 
"- Biz turfanda sebze gön -

derilmesi yasak edilsin demiyo
ruz. Büma isteğimiz, İstanbul 
bahçeleri sebze yctiştirmeğ-e 
başladıktan sonra mal sevkiya
tmın azaltılmasıdır: Böylelikle 
yersiz biı- rekabete de meydan 
verilmemİ!t olacaktır. İstanbul . , 
topmk. mahsullerıni öteki vila-
ye~~ .nazaran yüksek fi~tla 
yetıştı~r. Halbuki, diğer yerler 
de yeb§en mahsullerin ucuza 
mal oluşu ve nakil masr.afının 
az~.ığJ. ~kabet etmeğe fazlasile 
musaıttır. Bunun önüne g~iJ -
mediği takdirde nefaseti ile met 
hur latanbul sebzeciliği günden 
güne sönecek ve mahvolacak .. 
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Denizcilere i 1 an 
iktisat Vekaleti lstandu~ Deniz Ti-

1 

careti Müdürlüğünden: I · 
: [ 

lstanbul Gayrimübadiller komisyonundan; 
D.No. Semti ve mahal· Sokağı 

le ~i 

1391 Ortaköy Dere boyu 

Emlak No. 

E.83-2 
Y. 81-81 / 1 
E.ve Y.6 

Cinsi ve h issesi 

Kagir dükkan 

H isseye göre mu• 
hammen K. 

598 Açık arttırma 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin Sarayburnu ile Sa
la-:ak arasına konulmuş olan denizaltı kablosunun tamir 
edilmek üzere kaldırılacağı alakadarlara bildirilir. 

14 Mayıs 193 5 akşamı başlayacak ve aşağı yukarı on 
r.ün sürecek olan tamir işi için kullanılacak duba kablo 
konulmasında ve kaldır;lmasmda kullandan Arsı Ulusal 
m utat işaretleri gece ve gündüz taşryacağmdan bu yer
lerden geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmeme
Jeri denizcilere ilan olunur. 

Jstanbul Millt Emlak Müdürlü§ünden: 
Muhammen 

KP•met 
Lira 

YENİKÖY : Köybaşı caddesi eski 180-182 
yeni 200, 202, 204 sayılı arsanın 
1160/ 2880 payı. 2500 

KAMERHATUN: Kordela sokak eski 22 
yeni 32 sayılı evin 3/ 12 payı. 480 

MAHMUTPAŞA: Süruru mahallesi Mah
mutpaşa caddesi eski 131 yeni 186 

• sayılı dükkanın 120/ 864 payı. 625 
.ÜSKÜDAR : Pazarbaşı Mir oğlu sokak eski 

82, 82 M. 82 M. yeni 96, 98, 100 sa-
yılı ev ve dükkanın 2/ 3 payı. 467 

_ Yukarıda yazılı mallar 26-5-935 pazar gü-ü ~aat ı 4 
ele peşin para ve açık arttırma ile satı1acakdır. İstek111e ·· 
r in yüzde yedi buçuk pev akçafarmı vaktı muayyenin
~en evvel yatırmaları. (1~) ( 2 5 2 1 ) 

Askeri Fabrikalar Satınalma Ko
misyonundan 
Dumansız av barutları için aşağıda yazılı 218 1 4 adet 

teneke kutu mübayaa edilecektir. Taliplerin nümuneleri 
görüp pazarlığa girmek üzere 16 Mayıs 935 perşembe 
günü saat 14 de Bakırköy barut fabrikasında satınalma 
komisyonuna müracaatları. ( 2438) 

Adet 
15560 100 gramlık kutu 

ö254 - 'ZUO'" ,, ,, 

21814 ( 3487 

lstanbul Millt Emllk Müdürıoaünden: 
Muhammen 

Kıymet 
Lira 

FENER : Hacı İsa Yoğurthane sokr k eski 
30 M. yeni 41 sayılı evin 3/ 16 payı. 127 

KÜÇÜKPAZAR: Rüstempaşa Uzunçarşı 
caddesi eski 123 yeni 280 sayılı dük-
kanın 3/ 4 payı. 1500 

EMINÖNÜ : Ahıçelebi Limon iskelesi sokak 
eski 44-46 yeni 44 sayılı dükkanın 
2400/ 20160 payı. 477 

EMİNÖNÜ : Ahıçelebi mahallesi Limon is-
kelesi sokak eski yeni 30 sa}~1lı dük-
kanın 10/ 120 payı. 750 

Yukarıda yazılı mallar 26-5-935 pazar günü saat 
12,30 da mübadil ikinci tertip tasfiye vesikasile ve açık 
arttırma suretiyle satılacaktır. İsteklilerin yüzde yedi. 
buçuk pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatır-
maları. (B) (2522) 

" TAN " uı tefrikası : 23. 

Edgar Wallace 

rafta karlı dağlar görünüyordu. 
Erkek te uçurum kenarında bir 
ağaca yapışmış kadını itiyor va
ziyetteydi. Sinematoğrafi gibi 
bir şey ... Ben de bu resmi yak -
tım. 

- Daha başka? 
- Başka bir şey yok efendim. 

Kasada para bulamadım. 
Bir saat sonra Parr yanında 

iki memur ve cebinde bir tevkif 
müzekkeresi olduğu halde, Bra -
bazon'un apartımanrna gitti. 
Kapıyı açan hizmetçi, bankerin 
henüz odasından çıkmadığım 
söyledi. İçeriye girdiler, kapıya 
vurdular, cevap alamayınca, 
Parr kilidi kırmakta tereddüt et 
medi. Fakat oda bomboştu. Pen 

1 ecre açıktı. Bankerin, yangın 
· ihtimaline karşı evvelden yapıl
mış demir merdivenden kaçtığı 
anlaşılıyordu. Yatak bozulma -
mıştı. Odanın içinde hiç bir ka
rışıklık yoktu. Brabazon'un da· 
ha polis gelmeden çok evvel ev
den kaçtığına şüphe yoktu • 

Yatağın yanıbaşında bir tele
fon duruyordu. Parr ahizeyi al· 
dı, merkezi çağırdı. 

- Ben emniyet şefi Parr, siz
den soruyorum. Telefon etti • 
ğim bu numarayı gece arayan • 
lar oldu mu, olduysa arayan 
hangi numaradır? 

Biraz sonra cevap geldi: 
- iki muhabere oldu. Biri 

Baywater' den .. 
- Oradan telefon eden ben

. dim. Öteki? 
- öteki saat iki buçukta 

Western Exchange'dan ..• 
- Teşekkür ederim. 
Parr telefonu kapattı ve dal

gın bir nazarla arkadaşlarını 
süzdü: 

- Thalia Drummond kendi
sine başka bir iş aramağa mec
bur olacak, dedi, 

1 

3108 

3496 

3.523 

1 3553 

3677 

4066 

4324 

4372 

Beyoğlu Kuloğ'u 

Yedikule imrahor 

B4voğlu Hüsey:n. 
ağa 

Em önü Çelebi 
oğlu 

Eminönü Ahi 
Çelebi 

Arnavut köy 

Beyoğlu HU-
seyinağa 

İstanbul Şeyh 
Mehmed Geylani 

Kalaycı 
çıkmacr 
Merhaba 
köşesi 
Canbaı: 

Yenicami 
.avlusu 
Ke:nedi 

Dere 

CanbaJ 
ve Divarcı 
Arpacılar 

E .47 
Y .53 

E.22 24 
Y.28 30 

E69 
Y.79 
E .12 
Y.14 

E 22 
Y.2• 

E .28·3C. 
Y.3'8·345 

E.20-20 Mii. 
Y. 32/ 1 

33 metre arsa 

61 metre ars nın 
1/ 2 His. 
22 m~ tre <!rsa 

Kagir dükkanın 
60/ 1920 his. 
Üstünde odas ı lan 
kagir dükkanm 
32616/ 69120 H is. 
Ahşap hınenin 

1/ 5 Hissesi 
59 metre arsa 

Şapcı haı. alt,nda 
kag r dükkanın 

424 

49 

132 

360 

.. 
•• 
... 
.. 

HOO kapalı zarf 

l50 aç k artt rma 

354 Açık cl : tt ırma 

1188 Kap1lı zarf 
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1 ~ Deniz yolları ~ 340 Açık arttırma 

Yukarıda evsafı yazılı gayrımenk ıller on gün müddetle satışa ç•karı'm ·., tır. 11 a"eleri 

27 ı240 h is. 
17 metre arsıı 21 4907 Küçi"kpazar Kant re lar 

Rüıtemı:aşa 

2 7-5-~35 - -
tarihine tesadüf eden pazartesi günü s at ı n d 'j tted".r Satış munhasıran gayrımübadil bonosiHidır. 

: iŞLETMESi : 
E Acenteleri: K.araköy Köprübaş E 
: T el. 42362 - Sirkeci Mühürdar : 
: 111111 zade Han. T el. 22740 111111 E lstanbul Komutanhğı 

Satınalma Komlayonu 
lllnlar1 

İs tan bulda ciheti askeri -
yeye aid ve bedel keşfi 19O4 
lira 20 kuruştan ibaret olan 
bir binanın tamiratı 15 ma -
yıs 935 çarşamba günü saat 
1 O da pazarlıkla yaptınla -
caktır. İsteklilerin 286 lira -
lık son teminat makbuzlari-
le birlikte vakti muayyenin
de Fındıklıda İstanbul Ko -
mutanlığı Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (2622) 

. 

3633 

• • • 
İstanbulda ciheti askeri -

yeye aid ve bedeli keşfi 4991 
lira 80 kuruşdan ibaret olan 
bir binanın tamiratı 1 5 ma -
yıs 9 3 5 çarşamba gUnU saat 
ı ! de pazarlıkla yaptnıla-

caktır. İsteklilerin 7 49 lira
lık son teminat makbuzlari
le birlikte vakti muayyenin
de Fındıklıda İstanbul Ko -
mutanlığı Satınalma komis
yonuna gelmeleri. (2623) 

3634 
• • • 

İstanbulda ciheti askeri -
yeye aid ve bedeli keşfi 
4904 lira 3 7 kuruşdan iba -
ret olan bir binanın tamira -
tı 1 5 mayıs 9 3 5 çarsam ba 
~ Linü saatl C,30 dadır.Pazar 
lıkla yaptırılacaktır. İstek -
lilerin 7 3 6 liralık son temi -
nat makbuzlarile birlikte 
vakti muayyeninde Fındık -
lıda İstanbul Komutanh2?:ı 
Satınalma komisyonuna gel 
meleri. (2624) 

3635 

-19-

Thalia'ya Teklifler 

Brabazon bankasının hesap -
lan ancak bir haftada çıkarıla -
bildi. Thalia da bµ son haftalı
ğını alıp gitmişti. 

:Parr bir kaç gün evvel ken -
disini çağırmış ve'Derrick Yale' 
in yanında açıkça söylemişti: 

- Eğer Marl'm o gece size 
kapıyı açtığını gözlerimle gör -
müş olmasaydım, sizi de suçlu
lar arasına katardun. 

Genç kız soğuk bir tavırla ce
vap verdi: 

- Oyle olduğuna göre, beni 
buraya kadar da çağırmasaydı -
nız. daha iyi olu~du. 

Genç kız çıkıp gittikten son ·
ra Parr arkadaşından fikrini 
sordu: 

- Bu kız için ne düıünüyor-
sunuz? · 

Yale cevap verdi : 
- Doğrusu çok merakımı 

mucip oluyor. Küçük Milly bu 
kızın bankada hırsızlık yaptığı
nı iddia ediyor, fakat ortada bu 
iddiayı iapat edecek delil y0k. 

• J 

- -§ Ayvahk yolu E 
: BANDIRMA vapuru 15 Ma : 
: yıs ÇARŞAMBA günü saat l Y E 
: da Ayvahğa kadar.(2628ı 364 : 
--~~~~~~~~~~~-- -
~ lmroz yolu § 

~
• KOCAELl vapuru 16 Mayı ~ 
Perşenb • günü saat 16 da İm- : 
roza kadar ,,2662,, : 

§.. Me.-sin yolu § -E INEBOW vapuru 17 Mayı E 
E Cuma güııü saat 11 de Mersin'., : 
- k d "2 = ~ a ar. 663,, -=--- = 

. 16 Mayıs Pertembe ~~~~~~ ~ Trabzon yolu ~ 

B E L V U
•• E VATAN vapuru 16 Mayıs Per- E 

Harbiyede bahçesi = şenbe günü saat 20 de Hopa'ya = 
: kadar. "2664,, : 

ALAltURKA KISMI AÇILIYOR , :;ı111111u11nt11111111111111111111ı 11111i. 

Yatmurlu ve soğek havalarda salonda saz devam edecektir. -

Gümrükler Satış Müdürlüğünde: 
Cinsi Eşya IUlo Gr. Kap Metre Kıymet .. İhale 

İpek mensucat 
Galalit Saplı Pıçak 
İpek mensucat 

''Teyelli,, 

460 
135 
430 

1 
o 
1 

L. K. Tarihi 
3 40 7 2~-5-935 1 

6 Adet 3 " " 4 7 " 
,, 

İpek mNJsucat 300 ı- 5,50 1 O ,, ,, 
~· ,, 510 1 3,90 8 " ., 
,. " 320 1 4,80 5 " " 
" " 450 1 3,90 5 " ,, 
,, Şarpa 120 1 2 Adet 4 ,, ,, 
Yukarıda yazılı eşya açık arttırma usuliyle satı1acak-

tır. İsteklilerin 22;-5-935 çarşamba günü saat 15 de İs
tanbul İthalat gümrüğünde 6 numaralı anbarında ha
zır buJunmalan. (2581) 

lstanbul Marangozlar Cemiyetinden 
Belediye müstahdemin şubesi müdürlüğünün teblign tı m ucibince, esna

fımızın (31 Mayıs 1935 tarihine kadar Belediyece tescili ile cüzdan a 1ma· 
ları mecburidir. Binaenaleyh cemiyetimiz zümrcs"nden olan Marango>:, 
Doğramacı, Cilacı, kutucu, tornacı, tezgahç ı, parmaklıkçı, sandıkçı, fıç cı , 

sepetçi ve bilcümle ağaç i~ri sanayii ile meşgul usta ve işçilerimizin Ga· 
lata'da Bankıalar'da Adalet hanındaki Cemiyetimiz merkezine müracaat 

ederek bu husustaki tescil muamelelerini yaptırmalarını ve aksine hareket 
edenlerin Belediyece cezaJandmlacaklarını ilan ederiz. 

Miss Drummond aleyhine şa -
hitlik yapabilecek yegane adam 
dostumuz Brabazon'du. Fakat 
şimdi o da ortada yok. Flush 
meselesinde neden Brabazon'u 
şahit olarak göstermediniz.? 

- Flush meselesi tamramile 
anlaşıldı da onun için ... 

Yale bir müddet düşündü, 
sonra dedi ki : 

- Acaba şu genç kız bize Kı
zıl çenber etrafında tenvir ede
cek malumat veremez mi? Ade
ta onu yanıma katip almak isti
yorum. 

Parr anlaşılmaz bir şeyler mı 
nldandı. Yale devam etti: 

- Evet, bunu biraz cüretka
rane bulacağınızı biliyorum. Fa
kat ·ben de zannettiğiniz kadar 
deli değilim Sonra yazıhanem -
de öyle çalınacak kıymetli şey
ler de yoktur. Bir kere kızı dai· 
ma g6zlerimin önünae bulundu
racağım. Eğer Kızıl çenber'le 
münasebeti varsa, muhabere fi -
tan ediyorsa, bunu öğrenmek 
benim için daha kolay olacaktır. 
Daha sonra bu kız beni çok ala
kadar ediyor. 

Parr güldü: 
- Demek bunun için kızın 

demin elini sıkmıştınız. ' 
- Eliyle ruhiyatını yokla . 

mak istedim. Elinden aklığım 
intibaa göre, bu kız meş'llm bir 
tesirin altında bulunuyor. Her 
halde kendi kendine hareket et
miyor. Arkasında birisi var. 

- Kızıl çenber mi? 
- Olabilir. Her halde gidip 

şu kızla görüşeceğim. 
Yale öğleden sonra Thalia' -

nın apartımanına gitti. Kapıyı 
açan hizmetçi, ziyaretçiyi kü -
çük bir salona aldı. Bir saniye 
sonra da genç kız, dudakların -
da tatlı bir tebessümle salona 
girdi. Ziyaretçisini tanıyınca: 

- Vay, siz misiniz? dedi, kor 
karım ki bana iyi iyi. nasihaltlar 
venneğe geJdiniz. 

- Hayır, bilakis size bir iş 
teklif etmek istiyordum. 

Genç kız gözlerini kaldırdı, 
müstehziyane: 

- Tahkikatınızda size yar -
dım için mi? Öyle olduğuna gö
re, demek ki bir hırsızı yakala . 
mak için, bir hırsız ,kullanmak 

-------------------------

. , 
.. 

7'ıli _76,em/i 
GIBBS 
lraş sahunu 
uarfi.en a.rtdc 

naztk cilt yoldur. 

lazımg•liyc:w:. Yoksa beni ıslaha 
mı çalı§acaksınız? Çok kimse .. 
ler bunu istiyor da ... 

Thalia piyanonun taburesine 
oturdu, polis hafiyesi ile ala.>' 
ettiği besbelliydi. . 

- Sahı Miss Drummond sıt 
niçin hm~ızlık ediyorsunuz? .• 

Kız . tereddütsüz cevap verdı • 
- Çünkü tabiatım öyle ... Da" 

üssirka dediğiniz hırsızlık has .. 
tahğına yalnız zenginler tutul " 
mazlar ya_. 

- Bari hırsızlık yaptıktaf1 
sonra, içinizde tatmin editrrııŞ 
bir his duyuyor musunuz? B~f1 
bunu yalnız merak ettiğim içıf'I 
değil, tetkik ettiğim bir mevztl 
olduğu için soruyorum. t 

- Oh, içimde geniş bir rah8 

lık hissediyorum. Küçük bir a: 
partımanım var. Iyi biı hizrrıet 
çim var, açhktan ölmüyorurl'l"' 
Demek lci zahmete de değivo:· .. 
Peki, ballil teklif etmek isted! 
ğiniz iş neydi, onu söyleyin~~~ 
Yoksa beni de bir kadın Po 1 

memuru mu yapmak istiyorı&a -
mızl 

[Arkası var J 
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VERESiYE SE:RiNtiK s!:!~r ~~~1!~~11 

rs1a 
""eYrnaniyede Hocalıamza malı. Ke-

rnekcisinan s. 5 yeni N o. lı 1 O odalı 
~Yavispaşa medresesi 

askoyde Keçecipiri malı. Kumbara 
c~d. 48 yeni No. lu bi rodalı ka-
tir ev 
lt~kiidarda Kef çedede m,lı. Haki
ba':let cad. Alımediye medresesi der~-

24 1,80 

36 2,70 

ne odası ,, 
Yukarıda senelik kirası ve muvakkat teminatı yazıh 

llıahaller 936 senesi mayıs sonuna kadar. kiraya \•eril
llıek Üzere açık arttırmaya konuh:puştur. İstekliler şe
l'aiti anlamak üzere her gün levazım müdürlüğüne mü
tacaat etmeli arttırmaya girmek için de hizalannda 
tiistenlen m~vakkat teminat makpuz veya m~ktubile 
beraber 16-5-935 perşembe günü saat 15 de daimi encü-
~nde bulunmalıdır. (İ) (2263). 

Sahası, Teminatı Bir M. 
IVı.murcWb- muvak- murab

baı { kate baı kıyınati 
l ı 1 

- . ----:- ---- ---

~ilkadada Yalı sokağın-
eski Banyolar çıkmazın-
4 M. yüzlü arsa 
aray yangın yerinde 70 
ve 1851 harita .. No. da 
m'-ı o yiizl\i~a 
agüıütlkde't>ebağzade 
. Fevaipaşa cad. 18-1 o 

'tada bir yüzü 9 metre 
S. diğer yüzü 1 metre 

300 67,50 3 

S. yüzlü arsa 26,40 23,80 12 
Yukarıda semti, sahası, mı1vakkat teminatı ve tah
in bedelleri yazılı B. ~alı aı salar satılmak üzere ayn 
h-ı açık arttırmaya koı:nılm1ı~tur. Bu arsalarla alakası 
tılarla satın almak h;t~5-renleı şeraiti anlamk üzere her

~lın Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli ,arttırmaya 
ttnek i~in ele hizalannda ya7ıh muvakkat teminat trak .. 
~ veya mektub>.Ie beraber ih~l~ gün~ olan 16-5-9~5 
eı şembe gtlnii saat 1 S de DaJ,ım Encumende bulunma
dır. (B.} ( 2262) 

Senelik Muvakkat 
kirası teminat 

Y bumunda Yectekciler köşkü so-
800 M. murabbaındaki çiroz 

tutnıa yeri . 20 
l\ kapanında Haci Halil Aktar ma-

ı.so 

'1lesi Kuru Çesıne sokak 8/10 . 
() . . 48 3 60 • 2 kat 4 odalı hane 7 
~ Ukanda semti ve senelik kirasile muvakkat te~matı 
. h mahaller 9 3 6 seııesi Mayıs sonuna kadar kir.aya 

et-ilmek ·· a&ık arttırmaya konulmuşdur. cu·b uzere ayn ayn .. h .. Leva2ım 
tt\ij 

1 olanlar şera1 ti anlamak uzere er . ~ k . . n 
~ diirlüğüne müracaat etmeli, arttırmay~ gırme k~ı 
~~ hizalarında gôsteril~ıı muv~k~~ t1etnın3~t 5 

~~ ~~ 
ııı a lllekt b 'l b ber ihale gunu o an - - ... - -
·~ttıbe .. ~ u 1 e era · ,. Encümende bulunmalıdır. 

günu saat 15 de :Oaımı (B) (25lCi) 
,........._ __________ -:-:::-=::::::-

Senelik Muvakkat 
İt" kirası teminat 
~ \tçUJt~arda San Musa mah. Yeni Hal 

9 b l'danınd b ka 12 O 'tiçijı.__ -. a S numaralı ara y . Hal . 
ttı~d 'PaZarda San Musa mah. enı 

120 
? 

1tuçii~1nda t numaralı baraka . H r 
~e)dPaıarda San Musa mah, Yenı a 120 9 
ltttçuknında 3 nunıara!ı baraka . H 

1 ltıe~daı:>aza:-da San Musa mab.Yenı a 120 9 
ltuc;Uk nında 2 nıınıaralı baraka . Hal · 
ltıe)da l>azarda San Musa mah. Y enı 

2 0 9 \' tıırıda 4 numeıralı baraka 1 
1 ~:ltarıda semti ve muvakkat teminatlan yazı ·i ~~

t~~ tesiinı . . . ·haren müşahare suretı e ı
tr1.~ \'eriıın t.~~ d,inden ıtı n açık arttırmaya konul· 
)"_"ldur ~ f.~ uzece ayn ar. n1 k üzere her gün 
"°"'a,_:' .1. alıb olanJar şeraıtı a ama . . 
lh..1'-:"&111 ~ud·· 1.... .. .. acaat etmelı, arttırmaya gır
~ iateb .... , ur ug~ne murd azılı muvakkat tenıınat 

'# -aıer de hizaların a Y 

Her hangi bir cereyan .prizine takılabilir 

Elektrik Vantilatörü 
Sayesinde istediğiniz kadar 

Serinlik Temin edebilirsiniz. 

SA Ti E'de 
12 AY VADE iLE SATILIR 

Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ 
Niçin teaır.ı fOphelt f Hat.,-at 61d0r0Q.C) 
mayi) ler tecrübe etmeli 1· Su kıymet• 
•iz ve tak11t mayll~r ne trataratı OldO· 
rUp sızı onları lz'acitından kurtarerı.r, ı.. 
.ıe de tehllkelerıne Harf• hıırıaye eder• 
ıer. Bu tesiri fUph_pll maylle':' kuH~n
mak bayhude bir israftır. Hu Z\.tr ve 
emniyetiniz için müslrren F L J T 
ısteylnlz. , Ft.:IT, bO'tbn l\afarata 
hakikaten ve ebediyen l)ldQrO r .• l,şk, ... ~ •.• 
yapmaz,ıaze ve latif ~okuludur. Slvah 
kü;a.kü ..-Uller rtial'm(i'r"uW\8lu:ıt :;" • 
tere dikkat ediniz. ~ WılMMtfLt'., 

.................... w. ...... .,,.. ..... 

makbuz veya me~ tubile beraber ~!1~ gü~Ü olan 
2i-5-935 pazartesi günü saat 15 de Daımı Encı.ııt\end~ 
oulunnıalıdıı. (B) (2530) ,.., • 

Emrazi Zühreviye hastanesi için lüzumu olan 75 x 50 
ve 70 x 40 boyunda iki tf',Jle kristal ayna pazarlıkla alı
nacaktır. İstekliler şartnameyi levaıım müdürllifünde 
görebilirler. Pazarlığa ~ek için de 2490 nu~arab.Ical!' 
nunda yazılı vesika ve 1 lıralık muvakkat teminat mak
buz veya mektubile beraber ihale günü olan 16-5-935 
perşembe g-:ınü saat 15 de Daimi Encüm~de bulunnıkh 
dır. lB.) (2602.) 

, 

Senelik Muvakkat 
kirası teminat · 

Arnavutköyünde Lutfiye mah. Kü
çük Ayazma· So. eski 12 No. ye-
ni 27 No. 2 k•th 3 odalı kagir ey. 48 3,60 
ArnavutJtöy Lutfiye Mah. ön So. 
yeni 7 /9 numaralı 2 kat 3odalı ka-
gir ev. 72 5,40 
Kapalıçarşıda Takkeciler IO, yeni 2 2 
numaralı dükkan. 24 1,80 
Yukarıda yazdı mahaller g 36 seneli sonuna kad~r 

kiraya verilmek üzere ayn ayn ıa'.çık ahtinnaya 1Con4T
muşdur. 'l'alib olanlar şeraiti anlamak ~eı;e her gün 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, arttxm1~.>'a 
girmek için de hizalannda göster.ilen muvakkat temınat 
makbw veya mektubile beraber ihale günü olan 
J0-5-9~5 perşembe günü şaat ıs de Daimi Ehcümende 
bulunmalıdır. (İ) (2525) .. 

Muhammen Bedeli Mu. Te •. 
Süleymaniyede Kirazlı Meseif · 
mahallesinde eski 9 numaralı 
!(i00azlı Mescit meqrew.:i. a11kaz~ 7 5 " Ş, 65 
Bebek1le Bebek cadd•inde Y"Qtt- .. 
m'~ baraka ankazı ' 9 O, 70 

Yukanda ~mti n mawkkat teminatı Y3Zıb iki ı:>arc;a 
ankaz ~~tılmak üzere ayn, aYrı açık arttırmaya ko,ıul· 
muşclur. 1'alib olarUar şeraiti anlamak üzere her gün 
Levv.ım Müdürlüğüne mür~caat etmeli ,arttırma.Ya 
girmek için de hizala(lllda gösterilen m\lvakkat teminııı 
makbuz veya mektubu ile beraber ihale günü ~n 
20-5-935 pazartesi günü saat 15 .de Daimt Encümen-
de bulunmalıdır. (İ) (2406) 

Sallpazarı, necatl Bey caddeal no. 
428 • 438 Tel. 44983 

Metro Han: 
:TUnel Meydanı, Beyo§lu Telefon: 44800 

Elektrik Evi : 
Beyazıt MUrekkepc;ller caddeal, Telefon: 24378 

Kadıköy: 
Muvakkithane caddesi, Telefon: 80790 

Büyükada: 
23 nisan caddesi. Telefon; 58 • 128 

Üsküdar: 
·Şirketi Hayriye lakeleal. Telefon 80312 

TAKSIM'DEKi 
SERGiYi ZiYARET EDiNiZ 

Devasız bir dert mi? 
HA YIR BiRKAÇ KAŞE 

GRiPiN 
ile geçecek şiddetli bir 

baş ağrısı 

GRi.PiN 
BOTON

1 

lSTIRAPLARI DiNDiRiR .1utim ecıaaeler. 
Dlf, Sinir, adele bel a§rdarını U9Ut· baluaar. 

mekten mutevelllt Ancı ve aızdarı ke- Fil,~~!. ,5 
aer. Grlpe nezleye kartı çok mUeaalrdlr ·._ ____ .... 

G R • p • N,. lladyolia Diı macunu fabrikuımn mGt~• 
1 1 • kimyaprleri tarafından imal edilmektedir. 

Karta\ Ma\müdür\üğüncl~n:~ 
"M~ Mevkii Cinai Milltenti18tı 

Peadik Camhkta..Demir Abpp ICötk Alt Xat bır 
)'olu kenarında oda bir kiler 

bir liela üst ut 
etrafı koridor vir 
sandık odası bir 

, heli. 
Yukarıda yazılı köşk 1 Haziran 935 ten itibaren bir 

sene muddetle ican açık arttırmaya konulmuştur. İstek
lilerin ihale günü olan 27-5-935 pazartesi günü saat 
iZ de Kartal Malmüdürlüğüne müracaatlan. (2667) 

ommııun1111u 
15 M•ı••bl ~ıkacak olan 7 No. lı 

YARIM AY'da 
air NAZIM· HiKMET: Çok canh ve en reni bir fiiri ile; 
SUAD DERViŞ 

NACiSADULLAH 
Çok kuwetll bir• ma• 
kalelerl ile M•hum 
Kemal Ahmet hakkında 

Nlzamecldln Nazif ~ıkan bir ıuııa, cevap 
veriyorlar. 

Yarım A Y'ın bu fevkalAde sayısını mutlaka okuyunuz. 
lllWllDTllllHIUllMIAllHHlll 

Mukaddema OrtakCSy Pottakılpafll çiftliği 10bğı 27 numaralı hanede 
mukini iken balen ~etılhı meçhul butunaıı Karabcte (Beyker firketinde 
muhasebeci) f 

Iıtanbul lkinci lcra Memurluğundan ı 
Emniyet Sandığına rehnetmek ıuretile mezkQr Sandık idareafn~en 5·1 l· 

929 tarih ve 32155 numaralı aenet mucibince ilti.kru eylediliniı yirmi iki 
liraıııİı tesviye edilmemeli huebile meblağı mezbur borcunuaun yüzde de
m faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve muarif yek~u~dan 
ybde ki buçuk muamele verıiai '" muarifi icıai,.e ile maan tahlili h ıu. 
IUD t · • .-.... da buft bulunan bir altm aut maa kordon. icra ve un anını •uuıun mer . a..ıs.. da· 
lf1b Kanununun 145 inci maddeatne tevfDam paraya çevrilmeıı ~· ır~ 
ye müracaatta bulunan alacaklı mukar Sandık idaresi tarafıddan ~ep edd. 
meai üzerine olbaptaki madcfei anunlye dairesinde tandm ve berayi teb
lil mübatirine tevdian tarafının ıCSnde~ilen ödeme emri zabrma mübaşirinin 
vermit oldutu mqruhatta mesk6r mahalde ibmet etmecf.ğiniz biJdirilmit 
olmaaına mebni tebDptr mWrtufyenfn bir ay müddetle ilanen tebliği ta· 
Jrarrllr etmif ohNkla tarihi llindan itibaren 9;i4 - 2790 doayı numaraaiJe 
müddeti mua11enei mukare sarfında icranın durmasını mutazamnun pfaht 
qya tahriri olarak bir itirazı kanuni ıerd veya borcunuzu eda eylemediği· 
nJs ukdirde mOddetl mukOrealn hitamını milteakıp berveçhi talep merhun 
m-ilcevberatmmn paraya çevrilmesi huıuıundaki muamelatı icraiyenln cı· 
yabnmda infenna iptidar kılınacağı malOmunuz olmak ve bu huıuıtalri 
Neme emrinin teblifi mak•mma kaim bulunmak üzere keyfiyet llAaeıı ~ 

, lll lahmr. (2647) 

,.. 

• 
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u-<Jene4İzde bir FRIGI DAiR E 
. allıCOJMuuz ! 

~ . 

ARTIK 
ÜZÜNTÜNÜZ 
Sona Ersin 
Senelerdenberi gözü
nüzde tüten bu sıhhat 

kolayhk aletine 
nihayet kavu
şacaksınız! 

Şimdiye kadar özlediğiniz "F R i G i DA i RE,, soğuk hava dolabı bu sene yuvanızı şenlen
direcektir. Yalnız 10 liradan ibaret olan ilk taksidi ödeyerek siz de bir F R i G i DA i RE 
alabileceksiniz. (40) mumluk bir elektrik ampulünden daha az cereyan sarfeden 
F R i G i DA i R E yuvanız için sıhhat kaynağı olacaktır. F R i G i DA i R E dünyada bir 

tanedir. FRiGiDAiRE markasını taşımayan soğuk hava dolabı hakiki FRiGiDAiRE değildir. 

RL r r 
~ rstanhul (Galata) - Ankara - izmir . 
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Son günlerde havalann birdenbire değişmesi yüzilnden kendimi 
dehtetli üşüttüm. GRİPE yakalanmıştım. BAŞIM, DİŞİM, BELİM 
her tarafım ağrıyordu. Şu gördüğünüz NEVROZIN'den aldım. 

.!Jbir ••no.ı v• but. ıaı al alh. v z İ 
3581 

En büyük sergilerd• 
18 diploma 48 madal· 

ya kazanmıştır. 
Böyle güzel dişler yalP1t 

RADYOLi~ 
kullananlarm 

dişleridir. ~ 
Diş tabipleri diyor" . ~ 
"Dişleran ve ağzın sıbbatl ,l' 
bah ve akşam günde 2 d tıi~ 
dişleri temizlemekle k• 
dir.,, 

Raciyolin, bilkimya saf kalayh tüblerdedir-

da~st=anbul birinci iflas memurluğun- • M A 
8
. A g=--y l 

Müflis Alaçamlı (Hacı Hüseyin- 1 

zade) Nadirin yanan iflb dosyası ye- r ,. 
nileneceğinden alacaklıların 29-5-935 S P A R T O 
çarşamba günü saat 14 de ellerinde 
bulunan evrak ve vesaik ile ve vekil 
olanların vekaletnamelerile birlikte 1 

m emuriyetimize müracaatları ilan 

1 
olunur. (11 518) 


