
BUGÜNDEN iTiBAREN 20 SAYFA 

16 
MAYIS 

PERŞEMBE 
1 9 3 5 

...,... Sayısı 5 Kuruş IS TAN BUL Telefon { 

SAYI 24 3327 
Onbır ncı Y 1 L 

Sahıb ve 

Başmuharrırı 

MAHMUD SOYDAN 

2 İncıdc : 
nVeSa ı! rsu@jo N . ~u:uilf~~: Ordumuza Gü 

3 unrude: 

~ iıncuıte: 

S irciı:lc • 
6 1ııcıda : 
' ını-ıtJe ; 

8 ınc de : 

9 uncuda • 
10 urıcurJa; 

11 irıcid • l'> • c • 
<- ını-ide : 

13 ıınrude: 

14 ı ncııdc; 

:s 1ncıde · 
G ıncıda : 

11 •nc idc ; 

Peyami Safanm fıkrası -
Şehı r haberleri - Ne der-
sın· z ? . . . 
Ank ara muhabirlı:_rımı~ın 
telefonları - Ac~ 0~~u 
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Yunanistanla 
'I'icaretimiz Ve 

akas Bonoları 
[ Atina Hususi Mu
hi}b.rımiz eııdiriyor] 

Atin•, 10 Mayıs 

İstanbuldan ayrılırken, ya
tııında çıkarabilecefim para için 
tlıüracaat ettiğim yerden, bera
berimde götürmeme müsaade 
<!dilen meblağ arasına 7500 
drahmilik bir takas bonosu al-

- blJ.fı~"117.ım~cldi2'i söyl~ndi 
{lildi. Ben, o tarihe gelene ka
Qqr takas bono:sunun ne oldu
tunu işitirdim ama. bilmezdim, 
>'üzünü bile tönnemiştim. Ara
dık, t~radık ve nihayet bir dost 
'-'asıtasiyle bulduk. Bu takas 
bonosu şu imiş: 

Türkiye ile Yunanistan ara
sında ti c a r e t münascbetleô 
\tardır. Fakat her iki devlet de 
hudutlarını kontenjan duvarları 
Ve memnuiyetle örmüşler, kapa
tlıışlardır. Yalnız anlaştıkları 
<lcvJctlcrle o da takas esasına 
dayanarak ticari mübadelelerde 
bulunurlar. Takas bonolan da, 
bu esası gfıya tanzim eden bir 
"asıtadır. Giiya diyorum, çünkü 
ben İstanbulda 7500 drahmilik 
takas bonosunu 7 3 liraya almış
~1111. Beraberimde getirdiğim bu 
d.~noyu Atina bankasına götür
cl um ve oradan trak .. diye 7 500 
cı'..ahrni al.dım. Sonra .bir düşün
d Um ve hır hesap ettım. Banka
l an 100 drahmiyi, istanbulda, 
h 20 kuruşa defiştinnişlerdi. B_u 
ll esapıa 7 500 drahmi 90 lira hır 
bara tutuyordu ve ben istan-

Uld ' · "k ta a 73 lira vererek aynı mı·-
b. r drahmi irin burada 90 lira •r ~ . 
,., Para tutuyordu ve ben Is"'nb , . 
lllik Ulda 7 3 lira vererek aynı 
lira. tar drahmi için burada 9.0 
&ey ~lrnış oluyordum. Bu hadı
lll 

1 ılk A tina mektubumda yaz-
ış v h .. 

bu h e arrct etmiştim .. B.u~.ı:n 
tenrn~Yretımin sebeplerını og-
~eldi ~~ oluyorum, çünkü buraya 
lçind~1~ ••• gün_denberi ~afan~m 
ele d buyuk bır sorgu ışaretın
Oldu ~ran bu meseleyi, yapmış 
t\eti gu!ll tetkikler ve tahkıkler 
h cesınd 'b' . l'.laı. e halletmiş gı ıyım. . "lnıı 

1 ~ nıct·d anlatacağım. Yanız. 
llıik ~·en söyliyeyim ki ekono
l'tıa"ı ır Yazı okuyacaksınız, kız-
1.. J nıı b a· -· 'ada.r b . .oen, elimden gel ~gı 
ill)Jı.Yac ~ Yazıyı sizin ve benım 
l'tıağa al{ırnız şekilde sade yaz-
. Çalış tını. 

l'urıt· • 
ph~la.n .~eden Yunanistana ya
ııh ı•ıra 

1 • ass cat son senelerde ve 
, 931 ~~son aylarda azalmıştır. 

ında o "k· . ı· n ı ı mılyon ıra-

[ Arkası 7 incide J 
Fikret ADIL 
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z ~t~::n~e~i~ .. ~~~:c~~~·Lc17:;. ? esimler Dehşetini Anlaiı!]Or 
muhacirleri, san~i ~İzim ~'!nı~ız"a, 
dilimize yabancı ımışler eıbı,. k_uçuk 
görür ve medda~lık .e~mek ıçın cf e 
_ sanki marifetmı§ gıbı! - muhacır
lerin konuşmalarile, dillerile _alay 

.. 
Kurultayda 
Receb Peker'in 
Yeni Söylevi 

[KurultayJ dün mİir' kaşalar oldu. 
Bakanlarda ı çoğu söyl,.vler verdiler. 
Bütün bu .,fsil:itı 7 inci son dakika 

sayfa'>ında bula ... ksı.Jz.} 

Karsta Yeni Sarsıntı 
Digor Beşik Gibi Sallanıyor, 30 
Köyde Yıkılmadık Ev Kalmadı 

Kars, 15 

Digor çevresinde yer teprenmesi aralıklı olarak bazen şiddetli, 
hazan hafif olmak üzere mütemadiyen devam etmektedir. Digor 
mmtakası beşik gibi geceli gündüzlü sallanmakta ve derinden 
korkunç sesler gelmektedir. Otuzu mütecaviz köyde tek tük kal
mış binalarla duvarlar sarsıntının şiddetinden yıkılmaktadır. 
Di~orun üzerindeki bir tepe 15 metre genişliğinde ayrılmıştır. 
Kıraç yerlerde sular çıkmakta ve bazı sular kaybolmaktadır. 
Yorulmak bilmiyen vilayet yardım kollan bütün yardımı yerinde 
yapmaktadırlar. - (A.A.) 

ırakta isyan 
Uçaklar Azıyanları 
Bombardıman Ettiler 

Berlin 15 (A.A.) - Alma.ıı • 
telgraf aJansmm Bağdatta~. öğ- l 
rendiğine göre, orta Frat bolge
sinde (mıntakasında) bir azma 
(isyan) çıkmıştıAr. Kral. b~ çev~.e 
de savaş hali ılan etmıştır. Hu
kiımet kuvvetleri azmayı bastır 
mağa çalışmaktadır. 

el ·.. Bilmeyiz ki muhacırler, e erı.... k d . 
vaktile ta Orta Avrupaya a ar gı-
derek şehirler değil, kıt'alar fethet
miş eaki Türk ordularının Jümdar
ları, düşman önü.nele son.~na kad~ 
çarpışan en temız, et: oz;, en mu
kemme/ Türk hanlarıdır. . . 

Muhacir, bizim memleketrmızde, 
bence, bahtsız adamın en yakışık 
alan lakabı ve aslına daha muta
bık bir tariİ istcneniz, ~deta sef'!
letin firmasıdır . , 1uhacır,w terket~ı
ğimi:z. topraklar cı ·raktıgımı:z. mıl
)'onlar ve mil) ') tr mikyas~nca, 
0 yerleri bugün idare edenlerın ne 
namus, ne yaşayış, ne mal hak~ı, 
hiç bir halt tanıma?:an zor ~e zalım 
idareleri altında gunden gune aza
larak neailleri dahi kurumağa baş
layan lelaket:z.eclelerin adıdır. 

Ra:grad meznrlığı hadisesinde, 
aanki ben farkında değ ·~mişim gibi, 
arkama ıakılmıı çok :eki Bulgar 
sivil polialerini pefimden idediğim 
yE:re sürükleyer~k Raz;graJ kasaba 
sına girdiğim zaman, muhacir de
nilen zavallı ile, yığın halinde, ya
kından temas etmek fırsatını bul
muştum. Onlann g miı omuzları, 
sağlam gövdeleri, çınar boyları ve 
başlanndaki burma aarıklarile ba
na eıhi Yeniçerileri hatırlatan gö

w ·: ~ kabartıcı manzaralan kar§mn-
uır u ........ -1 :r-r- ırı:ataım • .uuyutt 

• :arad ctımiinin avlu•una toplı
yarah lotoğralilerini cldıiım vakit, 
h•r birinin bir ite/ime veya bir cüm
le söyliyerek, lakat hepsinin bir
den anlatmak istediği ayni derci, fU 
idi: 

- Toprağımızı ve hayvanımı:zı 
elimizden alıyorlar. Geriye kalanla 
yaşamamı:zı imkansızlaıtırıyorlar. 
Böyle olunca, bize ya mutasarrıla, 
polia müdürüne, garnizon kuman
danına arabacılık etmek, yahud as
kerlerine su taşımak kalıyor! Si:zin 
anlayacağınız: yavaı yavaş, fakat 
öldürüyorlar I 

Bulgari&tandaki Türkün hali bu 
idi budur. Romanyada gördüğüm 
Tii.~kün hali ise çok farklı değildi, 
değildir. Bir gün Köstence rıhtımın
da neleri var, neleri yoksa önleri
ne' katıp gelen muhacirlere, niçin 
topraklarını bıraktrklannı aorclu
ğr•-· zaman, kısaca fU cevabı veri
''r :::rdı: 
. - insan gibi yaıamak için! 

Fakat biz; yanıbaıımızdaki top -
' b • raklarda aürüp giden u ıç acuını 

gidermek için, biz ne yapıyoruz? 
Muhacirleri getiriyor muyuz, yer
leştiriyor muyuz, kurtarıyor mu
yuz? 

Resmi ifadeler müsbettir. Müs . 
bettir ama, ben o muheıcirlerin 
kaynaklarından daha yeni gelmiı 
olmak itibarile size temin edebili
rim ki, yapılan şey, yapılması lazım 
gelen şeyin yüzde onu değildir. 

Gazetelerde okudum: Bir veka
let ihdaa edilecek, matbuat o veka
lete bağlanacakmıf. Güzel. Fakat 
acaba onun yerine, başlı başına, 
iki mflyona yakın muhaciri, insan 
emeğini bu memlekete kazandıra
cak bir vekalet d ha ihdas edilse, 
daha yerinde, hatta daha güzel ol
ma~ mı? 

Ali Nac· KARACAN 

Hükumet azıyanların tutun -
dukları yerlere yapılan uçak 
t>omban~ımanmm bekle.nen e.t 
keyi (tesiri) e-öster111g::11 veba · 
11 azı gruplarının silfıhlarım bt· 
:r;.ıktığım ve tar .. .ftarl~~rm? ~~ç
makta ı;lduklannı !J ~~c1nmıştn 

Lavrens hasta? 

Londra, 15 (A.A.) - Albay 
Lavrensin durumu kö~üdür. Ka 
fatası çatlamış ve beyı.n. s~rsıl
mıştır. Günlerce kendını bılme
den yatması ihtimali vardır. 

Kaçırılan 
Çocuk Yoktur 

Londra, 15 (A.A.) - Dorset 
konduğunda bir motosiklet ka
zası ile ağır yaralanan albay 
Lavrens, 48 saattenberi baygın 

yatmaktadır. ırak krah GaziyUlevveı 

Vali Vekili izahat veriyor 

Hemen her gün, şehrin birçok 
yerlerinden çocuk babalan ga -
zetemize telefon ediyorlar: 

- Çocuk hırsızları türemiş, 
diyorlar, çocuğumuzu korkusuz 
mektebe gönderebilir miyiz? 

- Hırsızı bizim taraflarda 
görmüşler. 

[Arkası 7 incide] 

ı)kapıda bir eve yılchrım düştü. Bu hadisenin bütün miiheyyıç 
s.'.ıhnelerini bug ün 6 mcı savfada okuyacaksınız Resimlerde gö
rulenler şunlardır: Ev sahibi Nezir hadiseyi anlatıyor - Yıl
dırımın girdiği ve dolaştığı yer - Yıldırım geçerken pişen yu-

murta - Yıldırımın delip geçtiği sahanlar, taslar ... 

M OliNi ... A E 
Mussolini ayan meclisinde ı Sekiz, dokuz yüz bin arasın. 

Fransanm, Ingilterenin Habeş daki bir .k~vvetin güv:nim_izi 
1 · trafmda bir müdaha- 1 korumak ıçın yeter oldugu fık-mese esı e . d . 

.. 1 • rın eyım. le yapmadıklarım soy emış ve . .. • . . . 
d . . k' _ Sıze Suel hır gudıyı açıklat-emıştır ı. d ·· ı· h"I" · · _ Af 'k ma an soy ıye ı ı rım kı bizim sa 

- Avrupada, dogu . .n a- vaş endüstrimiı bir çok a Jar -
smda çıkabilecek fena ıhtımal- dan heri tam biı verimle ~ahş
ıere karşı, ihtiyatta hazır duran maktadır . 

1912 smıfmdarı baş.k_:ı 19 11 l3, Mussolinin nutkunun mühim 
14 sınıflarını da sılah altında noktaları ve bu husustaki diğer 
bulunduracağımızı bir kere da- telgraflar beşinci sayıfanuzda • 
ha teyit etmek isterim. .dır. 
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SON BiR DiLEK 

Geçenlerde, l:unir 11e ldanbul 
falebelerinden aldığım mektuplar 
Ü3'crİne bu sütunda yazdığım lık -
Taya Sayın Kültür Bakanı dün ce • 
vab ııerdi. Matbuatın iıaretlerine 
gösterdiği yüluek alakadan dolayı 
kendiaine içten tefekkür ederim. 
Biz o satırları yazdığımız. sıralarda 
Kültür Bakanlığı da Hukuk fakül
tesi talebesinin işkillerini gideren 
direktifi rektörlüğe göndermiş bu • 
lunuyormuı. Bunu da he<m Türk 
kültürü, hem de talebe hesabına ae
vinçle öğrenelim. 

O yazımda esasen prensip nokta· 
ından Bakanlığın haklı olabilece

ğini, fakat talimatnamelerin hem 
ııh şık değiıerek, hem de pek geç 
mekteplere bildirildiğine işaret et • 
mek iaetmİftim. Netekim, JHk de. 
ğerli Kültür Ba!ıonının "Tan" mu
habirine dünkü beya."tatı üzerine 
birkaç liae talebesi idarehaneye 
geldiler ııe ellerind- bulunan Rea
mi Gazeteyi göst•rerek dediler ki: 

Dün şehrim;ze, konferans vermek için bir faşist profesör ge'di - Seviyet Rus artistleri Güzel San'aflar Akade· 
misini gezdiLer - Bulgar rahipleri geldiler - Ziraat Odasmda Ada Çiçek Sergisi için toplanb yaplldı 

Vapurculuk 
Şirketinde 
Gürültüler 

- Talimatname altı ay evııel ha
zırlanmq olabilir. Fakat Renni Ga- Vapurculuk şir.keti idare mec 
zetenin 9 Jllincikcinun 1935 sayısın- lisi, dün şirket merkezinde gü
Ja çıkm?§tır. Maarif ;darelerine ııe rültülü bir toplantı yapmıştır. 
oradan da mekteplere tebliğ için Bu toplantıda bir kısım şiııket 
aradan geçmesi laz.ımgelen l'amanı 
Ja buna ilôııe eder.seniz müddet iki bissedarlannın idare meclisine 
aya iner, yani ders yılının sonlarına verdikleri takrir görüşülmüştür. 
düşer. Bu kadar kısa bir zaman Şirketin idare meclisi reisi Ru
içincle yeni talimatnameye göre ha- şen, gerek dünkü toplantı, ge -
zırlanmak adeta imkcinsız.dır. Bu rek şirketin tasfiyeye doğru git-

• yetmiyormuş gibi Nüan aonlarına · 
Joğru gelen bir tamim üstümüz.de- tıği yolundaki neşriyat etrafın-
ki yÜkü büsbütün arttırdı. Kısa bir da bir muharririmize şunları 
zamanda üç 8ımfın ıilahi imtihan- ~öylemiştir: 
larından başka olgunluk imtihanla- "- Idare meclisimize bir kı-
nnı hazırlamak naaıl mümkün o -
lur? sım üyeler taralmdan verilen 

Verilen kararlann pek geç tebliğ takrir, bugünkü toplantıda görü 
edilmesinden doğan bu güçlükleri §Ülmüştür. Takriri imzalıyan 
Kültür Bakanlığının da inkôr efmİ· h · 
;yeceğinden eminim. ıssedarlardan bir kısmı içti • 

Uniııer.itelilerin kitaplanna ge • maa gelmedikleri gibi, birkaçı 
lince, her ne kadar ııerilen derde- da toplantıyı yarıda bırakıp git
rin notlan forma halinde basılıyor- mişlerdir. Bu yüzden bir karar 
sa da bunlar daha baskıdan çıkma· alınamamıştır. Fakat §Unu söy
Jan imtihanlara baılanml§ olduğu Iiyeyim ki, verilen takrir şirke
da muhahkaktır. Bcı VO%iyete göre 
Kültür Bakanlığın.::m . e mekteb tin esas nizamnamesi olduğu 
idarelcrile muallimlerden talebeye kadar Ticaret kanununa da ay
karşı bu yıla mahsu• olmak üzere kırıdır. Ve ancak umumi heyet 
biraz daha müsamaha beklemek, tarafından tetkikine imkan var
temhelliğin değil, mefTU haklann dır. Bunu da ya idare meclisi, 
müdahalesi he•abınc.: kaydedilecek 
bir hareket şa;yr.lmak icab eder. yahud da mürakıplar karşıla'ştı· 

racaklardır. Şirketin tasfiye edi 
Peyami SAFA leceği ve Ekonomi Bakanlığına 

-""""'~_,...,.b,.;;;:u~olda bir teklif yapıldığı hak 
Kıdem zammı ; ---,-?-· ........ Amir ... ·~ 

landır. Eski vapurlarını elden 
A 1 a c a k çıkarmadan iki yıl içinde üç ye-
M u a 11 i m 1 e r · ni gemi alan ve bunları serma • 

Bu yaz, kıdem zammı alacak, 
orta tedrisat muallimlerine ait 
listeler, alakadar mekteplere 
gönderilmiştir. tiç yıl geçip te 
kıdem zammı almağa hak ka
zanan, fakat listede ismi bulun
mıyruı muallimler, Kültür ba • 
kanlığma müracaat ederek iti -
razda bulunabileceklerdir. An -
cak, teftiş raporları muktazi o
lan muallimler bir yıl sonra kı
dem zammı alacaklardır. 

Ankarada On versite 
r Edebiyat fakültesi dekam pro 
fesör Fuat Köprülü Ankarada 
kurulacak yeni üniversite etra
f mda temaslar yapmak üzere 
hükumet merkezine gitmiştir. 
Fuat Köprülünün, Ankara üni
versitesindeki edebiyat fakülte
sine dekan olacağı kuvvetleş
mektedir. 
E 

" TAN " m tefrikası : 24. 

Erik Çiçekleri 
MAHMUD YESARi 

r 'Açrk, bol güneşli, ılık bir gü
neş günüydü. Yayan yürümek, 
açık havada dolaşmak bir zevk
ti. 

Ben, camekana bakarken, göz 
!erimde tuhaf bir ağırlık duy • 
dum, başımı çevirdim. Dükka -
mn kapısının önünde, açık baş, 
uzun boylu, paltolu bir ad~m 
durmuş ve sol gözünü bana dık
miş, bakıyordu. 

Sağ omuzunu kapı pervazına 
hafifçe yaslayarak rahat, sakin 
duruşundan onun ne bir müşte
ri, ne de mağaza işçilerinden ol
madığını derhal anladnn. O ma
ğazanın sahibi, "patron,, du. 

Geniş omuzlu hantal vücu -
dunda, iyi kesim esvaplarına 
rağmen, yongası alınmamış bir 
odunluk, hiç bir törpü, testere, 
rende ile inceltilemiyecek, incel
mesinin, inceltilmesinin ihtima
rı olmayan bir kabalık vardı. 

yesine ekleyen şirketin sıkıntı
lı §artlar altında bir de temettü 
dağıtması mı bekleniyordu ? 
Sonra umumi heyet mürakıple
ri ve Ekonomi Bakanlığı komi
seri tarafından daimi surette 
kontrol edilen muamelatta yol
suzluk bulunduğu iddiası da §ah 
si menfaatlerden hız alan dedi 
kodu/ardan başka birşey değil· 
dir. Şirketin, üzerine aldığı va
zifeyi olduğundan iyi yapmağa 
çalıştığım da bilhassa işarete. 
derim. Isnadlar.a verecek c"va • 
bımız yoktur.,, 

Hal kevleri n · n 
Aldıkları yeni şekil 

lstanbuldaki Halkevleri hakkında 
Parti idare merkezi tarafından mühim 
bir karar verilmiştir. Bu kıarar lstan· 
bul C. H. Parti idare heyetine tebliğ 
edilmiştir. Bu karar icabı olarak her 
kaza idare heyeti, kendi idareleri 

Fakat bakışları, vücudunun 
kabalığına nisbet kabul etmiye
cek kadar korkak, ürkekti. 

Benim, kendisine baktığımı 
görünce, kalın dudakları, yırtı
lır gibi oldu, gözlerinin şiş ka -
paklan oynadı, pıhtı yanakları 
katmerleşti ve yüzü penbeleşti. 

Kendimi tutamadım, gülüm • 
sedim. 

Ah, bu benim şimanklığım ! .. 
Zavalh, bunu bir işaret, belki de 
bir iltifat sanmıştı; sırıttı. 

O gün, çok sade bir manto 
giymiştim. Kumaştan, terzi ma
kasından ve dikişten anlamayan 
birine, mantonun kaça çıktığını 
söylemiş olsaydım, ya kahkaha 
ile güler, yahut beni çılgın yeri
ne koyardı. 

Sade, dümdüz bir manto giy
miş; ne şapkasında, ne eldiven· 
lerinde, iskarpinlerinde göz tır
malayan, göz yoran iddialı süs
ler olmayan ve kaldırımda du -
rup mağaza camekanlarını sey
reden, ilk alakalı bakışa gülüm
seyiveren bir kadın, fazla çekini
lecek bir mahlUk değildir. 

Demek ki mesele kolaylaştı. 

altında açılacak Halkevleri için bir 
program hazırlarnıılar. bir de bütçe 
taslağı yapmışlardır. Vilayet idare 
heyeti bunları tetkik etmiş ve Hazi
ran başından itibaren bütün Halkev
lerinin kaza idare heyetlerine bağla
nacaklarını bildirmiştir. Bu emir üze
rine şimdiye kadar lstanbul merkez 
Halkevi olarak tanınmış olan Halkevi 
de Eminönü merkezine bağlanacaktır. 
Eminönü Kazası Parti idare heyeti 
reisi Halkcvi merkezinin şimdiye ka
dar yapt:ğı işleri tetkik etmiş, buna 
göre bir de bütçe taslağı hazırlamış
tır. lstanbuldaki Şişli, Beşiktaş. Bey. 
oğlu, Şehremini. Kadıköy Halkevle. 
rindeki şubeler eskisi gibi çalışmala
rına devam edecekler, yalnız İstanbul 
Eminönü Halkevi, lstıanbul Halkevi
nin şimdiye kadar neşretmekte oldu
ğu (Yeni Türk) mecmuasını neşre 
devam edecektir. 

Beyoğlu Halkevi de daha fazla ıpo
ra ehemmiyet verecektir. Esasen Bey
oğlu Halkevi için eski Amerikan ku
fübü kiralanmıştır. Buradaki bütün 
tetsioattan istifade edilecektir. Bun -
dan başka bu kulüpte ıahne ve tiyat• 
ro salonu mevcud olduğu için temaşa 
subesine de ehemmiyet verilecektir. 
Yapılan bir istatistiğe göre lstıanbul. 
daki Halkevlerinin 9 şubesinde çalı
şanların mikdarr 15 bin kişiyi geçmiş
tir. Haziran başından itibaren yeni şe
kilde çalışacak Halkevleri semtlerde
ki faaliyetini daha fazla arttıracak • 
tır. Bilhassa muhtelif semtlerde genç
ler birliği, spor kulüpleri gibi münfe
rid vaziyette çalışan gençlik teşek • 
külleri de Halkevlerinde toplanacak· 
tır. Haziran başında İstanbul Vilayet 
Parti i&T ... ch,.vetinde bUtün kaza1,. ... 
ıa tıanıyc crırcısıta ......... ""' .... &4 ... -. ... ...,.;ı ... , ı va.1 
kanları le ube reisleri bir topbntı ya 
parak Halkevlerinin Istanbuldaki ça· 
lışması hakkında geniş bir program 
hazırlayacaklardır. Bu programda 
hem bütün Halkevlerinin çehşmalan 
arasında bir irtibat bulunacak, hem de 
semtlerdeki muhtelif teşekküllerin 
Halkevine nasıl bağlanacağı tesbit e
dilecektir. 

Talebe kahveha
neye gidemiyecek 

Kahvehanelerde boş vakit ge 
çiren talebe hakkında maarif i
daresi esaslı tedbirler almağa 
karar vermiştir. Bu hususta, bir 
kaç maddelik bir ceza talimatna 
mesi hazırlanıyor. Yazılmakta 
olan bu talimatname kayma
kamlıklar vasıtasile zabıtaya 
bildirilecek, zabıta memurları, 
kafivehanelerde gördükleri tale
belerin adresini alarak, mensup 
oldukları mekteplere verecek
lerdir. Mektep idareleri bu gibi 
talebelere şiddetli cezalar vere
cektir. 

Ona gülümsedikten sonra, 
bunlar, bir anda, şimşek gibi 
beynimin içinde zikzaklar çiz -
mişti. 

Hiç yanılmamışım. Kapının 
önünde duran hantal adam, sı -
rıta, sırıta, bana yol verir gibi 
geri çekildi ve elile işaret ede
rek: 

- Buyurunuz, hanımefendi, 
dedi. 

Bu, tek sözle onun, sesini a
kort ederek konuştuğunu anla
mıştım. 

Bu, nazik sesi, onun her za -
manki sesi ve bu söyleyiş onun 
her vakitki tonu değildi. 

Onun davetini hiç yadırga -
madım, içeri girdim. 

Mağazanın içi loştu, yalnız 
kasa taraf mda, beyaz cam aba
jürlu küçük bir ampul, gürgür 
yanıyordu. Beyaz cam abajur, 
tertemizdi; üstünde, tek sinek 
tersi, hafif bir toz tabakası bile 
yoktu. 

Abajürun temizliği gözü çe -
ker çekmez, dikkatim uyanmış
tı. 

O, kasaya yakın tezgahın ya-

Bir vapur 
Karaya oturdu 

Evvelki gün Bartın boğazı ö
nünde bir deniz kazası olmuş
tur. Çeken vapuru Bartın Boğa
zına girerken fırtınaya tutulmuş 
ve tehlikeyi atlatmak için A· 
masraya doğru sahile ilerlemiş
tir. Fakat bu defa ikinci bir teh
like meydana gelmiş, vapur ka
raya oturmuştur. 

Bunun üzerine en yakın sa -
hile bir tayfa gönderilerek im
dat istenmesi kararlaştırılmış • 
tır. Ne yazık ki bu tayfa da dal
galara karışmış ve boğulmuş· 
tur. Hadise hakkında fazla ma
lumat alınamamıştır. 

.. 
Bir ltalyan 
Profesörü geldi 
İtalyan mebuslarından ve Univer

site İtalyan ve Utin edebiyatı pro
fesörü Arturo Mapicati dün sabah 
Bükreşten ıehrimize gel .ıi!!tir. Profe. 
sör Marpicati Fıaşist Italyanın çok ta
ıunmış çehrelerinden biridir. Marpi
cati bugün ıtalyan klübünde Faşiz • 
min siyasi ve kültür bakımından ta· 
hakkuku mevzuuna <iair italyanca bir 
konferans verecektir. Dün kendisile 
görüştük. Dedi ki~ 

- Roma Universitesinc" bir türk
çe kürsüsü vardır. Ayni zamanda Na
poli Şark dilleri enstitüsünde de bir 
türkçe kürsüsü mevcuttur. Bundan 
başka profesör Rossi de arasıra Şark 
~~· ..... 1 ----- . . ~ teaır. ü'J'lüyenın Romada bir sanat 
enstitüsü tesis etmesi çok arzu olu • 
nur. Sovyet Rusya ile muntazam su· 
rette Kültür münasebatmda bulunu
yoruz. Bilhassa sanat sahasında biz
de yapılmış olan eserleri tetkik ediyor 
lar. Biz de Sovyct Rus:yoa~aki eserle· 
ri tetkik ederek istifade ediyoruz . ., 

Profesör Marpicati siyasiyattan 
bahsetmek istemiyor. Kendisine ltal· 
yan - Habeşistan ihtilafı hakkındaki 
fikrini sorduk: Bu bahi te biraz çe
kingen davranarak dedi ki: 

- Mussolini suU\ün en büyük mü
dafii ve dostudur. Fakat ltalyadaki 
İtalyan müstemlekeleri tehlikede bu
lunuyor. Bu müstemlekeler istila 
tehlikesine maruzdurlar. Bu sebeple 
uyanık bulunmağa mecburuz. Ben yal 
nız kültür i~lerile me§gulüm.,, 

Şirket. Hayriyede 
Şirketi hayriye yaz tarifesi ha 

zırhklarına başlamıştır. Geçen 
yaza nisbetle seferin çoğaltıl
ması kararlaştırılmıştır. Bilhas
sa Rumeli yakasına sık sık va
purlar işletilerek otobüs reka -
betinin önüne geçilecektir. Yaz 
tarifesi 1 temmuzdan itibaren 
tatbik edilecektir. 

nındaki iskemlelerden birini çek 
ti; bana, uzattı: 

- Oturunuz, hanımefendi... 
Mağazada, biri kız, biri er -

kek, iki genç tezgahtar vardı. 
Kız, doğuştan değil, gıdasızlık
tan sıska idi; yanakları soluk, 
dudakları soluktu. Yalnız göğ -
sü, tabiatin cömertliği sayesin
de kabank duruyordu. 

Kıvırcık kumral saçlı, kesik 
kumral bıyıklı genç, yoksulluk. 
tan, serpilemediği için kavrul -
muş ve çocuk gibi kalmıştı. 

Benim mağazaya girdiğimi 
görünce, onlar, oturdukları is -
kemlelerden kalkmışlar ve tez
gahlanna dayanarak emir bek
ler bir halde bakıyorlardı. Fa • 
kat "patron" un, bana, iskemle 
uzatarak iltifat etmesi, iki tez -
gahtann tavırlarını değiştiriver 
mişti; gözlerini benden, patrona 
çevirdiler. 

Ben, iskemleye oturunca, pat 
ron sordu: 

- Çay, kahve, bir şey emret
mez misiniz? 

Sadece yüzüne baktım. 
Mağazaya girdiğim zaman, 

[ ~ÜÇUK HABERLERi 

* Karacabey Merinoz yeti§tirme 
için Macaristandan 40 kısrak satın 
alııunıştır. Bunlardan yedisi dün şeh
rimize getirilmiştir. Bu iş için Maca· 
ristana giden Ziraat Bakanlığı Zootek 
ni mütehassısı Nureddin de yakında 
dönecektir. 
* Dün zabıta tarafından esrar ve 

kokain satmak ve içmekten suçlu o
larak muhtelif yerlerde 13 kişi yaka
lanmıtşır. Suçlular mevcuden ihtisas 
mahkemesine verilmişlerdir. 
* Arsıulusal Hıfzıssıhha komitesi

nin toplantısına iştirak etmek üzere 
Cenevreye giden Sıhhrat Bakanlığı 
Müste§arı Hüsameddin dün şehrimi
ze dönmüştür. Hüsameddin bir mu
harririmize, kcruıitenin ve Paristeki 
büronun toplantılarında bulunduğu • 
nu, dönüşte Romadaki Malarya mek
tebinde tetkikler yaptığını söylemiş • 
tir. Müsteşar, dün VilAyet Sıhhat Mü 
dürlüğünde meşgul olmuş, akşam tre
nile Ankaraya gitmiştir. 

* Denizyollan ve Akay idaresine 
alınacak vapurlar için vapur müese
sderinde tetki~atta bulunmak üzere 
ayrılan heyet dün akşamki ekspresle 
Avrupaya gitmiştir. Heyet doğru Ber 
line gidecektir. Berlinden sonra Hol
landa ve İngiltere tezgahlan gezile
cek, Avrupanın su şehirlerinde Yalo
va için tetkikler yapılaoak, bir ay son· 
ra dönülecektir. 
* Eminönü Malmüdürlüğündeki 

yolsuzluk tahkikatına dün de devam 
edilmiştir. Maliye müfettişleri, ilmü· 
haberler üzerindeki tetkiklerini he -
nUz bitirmemişlerdir. 
sı -:Zı:s"lvıayısüı 'toplanacaktır. 

* Çocuk Esirgeme Kurumu Emin
önü kazası Divanyolundaki merkez 
binasını tamir ett:irmeğe başlamıştır. 

* Baytar müdürlüğü aşım işlerini 
Temmuzun 1 S inde bitirecektir. 

* ViUiyet aygır deposu müdürü 
Abdülkadir ve Vilayet Baytar müdii· 
rü Etem, aşım istasyonlarını teftiş i· 
çin Çatalcaya gitmişlerdir. 

* Lehistan Mareşali Pilsudski 
için bugün dini bir ayin yapılacak, 
vali vekili de bulunacaktır. 

* Kendi kendini fesheden, Kadın. 
lar Birliği, hesaplarının görülmesi i
çin vilayete müracaat etmiştir. Birlik 
eşyasını Cumuriyet Halk Partisine 
ve parasını da Çocuk Esirgeme kuru
muna vermektedir. Hesaplar görül • 
dükten sonra eşya ve para yerlerine 
verilecektir. 

* Haziran başında kaymakamlar 
vilayette toplanaca::lardrr. Genel nü
fus yazımı için yapılan nümerotaj iş
leri gözden geçirilerr ' · eksikliklerin 
tmamlanması işi hakkında karar veri· 
lecektir. * Yalova t::.ıt ağaçlıarında böcek tü 
remiş, Ziraat memurları lüzumlu tet
birleri almışlardır. 

* Evvelki gece Rami taraflarına 

bana; ne aradığnnı, ne istediği -
mi sormamıştı; bunu sormağa 
lüzum görmemişti. Derhal is -
kemle uzatmış, adeta eski bir ah 
bap muamelesi etmişti. 

Şimdi de, çay, kahve ikram 
edivordu. 

6 dakikada, aklıma gelmişti. 
Giydiğim mantonun modası, da 
ha Istanbula gelmemişti. O, bu
nu, eski moda, yahut kenar ter 
ziler elinden çıkma uydurma bir 
şey sanmıştı. 

Kaldırımlarda durarak ca -
mekanlara dalgın dalgın bakan 
kılıksız bir kadına da, mağaza -
daki pahalı, ağır kumaşları, 
ipeklileri göstererek: 

Hangisini beğeniyor-su-
nuz? 

Diye sorulur muydu? 
Bir kere girmiştim; rolümü, 

sonuna kadar oynayacaktım. 
Hafifçe gülümsedim: 

- Teşekkür ederim, bir şey 
istemem. 

O, ayak direyordu: 
- Bir çay ..• 
Kimbilir hangi kirli ocakçı -

nın hazırlıyacağı bulaşık suyu 

Ne DersinDz 1 
ÇOCUK TEHLiKEDE! 

Bizd bir çocuk tehlikededir. 
4.m.a sanmıyonu ki; bu bir "Ço· 
·uk çalma" tehlikeai 1lsun ... 

Dünkü gazetelerde okuduk· 
öz.lerile gören arkadaşlarla da 
:>rüftük. Bir çocuk tramııay altıtı 

l.:ı. kalmıf... Olagan ıeydir. Heı 
ıüyük ve kalabalık ıehirde böyle 
azalar olur. Olmama!ı. Olmama 
ama dünyanın en Jü"gün dii · 

enli yerlerinde de böyle kazalar 
Jlur. Bizde kimi aılı, kimi aeyr•1' 
JÖrülen, fakat herhalde yılda bir 
kaç yüz cana mal olan bu kaza · 
lar hiç bir ana babayı, hiç bir el)l 

ttualandırmaz. da günün birinde 
ortaya çıkan (bir çocuk çalm.a) 
maaalı latanbulu çalkalar; halkı 
lııııkırtır; o dereceye kadar ki gii· 
nün birinde bir hırpani herifi ço· 
cuk çalıyor aanarak linç etmeye 
'ralkarlar. 

Söz.ün Joğnr.nı f11dur: 
Kaygusuz. ana babalar yelderı 

nem kapıp çocuk çalma masalına 
.:ıulak asa..:aklarına çocuklarını ao· 
kaklarda salma bırakmcuınlaT· 

Karaköyden Şiıliye, Maçkaya ka· 
:lar her tramııayın ardında eceli· 
11in ardından koşan onlarca çocuk 
görme% miaini~? .• Bunlara anaları 
babalan aahib çıkmıyorsa memle
ket te alaka.sız. görünemez.. 
Şehirde çocuk tehlikededir. Bu 

tehlike tramııay, otomobil altında 
uilme • daha fenası • hayatın 8ÜP 
rüntüleri ııe kirleri altında kalma 
tehlikesidir. Yokaa çocuk çalma 
fttthlikesi değil. Buna: 

Siz ne dersiniz? 

dolu yağmış, bahçelerde ufak tef ek 
ziyan yapmııtır. 4 

* Sarayburnu ile Salacak arasın • 
daki elektrik kablosu dünden itiba • 
ren tamir ediJmeğe başlanmıştır. 

* Karnero vapurile dün sabab 
şehrimize elli kadar Bulgar köylüsil 
gelmiştir. İçlerinde rahib ve rahibe 
de bulunan Bulgar köylüleri dün alc• 
şama kadar şehrin muhtelif yerlerini 
gezmişler, akşam üzeri limanımızdat' 
ayrılmışlardır. * Nist~lci "lth .,..::n.,ı.-ı.._,____ j .. ,i'" 
lacak atlı müsabakalara iştirak etıne• 
ilzcre Almanyaya gitmişlerdir. 

* Eski Terkoe Şirketi msfiye kO' 
misyonu başkanı Sadeddin Ferid, sa'/' 
lavlığa seçildiği için istifa etmiştit• 
Dün fevkalade olarak toplanan (::O' 
misyon, başkanlığa Mlinir Nigan se) 
miştir. Dünkü içtimada, Ekonomi 13'1' 
kanlığı namına Akil, Borsa komise'' 
liği namına da Hasan Tahsin bulutl • 
muşlardır. 

* Eıki Maarif Nezareti binası ff~' 
zirandan itibaren belediyeye geçıtı1f 
olacaktır. Burada fen heyeti müdiif' 
lüğU yerle~ecektir. Haziranda, binad~ 
bazı değişiklik ve tamirat yapılaca1' 0 tır. Belediye binanın bedeli olan 4 
bin lirayı taksitle ödeyecektir. 

* Dün sabah Maarif idaresind~ 
münhal bir daktiloluk için imtib11 ıl 
yapılmıştır. 40 lira ücretli olan b 
daktiloluğa 6 kişi girmiş•ir. Kimin V 
zandığı bugün belli olacaktır. 

* Liselerdeki imtihanlarda rııt1 ~ 
meyyiz olarak bulunacak resmi or

11
, 

tedrisat muallim kadrosu dışında 11 fi 
lunan kimselere tebligat yapılın~, 
için, dün Maarif Müdürlüğünd~. l" 
toplantı olmuştur. Mekteb müdıl~JS 
ri kendi mekteplerine ait mümeY!~ 
cetvellerini tasdik ettirmişler ve d 
almışlardır. 

gib~ çayı, kahveyi içemezdiıı'' 
öğürürdüm: •'( 

:- İstemem, çok teşeki>-V 
ederim. ·f 

o, konuşurken adeta sa~,, 
ile iğiliyordu. Bu, her ha1 ,-e 
kendi kendine yakıştırdı~ı ,,~ 
haylı uğraşıp etüt ettiği bır 
lan,, roliydi. il1e 

Benim kat'i cevabım Uzt\el' 
şaşırır gibi olmuştu. gerı c,9' 
paltosunun önünü çözdü ~e 8ır 
ketinin önünü de açtı, elini P ,re 
talonunun arka cebine attı 
bir paket çıkardı : 1sı' 

- Bir cigara da almaz ıl'1 
nız, hanımefendi? . 8" 

Uzattığı paket, hanıın cıg O• 
sı idi; bunu reddedemediı.11· 0ıı' 
benim cigaram1 yaktıktan : 
ra, bir tane de kendisi a~dı fıı~ 

- Şimdi, hep bunu iç.ıY0t'···. 
Kalın cigaralar, öksürtiıY0 et11!~ 

Ve cigarasmı, kirli Y3\etı~ 
bir ağızlığa taktı, her hare f'' 
de, ölçülü bir ağırlık va~dt·J19.; 
kat bu ağırlık, vücudürıt111 J{etı~ 
tallığmdan değil, her hare ttiG 
hesapla, dü§Ünerek idare e

9
r) 

dendi. (Arkası " 
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ATATÜRK Orman Çiftliğini 
Şereflendirdiler 

[ HususT Muhab r mlz bıldlriyor] 
Ankara l S (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Orman çiftli-

ğinin on ' ıI do··nümü milnasebetile bugün saat b~ş buçukt~ 
uncu y · h''kti ·1 ı ı bütün bakanlar, saylavlar, parti üyelen, .u met ı erı ge ~n ~~~, 

hususi müesseseler mümessilleri iki hususı trenle Orman çıf tlıgı-
ne gitmişlerdir. . . 

Misafiri Orman çiftliğinde yeni yapılan hıra fabrıkasmm ya-
nında hazı~ranan büfelerden izaz ediln~işler~ir. Bu davete t . nka-
ranın belli başlı şahsiyetleri icabet ~tm.ı!~erdır. . . .. 

Saat be buçuğa doğru Atatürk çıftlıgı şereflendırdıler. Surek-
li alkışlarfa karşılandılar. Davetliler çiftliği gezdiler. Geç vakte 
kadar çok iyi vakit geçirildi. 

••• 
Önümüzdeki HaUa Kamutayda 

Bütçeler Görüşülecek 
JA. nkara, 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Kamuta~ 
~ cumartesi günü saat on beşte toplantı;arına başlay?.cal. · 

tır. Bütçeler aynı günde saylavlara dagılacaktır. Butçe
nin Kamutayda müzakeresine bir hafta sonra başlanacaktır. 
Önümüzdeki hafta Kamutayda serbest meslek erbabının kazanç 
'Vergisi ve beyannameye tabi müesseselerin ayrıca maktu vergi 
vermelerine dair layıha ile bazı eşyadan alınacak isihlak vergisi 
layıhalarının müzakere edileceği anlaşılmaktadır. Müzakerelerin 
tııünakaşalı olacağı tahmin ediliyor. 

. •• o 
Kurultayda Peçe Ve Çarşafı 

Ankara, ıs 

Bu sabah kurultay üyelerine dağıtı
lan dilek komisyonu raporu büyük bir 
alaka uyandırmı§tır. 

Raporda, son günlerde bir ktsmmı 
ııra ile bildirdiğim birçok ehemmiyet.o 
li esas ve bahialer araımde peçe ve 
çarşaf ifine de dokunulmut ve den
miştir ki: 

.. _ Çarıafla peçeyi kaldıracak bir 
pre bulunması için Muğladan, Sinop
'"--=- ... l.c; ... cli'atıl,"W ~--komisvonun 
oldu. 

Türk:iyenin üçte ikisi köylüdür. O
rada çarıal peçe yoktur. Kalan üçte 
....... mühim bir 1a ..... da hu aönıaek
ten arynlmıt. çdanıfbr. Y • ,,_. laı
lanlar da hiç bir kanun eli dokunma
dan kaybolmaktadır. 

O halde kPlan ve bİ1' çokluk olma
yan bu peçe ile çar,af ın üzerinde yeni 
bir tedbir almağa lüzum var nudır?. 

Bunu kadınlarımızın kendi zevkle
rine, kocalarının ve babalarının sos
yallik zihnindeki ilerilemesine mi bı
rakmalıd:r? Yoksa mukezin küçük 
bir hareketile turada burada kadınlı
ğımmn yüz karaıı gibi görünen onlar 
çıkarılmalı mıdır? 

Komiıyonumuzun birtakım arka • 
daşları bu ;kinci görüttedir. Ve çar
taflı değil, ancak peçeli kadının ne 
idüğü belirsiz bir kılıkla sokaklarda 
dolaştmlmasının polis kanunlarile ya 

ba'kın:ı:~<ra.n:'itrhi'ıffiffiB K&i\~d\~ılf.rwi\ 
cak · Utün komisyon ve Parti hü
kQn kurumJannm kestirme bir 
barek-tile, yani hiç bir kanun yap • 
madan bunu baprmak fmklnında 

oy birliği yapmı§lardır. Büyük ku -
rultayın yüksek bilgisine değer bul

duğumuz belli ba~h dileklerimizden 
biri de budur.,. 

••• 
Parti BUyük Kurultayr 
Toplantılarını Bitiriyor 

f Ankara 15 (Hususi muhabirimiz bildiriyor) - Büyük kurul
tay yann 'akşama kadar çalışmalarını bitiremediği tak~irde son 
toplantısını cuma günü yapacak ve bu toplantıda genel ıdare he-
Yeti üyeleri seçilecektir. . . . . . 

Genel heyet üyelerinden ekserısının t.ekrar se~ı~.ecekl~rı ~u
lıakkak addedilmektedir. Genel heyete gırecek yenı uyelerın kım
l~r olacağı henüz tahmin e~ilme~ekt.edir: Seçilecek üyelerden 
bıri fırkanın genel sekreterıne, buro ışlerıne yardımcı olacaktır. 

••• 
Tatil Günleri Layıhası 

~ Ankara, 15 (Hususi muhabirimiz bil~~riyor) - K~utaya s~v
kedile t t•l ·· l · la"yıhasmın encumenlerde muzakere.sıne 
ba n a ı gun erı ,. h ·· 

şlanmıştır. Llyıha, bir kaç gün zarfında umumı eyette muza-
lcere edilerek kanun halini alacaktır. ••• 
Matbuat Ve Propaganda 
Bakanhğı Kurulmıyacak 

pı Ank .. habirimiz bildiriyor) - Bir matbuat 
ara 15 (Hususı mu . d ğ d -·ıd· A "e pr0 ' ıı - kurulacağı haberı o ru egı ır. n-

Cak m~~gand.~ bak~~ ~ırosunun genişletilmesi ve bütçesinin hiç 
o:llıazsa 2uOaOt bı. arl~sı a ükseltilmesi bir aralı~ ~üşünülmüş ise de 
bu .. ın ıraya y .... 1 ştır gun i · b ~ imkan goru ememı • 

A.nca~ın .. _unu ~.??mag~re matbuat idaresi resmi ilan işinin 
tan .. . • ogrendıg:me go ' d oldug· u gibi mukavele 
- ·· z m ni üzerine a 'mak tasavvurun. a . · · ' b' d ı 
··•Uddet· • · .. 1 telefon şırketetının yerme ır ev et 
o ı oıtmek uzere o an · l · h. h l. d . rganının . f'l 'thalitmın bır dev et ın ısarı a ın e ldar . geçmesme, ı m ı 

... esıne taraf tardır d 
h,._'Yladdi . k" 1 .ld d·lecek olursa yabancı memleketlere e 
-~tb ırn an ar e e e t 

Uat ateşeleri yollanacaktır. 

••• Polislerin Yeni Kıyafetle~i 
~ ~rıltara ıs (H • uhabirimiz bildiriyor) - İç Bakanlık l'Qlia ı_ ' ususı m . f d t tk.kl t .. _ -.ıyafetl · .1 k eni şekıl etra ın a e ı er yap ır-
~lttadır erıne verı ~e Y .. b. polis kıyafet nizamnamesi 
~ı.na· Alınacak netıcex_e gore ır 

taktır. 

ÖZTÜRKÇE 
BIRl~CI LiSTE 

1 - Hakim (Souveraine) - E 
gemen 
Hakimiyet - Egemenlik 
Misal: Hakimiyet Mille . 
tindir - Egemenlik Ulu . 
sundur. 

2 - Müstakil - Erkin, Bağın-
SIZ 

İstiklal - Erkinlik, Ba
ğmsızhk. 
Misal: 1 - Biz müstakil 
bir milletin çocuklarıyız 
- Biz erkin bir ulusun ço
cuklarıyız. 

İstiklal mücadelesi - Er
kinlik savaşı 
2 - Müstakil mebuslar -
Bağınsız Saylavlar 
Türkiyede mahkemeler 
müstakildir - Türkiyede 
Hakyerleri Bağınsızdır. 

3 - Sanayi - Endüstri 
Sınai - Endüstrici 

4- Hür (T. Kö.) - Özgen 
Hürriyet (T. Kö.) - öz. 
genlik. 

5 - Serbest - Özgür 
Misal: Serbest mıntaka
Özgür·bölge 

(Not: Gazetemize gönderilecek 
yazılarda bu kelimelerin osmanlıca
lan kullanılmamasını rica ederiz.] 

------------------' Mübadillerin 
Bor~ları 

Matbuat 
Kendisi de matbuata yaban

cı olmıyan ve tahsili ve bilgile
ri bakımından da memleketin 
en ileri gidenlerinden birisi olan 
iç Bakanı Bay Şükrü Kaya'nın 
teşebbüsü ile yakında Ankarada 
bir Matbuat Kongresi'nin kuru
lacağı malumdur. 

Kamusal bakımdan, bu gibi 
kongrelerin çok faydalı olduğu
nu ötedenberi söyleyip duruyo
ruz; fakat matbuat gibi kendisi
ne "Dördüncü kuvvet,, denilen 
bir kurumla alakadar olduğu 
için bu kongrenin hususi bir 
kıvmet ve değeri vardır. 

·Kongrenin başlıca mevzuu ne 
olabilir? 

Bizce, başlıca mevzuu gene 
matbuat olmalıdır. Yani Türk 
matbuatını bugün düştüğü yer
den kaldırıp ona layık olduğu 
yeri vermek olmalıdır. 

'türk matbuatı bugün kuru
muş. cansız, meyvesiz bir hale 
gelmiştir. 

Onun bu hale gelmesinin se
bebi nedir? Sebep iki türlüdür: 
Yakın ve uzak. 
Yakın sebep bugünkü Matbu

at Kanunu'dur. Bu kanun Türk 
matbuatın anefes almak imka
nını vermiyor. Matbuat yalm.! 
memleketin yaşayışı ile alaka
dar olduğu takdirde, feyizli ve 
canlı olur. Bu alaka ise bir yan
dan memlekette olup biteni kay
detmek ve öteki yandan da ek· 
sik veyahut iğri görünenleri 
göstermekle olur . 

Halbuki bugünkü Matbuat 
Kanunu bunun hiçbirisine yol 
vermıyor. 

SiYASAL KONUŞMA 

Kongresi 
savaşında önderlik ederek onun
la birlikte yoktan var olmuş
tur. O, ulusun ta kendisidir. O 
vaktinde ulusa istediği rejimini, 
istediği şekli kabul ettirebilirdi. 
Ve bu yolda kendisine teklifler
de vaki olmadı değildir. Fakat 
o, bu teklifleri şiddetle reddetti
ği gibi - bütün rejimler; ve. şe
killer arasında cumhurıyetı ve 
cümhuriyetin mesnedi olan Te.ş
kilatı Esasiye Kanununu tercılı 
eyledi. . 

Hürriyetin mahzurları kendı: 
sine arzedildiği zaman herkesı 
bu yüksek vecize ile susturan 
gene cümhuriyetin banisi değil 
midir: 

" Hurriyete karşı konulacak 
tek silah yine hürriyettir!., 

Demek ki bu hürriyete behe
mehal alışkınlık bir ülküdür, ve 
bir ülkü olarak kalmaktadır. 
Teklerin göstc rebilecekleri taş 
kmhklar - onun tahakkukuna 
mani olamaz; bilhassa meydan
da kuvvet ve kudretini yukarda 
yazdığnnız bir hükfunet var 
iken ! 

öteki taraftan Tiirk fertleri 
de artık on sene bundan evvelki 
gibi değildirler. Bunlar cümhu
riyetin erdemlerini gördüler, 
memlekete uluslar arasında hiç
bir çağda göremediği şan ve şe
refle dolu yer temin eylemiş ol
duğuna şahit oldular. Sonra on 
senelik talim ve terbiye de boşu
na gitmedi. En cahilimize ka
dar herkes bugün biliyor ki mu
kadderatı cümhuriyetin mukad
deratına bağlıdır. ve binaena
leyh herkeste kendi ihtiraslarını 
susturmak, şahsi emeller ve ar
zularım cümhuriyetin faydası 
için feda etmek kabiliyeti art

KOL VE KOLTUK 
Koltuk ;;tetleneri hoıuma gitmez. 

Çünkü: 
Küçük iken düğüne gider; koltuk 

seyrederdim. Baston yutmuı gibi 
dimdik duran ve koltuğuna aldığı 
gelin hanımc o.1beı ayak merdiven
den çıkaracağım diye renkten ren
ge giren damad beylerin hali hiç 
hoşuma gitmezdi. (Galiba cnun te
siri olacak ki; hôlô bekarım). Bü
yüdükten sonra da koltuk denilen 
ıeyin güç eriıilir, etrafı kalabalık 
bir nesne olduğunu gördüm. istek
lisi o kadar çok ıeye varmak için 
dövüımeyi hiç göze aldırmadım. 
Tiyatrolarda, sinemalarda ise en 
pahalı yer olduğu için yanaımak is
temedim. Birinin koltuğunda ge • 
çinmeğe .larakterim engel oldu .•• 
Böylece fU güne kadar koltukla yıl
dızım banımadı. 
Şimdi de en se.vdiğim ~o~tu_m kol

tuğuma girmek ıster.e sıllıınır, lıen· 
dimi kurtarırım. . 

Lôkin bir çeıid adam vardır kı; 
mutlaka kola, koltuğa girer. O ge· 
nel bir tehlikedir. Ne yapsanız ken
din~ kurtaramG~ını7. 

- Yahu! Bırak itim var ••• dese• 
niz; yıl?Jır: _ _ . 

- Yağma yok 1 Kaç gundur senı 
anyorum •.. 

- Bırak beni be birader 1 Ben 
koltuğa ırirmeyi sevmem~. I 

- Benim sana hürmetım var. , 
Ve böylece yılıflr, aıvcıf!r• bu~a • 1 

§Jr ... Kavga etmeden, hatta terbıye• 
nizden bira11 letlakôrlık etmeden 
kurtulamaMını11 .• 

Neden bilmem. BugÜnlerde bi
zim tehirde ti• be. koltuğa girmek 
merakı modaaı aldı yürüdü ... 

Ankara, 15 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Finans Ba
kanlığı mübadil muhacirlerin 
borçlanmak vaziyetinde bulun -
dukları istihkak fazlası malla
rın tasfiye kanunu mucibince 
üç ay içerisinde borçlandırılma
sı lazım geldiği halde bir kısım 
m i1h:ul illPrin hn müddet zarfın
ua borç anma1fiKl.J.nıu gormu~ 

Uzak sebebe gelince - ki 
bence esaslısı da budur - hür
riyete alışkın olmadığumzdır. 
Cumhuriyet vaktiyle matbuata 
en geniş bir serbesti temin ey
lemişti. Fakat biz bu serbestiyi 
anarşiye vardırdık. Hücumları
mızda, tenkitlerimizde sınır ve 
hudut gözetmedik. Zannettik 
ki hürriyet - şahıslara sövmek
ten, kurumlan yıkmağa calış
maktatJ., her gün tnPmlekette bir 
yaveyla koparmaktan ve kamu-

mıştır. 

Ahmed AÖAOÖLU 

Diva~yolunu, istiklal cadde•İnİ 
bir baflan bir bafa kaplayan kol • 
kola takılmıf ilenç kı"1ar, delikan• 
lılar, aktamlan kafalarını çekip 
bira11 da biribirine destek olmalı 
için kolkola girerek •oka~ta'! ak.'!'n 
sarhoılar, 1IÖya (mahrem) laf soy
leyen •ıkrfıkıl~r, •evgililer, •aylfl• 
lılar •.. Ne bileyim laerlte• artık kol• 
kola zincir oldu. Ben dünyanın hiç 
bir yerinde bu kadar birihirine geç• , 
miı adamlar görmedim. . 

Lehistan sefaretinde Ayin 

Lakin bunlar araaında bır tan• 
daha var ki, o büsF:tün belôdır. 
Tramvay kapı•ının koluna giren • 
ler ••. Sanki tramvay kendisini yaya 
bırakıp kaçacakmıı gibi ~olunu sı• 
hı S1hı tutamak demiı ·ne takanlar .•• 
işte bunlar dehşetlidir. Tann ka • 
muyu böylelerinden korusun. 

tür. Bakanlık bunlarm borçlaı> 
malanın temin maksadile bir 
kanun projesi hazırlamı,tır. 

sal bir güvensizlik, bir inansız
lık uyandırmaktan ibarettir. ih
tirasların bu taşkınlığı önünde 
henüz kurulmuş olan cümhuri
vet normal olarak kendisini ko
rumağa koyuldu. Bu da pek 
normal olan tersine bir akıntı, 
aksülameldi ve gene pek normal 
olarak, bu akıntı da hudut ve sı
nır ~özetemedi. Dün taşkın taş
kın fışkıran matbuat bugün ses
siz sedasız bir hale geldi. 

Ankara, 15 (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Pilsudski
nin vefatı dolayısile bugün Le
histan sefaretinde bir ayini nı
hcı.u~ :;ı ~pıld1. Ayin de hükumet 
erkim da hazır bulundu. B. FELEK 

Erbaş ve onbaşı 
Yetişti r m e ta ı i
matnam esi 

Ankara, 15. (Hususi muhabi
rimiz bildiriyor) - Erbaş ve 
onbaşı yetiştirme talimatname-
15inin 13 ve 16 mcı maddeleri 
Bakanlar Heyetince değiştiril
miş ve talimatnameye bir mad
de eklenmiştir. 

Bu değişikliğe göre, gedikli 
çavuşluktan üs çavuşluğa terfi 
için asgari müddet iki sene, üs 
çavuşlukdan başçavuşluğa teıiı 
için asgari müddet üç sene ola
caktır. 

Terfi için münhal bulunmak 
ve muvafık ehliyetnameye ma -
lik olmak imtihanda da muvaf -
fak olmak şarttır. Taahhüt et
t~kleri hizmetleri bitiren gedik. 
1ı erbaşları kıtalarca terfileri ic
ra olunacaktır. 

Tezkere terketmek istiyenler 
daha hizmette iken müracaata 
mecbur olacaklardır. 

Ve dikkat edilirse bu yükseliş 
ve alçalış (med ve cezir) ta
meşrutiyetin ilk günlerindenbe
ri devam ediyor. işte bunun i
çindir ki gayet mühim bir di
lemme karşısındayız. Bu dilem
me sudur: 

" Bizde hürriyet yerleşecek 
mi? ... Yaşayışın nom1al unsurla
rı arasına serbesti de girecek 
mi? 

Hiç unutmam: Büyük şefleri
mizden birisi bir gün içinden 
dert ve elemle dolu hasretli bir 
a~. çekerek: "Biz ne zaman bu 
hürriyete alışacağız,, diye etra
fına sordu! 

Bu da üçüncü ve daha can alı
cı hir mesele! Atat ürkün cum
hurriyeti - birçok uluslararası iş
lere nümune oldu; bazı memle
ketlerin hürriyetten korkarak 
ondan kaçındıklari bu çağda -
av n i cümhuriyetteni hürriyet 
h~:;aph ve ağır başlı bir şekiİdc 
kurmakla dünyaya yeni bir ör
nek vereceğini ümit etmek cok 
mu olur? J 

Unutmamalıdır ki, dünyada 
bizim hükumetimiz ve devleti

Pilsudski'nin istira- n i~ kadar kuvvetlisi yoktur ve 
h bu kuvvet maddi olmaktan ziva

a t İ r U h U İ Ç İ n de manevidir. Dünyada mevcut 

Talimatnameye eklenen mad 
deye göre de, sanatkar gedikli 
erbaş mektebini ikmal edenler 
iki ay kıta hizmeti yaptıktan 
s~nra san~t sınıflarına göre fab 
rık~ ve muesseselerde on iki ay 
staJ yapacaklardır. Bu staj müd 
detinin altı ayı sonunda on ba
şı.h~a, on iki =Y sonunda da ge
dıklı çavuşluga yükselecekler _ 
dir. 

. Ankara, 15. A.A. - Mareşal h:.ikumetlerin hiçbirisi köklerini 
Pılsudski'nin istirahatı ruhu i- ı1lmıun ta içlerinden alarak ku
çin bugün saat 11 de Lehistan rutmuş değildir. Başka yerlerde 
büyük elçiliğinde bir ruhani h.i. ~ ômetler. ya bir fırkanın ge
ayin yapılmıştır. çıcı galebesı mahsulüdür veya-

Bu ayinde Ciımurreisi Ata- h~t zorbalıkla iş başına gelmiş 
türk namına Cumurreisliği hu- oıanlardır. Bizim hükumetimiz 
susi kalem direktörü, hükumet böyle değildir. Bizim hükumet 
namına dış işleri Bakanı vekili, clusun ısıtraplanndan doğmuş, 
sü bakam, tarnn bakam, dış işle- elemlerini taşnnış, emel ve ar
ri bakanlığı genel sekreteri ve zulannı temsil etmiş ve onunla 
protokol şefi ile elçiler heyeti ber2ber yürüyerek ona tarihte 
hazır bulunmuştur. • emMlli az görünmilt bir yaşayış 

1 

Sovyet Artistleri 
DOn Akademiyi 
Gezdiler 
ŞehrimizJe bulunan Sovyet artist

leri dün öğleden sonra Büyükdereye 
giderek bir gezinti yapmışlar ve ora
da bir voleybol partisi yaptıktan son
ra yazlık Sovyet sefarethanesinde 
dinlenmişlerdir. Muhterem misafirler, 
dün Güzel Sanatlar Akademisi mü • 
dürü Namık lsmailin davetini kabul 
ederek akademiyi ziyaret etmişlerdir. 
Akademide şereflerine bir çay veril -
miştir. Artistler ile beraber Sovyet 
konsolosu Orejnikof. sefaret erkanın
dan Polakof da bulunuyordu. Misa -
firler, akı-deminin bütün aksamını, 
dershane ve atelyeleri gez, ıişler, gü· 
zel tabloları, talebenin yar-tıklan e -
serleri görmüşlr ve çalışma tarzı hak 
kında vrilen izahatı dinlemişlerdir. 
Sovyet dostlarımız gösterilen h üsnü 
kabulden çok memnun olmuşlar ve 
bilhassa Akademiyi çok beğenmişler
dr. D ün akşam belediye tarafından 
artistler şerefine Perapalas otelinde 
bir ziyafet verilmiştir. 

Gayrimllbadıl bonoları 
Gayri mübadil bonolarının i

kide bir düşmesi cemiyeti bazı 
tedbirler almağa sevkediyor. Bu 
endişe ile yeniden Finans Ba
kanlığına müracaata karar ve -
rilmiştir. Cemiyet, bonoların 
para borsasına kabul edilmesi 
suretile sukutun önüne geçilebi
leceği kanaatindedir. 

Halbuki, bizim yaptığnnız 
tahkikata göre, gayri mübadil 
bonolannın para borsasına ka -
bulüne bugün için imkan yok -
tur. Salahiyettar bir zat diyor 
ki : 

- "Borsada bu şekilde mua
meleye konulan hiçbir bono yok 
tur. Borsaya alınsa bile kıymet
lerinden çok bir fark kazanacak
larını zannetmem. Ancak alım 
ve satımın intizama girmesine 
yarayacağı muhakkaktır. Met -
rfık emlakin kolay satılmatiım 

temin etmek bonoların kıymet
lenmesini temin edecek en ko -
laY. tedbirdir.,, 
• 

Şayialar yOzOnden 
Mektebe gönderJI· 
miyen ~ocuklar 

Son günlerde şehrimizde bir 
çocuk kaçırma şayiası çıktı. Kü
çük çocuğu olan her aile merak 
ve tetaşa düştü. Resmi ve sala· 
hiyettar makamlar bu mesele .. 
nin çirkin ve yalan bir şayia ol
duğunu bildirdiler. 

Buna rağmen, bir çok merak
lı aileler küçük çocuklarını mek 
tebe göndermemeğe başlamış -
lardır. Her mıntakada ilk mek
tepler, küçük sınıflara devam 
etmiyen talebenin, niçin mekte
be gelmediğini ailesinden sora· 
caklardır. 

KöylUye dat;ıtılacak toprak 
Bakırköyünde köylüye verile

cek Yarımburgaz ve Azatlı Şam 
lılar çayırlıkları hakkında Fi· 
nans bakanlığının sorduğu sor
guya dün vilayet cevap gönder
miştir. Bunlardan Şamhlar kö
yü çayırlığı davalıdır. lş mah • 
kemededir. Yerinde keşifler ya
pılmaktadır. Yarımburgaz ça -
yırlığma gelince burada evkafın 
yeri olduğu gibi diğer kimsele
rin de yeri vardır. lş olduğu gİ· 
bi yazılmış, bakanlıktan ne ya-- ~ pılacagı sorulmuştur. 

Adalarda çiçek savaşı 
Vilayet ziraat odası dün top

landı. Adaları güzelleştirme ce
miyetinin delegeleri bulundu. 
Bunlar adada yapılacak çiçek 
savaşma bu yıl ziraat odasının 
da karışmasını istemişlerdir. O
da bunu onaylamıştır . 
A~ı gün adada bir de çiçelC 

sergısı acılacaktır. Ziraat oda
sından üç üye pazar günü Ada
ya giderek sergi yerini ayıracak 
tır. Aynca çiçek savaşı için bir 
program yapılacaktır. 

Bu yıl başkaca ziraat ve me~· 
va sergisi açılmıyacaktır. · 



, 
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KENDi 

Samsun 
Cıgarası .. 

KENDiMiZE ÇATIYORUZ 

Osmanlı Zabiti Qnif ormasile Siperler J çinde 
Dolaşan Arap lngiliz Casusları Askere 

Reklam reklam üstüne: "Sam 
sun cigarası çıkıyor!..,, "Bütün 
tiryakiler bu cigaradan içecek -
ler ... , , 

Yer yüzünde reklamın tesiri
ne kapılmayacak kimse var mı
dır? Kendi payıma, bun !arı her 
okuyuşumda, sı:ıbır.sızlI~rın bi
raz daha artıyordu. Sil ahlarını Bırak tırı_qorl ardı ! Samsun cigarası çıksa 

-;./ 

İngiliz ajanlarının marifeti ( 1) 
idi. Son muharebede dağınık bir 
hale gelen Türk ktt'alarma İn
giliz zabitleri ve Arap miiletin
den İngiliz ajanları kumanda
sında bulunan Araplar her ta
raftan saldırmışlar ve çoğunu 
şehit etmişlerdir. 

Büyük harp esnasmda Tür
kiye içindeki casuslu'< ve propa
ganda faaliyetlerine karşt dur
mak için müdafaa işlerinin ne~ 
kadar güç olduğu yukardakı 
yazılardan anlaşılır. Bununla 
beraber Abdülhamit zamanm
danberi yetiştirilmiş olan Türk 
gizli polisi bulucu ve çalışkan 
idi. O kadar çok itilaf casusları 
yakalamıştı ki, hapish:ır.eler ka- . 
fi gelmiyordu. : 

da bir gorsek .. Diyordum. 
Geçen gün birisi müjdeledi: 
- Samsun dgarası çıktı ... 
Hemen tütüncüye koştum: 
- Bir Samsun cigarası ver!. 
Yüzüme baktı : 
- Daha Samsun cigarası ı;u< 

madı ki ... 
- Nasıl olur camm .• 
- Çıksa, bizim haberim~z ol-

maz mıydı Bayım? •. 
Tütün satıcısının hakkı var -

Taksim meydanı 1stanbu1un en güzet meydanıdır. Cumuriyet abi
desi oradadır. Milli bayramlarda burada merasim yapılır. Ecnebi 
heyetler geldikleri zaman buraya cP-lenk koyarlar.Oradaki çiçekle 
rin kokusu r · iki adım ileridek· ~·~riesthanelerin kerih kokusu
na mani oları. ... ~ . Bilmeyiz, bu vaz ~ hem kendimize, hem baş-

kalarına karşı ayıp olmuy,,. mu? Resmi de işte. 

almağa gitmiştik. Söylediler; 
4 7 ,5 kuruş olacakmış . 

Az kaldı; boş bulunup: 
- Kilosumu? diye soracak • 

tnn. 
İçinde yirmi cigara bulunan 

bir Samsun paketi 47,5 kuruşa .. 

Işıksız cadde 
Mecidiye köyünde oturanlar 

namına üç okuyucumuz yazı
yor: 

"Köyümüzde elektrik bulun
duğu, ve bu cadde üzerinden 
geçtiği halde Şişli tramvay de • 
posundan köye kadar olan cad• 
de kapkaranlıktır. 

r- (."•..:rı-.. "'"~(f!> ~ N..;..: ':X ':' -':': 

Casµsların çoğu P.llm, Y ahtı- , 
di ve Enneni i:.li. Türk milletin
den olanlar pek azdı. Fakat hiç
bir kadın casusa tesadüf edilme
mişti. 

Eğer tütüncünün söylediği 
doğru ise, halkın yüzde doksa -
m, Samsun cigarasmm paketi -
ni, ya tütüncü dükkanlarında gö 
recek, yahutta ara srra, birisi 
içerken dumanını koklamak fır
satını bulabilecekler. 

Mecidiye köyü bugün büyük 
bir sayfiye ve mesire yeri ol
makla beraber, aynı zamanda 
da nüfusu kalabalık bir mahal • 
ledir. Gerek gezmiye gelenler 
ve gerek daimi oturanların ak-

U"~ ~,;,,~ 4~. -:.{. ~'- "BUvük harbin başlangrcmda 
ııskeri ·gizli isd!ıbarat Türk)erin 
bilmediği bir ~eydi. Bu suretle 
Alman zabitleri Türkiyeye ve 
Türk zabitleri Atmanyaya gön
derilerek istihbarat iı-:i düzeltil
di.,, 

,,. / .1 ..... \. t; ~ ( "' .,! r.~.1 .:-.ı. 50 kuruş, fakir bir ailenin gün 
lük masrafıdır. 

istedikleri haberleri kolayca ala
biliyorlardı. 
"Şunu da söylemeli ki Çanak

kale muharebesi zamanında 
Türk ajanları da iyi çalıştılar. 
Seianikten bir Türk ajanından 
alman haber İngiliz ve Fransız
ların Kumkale ve Seddilbahire 
yapacaklan ihraç hareketlerini 
ufak noktalarına kadar vermiş
ti. İzmir ve civar sahiller ile bu
ralara yakın adalarda Rumların 
oturması itilaf istihbaratınm 
işine yaradı. Bu suretle İzmir 
şehri düşman casusluğunun 
merkezi oldu. ( 1) Bağdatın 
zaptı için teşkil olunan "Yıldı
rım,, kıt'alan vaktinden çok ev
vel haber alınmıştı. 

"Haydarpaşadaki büyük 7ep
hane deposu 6 EylUl 191 7 de 
infilak ettirildi. Bu da bittabi 
düşman casuslarının eseri idi. 

Suriyenin Türkiyeden kopa
rılmasına çalışan Fransızl~r 
harpten cok evvel oralarda pro
paganda · tesirler~ . yapmışlardı. 
Bu politika ta bırıncı apoleon 
zamanından ba~lar. Büyük 
harpte Fransız propagandasına 
bir de kuvvetli ingiliz propagan
dası eklendi. Bunun neticesi ola
rak hemen bütün Araplar düş
man tarafına geçtiler. 

''Suriyede büyük bir suikast 
kurumu meydana çıkarıldı. Or
dunun selameti icin Cemal Paşa 
tekmil kuvvet ~e tedbirlerini 
kullanmağa mecbur oldu. Türk
ler kendi memleketlerinde ade
ta düşman topraklarında g ibi 
idiler. 

Süveyş kanalına karşı taarruz 
hazırlığı derhal İngilizlere ha
ber verilmişti. Bedeviler Türk 
kıt'alarını daima taciz ediyor
lar, bulundukları yerleri İngiliz
lere bildiriyorlardı. 

"Türk üniforması altında cep
he gerisinde dolaşan ve Arap 
milletinden olan İngiliz casusla
rı Türk askerlerinin mukave
metlerini kırmak için propagan
da yapıyor, esir oldukları tak
dirde müreffeh bir hayata kavu
şacaklarına dair resimler göste

Rusyada ve bizd~ 
Hafiyelik - Casusluk 

dı. Samsun cigarasınm henüz 
piyasaya çıkmadığına inandım. 

... Yabancı kitaplar Türk polisi- Fakat bu inanışla, merakımı 
ni ve Türk ajınlarını överken yenmiş olmadım. 
''b u n 1 a r ı n muvaff akıyetleri n h1 k ı 1 ı,.., l · nanyemnen Ka.lDa ... "''- _,_,__.. lçılrJlç~ftc. ~~ t-.ı-'91Rf\:1'~\ll 

Yalnız silahla değil, propa· Jık ve yetişk~nlikten ileri g~ ı;. rası olduğu bangı. Jangır ilan 
ganda ve casuslukla da harbe- yor,. derler. Bu çok y:\nh~ l· r edilen bu meşhur Samsun ciga 
den orduların biribirini bozmak ·· E - h r· 1 •• r ı . düşünüştur. ger 3 ıye 1 ... ı- rası, her halde hem ucuzluk, 
veya düşmanına karşı korun- ı b" n ne o zaman ar ır parça - u hem de nefaset bakmundan öte-
mak hususunda neler yaptıkla- · 1 · ı d - ·c; 
rına dat·r (propaganda) bahsin- istihbarat ış erıy e b~ ugkr4' ki cigaraların hepsinden üstün 

olsaydı kaybedilen ırço ı . 
de malfımat ve vesikalar verece- rebeler kolaylıkla kazam olacaktı. Bunu elimle koymuş 

Bunu bir paket cigara uğu • 
runda sarfedebilecek bahtiyar -
ların memlekette çoğalmasını, 
biz de inhisar idaresi ile birlikte 
gönülden dileyenlerdeniz. 

Fakat bugün için, bilmem va
ziyet öyle midir? Hele bu Sam -
sun cigarası reklamlarının 11 
kuruşluk cigara paketleri içine 
konulmasındaki sebebi hiç anla
- - r~liısar idaresi acaba: 

- Bırakın şu kötü on birlik 
cigarayı da, paketi 4 7 buçuk ku 
ruşa Samsun cigarası için mi 
demek istiyor? 

Sallhaddin G UngHr 

şam ezanından sonra yolla«ian 
geçmesi bir hayli müşküldür. 
Karanlık etrafa büyük bir kor· 
ku veriyor. Koca cadde ancak 
gelip geçen otomobillerin lam
balarından istifade ediyor. 

Bugün İstanbul gibi bir şeh
rin en ufak sokakları bile tenvir 
edildiği halde nasıl oluyor da 
böyle ana bir cadde karanlık ka-
1-:Sönra bu depodan köye 'kadar 
olap yere 2 ili 3 lamba dahi ki
fi gelir ve ufak bir fedakarlıkla 
büyük bir iş yapılmış olur. Bu 
ehemmiyetli ihtiyacı her halde 
İstanbul belediyesinden bekle
rız.,, 

ğiz. Fakat bahsi geçerken ingi- olurdu. Yabancıların (Hafi} c- gibi biliyodrum. 
lizlerin cephelerimize attıkları lik) ile casusluğu birib\rine kar- Bu sabah tanıdık bir tütüncü ,- İPEK 
resimlerden bir tanesini buraya nştırmaları Rus Çarlarr11.n asır- ye sordum: 

SiNEMASINDA 
koyuyorum. Resimdeki tiplere larca tatbik ettikleri sistemden _ Samsun cigarası daha çık- , Bugün ilk matinesinoen itibaren 2 film birden 
dikkat edilirse bu.i1aıın İngiliz FEDAiLER ALAYI Ö L 11 L E R 1 n A Ş K 1 ileri geliyor zannındayım. madı değil mi? u 
veya yerli Arap çinr,"!nelerinden Ç k d Conrad Veidt - Mady Chris- Oynıyan 
ı·baret oldug- u go··rü1iir Hele sol- Abdülhamit zamanında son 

1 

- ı ma ı · tians - Wolff Retty 1 C H 
daki İngiliz bağdaş kurmasını haddini bulmuş olan hafiyelik ' - Kaça satılacağım biliyor tarafından FREDER C MAR 
Lile becerememiştir. ve "Terreur,, Rus radarından musunuz? ~ _Onu, hiç sormayın. İlk gün •~~~~ Duhuliye 20 kuruş - Balkon 25, hususi 35 kurut !!!!!!!!~!!!!!!!!!!• 

Liman Von Sanders en ziya- k d"l · b" k"l O"ÖSter opye e 1 mış ır şe 1 
t:t - terde, "Yenice,, fiatına satılaca 

de Filistin cephesmde yapılan k d" B" Alın h · · me te ır. ır an mu arrın- ğını söylemişlerdi. Dün, tütün 
bu kandırma propagandasını ne göre: "Rusyada hafiyelik ve 
şöyle anlatıyor: "Terreur,, Cengiz Hanın Rus- • iiii~~~iiiiiiiiiii~~~~~~~ 

" ... Türk askeri ürı=fonnasını --ı 
giymiş düşman casustan bütün yayı zaptettiği tarihten başlı- MELEK sinemasında 
bir taburu kaçma~cl teşvik et- yor. Cengiz, Rusları kıpırdaya
mişlerdi. (Akule) istasyonunda mıyacak bir halde tutmak için 
bu casuslar Tüi"k vt1ziyet:ni Knut denilen kırbaç sistemini 
ümitsiz an~atan pusulalar da- tatbik etmiş, hatta, söylendiğine 
gıtmışlar.i:. göre, idam cezası da ilk defa 

ingili.:~er, Tiirl•. a:::;kerinin Cengiz Han zamanında başla- ' 

2 film birden 

Kadmlar Ne isterler? 
GUSTAV FROEHLICH 

nORA GREGOR 

Bar Şarkıcısı 
1 CLAUDETTE COLBERT 

zihnini çelmek için hatıra gelen mış. 
her şeyi yapmakt-t id!ler. Bu Opriçina : 
) olda altınlarını lııçbir f'tll etle 15 inci asırda Ruslar Tatar .1 -- tarafından 
csirgemi;ı..rlardı. Araplar onla iiiiiiiiiiiiiiiiiiii-· 
rın elinci .... en i~·i bir alet idiler. idaresinden kurtulmakla bera-
~ngiliz tnyyarelec: esir dti~en her Çarlar Cengizin terreur si
Türk ac;kerlerinin n~ kadar ra - yasasını bırakmadılar ve bilakis 
hat ve boiluk içinde yaşadıkları- daha kuvvetli ve muntazam bir 
nı gösteı en vago~ar doiduracak hale getirdiler. Çarlar aleyhine 
kadar ~ok resimler ve kağıtlar yapılacak herhangi bir suikasti 
~tTyorlardı.,, derhal bulmak ve ezmek için 

YENi KiTAPLAR 

Perşembe Gazetesi 
(Perşembe) nin 7 inci sayısı 

güzel bir renkli kapak ile çıktı. 
Bu sayıda, Ercüment Ekrem, 
Orhan Selim, İbrahim Alaaddi
nin yazılan vardır. 

Yedi GUn 

•- Bugün 14 112 matinesinden itibaren 

SARAY SiNEMASINDA 
2 film birden; 

ŞOPEN Senenin en gUzel filml, 
Şopen'in nefla musikisi 

Sinema'da: Şopen'in metresi olmuş Georgea 
Sand ile Victor Hugo, Alfred de Muaaet vesaire 

• görüneceklerdir. 

Ayr1ca: Emsalsiz muvaffakiyetler kazanmakta 
olan KARYOKA filmi ilaveten gösterilecektir. 

İlk matine: 14 1'2 ve suvare 20 1ı2 başlar. 
-~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~·~-~ 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttır
ma Ve · Eksiltme Komisyonundan: 

Cinsi Mık tarı Tahmini 

fiat 

Mecmuu Pey ak- Tarihi 

,esi 

Saati Kitabında bütün ım•vaffakı- zalim ivan, Cengizin koyduğu 
yetlcri A Jmanlara ve rnuvaffakr- dağınık sistemi Opriçina adı 
yetsizlik1.eri ,. Tür1.~Jerı! . veren verilen bir teşekkül haline getir-
Fon Sane;ersın bu ıfad"!:;ı altınt\ di. (1584) Bu teşekkül Tatar- Yedi Günün l14 üncü nüsha- Silivri yoğurdu 4000 K. 18 720 54 2-6-935 14 
askeri tercüme heyeti şu satırla- ların hatır ve hayaline bile gel- sı çıkmıştır. Hüseyin Cahit Yal Kase Yoğurdu 1000 A. 5 50 5 ,, ,, ,, 14,30 

m1ş ır· miyen bir fesat ve dehşet ocağı çının, Etem İzzet Benicenin S" 5000 K 12 600 45 15 
n ya?. 1 

• ld kal 1 · b·r rok gu··z 1 a ut · " " " 
"Bütün bunlar Li~anAlV<'n ° u. ~;ar :a;~:r~e 1 ~ e Y - Odun 45000 K. 1,25 562 43 ,, ,, ,, ıs.30 

Sanders'in ve biıde1:ı man {Arka.i.ı var] 16 
idaresinin cephe ger•ı.!rinde ne H A F T A Kömür 500 K. 4 20 2 ,, ,, ,, a1' 
derece \:ahim bir zabıt ve rabıt- (t) Lavrcnı bahıinde göreceğiz. Haftanın 58 inci sayısı zen- Mektebin 936 sonuna kadar bazı yiyecek ve yakaC 
sızlığa meydan ver<lıJ::ni göste-· T Eş EK KÜR gin bir münderecatla çıktı: Pe- ihtiyacatını gösteren yukardaki cetvelde bu ihtiyaçla~ 
rı·yor .. ı.]'albukı· Almaı1lar bu ha- · · · yami SManın (Yere serilmiş ki- ne suretle eksiltmeye konuldugu~ ve eksiltmenin hail ~ 

~ Sevgih annemızın ufulu ebedisi ·ı b" k k l 1 A(-
valide kumandayı ele almazdan münasebetiyle telgraf ve mektupta- taplar)ı 1 e ır ço ma a e er gün ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminat mık. t~t' 

· · k b" · vardır. İ a evvel bu gibi şeylerin vukuu riyle acılarmuza ıştıra ve ızı tesel- ları gösterilmiştir. steklilerin vaktinden evvel temıll .,, 
.. k.. 1 d liye şitabeden ak .. raba ve .d.o_s_ tıa .. runıza YARIM AY . al e e,,. mum un o muyor u .. , !arını mektep veznesıne yatırın an ve arttırma v _Jt 
B 1 · d ayrı ayrı teşekkure te~s;ırumuz ma· 15 mayıs sayısı şair Nazım v• 

Tu
··rku :ıs~as:re a:aı:ıta~~:ınd: ni olduğundan gazetenızın1 tavassutu Hikmetin son bir şiiri ile ve di- siltme kanununda yazılı vesikalar ile birlikte belli gün !S .. 

nu rica ederiz. Türkiye ş Bankası - h saatte ve şartları görmek için de her gu·· n komisyona J'1'1"' liyorlardı. tahrip ediyorlardı. Sık sık şi- Giresun Muhasebecisi Köprülülü Tev ger mu arrirlerin kıymetli ya-
~c:aaa~u.kiııı.&.Wl..12itlılWIW..~~.iz....Jil'Clldifer hatlarının aulması d!!!.a .......... 118...oi!-~-ı.&~h~m~·r~e."_?.lc~r· ___ J.__z_ıl_ar~il~e __ ç~ıkmı~-=-t_ır_. ,_, ______ r_a_ca_a_t_l_a_rı_i_ll_n_o_lu_n_u_r_. __ ( 2 6 7 3 )'-----~-----~-----
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• m MUSSOLiNI ATEŞ PÜSKÜRQYOR ..., 

SON HABER 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-- SAGLIK 

Rus Fransız 

laval 
Stalin ,le 

Anlaşması 

Uzun Müddet 
Görüştü 

Siyon Hakimle 
ri Protokolları 
Bu meşhur kita
bın dedikodusu 
Devam ediyor 

Bir zamanlar, "Siyon hakim-
leri protokolleri" namı altında 
neşredilen bir kitab bütün dün
yada büyük akisler uyandırmış
tı. Bu kitab bilhassa, Yahudile
rin bütün dünyayi ele almak ve 
muvaflak olmak içiıı ne gibi ça
relere baş vurmaları lazım gel
diğini izah ediyordu. Kitab, mu
kaddemesinde verilen izahata 
nazaran birçok seneler gizli kal
mış, ve nihayet bunu bir lngiliz 
gazetesinin muhabiri elde ede • 
rek neşretmiştir. Bu neşriyat o 
;-,aman gerek Yahudi aleminde, 
gerek Yahudiliğe aleyhtar mu -
hitlerde büyük dedikoduları mu 
cib olmuştur. 

Dün Bern' den aldığımız bir 
telgrafta bunun mahkemeye 
düştüğü ve mahkemenin kitab 
hakkında bir karar verdiği bil
dirilmektedir. 

Telgraf şudur: 

Habeşistan da Yakın Za-
manda Bir Harbin Pat-
1 aması Beklenebilir 
Mussolini: "Bize J şlerimizde 
Kimse Karışamaz ! ,, Diyor 
Roma, 15 (A.A.) - Başba

kan Mussolini ayanda, Fransa 
ve lngilterenin Habeşistandan 
yana siyasal bir gereği yaptık -
larmın aslı olmadığım keskin 
olarak bildirdikten sonra demiş 
tir ki: 

"Şimdiye kadar hiç bir gere
ği yapılmamıştır. İtalya ile Fran 
sa ve İngiltere arasındaki bu. 
gün!<ü uyarlığa göre ileride de 
her hangi bir gereğinin yapıl -
maması da beklenebilir. Bizden, 
bu meseledeki görüşümüzün bir 
çok belgelere dayanan izahatını 
alabilmek için esasen siyasal ge 
reğilere de lüzum yoktur.,, 

Mussolini, İtalyanın doğu Af 
rikasmda askeri yayı1'llası ile 
fazla uğraşanlara ala} .ı bir su
rette teşekkür ettikten sonra de 
miştir ki: 

ltalyanrn Londra sefiri 
GRANDi 

katli özenlerimizi ona hasredi • 
yoruz ve edeceğiz - kimseye göz 
dağı vermemekte ve tamtersi 
(IJ!lakis) barışı kJrumaktadır . ., 

ÖGÜTLERİ 
Köpeklerden 
Sakınınız 

Evinizde radyo makineniz · 
var da, Par·s'ten musiki ve ha
berler dinliyorsanız, bu yakın
larda bir hekimin o vasıta ile, 
bütün Avrupalılardan biı parça 
urea - stibamine isted:ğini bel-

~ ki duymuşsı.ınuzdur. Bir çocu
ğu ölümden kurtarmak için is
tenilen bu imdat hepimızi dü
şündürecek bir şeydir. Çünkü 
Paris'li hekimin ac le istediği 
şey Kala - Azar denilen dehşet- , 
li bir hastalığın ilacıdır. , 
Yakın zamanlara .;elinciye 

kadar bu hastalık yalnız Hindis. 
tana mahsus sanılırdı. Hastalı
ğı yapan ve Leish mania. Do~o
vani denilen protozoer de Hın
distanda 1900 de bulu muştu. 
Hastalrk sonradan Akdeniz kı· 
yılarma kadar geldi. Ara sıra 
Yunanistanda, Yugos1avyanın 
Adriyatik denizi kıyılarında, 
ltalyada, İspanyada, Fransanın 
cenubunda ondan haber gelirdi. 
Parisli hekimin radyoda imdat 
istemesi hastalığın oraya kadar 
çrktrğınr gösteriyor. ı 

Bizim ülkemizde bu hastalı
ğın teşhis edildiğini şimdiye 
kadar işitmedik. Fakdt bize pek 
yakın ülkelerde dolaştığına gö. 
re kendimizi o ha ;talrktan ko-' 
nunağı düşünme"lliz lazımdır. 

Bem, 15 (A.A.) - Mahkeme 
Sion protokollarr davasını bi -
tirerek bu protoko11arın gizli ve 
cihanşümul bir Yahudi hüku -
rneti tarafından yazılmış oldu • 
ğunun sabit olmadığına ve bina
enaleyh bunların sahte bulundu 
ğuna hükmetmiştir. Mahkeme 
bu protokollarr bir toplantı sıra
sında dağıtan iki kişiden birini 
50 ve ötekini 20 frank cezaya 
mahkfun etmiş ve diğer üç kişi
yi de beraat ettirmiştir. Mah -
kfunlar bu kararı temyiz etmiş
lerdir. 

"Bizim Avrupada hazırlıklı 
lıulunmamızı faydalı gören i5 
ğütcülere karşılık olarak diye -
biliriz ki, biz de aynıyle böyle 
düşünüyoruz. Ve /'. vrupada. r~
ha tça hazır buh lmemız ı
çindir ki bugüne h. ...ıaı "> tarafa 
gönderilen işçinin s.:._, ısı aske -
rinkinden artıktır. 

Bazete'erln yazdıkları \ Onun ülkemizde şimdiye kadar 
yayılmamış olması belki bizde 
köpek sevgisinin A vrupadaki 
kadar ilerlememiş olmasından
dır. Çünkü Kala - Azar hastalı
ğım yapan o parazitlerin en zi
yade sevdikleri yer köpeklerin 
tüylerinin arasıdır. 

Mosltova, ·ıs. 'A.A.. - Laval, 
Stalin'le iki saat görüşmüştür. 
Görüşmede L e g e r , Alphand, 
~olotoff Litvinoff ve Potem
ltin hazır' bulunmuşlardır. Stalin 
diplomatlara bir öğle yemeği 

'
Vermiştir. 

Laval, Havas ajansının husu
si muhabirine demiştir ki : 
) " - Şimdiye kada~ Bta.m'le 
l'aptığım ve dört buçuk saat sü
ten konuşmalarda, en sıcak sa
~~wirw kB.!ı.ış'i1k1•1 o-Jllj 1.1fikirJS: 
'<>yledik. Yemek de bir arkadaş 
toplantısı gibi içe ve cana yakın 
€'~ç~!·. Sıkı bir beraberlik düşü
lıuşu ıle bugünün bütün diplo
tnatik meselelerini gözd.en ge
Sirdik Bugün iki taraflı bir bil
diriğ çıkarılacaktır. 

L'tvinoff'la beraber Lavat, 
~Pe· ada, Rimski Korsakoff'un 
S:ıdko,, operasını seyrebniştir. 

ltı Fransız bakam uzun uzun al
~ flanmış, orkestra, Fransız ve 
, Us arsıulusal marşlarını çal
~nıştır. Laval'in kızı Jose .Laval 
e Bayan Litvinoff eski kral lo-
sında bulunuyorlardı. 

' . Operadan sonra Fransız el
~ıs~ lierve Alphand, elçilik ko
\ı agında büyük bir gece yemeği 
~trniştir. Yemekte Litvinoff, 
t"·Olotoff, halk komiserleri bil
)~ Yabancı elçililer, Sovyet ve 
'ttı a ancı gazeteciler hazır bulun-
~Şlardır. 

~t~ğle~en sonra Laval "Stali~., 
tir. lllobıl fabrikalarını gezmış-

•e~:ş. işleri komiserliği basın 
te sı, Moskovadan 2 kilomet
~ltı~takta Tuşkino uçak ~eyd~
()~le a Fransız gazetecilerıne b1r 
~/cnıeği vermiştir. 

sın servisi başkam Umans-

' 

Laval Parisfe Rus Frans 
anlaşmasmı imza ederken 

aşaDıda Stalin 
--- 'b ...., ............... _, .. • .. 

her zaman hazır olan," Sovyet 
uçakçılarını anmış, fikirlere ba
rışı sunmakta Fransız ve Sov
yet gazetecilerinin çok çalışmış 
olduklarını söylemiştir. 

Fransız konuklar uçak mey
danını ve büyük Maksim Gorki 
uçağım gezmişlerdir. 

iyi netlceler 
Londra, 15. A.A. - Mosko

vadan Reuter'e bildiriliyor: 
Laval'ın Sovyet devlet adanı

Iarile dünkü görüşmelerinden 
çok önemli sonunçlar bekleni· 
yor, yabancı dergeler Laval'm 
bu görüşmelerinin Frarısız-Sov
yet dostluğunu perçir.le·li ei ve 
her iilkenin barış programların· 
•fa gelecek iş tutumları için bir 
temel attığı kanaatındadırlar. 

Anlaşma 

Moskova, 15. A.A. - P.eutcr 
a j<'!nsı muhabiri ya:nyor: "La:.ı<tl 
ile Sovyet liderleri aı asmd4! bir 
anlaşma ıje neticelenen dünkü 
günün yorgunluğunu g:dermel: 
~cin Laval bugün dinl~necekt=r. 
• Moskova, 15. A.A. - Laval 

<lün saat 14 de So·.tyetler birliği 
merkez icra komıtef:ıı başkanı 
Kalenin ile görüşm:jştür. Gö
rüşme y:ırrm saat sürmüştür. 

Balkan antantının 
Barış kuvveti 

~-···-·· _ ___ ,_. __ 1 

antantı övüyorlar 
Bükreş, 15 (A.A.) - Bütün 

gazeteler Balkan antantı toplan 
tısının sonuçları hakkında uzun 
uzun yoruda bulunarak antan -
tın örnek olacak derecedeki ar
srulusal dayanışmasından do
ğan tinel kuvveti ve barışın ko
runması ve dört memleket asığ
larmın sağlanması için olan ke
sin kararı ile barış sağma olan 
yardımım kaydebnektedirler. 

Universul gazetesi yazıyor : 
Antantm bildiriği, arsıulusal 

hadiseler içnde çok yüksek ö
nemli bir belgedir ki, her taraf
ta pek büyük bir ilgi ile karşıla
nacaktır. Açık ve keskin olan 
bu bildiriğ, Balkan antantının 
vasfı olan uzlaşma ve iyi niyet 
ruhunu anlatmaktadır. Bunun
la beraber uzlaşma ve iyi niye
tin de bir sınırı vardır. Bu sınır, 
Balkan antantının haklı asığla
rınm başladığı noktadır. Balkan 
antantının, hakir asığlarını gö
zetmekle sınırlanan uzlaşma ru
hunun tasarlanan Roma konfe
ransından önce sağlanması 
dört Balkan devletinin ilerdekf 
diplomatik kmav dolayısile ala
cakları tutumun peşin bir an
latımıdır. 

YUNANiSTANDA SEÇiM 

MlJhalif Partiler Yeni 

Gazete, dört devletin Balkan 
antantının hep birden ve her 
~emlek~tin ayrı ayrı asığlarıru 
ınceden ınceye eledikten sonra 
sağladıkları dayanışma ve ay _ 

Şunu da en açık ve en keskin 
olarak söylemek isterim ki, biz 
oraya gerekli gördüğümilz sayı
da asker ~önderebiliriz. Ve ihti
yat tedbirlerimizin iç yüzü ve 
önemi hakkında bizi sorguya 
çekmek gibi hoş göremiyeceği
miz bir hakkı hiç bir kimse ken-
disinde göremez. 

Bu topraklarda çok acıklı ve 
kanlı hadiselerin anısını sakla
yan ltalyadan başka hiç kimse 
bu çok ince meselede hüküm 
'"'"ıuıel\. bQ~ ....... ııcıız ctegı1cıır. 

Yarm aümürge (müstemle
ke) !erimizin ve hatti İtalyan 
veya yerli bir tek askerin hayatı 
mevzuu bahsolacağını göz önü
ne alarak biz bu işte çok sıkı 
davranmak döleninde (azmin -
de)yiz. 
Anlaşamamazlığın siyasal ge 

lişimine (inkişafına) bakılırsa, 
görülür ki biz hiç bir vakit Ha
beşistanla konuşmalardan ka -
çınmadık. Ara bulma komisyo • 
nuna iki delege göndermeğe ha
zır bulunduğumuzu bildirdik. 

Habeşistandaki silahlanma 
ve seferberlik hazırlıklarına ve 
Adisababada hele küçük kabile 
başlarının İtalya ile uzlaşmaya 
zıd olan düşüncelerine bakarak 
hayallere kapılmamak ödevi
miz (vazifemiz)dir. 

Avrupada ve doğu Afrikada 
ansızın çıkabilecek fena ihti
mallere gelince, bunun için ih
tiyatta hazır duran 1912 sım
f ından başka 1911, 13, 14 sınıf. 
larını da silah altında bulundu
racağınuzı bir kere daha sağla -
mak (teyit etmek) istPrim. 

Sekiz dokuz yüz bin arasın
daki bir kuvvetin güvenimizi 
korumak için yeter olduğu fik
rindeyim. 

Paris, 15 (A.A.) - Maten 
gazetesinin Roma aytarı, Mus
solini tarafından dün ayan mec
lisinde yapılan dilev hakkında 
şunları söylüyor: 

Mussolini bir taraftan kaygı
.~a olan İ•\giHz gc.~eloyunu ya 
tıştırmaya ve diğer taraftan da 
İtalyanın Avrupadaki sınırlan
ru gereğinden artık boş bırak
mak meselesinde Fransayı sağ
lamak istemiştir. 

Eko dö Pari gazetesi, uluslar 
sosyetesi Habeşistan işlerine 
tazıaca kanşngı takdirde ltal
yanm sosyeteden çıkacağı hak
kında Londradan aldığı bir ha
beri yazmaktadır. 

Londra, 15 (A.A.) - Mus
solininin ayandaki söylevi İngi
liz gazetelerinde büyük bir ilgi 
uyandırmıştır. 

Deyli telgraf gazetesinin si
yasal aytarı, Romadaki İngiliz 
büyük elçisinin İtalya - Habeş 
anlaşamamazhğı hakkında Mus 
solini ile görüşeceğini ve Fran
sa ile İngiltere arasındaki görüş 
me sonucuna uygun olarak iki 
memleket münasebetlerinin dü
zeltilmesi imkanlarından bah
~cdeceğinı ve açık sa01aş tehlike 
si bertaraf olur olmaz lngiltere
nin Habeşistan imparatoruna 
baş vurarak İtalyanın hakir ar -
zularınrn yerine getirilmesini 
~ilediğini bildireceğini haber ve. 
nyor. 

Habeşistanda heyecan 
Londra, 15 (A.A.) - İvning 

Standard gazetesi Adisababa -
dan öğreniyor: 

Köpek tüylerinin arasında 
yaşıyan o parazitleri, bizim ka
nnnızı emmeyi seven hayvan· 
lar, sinekler, pireler, bitler, ke
neler oradan alarak insanlara, 
en ziyade çocuklara getirirler 
ve hastalığı aşılarlar. Hindis
tanda ahalinin ço~ pek açık 
gezdiklerinden orada büyükler 
ve çocuklar, herkes o h"stahğa 
tutulurlar. A vrup....da en ziyade 
çocuklar kolları v, bacakları a
çık gezdikleri gibi, köpeklerle 
de en ziyade oynıyan onlar ol· 
duğu için hastalık A vrupada en 
ziyade çocuklara musallat olur. 

Hastalığın alametlerini, ta
biidir ki, burada anleıtmıyaca
ğnn. Önları bilmek, hastalığı 
teşhis etmek hekimlerin işidir. 
Herk~e lazım olan şey bu has
talığın pek fena bir hastalık ol
duğunu bilmek ve ondan korun· 

1 

masını öğrenmektir. 1 

Bu hastalıktan korunmali 
için de her şeyden önce biline· 
cek şey şuduı: Kala - Azar has
talığı insanlara gelmezden önce 
mutlaka köpekler arasında ya-
yılı~ 1 

Avrupalı filozoflardan bazda. 
rr, insanın en iyi dostu köpek
tir, derler. Sağ~rk bakımından, 
bu söze inanmak doğru olmaz. 
Köpek bize yalnız kuduz hasta
lığını vermiş olsaydı bile, yine 
en büyük düşmanımız sayılmak 
için bu kadarı yetişirdi. Halbu
ki verem hastalığını da bize bu
laştırır. Şimdi bir de Kala-Azar 
çıktı! 

Bu askerler, çok iyi yetiştiril
miş, yüksek tinci kuvvette her 
gün daha ziyade modem bir 
şekil alan bizim savaş endüstri
miz taraf mdan silahlandırılmış
tır. 

Bütün Habeşistan, ltaJyanın 
süeJ tedbir!e-rı sebel..ııy?c pek zi. 
yade hiddetli ve heyecanlıdır. 
Ulusal çevrenler durumu çok 
tehlikeli görüyorlar. İtalyan -
Habeş münasebetlerinin kesil
mesi bekleniyor. Habeşistanda 
yaşayan yabancılara karşı taş -
ıur:lıklardaıı ~orkultıyor. 

Bekçilik için köşkünüzde bir 
köpeğe lüzum varsa, onun yeri 
ancak kendi kümesidir. 

~Irk kabul etmeyişleri prensipi
nın ayrıca önemli olduğunu kay 
deylemektedir. "~çime iştirak E~f!l~Y~_rla~ 

· titıa ı 5 .. . . ta iştirak ıçın ıstedıgı şeylen =====:=========== iıt~den)' _ (_~ususı muhabın- bildirmiştir. Muhalifler., örfi i- den yalnız serbestiyi tahdit e _ 
de Örf• Dun bakanlar heye- · ve sansürün ref'inden den tedbirlerin kaldırılmasını tı 1 ida k ld ld ktan darenın 
ta tatbi re. a ırı ı sonra intihabatın bir ay tehir e- ve intihabatın bir hafta daha ta-

/ tedbirI~r edıl~c:k .. m~:ıyyen dilmesini ve intihabattan yirmi likit? kabul etmiştir. İntihap 9 

Site süet (askeri) bir gizliyi 
açıklatmadan söyliyebilirim ki 
bizim savaş endüstrimiz bir çok 
aylardan beri tam bir verimle ça 
lışmaktadır. 

Star gazetesi de Fransanın 
I tal ya ile birlik olduğunu heye
canlı bir şekilde bildirerek di
yor ki : 

Kolis arkasında oynanan dip
lomasi oyunu geneloyu yanlışa 
götürmüştür. Burada, lngiltere 
ile Fransamn M ussoliniyi tasar 
!arından vazgeçirmeğe çalışa
cakları sağJanmakta idi. Haki· 
katte ise, Fransa Habeşistan iş
leri hakkında İtalyaya açık yet
ke (satahiyet) vermiştir. 

Evin içinde, hele çocukların 
yanında köpeğin yeri olmama
lıdır. Köpekleri süslü eşya gibi 
kendilerine arkadaş tutan ba 'l.I 
bayanlara gelince, onJann yap· 
tıklan, sağlık bakımından, p~k 
yanlış bir şeydir. ı 

Lokman Hekim 
ta. ~lar ah goruşulmuş ve ün evvel memurların tasfiyesi hazıran pazar günü yapılacak • 
ltı~lllda nı nınıştır. Bu kararlar ~. . bitmiş olmasını divanı tır. 

"(lt, cı.· .. atbuata ait bazı ka- ıhşınınl ce hapı·s cezasına mah - Dünkü bak 1 h . 
tıt ... vanı harpl isyan arp er .

1 
an ar eyetınce ay 

etil '"tınden d erce . kUın olanların cezalarının tecı rıca memleketin istirahatini bo-
Cl.la,~Cek Olan olayı verılen ve dilmesini ve divanı harplerce zacak neşriyata karşı hükfime -
<>tllii~. lllünak:şararlad~ı1n ve. ce· ~ahkum edilmiyen belediye re- te matbuat serbestisini kaldır
llh_ .... ,ıst "' a e ı mesı ve . 1 · ·n eski vazifelerine iade • mak salahiyetini veren bir ka -

-"" h. ~ropaga d k ıs erını . k b 
c k ··~~haJif .. n ~sının a - . · istemişler ve bu şeraıt ta- ramame a ul olunmuştur. 
'titt~~ltnist :elakkı . o!unma~ı sı:~kuk etmediği takdirde inti- Harbiye bakanı general Kon-
~a§b lllenccı~1 zet~lerının neşır ~ bata giremiyeceklerini bildir- dilis intihabat hazırlığı nutuk -
~c . ctkan ç nıesı vardır. ~ di · · !arına başlamak üzere pazar gü
~l llltUı:liı~flari~ .ba~anlar mıBşl:~a:İar heleti bu teklifler.- nü Selaniğe gidecektir. 

erın ıntıhaba- · .... 

Kara, deniz ve hava kuvvet
lerimize <layanarak bbvük k _j 

çük, uzak ve yakın bütün Avru
pa devletleri ile açık ve müsbet 
b~: çalışma beraberliği siyasası 
gutmekte devam edeceğiz. Bun
dan amacımız ınuvazeneler ve 
u~laşmalar elde etmektir. Çün
ku bunlar olmayınca gerek bü
tün dünya ve gerek bizim kıta
mrz kendisini adeta sele kaptır
mış bir duruma düşecektir. Bi
ZiJll süel kurwnlımuz - ki en dik· 

lngllizlerin teşebbUsU 
Londra, 15 (A.A.) - İngiliz 

kabinesinin Italya ile Habeşis
tan arasındaki gerginliği gider
mek ve uluslar kurumu konse -
yinin toplanmasını hazırlamak 
i§ıin Paris ve Roma ile fikir da-

ruşıklığında bulunduğu sanıl • 
maktadır. 

İtalya büyük elçisi Grandi 
C_on Simonla görüşmüştür. ln: 
gıltere, Ual-Ual hadisesini tah
kik etmek için seçilen komisyo
nun elden geldiği kadar çabuk 
toplanması için çalışmaktadır. 

Ingilterenin, Habeşistana da
ha ziyade aran ile davranmasını 
tavsiye için, Adisababada bir 
girişit yapacağı sarulmaktadır. 
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MAHKEMELER 

Yeni itiraflar 
Yap ı. 1 d ı 
Sarıyerde Elmasyan cihayeti 

failleri olarak bir müddet evvel 

Apollon Futbolcuları • zan altına alman Enver ve bah-
1 çıvan Mehmet yeniden bazı iti

raflarda bulunmuşlardır. 
ÖNÜMÜZDEKi CUMA GÜNÜ 
BE~iKT AŞLA KARŞILAŞIYORLAR 

Galatasaray - Beşiktaş kulüp 
terinin müştereken getirttikleri 
(Apollon) Yunan taknm dün 
5aat 12 de (Regel Caroli) vapu
rile şehrimize gelmiştir. Taknn 
on beş f utbolcü ve bir idareci ol
mr:ık üzere 16 kişiden ibarettir. 
Aıpollon takımı önümüzdeki cu-

ma günü ilk maçını saat 16,30 
da Beşiktaş ve ikinci maçını da 
Pazar günil saat 17 de Galata
saray takımlarile Taksim sta -
rlmda yapacaktır. Gerek Beşik
taş ve gerekse Galatasaray ta -
krmlanna muvaffakıyetler dile
riz. 

gelen Futbol Heyetinden birisi, 
bir maçtan sonra hakeme karşı 
geldi, hadise çıkardı. 

Futbol Heyetinin diğer azası 
kendi aralarındaki bu arkadaş
larına bir sene boykot verdiler, 
fakat bu cezayı derhal !:aldırdı
lar. 

Niçin böyle o' ~u: ~ünkü Fut
bol Heyeti sporculara iyi bir ör
nek olabilmekten acizdir, çünkü 
başkasına gelişi güzel soktuğu 
çuvaldızlara mukabil kendisine 
bir iğne batırabilmekten aciz
dir, çünkü bir arkadaşına ceza 
verdiği zaman ya o arkadaşı fe
da etmek veya Heyetin çekil
mesi lazımdır, buna katlanabil
mekten acizdir. 

Otorite mi kahr? 
Fencrbahçe Bohemians is

minde ecnebi bir takrm getirtti. 
Futbol Heyeti evvela bu maça 
izin vcnncdi. Sonra şild maçla
rına tesir etmemek şartile mü
saade etti. Bu mantıksız bir ka
rardı: Çünkil Fenerbahçe ayni 

988 günde hem ecnebi, h:=m de yer
li bir taknnla maç yapamazdı. 
Fcnerbahç1.. ecnebi takımla oy-• 

[ t n ul Futbolünün idaresi nayınca Heyet bu kulübü şild
den hariç bıraktı. Bu da man-

Bu idarenin gülünç taraflan, yapı

lanlara bir göz gezdirmekle anlaşıllr 

trksız bir karardı: Çünkü ecnebi 
taknnla maça izin veren ayni 
Heyetti. Sonra ne oldu: Fener
bahçc itiraz etti, Federasyon 
Fenerbahçeye hak verdi. Heyet 
Federasyonu dinlemedi, fakat 
Mer-kezi TJmumi de Fenerbah
çeye hak verince yelkenler suya 
indi ve bu kulüp yeniden şild 
maçlarına girdi. Böyle bir He
yet otorite kurabilir mi? 

Söz vermiştik: ıstanbul fut
boluna faydasından ziyade za
rarı dokunan şimdiki İstanbul 
Futbol Heyetinin iş başına geç
ti geçeli, ne gibi biribirine aykı
rı işler yaptığını, ne mantığa. 
nizama sığmayan kararlar ver
diğini yazacağız demiştik. Bu
gün bu işe başlıyoruz: 

Niçin caydı ? 
Bu heyet, resmi maçların ha

lkemlerinin kendisi ta~afından 
seçilmesint: karar verdi. H&tem 
seçmek işi kulüplere bırakılınca 
patırdı eksik olmaz. O kulüp fi
lan ha.ltemi gösterir, bu kulüp 
istemez, Bu kulüp falanı ileri 
sürer, öteki yanaşmaz. Bumuı 
için Heyetin kararı çok yerinde 
idi. Fakat daha ilk haftasında 
caydı, kararını yaladı. Yine ha
~te:n seçmek işini kulüplere bı
raktı ve gürültü eksik olmadı. 

Niçin böyle yaptı; Çünkü ha
dtc mseçebilmekten a c i z d i r, 
çünkü kulüplere söz geçirebil
mekten acizdir. 

Adamma göre .. 
Geçen sene bir Fenerbahçe -

Galatasaray maçı yapıldı. Bu 
maçtan evvel, B takımında oy
nıyan oyuncuların birinci ta
knnlarda o~tıla.myacağma 
Futbol Heyetı karar vermişti. 
Fenerbahçe bu karara aldana-

" TAN " m tefrikası : 24. 

fi~~ ..... _~J] 
Bürhan CAHiD 

- Eeeey. Sonra? . . . 
1 _ Sonra, nazik, terbıyelı hır 
adamdı... . 

_ Galiba uzaklardan geldı -
niz, diye sordu. Çiftliğin adını 
işitince adeta tanıdık çıktı: 

_ Oyleyse Demir beyin kızı-
sınız ! dedi. 

Orada seni tanımayan yok 

rak B takrmında oynıyanlan bi
rinci takımda oynatmadı. Gala
tasaray bu karara aldanmadı ve 
oynattı. Neticede, kararına ita
at etmiycni cezalandmnası la
znngelirken maçın tekrarına 
karar verdi. Bu kararını da Fe
derasyon bozdu. 

Nic.in hnvle oldu: ÇünkU ku
lüplere karşı mllsavı davrar.a-
bilmekten acizdir, kararlamıı 
adamına göre değiştirir; çünkü 
mesele çıkarmıyacak ve borul
mıyaca k kc.rarlar verebilmek· 
ten acizdir. 

Devam ettiremez 
Fenerbahçe ile Galatasary 

arasında gürültülü bir hadise 
oldu. Bu hadise Futbol Heyeti
nin zif mdan ileri geldi ama bu
nu bir tarafa bttakahrn. Heyet, 
herkesin önünde aczini örtebil
mek içn Fenerbahçeden ve Ga
latasaraydan sekizer oyuncuya 
ceza verdi. Bunlardan müebbet 
boykot verdiği Hüsamı gitti, 
dördüncü ayda aff ctti. 

Niçin affetti: Çünkü esasen 
bu cezaları kendi kusurunu ört
mek için vermişti ve çilnkü ver
diği eczayı devam ettirebilmek
ten acizdir. 

MUkemmel örnek ! 
Hakeme itaat fikrini bütün 

sporculara telkin etmesi tazım-

kumpanyanın müdürü Turgut 
beyin çok değerli bir adam oldu
ğunu anlattı. Turgut beyi tanır
sın değil mi baba? 

. -: Nasıl tanımam. Kaç kere 
çıf tlığe geldi. Misafir kaldı. 

baba. Bu kadarcık tanıştan son
ra kendi de kim olduğunu söyle
di. Şirkette mühendismiş. Altı 
ay önce gelmiş. Bana: 

- Şimdi lstanbuldaymış. Tel 
graf almışl~r. Yakında geliyor
muş. O gelınce daha bir çok iş
ler yapılacakmış. Orası adeta 
bambaşka bir yer olmuş baba. 
Polonez kadınlar yerlileri de 
kendilerine uydurmuşlar, gör • 
sen eskiden umacı gibi, insan • 
dan kaçan köy kadınlan şimdi 
başlarında güneşlik, yüksek ök
celi iskarpinlerle iş görüyorlar. 
Gazinoda hizmet eden bir kaç 
köylü kızı fransızca bile öğren-
mişler. . . 

Niçin bu böyle yapıldı: Çün-
~.u 'r' ..- ... vva. .a:-a.-., ,. • • • •• ... • - -_, 

gım kararlar verebilmekten 
acizdir, çünkü kendisinden yük
sek heyete itaat edebilmekten 
acizdir, çünkü kendisine tabi 
bir kulübe karşı kendi teşkilatı 
içinde bile hctk kazanabilmek
ten acizdir. 

Aciz olmadığı şey 

Futbol Heyetinin aciz olma· 
dığı tek bir şey vardır: Bütün 
bu mantı:ksızhklara, bütün hak· 
sızlrklara rağmen yerine yapı
şıp kahşmdaki ısrar ... 

Biz bugün hatırnnıza gelen -
lerden ancak bir kısmını yazdrk. 
Bu kadarcık sanmayınız. Yuka
rıdakilere benzer daha neler var 
ki, onları da yazac:ığız. Hatta 
bizim unuttuklarımız o 1 u r s a 
sporcu okuyucuların bize bildi
receklerini de bunlara ilave ede· 
ceğiz. Ta ki bu Heyetin yerine 
sıkı sıkı yapışmaktaki yüksek 
kudreti anlaşıls. ı ... 

S. G Savcı 

söyledi. 
- Uzak. 
- Selçuk beni bir saatte ora-

ya götürüyor. 
- Basibrin daha bir kaç yıl 

önce köylük bir yerdi. 
- Şimdi tanıyamazsın baba. 

Otomobiller, kamyonlar, elek -
trik, parklar ... 

Demir bey şöyle bir doğrul -
du: 

- Yarın beraber gidelim. 
Erguvan çılgın bir neşe ile 

ellerini çırptı: 
- Yolda koşu da yaparız ba

ba. 

- Demir beyi burada herkes 
bilir. Onun buraya misafir ge -
len kızım ağırlamak bize borç
tur. Bir çayımızı içerseniz bizi 
sevindirirsiniz, dedi. 

Demir bey denn bır hazla 
Erguvanı dinliyordu. Genç kız 
gördüklerini anlatıyordu: .. 

Demir beyin Basibrin'e git -
mek i~temesi oranın parklarını, 
:l.ek~rıklerini görmek için de -
gıl?1 • Buna karar verirken göz
le~nde. kal.ın bir düşüncenin iz
len belırmışti. 

Baştan savma cevap verdi: 
- Olur, olur. 

• 

Cinayet tahkikatilc meşgul o
lan müddei umumi muavini Fer 
hat ve adliye baş doktoru En
ver, bugünlerde, suçluları yan
larına alarak cinayetin işlendiği 
evde tetkikat yapacaklardır. 

* Kocası Salihi,, Ali ve Ha
san isminde iki gençle el birliği 
ederek taş ve sopa ile dövmek
ten suçlu Halime isminde genç 
bir kadının dün üçüncü cezada 
duruşması yapıldı. 

Davacı Salih, karısının Ali ve 
Hasanla bir gece karanlıkta ü • 
zerine hücum ettiklerini ve ken
disine dayak atarak başından 
yaraladıklarını söyledi. Halime 
ve diğer suçlular inkar ettiler. 

Şahitlerin çağır 1,-ıası için 
duruşma başka' güne bırakıldı. 

* Polis baş memurlarından 
Kadrinin evine girerek bazı eş
ya çalmağa teşebbüs etmekten 
suçlu lsmail oğlu Suphi dün i
kinci cezada 3 ay 27 gün hapse 
mahkum oldu. M üddctini dol
durduğundan bir haf ta sonra 
tahliye edileceğini öğrenen Sup 
hi: 

- Aman Reis bey dedi. İzin 
verin, altmış gün daha yatayım. 
Borçlarım var. Onları da öde -
miş olurum! 

Ve tabii kendisine bunun im
kanı olmadığı bildirildi. 

* Ratkof imzasile bir tehdit 
mektubu uydurarak Haber gaze 
tesine gönderen Bulgaristanlı 
Sabri hakkında verilmiş olan ı 
ay hapis cezasını, temyiz son 
defa olarak yeniden bozmuştur. 
Sabrinin muhakemesine 22 ma
yısta ikinci ceza mahkemesinde 
başlanacaktır. 

* Maarif erkanını tahkir etti
ği iddiasından suçlu Zaman ga
zetesi aleyhindeki davaya 2 inci 
cezada devam edildi. Gazete sa-
h\.ıl:ıiej •• lcihl~Wit~iı'cırlliiffi7;• 

imtihan günleri durgulandı 
Ekalliyet mekteplerindeki im 

tihanların haziran 12 de başla -
ması ve 25 te bitmesi kararlaş
tırılmıştır. Resmi şehir ilk mek
teplerinde imtihanlar bir hazi -
randa başlayacak ve 12 haziran
da bitecektir. 

Köy mekteplerinde imtihan -
lar dün başladL 26 mayısta bi
tecektir. 

Haliç Belediyeye geçecek 
Haliç şirketi ile belediye ara

sındaki anlaşamamazlık malı -
kemededir. Mahkemenin hazi -
randan sonradır ki, şirket bele
diyeye geçecektir. Ancak, Eko
nomi bakanlığı şirketin vaziye
tini tetkik ediyor. Halicin, mah
keme kararından önce de bele
diyeye geçmesi mümkündür. 
Temmuzdan itibaren, Haliç va
purlannm belediye idaresine ge 
çeceği tahmin edilmektedir. 

Çiftlik avlusunda kolanları 
vurulan iki cins kısrak neşeli ne 
şeli kişniyor, çobanlar ağıllar -
dan çıkardıkları sürüleri ovaya 
doğru sürüyorlardı. 

Sürülerin çayıra geçtikleri sa 
rı topraklı yoldan sarı bir toz bu 
lutu kabarıyor. İnceli, kalınlı 
çıngırakların dağnık sesleri ba
dem bahçelerine kadar yayılı -
yordu. 

Demir Bey çifte altı patlan 
belinde avluda seyislere emir ve 
rirken taş merdivenden şık bir 
amazonla Erguvan göründü.Ba
şında kurdelası boynundan geç
miş bir avcı şapkası. Ayakların 
da lüstrin çizmelerle Bulonya 
ormanında gezmeğc çıkmış bir 
Parisliye benziyen genç kız gü -
müş kırbacT <:1aklattı. 

- Haydi Selçuk, bugün beni 
utandırma! 

Ve candan bir sevgi ile hay 
vanın alnını öptü. 

Demir Bey güldü; 
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Evdeki Kadının Korkudan 
' Bacakları Tutuldu 

Nezir, yıldınmın korkunç ve 
meraklı hikayesıni anlatlyor 

Evvelki geceki yağmurlarda 
Topkapıda bir eve yıldırım düş
müştür. Aldığımız tafsilatı ay
nen yazıyoruz : 

Yıldırım, Topkapıda Fatma 
sultan mahallesinde Şeyhülis -
lam sokağında 47 numaralı Ne
zirin oturduğu eve düşmüştür. 
Mutbak saçağını delerek geçen 
yıldırım, rafta yığılı duran bir 
sürii kap ve kaçağı delik deşik 
etmiş, ne var ne yok yere yu
varlamıştır. 

Raf tan, duvarda asılı tel dola
ba sıçramış, iki yanından del
miş, köşedeki tahta sandığı tu
tuşturmuştur. Bu yakıcı alevin 
delip geçtiği eşya arasında bir 
çaydanlık, bir hamam tası, biri 
porselen öteki alominyom iki 
tencere, bir ekmek tenekesi ve 
bir de tuz kutusu vardıı'. 

Işin en hayret edilecek tarafı 
tel dolapta duran bir çiğ yumur 
tanın yıldırımın geçişi sırasında 
kendiliğinden pişmesi ve lop ha
le gelmesidir. 

Yıldırnn düşmesi hadisesi 
gece yansından sonra olduğu 
için, gök gürültülerinden uya
nan ev sahibi Nezir yatağından 
fırlar fırlamaz uyku sersemliği 
ile sofaya çıkmıştır. Açık duran 
mutfak kapısından içeriye göz 
atınca, ötede biride alevler pa -
rıldadığını görmüş, bu, Neziri 
büsbütün afallatmışur. 

Fakat, kendisini çabuk topar 
layarak yer yer tutuşan ve alev 
halini alan kaplama tahtalarını 
söndürmeğe başlamıştır. 

Bereket versin, ateşin geniş
lemesine meydan kalmadan ö
nüne geçmek kabil olmuştur. 

Yıldırımın belli başlı tahriba
tı ve zararı bundan ibarettir. 
Yalnız, Nezirin kansı hadise 
sırasında pek fazla korkmuş ve 
ayakları tutulmuştur. Bu ka-
mıştır. -· 

Nezir ne diyor? 
Dün bir muharririmiz, hadi· 

senin tek şahidi olan Nezirle 
görüşmüştür. Nezir, bakınız ne
ler anlatıyor: 

"- Saat iki vardı. Çok yağ
mur yağıyor ve mütemadiyen 
gök gürlüyordu. Ben uyku ile 
uyanıklık arasında bir haldcy -
dim. Birdenbire çok fazla bir 
ışıkla gözlerimi açtım. Ve der
hal yataktan fırlayarak sofaya 
çıktım. Bu çıkış, belki üç beş sa
niye içinde oluverdi. Başnnıza 
geleceği hissetmiş gibi idim. 
Koskocaman bir tarraka tepe -
mizde patladı. Mutbak, sarsılır 
gibi oldu. Ve bir parıltıdır gö -
zümü aldı. Her taraf ışığa bü
ründü. Kedi yavrusu kadar bir 
ateş parçası, mutfakta dört dö
nüyor, sağı, solu adeta kavurup 
yakıyordu. Söndürmek için üze 
rine atılmak istedim. Fakat, pek 
farkında değilim ama, tutmak 

- Hele yola çıkalım da baba. 
Demir Bey yaşından beklen -

mez bir çeviklikle sıçradı. Ve 
alışkın hayvan hemen geniş av 
luyu bir nefeste geçti. Kapıdan 
fırladı. 

Erguvan babasının arkasın -
dan baktı. Gülümsedi sonra bir 
ceylan çevikliği ile sıçradı ve 
Selçuk yayından sıyrılmış bir 
ok gibi fırladı. 

Bir kaç saniye sonra iki süva
rinin arkalarında yükselen toz 
bulutlan da görünmez oldu. 

Baba kız yol üzerindeki Sö -
ğütlü ırmağa kadar yarıştılar. 
Su başına yaklaştıkları zaman 
Erguvan aradaki mesafeyi ka · 
patımş, at başı olmuşlardı. Su -
ya gelince durdular. 

Demir Bey atladı: 
- Anlaşıldı, dedi. Beni atla

yacaksın, artık yarışmam, atla 
da yüzümüzü yıkayalım. 

imkanı olmadı sanıyordum. Top 
alevin bir aralık mutbağın eşıği
ne çarptığım gördüm. Oradan 
kayboldu. Sonra anladık ki, eşi
ği delip alttaki kuyuya geçmiş ..• 
Ne yalan söyliyeyim, sağ kaldı
ğnnıza şükür ediyorum. Geçir
diğimiz korku da cabası ... ,, 

İşte, N ezirin hikayesi de bu· 
rada bitiyor. 

Kapah çarşıyı su bastı 
Evvelki gece yağan şiddetli 

yağmurlar neticesinde kapalı 
çarşının bazı yerlerinden sular 
içeri akmış ve bir çok esnaf za
rar görmüştür. Bunlar dün be • 
lediyeye müracaat ederek, bir 
kısnn çatı ve duvarların tehlike 
de olduğunu söylemişlerdir. 

Bunun üzerine belediye fen 
heyeti, kapalı çarşıda bir keşif 
yapmıştır. Muvakkat bazı ted .. 
birler alınacaktır. 

P OLI 5 

Yeni Çeşid 
Otomobil 
Hırsızlığı 
Geçen gün gayet ustaca bir otomo• 

bil ve lastik hırsızlığı olmuştur. Bey
oğlunda Taksim taksisinde çalışan 
2290 numaralı otomobilin şoförü ve 
sahibi lsmail Galataya kibar bir müş· 
teri almış ve yola koyulmuştur. Ga• 
lataya geldikleri zaman bir hanın ö
nünde otomobili durdutan kibar müş• 
teri şoföre bir isim vererek handan 
bu adamı çağırmasını rica etmiştir. 
Gayet tabii olarak bu isimde böyle 
birisini bulamıyan şoför bir müddet 
sonra aşağtya inmiştir. Fakat kapuya 
gelince otomobilinin yerinde yell t 
estiğini görmüştür. Derhal karako 
koşan lsmail otomo' 'li çalan adamı 
tarif etmiştir. Yapılan tahkikatta bil 
kurnaz hırsı;ı;ın Cemil olduğu anlaşıla 
rak vakalanmıshr 0tl'Tnnh11 AA J t.J .. # 

tur. Fakat tclterleklerin hepsinin tas• 
tikleri çıkarılmlJ ve alınmıştır. 

, 

* Emniyet müdürlüğü 3hlak za • 
bıtası randevu evleri hakkında ço1' 
dikkat göstermektedir. Beyoğlunda 
birçok randevu evleri bulunarak ka # 

patıldıktan sonra son zamanlarda da 
Istanbul cihetinde tetkikat başla .. 
m:§tır. Bunun neticesi olarak Şehza• 
debatında, Bozdoğan kemeri, Fatih• 
Samatya, Çırçır, Şehremini, Beya .• 
ı:rd, Çarşamba, Sofular gibi mu_h~elı~ 
semtlerde birçok randevu evlerı ışle 
tildiği anlaşılmıştır. Hepsinde yapı• 
lan baskınlar meşhud cürümlerle ~e" 
ticelenmiş ve evler kapatılarak aabıP" 
leri Adliyeye verilmiştir. . * lzmirde yakalanan komünistlı1' 
suçluları ile alakadar olduğu anlaşı• 
lan kunduracı Salahaddin lzmire görı• 
derilmiştir. * Evvelki gün Sarıyerde bir kÖ),. 
de bir mandıradan y.angtn çıkmıştı'' 
Bu yangın civarda otları da tutuşt~': 
muı ve oradan ormana sirayet etın1~ 
tir. Stiratle yetişen itfaiye yangr11'1' 
derhal önüne geçmiş ve söndümıüŞ • 
tür. Yanan kısım çok az bir parçadıt• 
Yapılan tahkikatta yangının atıla11 

bir sigaradan çrktığr anlaşılmr~tı.~ 
Fakat bir sürü çobandan hangisırı• 
ıuçlu olduğu belli değildir. 

rile değil arazi işlerile de uğr8' 
şıhyordu. ..

1
e 

Söğüt pınar ırmağının ço 
doğru akıp giden suları üzeri11e 
büyük bir Baraj yapıhyorcl"~ 
Bu sayede kilometrelerce tol? 
rak sulanacaktı. 

1
, 

Sık sık kır evleri, düzgün Y~ • 
lar görünmeğe başladı. Ve ıı•O" 
hayet taşlık bir tepeyi aşınc8 (1 

vaya doğru kaim gaz tarıld8 • 
ve havai hatlar birdenbire kıt' 
şılarına çıktı. erı 

Bu mıntakada en çok e~I' 
cenup rüzgarını hesap edeııll' 
yapılmış mini mini evler clıııB' 
ileride adeta bir kasaba rt13 

rast gösteriyordu. "şte: 
Demir Bey daha ilk gör: de' 
- Güzel, dedi. Sahi ço -. . , 

gışmış. 1 orı 
iki tarafı ağaçlık bir yo ··tiir 

lan yeni kasabanın içine go 
dü. 

Bu gazino şirkette çalışanla -
ra mahsusmuş. 

Ynrım saat kadar orada ko -
nuştuk. Şahin bey çok nazik bir 
eelikanh. Bana şirketin Basib • 
rin'de neler yapmak istediğini, 

- Seni oraya muhakkak go -
türmek isterim baba. Çok hoşu
na gidecek. Şahin bey Basibrin'
de kadınların da cok at meraklr
sı olduklarını, h;r sabah tenis 
oynadıklarını, arasıra gelirsem 
onlarla iyi vakit geçireceğimi 

Doğunun krzıl sırtlarından baş 
veren güneş cenuba doğru uza
nan bağlara sarı yeşil bir yaldız 
gibi dökülüyordu. 

-- Ben koşacak değilim, na
file hazırlanma Erguvan. 

Genç kızın iri siyah gözleri 
ışıl ışıl parlıyordu ~ 

Beş dakika dinlendikten son
ra tekrar hayvanlara atladılar. 
Artık uslu, konuşarak gidiyor -
tardı. 

Erguvan: ·aetjıı' 
- Gazinoya kadar gı 

baba, çay iseriz. "'r) Basibrin mmtakasına girmiş
lerdi. Burada yalnız gaz kuyula- (Arkası 
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SÜ BAKANININ SÖYLEVi 

Kurultay Şanh Yiğit Ordumuza 
Derin' Saygısını Bildirdi 
[ANKARA MUHABiRiMiZ BiLDiRiYOR] 

sesleri, alkışlar). 
HUSUSi ,. , 

Ankara 15 - Parti Kurulta
l'ının b~günkü toplantısında 
murahhaslar tarafından ileri sü
~len mütalealara karşı Sü Ba· 

nı General KazIIIl Ozalp çok 
~.~ışlanan ibir söylev vermiştir. 
~~ Bakam söylevinde demiştir 
ltl : 

Arkadaşlar, encümenin maz • 
b~tasında yazıldığı gibi inşaata 
'l~t işler bütçesinin müsaadesi 
lltsbetinde ve imkan hasıl olduk 
Sa Yerine getirilecektir. Buğ -
~ay glotenin hakkındaki müta • 

1 
ea daha ziyade bir kanun mese

b:Sidir. İdare kararnamesine ait 
ır iştir. Mahallerinde bulunan 
buğdayların halkın elinde ıkal • 
~asını teminen evsafı müm
lun olduğu kadar müsait olan
ı arının satın alınması için emir-
er vereceğiz. Gebzedeki camide 
~Cphane vardır. Bunların da en 
Isa bir zaman zarfında rnüna • 

~ip bir yere ~ıakledilme..;ine çalı 
§tlacaktır. Ya yeni bir bina ya
t>arız veyahud orada başka bir 
~~r göstererek oraya naklede • 
: 1z ve bu dileği yerine getirme
~.e çalışırız. Bunlardan başka 
bır dilek yoktur. Bu münasebet-

f(uRULTAY 
QiLDİRİGİ 

..., Ankara, 15 (A.A.)- C.H.P. 
~Üyük kurultayı bildiriği: 

C. H. P. Büyük kurultayı 15 
llıayıs 935 günü 10 da asbaşkan 
Abdülhalik Rendanm başkanlı
\ıorunu konuŞmağa başfaclılar. 
e;··~v~af ge?el. direktörü, Tüze, 

1. liıhruk ve ınhısarlar ve sü ha -
~~~nın kendilerile ilgili işler 
11eki dıyevlerini dinledi. 

Sü bakanı Kazım ôzalpm, or
dumuzun kendisinden beklenen 
~iiksek ödevi her an başarmaf a hazır olduğunu anlatan söz
ti çoş~u~ al~~şlarla karşılan
\> 

1
• Partının Turk ordusuna gü

\> en ve saygısının sunulmasına 
d c bu ödevin sü bakanı tarafın
b~n Yapılmasına dair çok imzalı 
~önerge oy birliğile ve sürekli 

10 ışJar arasında kabul edilerek 
~Ulll~ntı 16 mayıs 935 perşembe 

nu saat ona bırakıldı. 
~e~nuçta illerden gelen dele -
llckr .şereflerine genel s~kreter 
tı.rıd er~ı_ı__ hazırlattığı par~ı sofra
)c a ogle yemeğini yedıler. Bu 
ııı:1ek. parti hayatında unutul -
~e: hır gösteriğe vesile oldu. 
~\> er aynca bildirilen bir söy
~ . Verdi. Ve bunu bir çok üye
l'~. söz.leri kovaladı. Partilile
'-'e 0ıerılerindeki yüksek ödev 
ı~;ııesuliyeti hakkiyle kavradık 
ler nı gösteren bu heyecanlı söz 
~qk Partilerine devrime ve Bü
lut1tı Ondere inanlarının ve bağ
tetı b~tının çok canlı ve çok iç· 

!\ ır~r ifadesi oldu. 
~ bi ta türkün ve İnönünün adla
~ ~Çok defa saygı ile ve alkış
~Ctin :1Sında anıldı. Parti hüku-
1:11nı 1~ Yüksek değerli çahşma
'il.dar oven ve beşinci kurultay~ 
~~i .. geçecek günler içindekı 
~, Ça;!evJerinin önemlerini g? 
1 iju t ıran bu sözler söylendı. 
\"' ve 0Plantı resmi ağızla söy
l bir ~llıekten ziyade içli ve dış 
~li içi~kad~ş konuşuşu ve içten 
Sı~}lcea. de ıdeal duygüsunun ve 
btı. ntnın en son kertesine 

1· Clen-l}le ı:.Clcr b' ~ d .. 
t tek ır agız an marş soy 
~, biitij ayrıldılar. Bundan son· 
f'<tll Çif~i ~~rultay üyeleri Or
§~ top1~1nde şereflerine yapı
\ı;Qa do .. tıd~ bulundular. Ak -
~ Sevgig~u çıf tliğe gelen saygı 
~ tı /\tat" ukYgularile selamla
l asltıda ur , parti arkadaşları 

' geç vakte kadar kaldı. 
._......., 

le ordu hakkında birkaç söz söy 
lemek isterim: 

Arkadaşlar, C. H. Partisinin 
dört sene içinde yaptığı yararlı 
işler hakkın~. pek yerin~e söz
ler söylenmıştır. Cwnhurıyet or 
dusu da bu müddet içinde bir 
kat daha ilerlemiş ve güvenini
ze layik bir derecede yükselmiş
tir. (Alkışlar). 

Ordu işlerinin gizliliği hepi -
nizce bilinen bir mesele olduğun 
dan burada bu işler hakkında a
cıkça söz söylememi siz de caiz 
görmezsiniz " Tabii sesleri,,. Bu 
sebepten sözlerim kısa olacak • 
tır. 

Arkadaşlar, ordumuz en ileri 
milletlerin ordularından ayırtlı 
olmıyarak son sistem ve teknik 
vesaitle mücehhez bulunmakta
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Kara, deniz ve hava kuvvetle· 
rimizin teşkilatı bugünkü ileri 
askerliğin icablan gözönünde 
tutularak milletimizin yüksek 
kabiliyetleri de bize her yönden 
üstün bir orduya malik olmak 
im!tanıru vermiştir. (Alkışlar) 

Öyle ıbir zamanda bulunuyo
ruz ki bütün milletler s a v a ş 
vasıtalarını çoğaltmakta ve or
dularının gücünü biribirleriyle 
yarıs edercesine arttırmaktadır
lar. Biz de bu hava içinde pek 
tabii olarak hazırlanmaktan ge· 
ri kalmıyoruz. (Alkışlar) 

Ordumuz gerekli olduğu va -
kit bütün haklarımızı ve en yük· 
sek menf aatlarımızı hakkiyle ko 
-·---- ' !f - · ' · L!- f..~1rlarl;r fR.-.,u,.. 

Bu değerde bulunan ordumu
zun maddi ve manevi kuvvetle
rine bugünkü ihtiyaçlara uygun 
bir surette vüsat ve inkişaf ver
mek milli ödevimizdir. Bütün e
meklerimiz bu ödevi yerine ge • 
tirmek içindir. 

Bu uğurda, · malını, canım ve 
bütün varlığım feda etmekten 
çekinmedifini göstermiştir (Al
kışlar). Bu sayede ordumuzun 
kendisine düşen vatani hizmet· 
terini her zaman yapabilecek 
bir halde olduğuna güvenebilir
sınız (Alkışlar). Bu yüzden 
müsterih olunuz. 

Arkada§lar, bu sözlerimle 
teşkilat, teçhizat, talim ve ter
biye yönlerinden ordumuzun 
durumunu anlatabildiğimi zan -
nediyorum. işte böyle bir ordu
nun Atatürk gibi büyük bir Baş
buğul} buyruğu altındı. değeri • 
nin ne kadar yükseldiğini ,." ne
lere kadir olabileceğini artık siz 
takdir edersiniz. Ba§ka bir diye· 
ceğim yoktur. 

Bravo sesleri ve sürekli alkış
larla karşılanan bu sözlerden 
sonra birçok imza ile verilen a
şağıdaki takrir okunmuştur: 

"Bütün ulusun da duyguları· 
na tercüman olarak Parti kurul
tayının kahraman, şanlı ve yi -
ğit Cumuriyet ordusuna derin 
güven ve saygısının sunulması
na karar alınmasını ve sayın Ba
kanın bu dileğimizi yerine getir 
mesini rica ederiz.,, 

Bu takrir sürekli alkıslar ara
....... ..ı .. : .... :t ... 1. 1 ... 1 ... t-..,1 '!rlllırniF>t;r 

Yunanisfanda Örfi idare Ve 
Sansür Kaldırıldı 

[Ati na HususT Muh ab i r imi z B ild ı riy o r] 
Atina, ıs 

Yunani.stanın her tarafında 
örfi idare bugün kaldırılmıştır. 
Bu tadilata göre örfi idare ve 
.sansür tamamile ve şartsız oJa. 
rak kalkmıştır. Ancak hükumet 
genel nizam tehlikeye girerse, 
teşkilat kanununun ferdi hürri· 
yet, toplanma hakkı, ve masuni 
yeti, matbuat hürriyeti, muhabe 
ı atın tetkiki ve divanı harb mad 
delerile cemiyetler kanununu 
lüzum gördüğü takdirde feshet· 
mek hakkını muhafaza eylemiş
tir. 

Yunan Başbakanı Çaldaris 
bugün Matbuat müdürlerini da· 
vet ederek gazetelerde yapıla • 

cak münakaşalard::t itidal rica 
etmiş ve lüzumsuz müruikaŞalar 
la memlekette kardeş kavgası
na yer verilmemesini istemiş, 
aksi takdirde yukarıdaki hakla
n kullanarak bunun önüne geçe
ceğini bildirmiştir. 

Yarından itibaren bütün mu. 
halef et gazetelerinin intişarına 
müsaade edilmiştir. 

Papa Andrea ile arkadaşla
rı. "Cümhuriyetçi" ismile yeni 
bır fırka kurmuşlar ve hükumet 
ten müsaadesini almışlardır. 

Harbiye Bakanı Kondilisin 
Pazar günü Selanikt.: son vazi
yet hakkında bir söylev verece
ği söylenmektedir. 

Fikret Adil 

Sovyet - Fransız Müzakereleri 
Bitti, Tebliğ Neşredild i 
Moskova, 15 (A.A.) - Fran

sız - Sovyet müzakereleri bugün 
bitmış ve Fransız heyeti murah
hasası bu akşam Moskovadan 
ayrılmıştır. 

Fransız dış işleri bakanı La· 
val, Varşovaya uğrayıp Fransa 
hükumeti namına Mareşal Pil
sudskinin ölümünden dolayı ta· 
ziyede bulunacak ve oradan 
Krakoviye giderek Mareşalin 
cenaze merasiminde Fransayı 
temsil edecektir. 

Moskova, 15 (A.A.) - Fran
sız dış bakanı Lavalin Sovyet 
ricalile yaptığı müzakereler so
nunda neşredilen resmi tebliğ -
de Fransız - Sovyet konuşma -
ıa:ınm açık ve dostça bir itimat 
havası kinde geçtiği, iki hükii· 
metin ni'üşterek emniyet içinde 
sulhün idamesi ve bi~. adem~ te
cavüz, istişare ve mutecavız a
demi muavenet P.aktı Y.aP.ılmak 

üzere müzakerelere devam olun 
ması hususunda tamamile muta 
bık bulundukları beyan olun • 
maktadır. 

Tebliğde deniliyor ki: 
"Stalin, Fransanın emniyeti 

seviyesinde bir müsellab kuv -
vet bulundurmak yolundaki mil 
li müdafaa siyasasını anlamak
ta ve tamamile tasvip etmekte
dir.,, 

. Londra, 15 (A.A.) - Röyter 
a1ansının Moskovadan öğrendi
ğine göre, Lavalin konuşmala • 
rmın neticelerinden başlıcası bir 
çok taraflı istişare ve ademi te
cavüz paktları hazırlamak için 
bir konferans toplanması husu
sunda Sovyet ricalile anlaşmış 
olmasıdır. İstiyen devletler bu 
paktları karşılıklı yardım anlaş 
malarilc tamamlayabilecekler -
dir. -

A tatü rk'ü n iRAN - EFGAN HUDUDU 
Tel yazısı 

Ankara, ıs (A.A.) - Mare- Hakem Kararına Ait Proto-
şa1 Pilsudskini vefatı münasebe 
tile Atatürk ile Lehistan Reisi- k Q 1 o u• • n ı• m z a 1 a n d 1 
cumhuru arasında şu telyazıları 
gönderilmiştir: 
Reisicumhur Ekselans Mocicki 

Var.şova 

Müteveffa Mareşal Pilsuds -
kinin şahsında en büyük yaratı
cılardan birini kaybetmiş olan 
Leh milletinin geçirmekte oldu 
ğu elemli acıya bütün se:npa
timle iştirak etmekte olduguma 
itimat buyurmanızı zatı devlet
lerinden rica ederim. 

Kama/ Atatürk 
Rumurreisi Ekselas Kamil 

Atatürk 
Ankara 

Leh milletinin en derin bir 
mateme düştüğü bir zamanda 
bana göndermiş olduğu sempat~ 
hislerinden dolayı en haraetlı 
reşekkürlerimi kabul etmenizi 
zatı devletlerinden rica ederim. 

lgnacy Moscicki 

TUrk • Bulgar ticareti 
Türk - Bulgar ticaret anlaş

masının müddeti 12 mayısta bit 
mişti. Dün Ekonomi Bakanlığın 
dan alakadar makamlara eski 
uzlaşmanın .bi~ ay için uza.tıldı· 
ğı bildirilmıştır. 12 hazırana 
kadar gelecek mallar uzlaşma -
daki tenzilatlardan istifade ede 
cektir. Bu zaman içinde yeni ya· 
pılacak Türk - 'Bulgar ticaret 
anlaşmasmm da bitirileceği U· 

muluyor. 

Kaçırılan 
Çocuk Yo~tur 

[Baş tarafı birinci sayfada] 

Evvelki gece .de bir okuyucu
muz telefonla acele, acele haber 
veriyordu: 

- Burası Şişhane yokuşu. 
Bir adam, otomobil ile bir ço
cuk kaçırırken halk yolunu kes
ti, çocuğu kurtardılar. Otomo • 
bil taslandı. 

Buraya hemen bir yazıcımızı 
gönderdik. Gerçi burada bir ço
cuk kaçırılması işi olmuştur. 

Ancak hadise bir aile işidir. Ve 
bir baba, çocuğunu, ayrıldığı ka 
nsırun elinden kaparak kaçır • 
mak istemiştir. 

Ancak, son günlerde şehrin 
her yerinde halkın ağzında bu 
korkunç şayia dolaşıyor. 

Bir çok anne, babalar çocuk
larını mektebe gönderememek -
tedirler. Hemen hemen her ço
cuklu evde bu hikaye günün ko-
nuşma mevzuu ve yürek çarpın
tısı halini almıştır. Hatta, bu 
yüzden bazı ilk mekteplerin kü
çük smıflarmda son zamanlar
da hasıl olan boşluk dikkati çek
mişti. Mektep baş muallimleri 
bu cocukların niçin mektebe 
gönd~rilmediklerini talebe ve -
lilerinden sormaya karar ver
mişlerdir. 

Bütün bu şayiaların asılsızlı
ğını bir iki defa gazetemizde 
yazmış olmakla beraber bir defa 
daha dün vali vekili ile bu mev
zu üzerinde görüşmeyi faydalı 
bulduk. Rükneddin Sözer eliyor 
ki: 
"- lstanbulda son günlerde 

bazı çocukların aşırıldığı veya 
aşırılmak teşebbüsünde bulu • 
nulduğu etrafında gazetelerde 
görülen neşriyat ~a~kında ev -
velce izahat vermıştım. 

Tekrar ediyorum ki, aşınlıruş 
veya aşırılmağa teşebbüs edil
miş çocuk yoktur ve olamaz. 

Bazı gazetelerin bu mevzu et· 
rafında yazdıkları yazılar ciddi 
bir esasa istinat etmeyip herhan 
gi bir heyecanlı ana, babanın 

veya komşunun yanından ayrıl
mış bulunan çocuğunun aşınl· 
mış olduğu zannına düşerek mü 
racaatlarınm gazetelere akset -
miş olmasından ibarettir. 

Bu işlerin mercii zabıtadır. 
Hakikat zabıtanın raporların -
dadır. 

Bu gibi dedikodulara ehem • 
miyet verilmemesi lazımdır. Bu 
nu tekrar tavzih ederim.u 

Ankara, 15 (A.A.) - Iran ile ı va ettiği e~~s.~an iza? .etmiştir. 
Ef ganistan arasındaki hud~~ Ef~~n. buy~. elç.ısı. Ahm.~d 
ihtilafını hc.lletmek için her ikı Han, Bız bu~un, oıldırmek u -
tarafça hükılmetimizin hakem.· zere bulu?dug1ınuz karar~an do 
liğine mür< caat edilmesi üzerı· layı ba:htıyar ve mt4tmaın bu • 
ne hükfimetitmtizce hakem ta · lunuyonız .. ,, 
yin edilmiş olan orgeneral Fah- Diye söze başlamış ve bu ne
reddin Altay'ın yerinde yaptığı ticeyi şarkta yeni bir saadet a
tetkikat sonunda vemıiş oldu · lameti olarak ifade etmiştir. 
ğ~ karar bugün Dış işleri B~ka~ İran büyük elçisi Sadık Han, 
hgın.~a .. İran ve . Efgan el~ıle~· iki dost ve komşu millet arasm
ne. b:ıyuk merasımle tevdı edıl- da nasılsa çıkmış olan bu ihtila· 
mıştır. . . . fın hallinde yaptığ hakemlik 
.. Dış işleri bakanı vekıl.ı Şlik- vazifesinden dolayı, başta Ata
r~ Kaya Iran ve Efgan ~ılletle· türk olduğu halde Türk Cumu • 
rı arasmd~ h.u~ule g !lm~ş olan riyeti hükQmetine karşı Efgan 
bu hududw ıhtılafının h~ll~n~ va- büyük elçisi tarafından ifc.de e -
sıta ~~~ugun~an ve bu ı~ ı~ı~ ha dilmiş olan hislere tamamen iş· 
kemlıgıne m~.ra~aat edıldı~ın : tirak ettiğini söyliyerek: 
den dolayı Turkıye Cumurıyetı . . w. 
hükumetinin duyduğu samimi '1Hakemın verdıgı. karar, o -
hisleri ifade etmiş ve hudud ih- kunduk~ s~nr~ bellı ol~caktı:. 
tilaflarmın milletler arasında Şu var kı, bt. ış hır dost eltyle bıt 
tabii olarak yandırdığı acılan i- miş oluyor.,, 
şaret etmi§tir. Kardeş Türk - Iran - Efgan 

Dış iş:eri Bakan Vekili Şük- milletlerinin biribirlerine karşı 
rü Kayadaı sonra hakem orge- duydukları en güzel hislerin ifa 
neral Fahreddin Altay kendisi- desi olan bu sözlerden sonra 
ne verilmiş olan hakemlik işin· Dış işleri Bakan vekilimiz ile 
de mlilhem olduk lan hisleri an- İran ve Efgan büyük elçileri ha 
latarak tetkikatı neticesinde kem kararının tebliğine aid pro 
hazırlamış olduğu raporun ihti- tokolu imza etmişlerdir. 

Yunanistanla Ticaretimiz 
Ve Takas Bonoları 

yı bulmuş olan ihracatımız, ge
çen sene üç küsur milyona in
mişti. Korkarnn ki bu sene da· 
ha azalacak. Buna da sebep, hu
lasa olarak, 12 teşrinisani 1934 
te yaprlmış ve bu haziranda bi· 
tecek olan son anlaşmanın tat
bikteki güçlükleri ile. Yunan 
kontenjan tedbirleri, 1933 den
beri tatbik edilen takas usulü 
gösterilebilir. Yunanistanda tüc 
carlanmızın faturalarını tetkik 
eden komısyonlann mütemadi 
şikayetleri mucip olan tamamen 
indi kıymet takdir edişleri ile 
bizim mallarımıza rekabet eden 
ulusların da bu işte dahli vardır. 

Yunanistanla iki sene evvel 
yaptığımız ticari anla~a ile 
muayyen bir nispet dahilinde 
takas bonoları usulü kabul edil
mişti. Fakat her para işine bu
runlarını sokan bir takım mü· 
nasebetsiz herifler, takas bono
lan fiatlarını spekülasyonlarma 
vesile ettiler. Öyle ki,birçok tile 
carlarımız, Yunanistana mal 
göndermekten vazgeçtiler. İşte, 
benim, haberim bile olmadan 
İstanbulda 7 500 drahmilik ta
ka~ bonosunu ucuz alrşım bu 
spekülasyonun tesirlerinden bi
risidir. 

Anladığıma göre eğer takas 
bonoları spekülasyonun elinrle 
<Jii~m.emiş ve iyi idare erlilmiı; ol
sa, hır de Yunanlılar ihraç ka· 
biliyetlerini gözönünde tutarak 
müfrit isteklerde bulımrr.amış 
~ı~alardı, bu usul, yani takas bo· 
n0Iarı usulü iyi neticeler verebi
iirdi. Halb•1ki bundan başkeı. 
şimdi son altı aylık rnukave1P, 
bir. de tripartit ve klering usu). 
Jerı de tatbik edildiği gibi, ihn
cat eşyamız, tediye o;ıkımnı
cc-n. ayrıca beş gn.ıpa ela ayrıl 
?1!ştır. Öyle ki tüccarın bu işin 
ıçınden çıkabilmesi büyük müc:
küllerle karşılaşmıştır, ve mall~
nn parasını aylarca sonra alabi
len ıhracatçılarnnız Yun:mistan
la ticaret yapmaktan çt-kinmck
te bulunmuşlardır. Bu yüzıicn, 
e~elce. Yunanistanda oldııkça 
muşten bulan pamuk, hububat, 
bakliyat, tuzlanmış bahk "e hat
ta madenkömürü ile ynmurtala· 
rımızın bile ihracatı dzalnııştır. 

Yunanistana kömür ihracatı
mız geçen sene 130.000 ton ka
dardı. Bu sene 100.000 tonu bu
lursak bir muvaffakıyet sayıla
bilir. Paskalye münasebetiyle 
birçok yumurta satabilirdik. Fa
kat tüccarlarımız, yukarda say
dığım tediye güçlüklerinden do
layı pek de ihracata yaklaşma
mışlardır. Yunanistan da, Arna
vutluk ile Mısıra müracaat ede-

[Baş tarafı birinci sayfacla 1 
rek oradan yumurta almışur. 

Buna karşılık Yunanist-ın 
Türkiyeye ihracatım arttırmak
tadır. Bundan üç, dört sene ev
vel Yunanistanm Türkiyeye 
yaptrğr ihracatın Türkiyenin 
Yunanistana yaptığı ihracata 
nispeti yirmide bir iken, bugün 
bu nispet hemen hemen dörtte 
bir derecesinde azalmış, yani 
Yunanlıların lehine dönmüştür. 
Hem de Yunan tüccar ve sana· 
yicileıi, Türk piyasasına pek 
de ehemmiyet vermemekle be
raber. 

Hem ehemmiyet vermek şöy
le dursun, bazı yan resmi adam
lanmn bize karşı soğuktan da 
fazla bulabileceğimiz neşriyatla
rına rağmen. 

Filhakika, geçenlerde, burada 
çıkan İkonomologos Atinon ga
zetesi muharrirlerinden ve Ati
na Ticaret odası erkanından bi· 
risinin neşrettiği birkaç makale 
- ki bu zat bir, iki sene evvel 
Ankara'ya da ekonomi heyeti 
ile gelmişti - buradaki Türk 
ticaret mahafili ile iyi düşünen 
ve Türk - Yunan dostluğuna 
inananlar tarafından hayretle 
karşılanmıştır. Bu makalenin 
insanı tatmin edici tarafı da 
yok değil. Çünkü makalelerin 
muharriri yalruz Türkiye sana
yii ve ekonomisi hakkında değil 
Yunan sanayii ve ekonomisi 
hakkında da cehaletini göster
mişti. 

Gelelim meselemize. Haziran
da, Yunanistanla yaptığımız ti
caret mukavelesi bitecek ve ye
rine bir yenisi yapılacak. Eğer 
yukarda kabataslak olarak öğre
nebilip bildirdiğim noktalar gö
zönünde tutulmazsa, zannediyo
rum ki, yalnız iki hükumet ara
sında değil, fakat iki ulus halkı 
arasında da kökleşmiş olan sağ
lam dostluk bağlarına rağmen 
Türk - Yunan ticaret münase
betlerinde büsbütün gevşeklik 
olacak, ve siyasi, milli sahalarda 
olduğu gibi bilhassa ekonomi 
sahasında da biribirini tamamla
maları elzem olan bu iki devle
tin a .. asmdaki bu münasebet 
tavsıyacaktır. 

Fikret ADIL 

Yazı çokluğundan "Kızıl Çem· 
bet', romanımızın arkasınr yarın 
koyacağız. Ôkuyucularımızrn 

bağışlamalarını dileriz. 



a ==========================================::-::======TAN============================================ J G 5 - 935 , 
YENi - ESK 

• -l·=-~ Su Kayıkçı Ali Dayı Ve Su Kayıkçı Halil 
Motörcü Mehmed ! Nazill 

1s1 ah 
i Pamuk 
istasyonu 

BORSA Babanın Oğlu 

' 

15 MAYIS ÇARŞAMBA 

PARALAR 

Aba 

Sterlin 611.-
Dolar 123.-
20 Fransız Frangı 167,75 
20 Liret 202.-
20 Belçika Frangı 79.-
20 Drahmi 22.-
20 İsviçre fr. 800.-
20 Leva 22.-
Florin 83.-
20 Çek Kuron 96.-
Avusturya ııilin 22.-
Mark 43..-
Zloti 22.50 
Kro~ 23.-
20 Ley ıs.-
20 Dınar 52.-
Yen 33-
İsveç Kuron 32.-
Altm 931.-
Mecidiye 46.-
Banlnot 228.-

ÇEKLER 

Fransız Frangı 
İngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bel&'a 
Drahmi 
İsviçre Frangı 
Leva 
Florin 
Çekoslovak kuronu 
Avusturya 
Pczeta 
Mark: 
Zloti 
Pengo ( 
Ley 
Dinar 
Yen 
Cernovcts 

Satı' 

616.-
125.-
167,75 
204.-
80.-
24.-

800,-
24.-
84.-
98.-
24.-
45.-
24.-
25.-
16.-
54.-
34.-
33.-

932.-
47.-

230.-

Kapanıı 

12.04.50 
614.75 

79.44.85 
9.64.34 
4,69,75 

83,71,50 
2.45,50 

63.71,50 
1.17,32 

19,05.25 
4,24,10 
5,81,43 
1.97.17 
4,21,-
4.51,40 

Boğaziçinde Marmaranın bit
tiği ve Karadenizin başladığı 
yer, Sarıyerdir. 

Küçücük bir motörün içinde
yim... Rumelifenerine gidiyo
rum. 
Kağıt gibi sakin, masmai, süt 

liman bir denizden kara dalgala
n köpüren bir denize geçerken 
bende bir değişiklik oldu ama, 
onda en ufak bir tereddüt bile 
sezmedim. Ve bu tezat öyle 
çarptı ki gözüme, serpintileri 
sekiz metre kadar yükselen bit 
dalgadan ürker gibi irkilen ken
dimi bir an beğenmedim. 

• - Kaç yaşındasın arkadaş? 
- Yirmi beş .. 

Gözlerini teknesinin pruvasın 
dan, ellerini dümen yekesinden 
ayırmağa lüzum görmemıcşt1. 
Kulaç atan bir yüzgeç çenesiyle 
ittiği su, ağzının iki yanından, 
kulaklarını yahyarak, nasıl ge
çip giderse; boğazdan giren rüz
gar da ağzından çıkan cevabı 
öyle yayarak, sert derili yanak
larında ezerek iletmişti bana .. 

- Yirmi beşten fazla gözü
küyorsun ... 

Güldü: 

Yukarıdra pamuk mahsuru devşirilirken, aşa§ıda 
pamuk ıslah istasyonu 

İsveç Kurona 

ESHAM 

78,54,43 
34,96,33 

2.78,30 
10,98 
3.16 

- Sanının ki doğru söyler
sin. Biz, yük taşıyan motörcü
ler bir günde bir sene yaşamış 
gibi oluruz. 

- Evli misin? Nazilli, 13 (Hususi muhabi
rimizden) - Ege mmtakasın
da, pamuk vaziyetini düzeltmek 
için tesis edilen ıslah istasyonu 
bilhassa üretme ve ıslah kısım
larına ayrılmaktadır. 

lslah namı altında yapılan i
ki iş vardır : 

Biri tohumların ıslahı, diğeri 
yetiştirme usullerinin ıslahı ... 
Yani pamuğu ucuza mal etmek, 
daha az kuvvetle çok iş gör
mek. 

Tohum üretme işi ıslahın bir 
şubesidir. Yalnız tahsisat ve teş 
kilatı ayrı olduğu için birbirin -
den ayrılmıştır. 

Uç seneden beri, hariçten ge
tirilen bir çok pamuk nevilerile 
yapılan tecrübeleden sonra sa -
nayi programımıza ve bu iklim 
topraklarına en iyi uyan bir tip 
intihap e d il m i ş t i r • Bu to
humlan üretmek ve halka tev
zi etmek bugünün en esaslı işle
rinden biridir. 

Şimdiye kadar yapılan tecrü
belerden alınan neticeye göre, 
seçilen bu tip Egenin en çok pa
muk yetiştiren ve tecrübe saha
sı dahilinde bulunan mmtakada 
üretilecektir. 

Aynca istasyon da tecrübele
rine devam etmektedir. Gedis 
ve Denizli gibi iklim ve toprak 
farkı _gösteren diğer sahalarla 
Egenın cenup sahil kısımları i
çin ayrı tipler bulunacak ve bun 
larm üretilmesine başlanacak -
tır. 

Egedeki pamuk işi, kurula-
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cak milli fabrikanın ihtiyacına 
göre tesbi t edilmiştir. Bundaki 
esas, elyafı, 28 milimetreden a
şağı olmamalıdır. 

Eskiden beri yetiştirilen As
ya pamukları bugünkü sanayi 
işlerimize uymadığından bu ti
pin yerine evsafı yüksek ecnebi 
cinslerine müracaat etmek za
rureti hasıl olmuş ve işe Ame
rikan pamuklarile başlanmıştır. 

Bu yıl, seçilen tiple yüz hek
"rlık bir üretme tarlası vücude 
getırıleccktır. öUnuu 1114ıı?ruıun 

den yüz bin kiloya yakın tohum 

ıı Bankası Mü-
" " N. 
" .. H 

Anadolu 3 60 

Sirk~tlhay;iye 
Tramvay 

100 3 

Bomonti - Nektar 
Tcrkos 
Reji 
Aslan Çimento 
Merkez Bankasr 
Osmanlı Bankası 
Telefon 
ittihat değirmencilik T.A.$. 
Sark Defirmenleri 
Sark merkez eczanesi 

90.-
9.50 
9 50 

24,80 
42.-
16.-
30.25 

9.65 
16,?..; 
2,35 

10.15 
58.25 
2~.50 
13.-

9.50 
0,90 
4.80 

i S T 1 ~ R A Z L A..R 
Türk Borcu I 30.50 

.. .. 11 28,75 
,, ,, III 29,35 

Erıani 94,-
Sivas-Erzunım 95.-

Istikrazi dahili 93.-

elde olunacak ve gelecek seneye, 
istasyonun kontrolu altında ça
lışmayı kabul eden ve istasyo
na civar bulunan bin hektarlık 
bir sahaya dağıtılarak ektirile- sıfta pamuk yetiştirebilmek i-

- Allaha çok şükür. Aklımı 
kaçırmadım henüz. 

- Evlenmekten çok mu kor
kuyorsun? 

- Bırak bu işi camın. O dal
ga başka bir dalga .. Karadeni
zinkilere benzemez. 

Ve galiba tam can alacak 
noktasına basmıştım ki, motö
rünün uskuru çevirişinden on 
kat fazla bir süratle dilini hare
~~tC:..:~~rere~derdini dakmep..e 

- B.zim köydeki kadınların 
hepsi, saçlarına bastılar makası. 
Hiçbirinin delikanlıdan farkı 
kalmadı. Kadınlık tadı, kadın
lık lezzeti bulamıyorum onlar
da. Evde oturanı da yok.. Kimi 
dikişe gidiyor, kimi fabrikaya. 
evlensem ne olacak bilir misin? 

- ....... . 
- Benim işim geceyansından 

cektir. Bu suretle, devletin her çin yapılan mesainin daha iyi 
sene dağıtacağı tohumlardan olması bu mesainin de ucuza 
elde edilecek mahsulle dört sene mal edilmesini icap eylemekte
içerisinde, fabrikanın ilk madde dir. Bundan dolayı, toprağın ha 
ihtiyacx temin edilebilecektir. zırlanması, ekilmesi gibi işlerin 
Bu iş, beş senelik sanayi prog- daha ucuza çıkarılması düşü- Halen, beş büyük kanalla, bü 
ramının esasını teşkil etmekte - nülmektedir. Bunun için de yük Menderes ovasının, takri -
dir. halka makine kuvvetile yardım ben iki bin beş yüz hektarlık bir 

Bu tohum dağıtma işini ko - edilmesi tasavvur edilmektedir. yerinde, sulama ile pamuk ye -
laylaştırmak ve halkın menfa - Pamuk ıslah ve tohum üretme tiştirilmektedir. Bu sulama da
atlerini gözetmek için mahalli müessesesi halka bir nümune ol: ha iyi idare edildiği takdirde bu 
bir çok teşekküller vücude geti- mağa çalışmakta ve halk tarafın günden bir misli daha büyük bir 
rilmesi düşünülmektedir. Bu- dan da bu işlere karşı büyük bir sahada pamuk yetiştirilmesi 
da, ıslah istasyonlarırun ne alaka gösterilmektedir. mümkün olacaktır. 
zareti altında yeniden açılacak Bundan başka, bu mmtakada, Pamuk ıslah istasyonunda 
kooperatifler vasıtasile temin e- sulama işlerinin günden güne geçen saatlerim pek kıymetli
dilecektir. artması dolayısile, bunun daha dir. Müessesenin çok değerli ve 

Yetiştirme işleri, memleketi- sistematik bir şekilde yürütülme sevimli müdürü Celal lğrıboz'a 
mizin her tarafında olduğu gibi si için pamuk istasyonu sulama verdiği izahattan dolayı yürek
hem pek iptidai ve hem de ihti- işleri üzerinde ayrıca bir proje ten müteşekkirim. 
yaca gayri kafidir. Yüksek va- dahilinde uğraşmaktadır. E. Hamdi ÜSTEL ----~------~...;.,__,;;;,,_ ___________ .._.._._.... ____________________ ___ 

onun bu karşılığına hemen koğ- M. de Renal ta yanlarında 

KIRMIZI VE SiYAH 
makla mukabele etmeği düşün- yürüyor, ve orada bulunması ile 
dü ise, "iş hususunda aceleye Julien'i bir kat daha kızdırıyor
kalkmayın" düsturunu hatırla- du. Biraz sonra J ulien, koluna 
yıp vaz geçti. İçinden şöyle dü- madame de Renal'in maksadını 
şündü: belli eder bir tarzda dayandığı-

Ertesi sabah onu saat beşte 
uyandırdılar; madame de Re
nal'i pek düşünmedi bile, kadın
cağız bunu duysa k_im bilir. ne 
kadar üzülürdü. Julıen vazı/e
sini yapmıştı,· hem de kahra
manlık istiyen bir vazife. Bu 
hisle, içi içine sığmazcasma se
vindi, odasına kapanıp kapıyı 
\kilidledi ve yepyeni bir zevkle, 
~cahramanmm yaptıklarını an· 
latan kitabı okumağa daldı. 

Öğle yemeği çanı çaldığı za
man Julien, Napoleon oraula
rının bildirimlerini okumaktan, 
bir gün önceki kazanclarmı 
unutmuştu. Salona inerken için
den, hiç de aldınş etmez gibi: 
"Ö kadına da kendisini sevdiği
mi söylemeli" dedi. 

Beklediği haz ve rehavet do
Ju gözler yerine M. de Rcnal'in 
asrk suratı ile karşılaşıtı; iki sa
et önce Yerrieres'den gelmiş 

STENOHAL 

olan belediye reisi, Julien'in öğ
leye kadar. olan vakti böyle ço
cukl~rla hıç uğraşmadan geçir
mes.~ne kızdığım gizlemiyordu. 
Bu ofkelenen, öfkesini göster
meğe kendinde hak bulan bu 
böbürlenen adam ne kada'r çir
kindi! 
Kocasının her acı sözü, madame 
de Renal'in yüreğine bir bıçak 
gibi saplanıyordu. Julien'e ge
lince o, gönlü o kadar vecd için
de zihni birkaç saattir gözleri
ni~ önünden geçmiş büyük şey
lerle o kadar dolu idi ki M. de 
Renal'in söylediği sert sözleri 
tenezzül edip pek dinlemedi bi
le. En sonunda şöyle yukarı
dan: 

- Hasta idim, dedi. 
Bu cevabtaki eda V errieres 

belediye reisinden çok daha az 
alıngan bir adamı bile iğnele
meğe yeterdi; M. de Renal ' . -

"Bu sersem delikanh benim nm farkına vardı; bu hareket 
evime geleli beri kendine bir ün ona pek iğrene geldi, kadını şid
edindi, ben koğarsam Valenod- detle silkip kolunu kurtardı. 
nun yanına girer, yahud Elisa- Çok şükür ki M. de Renal bu 
yı alır ve her iki takdirde de, yeni terbiyesizliği görmedi, onu 
benim evimden koğulmuş ol- yalnız madame Derville farket
mak ona vız gelir." ti. Madame de Renal için için 

Bu akıllıca düşüncelerine ağlıyordu. Ö esnada M. de Re
rağmen M. de Renal, birtakım nal bir köylü kadını taş atarak 
kaba kaba sözlerle hoşnudsuz- koğalamakla meşguldü: bu ka
luğunu belli etmekten kendini dıncağız belediye reisinin ye
alamadı; bu sözler yavaş yavas miş bahçesinin bir kenarın· 
Julien'i kızdırmıstı. Madame d~ dan geçen keçi yolundan gidi· 
Rcna~ ~üngür hüngür ağlama- yordu. Mc1.dame Dr:rvilh.. acele 
mak ıçın ~endini zor tutuyordu. acele: 
Yemekv bıt~r bitmez Julien'den, - Monsieur Julien, rica ede
gezme~e _gı~mek üzere kolunu rim, sükununuzu kaybetmeyin, 
vermesını rıca etti; bu kola dedi; insan hali bu, hepimizin 
dostlukla dayanıyordu. Ma bir sıkkın günümüz bulunur ... 
dame de Renal'in her söylediği- Julien onu, içinde son derece 
ne Julien, dişleri arasından: bir hafifseme belir .!n soğuk bir 

- işte zenginler böyledir! bakışla süzdü. 
demekten başka bir cevap ver- (Arkası var) 
~iY.ordu, ' N. AT AÇ 

YAZAN NIZAMEODIN NAZiF 

Sukayıkçı Ali dayı ire sukav ·kçı Halil babanm o~ u 
motörcU Mehmet 

çok sonralara kadar sürer. Eve Ama.. kendime de, kendi nesli• 
geldim mi, kapıyı gene bugünkü me de kızıyorum. Sandala bil' 
gibi cebimdeki anahtarla açaca- motör taktım, fakat Rumelifene· 
ğım. Yukarı çıktım diyelim. Ka- rinde henüz bir konserve fabri· 
rıyı tabii, yorgun argın gelmiş, kası yapıldığım göremedim. Betı 
uzanmış uyuyor bulacağım. buradaki dalyanlarda tutula~ 
Haydi diyelim ki gürültüm kü- balıkları Yemişe taşırım. He~· 
çük hanımı uyandırdı. Ne yapa- fin balığı çok para etmiyor ~lt 
cağını gayet iyi kestiriyorum. bana da çok para versin. Fara· 
Gömleğimi arasam, yiyecek bir ı za buraya bir fabrika açılsa ba· 
şey istesem, suratını bir karış lık da para edecek ben de ihY' 
asacak; "Mutfağa git ısıt!,. "Yü olacağım. Sonra .. eskilerin ça~· 
kü aç, belki bir gömlek bulur- şafları, o kafesler müthiş sinirt• 
sun,, diyecek. me dokunuyordu. Ne idi o ca• 

Fabrikaya, dikişe gitme de- nım? Komşunun kızı kafes a~· 
sem, o da olmaz. Yalnız başıma kasına geçti mi Sudana gitıllıŞ 
onu besliyemiyeceğime de aklım kadar uzaklaşırdı benden. 
kesiyor. Üstüne üstlük bir de o • 
kaknem anaları var .. Alimallah G 1 t · d · k · · a a aya geçıyor um. 
ınsanm anını tepesıne çıkan- S k k Ar d k.. klere yorlar. u ayı çı ı ayı ure 

N k b . asılınca sordum: 
- e a ahatlerı var o za- - Askerlik ettin mi baba? 

vatlıların? y B lk b··yü-- unana, a ana, u 
- Onlar mı zavallı? Onlar ğe ("') gittim. Sonuncusund' 

kafaları koparılacak mahluklar, bulunamadım oğul. 
dır· - Bugünkü gençleri nasV 

· · • • • • • buluyorsun? 
- Mürteci .. Hepsi mürteci.. Ak sakalını sıvazlıyarak göf 
"Gazete sütunlarının Saidi lerini yanımızdan uzaklaş~ :ı 

Kürdi havadisleriyle dolduğu bir motöre daldırdı: ,, 
~~~M\i~ izi.ÜzCrlnc insanlar .. - diye içini çekti - S~ 
mi düşürdü?,, diye bir an bir "Pat Pat, Patapat!,, lar yo 
meslek heyecanı geçirir gibi ol- mu? Motör gürültüleri.. Onll 
dum, fakat uzun sürmedi zira da işittikçe şu Jfüreklere ba~ 
genç motörcü fikrini şöyle izah yorum ve acıyorum geçen giiS: 
ediverdi: terime .. Ama sana bir şey söyl~ 

- Biriyle evlenmek istedim. 
300 lira ağırlık istediler benden. 
Anladınız mı? Cümhuriyet dev
rinde bu koca karılar hala esir 
ticareti yapıp duruyorlar. Hiç 
ben evleneceğim kadını satmalır 
mıyım? Bilmem kaç beşi bir 
yerde vermeliymişim. Dört oda
lı bir evi dayayıp döşemeliy mi-
şim ... Altında kalmadım tabii. 
Hemen cevabı yerleştirdim. "A 
kocakan ! - dedim - Se.1in kocan 
her kış kilere iki çuval mısır 
unu on teneke tuzlu balık atar
dı. Birde (*) pilaki taşı koyar
dı önüne.. Geçinir giderdiniz. 
Evin odununu bile dört saat öte
ki ormandan sırtta taşıyarak 
getiren siz değil miydiniz?,, 

- ..... 
- Ve .... vazgeçtim evlenmek

ten .. Hazır hatırıma gelmişken 
söyliyeyim. Bu kadının gençli
ğinde ormandan bir defada ge
tirdiği odunu bir eşeğe yüklet
mişlermiş de taşıyamamışmış. 

- Demek sen kadınların ca
lışmalarına ve saçlarını kesn~e· 
!erine taraf tar değilsin? 

- Yanlış anlaşılmasın .. Dok
tor olmaları, avukat, h3kim, 
tücar ve işçi olmaları hoşuma 
bile gidiyor. Yalnız böyle ohın 
ları evlenmesinler, bekar yaşa
sınlar. Ben orta mektep bitir
dim. Vatandaş kadını başka tür
lü düşünürüm, evli kadım başka. 
Ama herif zengin. Kan da çok 
para kazanıyor. Hizmetci'eri, 
ahçıları da var. O zaman bir di
yeceğim olmaz. 

- Ya eskileri, babanın nesli
ni nasıl buluyorsun? 

-İğrenç buluyorum .. Onlara 
kızıyorum .. Çünkü ben cehalete 
kızarım. Çektiklerimiz hep on
ların pisliklerini temizlemcğe 
mecbur oluşumuzdan değil mi? 

(*) Pilaki taşı - Bu taşı kızdmp 
üzerine mısır unu ile yapılmış hamuru 
döküyorlar ve ekmek yapıyorlar. 

yeyim ki, yeniler pek tembe 
Biz çok çalışırdık. Bak ben b~ 
yaşa geldim ne sigara içeriıfJı 
ne de rakı.. Arkadaşları;ı1~ 
içinde sarhoşluğu sevenlerı d 
yok değildi ama, işlerini de b~ 
rakmazlardı. Şimdikiler hep Y~. 
şamak istiyorlar. Alay eder gı 
bi omuzlarım silkti: . A 1, 

- Hoh! Nerede babam o .ov 
luk.. (' 

- Ya kadınlar:? - dedim - ça ,! 
şafsız daha iyi gözükmüyorl 
mı gözüne? ıcf 

- Y ooo .. Bak o bahsi r 
rıştırma. Kadın, bizim zanıaft,ıı 
mızda kadındı. Siz o ya~d d' 
biraz bahtsızsımz. Çarşaf içırı ~ 
iken kadın, kadındı. Şimdi e f 
zevki kalmadı. Bizimkiler bt

1
( 

birlikleri takınca pek başkdii' 
şırlardı. Şimdikiler doğru r 
rüst sürme sürmesini bile ba~~ 
ramıyorlar. Sonra biz çahşı.r •. ;e( 
üç kadına bakardık, şimdı1'1 

,, 

bir kadını bile besliyemiyorl~r 
giydirip kuşatamıyorlar da. 1 

gönderiyorlar, çahştırıyorlat'·0e' 
- Uzun etme canım ... - "( 

dim - Sizin zamanınızda da ı.c~,ie 
lerinizde tarlada öküz yerı 
sabana şulurlardı. 

Kızdı: tı· 

- Bizde değil.. Senin Y8110ı• 
şın var. Biz Karadenizliler .1<' ı<•' 
m gül gibi bakardık. Denıı tJll' 
yısmda oturanların kadını s? !O' 
na koştukları yalandır. A~'1,~ 
lunun içeı:sindekiler. defl' . ·e' 

.. . 1 1 • . b·r dı) 
gormemış o an ar ıçın ı 

ceğim yok. d' 
İki Akay vapurunun arıS ~19' 

kaJmamak için alnının daı1188sıl' 
rını şişire şişire küreklere 
dı. O'' 

Bir dakika sonra kayığını ,dıl' 
lataya uJaştırmış bulunııY0 difle 
Beni uğurlarken kendi ketl 
homurdandığını işittinı: le~ 

- Aaah !. Bir motör ta 
dım gitti şu meJ'un kayığ• 

(*) Umumt harp. 



Her Varlığın Özü Ve Kaynağı 

Ziyafette Bir Söylevde Bulundu retli Münak~şalar Oldu 
Olan Türk Adliye, Gümrük Ve inhisarlar Bakanları 

Ulusunun Şev~e~li {~!~!ı~zil{!ı~~'!!.,.°,;.~!/?k!~:~frn"1 ri.!:=n~or~H~usiK':!:ı~~ za l~~~~:;ı~~~u~.:z~riyetin bu 
Ankara, 15. A.A. - Bugun çın ,b lı lazım gelen noktaları muşterek bu aabah saat 10 da Abdülhalik güzel eserini bunu başaran p~r-

saat 13 de illerden g~len dele- ~ ~~ devleti temsil kavrayış bakımından p~rti~e _bü Rendanm bqkanlığmda toplan- tinin delegeleri önünde saygı ıle 

izahat Verdiler 

~eler şerefine Cumunyet Halk ç J hUkCimete ve ulus yük bir değer verecek bır hadısc dı. Reis dilek encümeni raporu- anarım. (Alkışlar). 
artisi genel sekreteri ~~'eb bak~ın ::1mail bakımından par- olmuştur. nun okunacağını söyledi. Maz- Saraçoğlu Şükrü, bundan son-

t::eker parti sofrasında şu soyle- ~ar~.ıgıntaı ksim edilmiş tarafları Biz partice, şimdi size başka bata okundu. Bundan sonra her ra tize Bakanlığı ile ilgili di-
:\'i .. ;;. 1 · · tımıze ·ı· k d 1 · · de ka lek1 ler hakkında izahat verdi. l -vy em~ştir : vardır. HükCimet, içten ve dış- partı 1 ar a a~. ar~ ~ı.çm - Bakanlığa ait dilekler okunma-
t Öz arlciıdaşlanm, . . ... 1d .. ğü ve takdir edildiği ıde almasını soyledıgım yollar ğa bqlandı. Evveli başbakanlı- Nüfus, evlenme, belediyelere 
, Ankaraya gelişiniz vaz~fe ol- ~· gon:, .. uük liyakatla bu öde- üzerinde çalışma halinde çok ğa ait dilekler okundu. kaza hakkı verilmesi, açık yer-d.u~u andan itibaren benım. 5c- g~ ~ en ~ktadır Partimiz bu mesafe almışızdır. Refik Şevket, mazbatanın 72 tere hakim tayini, tek h~kimli 
Ş~tli vazifelerim arasında dıger ~ını. yap .d. . T.: k varlığında- Arkadaşlarımızın kendileri - sayfa olduğunu, arkadaşların di mahkemelerin yeniden toplu ha hır vazifem daha vardı. Bu da, ıl~~ye gıti ış:::ı ku~siyle ha- ne ait olan özel parti işlerini, ve Jek encümenine gidip konuştuk- le getirilmesi ve saire ha~kın • 
her gelen arkadaşın Ankara k~ uvved ~ tt . ten ve dıştan genel yurt işlerini düşünücü ve lanndan mevzular üzerinde yal- daki dileklere cevab verdı: 
t?prağma ayak bastığı ~-~d~ ~: kıka~n d"~v eh nli~ uyacak ve kovalayıcı oluşta bizim için ide- mz söz istiyen olup olmadığının "Nahiyelere hakim t~yini 
lırn ile elini göğsüm ile gogsunu ~kdır e dı e~ fa b \ün bu çalış- al olan bir olgunluğa varmışlar- sorulmasını istedi. Azalardan hakkındaki isteğin yakın hır za 
&anp sıkmaktı. (Alkı~lar~. nıhay~~ :;~l~ ac~k. destekle- dır, diyebilirim. (Bravo s:sleri) bir kısmı raporlan okumadıkla- manda yerine getirlmesine im-

Arkadaşlar, bu vazıfeyı yapa- mala~ b" r : .. tla ilerlemeli- Arkadaşların bu olgunluga va- nnı bildirdiler. Teklif muvafık kan yoktur.,, dedi. 
inadım, yapamadığım yalnız bu y~ce ırl ıya a d lete aid o- nş seviyesini tamamen temsil et görülmedi. Bakan söylevine devam ede· 
~u değil, hepinizin yurd hak_k!n- dır. İç ç; 

1t~a~X:: ev tatlar ü- mek halindeki bir özel vaziyeti- Başbakanlık dilekleri ara~- rek, yeni kanunlarımızdan bah-
daki duygusunu ve aralan ıçın, l~ ta~~:~. ~ 8 -~ m~ten iba- miz de bütün partinin çahşmala da evkaf iıi, evkaftan belediye- setti. İcra ve lflis Kanununa bUrası için, bütün yurt için, ~ut- sull~r p~;tlnin ~:ıda da en ndır. ye devrolunan gelirler, vakıfla- geçerek dedi ki: 
lak bir fayda oldu~unda şuplıe rettır.. ti .. ~·· : durulacak Bunu onlara her gün kovala- rın onanlmall, işletilen vakıf - " Şimdi yeni kanunun tatlıi-
O!nııyan fikirlerinizi, konuşm~- çok wıı;a ~ ~s ;:" ünkü ileri- nacak bir yol olarak gösterme- lar, vakıf borçları gibi maddeler kattaki verimini dikkatle takip larııuzı, dileklerinizi şahsen din- nok':, artım~ erg lak yılın miz hepimize bir borçtur. Siz- vardı. etmekteyiz. Teşkilat bakımm-
!eıııeyi de ödev sayardım. :8~~u ye a flım atış:;' ka ve p':ıda 'en ö- den dilediğim buradan ayrılıp lzınir Ihsan: "Vakıflar hal· dan alacağımız tedbirlerle mev-
~Çten vazife sayışıma, hepınızın hede. erekça -~::kavalnşvı"cdanlı ve vazifelerinizin başına, yurt köşe kında yapılmı~ olan kanun.. cud bazı yanılan ortadan kaldı-, .. ~- ld w d zerre kadar nemlı no ta i&&4 ı, d w b v Sara .. ogvlu Şükrü, General Kazım ü 
-tclut 

0 
uguna a, kan b" tt k nd" hüvi lerine dağıl ıgmız zaman ura- kamutay komisyonlarına geldı- :ı e.lp ve Ali Rana Tarhan rabileceğimizi umarım. (Alkış Şüphem yoktur. (Hay hay ses- çalı' ır.fau~e. eanelamıasıdır. daki havanm ısıtıcı, toplayıcı ve · · 

Jeri) yet ve vazı esını · b b .. .. .. .. hak"katla ği malCimdur. Büyük partımız, f lar).,, 
ı . b w H k"k t ayan bir çalışmanın era er goturucu ve ı bu hususta bir direktif vermek- mutayda toplansınlar ve vak.ı - Saraç.oğlu Şükrü Kamutaya 

Fakat arkadaşlar un~.ra~- 8
• ~ .a .

1 
ar n ararken çalışmada kovalana- tedir. Alakadar encümenler ka- lar kanunu üzerinde çalışsın-l?ıen gördüğünüz, sade gordu- tanfı ıçınde bazı .sert kko!1uşm1 a- cak metot ve tarzlan bütün sunulmuş olan projeler a asın -

1;;.z!_ d b 1 k lar ve bazı gergın re ıQme er lar.,, da tüzel sicil kanun projesi de glİnüz değil, için e u unup ?V . . :.. r;· .. memlekete yaymanızdır. trr ve madenıki bugünkü yük - Hakkı Tarık - Esasen ko-
'."~endirdiğiniz ve değerlendır- de .dahıldır. Kurulta~~kı .!~z- Arkadaşlar, yeni onadığımız sek onurla büyük istikbale gi • misyona verilen direktif dahilin olduğunu, Temyiz mahkemesin 
dığiniz çetin çalı~alarm tutu- 1~~ ~rasmda da soyledıgım parti programı ve tüzüğü parti· den Türk devleti varhğma da - de vakıflar kanunu hazırlanmış- deki işlerin çabuk görülmesi i 
cu hali, mqgul edici hali, bu gıbı, bu, .u~uaal z~_çalışıp e önümüzdeki dört yıl içinde ol yanmak için bir ulusal varlığa tır. çin alınan tetbirlerin gün geç 
aöylediğim ödevleri yerine gc- ilerlemesını yurt ••lennın ay- ~uk etin ödevler yüklüyor. mühtaçtır ve bu ideal ulus var- Başbakanlık müsteşarı Kemal- tikçe iyi neticeler verdigini, 
tinnekten beni bıraktı. Niha- ~l!llığa kısa yollardan varnıa~ı Ul ça ç tetkilitlanacağız. Ken- lığının özü de partimizdir. Par- Dilek komisyonunda ileri sürü- harç tarif esi kanununun esaslı 
Yet bu eksikliği önlemek . için ıçın esas aa!anz: 'l!.1~~1 ze~, di ~futatımızı her gün yurt i- tili kendi hayatı için çalıştığı za len dileklere cevap vermiştim. bir ihtiyacımızı karşıladığını 
bir çare diye bugün bu parti sof- ulusal varhgm hır ozu olan hı- · d ş d ~ "fade eden bütün mandan artırdıgvı her zamanı ica B 1 d · V söyledi. · r,...ğ _ı...,1,, ..ı.-·_ · nartimizin rahşmasmda çın e eger 1 . un ara a cevap vereyım. a-
':unaum. DU 0nH.U .. v'µP<f~~u'ı\ll, b\ına;,o:>« u. ..... __ - :s • • • -~· .... h"'"- . .ırnvvetlendınnek, h ..... ~~ nn müster,.1.r t;:~hç ...... ,,::ı \t1fl::ır h;tkkınch.ki. kanun yalhn- Bakan, yeni kanun projeleri"' 

ir lokma yemek yeyiş için de- değerini göstermektedir. Yal· o~an kendımı~~ ıtcn<1ı sınc.~ı- vennelidir. da meriyete girecektir. Buka - nin Kamutaya verilmek üzer ~ldir, bu toplanıştan gaye, he- ruz, arkadafl..-, çahfırken, ko- zııı uıtıcı muhitine almak ıçuı Aricadqlar, bu lnan1ann ya - nwıda: hanrlanmakta olduğunu söyle 
,ninıizi! bir ande a..Jmsu+andan nuturken hakilcatı aramanm i- emek ~rfederken ~lek~~ pacağı bir ittir. Bis iaaıuyonu 1 - Memleketin imarı, 2 - di. Ceza evlerinden bahseder 
fayda!Nnk, hepUnidn mıı.to- cab ettinliii çelci'"'e ı;iaıciııi i- batfra b~r ~ m~vc~ 1)'.•~ en ve güveniyonıa ki P.uti kuru - ecdadıınızm yaptığı hayırlar - ken tetkikler yapıldığını anlat 
rek duygulan üzerinde, müm- çinde kalmak da bizim için bir de ~C!1di vazıyet!en ıçeı:ısınde munun bütün üyeleri ve bütün dan hiç birinin kaybolmaması, tı. Dedi ki: 
kün olduğu kadar kısa çizgiler ana terbiy,e düstürü olmalıdır. teşkılatland~_acagı~w.ve nıhayet unsurları bu inana kendilerini 3 - Harap olan vakıfların eli-
içinde, konuşuşunu temin etmek Bunu, tıpkı bu yolda, bu de- pr~gr~_gosterdıgı yolda ala- vermişlerdir ve verme yolWlda- mizdeki para nisbetinde tamiri. " Onun için eskilerini oldu w 
tir. Bu parti sofrasında bu bera- ğerde çalıştıklanm kurultaym cagmm dort _yıllık me~feden dırlar. Yalnız bazı'ianmı.zda ça - Kemalden sonra söz alan Kı- gibi bırakarak yenilerini yapma 
bcr bulunuttan istifade ederek komiayonlarmda genel kurul sonra yurtça~llc:tçe teşkilatlan hfllla hususunda bir anlayış ek lıcoğln Hakkı (Kocaeli)nin söz- yı ve her yeni bina yapıldxkç 
Bizlere ho' geldiniz, derim. Ve konutmalarmda gördüm. Siz - mak mesafesı.!11 hıç olmazsa ya- sikliğidir ki bu işleri ikinci dere leri .. Kafi, kafi, kapat,, sözlerile eskilerinden bir kaçını kapatma-
Bizlerin yüce, değerli ve sevimli ler için, tekrara bile lüzum his- kiı:wmtd olacagöd.rz, ~~ddan sonra

1
- cede saydırma:ktadu. kesildi. yı daha muvafık gördük.,, 

· d•w• b" 1 ak ·· urum vo evımız e gene Bu p m· f '- d b B d "k" · ..ıtıılarmızda, en büyük lıya- setme ıgım ır ıey o ar soy· h . . Id w k d . a sorası r>"t§In a en un an sonra raporun ı ıncı S ~1 ş··1cr·· .. 
1 

. 
'- ti .1 •w• • • • ı · ayat ıçın o u~u a ar cemıyet sizlerle beraber bulurunanm k .

1 
k d . b k araçog u u u soy evıne ııta a temsı ettıgınız partımı, enm. . . d b"" .. k d w . 1 1 ısmına geçı ere a lıye a an- .. 

1 
d" 

bütün parti teşkilatmı selimla- Fakat biz yalnız bizden ibaret ıçın e uyu egen ~ ~ ç~ ~~- verdiği fırsattan istifade ederek lığının dilekleri üzerinde konu- şoy e son ver 1 : 

tını (Sürekli alkışlar). değiliz. Biz bildin parti diye bir ~~ v~~uun, part~z ıçın diyeceğim ki daim~ surette gö - şulmağa başlandı. Dileklerin Bu tedrici fakat c:.min yürü-
i · ·· b" yüce varlığı temsil ediyoruz. Bü buyuk hır ıı sayılması lizımdır. rilşme ve toplanrşlar yapma, va- başlıcaları şunlardı: yüşle ceza evlerimiı:i, az zamaıı 

• Ar~daştar.. u~usal onder, ı- t" · • · he imizi kute - Hepimizin çalışkan ohnası, yal- zife olarak ~ir esastır. ı - Hakyeri ve hiikim isti- içinde Türk sosyetesi ve mah· aıın yüce Şefımız ~urultal'.da d:.,~~nm!' hakikatı a- ruz &ünün işini evet diyerek Arkadaşlar, yurt ufuklarında yenler ve bazı hakyeri yerleri- kfımlar icin faydalı birer "islah l>~ı _çalışmaını~. bılhassa ov- rarken ıiaıJ'katin Çetin yollarm görmekle değil, onun ilerisinde batan her günün gü.,eşi bir geç nin tebdili. ve istihsal müessesi .. haline ge· ~u,tur. Bu, hızım bır ~aftan da ·ı' · "d ken meseleler U- ve onun üstünde bir muvaffaki- mişi tarihe mal euiyor. Yaşa - 2 - Duruşma saatlerinin ta- tireceğimizi umnyoruz. töğaümüzü kabartırken,dığcr ta ~ ıdenkıgı erk 'onu-.. 1·'"~ yete varıcı heyecanla ve hara • d b" · · · 
taftan da b" b d . r olda zenn e yasıya ymcau.r-· 1 al 1 d . ığımız heı· günün, ızım hesa - yını. Sayın arkada:;larun, adli}e ız~ ~ •yun. ı Y öd v Fakat bu konuf!IUl ve çetin yol- ret e ç J§I~ı 0 mamız emektır. banıza kaydolunacak muhase - 3 - İhtiyar heyetlerinin ka- bakanlığının diin nasıl çalışmış, r~naı:nızı ıstıye~ bır . e lardan ileri gitme işlerini gö- Yoksa yeıu onanan programla beoi, bir eksiğin maziye malol - za hakkı. bugün nasıl çalışnıakta oldu•u-"Yııuau ve~ektedır. Partı ça; rürken, birbirimizle aldığımız da aize yüklenen v~ife~eri bu muının ifadesidir. Bunun gibi, 4 - Hapishane meselesi. nu ve yarın nasıl çahşacağmı 

şekl~ mana, ku"".et ~. bazı çatqma vaziyetleri hiç bir heyecanlı ~yı !I edinme - her sabah yeni doğan gilnq önü Murahhasların muhtelif me- partinin büyük kongresine arz· ı, l~ itibariyle bildiğin~• gı~ı zaman ana varlığımız llzerinde den ba~l'.a ınıkan yoktur. müzde gideceğimiz yollan ay - seleler hakkındaki sorgularına ettim. Tasvibiniz bu yolda çalı
"~zin bir ve beraber;: •.~ı- yıkıcı bir tesir yapmamalıdır. ~az~.J"'1~ .ar~<laşlar ara - dmlaup göstererek bizi ilerisi gümrük ve inhisarlar, adliye ve şanlara kuvvet. ce•aıet ve cm
.;"' ııayeainde, son yıllar a oz- Biz hakikatı ararken her hakika sın a ır ço. ~' e~z vardır, için daoJıa öalii, daha yüksek bir sü bakanları tarafından uzun niyet verecektir. (Sürekli alkış-tııni,tir, özlenmif, koyulaŞinı~ tı arayanın bulunduğu ,tabii va- bu a~~~ Parti ışle?nı de bu ka- çalışma vuifeai ve yükümü al - cevaplar verilmiştir. lar). 
"'- katmerleşmiştir. Bu Partı ziyette bulunuyoruz ve hakikati dar goriiyoruz.,, dıyenlere rast- tına koyuyor. Nihayet arkadat- Kurultay yarın sabah onda 
~1!ışı, yurdun ileri gidiş hızına arayanlann konuşmalarında gö lanıyor. . . • lar, ıizinle beraberliğin ilham toplanacak, dilek encümeninin GümrUk ve inhisarlar 
~~ bir hisle ve aynı zaman- rülen sertliğin, bu göze batıcı ~r~daşlar, gerçı hır çok ış- ettiği noktal:n"" bilhaua psiko mazbatasının müzakeresine de- B a kan ı n ı n izahatı 
dt Yurda inkılap ruhundaki h!· hali kendini gösteriyor. Fakat lenmız va~dır. ~~at onlar ara- loji:k taraflarını da söylemek hu vam edilecektir. 
)"<;ınıı çalışmamızı temsil etmıŞ her hangi mUıterek bir netice- sında pa~ı iş!ennın o kadar. e- ousunda tuttuğum bu yolu, oka TUzel Bakanının söylevi Adliye Bakanından sonra 0

!:-tak bir sıcaklık ve bir hız~, ye vardıktan sonra birimizin öte h~~m.~y~.tı haız olmadığı telak- dar uzatmayı bir sofra baımda Gümrük ve İnhisarlar Bakanı 
~eden, hergün az:tan ~ır kine uyması ve nihayet ~er biri- kısı kokunden yanlı~tır:. bulunmanın özel haline uygun Ankara, l 5 (Hususi muhabi- Ali Rana Tarhan alım satım 
"'illa devam etmektedir. Bız, mizin, topumuzun ka.ranle tes- ... 1:u~un _!>u günku var- görmüyorum. Onun için şimdi rimiz bildiriyor) - Kurultayın kanunu hakkında izahat verdi. ~ bu türlü bir çalışışla •. ta- bit edilen ne~iceler~ ı~~en bağ: hgı, ılenye d~gru meaaf~ alma: sözlerimi burada keseceğim. bugünkü toplantısında Tuze Dedi ki : 
-~bize yuklettiği mcsuliyc- !anması, parti varhgı ıçın en bü sı devlet teşkılitı k~ndı rcsmı Son söz olarak, partimizin kuv- (~dliye) bakam Saracoğlu Şük- "Eskiden köylü iskonto ve is· ~ ltabı,değerli bir çalışma öde- yük terbiye esasıdır. CA!kışlar). ç~lışışm<la devam ededwııun bi- vet ve şerefi için. ve hem Parti- ru ~urahhasların sorgularına karta denilen güçlüklerle karşı
bı._ Yerine getirmiş ve ayni~·- Arkadaşlar, ecnebileı:tl! Tür - z~ çabşış~~zm hı~a, kuvve- mizin ve ht;tn dP yüce Türk ulu- uzun ızahat vermiştir. Bakan !aşıyordu. Yüz kuı;uşluk _pazar
t~~ büyük önderin bizden ıs- kiyede bulunmalan hızım ~u: tıne ~e ~~germe bag!ıd~r. Her - 5unun hayat ve harek'!t unsuru sözlerine tüze teşkilatının kı- hk neticede bazı kere elh kuru~ vazifenin çizgisine taka- günkü siyual ve soysal devnmı hangı bır ıdare heyetımız hafta- olan büyük tefimizin sıhhat ve sa tarihçesini yaptı. Şeriat mah şa kadar. hatta 20 kuruşa kadar 
01 iıı yettiği kadar yaklqmlf miıi güzel anlamaları için bir ~ b~ toplanıp ta, meseli ne §'in ve ıerefinin her gün artma· Kcmelerini, kapitüllisyonlan an- düşüyordu. Halbuki bagün bu llrtız. fırsattır. Fakat Türkiyede bu • bıleyım, herhangi bir banka i - sı için, başarıcı hükftmetimizin lattı. Dedi ki: 

.& _ A da r · b" · şekil, usul kalkmış, çiftçi kur -l> qrlcadaşlarım, bugün görü- lunan bizim halkımız içinde, n . re mec ıs~, _ır. ımtiyazh tirket kuvvet ve arasız muvaffakıyet- Mektebsiz ve yabancı hakim-
i ~r'Utıuz b .. t.. rdun varlığı karada bulunmak, Ankaranın ıdare heyetı gıbı toplanıp ta yal leri için ve nihayet her varlığın leri hep birbirinin dilinden ki- tutmuştur.,, ~~· ~d~nun :vvetini..., ,,.. çalışıcı, sevici bütün ~ışınala~- ~uz top~~anm icab ettirdiği özü ve kaynağı olan Türk ulu_ tapların<lan anlamıyan kimse- Bakan, bundan sonra, İnhisar 
bı~ tcınsu eden bir varlık ola- daki çetin safhalar~ ragmen ~- üç bet.kuç~k. me~~ konuş:nak sunun şevketli bir istikbale en lerden kurulmuş makkemeleri idaresinin piyasada yaptığı na-
~ .. Plrtim· d Partimiz heyet vanlan netıcelerde bır- la ':azıfemızın bitmış olduguna büyük bir şerefle ve genlikl~ u- tam ahenksizlik ve böyle derin znnhğı anlattı. 
~Ü •• ız var ır. f1i Türk Jettirici havuına temas k~ı 0lmamalıyız .• Evet ... husu- l~~as~.iç~. iç dileklerimi hepi- bir girdap içinde bulunuyordu. Ali Rana gümrük işlerimiz 
, biıntn~ce ~~ ~~~ :1 tanı etmek aynca ehemmiyeti haiz si 1§ vaMır. Herkesin memle - nızm yureg:.ııde, kaynağnda i _ Bu ankaı üstündedir ki bugün- hakkında da izahat verdi. Ka _ 0

ıtı \re sa ~: ~ ~ e 
1 

e, bir noktadır. Bilhassa bizim par kette kazancı, ailesinin. ona i - nandığım cıcaklığa dayanarak kü tek mahkemeli, tek mercili "-ıefi bel kemıgıdir:. (B~av~ ti arkada,ıamruzm ve bütün nanmı§ olanlar için, öteki özel söyliyeceğim. adliye cihazı kuruldu. mutaya gümrük teskilatı ve 
,. alkışlar). Bu ~n~. ~a yurdun dört bucafmdan partiyi çalışııtanlan sonra gelen ve va- Hepimize güler yüzlülük, ulu "Eoki devrenin orta çağ adli· memurları hakkında bir lôyiha ~r"1ıi~~Y~ bır ılgı ~· temsil etmek değerinde bulunan k!t ~~1~ .Yapılması gereken sa dunnıyan bir ileri gidiı, art- yesi yerine şimdi modern bir verildiğini bildirdi. Tuz liiyiha· \'deı, zı . 

0

?wnuzde. _~tarsa ' sis arkadaflarımızm, Aııkaraya bır ıkmcı1 bır beşinci it değildir. sız bir genlilı: ve putlye ylice ı• yurda yaraşan işleyiş ve yürü- sının Kamu ta ya verildiğini söyd:S ~rıhm .bekledıgı, .ut~sun gelip Ankara havasına temu et Mademkı partili, inanını batını refler dilerim. (Bravo sesleri ve yiifünde daima !edikten sonra, dört sene içinde l_~,,.·~~~~~v~e~·:n:ıha:.~ye:t~Şc~!:ın~J~ıs:t:~~m~ek~f~ına~tmd!~aa~~bul~u~n~upı.~~bu~toP.~._..:.!bu~teşk~ı~·ıa~ta~v~enn~i~ı~v~e~ba~~~l!lal~k~larlt._~~~~~--===-~l~Lne.Jtur...P":W~~ ....... .ful.w.....-...........:..---..1..~~· _.__ • .__~-~-
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HıKAYE 

Dertli Gönül 

• 
" TAN " ın tefrikası : 24. Yazan: Nizameddin NAZ 1 F 

" .. Fakat Bu İş de Bu Kadarla Kaldı, Güzel 
Gürcü Kızını Bir Daha Hatırlıyan Olmadı .. ,, 

Mısırlı Haşmeti Bey yalvarı
yordu. "Gönül. bunda tereddüt 
edecek bir şey yok. Seni çıldıra
sıya sevdiğimi biliyorsun.Kocan 
seni ihmal ediyor, bir maden işi 
çıkardı yanma iki üç ayda bir ge 
liyor, bir gün kalıyor. Halbuki 
sen sevilecek, okşanacak, mesut 
olacak bir kadınsın. Gel, bera -
her Mısıra gidelim. Orada evle
niriz. Seni ömrümün sonuna ka 
dar seveceğim., , 

Bir defa fevkalade geveze idi. 
Sonra müthiş bir oburdu ve o 
kadar şişmandı ki iki delikanlı 
bir koluna, iki delikanlı da öbür 
koluna geçmezlerse yürümeyi 
bir tarafa bırakalım ayakta du
ramıyordu. 

Fırançes ona çok debdebeli 
bir heyetle gitmişti. Yanında 
Bizans sarayının ileri gelenle -
rinden, büyük rütbeli papaslar -
dan, iyi giyinmiş askerlerden, 
genç rakkaselerden ve güzel 
sesli delikanlılardan mürekkep 
büyük bir kalabalık vardı. 

Kral Gcork c;ok c.a.hildi d. 
Bizansın nerede olduğunu bile 
pek kestiremiyordu ama, orada 
büyük kiliseler bulunduğunu ve 
hükümdarına imparator adr ve
rildiğini çocukluğundan beri i -
şittiği için, bu kadar debdebeli 
bir heyetle gelen murahhasın 
fevkalade kudretli bir memle -
keti temıil ettiiini zannetrnitti. 

Fırançes hiç vakit kaybetme
miş, evveli bu haşmetlu kralın 
askerlerini gözden geçirmi§tİ. 
Bunlar cesur ve iyi harbetmeıi
ni bilir babayif·itlere benziyor -
lardı ve cok kalabalıktılar. Son
ra, giyi~işlerinden, yedikleri 
yemeklerden ve atlarının ıüzel
liklerinden, saraydaki eşyadan, 
.ziyafet masasındaki altın vazo -
lardan, murassa ibriklerden Gc
ork'un epeyi zenıin bir haıine
ye de sahip bulundufunu çak -
mıştı. 

Bunun üzerine şu kraldan 
yalnız bir kız de&il, fakat para
ca ve askerce yardımlar da ko
parmayı kafasına koymuştu. 

Fakat paradan bahis açtığı 
anda Geork derhal sun.tını çatı
vermişti: 

- Biz kızlarımıza çeyiz ver -
meyiz! _ demişti - Bizde en çir -
kin kızlar bile kocalarının para
sı ile giyinip kuşanırlar. . ~ğ~r 
evlenecek kız, benim gıbı ~ı~ 
kralın kızı ve benim kızım gıbı 
çok güzel bir peri olursa. o z~ -
man üstelik hazineler de ısterız. 

Hani hakkı da yok detilcli. 
Dünyanın en dikenli bir tahtı 
üzerinde oturan ve başmdaki ta 
cı düşmekten menedecek en u -
fak bir kuvvetten bile mahrum 
olan kırk karıdan arta kalmış 
bir kırk beşlik imparatorun ku
cağına atacağı kız öyle bir dün 
ya güzeliydi ki, güzel kadınla -
rın en güzellerini yetiştiren Kaf 
kaslarda bir benzeri ya görülme 
mişti, ya pek az görülmüştü. 

Fakat "Françes,, in zekası 
her işi süratle ve kökünden hal
letmekte gecikmedi. 

Gönül bir senedir evli idi. Ko
cası Ercüment Almanyada ma -
dencilik tahsil etmişti. İç Ana
doluda bir banka hesabına altın 
arıyordu. Yanında beş kişi, üst-

Şüphe, aşkın ölümüne sebep 
olur mu? Bazan evet, fakat çok 
defa hayır!... 

1 !erinde çadır göçebe hayatı ya -
1 şıyorlardı. 

Birçok defalar şüpht, aşkı 
öldürmek şöyle dursun, canlan· 
dırır bile. Birçok sevgililer var
dır ki, aşkları böylf şüphe ile 
doğmuş, büyümiiştür. Şüphe, 
pek nadir olarak bir aşkın ölü
müne sebep olabilir. Bunları 
yazmamıza sebep Samsunda. 
Gazi mahallesinden M. Tekin 
imzasile aldığımız şu mektup 
tur: 

dendiği zaman "yine Kilikya -
dan çok varidat alıyor musu -
nuz? lkonyom 'un kızları yine 
eskisi gibi güzel değiller mi? .,di 
ye yüzlerine bakıyordu. Tabii 
Françes yutkunup duruyor ve 
kral bir cevap almakda ısrar et
tiği zaman bol keseden atıp tu
tuyordu. Anlaşılıyordu ki, Türk 
imparatorlutunun devrindeki 
Bizanslı ve hatta Selçuk devleti 
nin Bizans coe-rafiyasında yap -
tı~ı defişikliklerin ne kral, ne 
de İbriya ahalisi henüz farkında 
olmamışlardı. 

!§te, "Françes., in haşmetlu 
Qeon u koıayın-.-ıa ı.., ... _.a.~9:. ., -"-
sokabilmesi bu yüzden oldu. O
na her gece, bin bir gece masal 
ları anlatır ~ibi neşeler ve zevk
lerle dolu Bizans gecelerinden, 
saray e{lencelerinden, geçit re -
~imleri yapan büyük ordulardan 
kervanıız kalmayan yollarla 
zirhları biribirinden parlak sayı 
sız Var ene atlılarını pe,ine takıp 
dola§an bir imparatordan hah -
setmef e başladı ki, düşmanları
nı tirtir titretiyor. .. 

Ve büyük rütbeli Bizans me -
murları cülmemek iı:in dudakla 
nnı ı~ırırlarken, yahut Françe
sin anlattıfı masalı dinlerken 
eıki günleri hatırlayan ihtiyar 
papaslarm gözlerinde acı yaş -
lar belirirken Georkda koltuk
larını kabartan bir g-urur sezilir 
di. 

Nihayet bir eün bu palavralar 
Bizans murahhaslarını istedik -
leri hedeflere ulaştırdılar. İbir -
ya kralı kızını, bu bin bir gece 
Bizam;ına Vasilisiya yapabil -
mek için her fedakarlığı göze 
aldı: 

1 - Çeyiz istemekten vaz 
geçti. 

- Kızına, Kostantaniyeye 
d?ğru yola çıktığı gün elli altı 
hın altın vereceğini ve her sene 
a~rıca cep harçlığı olarak üç 
bın ~ltın göndereceğini bildirdi. 

Bııans murahhasları bu habe 
ri aldıkları anda sevincten çıl -
gına döner gibi olmusl~rdı. 

Bu sevinclerinde h~klr idiler. 
Zira bu haber Bizansa ulastı0-1 • • t> 

zaman, Kostantın Dragazes, ne 
diminin namesini okuyan göz -
lerine bir müddet inanamaz ol-
mustu. 

ve gümüş takımlar, inciler ve ya 
kutlarla süslü zinet eşyaları, al
tın ve gümüş tellerle dokunmuş 
saray kumaşları vermeği kabul 
etmisti. Ve bir sabah, Bizansa 
dönn;eğe karar veren dil gel er, 
kendisine vedaa geldikleri za -
man, Françes dedi ki: 

" - Güle güle gidiniz. Impa 
ra torun uzun nişanlısını almak 
için buraya döndüğünüz gün si
ze dört denk ince, ipekli kumaş 
vereceğim.,, 

On beşinci asrın ilk yarımın
da bu, fevkalade büyük bir ih • 
srn 1rl; 7; ..... hı1 kurn.asl:uın ı..: .. 
aengi en azdan -oeşyuz anın e-
derdi. Demek ki, kral, Kostan -
tinin nedimine, iyi yalan söyle -
yebildiği için tam iki bin altın 
hediye edecekti. 

• 
1451 senesi eylülünde, yani 

ikinci Mehmedin Edirnede Bi
zans dilıelerini kabul ettiği gün 
den tam dört ay sonra, Boğaziçi 
nin bütün güzelli~ini göze vu • 
ran tatlı bir son bahar gü
nünde, Françes ile beraberinde 
gitmiş olan Bizansm ileri gelen 
leri, Antonyo Rizo adlı bir Ce
neviz kaptanının gemisile Kos -
tantaniyeye döndüler. İbirya 
kralı yanlarına bir de sefir kat
mıştı. 

Dıraga o~lu Vilaherne de bu 
sefiri, Bizansın yapabileceği en 
büyük debdebe ile, şenlikler yap 
tırarak, ge~tifi yollara çiçekler 
serptirerek kabul etti. 

Sarayın büyük salonunda şeh 
rin en güzel kadınları, en gür
büz ve genç asilzadeleri, büyük 
rütbeli zabitler ve papaslar top 
!anmışlardı. Bunların gözü ö -
nünde kendisine "kralının kızile 
evlenmeğe karar verdiğini, bir 
çok güzel kadınları tarihe so -
kan Vasilissalık tacını ona giy
direceğini resmen,, bildirdi. ve 
altın bir m ü h ü r 1 e mühür
leyip başına kırmızı mürek
keple üç salip i ş a ret i yap
tığı bir nameyi teslim etti. 
Bunda, yapılacak evlenmenin 
kat'i şartları altın suyile ve gü • 
zel bir hat ile yazılmıştı. 

Genç ve güze] bir kız:·· . Bir 
tahtada sayılan eJli altı hın 1ıra .. 
Sonra üstüne üstelik her sene 
üç bin altın göndermeği taah -
hüt eden bir kaympeder .• Ha • 
yır hayır ... Içinde bulunduğu ta 
lihsizlik, biribirini kovalayan u
ğursuzluklar onu o kadar yıl -

Ve ibirya (1) sefiri nameyi iki 
elite alıp geri geri çekilirken 
Kostantin "Françes,,i göstere -
rek; 

Sevişerek evlenmişlerdi. Sua
diyede küçük bir ev yaptırmış -
lar ve içini dışını üzene bezene 
süslemişlerdi. 

Ercüment, iri yarı, kuvvetli, 
güne§ten bakır gibi olmuş gü -
zel vücutlu bir genç idi. Gönül, 
ince yapılı, hassas, inci gibi gü
zel bir kadındı. Ta mektep sıra
lanndanberi hayalinde Ercü -
ment gibi bir genç yaşatırdı. 
Sevişiyorlardı. Mesut olmaları 
lazımdı. 

Mısırlı Haşmeti zengin ve ki
bar bir adamdı. Bütün yazı Gö
nülün etrafında pervane gibi 
dolaşarak geçirmişti. Gönülü eğ 
lendirmek için hiç bir feda kar -
lıktan çekinmiyordu. Gönülü de 
li gibi sevdiği belli idi. Gönül de 
ondan hoşlanıyordu. Mısıra git 
meği ve mesut olmağı çok isti
yordu. Fakat Ercümendi nasıl 
bırakacaktı? 

"Size, ismini Feride olarak 
tamtacağm. kadınla iki sene 
evvel lstanbulda, Kadıköyündc 
tamştık. Onun garip bir mazisi 
vardı. lki defa evlenmiş ayrıl
mış, sonra bir üçüncü adama 
bağlanmıştı; onun/~ nikahsız 
oturuyordu. Bu zengince zat, 
benim de tanıdığım birisi oldu· 
ğu için, Feride'yi, onunla baş· 
başa bir rakı masasında, gazi
noda tanıdım. Dostu yaşlıca ve 
sarhoş bir adamdı. llk ahbaplı
ğımız hemen sıkı frkı bir müna· 
~ebete çevrildi. Arkasından o, 
dostundan ayrıldı. Bu ayrılışa 
ben sebep olmuştum. Fakat kü
çük bir kavgamız yüzünden Fe

Haşmeti ısrar ediyordu. "Ö- ride, bir iki ay içinde, bir baş?ra
nümüzdeki pazartesi vapur var. sının metresi oluvermişti Beni 
Sen yalnız evet de. Ben her şeyi çıldırasıya seven bu yeni zengin 
hazırlarım. Kendini neye mahve aşıkından da ayrılmağa. hatta 
diyorsun. Burada rahip gibi yal- benimle fakirane ya~amağa ha
nız başına çile doldurmak için zır olduğunu söyliyen kadına 
mi yaratıldın? Ercümende bir teminat veremedim. O, aşıkile 
mektup yaz. Seni boşasın. o yqadı; fakat günlerini, geccle
zaten seni düşünmiyor ki.,, rini daha çok benimle geçiri-

yordu, üç ay evveline kadar ... 
Gönül nihayet mağlup oldu Üç ay evvel bir gün, Feride 

ve peki dedi. Kocasına mektup beni evvelce tanıdıiı..kiLkad.ın: 
X~!linYıtclınr1ğ\'pr~ıg="ı*!.n'!iiı ~~ .... ~h--iç'-b· ir şey de yoktu. Faka_t ne· 
yakıla anlattı ve sonunu şöyle dense, garip bir mahcubıyetle 
bitirdi. "!şte Ercüment, biz ka- sıkıldım. Feride, acı acı güldü. 
tiyen mesut olamazdık. Hisle - O ıünden sonra Feride'yi gör
rimiz ayrılıyor. Ben Ha~meti ile mcdim. Ne geldi; ne de müra
Mısıra gidiyorum. Onunla me - caatlerime cev~p verdi. Halbu
sut olaca~ıma eminim. Beni bo- ki onun beni çok, pek çok sevdi
şa. Sen de elbet kendine uygun ğine ulak bir şüphem yoktu. 
birini bulursun. Allahısmarla - Onun aşkım tecrübe için Sam
dık.,' suna, amcamın yanına geldim; 

Pazartesiye beş gün vardı.Ha belki uzaklıiım onu endişeye 
zırhklarını bitirdi. Haşmeti her dü.;:ürür de beni çağırır diye ... 
cün ~eliyor ona yardım ediyor- iI en üz bu teşebbüsüm ün ne 
du. Pazar günü ayrılırken Gönü netice vereceğini tahmin edemi 
lü ilk defa öptü ve "yarın saat yorum. Sizden öğrenmek iste
yedide gelir alırım. Vapur do - eliğim şudur: Bu kadar küçük 
kuzda kalkıyor.,, dedi. bir .~üphe, kadında a .<jkı teme-

Gönül o gece sabaha kadar /inden koparıp, atar mı?" 
uyuyamadı. Verdiği kararın iyi Kalp işlerinde kesip atmak 
mi, yoksa fena mı olduğunu ha kabil değildir. Otedenberi söy
la kestirememişti. Içinde üzün- lediğimiz gibi umumi bir kaide 
tülü bir boşluk vardı. Ercüment konamaz ama son sualinize çok 
gözünün önünden gitmiyordu. kat'iyetle: "Hayır!" diyebiliriz. 

Evlendikleri gece Gönülü kuv Kadının aşkı çok karışık bir şey 
vetli kollarının arasına alarak dir. Erkek aşkına hiç benzemez. 
kulaP.,ına fısıldadığı güzel sözler Erkek, sevg!lisi hakkında şüp
ne o;muştu? heye düşerse aşkı sönebilir. 

Yaptırdıkları evi büyültecek- Halbuki seven, hele sizin bah
ler, bahçelerini küçük bir koru settiö-iniz gibi çok seven bir ka
gibi üretecekler, deniz kenarına dını; aşkında zaten biraz kor· 
çamlar dikeceklerdi. Ufak bir ku, biraz ümitsizlik, biraz da 
motör alacaklardı. Bir de ço - süphe vardır. 
cuk istiyorlardı. Ercüment er - ~ Kadınları en çok korkutan 
kek çocuğu, Gönül ise kız isti - şey, sevdiklerinin kendi tanı
yordu. Uzun münakaşalardan drklarile flört yapmalarıdır. Si
sonra biri erkek biri kız iki ço - zi keneli ahbabile başbas.a gör
cukta karar kılmışlardı. mesi bu korkuyu uyandırmış. 

Artık bunların hepsi bitmiş _ Fakat eğer hayatına yeni bir 
ti. engel girmediyse bu korku ve 

Ertesi sabah bahçede kahval- süphe, aşkı sarsmaktan sarfı 
tı yapıyordu. Son bir azimle ge- nazar, muhakkak kuvvetleştir
ceki düşünceleri silkip atmıştı. miştir. 
Şimdi yalnız Mısırı, Haşmeti ve 
istikbali düşünüyordu. O kadar 
dalmıştı ki, kapıda duran otomo 
bili işitmedi. 

Ercüment karısını bahcede 
görünce koştu ve şaşkınlıktan 
dona kalan Gönülü tuttuğu gi
bi havaya kaldırdı ve uzun u -
zun öptü. 

:ı'- * * 
Kadınlar icin uzun bir bekle

me yerine mahrumiyet, daha 
doğru bir harekettir. Yani, bit. 
seler ki, sevdiklerini üç beş se-

ne sonra beklıye bekliye elde 
edecekler, böyle uzun bir inti
'ardan ise ondan bü5bütün ümi
di kesmek müreccahtır. 

Su Terazi sokağında Kırmızı 
Gül imzasiıe bize baş vuran 
genç krz, böyle bir hal için<lc
air. Mektubunun şu kısımlarmı 
okuyalım: 

" ... Nişanlı olarak bir sene
denbcri bekliyorum. Pek az gö· 
ıüştüğümüz halde onu çok sev
dim. Ailelerimiz uzun boylu be· 
raber kalmamıza razı olmadık· 
lan halde bir çaresini bularak 
onu bulduğum, hatta bekledi
ğim zamanlar oldu. Demek isti
yorum ki, sevdiğimden emimm. 
Beni böyle bir senedenberi ni
şanlı olarak bekletmekte de ka
bahati yvk. Çünkü mektepten 
yeni çıkmış olduğu için bir aile 
geçindirebilecek vaziyeti temin 
etmek istiyor. Fakat üzüntü, 
intizar beni o derece yıldırdı ki, 
bir gün parmağımdaki yüzüğü 
çıkardım, kendisine gönderdim. 
Hiçbir sebep göstermeksizin 
artrk kendisile evlenemiyeceği
mi bildirdim. Sebebini •ben de 
bilmiyorum. :Acaba fena mı 
yaptım? Bu hareketin sebebi ne 
idi?'' 

Kırmızı Gülün bir türlü bula· 
matlığı sebebi meşhur bir terbi
yeci olan Madame Ramuzat şu 
cümle ile anlatmıştır: 

"Biz kadınlar sabırlı değil, 
müşfikiz. İstediğimiz, hem de 
şiddetle istediğimiz bir şey
den mahrum olmağı uzun ve 
sonsuz bir beklemeğe tercih 
ederiz." _ _ 
az -göruştügu halde onu şiddet• 
le sevmiştir. Tatmin edilemi· 
yen, coşkun bir a k ... Beklemelt 
onu mahrum olmağa ve onun 
acılarına katlanmağa sürükle· 
mis. İste bu azim ve irade yal· 
nız .. kadınlarda vardır. Kırmızı 
Gül, parmağındaki yüzüğü ni· 
şanlısına iade ettiği zaman eğer 
o da kendisini ayni şiddette se• 
viyorduysa, ne kendisine, ne de 
ona elbet iyilik etmemiştir. 
Maamafih belki bu hareketi, se• 
bebini nişanlısına anlattıktan 
sonra faydalı bir netice verecek, 
beklediği hayata daha çabuk 
kavuşmasını temin edecektir. 

:>(. * * 
"Bir erkeğin veya bir kadının 

aşkınrn paraya dayanıp dayan
madığmı anlamak kabil mi? Be· 
nim bir kadın mı, yoksa bir et• 
kek mi olduğumu sormayınız. 
Sizden öğrenmek istediğim, kat 
sımdakinin beni naram icin se• 
~ip sevmediğin n~sıl anlıyabile• 
ceğimdir. Bunun yolunu bana . ,, 
gösterirseniz teşekkür ederım .. 

Eğer karşınızdaki sizi sevı
yorsa - ne için severse sev
sin - bunu düşünnıeğe nedet1 
lüzum görüyorsunuz? Eğer sua.· 
liniz: 

- Acaba beni mi seviyo~· 
paramı mı? şeklinde olsaydı, b1' 

raz düşünürdük. Yoksa siz btl' 
günden değil de istikbalden, pa· 
ıasız kaldığınız zaırandan :11~ 
endise ediyorsunuz? Y a n 1 • 

''Acaba ileıde meteliksiz katır· 
sam o, yine beni sevmekte d~ 
vam edecek mi?" eli ye mi diİŞ~ı· 
şüniiyorsunuz? Öyle ise, . tıı~ 
düsünmeyiniz. Çünkü hangı ~; 
kın, hangi menfaatsiz, lek.es\: 
bulutsuz aşkın istikhali kat'ıye 
le temin olunabilir ki! ... 

~ 

lince seni hazır bulmazsam, v3J 
haline,, diye bağırarak koşt ' 
gitti. t1 

Bu kralın kafasında Bizans 
dendiği zaman beliren şey kim
bili r kac asır evvelki Bizanstı. 
Donaıın;adan bahis açıldığı za
man "kaç yüz galeriniz var?,, 
diye soruyor ve imparatorluk 

dırmıştı ki, böyle sevinç verici 
bir haberi bir hakikatten ziya -
de, acı bir istihzaya benzetiyor -
du. 

Halbuki ibirya kralı bunlar
dan başka kızma bir sürü altın 

"- Işte bu adam ... - dedi -
Eğer Allah kısmet etmiş ise, ö
nümüzdeki ilkbaharda benim 
husus) kadirgama binecek, si -
zin tarafınıza doğru yola çıka -
caktır. Nişanhm olan bakireye 
sihhat ve saadet temenni ede -
rim.,, r Arkası var] 

( ı) Kafkas taraflarında bir eyalet. 
lspanya ile Portekizin bulunduğu 
lbirya yarımadası değil. 

Gönül Ercümendin elinden 
kurtularak "ay, burada ne arı -
yorsun? Ne zaman geldin?,, di
ye sorabildi. 

"Tayyare ile geldim, Gönül. 
Hemen bu akşam dönüyorum. 
Seninle güzel bir gün geçirelim. 

Koş hazırlan, mayonu da al, 
Ben Koçonun motörünü alayım. 
Hani seninle nişanlı iken gittiği 
miz adadaki koya gideriz. Ak -
şama kadar yüzer, eğleniriz.Kal 
faya söyle bize yiyecek hazırla -
sın . ., 

Gönülün şaşkın şaşkın baktı
ğını görünce "haydi şekerim. 
Vakit kaybetmiyelim. Eğer ge -

Gönül ağlaya ağlaya yukf~fl 
koştu. Haşmetiye otele tele. e' 
etti, bulamadı. Gelince SuadıY 
ye gelmesini tenbih etti. 1' 

5. , 
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~ Sessiz film zamanında stüd
t'~ların bir kolaylığı v a r d ı. 
~ 11nılerini herhangi bir memle
~Cte gönderebilirler, konuşmak 
ı e ses olmadığına göre o me~-
l~ltetıerde de güzelce seyredı
ırcı· 

ı. 

t 1'akat sesli film ortaya çrkın
f4 her memleketin diline g~re 
oı:I' Yapmak zorluğu da hasıl 

u. 
),, Şintdi tatbik edilen ve en ko-
"')1 • • s 
tit gelen usullerden bırı. sou 
~a~a~e ~edikleri us~ld~:.kı, her 
lek g~ fılme gösterıldıgı me~-
cı· etın dilini bu usul ile tat bık 

lıı.ı1vel'lnek kabil oluyor. Yalnız 
le11~suıun bir mahzuru var, söy
taıt1 en sözleri ekranda tam ola-
~ Veremiyor. . 

tıerundan başka daha isabetlı 
~ ıce veren başka bir usul d~
Yorral'dır ki, buna Doublage d_ı
~ah ar. Lakin bunda .~a b_ır 
~alt~~. var. Söylenen soz.~erın 
oıcı .. 0 run ağzından çıkan sozler 

1.ıguna inanmak güç oluyor. 

~ . 
l. lıı.ı . . 
Q;ll Sebepten meselenin en ı.Y 1 
~aç s.aresi bir filmi iki veya bır
~Oll, Versiyonda çıkarmaktır. 
la.11 ıarnanlarda en çok kullanı· 

.\ Usuı de budur. 
~ll ll.cak bu usulde çifte aktör 
~ti)~ak Iaznn geliyor. Eğer 

Ve~a aktris başka lisanlar 

da biliyorsa o zaman mesele 
yok. Çift aktör kullanmadan 
diğer eşlerile oynıyabiliyorlar. 
Anna Bella, Lilian Harvey, Ka
te de Nagy, Charles Boyer, 
Martha Eggerth, Fernand Gra
vey ve diğer bazı artistler bun
lar meyanındadır. 

Fakat en çok zamanlarda her 
versiyonun aktörleri başka baş
'-.adır. Ekseriya ayni rolü oynr
yan bu başka başka artistlerin 
biribirlerine son derece benze
diklerine belki dikkat etmişsi
nizdir. Bunlar hakikatte ne ka
dar biribirlerine benzemezlerse, 
filmde aldıkları roller de müm
kün olduğu kadar müşabehetle
ri temin edilmektedir. Pek tabii 
olarak makiyaj ve kostüm bu 
benzeyişte büyük rol oynuyor. 

o 
Mesela "Kongre Eğleniyor" 

filminde Willy Fritsch ile Hen
ry Garat ne kadar biribirlerine 
benzerler. Bilhassa Chopin fil
minde George Sand rolünü o_y
nıyan Lucienne Lamarchand ıle 
Sybille Schrı;-itz ?iribirler_i1:d~n 
hiç tefrik edılemıyecek gıbıdır-

ler. . . .. 1 "k 
Maamafıh yıne oy e ı en tam 

bir isabet temin etmek mümkün 
ımuyor. Ne de olsa ayn ayrı f nsanlar şahsiyetlerini belli edi-

yorlar. 

LiNDBERG'iN 
TAYYARESi 

Bu sene Paris'te gösterilen 
yeni Amerika filmleri arasında 
"Gölgedeki Kanatlar" isimli 
filmde, me~h"r tayyareci Lind
berg'in, 193 ~ ""c;İnde dünyayı 
<levrederken ....... ndığı tayya
renin tamamile bir eşi görün
mektedir. 

Bu tayyare, Lindberg'inki 
gibi görünmeden uçmak için 
bembeyaz boyanmış bir tayya • 
redir. 

Ö zaman Lindberg bu müş
kül seyahati karısile beraber 
yapmıştı. Filmde de G a r y 
Grant ve Myrna Loy, tayyareci 
karı kocanın müşkül seyahatini 
hatırlatan bir rolü muvaffakı
yetle yapmaktadırlar. 

• 
Kırk dört artist bir filmde 
Amerikalılar bir büyük film

de birkaç büyük artist bulun
durmak yolunu terkctmişe ben
ziyorlar. Halbuki Fransızlar bu
nun aksine olarak "Binlik bank
not., ismindeki bir filmde kırk 
dört Fransız artistini bir araya 
toplıyacaklardır. 

• 
Mae West ve opera 

Mae West yeni çevirdiği 
(Beni Nasıl Buluyorsunuz?) fil
minde fransızca bir opera söy
lemektedir. 

- ~RT 
I8 T 

••• 

MARLENiN 
YENi FiLMi 

Maden Ditriç (Şeytan Ka
dındır) isimli yeni bir film çe
virmiştir. Marlen Ditri" beş 
senedenberi çevirdiği .tün 
filmlerde dramatik rol' ve-
rilmişti. Yeni filmde .istin 
cevirdiği birçok komeuı ..... hne
leri de vardır. 

• 
17 dolarlık altın 

(Paris'te Bahar) ismindeki 
yeni bir filmi çevirirken dansöz
lerin makiyajmı yaparken, bun
lara yaldızlı bir heykel manza
rasını vermek için hakiki altın 
tozu kullanılmıştır. Her dansö
zün makiyajı için 17 dolarlık 
<Jltın tozu sarfedilmiştir. 

• 
Bıyık modası 

Missisipi ismindeki bir Ame
rikan filminde tanınmış artist
lerden bazılarının, çevirdikleri 
mevzuun ait olduğu zaman iti
barile, bıyrklı ve sakallı olr~la
rı, Holivud'da birkaç hafta sü
ren bir sakal ve bıyık modasına 
meydan vermiştir. 

• 
Nihayet kral! 

Son on sene içinde çevirdiği 
bütün filmlerde prens rolü ya
pan sevimli artist Cari Brisson, 
"Kıralların Atı" ismile çevrilen 
bir filmde nihayet kırat olmuş
tur. 

( FiLM SANARYOLARI 
Film sanayiinde tesadüf edi

len en büyük müşkül, filmlerin 
mevzuunu teşkil eden güzel, 
meraklı, alaka uyandırıcı senar
yolar bulmaktır. 
Amerikanın büyük film kum

panyalarından birinin binasın
da hususi bir salonda on iki 
genç erkek ve on iki ..;enç kadın 
bütün gün durmadan çahşırla 
Bunların vazifesi, eski ve yeni 
kitapları okuy. rak senaryo ola
b:lecek mevzular çıkarmaktır. 
Geniş koltuklarda oturan ve her 
biri, bir okuyuşta herhangi bir 
kitabın kıymetini derhal takdir 
edecek kadar kıymetli muhar
rir olan dişili erkekli bu yirmi 
dört genç mütemadiyen okurlar 
ve önlerindeki kağıtlara not a 
hrlar. Bu yirmi dört genç yalnız 
geçen sene 20.000 kitap oku
muşlar ve bunlardan ayrı ayrı 
tasnif edilen bir milyondan faz. 
la hulasa çıkarmışlardır. 

Bu oda, o kumpanyanın yap
tığı filmlerin menbaıdır: Çün~ü 
dünyayı dolaşan bu f ılmlerın 
çoğunun senaryosunu bu oda<lı 
çıkarılan t-.u, asalar teşkil et-
mektedir. 

Bu yirmi dört gencin başın
da bir şef '·ardır. Gençler her o
kudukları eser hakkında bu şe
fe bir rapor verirler. Şef, rapo
ru muvafrk bulursa mevzuubahs 
e!'eri bir defa da kendisi okur. 

Işte, bu kumpanyanın senede 
meydana getirdiP.; elli altmış 
filmin senaryoları bu suretle se· 
çilir.Bundan başka bu kumpan
yada, her kitaptan çıkarılan hu
lasaları tasnife nezaret eden bir 
kadındır. 

Harp hakkında bir film mi 
yapılmak isteniyor? Derhal bu 
kadına giderler re bu kadın 
harp kitapldrma ai .. yüzlerce hu 
Iasayı önlerine s~ • er. Bir avan
tür filmi mi cevrilecek? Bu ka
dın, bu arzuy~ da derhal tatmin 
eder. Yukarıda söylediğimiz 24 
g e n c i n önünde kumpanya
nın başlıca artistlerinin bir 
listesi de vardır. Her eser hak
kında raporlarını hazırlarlarken 
mevzuun artistlerden hangisine 
veya hangilerine uygun gelece
ğini rapora yazmakla da mü
kellef tirler. 

Yalnız şunu da i~aret edelim 
ki, kumpanyanı. mütalea salo
nunda yirmi dört gen bütün 
sene okudu:...... :· plar, neş
redilmiş kitaplar değil, fakat 
muhtelif kimse~er tarafından 
satın alını .. ak üzer kumpanya
Y.a muharrirleri tarafır.dan geti
rılen neşreciilm~miş eserlerdi. . 

Geçen sene o'···nan yirmi bin 
eserden vasati 666 da biri beğe
nilmiştir. 

Bir filmi meydana getirmek 
ne müşkül şey değil mi? 
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"MEIN KAMPF,, 

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

[BU ESERDE iLERi 
SÜRÜLEN DUŞUNCE 
VE DUYGULARLA HiÇ 
BiR BAGIMIZ YOK -
TUR. BU TEFRiKAYI 
BÜTÜN DÜNYADA DE
DiKODU UYANDIR • 
MIŞ SlYASI BiR VESi
KA OLARAK NEŞRE
DlYORUZ.l 

, "Bu daveti aldıktan bir saat 
sonra bütün hazırlıklarımı bitir
miştim. Benimle beraber bir kaç 
arkadaş bulunmasını istiyorlar -
dr. Hücum kıtalarından sekiz 
yüz kişi seçtim. Bunları on dört 
kıtaya ayırdım. Hususi bir tren 
bunları Cobourg'a götürecekti. 
Bundan başka diğer taraflarda 
bulunan kıtalarımızı da keyfi -
yetten haberdar etmiştim. Böy
le disiplinli kıtalar halinde as -
kere benzeyen insanların hususi 
trenlere binişini görenler takdir 
ve muhabbetten kendilerini tu -
tamıyorlordı. O vakta kadar da 

1 çok kimseler bayrağımızı gör -
memişlerdi. 

"Cobourg istasyonuna vardı
ğımız zaman, kongreyi . topla -
yanlardan bir heyet bizı karşı -
ladı. Oğrendik ki oradaki sendi
kalar, yani müstakil sosyalist -
lerle beraber komünistler emir 
vermişler, biz kasaba içinde mı. 
zrka ve bayraklarla dolaşamaz • 
mışız. Halbuki beraberimizde 
yirmi dört kişilik bir bando ge -
tirmiş tik.,, 

Bitler istikbale gelen heyetin 
bu teklifini derhal reddetti ve 
kongreyi tertip eden bu heyete 
hiç te yüz verilmemesi icap eden 
adamlara boyun eğdikleri için 
hayretini saklamadı. Ne kıratta 
insanlar olduklarını bu adamla
ra da göstereceklerdi. Hücum 
kıtalarının başta mızıka olduğu 
halde bayraklarla şehir içinde 
dolaşacaklarını söyledi. Dediği
ni de yaptı. Binlerce aleyhtann 
hakaretlerine ve bağırışlarına 
aldırış etmiyerek şehir sokakla
rını tam bir intizamla dolaştı -
)ar. Bu kıtalar için bir misafir
hane hazırlanmıştı. Fakat polis 
bunları şehrin merkezindeki bir 
birahaneye kapatmak istedi. 
Bitler o kadar şiddetle protes -
to etti ki nihayet birahanenin 
kapıları açıldı ve kıtalar evvel -
ce kendileri için hazırlanan ye • 
re gittiler. Fakat sendikalistler 
de boş durmuyorlardı.v Hatta ge 
çen kıtalara taş atmö.ga başla -
mışlardı. Hitler diyor J:i: 

"Artık sabrımız bogazımıza 
gelmişti. On dakika kadar son
ra sağdan soldan bir yumruk 
Yağmuru başladı. 
Bir çeyrek sonra da kızıllardan 
hiç biri sokaklarda görünemez 
oldu.,, 

Geceleyin de bir yum:ukla~ -
ma oldu. Tek tük göriılen mıl
liyetçi sosyalistlere fena mua -
mele edildi. Hitlerin hücum kı 
talanna mensup devriyder, çok 
Yerlerde tesadüf ett:ö-i bu ka -
bil mütecavizleri vol~ getirdi. 
"Ertesi sabah sen~lerdenbe:iCo 
hourg da hüküm süren kızıl tet 
hişinden eser kalmamıştı.,, 

Ac:ı~a ~illi bir kongre topla
mak ıçın ıleri partilerin bu dere
ce ha~i~ oldukları bir şehir ne 
den ıntıhap edildi:> Hitlerin 
söylediğ~ne göre, Cobourg'da 
kongreyı tertip edenler kızılla -
rın k~rşı~ında tirtir titriyorlar
~ı. Nıt~kı.m ertesi gün, sosya -
lıstler ışçı halkı Bitlere karşı a
yaklandınnak istemişlerdi, fa _ 
kat muvaffak olamadılar. Hü
cum k~taatı öyle yaman hare -
ket edıyordu ki, muhasımlar 
başla~m göstermeğe cesaret 
ede~ıyorlardı. Uzun zamandan 
ben her şekilde tazyik gören 
Cobourg. hal~ı da bu kurtuluş -
larındakı sevınci alkışlarla iz • 
har ediyorlardı. 

Ist~~yonda hareket zamanı şi 
mendufer memurları Hitleri ve 
hücum ~ıtalarını götürecek 0 -

lan trenın hareket edemiyece • 
ğini bildirdiler. Hitler derhal 
emir verdi: Ne kadar kızıl varsa 
yakalayınız, lokomotife, tende _ 
re, furgona, vagonlara sokunuz. 
Milli,Y.etçi sos;:alistler tireni biz 

zat sevkedecekler, fakat bera -
berlerinde rehineler götürecek -
ler. -

Bu emir tesirini gösterdi. 
Tren hareket etti ve hücum kı
taları da rahatça evlerine ka -
vuştular. 

Cobourg'da yapılan bu kuv 
vet tecrübesinin çok enteressan 
neticeleri olmuştur. Hitler di -
yor ki: 

- "Artık ondan sonra, mu -
ayyen bir plan dahilinde, nere
de kızıllar yıllardanberi tethiş -
le milliyet~ilerin hiç bir toplan
tılarına müsaade etmiyorlarsa, 
orada hürriyet iade edilecekti. 
Yavaş yavaş Bavyeradaki sos -
yalist kaleleri birer birer düştü -
ler.,, 

Hitlerin idaresindeki hareket 
bu suretle yolunu takip ediyor, 
mücadele teşkilatı eksiklerini ta 
mamlayor, kuvvetleniyordu.Par 
ti epeyce büyümüştü. Almanya
mn hemen her tarafında da hü -
cum kıtaları teşkil edilmişti. 
2 sonkanun ı 923 de Schaun
burg Lippe hükfuneti (küçücük 
bir hükumet, 444 kilometre mu 
rabbaı) merkezi olan Bücke -
burg'daki bir milliyetçi sosya -
list grupunu feshetti. Başka ta
raflarda da bu şekilde zorluk çı 
karılmıyor değildi. Hitler ta
raftarlarının şehirleri sosyalist 
tethişinden "kurtarmak,, için 
tatbik ettikleri şiddet usulleri,2 ı 
sonteşrin 1922 de Bavyera rnec· 
!isinde, 18 ilkkanun 1922 de 
V ü r t e m b e r g meclisinde is
tizahları mucip o 1 m u ş t u . 
Mebus S t e i n m ay e r Hit
lercileri b i r hükQmet dar
bası hazırlamakla ittiham edi -
yordu. Her iki mecliste de isti
zah edilen nazırlar, hükumetle
rinin Hitler ve çetelerinin ta -
kip ettikleri usulü takbih ettik -
terini, csefli vakalar olduğunu 
söylemekle beraber, milliyetçi 
sosyalistlere karş"t hi& bir te -
dip hareketinde bulunmak iste
mediklerini de ima etmişlerdi. 

1923 yılı bidayetinde Fran -
sız kıtaatı Ruhr'a girmişler 

di. Hitler o zaman mücadele 
planını değiştirdi. Doğrudan 
doğruya Reich hükumetine kar
şı cephe aldı. Hitlere göre 
Ruhr'un işgali Alman milletinin 
doğrulması, ıztıraplarına artık 
bir nihayet vermesi için mükem 
mel bir fırsattı. Fakat başta bu
lunan kafaları harikCilade dar, 
cesaretleri sıfır burjuva insan
lar bu fırsattan istifade etmeği 
bilememişlerdi. Hi tler bunları 
hiç affetmez. 

Ona göre, Fransızlar Ruhr 
havzasını işgal etmekle Versail
les'de imza edilen sülhü apaçık 
ihlal etmişlerdi. Tabii Fransız -
lan silah kuvvetile hemen yer _ 
lerinden çıkarmak imkanı yok • 
tu. Fakat memleketin işgal al
tında bulunmayan kısımlarında 
Marksistleri ortadan kaldıra
rak, harbe hazırlanmak imkan • 
ları vardı. Bu suretle işgal al _ 
tındaki arazide bulunan Alman 
ların mukavemeti elbet artacak 
ve bir müddet sonra da Alman
yad3n gönderilecek fırkalar pek 
ata Fransızların haklarından ge 
lebilecekti. Hitlere göre, dahil -
de marksizim kat'i surette ezil -
dikten sonra, zaferin Almanlar-
da kalacağına şüphe ~o~tu. M.ev 
cudiyetini ve istikbalını tehdıt 
eden düşmanlardan kurtulmuş 
bir Almanya, kuvvetlerini öyle 
topladı ki, bütün dünya birleşse 
bu kuvvetleri boğamazdı. Al -
manyada bir defa marksizm kı
rıldıktan sonra, Alman milleti
nin sırtına vurulan zencirler de 
ebediyen kırılabilirdi. Hitler 
diyor ki : 

- "Tarihimizin hiç bir dev -
rinde harici düşman bizi kuvvet 
le mağllıp edememiştir. Biz, hep 
kendi hatalarımızın, kendi içi -
mize yerleştirdiğimiz düşman -
lann kurbanı olduk.,, 

[Arkası var] 

ıı· 

:öız . T Ü R K Ç E 
!il .. -,. 

Klavuz için 
Dersler 

-s-
Aht - And, pakt 
Birge - Müıterek 
Ozgen, erkin kalmak, birge andı

mızdı r. - Hür ve müstakil kalmak, 
müşterek ahdimizdir. 

Balkan paktı, yalnız araıbalkanik 
düzen için değil, bütün Avrupa barı§ı 
için de esaslı ektelerden biridir. -
Balkan paktı, yalnız BalkanlararaSI 
nizamı için değil, bUtün Avrupa sul
hu için de esaslı amillerden biridir. 

Bundan bo§ka osmanlıca aht bir 
de devir anlamına gelir: "Yalvaç dev
rinde - ahtı peygambcride.'' 

• Hnl (T. Kö.) 
Ahval - l - HaJ, baJJer, ( circonı· 

tanceı) 

2 - işler (situation, leı 
choıeı) 

3 - lJurum (vaziyet anla· 
mına) 

Ahvalü şerait - işler, haller 
(halü vaziyet, zuruf ve ahval anlamı· 
na) 

Osmanlıca "Ahval kesbi vehamet 
etti'' yerine "lşler kötüleşti" diyoruz. 
İhtimal, "İşler sarpa sardı'' sözü ile, 
aşağı yukarı, ayni şeyi söylüyoruz. 

Ahval kelimesini bir de vaziyet ye
rinde kullanıyoruz: "Ahvali şahsiye -
Soysalhk durumu". Burada niçin 
"şahsiye'' kelimesi yerine ··soysallık'' 
sözU kullanıldığını anlamak istiyor· 
sunuz. Çünkü doğrusu budur. Bura
da "şahsi" yi fransızca bir de "civil'' 
kelimesi ile çeviriyoruz. "Ahvali ııh· 
hiye'' için de hal böyledir: "ahvali 
sıhhiye - sağlık durumu.'' 

Ösmanhca "Bu ahval ve şerait için
de.'· yerine türkçe, kısaca, "bu haller
de' ' diyebileceğimiz gibi, gene türkçe 
"işler elverirse" sözünü osmanlıca 
"ahval ve şerait müsaid olursa ..• " ye
rine kullanmaktayız. 

• Aid, raci, dair, müteallik - Uze-
rine, için, dolayr, ilitik, ilipdi, ilit
kin. 

Hemen hatırınıza "dairei aide'' sö
zü gelecektir. Daire şu gekilde tUrk
çedir: Dayre 1 Şu halde bu klişeyi 
kolaylıkla karşıhyabiliriz: "llişkin 
olduğu dayre'' Yahut daha kıaa ola
rak: "llişkin dayre !" 

- Bu ev kime aittir? 
Cümlesindeki "aid" , türkçemizde, 

karşılanmak bile istemez: "Bu ev ki
mindir?." 
Eğer size': .. Halli a i Genel 

Sekreteri Peceb Peker, yeni program 
değişkeleri üzerine radyoda bir söy -
lev verdi 1., diyecek olursam, burada
ki "üzer'ine" sözünün "dair" kargılı
ğı olduğunu anlarsınız. 

Hak türkçe olduğuna göre hakkın
da kişesi de işimizi pek kolaylattıra
caktır. 

"Türkiye hakkında bir yazı", "Tür 
kiye üzerine bir yazı", iki si de "dair" 
in bir baıka türlü karşılığıdır. 

Kılavuzun bu kelimeler hakkındaki 
misalleri burada yenilerine lüzum 
bırakmıyacak kadar iyi ve açıktırlar. 

Sosyete 
Cemiyet 

• 
Sosyete kelimesinin en eski bir 

türk köküne dayanmış olmasından 
değeri bliyilktilr. Biz §imdi bu kelime. 
yi "insan cemiyetleri" ndeki "cemi
yet'' anlamı ile "anonim şirketler'' de
ki "şirket.. anlamına kullanacağız: 
(Tilrkiye tı Bankası !>ir anonim soa
yetedir !) 

Şu halde "çtimai'' teriminin tilrk
çesi sosyal'dir. 

Cemiyet kelimesinin kendisinden 
de tlirkçe oluşu, bizi "Hil!liahmer ce 
miyeti'', "Himayei ctfal cemiyeti'' 
sözlerindeki cemiyeti sözüne kar11ılık 
aramaktan kurtarıyor: Kızılay cemi
yeti, Dil cemiyeti, Çocuk esirgeme 
cemiyeti! 

• Heyet - 1 • Kurul (mcclia anla
mına) 

2 - Salgıt (misyon anla· 
mrna) 
3 - Salkur (Heyeti mu
rahhasa karıılığı.) 
4 - Şekil. 
S - Kur 

Hcyetilc - Olduğu gibi, hep bir
den, t>akımiyle. 

Heyeti umumiye - Genkurul (ge
nel kurul) 

Mura?has .- Delege (d.llege) 
lştc sıze türkçeleri pe:t açık ve ko

lay, osmaıa~ıcaları karmakanşık keli
~e .v~ k~işeler 1 Şimdi yeni kelimele
nmızı mısallere vuralım: 

.H~.Y~~ V.ekilc ?ün Batvekil ismet 
t~önunun rıyaeetınde içtima etmig • 
tır - Bakanlar kurulu, dü. •. Ba~ba • 
kan İsmet lnönünün başkanlığında 
toplanmıştır. 

Her şirketin bir meclisi idareai var. 
dır - Her sosyetenin bir yönetim ku
rulu vardır. 

Iş Bankası Heyeti umumiyesi ya
rın içtima edecektir - It Benkası 
Genkurulu yarın toplanacaktır. 

Son günlerde Rusya ve Almanya. 
ya iki gazeteciler heyet gitti - Son 
günlerde Rusya ve Alma 1yaya iki ga
zeteciler ealgıb gitti. 

Fransadan Asyaya bir heyeti ilmi· 
ye gidecektir:. - Fransadan Asyay_a 

1 OKUDUKLARIMIZ~ DUVDUKLARIMIZ 1 

Hitlerin "1,, Numaralı Adamı : Göring 
Nazi Alman yasında Goering 

ismini eski Roma'da (Sezar) Ia
kabma benzetenler var. Alman 
milleti, "ulu,, manasına gelen 
kulusal kelimesine çok merak
lıdır. Bu itibarla Goering onlar 
için her manasında uludur. 

Gecenlerde bu kolosal adam 
bir açtiste portresini yaptırmış. 
Fakat göz bebeklerini tama
mile tecessüm ettiremediğine 
kızarak resmi parçalattırmıştır. 
Elinde tuttuğu (N apolyon'un 
hayatı) adlı eser; yanında bu -
lundurduğu aslan yavrusu da 
artist tarafından iyice belli bir 
tarzda gösterilmediğine pek ca
nı sıkılmıştır. 

Goering üniforma merakltsı
dır. Doğru olduğuna inanılma
sı lazımgelen insanlar onun 8 
türlü elbisesi olduğunu söyler
ler. 

General Goering'in kolosal 
vazifeleri vardır: Giydiği türlü 
türlü elbiselere göre taksim o -
!unmuş vazifeler: Mesela Prtts
sia Başbakanıdır. Rcichstag ba
kanlığı, hava kuvvetleri nezare
ti, piyade generallığı, polis u • 
mum müdürlüğü vesaire gibi va 
zifeleri de şahsında toplamıştır. 
Bütün bu vazifeler için ayrı ay
rı üniformalar taşımak laT.I;n • 
dır. Bir beyaz bir koyu mavi ü -
niformayı da gayri resmi fırsat· 
larda giyen Goering bugünl~,.de 
en ziyade general elbisesini gi -
yerek gezmektedir. Almanya • 
nın en yüksek nişanlarından o
lan Pour le Mcrite nişanım da 
haizdir. 

General Hermann Wilhel•. 
Goering Almanya'da Hitler'den 
sonra gelen şahsiyettir. Dina -
mik denecek kadar canlı ve fa -
aldir. 

Geçen sene ltalya'yı ziyareti 
esnasında Duce ona herkese sor
duğu bir suali tekrarlamış: 

- Italya'ya bundan evvel 
gcldint.zı "STii ! 

Buna Kolosal Goering çok ti
pik bir cevap olarak: 

- Evet, harpte Verona'yı tay 
yare ile bombardıman etmiş -
tim. demiş. 

General Bavyera'da bundan 
41 sene evvel doğmuştur. Spor 
için çocukluğunda Alplere tır -
manırmış. Mektep hayatı son 
derece iyi geçmiş. Her zaman 
iyi bir talebe olarak tanınmıştır. 
Harpte iki sene zarfında tayya
recilikte mühim yararlıklar gös
termiş, beşinci takip kolu ku • 
mandam olmuştur. Harpten 
sonra Goering, memleektinin 
düştüğü zelil mevkiden son de
rece nevmit olarak Bavyera'da 
karısı ile dağlar arasındaki kü • 
çük evine çekilmiş, 1922 senesi
ne kadar herkesten uzak kalmış
tır. Hitler ile ilk teması 1922 yı
lında olmuştur. 

Fakat bundan bir sene sonra 
Hitler ve taraftarları Münih'te 
Bavyera polisi tarafından tev -
kif edildiği esnada Goering a -
ğırca yaralanmıştır. Karısı tara
fından binbir müşkülat ile Al -
manya'dan kaçırılan Goering 
lsveç'te iyileşmiş, fakat bu se -
fer karısı vereme yakalanarak 
yatağa düşmüştür. Goering 
bundan son derece müteessir o
larak uyuşturucu Haçlar almağa 
karısının ıstırabını bu suretle 
unutmağa uğraşmıştır, Bir kaç 
sene devam eden bu derbeder 
hayatında general bir kaç kere 
sanatoryomlara girmiş, çıkmış 
ve nihayet ancak 1926 yılında 
Berline döndüğü zaman iadei a
fiyet edebilmiştir. Karısını 1932 
yılında kaybeden Goering ayni 
senede Reichstag başkam ol -
muştur. Bundan sonra ilerleme
si çok çabuk olmuş, bugünkü 

bir ilim aalgıtı cidecektir. 
Delege tUrkçe olduğu· a göre he

Y~? _murahhPsa için delegasyon diye
b11ırız. Fakat salkur da pek asil bir 
Türk sözUdür: "Cemi' · ti Akvama gi
den heyeti murahhasamız - Uluslar 
sosyetesine giden salkurumuz.,. 

Heyet anlamına kur ~elimesini erka 
nıharbiyenin tUrkçesinde kullandık 
Bu kelime fransııca Corps ve Cou; 
kelimelerini karşılamaktadır: Onun 
için divanı muhasebatıa Cours des 
ComP.,tes karşılığı sağışkur dcnmi~tir. 

08rlng ve yeni karısı 
ınevkiine sekiz dokuz ay zarfın
da çıkmıştır. 

Goering şimdi Berlinde çok 
muhteşem bir binada oturuyor. 
Mefruşat ve ihtişam meraklısı 
olan generalin hayatında ölen 
karısı Karin hala mümtaz bir 
yer işgal etmektedir. Bununla 
beraber Almanv.ı::ı'n1n en mo9 -
bur aktrislerinden Frau Emmy 
ile evlenmiştir. 

Goering'in Hitler ile arka -

EN BÜYÜK 

Bir hakikattir: insanlar bir 
türlü memnun olmayorlar, yıl • 
dızlarla uğraşan alimler de .. Ge 
nişliğini ve namütenahiliği\1-i 
havsalamızın alın::dığı gök yü
züne şöyfo bir baktığımız zaman 
gördüğümüz altı yedı bin kadar 
yıldız, milyarların yanında hiç 
sayılır. 

Alelade bir dürbinle göğe ba
sak, tahminen on iki bin kadar 
yıldız görürürz. Uzun bir gemi
ci dürbünü ile kırk bin tanesini 
seçebiliriz. Küçük bir teleskop -
la yüz bin, orta kuvvette bir te
leskopla dört bin yıldız sayıla
bilir. Halbuki her birindt: bir bu 
cuk milyar yıldız bulunan bir 
milyon nebülözün yanında bura 
kamlar ne ifade eder? 

*"" * 
Şimdi yen· bir teleskopun ade 

sesi ikmal t..-dilmek üzeredir. Bu 
adese 5,08 metre kutrundadır. 
Bu teleskopla ışığı bir milyon 
sene evvel yola çıkmış yıldız -
lan da görmek kabil olacaktır. 
Alimler, daha yen: ~eyler öğ -
rtnmek ihtimalleri karşısında 
şimdiden seviniyorla.-. Çünkü 
bir çok sualler var: Ay, hakika
ten arzımızdan kopma bir par -
ça mıdır, yoks ' müstal bir yıl· 
dız mıdır? Ayinştayn nazariyesi 
dahiyane bir buluşmuduı, yoksa 
hakikate uygun mudur? Kainat 
mütemadi infilaklarla kendi 
kendini dağıtarak, tekrar ken
di kendini yaratıp duruyor mu? 
Güneşten yirmi, hatta otuz bin 
defa daha büyük yıldızların bu
lunduğu söyleniyor. '"Ju muam -
ma halledilecek mi? Ancak bun 
lan istikbalde öğrenebileceğiz. 

Şimdiki halde mütehassıslar 
Amerikada Corning'de yapıl -
makta olan büyük teleskopun 
adesesini hazırlamakla meşgul -
dürter. 

Adese üç yüz elli kilo ağırlı • 
ğındadır ve soğumağa terkedil
miştir. Ancak adesede hava ka
barcrkları hasıl olmasın diye, 

daşhğı çok candandır. Haftada 
iki üç defa biribirlerini görür .. 
ler, münakaşa ederler, beraber 
yemek yerler. 

Hi tler' e bir şey olursa, Goe .. 
ring ile Goebbels'ten hangisiniıt 
Almanya işlerini eline alacağı 
bir an düşünülebilir. Fakat söy
ıendiğino söro, Ilit.lcı ·..ıen son .. 
raki en kolosal adam ne Goe .. 
rin ne Goebbcls değil, olsa ols.11 
von Hcss'tir. 

TELESKOP 

1 

bu cam bidayette elli gün mü .. 
temadiyen 500 hararet derecesi 
içinde bırakılmı~tır. Ö zaman .. 
danberi her otuz saatte bir hara 
.ı:et derecesi indirilmektedir. ön 
sekiz aya kadar ~ :le.3..! soğumuş 
ve temizlenmeğe haz .. bir hale 

1 

getirilıniş olacaktır. 

Hayvanlarda hararet 
dereceleri 

Hararet dereceleri yüksel( 
olan hayvanlar hangileridir? in· 
sanda hararet derecesi 37 santi"' 
graddır. Bu rakam, aşağı yukarl 
bütün ırklar için sabittir. Hatt1 

üstüvada oturan adamla kutuP" 
larda yaşıyan Eskimoların hara· 
ret dereceleri bir gibidir. 

Memeli hayvanlardan hara· 
ret dereceleri insana biraz f ai):( 
olanlar arasında 38 hararet de" 
recesile at vardır. Bütün matı: 
IUklar içinde hararet dereceleı1 
en yüksek olanlar kuşlardır. 'fa' 
vuğun ve ördeğin hararet dere· 
cesi 43 tür. 

Hayvanlarda Ureme kabiliyeti 
Bazı hayvan ve nebatıard~ 

öyle üreme kabiliyeti vardır ~' 
bir taraftan kınhp gitm~!:eJeı'ı 
yeryüzün:in bunları istiap et: 
mesine imkan olmıyacak. ~et 
sela dişi bir ringa balığı ilk ~11 yarısı dişi, yarısı erkek iki bl·i 
yumurta çıkarır. Bu bin tarıe::>rı 
birinci sene sonunda iki rnih'0 il 
yumurta yumurtlarlar. üçUrıc 

11 
sene sonunda ilk dişi ringail~. 
evlat ve ahfadı iki milyarı b 

11 
tur. Ön sene sonra balıkları 

11 
adedi 2 rakammm arkasına ~i' 
üç tane sıfır ilave etmek sur~, 
le ifade edilebilir. Bu kadar ııY 
lığın hacını ise kürenin hacf11 i"' 
dan fazladır. Bereket ve~a-" 
balıklar arasında muhar~ 
biribirlerini ~iY.ore-



I«S • S • 935 ===================== T A N ====~~================= 13 === 

Üstteki resim: 
·Omuz ve arka 
ha re ket le rini 
göstermekte -
dir. Evvela 
diz çökerek 
koltar yavaş 
yavaş müm
kün olduğu 
kadar geriye 
doğru gerile· 
cek ve ya\aş 
yavaş öne 
doğru gelini.· 
ken, aym za
manlarda to
pukların üze
rine oturula
rak yukarıda
ki vaziyete 
geçilecektir. 

g o o 

A~akta ve yüzü koyun yatmış vaziyette ayak 1.~. -··- .. ·-· ' 

Yere oturarak, elleri 
sağa koymak ve 
ayakları bitişik of?,.ak 
s o 1 a doğru c • ;e 
almak suretile Lvün
cü vaziyete girmek 
suretile vücut hare
keti. 

Kolları geriye ve ileriye alma hareketleri 

• 

o 
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ECZANELER 
HASTANELER 
iTFAiYE V. S. 

(Q J,tju N LAt~. 
1 B R 1 Ç 1 

• 

Bugünkü 
program 

ISTANBUL 

is Kumbaracıda (Garib), Taksimde M 
sokağında ( Limonciyan) , Kurtulu 
(Kurtuluş), Eyüpte (Hikmet) ec 

tta 
za-

neleri. 

18 Almanca den. 18,30 Muhtelif pille- 9 
lar, 19,30 Haberler, 19,40 Viyolonsel 
plak, 20 Saslık ve sosyal yardım bakan-

Yolcu mOrac 
yerleri 

aat 

lığ ı namına konferans Ahmet Münür, .:er
rahi tiıberkiılos, 20,30 Ay tango orkest
rası, 21,15 Haberler, borsalar, 21,30 Rad
yo orkestrası, 22 Radyo, caz, tango or
kestrası. 

MOSKOVA 
175 Khz. 1724 m. 

17,30 Parti yayımı, ı8,30 Kızıl ordu i
çin guzel san atlar. 19.30: Kolkhozlara e
debıyat. 21: Konser. 22: Almanca yayun. 
23.05: Fransızca. 24.05: İspanyolca. 

BÜKREŞ 
823 Khz. 364 m. 

Deniz Y otlan acentesi T e
lefon 
Akay (Kadıköy iskelesi bat 
memurluğu) Telefon 
Şirketi Hayriye. Telef on 
Vapurculuk Şirketi merkez 
acenteıi, Telefon 
Şark Demiryotlan müraca· 
at kalemi. Sirkeci Telefon 
Devlet Demiryollan mÜT'a• 
caat kalemi. HaydarpafL 
Telefon 

42362 

732 43 
44 703 

22925 

2307 9 

42 145 

ı3- 1 5: Plak ve duyumlar. 18:- Radyo or- • 
kestrası, 19 Duyumlar, 19,15 Konı.en.ı Liman 

hareketle ri devam ı. 19.50: Konferans. 20,50: Konfe
rans. 20,10: Konferans. 20.35 : Bükreş 0 • 
perasından nakıl. 

BUDAPEŞTE 

545 Khz. 550 m. 

20: Plak. 20.30: Peşte operasından na
kil Ponct.ıellı'n n "GIOCONDA., operası 
22.20 Duyumlar, 23,30 Duyumlar, 2'i 10 
C:..ıı.gene musikisi. ' 

PRAG 
638 l\.hz. 470 m. 

18.15: Litvanya halk pıkıları. 18.45: 
Almanca yayım. 19.45: Amele yayımı, du
yumlar. 20.15: Plak, sc>:z:ler. 20 30: Aıker 
mızıkası 21.15: Koro konseri. 21.30: Söz
ler. 22: Radyo orkestrası, sozler. 23.15: 
Schirammcl musikisi. 

HAMBURG 
904 Khz. 3-12 m . 

20: "Halka .. adlı temsil. 2ı: Duyumlar. 
21 10: Dans , 23: Duyumlar. 23.20: Vaşıng
tondan: Almanca duyumlar. 23.30: Dan
ınn devamı. 24: Klbik konser. 

VARŞOVA 
224 Khz. 133~ r.a. 

el -Dün limanımıza ıu vapurlar g 
miştir: Mudanyadan: (Kocaeli), A 
denizden: (Cilicia), Köstenced 

k-
en: 

(Regel Karol). 

Dün limanımızdan giden vapur tar 

de-
ıunlardır : 

Köstenceye: (Regel Karol), Ak 
nize: (Frideno), Karadenize: ( Ci 
ci.a), lzmite : (Ayten), Ayvalı 
(Bandırma) , Karabigaya: (Kemal) 

ı; -
ğa: . 
ge-Bugün limanımıza -· vapurlar 

lecektir: Bandırmadan: ( Gülniha 
lzmitten: (Ayten), Mudanyada 
(Asya), Knradenizden: (Erzurum 

1), 
n: 
), 

Ayvalıktan: (Bandırma). 

BugUn limanımızdan gidecek v a • 
purlar şunlardır : 

e -Band:rma ya: ( Gülnihel) Karad 
nize : (Vatan), Mudanyaya: (Saad 
Imroza : (Kocaeli), lzmire: (Saka 
ya), lzmite: (Güzel Bandırma). 

et) 

r -

21: Orkestra, sözler. 22 30: Klasik kon-
ser. 23: Reklamlar. Plik. 23.40: Dans mu- • 
sikisi (Berlınden) 24,5: Konferans . 

ltfaiy 
Tele fon la 

e 
rı PARi S 

182 Khz. J6'11S m 

21.45 : Senfonik konser. 22 15: Duyum
lar. 23.30: Hava raporu 23.35: Atkinı ca-
zı. 

ViYANA 
!532 1Cb&. !107 m. 

20: Duyumlar. Aktüalite. 20.20: El ar
moniği muııkisi. 21: Holzer idaresinde 
radyo orkestrnsL 23: Duyumlar. 23.10: 
Marbes'ın idaresin?te aşrkılı konser. 24.10: 
Avusturya - İngiltere futbol maçı ncf cesi. 
24,15 Konferans (Çekçe), 24,40 Çbary 
Gaudı io cazı. 

Sinemalar, 
Tiyatrolar 

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

ve (Bir gönül böyle avlandı). 

* Sümer: (Harp) ve (En çıl
grn gecesi, 

~ İpek: (Fedailer Alayı) ve 
(Öldüren aşk) 

. * Türk: ( Petresburg gecele
n) ve (Sokaklarda altın) 

* Melek: (Bar §Brkıcısı) 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 
foncu Kız) 

* Hilal: (Sefiller) 
* Alemdar: (Altın) ve (Ce

neral Yenin zehirli çayı) 

* Alkazar (Şeytan Kardeş
l er) ve (Kaçak) 

* Yıldız (Gençlik Arzusu) 
• Şark: (At/antit) ve (Cürmü 

meşhut). 

* Ferah: (Parisli kahveci) ve 
(Sevdalılar kervanı). 

Nöbetçi 
Eczane l er 

Bu gece nöbetçi eczaneler şunlar
dır: E minönünde (Mehmed Kazım), 
A nkara caddesinde (Eşrd), Beya2•J
da (Cemil), Küçilkpazarda (Yorgi), 
Şehzadebaşında (Hamdi), Yenikapı
da (Sarım), Samaty •. da (Erofilos), 
Şehremininde (A. Hamdi), Karagüm
rükt e ( Fuad), Büyükadada (Meh
med), Heybelide (Tanaş), Bakırkö -
yünde ( Merkez) . Fenerde (Hüsamed 
din), Hasköyde (Yeni Türkiye) Ka
sımpaşada (Yeni Turan), Kadıkôyün 
de (Büyük), Yeldeğirmeninde (Uç
ler) , Beşiktaşta (Rıza), Galatada Ok
~u Musa caddesinde .(Asri ittihad), 

lıtanbul itfaiyesi 2422 2 
Beyoğlu itfaiyeıi 44644 
Kadıköy itfaiyesi 60020 
Oıküdar itfaiyeai 60625 ..., 

~ 

Yeıilköy, Balurkö,., Büyikde 
Paıahahçe, Kandilli. Erenköy, Kar
tal, Büytikada, H97'-' 8 ese; 

tra• nalı mıntakaları için telefon Mn 

lındaki memura (yan&ın) kelimeı . . IDJ 

söylemek kafidir. 

• ri Hastane adresle 
ve Telefonla rı 

CerTahpaıa haıtanesi. C{'I'· 
rabpaıa 
Zeynep Kamil baıtaneai. 
Otküdar, Nuh kuyuıu, Gün 
doğumu caddeıi 
Haseki kadınlar hastaneai. 
Aksaray Haıeki cad. 32 
Beyoğlu Zükur hastaneti. 
Firuzağa 

Gülhane hastanesi. Gülhane 
Kuduz hastanesi. Çapa 
Emrazı akliye ve asabiye 
hastanesi. Bakırköy Reıa

diye kıılau 
E tfal bastaneıi. Şiıli 
Haydarpata Nümune has
tanesi 

216 93 

79 601 

24553 

1 4334 
205 
221 

10 
42 

• 60 16 . 
424 26 

601 07 

8 Çabuk sıh 
yardım tetkil 

hT 
Ali 

Bu numaradan imdat oto-
mobili istenilir. 44998 

' 

e Daveti er 
. -lalanhul Avcılar ve Abcdar Birli 

tinden: 
yıs Birliğimiz tarafından ı 7 Ma 

1935 cuma günü için Yalovada bir 
rek avı hazırlanmaktadır. Perşem 
ak!amından vapurla Yalovaya gid 
c~k ve cuma çünü avlanıldıktan 90 
yme aynı tarıkle dönülecektir. 1 
rak arzusunda olanların 15 ma 
çarşamba ak~amma kadar Birli 
Sirkecide Agopyan A•&nında 6 numa 
radaki merkezine müracaatle karttan 

ali-
be 

ile-
nra 
ıti-
yıı 

ğin . 
. 

nı almalarını ~ileriz. 

KÖPRÜ. HAYDARPAŞA - KADıK Ov 

Köprüden 
Kalkış 

6.30 x 
7.00 x 
7.30 D 
7.35 x 
7.35 X E 
8 05 Adana 
8.2S X 
8.30 D 
8.40 E 
8.50 D 
9.05 
9.20 Toros 
9.50 x 

10 30 
11.00 x 
11.45 x 
12.30 

(Her sün) 

ö-H. Pap- Kadılr 
dan K. yüneV '"' 

6.48 
7.18 

-.--
7.53 
7.53 
8.23 
8.45 -.-- .-
9.10 
9.23 
9.40 

10.08 
-.-
11.18 
12.03 - .-

53 6. 
7.2 
7. 

3 
50 -- . 
58 7. 

8 .28 
.-

8. 
8. 

50 
58 
-

9 
9 
.28 
.45 
. ı 3 10 

10 
11 
12 
12 

.48 

.23 

.08 

.so 

13.15 x 13.33 
14.00 x 14.20 
14.30 Ankara muhtelit 14.48 
15.10 x 15.28 
15.50 x 16.08 
16.30 - --
16.45 X Adapazarı 17.05 
17.00 -.-
17.30 -.-
ı7 .45 x 18.05 
18.00 - .-
18.30 x 18.48 
19.00 Ankara sür'at ı9. 18 
19.30 x 19.50 
19.45 -.-
;i0.30 x 20.48 
2ı.10 x 21.30 
22 30 x c. 22.50 
23.45 X A. 24.0S 

13.38 
14.25 
14.53 
15.33 
16.13 
16.45 
-.-
17.15 
17.45 -.-
18.15 
18.53 
19.23 

20.0S 
20.53 
21.35 
22.SS 
24.10 

Yeni ba.lıyanlar için: 24 

Uç /öve 

Başlangıçta üç löve birden 
deklare etmek için, arkadaştan 
yardan beklememe)I lazımdır. 
Bu şekil d .... kıarasyonu da kıy
metli renkler, yani kör ve pik 
için yapmaudır. 

Uç löve deklarasyonunda el
de sekiz muhtemel löve bulun
malıdır. 

A . lpretli seferin treni cuma, pazartesi 
ılinleri iıter. 

As, rua, damdan bdşlamak 
şartile yedi kağıtlı kıymetsiz 
renkler, yani trefl ve l{aro için 
de üç löve birden deklare edile
bilir. Bu suretle arkadaş öteki 
üç rengi tutuyorsa üç sanzatu 

B . İpretli ıcferin treni perıembc ve pa
zar ıilnleri i•ler. 

x . ı,aretli acferleriı:ı Banliyö trenlerile 
iltisakı .ardır. 

söylemek imkanı olur. 

KADIKÖY· HAYDARPAŞA. KÖPRÜ Dört /öve · 
Başlangıçta kıymetli renk

Köprü- lerden dört löve birden deklare 
ye varış etmek iki şekil ka~ıtla olur. 

(Her pn) 

K adıköyiln- H. Pap-
den K. dan K. 

Birincisi: (Kö:: As, ı ua, dam, 8, 
us 6·35 x 6·50 7 6 5 k A 1 5 fl 1.00 -.- 1.20 , , ; aro: s, v?. e, ; tre : 
7.30 7.38 x 7.53 7; pik: As, 6.) şekl: ıde dokuz 

!.:00 
D 8.13 x ::~~ ]öve yapabilecek ve arkadaşın-

s.os E 8.13 x s.ıs dan yalnız bir tek löve bekliye-
u5 -.- uo cek bir el. 

-.- 8.50 X 9.0S İ U 
9.oo D 9.20 kincisi: st tarafı bomboş 
-.- 9.15 Ankara sürat 9.3s olmak üzere yalnız çok kuvvet-

::~~ E :·!! x 1 ~:~~ li bir renk. Bu şekildek1 kağıtla 
ıo.10 10.18 ıo.33 yapılan dört löve de.Jarasyonu 
10.30 10.38 x 10.53 hasmın konuşmasına mani ol-
ıı.oo ıı.ıo Adapazan 11·25 mak irindir. Arkadaşta kag~ ıt 
11.45 11.53 x ı2 .08 11 

12.35 12.45 Ankara muhtelit 13.00 çıkarsa taahhüt yerine getirilir, 
13.05 13.15 x 13.30 çıkmazsa az bir ceze:. ile kurtul-
13.45 13.55 x 14.ıo mak kabildir; fak2.t bu suretle 

~~:~~ ı5:0s x u~~ hasmın ~nş yapmasına mey-
15.45 - .- 16.05 dan verilmez. Bu çeşit dekla-
16.20 tft.28 x 16.43 rasyona (baraj) denilir. 
16.55 -.- 17.15 Bu çeşit deklarasyon için tek 
-.- ı1.ıo X 17.JO bir renkten muhakkak sekiz lö-

BANKAYA 
YATIRILAN DAQA tYi 

EKiLMi~ TOl-IUM GiBi V~RiMLiDiR . 

UOlANTS~ OANr ONi~: 
l(ARAK0Y PALAS ALAL~MCi MAN 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden: 
İdaremiz için kapalı zarf usulile 100 ton saf bakır 

ahnacakdır. Şartname 13-5-935 tarihinden itibaren her 
gün 14-16 arasında Muhasebemizden alınabilir. 

Talihler ihale tarihi olan 29-5-935 saat 16 ya kac!ar 
z<ırflarmı Müdüriyete vermelidirler. (2523) 3526 

Denizcilere i 1 an 
iktisat Vekaleti lstandul Deniz Ti
careti Müdürlüğünden: 

~~:~~ ::: !~:~~ ve yapacak kağıt olmalıdır. Me- Türk Anonim Elektrik Şirketinin Saray burnu ile Sa·' 
-.- 18.10 x 18.30 sela: (Kör: As, rua, dam, vale, laı::ak arasına konulmuş olan denizaltı kablosunun tamir 

1s.2s -- 18.45 9, 8, 7, 6; karo: 4, 2; trefl: 7; edilmek üzere kaldırılacağı aiakadarlara bildirilir. 
::~ 19.ıo x Adana 19.25 pik: 4, 2.) Kıymetsiz renkler- 14 Mayıs 1935 akşamı başlayacak ve aşağı yukan on 

19.43 Toroa 19.58 öen yani tref: ve karodan dört .. . . k l · · · · · k 11 1 k d b k hl 
;:; 20.05 x ~-~! löve birden deklare etmek için g un surece o an tamır ışı ıçın u anı aca u a a o 
au.e ::: ! -n·.,,, ""-.1.d.e ınuh••nu' - .. wwo ~--· _ konulm .. tnnQ..~ kaltbrıknemında kullanılnrt Ar3ı Ulu:sal 
2ı.ss 22.05 x c. 22 20 ~ .ınalıdır. >nntat işaretleri gece ve gündüz taşıyacağından bu yer· 
23.os 23.ıs x B. 23.30 Beş /öve ]erden geçecek gemilerin dubanın yakınından geçmem~ 

1ıaretli aeferterin treni ı hazirandan 3t Başlangıçta beş töve birden leri denizcilere ilan olunur. 3703 
birinci tqrine kadar 1•ler. • deklare etmek için elde on bir 

c. 

· İtaretli aeferler cuma silnleri Japdmaz. muhtcnıel löve bulunmalıdır. 
. İtaretli ıeferler cuma rünleri yapılır. 

D 
E 

İstanbul 4 üncü icra memurluğun
dan: Yeminli 3 ehli vukuf tarafın
dan tcmamına (12572) lira kıymet 

ktiredilen KadıköyUnde, Kalaıruşta 
ühtü paıa mahallesinde Fener cad
eıinde (1238) M.2 Lı eski 9 yeni 33 

ta 
z· 
d 
sa yılı maa bahçe köşkün heyeti umu

iyesinin temamı ipotek cihetinden m 
aç ık artırmaya konmuş olup 10 hazi· 
ra n 1935 ten itibaren şartnamesi dai

mizde herkese açık bulundurula-re 
ra k 2 Temmuz 1935 salı günü saat 
1 
a 

4 den 16 ya kadar dairemizde açık 
rtırma ile satılacaktır. Artırma be
eli muhammen kıymetin yüzde 7 5 
ni bulmadığı taktirde en son artı
nın teahhUdü bakı kalmak şartiyle 

d 
ti 
ra 
a rtırma 1 S gün daha temdid edilerek 
nbeıinci güne rastlıyan 17 temmuz 
935 çarşamba günü gene dairemizde 

o 
1 
saat 14 ten 16 ya kadar ikinci açık 
rtınna ile satılacak ve en çok artı· a 

ı 
tt 

rana ihale etlilecektir. Şu kadar ki. 
kinci açık artırmada da ar
rma bedeli Keza muhammen 
ymetin yüzde 7 5 tini butmadığ? 
ktirde (2280) No. lu Kanun ahka
ma tevfikan satış geri bırakılacak 

kı 

ta 
m 
v e artıranlar teahhüdünden kurtu

caktır. Artırmaya ittirak için mu
ammen kıymetin yüzde yedi buçuğu 

la 
h 
nispetinde pey akçası veya bu mik
tar üzerinden milli bir bankanın te
minat mektubunu vermeleri lazımdır. 
Müterakim vergilerle belediye resim
eri, ve vakıf icaresi müşterisine ait· 
tir. 2004 sayılı ic. ve if. K. nun 126 
1 

c ı M. •inin 4 cil fıkrasına tevfikan 
potek sahibi alacaklılarla diğer ala
kadaranın gayri menkul üzerindeki 
haklannı ve huauaiyle faiz ve masa
rifa dair olan iddealannı evrakı müs
piteleriyle 20 gün içinde daittmize 
bildirmeleri aksi halde haklan tapu • 
sicilleriyle sabit olmadıkça aatıı be- , 
delinin paylaşmasından harıç kalır- ' 

i 

1 ar. Alakalılann bu maddei kanuniy· 
yeye göre hareket etmeleri ve dahıl 

f azla malUmat almak ist iyenlerin de 
satış gününden evvel 934-939 dosya 
No. suyle müracaat ederek istedikle
ri malUmatı almış bulunmaları ilan 
olunur. .(115 41), 

(Kör: 4, 2; karo . ı ua, dam, va-
le, 10, 7, 6, 5, 4, 2; lrefl: As, 7; 
pik: -) şeklinde hemen hemen 
hepsi ayni renkte toplanmış do
kuz löve kıymetinde bir elle ba
raj deki.irasyonu yapılabilir. 

Bilenler için 

• A 8 
• J 9 6 , . 

+ 9 ' 3 
• A 7 6 3 

•132 o•vıoa1 + 1 5 2 + D V 10 1 + R D V 10 8 O E + 2 

• 8 2 S • D V 10 1 

• R D 5' 
+ 113 
+ J 1 8 5 

• R S' 

Kağıdı (S) vermiş .ir. 
(S) bir sanzatu, (N) üç san

zatu demiştir. 
(Ö) oyuna trefl ruası ile baş

lar ve sonra trefl onlusunu oy
nar. 

İkinci trdlde (E), pik damı
nı kaçar. (Ö) nun (E) ye tekrar 
kağıt kaçırtmak için trefle de
vam edeceğini ümit eden (S), 
ikinci trefli almaz. Fakat teh
likeyi anhyan (Ö) renk değiş
tirir ve arkadaşının davetine 
göre pik oynar. (S) bunu as ile 
alır. Sağlam kağıtl.ırile ancak 
sekiz löve yapabileceği için ya 
bir karosunu, ya tir körünü ve 
yahut ta bir pikini sağlamla.ş· 
tırması lazımdır; bunun için de 
en iyi çare (E) yi kağıt kaçma· 
ğa mecbur etmektir. Hu mak
satla (S) küçük bir trefl oynar, 
(Ö) bunu alır ve (E) mecburen 
ikinci bir kağıt kaçar. (Ö), pik 
oynar; (S), rua ile alır ve trefl 
asını oynar. O zaman (E) üçün
e~ bir kağıt kaçmak mecburiye
tınde kalarak ya h.~frü, ya karo
yu ve yahut ta piki muhafazasız 
bırakmış olacaktır. 

Prensip: Sanzatuda taahhüdü 
yapan oyuncunun uzun bir ren-

Müjde 
Görülmemiş 
bir müzayede 

yapıhyor 

11111 llf.lttllltlftllllllllllttlllllllllll~ 

Uzun zamanlardan beri şehri
mizde emsaline tesadüf edilmi
yen büyük bir eşya müzayedesi 
olacaktır. Eski ve zevk sahibi, 
meraklı bir ailenin üç batından 
beri büyük bir itina ile biriktir
diği nadide kıymettar eşya mü
zayede ile satılacaktır. 

Bu müstesna müzayedede 
merhum Çürüksulu Mahmud 
Paşa ailesine ait ~şya satılacak
tır. 

Satış, Kabataşta Setüstünde 
merhumun konağında yapılacak 
tır. 

Fazla izahat için, Salih ve 
Sason mobilye mağazasına mü
racaat. Tel. ( 43249) 

•m Kalamu;ta Satıhk 1118 

E Güzel Bir Arsai 
E Bir tarafı deniz, bir tarafı ~ 
= -: tramvay caddesi. Cuma günleri : 

E öğleden sonra Kı:ııltoprak Ihla- E 
: mur caddesi No. 112 dolapçı E 
~ Miçoya müracaat. E 
il 11111111111111111111111111111111111111• 

gi yok ta, (3 - 4) taksim olmuş 
yedi kağıtlı veya (2 - 4) taksim 
olmuş altı kağıtlı renkleri var
sa, hasımları kağıt kaçmağa 
mecbur etmekte büyük menfa
ati vardır. Hasımıardan birinin 
ilk oynadığı rengir altı veya 
yedi kağıdile o rengin en büyük 
kağıdı kendisinde bulunuyorsa, 
en büy ük kağıdı üçüncü veya 
dördüncü e lde oynamak üzere 
muhafa.7.a ed e rek o .-enkten eli 
mütemadiy en hasma verirse, ö 
teki hasmı iki veya üç defa ka
ğıt kçmağa icbar eder. 

-
Deniz yolları i 
iŞLETMESi s 

Acenteleri: Karaköy Köprfibatı : 

-.. -.. -.. --!IJ!I -... -: ----=· 
Tel. 42362 - Sirkeci Milbilrdar- ; 
.. ,zade Han. Tel. 22740. 8 ,,.11! ::: - lmroz yolu ; 

.. -iiit ;: .. - KOCAELi npuru 16 Mayı• S 
er,enbe pnO saat 16 da im- 3 !P ---= "" • -.. ---"" p 

roza kadar. ,,2662,, 3674 :: 

Mersin yolu i 
INEBOLU vapuru 17 Mayıs i 

C::.:. fGnO ua\~~;: Me:;~e ~ ik -
Trabzon yolu ı= 

--... -.. ----1 ' 
VAT AN npuru 16 Mayıı Per
en be fGnii saat 20 de Hopa'ya :S 
adar. ..2664,, 3676 ::::ı :k 

::ı --: ---= 
Bandnma yolu i 
l.tanbuldan her Cumartni, :: -... .. ----= 

Pa:ıarte•i, Sah ye Per,enbe § 
rünleri kalkan Sandırma yolu ; 
postalan IS Mayıstan itibaren ~ 
aat 21 de kalkacakbr. (2682) :; 
llltllllllltllllllllltlllltttllıtllllil 

-=. ;:;11 

!!! Satıhk hane -

• 

Beyotlu, T arlabafl caddesinde 
34-36 numerolu bir bab yedi 
odalı, kafir hane ve altındaki 
bir bab dükkan ehven fiyatı. 
satılıktır. Evi ıarmek isteyen· 
erin BeyoJ.lu Tarlaba,ı caddesi 

eski Marınt yeni Küfliiçıkı so-
1 

kak No 19 haneye müracaat 
~!!!!'!!!!!-!! etmelera. ~ • 

3589 

ihtira ilanı 
fr 

.. Daimi otomatik ve kabili tadil 
en için ıupap., hakkında istihsal <Y 

lu 77 sa-nan 7 Mayıı 1934 tarih ve 16 . •. {iı-

yıl 1 ihtira beratı bu defa mevkıı 
le konmak üzre ahere devrüfera ğ .,e-
ya icar edileceğinden talip olanla~ 

alata'da, İktisat hanında Robe..) 
erri'ye mUracaatlan ilan olunur. 

G 
F 

( 
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·-------------------------------------~---ki hepimiz birleşjriz. Meseli 
Gloria Stuart'm çenesine baka
lnn. Hem yağsız, hem etsiz, 
hem de müdevver ve keskin de
ğildir. işte sevgili bayanlar çene 
hususunda sizin de idealiniz bl 
olmahdır. 

Sarsık olmamak şartiyle gö
renlere yumuşaklık, müdevver
lik hissini veren, erkeklerin ok
şıyacağı gelen bir çeneye malik 
olabilmek için ne yapmab diye 
sormak istediğinizi gözünüzden 
anll}"ol'um bayanlar 1 . Boşuna 
inkar etmeyin, hani ,u Glorianm 
çenesi gibi bir çene r 

Bir dakika müsaade! lzah 
edeyim: Bu tavsiyeyi her gün 
ihmal etmemenizi aynca ricaya 
hacet var mı? . . Loretta Young ile Sllvla Sldney'ln yUzlerl 
Sağ eıiıiizin beş parmağı ile 

çenenizin ucundan tutarak ger- ( ) 
danmızm dibine kadar aşağı KOCALARINIZIN KIYAFETi 
doğru masaj yapınız. Bundan 
sonra soı ·eı ile gerdandan çene- B" k kadınlar vardır ki, 
n~ ucuna ~dar bu .sefer yukan k~ fizik görünüşlerine 
dogru aynı hareketi tekrarlayı: pek o kadar aldırış etmezler. 
mz. Fakat yukan doğru masaJ Hatta bir nevi kıskançlık hissi 
yaparken ikinci ve lüzumsuz çe- ile, k~annm pek o kadar dü
nenin dibine doğru tazyik icra· 'ük kıyafetli olmasalar bile, her 
smı unutmayınız. Sağ el aşağı, halde pek de şık gezinmelerini 
sol el yukan! Anlıyorsunuz ya, istemezler. Halbuki kocalariyle 
sayın bayanlar! Yanlış yapma- beraber çıktıkları zaman, koca -
mağa dikkat edin. Bu hareketi smm kıyafeti hakkında verile -
çenenin evveli sağma, sonra so- cek hükümde, kendisinin de, ne 
luna daha sonra da ortasına ya- kadar mes'uliyet hissesi olduğu
parsanız makaadm hisıl olaca • nu ekseriya düşünemezler. 
ğma emin olun r Deriyi fazla Halbuki bir erkekte kıyafeti
çekmemeğe ve çeneyi fazla taz- ne ~ı göst~.rdiği ihmal kadm
yik etmemeğe de ayrıca itina dan zıyade goze çarpar. Kadm-
edenenis; çok iyi hareket et
miş olursunuz. Bu tarif ettiği
miz hareketi bir iki dakikadan 
sonra bıkarak bırakacaksanız 
hiç zahmet etmeyin. Çünkü bu
nu en aşağı günde on beş daki
ka tekrarlamak lazımdır. 

J!lifı meaelairide, hunl•n her 
caren difGi, -·•tmm elden 
gittiiine kani oldula .aman 
maksat hisıl OlmUf demektir. 

ya hiç hacet yok. Arasına gillae
niz de olur. Fakat Greta Garbo
nun çok nadir tebessüm ettiğini 
ileri sürecekseniz darılmayın 
aramız bozulur. Zannederim ki, 
o hepimizden akıllı olduğu için 
awır1'ı)'«. 1'aat .ı. oaım cıe. 
lfttil'n'•, Oll1lll iCID tetı ....... 
me de yalafmadıpu zannet
meyin. O ayn bir iştir. 

Tebessümde manasızlık çok 
fenadır. içinizden gelmiyorsa 
zorlamak caiz değildir. Sonra 
Delidoluya gittiğiniz vakit de' 

tar gibi, nasıl giydiğine dikkat 
edecek vakitleri ve imkinlan 
yoktur. Sabahleyin bir defa gi
yindiler mi, işte o kadar •• 

Gündüz de iti, faaliyeti oldu
ğu için elbisesi daha ziyade kir• 
lenecet şerait altındadır. Öyle 
çantasını çıkarıp da yüzünü 
pudra ije pomponlıyarak, üzerle 
rine muvakkat de olsa bir cili 
verecek vaziyette değild:rler. 
Onun içindir ki sabahleyin gi
yindikleri zaman tuvaletleri 
mümkün olduğu kadar temiz ve 
bakmıh olmak icap eder. 

Onun için kocanız ne kadar 
şık ve itinalı giyinmek isterse 
mini olmıya çalışmayın deriz. M 

Mayısa Aldanmamalı ! 
Açık havayı, kın, sayfiyeyi 

sevenler, yürümek, koşmak, gez 
mek, oynamak, denize girmek 
merakında olaah•T mayıs 8'11 
pli~ keyiflerinden kaplarma 
lllfamular. Halbuki mayıs oka 
dar kendisine güvenilecek bir 
ay değildir • 

Bu ay için bize en doğru yo • 
lu gösterenler, tecrübeli sporcu 
tardır. Sporcular bu ay daima 
ince yün fanili giyerler. Çünkü 
en çok dikkat edilecek oey, ha• 
vanm mütemadi değigildiği yü • 
ziinden insanın kendisini üşüt • 
mesi ihtimalidir. f 

Sinema yıldızları modaya llrnek oluyorlar: Carol Lombard'ın aktam tuvaleti 

Bembeyaz, tertemiz dişleri 
her fırsatta gösteren mütebes
sim ne çok küçük, ne çok büyük. 
gül gibi bir atız! Hele karakte
rinizi göstermek itibarile sizi 
her fırsatta kolaylıkla ele verdi
ğini dü,ünmüş olsanız; konu
fUrken dudaklarmızı liizuımuz 
yere bükmekten pek çabuk vaz
geçerdiniz r An tokmUf PJ>i bü
zülen bir ağmı ne çirkin bir 
manzara teşkil ettiğini bir kere 
aynada tetkik etseniz, eminim 
ki hemen tabiiliğe avdet eder
dini%. 

gülmek için ağzınızı faraf ka
dar açarak ağzmızm biçimini 
bozmak da şayanı tavaiye değil
dir. Çünkü ağzmız bir kere bo
zuluna düzeltmesi kolay obm
yan bir uzuvdur. 

Sayın bayanlar, artık her feyi 
öğrendiğinise inanarak bugün
lük mden ayrılıyorum. Merak 
etmeyin; gene gelir, sizlerle 
uzun uzun konuşurum. 

Terledikten sonra, eğer teri
nizi alacak bir yün fanilimz 
yoksa, terin tabahhuru yüzün • 
den hararetinizin düşmesi ve bu 
surette kendinizi tehlikeye ma
ruz bıralanaıuz muhtemeldir. 

Yüzünüze iyi Dikkat Ediyor musunuz? Hele tebessümü doattan dUş
mandan o kadar fazla kıakanmı-

~35 yazma gireriten yüzü
t.U modaya uygun olmaımı 

YOl'aamz bunlan okuyun) 
~ dinlerseniz, bayanlar yil
~- ~ t!-mdikinden çok daha 
~~ . ihtimam etmeniz lizım. 
).~ her kadının kendine en 
~ yüzü taşıyabilmesi için 
~ ~U uzun uzun tetkik etme
Jba~P eder. Bunu sizinle gelin, 
lL~ olarak tetkik edelim. 
~ fıkir söylemişim gibi el
~ lı uğuşturmaym. Bu fena 
-..ı~Ydur. Hem yü.zünüziln de 
~ tarafından uğul
~~ nıüaaade etmeyin. Çün
~~ ~fena netice verir. Hele 
~ düpesine (her iki 
tli~) mlni olmak için 
~ geleni yapın. 9~ 
· ·~ bir ~e gelirsınız. 

~lesef yiiziinüz her yeni 
~ l ÇJkmQ eekisi ile üste bi-
~ Para vermek suretile değiı
' eei kabil bir radyo değil· 
~--t böyle olmadığı için 
'ti lft~eyin, üzülmeyin. Y~· 
it~ bir elden geçinnek prö
~ o kadar güç bir lef de
~ 1925 modeli bir ppka ile 
~ ba aolr.ağa çıkacak hiçbir 
=~ () Yan tasavvur edeme

b&ıc:ıe; geçen seneki de
le 1935 yannda dolq-

~ .... oıur muı 

Hiç vakit kaybetmeden sev
gili bayanlar yü.züniizü aynada 
iyi bir tetkikten geçiriniz. Eğer 
umumi hatlarmdan, hususi çiz
gilerinden memnun değilseniz 
yukarda sizin için seçtiğim re -
simlere bir göz gezdiriniz. Me
seli: Sylvia Sidney ile Loretta 
Young. Sylvia'nın yüzü yürek 
tcklindedir. G . alnmdan ta 
küçük çenesin~ar düzgün 
bir hat ile pürüzsüz, çdwıtıaız
drr. Birçok yüzleri beroat eden 
girinti, çıkıntı ve pürtüklerden 
hiçbir eser yok. 

Sonra bir de Loretta'yı tetkik 
edin. Uzun büyük bir yüz fakat 
hadan muntazam. Size bu iki 
km misal göıte~emize sebep 
yUz meselesinde kemik teşkili
tmm mühim bir rol oynamadı
ğım ispat içindir. Hem kemikle
ri değiftirmek, ıslah etmek eli
mizde olmadığı için burası mü
nak&taY• değmez bir noktadır. 
Fakat isterseniz yilzünüzdeki 
yağlan eritmek suretile yüzünü
ziin biçimini çok kolayhkla de
ği§tirebilirsiniz 1 Naaıl olduğu
nu durun ıize tarif edeyim: 

Bat ve o r t a parmakla çe
ne kemiğinin üstündeki adaleyi 
tutarak kemikten aymyormuş 
gibi, deriyi fazla- çekiftinneden 
hafifçe f.Ukan doğru kaldmnııl· 

Deriyi çimdiklememeğe son de
rece dikkat edin. Bunun yerine 
parmaklarmm küçük bir daire 
resmeder gibi çeneden kulağa 
kadar yüzdeki adale ve yağlan 
kaldırarak sıkınız. Kemiğe do
kunmamağa da dikkat edin. 
Bundan sonra yüzün burundan 
yanağa kadar olan kısmı üze
rinde ayni hareketi tatbik edi
niz. Bunlan tam tarif ettiğimiz 
şekilde tatbik ederseniz emin 
olun ki bayanlar; yüzünüz çok 
~ ~elleşecektir. Hele fU 
kuçük, limon kabuğu gibi yana 
yıkık şapkalardan giymek isti
yorsanız yüzünüzde bir dirhem 
bile yağ bulunmamak lizmıdır 
Çünkü, bana sorarsanız ıu ~ 
sı yanaklı bayanlann Tokatliya
nm Viyanah pastacısmm yaptı
ğı küçük pastalar kadar ufak 
şapkalar giyerek ortada dolaf
malan gülünç olmaktan ziyade 
inıwu kızdıracak kadar likayt
bktrr. 

Sonra bayanlarda affedilemi
yecek bir kusur da, çift çene- ' 
dir. lnsanlarm tek bir çene ile 
yaradıldıklanna nazaran esas 
çenenin altında teşekkül etmek-
te olan ikinci çeneye mini ol
mak halika karşı da bir vazife
dir. Hem bu ikinci çenenin lü
zumsuz olduğunda zannederim 
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DYO 
üçük Dalgalar 

YAZI: 1 

Makineleri mfü:ait olanlar kü
çüı~ veya kısa dalgalı istasyon
ları dinlemekte güçfük çekme
mektedirler. Çünkü bugün kısa 
dalgalı radyo tekniğinin çok iler 
lemiş olması bulunan istasyon
ları kaybetmiyecek kadar sağ
lam ve emin çalışır. Pek zevkle 
dinlenen bu istasyonların hiçbir 
A vnıpa mecmuasında bulunma
dığından hangi istasyonun ne 
z~man çalışmaya bnşlıyarak sa
at kaça kadar çalrştığmı birçok 
kimseler bilmezler. En ufak 
mevcclerden başlıyoruz. Ayni 
zamanda istasyonların kanık
terleri de bildirilecektir: 13 .93 
metre dalgalı (W 8 X K) i~a
retli Amerikanın Pittsburgh is
tasyonu gece yarısı 2 den ubah 
9 za kadar program yapar. Eli
mizdeki makine 16 metreden 
aşağı olan dalgaları almadığın
dan dinleni~ kabiliyetinin nasıl 
olduğunu bilmiyoruz. Kudreti 
40 kilovat ve ~imdiki çalışan kı
sa dalgalı postaların en kuvvet
li!erindendir. 

Ayni dalgada İng'lterenin Da
ver.tri (G.S.J) istnsyonu da ya
yımda bulunur. 

Piyasada satılan r--clyo rra'·i
nelerinin almak iktidannda bu
lunduğu istasyonların birincisi 
16,87 metrelik (W3 XAL) i~a
retini taşıyan Bound Brouck '"'i
mal Amerikası istasyonudur. 
Öğleden sonraları 18 ile 22 ara
sında çalışma saatleri gösterilen 
20 kilovatlık bu postayı da he
nüz hiç dinliyemeciik. 

Buradan 19.56 metre'ik Sche-

nectady istasyonuna gelinir, W 
2XAD harfli 20 kilovatlık Ame
rikan istasyonu her akşam 21 
ile 22 arasında, hazan da 21.30 
ile 22.30 arasında yayım yapar. 
Amerikan istasyonları içersinde 
memleketimizden en iyi alınabi
len postalardan biri budur. 

Ayni yaynn 19.68 metrelik 
Fransanm müstemleke istasyo
nunun az ilersindeki 19,72 met
relik Pittsburgh tarafından da 
dinletilir. ikincisinin kudreti 40 
kilovat olduğundan daha iyi işi· 
tilir. Yukarda bildirilen saatler
de bu istasyonu muhakkak din
lemeğe çalı~mız. 

Unutuyorduk 16,89 metrede 
öğleden sonralan gayet iyi işiti
len Zeeısen (Berlin DJE) posta
sı vardır ki pek iyi ve yüksek 
sesle duyulur. Bu Berlin henüz 
tecrübe yayrrnlannda bulundu -
ğundan muayyen çalışma saatle
ri gösterilmemiştir. 

iki Amerikan istasyonlan ara~ 
smda 10 kilovatlık Paris (Kolo
nial) istasyonu (FYA) çalrşrr. 
Her gün 19 68 metrede bulunan 
Paris kısa dalr,alr Fransız istas
yonlarının en mükemmel din1e
nenlcrindendir. Her g\.!n öğle
den sonraları saat 13 ile 17 ara
sında dinlemek mümkündür. 

19. 7 4 metrede ikinci Zee!:tn 
(Berlin) kısa dalgası çıkar ki 
her gün paı:ardan maada yaynn
ları saat sabahları 7 .30 ile 9.30 
arasında ve öğleden sonra da 
erken saatlerde program vedr. 
Pazarları ayrıca sabahlar.ı 11 
den 12.30 a kadar çalışır. 

HER HAFTA BiR ÖGÜT 1 -o Yaz tacizatından Korkmayınız 
Yaz bugünlerde k~n<lini gös

t " me~e başladı. Ha a·un ısm
rrası radyosu o!anlar ic"n h r ta· 
r d tan iyi, bir t" raftın dı f t>na
dır. Fenalrğı kudreti yük.:;ek ol
mıyan istasyonların kışın olc.lu
ğu gibi erkence saatlerde alına
mamasıdır ki şimdi bunun da 
eskisi kadar ehemmiyeti kalma
mıştır. Çünkii istasyonlaı.m ço
ğu kuvvetleştiritmiş ve her gün 
de zaif istasyonların gü~leri art
tırılmaktadır. Kuvvetli istasyon 
larda ise parazit denilen fozuli 
gürültüler çok az olur. Tabii 
uzaktaki kuvvetli istasyonların 
erken saatlerde parazitsiz gel
mesine imkan yoktur. Buna mu
kabil eski sistem makine sahip
leri bazı istasyonları kıştan da· 
= 

ha iyi dinliye bilirler. Eski s · s
tem makinelerin dalgaları hiri
birine yakın ist· svonları ayırd 
etmc;i oldukra gü tür. 1-Ialbuki 
pek haısaı olmıyan bu m:Akine
ler bulunduğumuz mevsimde 
biribirine dal2'alan yakın olan 
istasyonlardan mesafere uzak 
olan mı alamadığı için b · risini, 
fakat temiz ve giirilltüsilz din
ler. 

Günler uzadıkça uzak istas
yonların bulunması güçleşir. 
Yeni radyo alanlar bunu çok 
defalar makinelerinin hassa~i-
yetinden kaybettiğine hükme
derler. Fakat sebebi tamamiylc 
havadandır. Bazı yaz günleri 
radyo dinlemek için pek miisa
it havalar olduğu da vakidir. 

Munta.,.-- bir programla iıliyen Berlin televizyonunun 
- ~ kontrol dairesi 

Haftanın Programı 

anbu1 radyosunda ıarkıları 
memnuniyetle dinlenen Bayan 

Rita Mahmud 

Bu seneki en büyük Alman 
radyo sergisi Berlinde büyük 
radyo sergi binasmda olacaktır. 
Sergi 16 ağustostan 25 ağustosa 
kadar açık bulunacaktır. 

o 
Macaristan Rad· 
yosu ve p18k 

A 1manyadan sonra plak fir. 
malan ile radyo şirketleri ara
sında Macar· standa da ihtilfıf
lar husule gelmiştir. H. Qer \'e
rildiğine göre "Sahibinin Sesi,, 
firması Macar radyolarında ken
di malfunatından plakların ça
lınmasını istemiyerek radyo şir
ketine bunu bildirmiştir. Bunun 
ürerine radyo şirketi adı geçen 
firmanın radyoda plak çalmayı 
menetmek salahiyetinde olma
dığını mahkemece hallettirmiş 
ve plak calmağa devc:m etm:ştir. 
PHik fab:-ikası rady:lyu tekrar 
protesto etmekten geri durma
mıştır. 

• 

19 Mayıs Pazar 

İSTANBUL: 

17,30 İnkıllp deni llniversiteden nak!l 
tik bayan Azade Tarcan, ıa,50 M.uhtehf 

-Sinop ıaylavı Yuıuf Kemal, 18,30 Jımnaıı
plaklar, 19,30 Haberler, 19,40 Ma~stro 
Goldenberı idaresinde koru heyeti, 20 
Ziraat bakanlıiı' namma konferanı bak· 
\eriyoloji enıtitilsli Bay Ali Ekrem {Kı· 
naatlı hayvan nasıl yetletirilir), 20,30 Ilı:! 
pyano caz konıeri (Mılıt ve Ştrobel), 
20,50 Eıyan Klzım keman ıolo, 21,15 
Son haberler, borsalar, 21,30 Radyo or
kestrası, 22 Radyo, caz, tanco orkeatra11 
ve Çadırcı ıan. 

823 Khz. B U K R E S 364 m.: 
12 Dini muiikl, 12,30 Hafif muıtki, Du

yumlar, 14,40 Konserin devamı, 17 Köy
lü eaati, 18 Dinico orkeatr111, 19 Hafta 
haberleri 19,15 Konserin devamı, 20 Derı, 
20,25 Pllk, 21 Orkestra ile şarkı, 22 Spor, 
23 15 Radyo orkestrası, 23 Duyumlar, 
?3:15 Konserin devamı, 23,45 Fraruızca ve 
Almanca duyumlar. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m. 
11,15: Rimsky - Korsakov'un: "La nuit 

de Mal,, adlı adaptasyonu. 15: hveççe ya
yım. 17,30: Sözler. 18.30: Piyes. .1~.30: 
Kollthozlar için danı n karıtılr muıiki.22: 
Almanca yaymı. 23.05: lnıiliıçe. 24.05: 
Almanca. 

545 Khz. BUDAPESTE 550 m. 
20: "Mayıs kııdmcıiı,, adlı ıtUdyo piye

si. 22: Doyumlar, ıpor. 22.30: Piyano ile 
Macar rapsodileri. 23.05: Cin&'ene musiki· 
si. 24.05: Caz. 

713 Kbz. ROMA 421 m. 
20.30: Spor. 21.15: konferans. 21.30: Da· 

yumlar - Pllk. 21.45: Senfonik konıer. 
24: Duyumlar. 

686 Khz. BEL G R A D 437 m. 
20: Reldlmlar. 20.15: Doyumlar. 20.30: 

Ulusal yayım. 21: Kern.1n lı::onıeri. 21.45: 
Kar1$ılt yayım. 23.15: Duyumlar, Spor. 
23.30: Konser nakli. 24: Danı pllklarL 

704 Khı:. S T O Jt H O 1~ M 426 m. 
20.30: Radyo orkeıtraaı. 22.15: Konfe

rans. 23: Aıker mızıkası. 

638 Khz. P R A O 470 ın. 
20: Duyumlar, plllı:, sC>aler .20.25: Or

kestra konseri, 21,45: Sözler. 22: "lvaeto. 
pluk,, adh rad'o oper11L 23.20: Pllk. 23.25 
Duyumlar. 23.30: Salon orkestr11L 

224 Khz. V A R ŞOVA 1339 m. 
20: Sözler. 20.14: Plak. 21: Piyano - ıan. 

21.45: Duyumlar. 22: SC>ıler. 22.JO: Edebi
yat, spor duyumları. 23: Reldlmlar. 23.15: 
Senfonik konıer. 24: Söıler. 24.0S! Kilçilk 
dans orkestrasL 

112 Khz. PAR 1 S 1641 m. 
21: Fransız musikisi. 21.40: Guete ha

berleri. 21.55: Oda muıilriıi. 22.15: Du· 

M •~ ..._.... -L' ····-• yumlır. 23.30: Hava raporu.. 23.35: Karı-O•aov..ua nıar~ L .ne••~ ~--""·~'"""'·~·"'~~~ .. -
BugUnlerde 1 724 meLrelik • 

(Komintem) Moskova radyo- 20 Mayıs 19azartes: 
sunda pek entere~an bir Y ynn ı s T A N 8 u L : 
yapılacaktır. Reportaj 5200 
metre yükseklikt ki Kasl:ek'in 
tepesine yamlı:ın bir ekspe·H~
yonda birte bulunduntlacak bir 
seyyar kısa dalgalı istasyon ta
rafından yavılarak Mo~kova 
üzerinden naklen dinlctileccktir. 

• 
LondraAmerikayı naklediyor 

Geçenlerde "Y arrm saat Ame
rika,, namı altında Londranm 
Amerikadan n~kil suretile İngi
liz halkma haftada bir Amerika 
halkım, karakterini ve adetleri
le yeniliklerini bild;ren bir re
portaj yapılacağını bi'd=rmişt:r. 
Bu yayım her cumart~si akc:8-
mı 5aat 18.45 te Londra r;ıdyo
siyle dinletilmeğe başlanmıştır. 

• 
Uzaktan görme i'erliyor 

Şimdiye kadar yapılan uıak
tan ciEmi göste .. me tecri;bele
rinde 80 ila 100 ki'onıctre ''en 
daha uzaklardan i..-tifade edile
miyordu. Mayıs 1. de A ~m nya
nm Broken şehrinde teFis edi
len yeni bir posta ile resimleri ve 
cisimleri 150 kilom·tre uzaktan 
göstenneğe muvaffak olunnıuş
tur. Böylelikle orta Alınanya
dan istifade edilmekte olduğu 
bildirili yor. 

Erna Sack 
Viyana 
Radyosunda 

Dresten- (Drest) operasmm 
tanınmış Of•'ra arti· t~crinden ve 
kendisine (Alma., bülbüli.i, e
nen Ema Sack Viyanava davet 
edilmiştir. Viyaf'anıri büy"k 
musiki birliği kons"r salo-unda 
orkestra refakatiyle ışarkıl!r 
söyliyecektir. En yüksek notala. 
n kolaylıkla boğazlarından ber
raklıkla geçirmek kabiliyetinde 
bulunan şantözün bu konserini 
Viyana radyosunun nakletmesi
ne Viyana radyo mecmuaları 
ihtimal vermektedir. 

ıs Franıızca den. 18,30 Bltmemiı sen
foni, SUbert ve Fava operaaı, 1!1,30 Ha
berler, 19,40 Siter ıolo, 20 Ete caı:, 20,30 
Gavin karde,ıer ve mandolinan orkestrası, 
20,40 Bayan Nimet Vahit tan pyano re
fakatiyle, 21,20 Son haberler, borsalar, 
21,30 Radyo, caz ve tanıo orkestraıı ve 
Bayan Bedriye Tüziin. 

123 Khz. B U K R E S 364 m.. 
13-15 Gündüz pllk yaymu, 18 PopUler 

orkeıtra konseri, 19 Duyumlar, 19,15 
Kuartet oda muıllıc!sl, 20 Unlvenite deni, 
20,20 Plilr, 21 Verdi'nin ynamı ve eser
leri (konferans}, 21,15 Verdi'nin eserle
rinden parc;alar ,22,50 Duyumlar, 23,15 
Yeni hafif musilci. 

175 Khz. M O S KOVA 1724 m: 
18.30: Kızıl ordu ic;in konferans ve or

kestra konseri. 19.30: Kolkhozlar için mu· 
siki bahisleri ve konıer. 21: Senfonik 
konser. 22: Almanca yayım. 23.05: İnıilir.
ce. 24.05: Macarca. 

545 Khı. BUDA PESTE 550 m: 

lS.35: Çinrene muıikiıi, den. 20: Kon
ferans. 20.30: Opera muıiltiıi. 22: Kon~e
rans. 23.1 O: Duyumlar. 23.30: C:ızband. 
24.:0: Plilc. 1.05: Duyumlar. 

713 Khz. ROMA 421 m: 

20: Per ı 20 15:: Pl5k. Rumca y;IJT'll. 
21.30: Duyumlar. 21.40: Konferaııı . .:ı.~o: 
Campariden : Arzuya ıöre kon"er. 22.50: 
Sözltr. 23: Varyete. 24: Duyuml.1.r. 

686 Khz. BE L G R A D 437 m. 

20: Rekllmlar. 20.15: Duyumlar 20.30: 
Ulusal yayım. 21: Belcrad oprrasından 
nakil. (lstirahatlerdo duyumlar). 

704 Khz. STOK HOL M 426 m: 

21: Koro konseri. 21.30: Radyo tiyatro
su. 23: Hafif musiki ve dans havaları . 

63 .. Khz. P R A G 470 m. 
20.05: Almanca duyumlar. 20.15: Plak. 

20.30: Radyo ltabareıi. 21.30: Sözler. 21.45 
Şarkılar. 22: Duyumlar. 22.05: Victor Hu
ıo yayımı 23: Duyumlar. 23.15: Plak. 

224 Khz. VAR ŞOVA 1339 m. 
l!l.45: Plik, ıözler. 20 35: Aıker proı· 

ramL 21.55: S5rler. 22: Mus"ki bahisleri. 
22.10: Oda muııiklıl. 23: Reltllml:ır. 23 15: 
Sı.lon orkestrası. 24: Sözler. 24.05: D.mıı 
pliklıırL 

182 Khz. P A R t S 1648 m: 

21: Opera parc;aları. 21.30: Gude h~· 
berl ,.rj ltnn~e,.: n devıımı. 22 1 S: Ha b .. ı l~r 
23.30: Hava raporıı. 23.35: Danı musikısi. 

1STANBUL: 

• 
21 Mayıs Sah 

18 Almanca ders, 18,30 Jimnastik bayan 
Azade Tarcan, 18,50 Muhtelif pl1klır, 
19,30 Haberler, 19,40 Kenıan solo Zeki 
Kazım, 20 Maliye bakanlıfı namma kon
ferans, 20,30 Demir caz, 21,15 Son haber
ler, borsalar, 21,30 Radyo orkealraaı, 22 
Radyo, cu ve tango orkestra'lı. 

823 Khz. B U K R E Ş 361 m.. zık11L 24: Cazband. 1.05: Duyumlar. 

13-15 GUndliz plS.k yayımı, 18 Hafif 713 Khz. R O M A 421 m: 
musiki (pllk). 19 Duyumlar, 19,15 Plik, 51 20 Üniversite dersi, 20,20 Plik konferans. 19.40: Yunanlılara İtalyanca derı. 19 4 t 
21 Senfonik konser, 22 Fran11zca veya Sözler. 20: Derı. 20.15: Karıştk konse~ 
Almanca yayım, 22,15 Konserin devamı, 21: Sözler, Pllk. 21.15: Yunanıstan ~ 
23 Duyumlar, 23,15 Konser nakli. yayım. 21.30: Duyumlar. 21.50: FJor 

operasından nakil. 
175 Kbz. M O S K OV A 1724 m. 

18.30: Musikili piyesi: "La ıroase Bert· 
he,. 19.30: Kolkhoı:lara konser. 22: Al -
manca yayım. 23.05: Fransızca. 24.05: Fe
lemenkçe. 

545 Khz. B U D A P E S T E 550 m. 
20: Şarkılar. 20.55: Asker mızıkası. 22.10 

Konferans. 22.40: Duyumlar. 23: Cazband 
24: Fransızca aylık duyumlar. 24. •.S: Çin
ıene mızıkan 1.05: Son duyum1ar. 

713 Khı. R O M A 421 m: 

20: Dera. 20.15: Pllk. 21: Du)"lrolar, 
pllk. 21.15: Rumca yayım. 21.30: Soııler. 
21.50: Orı konıeri. 23: Orkestr.ı konseri. 
24: Duyumlar. 

616 Khz. BELGQAD 437 m: 
20: Rekllmlar. 20.15: Duyumlar. 20.!0: 

Ulusal yayım. 21: Pllk. 20.20: Kon[erııns. 
21.40: Senfonik konser. 23.15: Du71ınılar. 
23.30: Kon1er nakli. 

704 Khz. STOKHOLM 426 m. 

21: Eıtonya musikisi, 22: Diyaloc, 23: 
Duyumlar. Diyaloıun devamL 

638 Khı:. PRAG 470 m. 
19.10: Almanca musikili yayım. Duyum

lar. Plak. 20.10: Şarkılar. 20.~S: Artıstik 
revil. 21.05: Smetana salonundan kunııer 
nakli. 22: Duyumlar. 23.15: Plik 23.SO: 
Eflencell musiki. 23.55: lnriliı.;e yayan. 

224 Khz. V AR S 0 V A 1339 m: 
19.45: fllk. Sözler. 20.35: Leh musikisi, 

20.50: Soıler. 21: Gala varyete {caz vıu
ılklli). 21.45: Duyumlar. 21.55: Sozler. 22: 
Bir perdelik "Verbum Nobile, operası. 
23.20: Pili, Sözler. 23.45: Pil.it. 

182 Khz. PAR t S 1648 m: 
21.30: Duyumlar. 21.45: Utaaal Franıız 

muslklıl. 22.15: Duyumlar, bava ral>l)ru. 
23.35: Georcea Derveaux cazı. 

• 
22 Mayıs Çar,amba 

lSTANBUL: 
ıs Fransızca dersleri, 18,30 Muhtelif 

pllklar, 19,30 Haberler, 19,40 Monoloı 
Bayan Halide, 20 Konferans - Maarif, 
20,30 StUdyu Si&'an orkeıtrası, 21 Bayan 
Atq ıan piyano ile, 21,20 Son haberler, 
borular, 21,30 Radyo, caz ve tanıo or
keıtraaı Bayan Emine eaıı. 

• 823 Khz. B t.t K R E S 364 m.: 
13-15 plllc, 18 Fokstrot metUcti ('kes

tra), 19 Duyumlar, 19,15 Hafif mus:Jı:inin 
devamı 20 Univerılte dersi, 20,20 Pllk, 
\j!IO;cK ~--· tı ~l~ (Brülu•), 
21,35 Şarkilar, 22 Konferans, 22,15 Rad-
yo ..ıon orkestrası, Sözler. 23,15 Konse
rin devamL 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m: 

1.30: Edebiyat. 19.30: Kollıch.:ıd:ır tara
fmdaıı yayım. 21: Mou11or ı•kv'nin .. La 
Foire de Sorotchlneu,, adlı piyesinin rad· 
10 adaptaayonu. 22: Çekçe yaynn. 23.05: 
lnciliı:c:e. 

545 Khı:. BUDAPESTE 550 m: 

20.10: Konferans. 20.40: Şarkılar. 21.55 
Duyumlar. 22.15: Opera orkeııUa!4L 23: 
Duyumlar. 23.40: Cazband. 2U5: Viyo
lonııd piyano konseri. 1.05: Dur.ımlar • 

713 Khz. R O M A 421 m: 
20: Sözler. 20.15: Pllk. 21: SC>zler. pl1k. 

21.25: Rumca yayım. 21.30: Sörl~r. 21.40: 
Konferans. 21.50: Senfonik koaser 24: 
Duyumlar. 

686 Khz. BEL G R A D 437 m: 
20: Rekllrnlar, pllk. 20.15: Duvumlar. 

20.30: Ulusal yayım. 21: Jübliyanadan na
kil. 22: Radyo piyesi. 22.30: Orkestr.ı ile 
halk ıarkılarL 23: Duyumlar. 23.15: Rad
yo orkestrası. 

704 Khz. S T OK H OL M 426 m: 

21: Plik. 21.15: Reportaj, 21.50: Ope
radan naklen: Gala konser. 22.35: Duyum
lar. 22.55: Operadan nakil. 23.30: Sö.Uer • 
23.50: Operanın devamL 

638 Khz. P R A G 470 m: 

20.25: Radyo orkestrası, sözler. 21.40: 
Koro konseri. 22: Victor Huıo yayımı. 
22.30: Piyano - keman sonatları. 23: Du· 
yumlır. 23.15: Pille. 23.30: Fransızca du
yumlar. 

224 Khz. VAR ŞOVA 1339 m: 

19.45: Dilo piyano konseri, sözler, pille. 
22: Chopin konseri. 22.30:. Esperanto di· 
linde konferans. 22.40: Trıo konseri. 23: 
Rekllmlar. 23.15: Salon ve dans musikisi. 

182 Khz. P A R t S 1648 m: 

21: Tiyatro bahisleri. 21.30: Gazete fla
berleri, hava raporu. 23.35: Lucien Galdy 
cazL 

23 Mayıs Perşembe 

İSTANBUL: 
18 Almanca derı, 18,30 Muhtelif pllk· 

lar. 19,30 Haberler, 19,40 Sekizinci Sen
foni - Bethofen plak. 20 Tarihçiı:k ve .ta
rih, Tilrk aydmı (Mazhar Şevket}, 20,3v 
Ay tanıo orkestrası, 21,15 Son haberler, 
borıalar, 21,30 Radyo caz, tan'o orkestra
sı. 

823 Khz. B 0 K R E S 364 m.: 
13-15 Gündliz plik yayımı, ıs Radyo 

salon orkestrası. 19 Duyumlar, 19,15 Kon· 
serin devamı, 20,10 Konferans, 20,35 
Bükreş operasından nakil . 

17S Khz. M O S K OV A 1724 m: 

19.30: Rimıky. Korsakov'un " Le Kat
schei tmmortel .. adlı eserinin radyo adap
tasyonu. 22: Almanca yayım. 23.05: Fran
sızca. 24.05: İspanyolca çocuk proıranıı. 

545 Khz. BUDAPESTE 550 m: 
20.0S: Konferans. 20.30: Piyano birliii

le tarkılar.21,10: "Marika,. adlı stüdyo pi
yesi. 22.40: Duyumlar. 23: Çingene mı· 

686 Khz. B E L G R A D 437 .m: 

20.15: Duyumlar. 20.30: Ulusal yayıtıl; 
21: Şarkılar. 21.30: Orkestra konserı. ~ 
Duyumlar. 23.15: Balliliyka orkestrası. 
30: Danı pliklarL 

704 Khz. STOKHOLM 426 m: 

21: Kopcnhagdan nakil. 23: Hafif muıl• 
ki. Duyumlar. 

638 Khz. PRAG 470 m: 
20.15: Plllıc. 20.20: Duyumlar. 20.351 

Praı operaamdan : Verdı'nin " OTH.EV 
LO .. operası. 22: Sözler. 22.20: Duyıııı>' 
lar. 

224 kbz. V ARŞ OVA 1339 m: 
!9.45: Popliler musiki, ·sözler. 20.ss: 

Şarkılar. 20.30: Duyumlar. 21: Hafif ııı~: 
siki. 21.45: Duyumlar. 21.55: Sözler. z

5
: 

Senfonik konser. 23: Rekimlar. 23.l ' 
Hafif musiki ve danı parçaları 

182 Khz. P ARİ S 1648 m: 

21.45: Tiyatro. 22.45: Senfonik konsd• 
23.30: Gece konseri. 

• 
24 Mayıs Cunı• 

İSTANBUL: 
12,30 Muhtelif plak neşriyatı, 18 Daıı1t musikisi plak, 19,20 Çocuk saati - Hik · 

yeler Mes'ut Cemil, 19,50 Haberler, ~~ 
Profesör Liko Amar Keman koro, 20, 1 Havaiyen kitar Siyret ve arkadaşlan. 1 Z 
Bayan Babikyan ıan piyano refakati)'" 
21,20 Son haberler, 21,30 Radyo, ca.ı "' 
tanıo orkestra11 Bayan Binen şan. 

823 Khz. B U K R E S 364 m.: 
13·15 Gündüz pllk yayımı, 18 Marı t~ 
valılar, 19 Duyumlar, 19,15 Oda musik~~ 
20 Univenite dersleri, 20,20 Oda musiJPtlc 
20 Üniversite denleri, 20.20 Senfoll k 
valı pl1klan, 20,55 Muıiki konferaııtı. 
21,15 Senfonik konser, 23 DuyunılJ~ 
23,15 PJllı:, 23,45 Fransızca ve AlınaD 
son haberler. 

175 Khz. MOSKOVA 1724 m: 
17.20: Radyo artiıtlerinin ıolist konıet, 

20: Edebiyat. 21: Karışık konser. Z ' 
Çekçe yayım. 23.05: tnıilizce. 24.05: /J• 
manca. 

545 Khz. B U D AP E Ş T E 550 m: 

19.15: Salon musikisi. 20.30: Moıart#) 
"DON JUAN .. operası (Operadan nak~t_ 
22.05: Duyumlar. 23.45: Hava raporu. Y 

50: Çinıenc mızıkasL 24.30: Pllk. 

713 Khz. R 0 M A 421 m: 

20.15: Karqık konser. SC>ı:lcr. rJı:w .1~; 
l>UTQmlar. Pllk. 21.25: Yunanistan ıç 
yayım. 21.30: SC>zler. 21.50: Ulusal ııa;::. 
lar 21.55: ''La Grande ora .. adlı üç pe~. 
li piyes. 23.30: Dans mu"ikW. ı~ı l'
yumlar. 

686 Khz. BELGRAD 437 m: 

20.30: Ulusal yayım. 21: Zagrebden rı' 
kil. 23: Eilenceli musiki. 

704 Khı. STOKHOLM 426 m: 

20.30: Duyumlar. 21: Karışık ya~ 
(Kopenhaıt'dan nakil). 23: Eğlenceli ıJJ 
siki. 

638 Khz. PRAG 470 m: 

0.05: Doyumlar. 20.15: Plak, konferııı; 
21: Univerıiteden nalı::IL 21.15: Kadm ~ 
rosu konseri. 21.35: Victor Hugo yaY jJ. 
22.10: Senfonik konser. 23: Duyumlar. 
15: Pl1k. 23.30: Rusça duyumlar. 

224 Kbz. VA. R ŞOVA 1339 m: 

19.45: Şarkılar. Sörler. 20.35: Bul~ 
koro konseri. 20.50: Sözler. 21.15: S!~e<
nik konser. 23.30: Şiirler. 23.45: Soz: 
24.05: Dans plakları. 

182 Khr. PAR İS 1648 m: 

21: Operet musikisi. 21.30 : Gazete0~; berleri. 22.15: Duyumlar (Ajans). 2 · 
Hava raporıı.23.3S: Lucien Goldy cazı. 

25 Mayıs 

tSTANBUL: 
·ıc • 

18 Fransızca ders, 18,30 Jimnastı ti°'' 
r •ıan Azade Tarcan, lS,50 Muhtelif ~ele' 

19,30 Haberler, 19,40 Spor Sait zo.~ 
'0 Üniversite namma konferans. JJ' 
ıir caz, 21.15 Son haberler, bor::1,

,30 Radyo, tango orkestrası ve 
Badroye Tilzlin ,an. 

823 Khz. B u K R E S 364 ın.: tc'' 
13-15 Gündüz plak yayımı, 18 A:ef~ 

orkestrası, 19 Duyumlar, 19,15 Ko~ ptı• 
devamı, 20 Üniversite dersi, 20.250ııe~ ("enilikler), 21 Radyo cazı. 22,30 . z3,I 
2'!,50 Duyumlar, 23,10 Konser nakit· 
Ecnebi dillerle duyumlar 

175 Khz. MOSKOVA 1724 rıı: ııc
J{tı 

1.30: Kızıl orduya konse1. 19.30!1'~ 
bozlara tarihi yayım. 22: Almanca ts"e\' 
23.05: Fransızca yayım. 24.05: 
ya yun. 

545 Khz. B U D A P E S T E ~50 .rıı:ııo11' 
1 35 . Trıo e-18.50: Macar şarkı arı. 20. ·. rı 1• ser. 21.25: "Gyuri udi .. adlı sırd>"' 0 rJ.' 

si. 23.15: Duyumlar. 23.40: Opera 
ırası. 1.05: Duyumlar. 

713 Khz. ROM A 421 m: J{ıırt": 
20: Sözler. 20: Ders. 20.15:. carı •'\ı 

kon!ler. 21: Sözler. 21.15: iunB111f;ııslt'1j, 
yayım. 21 .30: Duyumlar. 21 .50dlı 0 pet' 
"Son alt'ess halle de valse,. a 
24: Duyumlar. 

686 Khz. BEL G R AD 437 rıı: • ...Jı~ 
b sar•p~11· 

20.30: Ulusal yayım. 21: Sır arı· z3·' 
23: Duyumlar. 23.15: Dans plAkl 
Konser nakli. 24: Dans plikları. 

-· 704 Khz. STOK H OL M 426 .~ ~ 
21: Kabare numaralan. 22: ~!'111 

musikısi. 23: Yeni dans muıikilt. 

f 
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r imparatorlar imparatorunun Memleketi 

lia~lstwn imparator te lmperatorlçe~I • Birinci 
lieııe Selasiye Nisan 1930 da tahta geçmıtbr. Esa-
8•n 1g17 denberl Habeşistan hUkUmdarhftını nalb 
8ıfathe idare ediyordu. Habetlstanı Avrupa kUltUrUne 
"Ydurmak için ihtiyath adımlarla yUrUmektedir. Habe
tiatanı uluslar kurumuna sokmaOa muvaffak olmu,tur. · 

L · CArııutueal aıyasal hadiseler sebebi eon derece güç, çetin bir 
j'tıde, ıon zamanlarda en çok arazi olmasıdır. Şimdi Fransız 
~~ati. çekenlerden biri de, Ha- aomalisinde ancak Djibouti li • 
~atan ile ) ta)ya arasmdaki manı ile şimendüfer irtibatı var

fekıutnıedir. Günün birinde pat· dır. 
' vermesi ihtimali olan bu Merke olan Addis Ababa kü· 
:~ainlik bütün dünyanm gö - çük bir kasabadan başka bir şey 
O~ü Habeıistana çevirmif tir. değildir. Sokaklarından ancak 
be 1\1.IYucularnnıza ııyasal ha - bazılarında kaldrrnn vardır. teık 
t:ıtler arasında daima adını iıit- )>ir postahanesi, tek bir eczaha
'ltleri Habeşistan hakkında bu nesi, iki oteli vardır. Yeni çiçeik 
~ernieketi kendilerine daha iyi manasına gelen Addia Ababada 
•nıttıracak resimlerle malu - en güzel manzara renga renk 

lllttı dercec:liyoruz.l pazardır. Para ile alış veriş an -

ı· liabeşistan kendini 5aran teh 
~keyi takdir etmeyor değil l Fa 
i ~t kendini müdafaa edebilmek 
tıSın ne lüzumu kadar parC1sI var 
ede parası olsa i.arp vesaitini 

tiebet Harbiye Bakanı 
~~leketine ce)bedecek mevki 
~ır. 

lta liabeştıstan Afrikada şim'C' ·e 
~ dar haricin istismarına m. :tl 
ı~Yınuş yegane müstakil mem -
~ ~ttir. (20) milyon ahalisini 
~·~tıkanın türlü türlü halkı teş
~ etrnektedir. Memleket her 
~~iti rnedeni vesaitten mahrum 
~1 

hin sene evvelki devirde ya
~f.0r. :Ne şimendifer, ne ot?~.o 
f~ ne tayyare, ne makin.~lı t?
lillttt ne de para orada henuz bı -
. U eyen şeylerdir. , 
\ ç sene evvel Addis Ababa • 
~ liaile Selassie çok göz ka • 
s~ncı ihtişam içinde tahta 
~ı· .1itır. Kendine dünyanın IŞI 
t't,

1 

Jifnperatorlann imperatorla
~~ ll(}ah aslanmm fatihi; dün
~arın hakimi lakaplarını liyik 
~tıen irnperator Hazretlerine 
ti)>~ en eski hristiyan papası 
liabl'ilniştir. 

tlti b~Şistan'ın asırlardanberi ha 
• ır istilaya uğramamasmın 

cak burada kabildir. Kasabadan 
biraz aynlınca tuz, şeker, bilhu 
sa fi.şenk ve fifenklik geçer ak
çedir. 
İmperator Selassie çok eski 

bir ailedendiır. Ecdadı Sabi me-
ikesine kadar dayanır. Alim bir 

adam olan kral Avrupa, Ameri
ka ve lngiltere~·e bir çok talebe 
gönderdiği gibi dünya işlerini 
iyi döndürmek için mayetinde 
Amerikalı ve A vnıpah mütehas 
sıslar da kullanıyor. Fakat u 
çok yabani olan halkı yeni usul 
lcre alıştırmak çok U%Ul1 8iire • 
cek bir işti:. 
Halkın umwniyet itibarile 

harp hakındaki malOmatı hala 
kılıç kılıca, süngü süngüye olan 
nevidir. 

Avrupa emperyalizmi Habe • 
tistan'ı bir ·kaç sebepten dolayı 

·istila etmek istiyor. Bunlardan 
ıbaşbcalan tabii servetlerdir. Tii 
tün ve pamuk orada akla hayret 
verecek tekilde kolaylıkla yeti 
şir. Altın, g:.!tnüş, platin bakır • 
ve gaz madenlerine &elince bun 
lar da emsalsizdir. 

Bunlan istismar için ihti;yw 
olunacak 2lalbmet aırf münaıkale 
meselesini teminden ibarettir. 

1 Nil'in membaı Habefiıtanda ol 
duJu için Habei topraklarmda 
yapılacak bir set, lngilterenin 
Sudan ve Mıaırdaki pamuk zira 
atinin kan damarını durdurur. 
Bunun için İngiltere Habefis • 
tanı dütman bir devlete tene ede 
miyeceık kadar hayati eurette a
likadardır. 

İtalya şark Afrikasmda Erit
re ve 1 tal yan Somalı arazisi ara 
smda yapacağı şimendifer ile 
buralara asker sevkiyatı husu • 
sunda hikim olmak iıtiyor.Fran 
sa ise Habeşistandaıki şimendi -
fer inşatınm imtiyazını ahnıt 
bulunuyor. ~ba Lava! il• uv . 

~ 

Bir Habet süvari fırkasının ~g!çlt resminde 
alman bir resmı 

1 

.,olini bu noktada şimdı~ kadar 
uyuşmuş, bir çarei hal bulmuş
lar mıdır? 
Habeş is tanın · stikıalini mu -

hafaza hususundaki azim ve se
batı bütün dünya için ehemmi. 
yetlidir. Fransız ve ltalyan müs 
temleke siyasetinin Afrikada bü 
yümesi Almanları da kışkırta -
cak ve Avnıpada esasen çok 
nakıs olan ahengi büsbütün bo
zacaktır. Belk\ de AfrilG hari • 
tasının tekrar çizilmesi neticesi
ni doğuracaktır. 

• 
Habeşistan imper:"'" - • ~ · 

nun tarihi pek yenidi~ . ~ .. =-A- .ı. ... • 

Ethiopiya kraliçesi Yemene gi 
miş ve orada Saba krctlı 
Salomo ile e v 1 e n m i ş \ 'C 

bu e v 1 e n m e d e n bur ıkü 
hükümdarlık hanedanı mey
dana gelmiştir. Araştırılır
sa bu rivayetin ne:eden geldiği 
kolay anlaşılır. Saba denilen yer 
şimdiki Yem endir. Sonralan Et 
hiopiyalılarm Yemenle olan mü 
nasebetleri çok sıkı idi.Ethiopi
yalılar, Miladdan 330 sene son-

•ra Yunan - Roma nüfuzu altın· 
da hristiyanhğı kabule başlamış 
lardır. lki yüz yıl sonra şarki Ro 
ma hükümdarı Jüstinin hristi -
•ranta~ ·..._ eden, şarki Asya -
ya gid"-•• -·· yolunu kesen 
cenubi Arabistanla harbetmiş manda bu memlekete Ethiopiya 

adı veriliyordu. Ethiopiyablarm 
o zaman Mısırla olan ticari mü
nasebetleri pek iyi gidiyordu. 
Sonra çrkan harplerle bu müna
sebetler bozulmuştur. Bugün hü 
küm süren imperator hanedaru
nm nereden çıktığına dair bir ri 
vayet vardır. Bu rivayete göre 

ve Ethiopiyalılan nyarrlımnu is 
temişti. Ve bu Guretle Yemen -
Saba memleketi - Ethiopiyalıla
nn eline geçmişti.Ethiopiyalıla
Y emende takriben 150 sene kal 
ddar. Bu zamanlar, en parlak za 
mantarıdır. Nihayet müslüman 
müteassip araplar Ethiopiyalıla· 

Addis Abeba'da Krahn aarayı Kral bugUn eski ibtidaT 
tekilde, etrafma yüksek dıvar ar çekilmiş " Cebb " 
deniıen konakta oturmaktadır. Kral resimde görü.en 

modern sarayı yaptırmıştır. 

Habe9latan kdaları cebhane naklediyor. Habef ;standa bUyUk sllh fabrika· 
ları yoktur. Memleketin müdafaası için llzım olan sillhlar Avrupadan satan 
ahnmaktadır. Nakliyat şimendUferle yapllmaktadır. Şimendifer 1918 denberi 
Fransız Somalisindeki Cibuti llmansndan Addls Abebaya gitmektedir. Fakat bir 

harb halinde bu yol çok tehlikededir. 
':ı:til'qt n Yemenden çıkardılar ve şiına 

1i Afrikayı zaptederek Habe
şistanı muhasara ettiler. 

Avrupa kültürü ik ilk teması 
on beşinci asırda başlamıştır. 
Müslüman arap hükümdarlan• 
nın akınlaı karsısında Vasko 
dö Gama Ethiopiyahlara yar
dım etmiştir. 

Habeşistam uzun seneler baş 
kalarmm hakimiyeti altında tu 
tan zincirler ancak on dokuzun. 

cu asrrda kınlabilmiştir. Habe
şistan harice karşı İtalyanlarla 
1896 da yaptığı muharebede mu 
vaffakiyetli mukavemet göster
miştir. Hükumet, bu suretle da
hildeki mevkiini kuvetlendir • 
miştir. 

Habeşistanm sıyasal sınırla • 
n 1906 de Lond&a muahedesile 
çizilmiştir. Bu muahede ile tn • 
giltere, Fransa, l tal ya, Habeşi! 
tanın siyasal ve arazi Status qnrı 

Habet ordusunda b;r 
Telsiz telgraf zabıtl 

sunu taahhüt altına almı§lardı. 
Fakat H-beşistan pek zengin 

bir memlekettir. İptidai bir çok 
maddelerden ma;-~a, altın, kö .. 
mür, demir ve başka madenler 
de varoır. İklimi kahve ve pa • 
muk yetiştirmeğe pek elverişli• 
dir. Japonlar Habeşis•anda bil· 
yük imtiyazlar almışlardır. J a
pon mallan, bugiin-1 tal yan tica· 
rc:tine karşı Habeşistanın kapıla 
rmı kapamıştır. Şu so. zaman • 
lGI"da İtalyanlarla Habeşler ara 
smda ara sıra vukua gelen çar -
pışmalarm tehlikeli bir şekil al 
ması ihtimali de vardır. 

, Hassa alayında zabitler Bir Haha, aıkerT mUfrezasi 
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Adliye Hukuku 
Hukuk Fakültesi Profesörü 

MUSTAFA REŞiD BELGESAY 
Bu adla yazdığı kitapta 
ADLiYE TEŞKiLATINI ve HU

KUK USULU MUHAKEMELERl 
KANUNUNU 

madde sırasını gözetmeden hem 
nazart ve hem de iş adamlarının ko
laylığı için çok ameli olarak anlat -
maktadır. 

TEMEL PRENSiPLERE DAiR 
BAŞLAN~IÇ 

çıkmıştır. 60 kuruş. Beyoğlu Haşet, 
lstanbul Maarif, Cihan, lkbal kütüp· 
hanelerinde. 

3614 

Devredilecek ihtira beratı 
" Mayii havanın devrü daimi ile 

kuvvei muharrika istihsaline aid U· 

sul ve cihaz,, hakkındaki ihtira için 
istihsal edilmiş olan 30 Mayıs 1930 
tarih ve 1691 numaralı ihtira bera-

tının rhtiva ettiği hukuk bu kere baş 
kasma devir veyahud icara verilmesi 
teklif edilm~kte olmakla bu hususta 
fazla malumat edinmek isteyenlerin 
Galata'da Aslan hanında 5 nci katta 
1·4 numaralı idarehaneye müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

1 LA H 
SATILIK 

30 ton istiabında muş. Petrol ile 
işleyen "PARSONS .. markalı, 8 silin 
dirli. 120 ila 140 beygir kuvvetinde 
motörü havi. 

Uzunluğu 23,75 metro 
Genişliği 3,60 ,, 
Sür'ati 12 mil 
Masif akaju ağacrndan bir salon, 

bir hala, bir büfe ve saire. 
ŞERAiT MÜTEDIL 

Galatada, Kevork Bey Hanında 
(Alime Han) 1 • 2 • 3 numarada 
SİDNEY NOWİLL ve şerik!c•'ine 
müracaat. ( 3091) 3229 

1 KUÇUK ILArtLARl 

Laleli Tayyare apartımanlarınd~ 
3 odalı bir daire 19,5 liraya kiralık· 
tır. Müdürlüğe müracaat. 

İstanbul ikinci icra memurluğun· 
dan : Mahcuz olup paraya çevrilme· 
sine karar verilen iki adet Woodstıak 

markalı müeeddet yazı makineleri bi· 

rincl açık arttırma ile Galata Voy
voda caddesi 36·38 numarah dUkkln 

Bnünde 21·5·935 tarihinde saat 1-2 

arasında satılacağından talip olanla

rın mahallinde, hazır bulunacak me· 

mura müracaat etmeleri ilan olunur. 
(15550) 

İstnbul asliye mahkemeleri birinci 
yenileme bürosundan: 

4 Kanunuevvel 933 tarihinden ev
vel ikame olunup İstanbul asliye 
ikinci ticaret mahkemesinde derdesti 
rüyet ve Korpi ve şürekası ile Fu
runcu Fahri arasında mütekevvin 
dava doayasmın yenilenmesi için ve· 
rilen beyanname ve gönderilen dave
tiyenin Fahrinin ikametgahı meçhul 
olduğu beyanile mübaşiri tarafından 
bili tebliğ iade edilmiş ve bir ay 
müddetle ilanen tebligat ifasına ve 
17-6·935 tarihine müsadif pazartesi 
günU saat 14 de yenileme muamelesi
ne baflanılmasına karar verilmit ol
duğundan mezkur günde Yeni Pos
tahane binasında kain birinci yenile· 
me bürosuna gelmediği takdirde 2367 
numaralı kanun ahkamına tevfikan 
yenilemenin gıyabında yapılacağı ı. 
lan olunur. (11527) 

Sultanahmet üçüncü aulh H. mah
kemesinden : Sıhhat ve içtimai mua. 
venet vekaletinin Kadıköyünde Mı· 
sırlı oğlu Çeşme sokağında 59 No, da 
mukim Necdet Rüşdü aleyhine aldı· 
iı 31 lira 50 kuruşu havi ilam mu-

cibince ikametgahına gönderilen Bet} 

Katip ihbarnamesinin arkasına yazı· 

lan yazıda borçlunun Ankaraya git

tiği ve adresi meçhul olduğu bildi· 

rilmiı olduğundan on beş gün müd· 

detle ilanen tebligat icrasına mahke· 

mcce karar verilmiş olduğundan Baş 

katip ihbarnamesi makamına kaim 

olmak üzere ilan olunur. (11525) 

Devredilecek ihtira beratı 
"'Sigara veya sair levazım için yeni 

veya isUi.h edilmiş karton ve paket,, 
hakkındaki ihtira için istihsal edil· 
mit olan 8 Haziran 1933 tarih ve 
1620 numaralı ihtira beratının ihti-

. va ettiği hukuk bu kue başkasına 

devir veyahut icara verilmesi teklif 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 
malQmat edinmek isteyen zevatın 

JGalata'da Aslan hanında 5 inci katta 
1·4 numaralı idarehaneye müracaat 
~ylemeleri ilan olunur. 

Bir saat sabn almadan evvel 
bUtün dünyada meşhur 

• 1111111111111111111111111111111111111.• · Adem·ı· ıkt.ıdar • 
~VAPURCULUK s HASAN 

KREMi 

-REVUE Saatlerinin Türk Anonırr. Şirketi 5 
Ye · k ı k ı ö t · · = Istanbul Acentalıgı- -nı o e s yonunu g s ermesını : : 

-------
aaatcinizdsn isteyiniz. : Liman Han, Telefon: 2Z925. : 

Umumi deposu: İstanbul, Bahçekapı : = 
Taş Han 19 3615 § lzmir Sürat yolu E 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 SAKARYA~a~u~huhafta 3 
E PERŞEMBE günleri saat 16 da i 
: ıtanbuldan İzmirf' ve PAZAR S 
§ günleri de iZMiRDEN fatanbu- S Şehir Rehberi Çıkmıştır 

lst. Ankara cad. No. 111 M. Sadık, Afitap mağazasında bulunur. 

\EVKAF MUDIRIYETl iLANLARI 

: la kalkar. : - --
§ MERSlrt YOLU : - E 
: GERZE vapuru 19 mayıs PA- E 

1 - Şişli Meşrutiyet, ebe kız s. 26-28 No. Apart- = ZAR günü saat ıo da Meı:sine = 
: kadar : 

manm 4 No. Dairesi. • 1111111111111111111111111111111111111 • 
2 - Beyoğlunda Küçük Parmak kapıda 42 No. ev. 1 
3 - Galatada Mehmet Ali paşa hanı üst katında • """"İİİİi~~...!!!!!~-~-~~~~~~ • 

47, 53, 54, 58 No. odalar. DOK TOR O , 
4 - Eyüpte Bostan iskelesinde Mihrişah İmareti. Ro ç k l Hakk ze 1 

Yukarda yazılı mahaller birer sene için pazarlıkla ki· 1 ı 
raya verileceğinden istekliler 20-5-935 pazartesi gunu 

' Galatasarayda Kanzuk eczahanesı 1 

karşısında Sahne sokağında 3 nu 
saat on beşe denlü evkaf müdüriyetinde varidat kalemi- maralı apartımanda 1 numara 

ne gelmeleri. (2677) • ~~~~~~~~~iiı9· • 
----------------------------------------------~· 3210 istanbul 7 inci icra Memurluğundan: 

Emniyet ·Sandığına 
( 1000) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup 

paraya çevrilmesine karar verilen ve tamamına ( 2 8 3 3 ) 
lira kıymet takdir edilen Erenköyi.inde Sahrayıcedit ma
hallesinde Kayışdağı Çavuşbaşı sokağında eski 5, 5, 5 
yeni 5,5,5 numaralarla murakkam mukaddema fazla 
bahçeli bir köşk, elyevm rnaa fazla bahçe bir a1.' şap ev ile 
krsmen natamam kagir bir ev ile tarlanın tamamı açık 
arttırmaya vazediimiştir. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka gün lerde saat 
\.2,30 dan 6 ya) kadar İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Mtıavent>hant: ve e'll t lefonu 
22398. Kışlık telefonu 21044. 

1 

ve belgevşekli~lni sinir 
zafiyetini giderir 

Her eczanede bulunur 
Kutusu 150 kuruştur. 

Adres: Ga.ata, posta kutusu 1255 

ZA Yt - Eski Heyeti Fenniyeden al
dığım 1903 N o. 1u şoför ehliyetna 
memi kaybettim. Yenisini alacağım· 
dan hükmü kalmamıştır. Yakub oğ· 
lu Hüseyin. 

ZA Yt - İstanbul Liman idaresinden 
akh"•ım 940 numerolu reislik şeha· 
dettıamcmi kaybet1im Yenisini ala· 
cağımdan eskisin in hükmü yoktur. 
Ereğlili Halici. 

tinıite~ Arttırma peşindir. Arttırmaya iştirak edecek müşteri
lerin kıymeti muhammenenin yüzde 7 ,5 nisbetinde pey 
akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ha
mil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenvi
riye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttirma şartna
mesi 23-5-935 tarihine müsadif perşembe günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 
17-6-935 tarihine müsadif pazartesi günü dairemizde 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada 
bedel, kıymeti muhammenenin yüzde 7 S ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son arttırmanın 
teahhüdü bakı kalmak üzere arttırma on beş gün daha 
temdit edilerek 2-7-935 tarihine müsadif salı günü saat 
1 4 ten 16 ya kadar Dai~ede yapılaca~ ikinci ~'ribrTne 

Sermayesi : 100,000 Türk Lirası 

neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 
2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı mad
desine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan 
ipotekli alacaklarla diğer alakadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zar
fında evrakı müsbitelerile birlikte Dairemize bildirme· 
ler lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır
lar. Müterakim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret 
olan Belediye rusumu ve Vakıf icaresi bedeli müzayede
den tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyen
lerin 934-2909 numaralı dosyada mevcut evrak ve ma
hallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlaya
cakları ilan olunur. (2678) 

lstanbul Mıntakası Varidat Ta
hakkuk Müdürlüğünden: 

Subesi Mükellefin ismi Sanat ve 

Ticareti 

Müteveffa Yani Mukriz 

Verginin Mikdan İhbarnamesi 

ıeneıi L. K. cilt varaka 

Eyüp 931 33 31 9/54 
Vereıesi . .. . .. . 

" 
932 
933 

45 
124 

2 
o 

21 

12 
22 
25 
27 

9/57 
9/60 
7/99 
7/96 

... " . .. ,. 
" Koca M.Pap Raıit Marangoz 931 

" Mehmet 
Koca Y.Pap Bahaddin ve Sa· 

Helvacı 931 
Kunduracı 931 00 7/ 83 

,, 
.. 
• 
" .. 
" ,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 

mi. 

Mehmet Emin Berber 
Oaman Bin Kl- Kahveci 
mil 

931 
931 

. 
10 

8 
35 
28 

7/84 
7/ 97 

Halil Berber 934 5 76 6/76 
Celil ve Hüseyin Piyazcı 9 31 1 o 5 9 / 6 
Behiye Bakkal 932 3 30 6 17 
Remzi Kömürcü 933 13 20 5f 4 
Muharrem Eskici 933 6 21 7 /8 
Mehmet Ali Bakkal 933 26 40 4/2 
Toros Kunduracı 931 2 93 7 / 4 
İbrahim Dokumacı 934 29 20 6/ 82 
Mustafa Manav 932 ı 5 22 3/20 
Reşit Kunduracı 931 3 91 7 /91 

,, Mehmet Terlikçi 931 1 22 7 /90 
Yukarıda adı, sanat ve ticaretile, mensup olduğu şu

besi yazılı mükelleflere hizalarında gösterilen kazanç 
vergilerine ait tanzim olunan ihbarnameler kendilerinin 
ticaret ve mesken yerleri malum olmamasından bizzat 
t~bliğ edilememiş olmakla Hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 141 inci maddesi hükmüne ~evfikan ilanen 
tebliğ olunur. _(2681 ). 

.. 

Merkezi : ANKARA - Şubesi : İSKENDERİYE 
TORKiYE İŞ BANKASI tarafından tesis edilmiştir. 

İTHALAT, İHRACAT, KOMİSYON VE 
EMANET İŞLERİ YAPMAKTADIR. 

iSKENDERİYE'de satılmak üzere emaneten mal gönde
renler, hesabnnıza, TtiRKiYE İŞ BANKASI şubelerinden 

avans alabilirler. 
En iyi fiyatla, en az masraf ve komisyonla emin bir surette 
t9 ~nneıt" tsttyentertn MJS1'ft 11) L '°Hft'rE'Dtt tcn::ih etme-

leri kendi menfaatleri icabıdır. 

Telgraf adresi MISIRİŞ - İskenderiye 
. 3226 

Dünyada mevcud 
kremlerin en nefisi, 
en sıhhisidir. Nazik 
cildli kadınların ha· 
yat arkadaşıdır. İh· 
tiyarlan gençleştirir 

ve gençleri güzel 
leştirir. İnsana ebedi 
bir taravet veren Ha

l san kremini unutma· 

1

, yınız. Kutusu 50, tüb 
; halinde 20. Türkiye
de yapılıp da Avru-
pa etiketi yapıştırılan 
ve halkı aldatan kren -
lere, vesair ıtrıyata 

aldanmayınız. Hasan 
markasına dikkat e
diniz. Hasan 

Deposu : Ankara, 

lstanbul, Beyoğlu 
·-~~--..... ıııiiıioıllllliıoıııı~~~~. 

•- Göz hekimi !--,, 

1 
Dr . S. ükr · Ertan 1 

Birinci sınıf mütehassıs 
(Babıali) Ankara ca -~es• No 60 

• • 
Devredilecek ihtira beratı 
"Sigara imaline mahsus makinalar• 

da veyahud makinalara müteallik is• 
lahat,, hakkındaki ihtira için istihsal 

1 edilmiş olan 29 Haziran 1933 tarib 
ve 1641 numaralı ihtira beratının ib• 
tiva ettiği hukuk bu kere başkasın• 
devir veya icara verilmesi teklif edil• 
mtkte olmakla bu hususta fazla ma· 
ltlmat edinmek iateyenlerin Galata"' 
Aslan hanında 5 nci katta 1-4 nutna• 
ralt idarehaneye müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
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Yaz ===========================2!:::~=========T AN============================================= 
Mevsimi 

İCjin 

Terzi J. IJliN 

ea ı@nrin 
~e mGtenevvl 

r koleksiyonda 
eıı aon moda 
kuma,lannı 
takdim eder. 

Beyotlu lstiklil 
e.ddeai No. 405, 

Tel: ~0450 --=-..... --
3582 

lı 1835 in Harikası İ 

SUPLEKS beyu çelikten lna· ı 
lllbnayacak kadar m&kemmel 
Yeni bir braf bıçatı çıkardı, 
mutlaka teerilbe ediniz. Her 

yerde 1abhr. • 
3538 

H a 5 a n ını•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı••ıııı•ıııı H a s a n 
TR AŞ 1 Traş Sabunu ltalya-Habeş 

Yaazn: Mütekait General KAZIM KARABEKIR BIÇAGI VE . 

1
_
2
_
3 

ye 4 numaralı ı•ret Sabun Krem ı i 440 sayfa 20 harita ve resim, tiat. 150 kuruş 
keskin ye ha .... taraftan var- Çok köp6ri1r Ye köpütü Satlş yerleri : 
dır ki her bir tarafiyle ıa... devam eder. Cildi yumuşabr 1 lstanbul Ankara caddesi tlo. 145 Fevzi ve tlo. 117 Vah il 
kal on defa traf olmak kabil- ve tratı suhuletle yapbnr. 1 • . . 

dir. Bu h ... pla 5 kuru,luk Adedi 25, kutusu 20 kurut- Tafradan almak ıstlyenler : lstanbul Ankara caddesı 
bir adet Haaan brq bıça~le tur. Tıraf krem sabununun Ca§alo§lu yokuşu tlo. 8 Tecelli matbaasına müracaat 
40 defa ve ıslak bardak ıle adedi 30, kutusuz 25 kurut-
bileadi kte yiiz defa brq ya- tur. 
palmak mtlmktlacllr ki dün
yaDID biç &ir lnçajtnda h 
...Wyet yoktur. 

lfua• bıçafl Utedifials 
halele bqb marka Yerirler
IM aldaamayımL Taklitleria
dea ukuuDIL Fiyab 1 adedi 
5 kuruftur. 10 adedi 45 ku- ı 111 1111111//j!j /1 
rufhlr· 

HASAN 
Traş Pudrası 

Nefiı kokuludur. Kutuau 
15, orta 25, bGyük 40 kuruş-
tar. 

HASAN DEPOSU: Ankara, istanbul, Beyoğlu 

1 

j 

BEL V 0 •·:~:::::!-:::· AÇ 1LO1 
EN ÇOK SEVDIGlrllZ ARTİSTLER : 

Nubar, lleeteklr Sellhattln, Şefik; Sotlrl, Cemal, Marko, Ramazan, Celll, Y•r 
• Yalmurlu ve aotuk havalarda aalonda aaz devam edecektir. e!i!!!!!i~ 

Denizyolları işletmesi 

KOOPERATiFi 
Tophane - Telefon: 44893 
Temiz ve karışıksız Erzak almak isteyenlerin 

emniyetle müracaat edecekleri yerdir. Topluca 
ahf, verit edenlerin eşyası evlerine kadar gön-
derilir. 2457 3488 

~ 1 lstanbul gayrimübadiller komisyonundan: 
5 p. No Semti •• meballeli Sokatı Emlik No Cinsi ye biueai Hiaeye fÖre >- muhammen K. 

.. ca 75 Galata KnMDk9f Şaftali n Kara- 13-15-16-18 kAfir Gç hane ve bir 938 Açık 
otlan dGkkAnın 14196 Hia. arttırma 

CG 290 81,akacla Yah Yazıcı 24 Ahfap hane 213 • 
641 AyYamaray Md Papu 3 Kifir hanenin 1/S Hia. 175 • 

.. 
CI) 

:c 

3387 

946 
1635 
3024 
3468 

3643 

4255 

Mmtafapqa 
BGylkada Karanfil 
Bebek 
Fener Abdiıubaşı 
Oıküdar Yenima
halle 
O.adar s-aam ... 

Baytıkçartt 

Tarab1a 

Paskal çıkmazı 
Dere 
Petrokapı 
Nuhkuyuau ve 
Baflarbqa 
E. To,.U Y. 
Boybefi .. 
Kabzımal 

4 MG. 50 metre ana 20 
E. 19 Y. 23 64 metre arsanın 1/7 Hia. 26 
E. ve Y. 7 Ahşap hanenin 12/28 Hiı. 996 
E. 203 Y. 251 410 mHre arsa 1640 

E. 6-6 MG. Alı .. p ocla11 mlftemil 
Y. 4 içinde dolapll ı.o.taa lm

yusu ye havuzu olan 2930 

1070 

" 
" 
" kapalı 

zarf 

• 

metre bahçenia 112 tli....i 
Yatlıkcılar Cad. E. 19 Y. 33 Kagir dükklma 11/12 Hiı. 260 Açık 

ÔrGcGler kapw 
KömGrcl 

artbrma 
E. 5 Y. 5 Ahpp hanenin 112 His. 1236 kapalı 

zarf 
5679 Sll~alye Kemeralb Cad. 22 Tonoz dükkia 260 açık 

Kemeralb Cad. arttırma 
Yukarda •••fi yum pyri menkuller on sfin mOddetle ubşa çıkanlmı,br. ihaleleri 29/S/93S 

..._ ___________ 11 tarihine teudlf eden Çal'f&Dba flnG aaat on dlSrttedir. Sab, münhasıran 1rayri mGbadil bonosiledir. 

Han taaflyede bulunan 

SAtlAYll ZEYTIYE VE 
klMYEVIYE TÜRK ArlO· 

ttlM ŞiRKETi 
hdncı ILAn 

29 Nisan 1935 pazartesi günü fev 
lcllidc ıurettc içtimaa davet edilen 
8-ııayil Zeytiye ve Kiınyeviye TUrk 
.\noniın Şirketi Hissedarları Heyeti 
'1nıutniyesi için tevdi edilen 1eııedat 
~kdan Ticaret kanununun 386 ıncı 
lbaddcainin irae ettiği en az ınıkdan 
t\ıtnıadığı için mezkur maddei kanu· 
"iye abkimma tevfikan biasedarlan 
ltlecek Haziran ayının 3 üncü pazar 

tt.i &Unü saat on buçukta Şirketin 
~kada Teıvlkiye caddesinde 4 7 
tı. • in 
"c~rada bulunan merked ldafea • 
lıua fevkalade surette içtima& davet o-

Ur. 

ltuzNAME: "Şirketin ınallarnu 
to"-rı ve rizayı: tarafeynle frulıt et• 

~k Üzre Ticaret kanununun 459 
~c\l llıaddeaine tevfikan tasfiye me-
~~1-rına verilecek mezuniyet.,, 

bi.:'~ içtimada bulunmalı ama eden 
~lar malik oldukları biall ıe
tit~ttiııı içtimadan bir hafta evel 
it :.: veya bir bankaya te•cll etme-

1'· burdur. 
«ttı ICaret kanununun SU lnd mad· 
~ llttıciblnce yalruı bir hi11e sen~· 
1t ~ ~ik olsa bile her bisse?ar, bı· 
~ dıt ne kadar hisse ıenedıne ma· 

0 kadar reye malikdir. 
3319 

~------------
Doktor •ı 

~~!~~!!!.ya-
a&lada Telefon: 24131 • 

3616 

• 
Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma Eksiltme ko
misyonundan: 
Erzakm Azı Çoğu 

cinsi 

Koyun eti 

Ekmek 

13000 

40000 

Sade yağ 5500 
Zeytin yağı 1500 
Şeker 5500 
Kaşar peynir O 
Beyaz peynir 1200 
Zeytin 800 
Sehriye 100 
Yumurta 35000 
Pirinç 5500 
l\iakarna 400 
Un 3500 
Pirinç unµ 15 O 
Sabun 2000 
trmik 250 
Kuru fasulya 2500 
Soğan 5500 
Patates 7000 
Nohut' 100 

16000 

50000 

6000 
2000 
6000 

500 
1800 
1000 
200 

40000 
6000 
600 

4000 
200 

2500 
300 

3000 
6000 
8000 

200 

Tahmin 
edilen 

fiat 
50 

o 

85 
38 
38 
70 
45 
35 
25 

1,75 
27 
25 

9,50 
22 
28 
20 
15 

6 
7,50 

18 

Tutan 

8000 

4500 

5100 
760 

2800 
350 
810 
350 

50 
700 

1620 
150 
380 
44 

700 
60 

450 
360 
600 
36 

Muvakkat 
teminat 

600 

339 

383 
57 
171 

27 
61 
27 

4 
53 

122 
12 
29 

4 
53 

5 
34 
27 
45 

4 

Tarih 

27-5-935 

28 " " 
28 " " 
28 " " 
28 " " 
28 " " 
28 " ,, 
28 ,, ,, 
28 " " 
29 " " 
29 ,, ,, 
29 ,, " 
29 ,, " 
29 " " 
29 " " 
29 " " 
29 " " 
29 " ,, 
29 " ,, 
29 ,, ,, 

Saatı 

ıs 

14 

14,30 
ıs 

15,30 
16 
16 
16,30 
16,30 
14 
14,15 
14,30 
14,45 
15 
15,30 
15,45 
16 
16,1 s 
18.30 
16,45 

Kapalı ek-
siltme 
Açık ek-
siltme 

" " ,, 
" 

" " 
" " 
" " ,, 

" ,, 
" 

" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" 
" " 
tt tt 

" " 
" " Kırmızı Mer-

cimek 500 700 18 126 10 29 ,, ,, 17 ,, ,. 
Sarmısak 200 300 25 75 5 29 .. ,, 17 ,, ,, 

Mektebin Mayıs 936 sonuna kadar yiyecek ihtiyacmı gösteren yukardaki 
cetvelde bu ihtiyaçlann ne suret,eeksiltmeye konulduğu ve eksiltmenin hangi 

5
-un ve saatte yapılacağı ve muvakkat teminatları ve mikdan yanlarında 
gösterilmişdir. İsteklilerin ~aktnıdan evvel teminatlannı mekteb veznesine 
yatırrnalan ve arttırma ve eksıltme ~a~unda yazılı vesikalar ile birlikde belli glin 
ve saatta ve şartnamelerini görmek ıçın her gün Komisyona müracaatları ilan olu-
nur • . (2509). 3552 

Son plerde faayalann birdenbire defi•meai yOzünden kendimı 
dehtetli a,attam. GRlPE yakalanmıftım. BAŞIM, I?IŞiM, BELİM 
h• tarahm atnyordu. Şu gardüğünü:ı NEVROZIN'den aldım 
Hi~bir aaacım ve hastahtım kalmadı. 

YAŞASIN NEVROZiN 
3581 

Umumi neşriyat ve yazı işleri Müdürü: Etem izzet BENiCE 
Gazetecilik ve matbaacılık T. A. Şirketi, İstanbul, Ankara cad

desi, 100.- Basıldığı y_er : TAN matbaası 
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.. çiik, Fakat 

Şu başaklarla Üzerlerindeki küçük buğday 
kadar ehemmiyetsiz ne vardır? 

taneleri 
Zaten 

Bir Buğday tan sinin 
ne hükmü olur? .. 
Fakat bir çok buğday taneleri bir araya geldiği zaman 
köylüyü, değirmenciyi, fırıncıyı, ekmekciyi çalıştırmakta, 
binlerce insana iş vermekte ve her şeyden evvel 
hepimizin her günkü ekmeğimizi temin etmektedir. 

Bir 

Bir 
n 

uvvet! 

beş kuruşluk için de aynen buğday 
ele alabilirsiniz. Tek başına 

ş kuruşluğun 
h".kmü olur? .. 

misalini 

Fakat tasarruf edilip kumbaralara sevkedilen birçok 
beş kuruşluklar, toplu olarak büyük bir kuvvet teşkil 
eder. Bu kuvvet yalnız sahibine değil, fakat sayısız 

insanJara saadet getirir 

Beş kuruşlarla bir kumbara, kumbara ile bir kasa dolar 
Siz de iş Bankasından Bir Kumbara Alınıt .... ~~~~~~~~~-

Kumbara iş Bankasının, ı Bankası 
da hu i tin eridir! 


